
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील शशक्षिाांच्या प्रलांबित मागणयाांिाित 
 

(१) १०१९१ (०९-०५-२०१५) श्री.शांभूराज देसाई (पाटण), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील डोंगरी व दगुगम भागातील २० पेक्षा कमी प्सींख्या असलेल्या शाळा बींद 
करण्यात येवू नयेत त्याचबरोबर जिल्हा बायबयबदलीयाया िाचक अ्ी थशलील करुन ररक्त 
िागी ववनाअ् जिल्यबयातील थशक्षकाींयाया बदल्या करण्यात याव्यात इत्यादी २० ववववध 
मागण्या प्रालथमक थशक्षकाींनी शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रलींबीत मागण्यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
त्यानुषींगान ेउक्त मागण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) याबाबतच ेननवेदन शासनास प्राप्त नाही 
(२) व (३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

 

म ांिईसह राज्यात प्लास्टीिच्या अांडयाांची व धाायाची ववक्री होत असल्यािाित  
  

(२) ८५०१४ (२१-०८-२०१७) श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.अशमत ववलासराव 
देशम े (लातूर शहर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.स भाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अशलिाग), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय अान व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) भाींडूप (मुींबई) येलील गणेशनगर भागात राहणारे श्री.रािेश सावींत, व ववरारमध्ये राहणारे 
श्री.मींदार थमींगळे याींना कोलरुड पररसरात प्लास््ीकयाया अींड्याची ववक्री होत असल्याच े माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, याबाबतची तक्रार अन्न व औषध प्रशासनाकड ेकोलरुड भागातील एका महहलेन े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३)  तसेच मुींबईत देखील प्लॉजस््क तादळुाींची भेसळयुक्त ववक्री केली िात असून मुींबई व 
लगतयाया शहराींमध्ये रसायनाींव्दारे आींबा, द्राक्ष, केळी व इतर फळे वपकववण्यात येत असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मधील तक्रारीयाया अनुषींगान े अन्न व औषध प्रशासनाने 
तक्रारदार महहलेने खरेदी केलेल्या सींबींधधत दकुानातील अींड्याचे नमून े तपासणीसाठी 
प्रयोगशाळेत पाठववले असून उक्त तपासणी अहवाल प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झाला आहे काय, 
 

(५) असल्यास, राज्यात प्लाजस््क अींडी ववक्री व रसायनायाया माध्यमातून आींबा, द्राक्ष, केळी व 
इतर फळे वपकववण्यात येणाऱ्या घ्नाींची शासनान ेदखल घेतली असून अस ेप्रकार करणाऱ्याीं 
ववरोधात कडक कारवाई करण्याचा इशारा मा.अन्न व औषध मींत्री याींनी माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त प्रकाराला प्रनतबींध करण्याकररता कायगवाही करुन सींबींधधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२८-११-२०१८) : (१) श्री. रािेश सावींत व मींदार थमींगळे याींयायाकडून अन्न व 
औषध प्रशानास तक्रार प्राप्त झाली नाही. कोलरुड, पुणे येले प्लॅजस््कची अींडी ववक्री होत 
असल्याची तक्रार अन्न औषध प्रशासनास हद.०३ एवप्रल, २०१७ रोिी प्राप्त झाली आहे. 
 

(२) होय, हे खरे आहे. 
 

(३) हे खरे नाही, अशी बाब अन्न व औषध प्रशासनायाया ननदशगनास आलेली नाही. 
 
 

(४) सदर प्रकरणी अींड्याच ेपुरवठादार म.ेराहुल धचकन ॲण्ड एग्ि, कवेनगर, पुणे याींयायाकडून 
अींड्याचा नमनुा ववश्लेषणासाठी घेण्यात आला होता. सदर नमुन्याचा अहवाल प्राप्त झाला 
असून नमुना प्रमाणणत आहे. 
 

(५) होय, हे खरे आहे. 
 

(६) बहृन्मुींबई ववभागात आतापयतं आबयाींचे ०७ व इतर फळे ०५ असे एकूण १२ नमुने 
ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. सदर नमुन्याींच े अहवाल प्राप्त झाले असनू ते प्रमाणणत 
घोवषत झाले आहेत. मुींबई लगतयाया कोकण ववभागात आींबयाचे ०८ नमुन े ववश्लेषणासाठी 
घेवून रु.८३,८००/- ककमींती साठा िप्त करण्यात आला आहे. तसचे इतर फळाचा ०१ नमुना 
ववश्लेषणासाठी घेण्यात आला होता. सदर नमुन्याींचे अहवाल प्रलींबबत आहेत. 
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         सींपूणग राज्यात अींड्याचे ३३ नमुन ेघेण्यात आले असनू २९ नमुन ेप्रमाणणत घोवषत 
झाले आहेत. तर चार नमुन्याींच ेअहवाल प्रलींबबत आहेत 
          बहृन्मुींबई ववभागात ताींदळाच ेदोन नमुने ववश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून सदर 
नमुने प्रमाणणत घोवषत झाले आहेत. 

___________ 
 

ववज्ञान व तांत्रज्ञान ववभाग भारत सरिार याांचेिडून राज्यातील ६ ववद्यार्थयाांची  
जपान भेटीिरीता तनवड िरणयात आल्यािाित 

 

(३) ८७३५१ (१८-०८-२०१७) श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववज्ञान व तींत्रज्ञान ववभाग भारत सरकार याींचकेडून राज्यातील ६ ववद्यार्थयांची िपान 
देशायाया भे्ीकरीता ननवड करण्यात आल्याचे हद.१७/०४/२०१७ याया पत्रानुसार सींचालक प्रादेथशक 
ववद्या प्राधधकरण, रववनगर, नागपूर याींयायाकडून कळववण्यात आले आहे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाकडून मात्र अशा ववद्यार्थयांसाठी परदेश भे्ीकरीता कोणत्याही 
ननधीची तरतूद करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा ननवड झालेल्या ववद्यार्थयांना शासन ववशेष बाब म्हणून परदेश 
भे्ीकरीता ननधीची उपलबधता करेल काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०१-२०१९) :  (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर ववद्यार्थयांचा सींपूणग खचग भारत सरकार व िपान सरकार करत असल्यान े
राज्यशासनान ेननधी उपलबध करून देण्याची आवश्यकता नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
 

िहृाम ांिई महानगर पाशलिा के्षत्रातील २४ प्रभागाांतील औषध द िानातील शेडय ल  
एच-१ मधील एमटीपी औषध ेरेदी-ववक्रीवर िांदी घालणयाची मागणी 

 

(४) ८८३१८ (२१-०८-२०१७) श्री.अिू आजमी (मानेूदा शशवाजीनगर) : सन्माननीय अान व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन्मुींबई महानगर पाथलका के्षत्रातील २४ प्रभागातील औषध दकुानातील शेड्युल एच-१ 
मधील एम्ीपी औषध ववक्रीवर बींदी घालण्याची मागणी सदर पररके्षत्रातील स्लानीक 
िनप्रनतननधी, नागररक  व भोगव्दाराींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.वैद्यकीय थशक्षणमींत्री, 
मा.सावगिननक आरोग्य व कु्ूींब तसेच मा.राज्यमींत्री, मा.नगरववकास, राज्यमींत्री, मुख्य सधचव, 
अनतररक्त मुख्य सधचव, नगरववकास, वैद्यकीय थशक्षण/सावगिननक आरोग्य व कु्ूींबकल्याण 
ववभाग तसेच सधचव अन्न व औषधी द्रव्ये प्रशासन ववभाग, .महापाथलका आयुक्त  व 
आयुक्त, मुींबई तसेच महानगर के्षत्रववकास प्राधधकरण, महामुींबई  आणण त्याींयाया अधधनस्त 
सावगिननक आरोग्य सेवाींचे प्राधधकारी याींचेकड े हदनाींक २७ एवप्रल, २०१७  रोिी  केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आहे 
व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२८-११-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई म.न.पा. के्षत्रातील ववना वैध वप्रकक्रप्शन 
शेड्युल एच १ मधील बेकायदा औषध ववक्रीवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत अणखल 
भारतीय भ्रष्ाचार ववरोधी सामाजिक न्याय मींच याींनी हद.२०/०२/२०१६ व हद.१८/०४/२०१६ 
रोिीयाया पत्रान्वये मा.प्रधानमींत्री, भारत सरकार याींना पाठववलेल्या ननवेदनायाया प्रती 
मा.मुख्यमींत्री सधचवालयामाफग त अन्न व औषध प्रशासनास प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) अन्न व औषध प्रशासनाने सदर ननवेदनात नमूद बहृन्मुींबई कायगके्षत्रातील औषध 
ववके्रत्याींची तपासणी केली असनू औषध े व सौंदयग प्रसाधन े कायद्यातील तरतूदीींयाया 
उल्लींघनासींदभागत सींबधधत औषध ववके्रत्याींववरुध्द परवान े रद्द वा ननलींबन करण्याची कारवाई 
केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  
मौज ेगोलाग्री (ता.श्ज.िीड) येथील सफरचांद व धचिू ेाल्यान ेदोन िालिाांचा झालेला मतृ्य   

  

(५)  ९०७५७ (२१-०८-२०१७).   श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी) : सन्माननीय अान व औषध 
प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौिे गोलाग्री (ता.जि.बीड) येलील सफरचींद व धचकू खाल्यान ेदोन बालकाींचा मतृ्यू झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेसींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२८-११-२०१८) :  (१)  हे खरे नाही. 
(२)  तलावप, बीड तालुक्यातील मौि े गोलाग्री येलील सफरचींद व धचकु खाल्यान े दोन 
बालकाींचा मतृ्यु झाल्याबाबतची बातमी प्रथसध्द झाली होती.  सदर बातमीयाया अनुषींगाने तपास 
केला असून बाधधत रुग्णाींनी फक्त धचकू व सफरचींद न खाता चपाती व भािी याींचे सेवन केले 
होते. या प्रकरणी फळ ववके्रत्याकडून धचकू व सफरचींदाच ेनमनुे घेण्यात आले होत.े सदर नमनु े
प्रमाणणत आहेत.  तसेच अन्न ववषबाधा असल्याचा कोणचाही अहवाल नसनू जव्हसेराचा 
अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद््वत नाही. 
  

___________ 
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हहांगोली श्जल््यातील शालेय पोषण आहार योजन ेअांतगात देणयात येणाऱ्या  
इांधन, भाजीपाला व स्वयांपािी याांच्या थकित देयिािाित 

 

 
(६) ९२४४८ (२३-०८-२०१७)  श्री.तानाजी म टि ले (हहांगोली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), 
अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्यबयातील शालेय पोषण आहार योिने अींतगगत इींधन, भािीपाला व स्वयींपाकी 
याींची देयके लकल्यामुळे थशक्षकाींना भािीपाला व इतर साहहत्य उधारीवर खरेदी करावे लागत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याचा ववद्यार्थयांयाया आरोग्यावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय पोषण आहार, कामगाराींचे वेतन, अन्नधान्य तसेच इतर प्रलींबबत 
मागण्या सींदभागत हदनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास हहींगोली येलील जिल्हा पररषद 
कायागलयावर मोचाग काढण्यात येऊन ननवेदन देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 ___________ 
 

 
राज्यातील शशक्षिाांची पदोानती आणण वेतनवाढ शाळाशसघ्दीन सार 
 ‘अ’ दजााच्या शाळाांतील शशक्षिाांनाच देणयाच्या तनणायािाित 

  

 
(७) ९८६३० (२९-१२-२०१७) श्रीमती सांगीता ठोंिरे (िेज), श्री.राज  तोडसाम (अणी), डॉ.भारती 
लव्हेिर (वसोवा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर), श्री.अशमत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पश्श्चम), 
श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील थशक्षकाींयाया पदोन्नत्या व वेतनवाढ शाळाथसघ्दीनसुार ‘अ’ दिागयाया शाळाींतील 
थशक्षकाींनाच देण्याचा ननणगय थशक्षण ववभागाने िाहहर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ‘अ’ दिागयाया ३४ हिार शाळाींच ेअद्यापही बायबयमुल्यमापन झालेले 
नसल्यामळेु शाळाथसध्दी मधील शे्रणीबाबत थशक्षकाींकडूनच प्रश्न उपजस्लत केल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ववद्यार्थयांयाया व शाळेयाया गुणवत्तेचा सींबींध थशक्षकाींयाया पदोन्नतीसाठी ग्रायबय 
धरणाऱ्या शासन ननणगयास थशक्षकाींनी ववरोध केला असून हा ननणगय मागे न घेतल्यास 
राज्यभर आींदोलन करण्याचा इशारा हदल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) :  (१) होय. 
(२)  होय. 
(३)  होय. 
(४)  या सींदभागतील प्रस्ताव शासनायाया ववचाराधीन आहे. 
(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर श्जल्हयातील वैधमापन िायाालयास जागा देणेिाित 
  

(८) १०७३६६ (१८-०४-२०१८) श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-ि पेिर (चांदगड) : सन्माननीय अा न व नागरी प रवठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्हापूर येलील वैधमापन कायागलयास शासनामाफग त १ को्ीचा ननधी मींिूर करण्यात 
आला आहे मात्र िागा देण्याचा प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर प्रस्तावावर अींनतम ननणगय झाला आहे काय, 
(३)  असल्यास, त्यानुसार कोल्हापूर येलील वैधमापन कायागलयास िागा देवून वैधमापन 
कायागलय उभारणेबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश िापट (२२-११-२०१८) :  (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सहायक ननयींत्रक याींनी हद.१/२/२०१३ रोिी कोल्हापूर शहरातील ४ ननरीक्षक, 
वैधमापन शास्त्र ववभागाींसाठी व प्रयोगशाळेसाठी िागेयाया मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, 
कोल्हापूर याींना सादर केला होता. तलावप, जिल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींनी सदर प्रस्ताव 
अमान्य केलेला आहे. 
      जिल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींचेकड े नववन िागा उपलबध करून देण्याची ववनींती 
करण्यात आलेली आहे.सद्यजस्लतीत सहायक ननयींत्रक, वैध मापन शास्त्र, कोल्हापूर याींच े
कायागलय सी वाडग, हत्तीमलरोड, कोल्हापूर येले असून सदर िागा सोईची व सुजस्लतीत आहे. 
  

___________ 
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अहमदनगर श्जल्हा पररषद ग्रामीण पाणीप रवठा ववभागातील  
अेधचात तनधी परत गेल्यािाित 

  

(९) १०७८८२ (१४-०४-२०१८) श्री.िाळासाहेि म रि टे (नेवासा) : सन्माननीय पाणीप रवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेयाया ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागात आलेला रुपये एक को्ी १० 
लाख रुपयाींचा ननधी दोन वषागत खचग न झाल्यान ेपरत गेल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, याबाबत दोषीींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. ििनराव लोणीिर (०९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही.    
(२) जिल्हाधधकारी, अहमदनगर याींयायाकडुन अहमदनगर जिल्यबयातील दवूषत पाणी असलेल्या 
५० गावाींमध्ये िलशुध्दीकरण यींत्रणा बसववण्यासाठी जिल्हा पररषदेकड ेरु. १३८.०० लक्ष इतका 
ननधी वगग करण्यात आलेला आहे. 
        सदर िलशुध्दीकरण यींत्रणासाठी ५ वेळा ननववदा मागवूनही फक्त १० सींयींत्राकररता 
ननववदा प्राप्त झाल्यान ेअहमदनगर जिल्हा पररषदेयाया ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागात ननधी रु. 
११०.०० लक्ष थशल्लक आहे.  सदरचा ननधी परत गेलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

नाशशि श्जल््यातील नाांदगाांवसह इतर ५६ ेेडयाांच्या पाणी प रवठा योजनेच्या  
न तनीिरणासाठी तनधी उपलब्ध िरून देणयािाित 

  

(१०) १०९४४५ (१९-०४-२०१८) श्री.पांिज भ जिळ (नाांदगाव) : सन्माननीय पाणीप रवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रधान सधचव, पाणी पुरवठा व स्वयाछता ववभाग, महाराषर शासन याींयाया 
अध्यक्षतखेाली राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रम कृती आराखडा सन २०१७-१८ अींनतम 
करण्यायाया अनुषींगान े State Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) ची 
बैठक हदनाींक २ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास सींपन्न झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बैठकीमध्ये नाथशक जियबयातील नाींदगाींव व ५६ खेडी पाणी पुरवठा 
योिनेयाया नुतनीकरणासाठी (नाींदगाींव/मालेगाींव/देवळा) या योिनेचा कृती आराखड्यात समावेश 
करण्यासाठी मींिुरी देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त योिनेयाया नुतनीकरणाकररता ननधी महाराषर िीवन प्राधधकरण ववभागास 
उपलबध करून देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (०९-०१-२०१९) : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) नाींदगाव, मालेगाव व देवळा तालूक्यातील ५६ गावे या प्रादेथशक पाणी पुरवठा योिनेयाया 
कामासाठी जिल्हा ननयोिन सथमतीकडून मागणी केलेला ननधी प्राप्त झाला नाही. राषरीय 
ग्रामीण पयेिल कायगक्रम सन २०१८-१९ याया कृती आराखड्यामध्ये रु. ६०० लक्ष खचागयाया 
कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर योिनेच ेसवेक्षण अींदािपत्रक तयार करण्यासाठी 
रु. ४१.२४ लक्ष एवढा ननधी उपलबध करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

मालेगाांव (श्ज.नाशशि) ताल क्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अशभयान अांतगात वैयश्क्ति  
शौचालयािररता लाभार्थयाांना अन दान ववतरीत िरणयािाित 

 

(११) १०९७११ (१४-०४-२०१८)  श्री.आशसफ शेे  (मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय पाणीप रवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नाथशक) येल े स्वयाछ महाराषर अथभयान अींतगगत वैयजक्तक शौचालय 
बनववणसेाठी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक् त कारणास्तव ककती अिग प्राप्त झाले, त्यापैकी ककती अिग पात्र ठरले तसचे 
ककती लाभालीना अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकाय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ििनराव लोणीिर (१९-११-२०१८) : (१) व (२) पायाभूत सवेक्षण २०१२ नुसार त्यावेळी 
वैयजक्तक शौचालय उपलबध नसलेल्या कु्ुींबाींची यादी तयार करण्यात आली आहे. सदर 
यादीमध्ये अींतभूगत लाभाली कु्ुींबाींने शौचालय बाींधकाम केल्यानींतर स्वयाछ भारत अथभयान 
(ग्रामीण) या योिने अतींगगत  प्रोत्साहन रक्कमेसाठी लाभार्थयांकडून सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना 
अिग सादर केले िातात. सदर वैयजक्तक शौचालयाींची ताींबत्रक तपासणी झाल्यानींतर आणण 
फो्ो काढून कें द्र शासनायाया सींकेतस्लळावर अपलोड केल्यानींतर प्रोत्साहन रक्कम ले् 
लाभार्थयांयाया खात्यावर िमा करण्यात येत.े  
   मालेगाींव तालुक्यातील ग्रामीण भागात २०१७-१८ या ववत्तीय वषागत एकूण  १४,४२७ 
लाभार्थयांना प्रत्येकी रु.१२,०००/- याप्रमाणे एकूण रु.१७,३१,२४,०००/-  (सतरा को्ी एकतीस 
लाख चोवीस हिार) इतकी प्रोत्साहन रक्कम देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील भसेळ प्रततिांधि िायद्यामध्ये िदल िरुन सदर                          
ग ाहा अजामीनपात्र िरणयासांदभाात 

 (१२) ११०७४५ (१४-०४-२०१८) श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.अशमत ववलासराव देशम े  (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.िाळासाहेि 
थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर 
िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.त्र्यांििराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.अजय 
चौधरी (शशवडी), श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.नारायण ि चे 
(िदनापूर), श्री.शशवाजीराव िडड ाले (राह री), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी) : सन्माननीय 
अान व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुींबई व इतर महानगराींमध्ये शेिारील राज्य तसचे जिल्यबयातून होणारा दधू 
पुरवठा भेसळयुक्त असल्यायाया तक्रारी राज्यायाया अन्न व औषध प्रशासन ववभागाच ेआयुक्त 
याींयायाकड ेग्राहकाींकडून प्राप्त झाल्यानींतर प्रशासनामाफग त दधुाचे नमुने घेऊन तपासण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न आणण औषध प्रशासनान े मुींबईतील ५ िकात नाक्यावर हदनाींक  २० 
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ‘िकात नाका दधु मोहहमे’ दरम्यान केलेल्या तपासणीत 
अवघ्या आठ तासाींत २८०० थल्र दधु सदोष आढळून आले असून तासगाींव तालुक्यातील 
(जि.साींगली) डोली येल े दधुपावडर, खादयतेल आणण अन्य वस्तूींचा वापर करुन बनाव् 
दधुननथमगती करणा-या एका व्यक्तीवर मुख्य न्यायदींडाधधका-याींकड े ख्ला दाखल करण्यात 
आला असल्याच ेहदनाींक २२ िानवेारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास आढळून आले आहे तसेच 
सोलापूर येलील सवागधधक दधु भसेळ होत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यामुळे अन्न व औषधी 
प्रशासनाकडून थमल्क ड्राईव्ह (भेसळ) मोहहम े अींतगगत सोलापूर जिल्यबयातील १४ दधु 
डअेरीमधील दधु नमुने तपासणीसाठी पुणे प्रयोग शाळेमध्ये पाठववण्यात आले असल्याचे 
हदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले असून नाथशक ववभागात 
देखील दधु तपासणी मोहहम सरुु केली असल्याच े हदनाींक २५ िानेवारी, २०१८  रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दधुात पाणी तसेच पावडर आणण खव्यात मैदा थमसळून भेसळीचा धींदा करणारे 
रॅके् राज्यभर कायगरत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच अन्नपदालागमध्ये चवीकरीता थमसळण्यात येणाऱ्या अजिनोमो्ोयाया वापरामुळे लहान 
मुलाींयाया मेंदवूाढीवर तसेच मानवी शरीरावर ववपररत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अन्न आणण औषध प्रशासन ववभागायाया भेसळ प्रनतबींधक कायद्याखाली दाखल 
होणारा गुन्हा िामीनपात्र असल्याने भेसळ करणा-याींवर दींडात्मक कारवाई व्यनतररक्त कोणतीच 
कोणतीही कारवाई होत नसल्याने भेसळ प्रनतबींधक कायद्यामध्ये बदल करुन सदर गुन्हा 
अिामीनपात्र करण्यासींदभागत शासनाकडून कोणत े प्रयत्न केले आहेत अलवा करण्यात येत 
आहेत, 
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(६) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसचे दधू व अन्न पदालामंध्ये 
होणा-या भेसळीवर प्रनतबींध घालण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२८-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मुींबईतील ५ िकात नाक्यावर दधु तपासण्यासाठी माहे २०/०१/२०१८ त े२१/०१/२०१८ याया 
दरम्यान मोहहम राबववण्यात आली होती. सदर मोहहमे मध्ये २८०० थल्र दधु जस्नग्धाींश 
मानकाप्रमाण ेनसल्याचे आढळले आहे. 
 

      तासगाींव तालुक्यातील (जि.साींगली ) डोली येले एका व्यक्तीवर मुख्य न्यायदींडाधधका-
याींचेकड ेहदनाींक २२ िानेवारी, २०१८ रोिी ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
      सोलापूर जिल्यबयात सवागधधक दधु भसेळ होत असल्याची तक्रार अन्न व औषध 
प्रशासनास प्राप्त झालेली नाही. सोलापूरमध्ये प्रशासनामाफग त माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
ववशेष दधु मोहहमे अींतगगत २८ नमूने घेवून सोलापूर येलील प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आले 
होते. 
      अन्न व औषध प्रशासनामाफग त नाथशक ववभागात माहे, २०१८ मध्ये दधु तपासणी 
मोहहम राबववण्यात आली आहे. 
 

(३) व (४) हे खरे नाही. 
 

(५) अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याची दरुुस्ती करण्याची बाब कें द्र शासनायाया अखत्यारीत 
असल्यान ेथशके्षयाया वाढीसाठीचा प्रस्ताव कें द्र शासनास पाठववण्यात आला आहे. 
 

(६) बहृन्मुींबई ववभागाने मुींबईतील ५ िकात नाक्यावर दधु मोहहमेत दधुाची गुणवत्ता 
तपासण्यासाठी माहे २०/०१/२०१८ त े २१/०१/२०१८ याया दरम्यान मोहहम राबववण्यात आली. 
सदर मोहहमे दधुाच े ८ नमनु े घेण्यात आले होते. त्यापैकी ०५ नमुन्याींच े अहवाल प्रमाणणत 
प्राप्त झाले असून ०२ अप्रमाणणत प्राप्त झाले आहेत तर ०१ नमुन्याचा अहवाल प्रलींबबत आहे. 
अप्रमाणणतबाबत  एका प्रकरणी रु.२०,०००/- दींड आकारण्यात आला असून एका प्रकरणी 
न्यायननणगय ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. 
 

      हद.२६/०९/२०१७ रोिी डोली (जि.साींगली) येले श्रीयश दधुसींकलन कें द्र येलून गायदधु २, 
पाींढरे द्रावण (अपथमश्रके), व्हे पावडर (अपथमश्रके), री. पामकनेल ऑइल (अपथमश्रके), 
रर.सुयगफुल तेल (अपथमश्रके) याींच ेनमुन ेघेऊन उवगरीत साठा िप्त करण्यात आला होता. सदर 
पेढीने ववनापरवाना व्यवसाय करत असल्यामळेु श्रीयश दधुसींकलन कें द्राच े मालका ववरुध्द 
साींगली मुख्यन्याय दींडाधधकाऱ्याकड े ख्ला दाखल करण्यात आला आहे. उपरोक्त दोन्ही 
अहवाल प्राप्त झाले असून कमी दिागचे आढळून आले आहेत. अप्रमाणणत नमुन्यासींदभागत व 
अपथमश्रकाींच े नमुन े प्रकरणी न्यायननणगय अधधकारी, पुणे याींचकेड े हद.२२.०२.२०१८ ख्ला 
दाखल करण्यात आला आहे. 
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      सोलापूर जिल्यबयात सवागधधक दधु भसेळ होत असल्याची तक्रार अन्न व औषध 
प्रशासनास प्राप्त झालेली नाही.  प्रशासनान ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये ववशेष दधु मोहहमे 
अींतगगत २८ नमूने घेवून सोलापूर येलील प्रयोगशाळेत पाठववण्यात आले होत.े त्यापैकी ०४ 
नमुने कमी दिागच ेआढळून आले. सदर नमुनेबाबत न्यायननणगय ख्ले दाखल करण्यात येत 
आहेत. 

नाथशक ववभागात सवग जिल्यबयाींमध्ये माहे िानेवारी, २०१८ या कालावधीत ववशेष 
मोहहमेमध्ये १९ नमून े कमी दिागचे आढळून आले आहेत. त्यापैकी ०५ प्रकरणे 
न्यायननणगयासाठी दाखल करण्यात आली असून ०२ प्रकरणी दींड आकारण्यात आला आहे व ०१ 
प्रकरणाचा अहवाल प्रलींबबत आहे. उवगरीत ११ प्रकरणी तपास/चौकशी सुरु आहे.  

___________ 
  

लोणार ताल क्यातील (श्ज. ि लढाणा) गावाांमध्ये शौचालयाचा वापर होत नसल्यािाित 
  

(१३) ११२९४२ (१५-०४-२०१८) डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर) : सन्माननीय पाणीप रवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (जि. बुलढाणा) तालकु्यातील गुींधा, हहरडव, उदनापूर, वाल्हूर, कोयाळी दहोतोड,े 
हत्ता, ताींबोळा, वेणी, सरस्वती, मातमळ, ककन्ही, शारा, हहवराखींड, अींिनी खुदग, थशवनी वपसा, 
मोहोतखेड आहद गावात शौचालयाचा वापराकड ेदलुगक्ष होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालकु्यात शौचालयाचा वापर करीत नसल्यामुळे गावात अस्वयाछता 
ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गावाींमध्ये शौचालयाचा वापर करण्याकररता शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. ििनराव लोणीिर (१९-११-२०१८) : (१), (२) व (३)  लोणार (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील 
गावामध्ये डडसेंबर, २०१७ पूवी सवग कु्ुींबाींनी वैयजक्तक शौचालय बाींधकाम केले नव्हते.  
      लोणार तालुक्यामध्ये एकूण २३,५६८ कु्ुींब ेअसून त्यापकैी २३५२१ कु्ुींबाींनी हदनाींक ३१ 
माचग, २०१८ पयतं वैयजक्तक शौचालय बाींधकाम केले. उवगरीत ४७ कु्ुींबाींना सामूहहक/इतर 
शौचालये उपलबध करुन देण्यात आलेली आहेत. 
       ववववध यींत्रणेव्दारे राज्यातील ग्रामीण भागात स्वयाछतचेा प्रसार करणे व िनतेमध्ये 
स्वयाछतेयाया सवयी रुिवणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. माहहती, थशक्षण व सींवाद अींतगगत 
आींतरव्यक्ती सींवादायाया माध्यमातून घरोघरी िाऊन वैयजक्तक स्वयाछता, सावगिननक 
स्वयाछता, शौचालय बाींधकाम, पररसर स्वयाछता यासाठी ग्रामस्लाींचे प्रबोधन कण्यात येते. 
तसेच जिल्हास्तरावरुन  ग्रामपींचायतीींना भे्ी देण,े झालेल्या कामाची शौचालयायाया वापरायाया 
दृष्ीने पाहणी करणे, आढावा घेण ेइत्यादीीं बाबी करण्यात येतात. प्रत्येक गावात स्वयाछाग्रहीींची 
नेमणूक करुन त्याींयायाव्दारे ही स्वयाछतेची ववववध काम ेकरुन घेण्यात येतात. 
(४)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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पालघर श्जल््यासाठी स्वतांत्र ग्राहि तक्रार तनवारण मांच स्थापन िरणयािाित 

  

(१४) ११४७३३ (२०-०४-२०१८) श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय अा न व नागरी प रवठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल्यबयासाठी स्वतींत्र ग्राहक तक्रार ननवारण मींच स्लापन करण्याची मागणी होत 
असल्याच ेहदनाींक २ फेब्रुवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने उक्त तक्रार ननवारण मींच स्लापन करण्याबाबत व ग्राहकाींयाया तक्रारी 
ननवारणासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश िापट (२०-१२-२०१८) : (१)  हे, खरे आहे,  
(२) व (३) जिल्हाधधकारी कायागलय पालघर याींयायाकड ेपालघर जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण 
मींच स्लापन करण्याकरीता िागेची मागणी केली असता, नवीन प्रशासकीय इमारत तयार 
होण्यास व मींचास िागा उपलबध होण्यास काही कालावधी लागणार असल्यान ेसद्य:जस्लतीत 
भाडतेत्वावर िागा घेऊन मींचाचे कामकाि सुरु करण्याचे सुचववले आहे. पालघर येल े जिल्हा 
ग्राहक तक्रार ननवारण मींच स्लापन करण्याची कायगवाही सुरु असून, या कायागलयासाठी 
आवश्यक ती पदननथमगती करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
        पालघर जिल्हयातील ग्राहक सद्य:जस्लतीत जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच, ठाणे 
येले तक्रार दाखल करीत आहेत.  

___________ 
  

साांगली श्जल्हयात ग्रामीण पाणीप रवठा ववभागान ेेचा िेलेल्या तनधीसांदभाातील 
 िागदपत्र ेलेेा पररक्षणासाठी सादर िेली नसल्यािाित 

  

(१५) ११४७७४ (२५-०४-२०१८) श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड 
पश्श्चम) : सन्माननीय पाणीप रवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्हयात ग्रामीण पाणीपुरवठा ववभागासाठी को्यवधी रुपयाींचा ननधी खचग 
करण्यात आला असताींना १८५ प्रकरणातील कागदपत्र ेलेखा पररक्षणासाठी सादर केलेली नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थशक्षण ववभागात शालेय ववदयाली सींख्या व गणवेश खरेदीत १२ हिाराींची 
तफावत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  तसेच झोपडपट्टीवाथसयाींना देण्यात येणा-या घरकुलाींयाया ठेकेदाराला प्रनतचौरस फू् हिार 
रुपयाींप्रमाण ेबाींधकामाचा दर हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०१-२०१९) :  (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही, झोपडपट्टीवाथसयाींना घरकुल योिनेसाठी ग्राम ववकास ववभाग/ गहृननमागण 
ववभाग व नगर ववकास ववभागाकडून प्रनत चौरस फु् हिार रुपये दर देण्यात आलेला नाही. 
(४) लेखा पररक्षणासाठी उपलबध करुन देण्यात न आलेल्या प्रमाणकाींची आधलगक व भौनतक 
ववशेष तपासणी करण्यात आली आहे. १८५ प्रकरणी कागदपत्र े उपलबध करुन देण्यात आली 
नसल्याबाबत िबाबदार अधधकारी व कमगचारी याींयायाववरुध्द मुींबई स्लाननक ननधी लेखा 
पररक्षण अधधननयमानुसार एक वेतनवाढ रोखून ठेवण्याची शास्ती करणे व दींडाची रक्कम 
वसूल करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त, पुणे याींनी मान्यता हदलेली आहे व त्यानुसार पुढील 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील सागरी तनयमन के्षत्र तनिषात िेलेल्या 
 िदलाांची अांमलिजावणी िरणयािाित 

  

(१६)  ११६६३२ (२३-०७-२०१८)  श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), 
श्री.अश्जत पवार (िारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.राजेश टोप े (घनसावांगी), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्रीमती 
हदवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.शामराव ऊफा  िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.राह ल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती स मन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.पाांड रांग िरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.मिरांद जाधव-पाटील 
(वाई), श्री.ववजय भाांिळे (श्जांतूर), श्री.भाऊसाहेि पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.सांग्राम 
जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.स रेश लाड (िजात), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हन मांत 
डोळस (माळशशरस), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भ जिळ (नाांदगाव), डॉ.सतीश 
(अणणासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.किसन िथोरे (म रिाड), श्री.िळीराम शसरसिार (िाळापूर), 
श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.राह ल िोंदे्र (धचेली), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम), श्री.अजय चौधरी 
(शशवडी), श्री.वैभव नाईि (ि डाळ), श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), 
श्रीमती देवयानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.ववलास तरे (िोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अत ल 
भातेळिर (िाांहदवली पूवा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा), 
श्री.स तनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.महेश चौघ ले (शभवांडी पश्श्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :    
सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाने केरळ व कनाग्कयाया धतीवर ककनारपट्टीवर पूवागपार राहणा-या भूथमपुत्राींना व 
त्याींयाया पारींपाररक व्यवसायाला सींरक्षण थमळावे या उद्देशाने सागरी ननयमन के्षत्र (सीआरझडे) 
ननकषात केलेल्या बदलानुसार काींही ववथशष् के्षत्रातील बाींधकाम सींदभागतील िाचक अ् दरू 
करुन ५०० मी्र वरुन ५० मी्रवर आणण्याचा केलेला कायदा समुद्रककनारी पूवागपार राहणा-या 
नागररकाींना हानीकारक असल्याच ेहदनाींक ८ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननणगयामुळे राज्यातील सुमारे १५०० हेक््र िमीन उपलबध होणार आहे 
तसेच यामुळे मुींबई व कोकणातील ववस्तीणग समुद्रककनाऱ्यावरील के्षत्राला याचा कसा व ककती 
लाभ होणार आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील ककनाराऱ्यावरील तापमान वाढून समुद्रायाया पातळीत वाढ होणार 
असल्याने मुींबई तसेच ककनारपट्टीवरील शहराींत महाप्रलय, सुनामी, चक्रीवादळे येऊन समुद्रातील 
साींडपाणी व कचऱ्यायाया प्रमाणात वाढ होऊन मासमेारी व्यवसायावर त्याचा अननष् पररणाम 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कायद्यातील अ्ीींची तात्काळ अींमलबिावणी होणे तसेच सीआरझडेची 
मयागदा थशधलल करताना पयागवरणाचा समतोल राखण्यासाठी दृष्ीने कें द्र व राज्य शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,    
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम (२९-०१-२०१९) :(१) नाही, थसआरझडे अधधसुचना, २०११ नुसार समुद्रायाया 
भरतीरेषेपासून िमीनीकडील भागात ५०० मी्र पयतं थसआरझडे मयागदा आहे. 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. तसेच कें द्र शासनान े प्रारुप थसआरझडे अधधसूचना २०१८ अद्याप 
अींनतम केलेली नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही.   

___________ 
  

ठाणे येथील औषध प्रशासन िायाालयातील अधधिारी/िमाचारी याांच्यािडून  
औषध द िानदाराांना होत असलेला त्रास 

  

(१७) ११८७३२ (२०-०७-२०१८) श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन म श्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानािाद), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.पाांड रांग िरोरा 
(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (म रिाड), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), 
श्री.स रेश लाड (िजात) : सन्माननीय अान व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येलील औषध प्रशासन कायागलयातील अधधकारी/कमगचारी याींयायाकडून होत असलेली 
छळवणुक तसचे राज्यातील औषध दकुान व्यवस्लापनाींना भेडसावणा-या समस्याींयाया ननषेधालग 
हदनाींक १७ म,े २०१८ रोिी वा त्यासुमारास औषध दकुानदाराींनी दकुाने बींद ठेवून आींदोलन केले 
होते, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहेत ? 
    
श्री. धगरीश िापट (१७-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात औषधाांवर तनयांत्रण ठेवणारी यांत्रणा अश्स्तत्वात नसल्यािाित 
 
(१८) ११९८९३ (२०-०७-२०१८) श्री.सांजय साविारे (भ सावळ), श्री.अत ल भातेळिर (िाांहदवली 
पूवा), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.किसन िथोरे (म रिाड), श्रीमती 
मांदा म्हात्र े (िेलापूर), श्री.अि ूआजमी (मानेूदा शशवाजीनगर), श्री.िाळासाहेि सानप (नाशशि 
पूवा) : सन्माननीय अान व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) राज्यात ववशेषत: मुींबईत औषधाींयाया ब्रँडयाया नावातील साधम्यागमुळे सींभ्रम ननमागण होऊन 
चुकीच े औषध हदले िाऊन रुग्णाींयाया जिवास धोका ननमागण झाल्याची भीती औषध 
ववके्रत्याींकडून व्यक्त होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ याया दसुऱ्या आठवड्यात ननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अन्न व औषध प्रशासनाने ब्रँडयाया नावावर कोणतेही बींधन नसून केवळ 
िेनररक नावावर बींधने ठेवण्याची परवानगी असल्याच े स्पष् केल्यामुळे नाम साधम्यागमुळे 
औषधाींवर ननयींत्रण ठेवणारी यींत्रणा अजस्तत्वात नसल्याच े ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रामुख्यान े ॲलोपॅली, िेनेररक व आयुवेहदक औषधाींयाया नावाींमध्ये साधमग 
असले तरी त्याचा वेगवेगळ्या उपचाराकररता वापर केला िातो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यामळेु औषध ववक्रत्याकडून रुग्णाींना चुकीची औषधे हदली िाऊन त्यायाया 
सेवनाने रुग्णाचा मतृ्य ूहोण्याची शक्यता ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश िापट (२८-११-२०१८) :  (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  नाही. 
(३)  होय. 
(४)  व (५) होय, अशी एक घ्ना अन्न व औषध प्रशासनायाया ननदशगनास आली आहे. 
     त्यानुषींगाने प्रशासनान ेतपास केला असनू डॉक््राींनी Vitamin घ्क असलेली Tablet 
थलहून हदले असता, औषध ववके्रत्याींने नामसाधम्यग असलेली ककग रोगायाया उपचारासाठी असलेला 
मुळ घ्क असलेली Tablet हदल्याचे आढळून आले. 
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     सदर प्रकरणी औषध े ववके्रत्याचे परवाने रद्य करण्यात आले आहेत. तसचे मालाड 
पोथलस स््ेशन येले हद.०७/०७/२०१८ रोिी पेढीचे कमगचारी व पेढीचे भागादीर याींयायाववरुध्द 
प्रलम खबर अहवाल नोंदववण्यात आला असून गुन्हा क्र.३५७/२०१८ असा आहे. सदर प्रकरणी 
पोथलस पुहढल तपास करत आहेत.  

___________ 
 

म ांिईतील रक्त पेढयाांच्या तपासणीिाित 
 

(१९)  १२०७३१ (२०-०७-२०१८) श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा 
माश्जवडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतनल िािर (ेानापूर), श्री.स तनल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती नगर), श्री.स तनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) : सन्माननीय अान व औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील ५५ ्क्के रक्त पढेयाींची अन्न व औषध प्रशासनान ेमागील काींही महहन्याींमध्ये 
तपासणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या तपासणीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ककती रक्त पेढयाींवर 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश िापट (२७-११-२०१८) :(१) अन्न व औषध प्रशासनामाफग त मुींबई कायगके्षत्रातील 
हद.०१/०१/२०१८ त ेहद.३१/०५/२०१८ पयतं एकूण ७६ % रक्तपेढयाींची तपासणी करण्यात आली 
आहे. 
(२) उक्त कालावधीत रक्तपेढयाींयाया केलेल्या तपासणीमध्ये ३२ पढेयाींचे दोष गींभीर स्वरुपाच े
नसल्याने सदर दोषाचे ननराकारण करण्याबाबत सींबधधत पेढयाींना कळववण्यात आले होते. 
त्यानुषींगान ेसींबधधत पेढयाींनी दोषाचे ननराकरण केले आहे. 
         हद.०१/०१/२०१८ पूवी तपासणी करण्यात आलेल्या २ रक्तपेढयाींच ेपरवान े ननलींबबत 
करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद््वत नाही.  

___________ 
 

रत्नाधगरी श्जल्हा िृषी औद्योधगि सवा सेवा सहिारी सांघ शल., याांना 
 थिीत भाडयाची रक्िम देणयािाित 

 

(२०) १२३१५१ (२८-०७-२०१८) श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) : सन्माननीय अा न व नागरी 
प रवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल्यबयातील शासन आधारभतू ककीं मत खरेदी योिनेखाली खरेदी ववक्री सींघाींनी 
भात साठवणुकीसाठी घेतलेल्या गोदामायाया भाड्याची रक्कम सावगिननक बाींधकाम ववभाग याींच े
भाड ेदाखल्याप्रमाणे समुारे रुपये ६८.४० लाख सन २०१०-११ पासून लकीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरची लकीत रक्कम थमळणेबाबत रत्नाधगरी जिल्हा कृषी औद्योधगक सवग 
सेवा सहकारी सींघ थल., रत्नाधगरी याींनी महाराषर स््े् को.ऑपरेह्व्ह माकेह्ींग फेडरेशन 
थल.,मुींबई याींचकेड ेवारींवार मागणी करूनही अद्याप लकीत रक्कम थमळालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनायाया सधुारीत दराप्रमाणे सींघाला देण्यात येणारी भाड्याची रक्कम ही 
अत्यींत अल्प (फक्त रु.३.३३ लाख) असनू त्यामध्ये सींघाला भाड्यापो्ी सुमारे रुपये ६५.०७  
लाख कमी थमळणार असल्यान ेमोठे आधलगक नुकसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील सहा वषागपासून भाड्याची रक्कम लकीत असून आता भाड्याला मयागदा 
घालून गोदामाींच े भाड े दर कमी केले असल्यामुळे खरेदी ववक्री सींघाची एकप्रकारे फसवणूक 
होऊन त ेआधलगक सींक्ात सापडले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीयाया अनुषींगान े
रत्नाधगरी जिल्हा कृषी औद्योधगक सवग सेवा सहकारी सींघ थल.,रत्नाधगरी सींघाींला सावगिननक 
बाींधकाम ववभाग याींना भाड े दाखल्याप्रमाणे लकीत भाड्याची रक्कम देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२९-११-२०१८) :  (१), (२), (३) व (४)  हींगाम २०१०-११ त े२०१३-१४ या 
कालावधीत महाराषर राज्य को-ऑप माकेह्ींग फेडरेशनकडून धानाची साठवणूक करण्याकररता 
रत्नाधगरी जिल्हयातील सब एिीं् सींस्लाची एकूण २० गोदाम ेभाडयाने घेण्यात आली होती. 
त्याींची एकूण गोदाम भाडयाची रक्कम रु.६८,८३,०८९/- देय होती. सदर रक्कमेपैकी 
रु.४५,००,१६३/- अदा करण्यात आली आहे. उवगररत रक्कम रु.२३,८२,९२६/- चे गोदाम भाड े
प्रस्ताव सींस्लाींकडून अप्राप्त आहेत. सदरच े प्रस्ताव प्राप्त करुन घेऊन गोदाम भाडयायाया 
रक्कमा अदा करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
     सद्य: जस्लतीत रत्नाधगरी जिल्हा कृवष औद्योधगक सवग सेवा सहकारी सींघ थल.रत्नाधगरी 
याींयाया मालकीयाया दोन गोदामाींचे गोदाम भाड े एकुण रक्कम रु.१३,८०,१८२/- पैकी 
रु.९,०९,७४१/- सींस्लेला अदा करण्यात आलेली आहे. उवगररत रक्कम रु.४,७०,४४२/- चे प्रस्ताव 
प्राप्त होताच गोदाम भाडयायाया रक्कमा अदा करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(५) व (६) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

नायगाव पूव ेयेथील चांद्रपाडा व वािीपाडा (ता.वसई, श्ज.पालघर) गावाांसाठी  
पेल्हार धरणाांतून पाणीप रवठा िरणयािाित 

  

(२१)  १२३५८९ (२५-०७-२०१८) श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (िोईसर), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय पाणीप रवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नायगाव पूवेकडील (ता.वसई, जि.पालघर) चींद्रपाडा-वाकीपाडा या गावातील महापाथलकेयाया 
पेल्हार धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्लाननक ग्रामस्लाींनी लोकप्रनतननींधीमाफग त 
शासनाकड े सातत्यान े ननवेदनाद्वारे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर िीवन प्राधधकरणातफे वसई तालुक्यातील ६९ गावाींयाया प्रादेथशक पाणी 
पुरवठा योिनेंतगगत चींद्रपाडा व वाकीपाडा गावाींचा समावशे असूनही सदरहु गावातील 
ग्रामस्लाींना अद्यापही पाणीपुरवठा करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ििनराव लोणीिर (०५-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे आहे. 
(३)  सदर योिनेचे भौनतकदृष्या ९८ ्क्के काम पूणग झाले आहे. नायगाव पुवेकडील चींद्रपाडा 
व वाकीपाडा या गावाींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी पेल्हार धरण उद्भवापासून ६९ गावाींयाया 
पाणी पुरवठा योिन ेअींतगगत समाववष् २० गावाींकरीता ्ाकलेल्या गुरुत्ववाहीनीयाया चाचणीच े
काम हाती घेण्यात आले आहे. सद्य:जस्लतीत पेल्हार उद्भवावरुन िचूींद्रपयतं पाणी पुरवठा सुरु 
करण्यात आला आहे. िूचींद्र त ेचींद्रपाडा या रस्त्यायाया रुीं दीकरणामळेु तु्लेल्या गुरुत्ववाहीनीच े
काम हाती घेण्यात आले आहे.  चींद्रपाडा-वाकीपाडा या गावाींना माहे डडसेंबर, २०१८ अखेरपयतं 
पाणी पुरवठा सुरु करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

प णे श्जल््यात जलश ध्दीिरण यांत्र (आर.ओ.मशशन) िसववणयािाित 
  

(२२)  १२३८५३ (२५-०७-२०१८) श्री.िाि राव पाचणे (शशरुर), श्री.स रेश गोरे (ेेड आळांदी) :   
सन्माननीय पाणीप रवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पुणे जिल्यबयात वपण्याचे पाणी शुद्ध आहे का याची तपासणी दरवषी पाण्यायाया ववववध 
स्त्रोताींतील पाण्याच ेनमुन ेतपासनू केली िात असून माहे एवप्रल, २०१८ याया अहवालानुसार 
जिल्यबयातील २४९ तालुक्याींपकैी खेड तालुक्यात ५३, थशरूर तालुक्यात ३७ व इतर १९० 
गावाींमध्ये पाण्याच ेस्त्रोत दवुषत असल्याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दवुषत पाण्यामळेु पो्दखुी, िुलाब व ववषमज्वर याींसारख ेआिार उद्भवत 
असल्याने नागररकाींयाया आरोग्याला धोका ननमागण झाल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी जिल्यबयातील नागरीकाींना शुध्द पाणी उपलबध 
होण्यायायादृष्ीने िलशुध्दीकरण यींत्र (आर.ओ.मथशन) बसववण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (१४-११-२०१८) : (१) हे अशींत:खरे आहे. 
पुणे जिल्हयातील थशरूर तालुक्यातील ११ गाींवामध्ये ३७ स्त्रोत व खेड तालुक्यातील 

३१ गावाींमध्ये ५३ स्त्रोत,  तसेच  इतर १२३ गावाींमध्ये १९० स्त्रोत  दवूषत आढळले असून या 
पाण्याचा वपण्यासाठी वापर करण्यात येत नाही. जिल्हयात दवूषत पाणी पुरवठा होण्याचे प्रमाण 
अत्यल्प आहे. याबाबत वेळोवेळी योग्य ती खबरदारी घेतली िाते. जिल्हा पररषदेयाया    
ननयींत्रणाखालील ग्रामपींचायतेमाफग त ग्रामीण भागात शुध्द पाणी पुरवठा केला िात आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      ग्रामपींचायत स्तरावर ्ी.सी.एल.पावडर द्वारे सावगिननक वपण्यायाया पाण्यायाया स्त्रोताींचे 
शास्त्रोक्त पध्दतीन े शुध्दीकरण केल्यामुळे तसेच स्त्रोताभेावतीचा पररसर स्वयाछ केलेला 
असल्यामळेु पो्दखुी, िुलाब व ववषमज्वर याींसारख े आिार उद्भवत असल्याच े ननदशगनास 
आलेले नाही. नागररकाींयाया आरोग्याला धोका ननमागण झाल्याचे ननदशगनास आलेले नाही.   
ग्रामपींचायत स्तरावर ्ी.सी.एल पावडर द्वारे शुध्द पाणी उपलबध करून देण्यात  येते. 
(३) पुणे जिल्हयातील ६ तालुक्यात  ववववध  योिनाींतनू १४६ पाणी शुध्दीकरण यींत्र (R.O.) 
बसववण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्दभवत नाही.  

 
___________ 

  
परभणी श्जल्यात अानस रक्षा व मानिे िायद्याची अांिलिजावणी िरणयासाठी  

श्जल्हास्तरीय स िाणू सशमती स्थापन िरणयािाित 
  

(२३) १२५५३८ (०१-०८-२०१८) डॉ.राहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय अान व औषध प्रशासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हयात अन्नसुरक्षा व मानके कायद्याची कडक अींबलबिावणी करण्यासाठी 
जिल्हास्तरीय सुकाणू सथमती स्लापन करणे आवश्यक असताींनाही त्याकड ेजिल्यबयातील 
अधधकारी दलुगक्ष करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महालेखाकार, नागपूर याींनी त्यायाया अहवालात आके्षप नोंदववले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानुसार परभणी जिल्हयात सकुाणू सथमती स्लापन करण्यासह यास ववलींब 
करणाऱ् या सींबींधधत अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनान े कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (१७-१०-२०१८) : (१) नाही. 
        परभणी जिल्यबयात जिल्हाधधकारी याींयाया अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सथमती 
स्लापन करण्यात आलेली आहे. 
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(२) परभणी कायागलयाचे महालेखापाल, नागपूर याींनी हद.०१.०१.२०११ ते ३०.११.२०१३ या 
कालावधीच ेऑडड् हद.०५.१२.२०१३ ते हद.०९.१२.२०१३ या कालावधीत केले असून सदर ऑडी् 
ररपो ग् मध्ये महालेखापाल याींनी परभणी येलील सथमतीबाबत आके्षप नोंदववलेला नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््वत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि शाळेत सम पदेशि उपलब्ध िरुन देणयािाित 
 

(२४) १२६५१२ (०६-१२-२०१८) श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव देशम े (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(म ांिादेवी), श्री.त्र्यांििराव शभस े (लातूर ग्रामीण), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे 
(आवी), श्री.अस्लम शेे  (मालाड पश्श्चम), श्री.हषावधान सपिाळ (ि लढाणा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अ्यासक्रमाची ननवड, शाखा ननवड याबाबत सींभ्रमात असलेल्या ववद्यार्थयांच े
व्यवसाय मागगदशगन सींस्लकेडून समुदेशन करण्यात येऊन ववद्यार्थयांची आवड, कल, क्षमता 
लक्षात घेऊन त्याींना योग्य मागग ननवडता यावा याकररता काही मानसशास्त्रीय चाचण्या 
सींस्लेकडून तयार करण्यात आल्या  असून सदर सींस्ला राज्यात   मुींबई, पुणे, औरींगाबाद, 
अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर आणण लातूर या हठकाणी   कायगरत असताना उक्त सींस्ला   
ववभागीय ववद्या प्राधधकरणाींमध्ये माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ववलीन केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यवसाय मागगदशगन आणण ननवड सींस्ला बींद करण्यास थशक्षण के्षत्रातून मोठ्या 
प्रमाणावर ववरोध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय ववद्या प्राधधकरण या सींस्लतेून थशक्षकाींच ेसमुपदेशन होणार असून, 
ववद्यार्थयांच ेसमुपदेशन करणे तसेच त्याींयाया मानसशास्त्रीय चाचण्या करण्याच ेकाम ववथशषठ 
खािगी सींस्लेला देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रत्येक शाळेत समुपदेशक उपलबध व्हावेत याकररता थशक्षण ववभागान े ही 
योिना अववरत चाल ू ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न शासनायाया या ननणगयामुळे बींद झाला 
असून अ्यासक्रम ऑनलाईन केले असले तरी समुपदेशन हा प्रात्यक्षक्षकावर आधाररत घ्क 
असताना तो ऑनलाईन थशकून पररणाम साधता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार ‘व्यवसाय मागगदशगन’ सींस्ला पुन्हा सुरु करण्यायाया दृष्ीन ेकोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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भ दरगड (श्ज. िोल्हापूर) ताल क्यातील ३६३ ववद्याथी 
 पाठ्यप स्तिाांपासून वांधचत असल्यािाित 

  

(२५) १२६५९७ (०५-१२-२०१८) श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भुदरगड (जि. कोल्हापूर) तालुक्यातील ३६३ ववद्याली सवग थशक्षा अथभयानाींतगगत इयत्ता 
पहहली त ेआठवी पयतं पुरववण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकाींपासून वींधचत राहहले असल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पाठ्यपुस्तके वेळेत पुरवठा न झाल्याची सवगसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार पुस्तकाींचा पुरवठा 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) मागील वषागयाया प्सींख्येनुसार ववद्याली सींख्या ननजश्चत करुन पुढील वषी 
पाठ्यपुस्तकाींची मागणी नोंदववण्यात येते. त्यानुसार पींचायत सथमती, भुदरगड जि. कोल्हापूर 
येलील ववद्यार्थयानंा माहे िून, २०१८ मध्ये पाठ्यपुस्तके ववतरीत करण्यात आली. तलावप, 
िून, २०१८ मध्ये ३९३ इतकी प्सींख्या वाढल्याने सदर ववद्यार्थयांना ववलींबान े पाठ्यपुस्तके 
उपलबध करुन देण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील मराठी शशक्षिाांना ग जराती चॅनलवरुन  
प्रशशक्षण देणयाच्या तनणायािाित 

 

(२६) १२६६७७ (०६-१२-२०१८) श्री.हसन म श्रीफ (िागल), डॉ.सतीश (अणणासाहेि) पाटील 
(एरांडोल), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(म ांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पहहली त े आठवी पयतं थशकववणाऱ्या मराठी थशक्षकाींना बदललेल्या 
अ्यासक्रमाच े गुिराती चॅनलवरुन प्रथशक्षण देण्याचा ननणगय शासनान ेहदनाींक २४ सप् े्ंबर 
२०१८ रोिी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील थशक्षकाींना सयबयाद्री वाहीनीसह अन्य मराठी वाहीन्याींना डावलून “वींदे 
गूिरात” या गुिराती वाहहनीयाया माध्यमातून प्रथशक्षण देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) इयत्ता पहहली त ेआठवीच ेपुनरगधचत पाठ्यपुस्तक प्रथशक्षणायाया प्रके्षपणाची सुववधा ‘वींदे 
गुिरात-१’ या शैक्षणणक वाहहनीद्वारे ववनाशुल्क उपलबध करून देण्यात आली आहे. सयबयाद्री 
वा अन्य वाहहन्या या सशुल्क उपलबध आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेअहमदनगर येथील हेटी (ेसूाापा) (ता.िाटोल, श्ज.नागपूर) शाळेत समायोजन  
िरणयात आलेली प्राथशमि शाळा पूवावत स रु िरणयािाित 

 
(२७) १२६९३७ (१९-११-२०१८) श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अश्जत पवार (िारामती), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्री.छगन भ जिळ (येवला), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (म ांब्रा 
िळवा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हन मांत डोळस 
(माळशशरस) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि े अहमदनगर (ता.का्ोल, जि.नागपूर) येलील प्रालथमक शाळा आहदवासीबहुल 
वनग्राममध्ये असून या शाळेच ेआता हे्ी (खुसागपा) या शाळेत समायोिन करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, समायोिन करताना दोन्ही गावाचे अींतर १ कक.मी याया आत असणे आवश्यक 
असताना हे्ी या गावाचे अींतर १.५ कक.मी इतके आहे तसचे अहमदनगर हे गाींव वनक्षेत्राशी 
िोडलेले असून या पररसरात हहींस्त्र पशूींचा वावर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 

(३)  तसेच हे्ी या शाळेत िाताना ववद्यार्थयांना िींगलातून िावे लागत असल्यान ेपालकाींनी 
अहमदनगर येलील प्रालथमक शाळा पुवगवत सुरु करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
 

(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानसुार उक्त मागणीवर कोणता 
ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
 

(५)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२२-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४)  सदर शाळा मळु हठकाणी पूवगवत सुरु करण्यायाया मागणीसींदभागत चौकशी 
करुन सदर शाळा मुळ हठकाणी पवूगवत सुरु ठेवण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील शाळा अांगणवाडीतील स्वयांपािी व मदतनीस  
याांच्या मानधनात वाढ िरणयािाित 

  

(२८) १२६९६२ (०५-१२-२०१८) श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), 
श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.हषावधान सपिाळ 
(ि लढाणा) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासनायाया ववववध शाळा अींगणवाडीमध्ये शालेय पोषण आहार तयार करणा-या 
स्वयींपाकी व मदतनीस म्हणून काम करणा-या व्यक्तीींना दरमहा रुपये १०००/- रुपये मानधन 
हदले िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे मानधन वाढवून दरमहा ककमान ३०००/- रूपये करण्यासाठी     
कमगचा-याींनी वेळोवेळी शासनास ननवेदन देऊनही याकड े दलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अींगणवाडीमध्ये शालेय पोषण आहार तयार करणा-या स्वयींपाकी व मदतनीस 
याींयाया मानधनात वाढ करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत स्वयींपाकी तला मदतनीस याींयाया मानधनामध्ये वाढ 
करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

शेिा ि . (ता.नाांद रा, श्ज.ि लढाणा) येथील मध्यााह भोजनासाठी साठवलेल्या  
ताांदळू व इतर धाायात पाली, भ ांगे व उां दराची ववष्ट्ठा आढळल्यािाित 

  

(२९) १२८२३० (०४-१२-२०१८) डॉ.सांजय रायम लिर (मेहिर) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेबा बु. (ता.नाींदरुा, जि.नाथशक) येलील जिल्हा पररषदेयाया मराठी प्रालथमक शाळेतील 
ववदयार्थयांयाया मध्यान्ह भोिनासाठी साठवलेल्या ताींदळू, म्की व इतर धान्यात पालकाींना 
पाली, भुींगे व उीं दराची ववषठा आढळल्याच ेमाहे िलु,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सींबधधत दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असून चौकशीनुसार दोषी आढळलेल्या 
मुख्याध्यापकास ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

डोल्हारा (ता.मोेाडा,श्ज.पालघर) िें द्र शाळेतील शालेय पोषण  
आहारात गैरव्यवहार झाल्यािाित 

 

(३०) १२८७६२ (१९-११-२०१८) श्री.पाांड रांग िरोरा (शहापूर), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील (शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.िाळासाहेि थोरात 
(सांगमनेर), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमाला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) डोल्हारा (ता.मोखाडा,जि.पालघर) येलील जिल्हा पररषदेयाया कें द्रशाळेतील 
मुख्याध्यापकाींकडून शालेय पोषण आहारात गैरव्यवहार करण्यात आल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार अशा प्रकारचे गैरव्यवहार होत असल्याने या शाळेमध्ये थशक्षण   घेणा-
या ववदयार्थयागयाया आरोग्यावर पोषण आहाराववना ववपरीत पररणाम होत आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सदर शाळेतील मुख्याध्यापकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून चौकशीमध्ये दोषी आढळलेल्या 
मुख्याध्यापकास ननलींबबत करण्यात आले असून गुन्हा दाखल करण्याची कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शशक्षिाांना अद्ययावत प्रशशक्षण देणयासाठी स्थापन  
िेलेला तांत्रज्ञान िक्ष िरेास्त िरणयािाित 

 

(३१) १२९१९१ (०४-१२-२०१८) श्री.स धािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात थशक्षण ववभागातफे प्रालथमक व माध्यथमक ववभागायाया थशक्षकाींना अद्यावत 
प्रथशक्षण देण्यासाठी तींत्रज्ञान कक्ष स्लापन करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शैक्षणणक तींत्रज्ञान ववभागायाया कक्ष अस्लापना वगांनी गत १६ वषांत केवळ 
१४०० रुपये प्रथशक्षणावर खचग केले असल्याच ेमाहहती अधधकारान्वये ननदशगनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गत १६ वषागत या ववभागान ेकोणतेही प्रथशक्षण आयोिीत केलेले नसन केवळ 
  वेतनापो्ी २५ को्ी रुपये शासनाला भुदंड पडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर कक्ष बरखास्त ्करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ननलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सन १९९५ पासून मुींबई दरुदशगन कें द्रावरुन शाळेस धचत्रवाणीचे प्रके्षपण बींद झाले तसचे 
नवीन प्रथशक्षण धोरणामुळे िुन १९९५ पासुन प्रथशक्षणाबाबतची मागणी या सींस्लकेड ेआलेली 
नाही, त्यामुळे सदर कक्ष महाराषर शैक्षणणक सींशोधन व प्रथशक्षण पररषद, या सींस्लेमध्ये 
ववथलन करण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

मालेगाव (श्ज.नाशशि) येथे ईदगाहच्या िामािरीता ववशेष तनधी शमळणेिाित 
 
(३२) १२९५३१ (०४-१२-२०१८) श्री.आशसफ शेे  (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (म ांिादेवी), श्री.अस्लम शेे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्रीमती तनमाला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमन री), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांििराव 
शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
  

(१) मालेगाव (जि.नाथशक) येले ईदगाहयाया कामाकरीता ववशेष ननधी थमळणेबाबत स्लाननक 
लोकप्रनतनधीींनी माहे ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यादरम्यान मा. शालेय थशक्षण व अल्पसींख्याींक 
मींत्री याींयायाकड ेननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाथशक जिल्यबयातील दरेगाव थशवार, मालेगाव येले इदगाह बाींधकाम करण्याबाबतयाया 
मागणीयाया अनुषींगान े जिल्हाधधकारी, नाथशक याींचेकडून सववस्तर अहवाल मागववण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

हहांगोली श्जल्हयातील शाळाांनी शशक्षण ववभागािड ेच िीच ेेाते क्रमाांि हदल्यािाित 
 
(३३)  १२९६१९ (०४-१२-२०१८)   डॉ.सांतोष टारफे (िळमन री), श्री.राधािृष्ट् ण ववे-ेपाटील 
(शशडी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशम े  (लातूर शहर), 
श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल 
(म ांिादेवी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम ेान (चाांहदवली), श्रीमती तनमाला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.स तनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषावधान सपिाळ (ि लढाणा), प्रा.ववरेंद्र जगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.त्र्यांििराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जिल्हा पररषद प्रालथमक व माध्यथमक शाळाींतनू ववद्यार्थयांना शालेय पोषण आहार 
योिनेंतगगत हदल्या िाणाऱ्या खचागची रक्कम मुख्याध्यापकाींयाया बँक खात्यावर िमा केली िात े
परींतु हहींगोली जिल्हयातील २१२ शाळाींनी थशक्षण ववभागाकड ेचुकीचे खात ेक्रमाींक हदल्याच ेमाहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने चुकीचे खाते क्रमाींक 
हदलेल्या शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) :  (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत शाळा स्तरावर अन्न थशिववणाऱ्या यींत्रणचेे इींधन-
भािीपाला यासाठीच े अनुदान आणण नागरी भागातील धान्यादी मालाचे अनुदान राज्य 
स्तरावरुन ले् शाळा स्तरावर करण्याचा ननणगय घेण्यात आला असून यासाठी पात्र शाळाींयाया 
बँक खात्याचा तपशील मागववण्यात आला आहे. तलावप, काही जिल्हयातील शाळाींनी चकुीचा 
बँक खात े तपशील हदला होता. सदर तपशील तपासून त्यामध्ये दरुुस्ती करुन अद्ययावत 
तपशीलानुसार सींबींधधताींयाया बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम िमा करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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जयपूर (ता.मोताळा, श्ज.ि लढाणा) येथे नागरीिाचा उपासमारीने झालेला मतृ्य  
 

(३४)  १३०००८ (१९-११-२०१८).   श्री.प्रिाश स व े(मागाठाणे) :   सन्माननीय अा न व नागरी 
प रवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ियपूर (ता.मोताळा, जि.बलुढाणा) येलील गोववींदा गवई याींचे आधार काडग िोडणी 
नसल्याने रेशनवरील धान्य न थमळाल्याने उपासमार होऊन मतृ्यु झाल्याचे हदनाींक २९ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर मतृ व्यजक्तयाया पत्नी श्रीमती पींचफुला गवई याींनी जिल्हाधधकारी, 
बुलढाणा याींना पतीचा भूकेनेच मतृ्यू झाल्याची माहहती हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय चौकशीचे ननषकषग काय आहेत व 
त्यानुषींगान ेकोणती कारवाई केली आहे, 
(४)   नसल्यास, याबाबतची सद्यःजस्लती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीश िापट (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही, मतृक गोववींदा गवई याींचा मतृ्यू हदनाींक 
२२.९.२०१८ रोिी झाला व  मतृ्यू भुकबळीने झाल्याची तक्रार लगेच नोंदववण्यात आलेली नसून 
मतृ्यूयाया ७ हदवसानींतर हदनाींक २८.९.२०१८ रोिी तक्रार तहथसल कायागलय मोताळा, 
जि.बुलढाणा येल े नोंदववण्यात आली आहे. सदर मतृ्य ू भुकबळीन े झाल्याचा शवववयाछेदन 
अहवाल नाही. 
       श्री.गोववींद गवई याींयाया थशधापबत्रकेची नोंद Ration card Management System 
(RCMS) या Online प्रणालीमध्ये करण्यात आलेली नव्हती. 
(२) अशींत: खरे आहे, श्री.गोववींदा गवई, ियपूर (ता.मोताळा, जि.बुलढाणा) याींचा भूकबळी  
होवून मतृ्य ूझाल्याची माहहती हदली होती. उक्त तक्रारीच ेअनुषींगाने जिल्हाधधकारी बुलढाणा 
याींनी चौकशीच ेआदेश हदले होते.  
(३) उक्त चौकशीअींती रास्तभाव दकुानदार दोषी आढळून आला आहे. तसेच तहथसल 
कायागलयातील अधधकारी/कमगचारी िबाबदार आढळून आले आहेत. सींबींधधत दकुानाचा परवाना 
रद्द करण्यात आला आहे व श्री.िे.डी.पा्ील, क.थल. याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे.   

पात्र लाभार्थयांना ई-पॉसद्वारे धान्य वा्प करता येत नसल्यास ओळख प्वून 
manual पध्दतीने धान्य देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाचे असेही स्पष् 
आदेश आहेत की, पात्र थशधापबत्रकाधारकाला ववना थशधा जिन्नस परत पाठववले िाणार नाही, 
याबाबत योग्य दक्षता घेण्यात यावी.            
(४) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

स्वामी रामानांद ततथा मराठवाडा (ता.श्ज.हहांगोली) ववद्यापीठातील               
महाववद्यालयीन शशक्षिाांच्या मागणयािाित 

 

(३५)  १३०१६८ (०४-१२-२०१८) श्री.जयप्रिाश म ांदडा (िसमत) : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) स्वामी रामानींद नतलग मराठवाडा ववद्यापीठ कॉलेि थशक्षक (ता.जि.हहींगोली) 
सींघ्नेन ेप्राध्यापकाींयाया ववववध मागण्याींसाठी काम बींद आींदोलनाचा इशारा कुलगुरु, स्वामी 
रामानींद नतलग मराठवाडा याींना माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान हदला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार प्राध्यापकाींयाया 
मागण्या पूणग करणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. तलावप, नमूद सींघ्नेयाया सींत गाडगे 
महाराि महाववद्यालय लोहा, जि. नाींदेड येलील कायागलयाचा पत्ता असलेले हद.१८.१०.२०१८ च े
ननवेदन ववद्यापीठास प्राप्त झाले असून सदर सींघ्नेयाया हद.११.१०.२०१८ याया ननवेदनानुसार 
धरणे आींदोलन स्लधगत केल्याबाबत ववद्यापीठास कळववले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

देवरी (श्ज.गोंहदया) ताल क्यात शालेय पोषण आहार योजनेतांगात 
 स्वयांपािी व मदतनीसाच्या मानधनात वाढ िरणयािाित 

  

(३६) १३०३९६ (०४-१२-२०१८)  श्री.सांजय प राम (आमगाव) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवरी (जि.गोंहदया) या तालुक्यात शालेय पोषण आहार योिनेतींगगत स्वयींपाकी व 
मदतनीसाचे मानधनात वाढ करुन रूपये ६००० हिार करण्याबाबतची मागणी स्लाननक  
लोकप्रनतननध ींनी हदनाींक १९ ऑगस्ट, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास मा. महहला व बाल ववकास 
मींत्री याींयायाकड ेलेखी पत्रान्वये  केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकश  केली आहे काय, असल्यास मागणीयाया अनुषींगाने 
याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय व त्यावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) : (१) गोंहदया जिल्हयातील अनत दगुगम नक्षलग्रस्त के्षत्रातील 
शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत कायगरत स्वयींपाकी तला मदतनीस याींच े मानधन 
वाढववण्याबाबत स्लाननक लोकप्रनतननधधींन  हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी ननवेदन हदले 
आहे. 
(२)  शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत कायगरत स्वयींपाकी तला मदतनीस याींयाया मानधनात 
वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचारधीन आहे.  
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
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िोवाचीटोला जाांभळी (ता.सालेिसा, श्ज.गोंहदया) येथील श्जल्हा पररषद 
 हेटीटोला येथील शाळा प वावत स रू िरणयािाित 

  

(३७)  १३०४५७ (०५-१२-२०१८).   श्री.सांजय प राम (आमगाव) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोवाची्ोला, िाींभळी (ता.सालेकसा, जि.गोंहदया) येलील हे्ी्ोला जिल्हा पररषद शाळा 
हदनाींक ३० नोव्हेंबर, २०११ याया शासनायाया ननकषानुसार ननयमात बसत असूनही बींद करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर बींद शाळा पुवगवत सुरू करण्याची मागणी मा.शालेय थशक्षण मींत्री, 
थशक्षणधधकारी जिल्हा पररषद (गोंहदया) प्रालथमक याींयायाकड ेहदनाींक ६ माचग, २०१८  रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकश  केली आहे काय, त्यानुसार उक्त ननवेदनायाया 
मागणीयाया अनुषींगान ेकोणता ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाच  कारणे काय आहेत ? 
श्री. ववनोद तावड े(२२-०१-२०१९) :(१) कमी गुणवत्तेमुळे प्सींख्या कमी होत असलेल्या शाळेच े
िवळयाया चाींगल्या गुणवत्तेयाया शाळेत समायोिन करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला असनू 
त्यामध्ये या शाळेचा समावेश आहे . 
(२) सदर शाळा मळू हठकाणी सुरु ठेवण्याबाबत लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली आहे. 
(३) याबाबत के्षत्रीय स्तरावर तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

भोर (श्ज.प णे) ताल क्यातील डोंगरी व द गाम भागात स्वस्त धााय शमळत नसल्यािाित 
  

(३८)  १३०९०४ (२९-१२-२०१८).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयि मार गोरे (माण), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहूल ि ल (दौंड) :   सन्माननीय अा न व नागरी प रवठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जि.पुणे) तालुक्यातील डोंगरी, दगुगम भागात स्वस्त धान्य दकुानातनू धान्य न 
थमळणे, मालाची पावती न थमळणे तसेच धान्याचे व रॉकेलच े दर फलक न लावणे अशा 
तक्रारी तहथसलदार व प्राींताधधकारी याींयायाकड े करण्यात येऊनही दकुानदाराींवर कारवाई होत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या सींदभागत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार गैरप्रकार करणा-या स्वस्त धान्य दकुानदाराींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश िापट (०६-०२-२०१९) : (१) तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर चौकशी करुन कारवाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(२) स्वस्त धान्य दकुानदाराींयाया खालील बाबी आढळून आल्या:- 

I. थशधापबत्रकाधारकाींना मालाची पावती हदली नाही. 
II. लाभार्थयांनकडून िास्त दरान ेपैसे घेणे. 
III. लाभार्थयांना दर साींगत नाहीत. 
IV. थशधापबत्रकेवर तसचे स््ॉक रजिस््रला मालाची नोंद न घेणे. 
त्यानुसार दकुानदारावर केलेले कायगवाही खालीलप्रमाणे:- 
I. एका दकुानदाराच े१००% अनामत रक्कम िप्त करुन शासन िमा केले. 
II. दोन दकुानदारावर नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 

 (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
िसिा तारळे, फेश्जवड े(ता. राधानगरी, श्ज.िोल्हापूर ) अनफ े दा, अनफ ि  (ता.भ दरगड) व 

आजरा नगरपांचायत हद्दीमध्ये अल्पसांख्याि वविास तनधीमधून तनधी शमळणेिाित 
  

(३९) १३११८२ (०४-१२-२०१८) श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानगरी) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कसबा तारळे, फेजिवड े(ता.राधानगरी, जि.कोल्हापूर) अनफ खुदग, अनफ ब ु(ता.भुदरगड) 
व आिरा नगरपींचायत हद्दीमध्ये अल्पसींख्याक ववकास ननधीमधनू सदर गावाींकररता ननधी 
थमळणेबाबतची मागणी मा.अल्पसींख्याक मींत्री याींयायाकड े स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी लेखी 
ननवेदनाद्वारे हदनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानुसार अल्पसींख्याक ववकास 
ननधीमधून सदर गावाींना ननधी देणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
त्याची सद्यजस्लती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनातील मागण्या ववचाराधीन असुन ननधीयाया उपलबधतेनुसार उचीत कायगवाही 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्दभवत नाही.  

___________ 
  

म ांिईतील भायेळा येथील जमीन उदूा भवन तनशमातीसाठी देणयािाित 
  

(४०)  १३१३६४ (०४-१२-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायेळा) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) म ींबईत ल भायखळा येथ ल भूकर क्र. १९०८, के्षत्रफळ १७०३.१९ चौ.मी. िागा शासकीय 
औद्योधगक प्रथशक्षण सींस्ला, लोअर परेल कररता आरक्षक्षत असनू उक्त िागा  गत १० 
वषांपासून ववनावापर पडून असल्यान ेसदर जागा उदूग भवन बाींधण्यासाठी आरक्षक्षत/सींपाहदत 
करणेची लेखी मागणी स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.अल्पसींख्याक ववकास मींत्री, प्रधान सधचव, 
अल्पसींख्याक ववकास ववभाग याींयायाकड ेमाहे म ेव ऑगस्् २०१८ च्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अल्पसींख्याक ववभागामाफग त शासनाकड े कॅबबने् बैठकीत ररतसर 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर उदूग भवनयाया ननथमगतीयाया अनुषींगान े सींबींधधत ववभागात समन्वय 
होण्यासाठी वरीषठ अधधकाऱ्याींची सयुींक्त बैठक आयोजित करण्यात आली अलवा भववषयात 
आयोजित करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. ववनोद तावड े(१७-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रस्ताव शासनायाया ववचाराधधन आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

जव्हार महाववद्यालय (श्ज.पालघर) येथे म क्त ववद्यापीठाचे अभ्यासिें द्र स रु िरणयािाित 
 

(४१)  १३१५९९ (०४-१२-२०१८)   श्री.ववलास तरे (िोईसर) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोखले एज्युकेशन सोसाय्ी नाथशक (जि.पालघर) अींतगगत असलेल्या िव्हार 
महाववद्यालयातील मुक्त ववद्यापीठाचे अ्यास कें द्र बींद केल्याने अनेक ववद्यार्थयांची शैक्षणणक 
गैरसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यान सार आहदवासी भागातील 
उक्त िव्हार महाववद्यालयातील मुक्त ववद्यापीठाचे अ्यास कें द्र सुरु करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) :  (१) हे खरे आहे. 
    िव्हार महाववद्यालयायाया प्राचायांनी गोखले एज्युकेशन सोसाय्ीयाया आदेशानुसार 
शैक्षणणक सत्र २०१८-१९ पासून महाववद्यालयात सुरु असलेले मकु्त ववद्यापीठाचे पूवगतयारी 
बी.ए.बी.कॉम. हे सवग थशक्षणक्रम बींद करण्याचा ननणगय घेतल्याच े कळववले असून त्यानुसार 
िव्हार महाववद्यालयातील मुक्त ववद्यापीठाच ेअ्यास कें द्र शैक्षणणक सत्र २०१८-१९ पासनू बींद 
केले आहे. 
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(२)  प्रश्न उद्भवत नाही.  
      तलावप, सध्या या पररसरात खालील दोन अ्यासकें द्राचा पयागय उपलबध आहेः- 

१. मोहहते गुरुिी महाववद्यालय, मु.पो.खोडाळा, ता.मोखाडा, जि.पालघर 
२. सींिीवनी थशक्षण सींस्लेचे कला, वाणणज्य महाववद्यालय, औींदे, ववक्रमगड, 
ता.वाडा, जि.पालघर 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
 

राज्यातील शाळाांतील ववद्यार्थयाांना गणवेश देणयािाित 
  

(४२)  १३१९१७ (०४-१२-२०१८).   श्री.सांदीपानराव भ मरे (पैठण) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक शाळाींतील ववद्यार्थयांचा स्वातींत्र्यहदन गणवेशाववनाच सािरा करावा 
लागल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने गणवेश खरेदीतील गैरव्यवहारायाया पार्शववभूमीवर गतवषी  
ववद्यार्थयांना गणेवश देण्याऐविी त्याचा ननधी ववद्यार्थयांयाया खात्यात िमा करण्याचा ननणगय 
घेतला मात्र वषग सींपले तरीही अनके ववद्यार्थयांची बॅंक खातीच सुरु होऊ शकलेली नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३)  असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार यास िबाबदार असणा-याींववरुध्द तसेच ववद्यार्थयांना तात्काळ गणवेशाचा पुरवठा 
होण्यायाया दृष्ीन ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) :  (१) हे खरे नाही. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न. उद्भवत नाही.  

___________ 
 

महाराष्ट्र ेाजगी शाळाांतील िमाचारी (सेवेच्या शती) ववतनयमन अधधतनयम,  
१९७७ िलम १६ च्या आदेशाच्या अांमलिजावणीिाित 

  

(४३) १३२३९५ (०५-१२-२०१८) डॉ.शशशिाांत ेेडिेर (शसांदेेड राजा) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर खािगी शाळाींतील कमगचारी (सेवेयाया शती) ववननयमन अधधननयम, १९७७ कलम 
१६ नुसार (शेडयुल सी नो्ीकफकेशन) हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीयाया शासनायाया 
आदेशाची अींमलबिावणीबाबतच ेलेखी ननवेदन महाराषर ववनाअनुदाननत थशक्षक-कमगचारी सींघषग 
सथमती, औरींगाबाद याींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.शालेय थशक्षण मींत्री 
याींना हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२)  असल्यास, महाराषर खािगी शाळाींतील कमगचारी (सेवेयाया शती) ववननयमन अधधननयमन 
१९७७ कलम १६ नुसार महाराषर शासन पररथशषठ क्र च े आदेश (नो्ीकफकेशन) वेतन 
१०१४/सी.आर.२१४/१४/्ीएन्ी-३ हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ हा आदेश ववधीमींडळासमोर ववचारालग 
सादर होण ेबींधनकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानसुार कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) :  (१) हे खरे आहे. 
(२) होय 
(३) सदर आदेश हदनाींक ६ माचग, २०१७ रोिी ववधीमींडळायाया प्लावर सादर करण्यात आलेला 
आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

िोरपना व श्जवती (श्ज.चांद्रपूर) ताल क्यातील अांत्योदय व इतर                  
शशधापबत्रिा धारिाांना तनयशमत धााय देणयािाित 

  

(४४)  १३२६८४ (२९-१२-२०१८) अडॅ.सांजय धोटे (राजूरा) : सन्माननीय अा न व नागरी प रवठा 
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोरपना व जिवती (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील शासन ननधागरीत अींत्योदय व इतर 
थशधापबत्रका धारक कु्ुींबाींना ननयथमत धान्य देण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास उक्त प्रकरणी तक्रारीयाया अनुषींगाने ककती दकुानाींची चौकशी करण्यात आली, 
त्यात काय आढळून आले व त्यानुषींगाने उक्त प्रकरणात अधधक दराने धान्य ववक्री करणाऱ् या 
स्वस्त धान्य दकुानदाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (०६-०२-२०१९) :  (१) नाही, कोरपना व जिवती (जि.चींद्रपूर) तालकु्यातील 
शासन ननधागरीत अींत्योदय व इतर थशधापबत्रका धारक कु्ुींबाींना ननयथमत धान्य देण्यात येते. 
(२) कोरपना/जिवती तालुक्यातील स्वस्त धान्य दकुानाींववरुध्द प्राप्त तक्रारीयाया अनुषींगाने 
तपासणी करण्यात आली. तपासणीत खालील दोष आढळून आले:-  

१) तक्रार नोंदवही ठेवलेली नाही. 
२) अींत्योदय व प्राधान्य कु्ुींबाची यादी प्रथसध्द केली नाही. 
३) दैननक साठा फलक लावलेला नाही. 
४) पावती पुस्तक ठेवलेले नाही. 
५) तरािू विन ेप्रमाणणत केले नाहीत. 
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६) साठा रजिस््र व ववक्री रजिस््र अद्ययावत नाही. 
७) शासन पररमाणानुसार वा्प नाही. 
८) अन्नधान्याच ेऑनलाईन वा्प केले िात नाही.  
वरील दोष ववचारात घेऊन खालील कारवाई करण्यात आली:- 

१) कोरपना तालुक् यात ८ रास्तभाव दकुानापकैी १ दकुान रद्द व १ दकुान 
ननलींबबत करण्यात आले.  ६ दकुानदाराींवर दींडात्मक कारवाई करून 
प्राधधकारपत्राची अनामत रक्कम शासन िमा करण्यात आली आहे. 
२) जिवती तालुक्यात १५ रास्तभाव दकुानाींपकैी १ दकुान ननलींबबत केले. 
 १४ रास्तभाव दकुानदाराींना सक्त ताकीद देण्यात आली. 

(३)  प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर येथ ेअल्पसांख्याि िल्याण सशमतीची स्थापना िरणयािाित 
  

(४५)  १३३०५७ (०४-१२-२०१८)  ि मारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   सोलापूर जिल्हा प्रशासनान ेगत चार वषागपासून अल्पसींख्याक कल्याण सथमतीची 
स्लापना केली नसल्यामुळे अल्पसींख्याकयाया कल्याणासाठी कें द्र सरकारने िाहहर केलेला १५ 
कलमी कायगक्रम प्रल्रींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) तसेच, गत साडचेार वषागपासनू येलील ऊदुग घराचे काम देख ल प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, मौलाना आझाद अल्पसींख्याक आधलगक ववकास महामींडळामध्ये ३५ जिल्हयात 
केवळ ४६ िण नाममात्र वेतनावर कीं त्रा्ी पध्दतीवर कायगरत असून त्याींची शासन सेवते 
सामावून घेण्याची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न १ व २ नुसार यासींदभागत शासनान ेचौकशी करुन सदर सथमतीची 
स्लापना करणे तसचे प्रलींबबत असलेल्या उदुग घराचे काम प णव करुन कीं त्राटी कमगचाऱ्याींना 
शासनसेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) एकूण ५१ कमगचारी कायगरत असून त्याींची शासन सेवेत समावनू घेण्याची मागणी आहे. 
(४) शासन ननणगय, हदनाींक १५.०४.२०१७ अन्वये जिल्हास्तरीय अल्पसींख्याक कल्याण सथमतीची 
पुनरगचना केली असून जिल्हाधधकारी याींयाया अध्यक्षतेखाली दर नतमाही आढावा बैठक 
आयोजित करण्यात येते. सदर सथमतीमध्ये नामवींत अशासकीय स्वयींसेवी सींस्लाींचे एका 
प्रनतननधीची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
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      सोलापूर शहरात उदूग घर बाींधकामाच्या सुधाररत आराखडयास उयाचस्तरीय सधचव 
सथमतीयाया हदनाींक २१.०३.२०१७ याया बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. उदूग घर 
बाींधण्याकरीता रु.८,९७,१९,०००/- ककीं मतीयाया अींदािपत्रकास मान्यता थमळालेली आहे. े्ंडर 
प्रकक्रयेसाठी वषग २०१८-१९ साठी हदनाींक १७.१०.२०१८ याया शासन ननणगयान्वये रु.१ को्ी इतके 
अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार े्ंडर प्रकक्रया सुरू करण्यात आली आहे. 
      मौलाना आझाद आधलगक ववकास महामींडळायाया कीं त्रा्ी पध्दतीवर कायगरत असणाऱ्या 
कमगचाऱ्याींना शासन सेवेत सामावनू घेण्याबाबतच ेप्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
 

मनमाड व नाांदगाांव (श्ज.नाशशि) नगर पररषद अांतगात म स्लीम 
 िब्रस्तानाच्या वविास िामाांना तनधी देणयािाित 

  

(४६) १३३१८१ (०४-१२-२०१८) श्री.पांिज भ जिळ (नाांदगाव) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड व नाींदगाींव (जि.नाथशक) नगर पररषदे अींतगगत मुस्लीम कब्रस्तानायाया ववकास 
कामाींना ननधी उपलबध करून देणेबाबतची मागणी स्लाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ िुल,ै 
२०१८ रोिी मा.अल्पसींख्याींक ववकास मींत्री व हदनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिी मा.राज्यमींत्री, 
अल्पसींख्याींक ववकास याींयायाकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे हे, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर ननवेदनातील मागणी ववचाराधीन असनु ननधीयाया उपलबधतेनुसार उचीत कायगवाही 
करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील िांद शाळाांना शशक्षण ववभागाने अ दजाा हदल्यािाित 
  

(४७)  १३३२०२ (०५-१२-२०१८).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यायाया प्रालथमक थशक्षण ववभागान ेहदनाींक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोिी एक तातडीच ेपत्र 
काढत शाळामध्ये गुणवत्ता नाही तसेच शाळाींची प्सींख्या कमी आहे असे म्हणून राज्यातील 
१३१४ शाळा बींद करून त्या समायोजित करण्यात आल्या असताींना सुध्दा त्याच शाळाींना 
महहन्याभराने थशक्षण ववभागाव्दारे को्यवधी रूपये खचग करुन वतृ्तपबत्रय िाहहरातीींत तुम्हाला 
अ दिाग थमळाल्याच ेिाहहर अथभनींदन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शाळा बींद करण्यासाठी हदलेली कारणे खो्ी की “अ” दिाग म्हणून हदलेली 
कारणे खो्ी आहेत असा सींभ्रम ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, असल्यास चौकशीअींती 
सींबधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
 

श्री. ववनोद तावड े(२२-०१-२०१९) : (१) राज्यातील प्रत्येक शाळेने स्वयीं मुल्यमापनाची माहहती 
शाळास्तरावर भरलेली आहे.  त्या माहहतीयाया आधारे शाळाींना अ,ब,क अशा गे्रड देण्यात 
आल्या आहेत. २० पेक्षा कमी प् असलेल्या शाळाींनी देखील स्वयींमूल्यमापनाची माहहती 
भरलेली आहे. त्यामुळे अशा शाळाींपैकी काही शाळा स्वयींमूल्यमापनात अ शे्रणी असण्याची 
शक्यता आहे. तलावप बाहय मूल्यमापन झाल्यानींतरच शे्रणी अींनतम ठरणार आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
रत्नाधगरी श्जल्हयातील अल्पसांख्याि वविास ववभागातफे रािववणयात येणा-या योजनेिाित 

  

(४८)  १३३४९८ (०४-१२-२०१८).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   रत्नाधगरी जिल्हयातील धाथमगक अल्पसींख्याक बहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कननषठ 
महाववद्यालये, औद्योधगक प्रथशक्षण सींस्ला, नगरपाथलका शाळा व अपींग शाळा याींना 
दरुुस्तीसह पायाभूत सोयी सुववधा पुरववण्यासाठी शासनायाया अल्पसींख्याक ववकास ववभागातफे 
राबववण्यात येणा-या योिनेचा जिल्हयातून एकही प्रस्ताव दाखल करण्यात आला नसल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कल्याणकारी योिनेची समािातील अनेक गरिू व्यक्तीला माहहती 
थमळत नसल्याने सदर योिनाींपासनू त्याींना वींधचत राहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, सदरहू योिनेच ेप्रस्ताव दाखल न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार यास िबाबदार असणा-याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०१-२०१९) :  (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील सवा अन दातनत शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांना पोषण आहार             
िनववणयािररता गॅस िनेक्शन देणयािाित 

 
(४९)  १३४३१२ (०५-१२-२०१८)   श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश 
ऊफा  िच्चू िडू (अचलपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अहमदपूर (जि.लातूर) तालकु्यातील अनुदाननत शाळाींमधून ववद्यार्थयांना पोषण आहार 
देण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, शासनाने शाळेयाया पररसरात पोषण आहाराच े अन्न थशिववण्यात येऊ नये 
असा ननयम केला असला तरीही अहमदपूर तालुक्यातील ८५ ्क्के शाळाींमध्ये रोि चलुीवर 
णखचडी थशिववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चुलीयाया धुरामळेु ववद्यार्थयांयाया डोळ्याींना त्रास होऊन श्वसनाचे तसेच अन्य 
आिार होत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार सवग शाळाींना तातडीन े गॅस कनेक्शन देण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-१२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अहमदपूर तालुक्यातील शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत पात्र २६६ शाळा पैकी १३९ 
शाळाींमध्ये गॅस कनेक्शन उपलबध आहे. उवगररत शाळाींमध्ये लोकसहभागातनू गॅस कनेक्शन 
उपलबध करण्याबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 
 

___________ 
  

ठाणे श्जल्हा पररषद प्राथशमि शशक्षिाांना वेळेवर वेतन देणयािाित 
 
(५०)  १३४३३३ (०५-१२-२०१८)   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्हा पररषद अींतगगत प्रालथमक थशक्षकाींची माथसक वेतन देयके खािगी सींस्लाकडून 
तयार करण्यात येऊनही थशक्षकाींना वेळेवर वेतनाची रक्कम थमळत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थशक्षकाींना वेतनाची रक्कम वेळेवर न थमळण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार यास िबाबदार असणा-या सींबींधधत ग् थशक्षणअधधकारी/जिल्हा थशक्षणाधधकारी 
याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) :  (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री. जितेंद्र भोळे 
म ांिई.    सधचव, (काययभार) 

  महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयायाया सींगणक यींत्रणेवर 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


