महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि २१ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु ३०, १९३९ ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण, उच्च
ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायच,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्री

(२) अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण,
अन्न ि षषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयाचिरण मांत्री

(४) पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ३४
-------------------------------------

उटािली (ता.विक्रमगड, जि.पालघर) ग्रामपांचायतीमधील शौचालय
लाभार्थयाांच्या अनुदानामध्ये झालेला गैरव्यिहार
(१)

*

११४१५९

श्री.हहतें द्र

ठािूर

श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),
(िसई),

श्री.अशमत

घोडा

(पालघर) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उ्ावली (ता.ववक्रमगड, जि.पालघर) ग्रामपींचायतीमधील २११ शौचालय
लाभार्थींच्या अनद
ु ानात लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, शौचालयाच्या लाभार्थयाांचे बँकेमध्ये िमा झालेले लाखो रुपये
परस्पर बॅकेतन
ू काढून घेण्यात आले आहे त, तसेच काही मयत लाभार्थयाांच्या
नावानेही पैसे काढण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ग्रामपींचायतीमध्ये पदाधधकारी सदस्याींच्या नाींवे ,तसेच
नातेवाईक आणि मिीतील लोकाींना शौचालयाचा ननधी दे ऊन अनद
ु ानात

गैरव्यवहार केल्याचे तसेच शौचालय बाींधूनही काही लाभार्थी ननधीपासन
ू
वींधचत असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार ननधीचा गैरवापर करिाऱ्या दोषीींवर कोिती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सकाळ वत्ृ तपत्रात ददनाींक २० िानेवारी, २०१८
रोिी यासींदभाशत बातमी प्रससध्द झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) सदर बातमीच्या अनष
ीं ाने उपमख्
ु ग
ु य कायशकारी अधधकारी,
जिल्हा पररषद याींनी ग्रामपींचायत उ्वली येर्थे प्रत्यक्ष तपासिी केली. सदर
तपासिीत

तत्कासलन ग्रामसेवक श्री.िी.एल. वारघडे व

सरपींच श्री.सनतश

गायकवाड याींनी स्वच्छ भारत समशन (ग्रा) तसेच ननमशल भारत असभयान

अींतगशत प्राप्त ननधी लाभार्थयाशना ववतरीत करताना अननयसमतता केल्याचे
ननदशशनास आले. या अननयसमततेसाठी तत्कासलन ग्रामसेवक श्री. िी.एल.

वारघडे याींना ननलींबबत करण्यात आले आहे . तसेच त्याींच्याववरुध्द प्रशासकीय
कायशवाही सरू
ु केली आहे .

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

जििती (जि.चांद्रपरु ) तालुक्यातील शशक्षण विभागात
असलेल्या ररक्त पदाांबाबत

(२)

*

११५४५४

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण
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(१) जिवती (जि.चींद्रपरु ) तालक्
श
आददवासी बहुल भागातील
ु यातील दग
ु म
सशक्षि ववभागातील ररक्त पदाींमळ
ु े ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होत
असल्याचे ददनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिवती तालक
ु ा ननमाशि होउन १२ वषे पि
ू श झाली तरी दे खील

सदर तालक्
ु यातील ग् सशक्षिाधधकारी हे पद मींिूर केले नसल्याचे तसेच

तालक्
ु यातील ववववध शाळाींमधील ववषय सशक्षकाींची एकूि ७२ पदे ररक्त
असल्याचेही ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
त्यात काय आढळून आले, त्या अनष
ीं ाने ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच
ु ग
ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होऊ नये याबाबत
करण्यात येत आहे ,

कोिती कायशवाही केली वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) सशक्षि ववभागातील काही पदे ररक्त आहे त, तर्थावप
त्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होत आहे ही बाब खरी नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

(३) ववषय सशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत जिल्हा स्तरावर कायशवाही सरु
ु
असन
ू ग्सशक्षिाधधकारी हे पद ननमाशि करण्याबाबतही कायशवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मांब
ु ईतील शमठी, पोईनार ि ओशशिरा नद्या प्रदवु षत झाल्याबाबत
(३)

*

१०९२०७

(चारिोप) :
काय :-

श्री.जितें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.योगेश सागर

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मब
ुीं ईतील समठी, पोईनार व ओसशवरा नद्याींभोवतालच्या अनतक्रमिे,
प्लॅ स््ीक इ. मळ
ु े मोठया प्रमािात प्रदवु षत झाल्या असन
ू सदर प्रकरिी

कारवाई करण्याचे मा.पयाशवरि मींत्री याींनी ददनाींक १९ िानेवारी, २०१८ रोिी
वा त्या सम
ु ारास शासनास आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास ददहसर पजश्चमेकडील प्रेसमलनगर सोसाय्ी समोरील ददहसर

नदीच्या पात्रात गेल्या काही ददवसाींपासन
ू अनधधकृतपिे कचऱ्याचा व मातीचा
दढगारा आिन
ू ्ाकला िात असल्याचे ददनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषीींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,
(४)

तसेच

पयाशवरिाची

मब
ींु ई

प्रचींड

पररसरातील
हानी

होत

नद्याींचे

बकाल

असल्याने

सदर

स्वरुप

झालेले

नद्याींची

असन
ू

साफसफाई

करण्यासींदभाशत आतापयांत शासनाकडून कोिती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) होय.
(२) होय.

मब
ींु ई महानगरपासलकेच्या आर/उत्तर ववभागात ददहसर पजश्चमेकडील

प्रेसमलगर सोसाय्ी समोरील भागात मब
ुीं ई प्रादे सशक ववकास प्राधधकरि तफे
मेट्रो रे लचे काम चालू असल्यामळ
ु े ददहसर नदीच्या पात्रात मातीचे दढगारे
्ाकण्यात

आलेले

आहे त.

तसेच

महानगरपासलकातफे

पादचारी

पल
ु ाचे

बाींधकाम चालू असल्यामळ
ु े तात्परु ता मातीचा बींधारा बाींधण्यात आलेला आहे .

(३) व (४) ददहसर नदीच्या पात्रात मातीचा दढगारा पावसाळ्यापव
ू ी काढून
्ाकण्याबाबत सींबधीं धत प्राधधकरिास कळववण्यात येत आहे .

समठी नदीच्या पािलो् क्षेत्रात येिाऱ्या १२ औद्योधगक वसाहतीस

कारिे दाखवा नो्ीस बिावण्याचे, २० अनधधकृत उद्योगाींना बींद करण्याचे,
ओशीवरा नदीच्या पािलो् क्षेत्रात येिाऱ्या २७ औद्योधगक वसाहतीस कारिे

दाखवा नो्ीस बिावण्याचे, ११ अनधधकृत उद्योगाींना बदीं करण्याचे तसेच

ददहसर नदीच्या पािलो् क्षेत्रात येिाऱ्या ०२ अनधधकृत उद्योगाींना बींद
करण्याचे आदे श दे ण्याचे ववचाराधधन आहे .
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घनकचरा व्यवस्र्थापन

अधधननयम

२०१६

नस
ु ार

नागरी

वस्तीतन
ू

ननमाशि होिाऱ्या घनकचऱ्याचे सींकलन व त्याच्यावर प्रक्रक्रया करण्याची
िबाबदारी स्र्थाननक स्वराज्य सींस्र्थेची आहे . दहीसर नदी पात्रात झोपडपट्टी

पररसरातन
प्लाजस््क कचरा व घरगत
ू
ु ी स्वरुपात कचरा ्ाकला िात
असल्याने मींडळाकडून सदरील अधधननयमाची प्रभावीपिे अींमलबिाविीसाठी

बह
ुीं ई महानगरपासलकेस दद.१७.१०.२०१७ व २१.०२.२०१८ रोिी पयाशवरि
ृ न्मब
सींरक्षि कायदा १९८६ अींतगशत नो्ीस बिावलेली आहे .
नदी

पात्राच्या

महानगरपासलकेमाफशत

आिब
ु ािच्
ु या

करण्यात

पररसरात

आलेली

आहे .

कचरा

कींु डयाींची

नागररकाींनी

कचरा

सोय
नदी

नाल्याींमध्ये ्ाकू नये याकररता माशशलची ननयक्
ु ती दे खील करण्यात आलेली

आहे . ददहसर, पोयसर तसेच ओसशवरा या नद्याींच्या पन
ु रुजज्िववकरिाचे
काम पार पाडण्याकररता सल्लागाराींची नेमिूक करण्यात येत आहे . या

सल्लागाराींकडून मसद
ु ा प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानींतर, ननववदा मागवन
ू
सदर नद्याींच्या पन
ु रुजज्िववकरिाचे काम हाती घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुरबाड (जि.ठाणे) तालुक्यातील पाणीटां चार्च तनिारण्यासाठी िोटयिधी
रूपये खचच िरूनही पाणीपुरिठा होत नसल्याबाबत

(४)

*

११५३९३

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने मरु बाड तालक्
ु यातील (जि.ठािे) पािी्ीं चाइश ननवारण्यासाठी

कोट्यवधी रूपये खचश करून १८० पािी परु वठा योिना राबववल्या व
िलसशवारातील पािी अडवन
कृबत्रमररत्या पािवठे
ू

ननमाशि करण्यासाठी

कोट्यवधी ननधी खचश केला असला तरीही ग्रामीि भागात पाण्यासाठी
आददवासी मदहलाींना व शाळकरी ववद्यार्थयाांना भ्कींती करावी लागत आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मरु बाड तालक्
ु यातील ग्रामस्र्थाींनी वपण्याचे पािी समळावे

यासाठी १८० पािीपरु वठा योिना राबवन
यासाठी करोडो रूपयाींचा खचश
ू
करूनही १८० योिनापैकी १० योिनाही आिसमतीस कायाशजन्वत झालेल्या
नसल्यामळ
ु े तालक्
ु यातील तळ
ु इश, तळे खल, दे हरी, दे शमख
ु पाडा, वेहरे , मािगाव,
धारगाव, आगाशी, सासिे, तोंडली, म्हाडस, उचले, साकुली, बा्लीची वाडी,

वाघाची वाडी, गे्ाची वाडी, पा्गाव, मोहघर गम
ु ाळवाडी, सशळद अशी १८
गावे व ३३ वाडया वस्त्यामध्ये माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान

वपण्याच्या पाण्याची गींभीर समस्या ननमाशि झाली असल्याने आददवासी
मदहलाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी विवि करावी लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या सींपि
ू श १८० नळपािी परु वठा योिनाच्या ननकृष् दिाांच्या

कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार दोषीींववरोधात कोिती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच मरु बाड तालक्
ु यातील आददवासी गावे वाडया/पाडयातील पािी

्ीं चाइशचे कामयस्वरूपी ननवारि होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सन २०१५-१६ मध्ये माहे एवप्रल, २०१६ ते िून, २०१६ दरम्यान मरु बाड

तालक्
ु यामध्ये ्ँ करग्रस्त गाव

पाडयाींची सींख्या ५१ होती, ती सन २०१६-१७

मध्ये ३३ ने कमी होऊन १८ इतकी झालेली आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

मरु बाड तालक्
ु यामध्ये राषट्रीय ग्रामीि पेयिल कायशक्रमाींतगशत १७६ नळ

पािी परु वठा योिना व १२ ववदहरी अशा एकूि १८८ योिना मींिूर झालेल्या
आहे त. त्यापैकी ७७ योिनाींची कामे पि
ू श झाली असन
ू ४५ योिनाींची कामे
अपि
ू श

असली

तरी

पािी

परु वठा

सरु
ु

करण्यात

आिसमतीस १२२ योिना कायाशजन्वत झालेल्या आहे त.

आलेला

असल्यामळ
ु े
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राषट्रीय

ग्रामीि

पेयिल

कायशक्रमाींतगशत,

१)

वेहरे ,

२)

मािगाव,

३) धारगाव, ४) आगाशी, ५) सासिे, ६) तोंडली, ७) म्हाडस, ८) बा्लीची
वाडी, ९) मोहघर गम
ु ाळवाडी या गावातील योिना कायशजन्वत झालेल्या
आहे त. तर्थावप, १) तळ
ु इश, २) तळे खल, ३) दे हरी, ४) दे शमख
ु पाडा, ५) उचले,

६) साकुली, ७) वाघाची वाडी, ८) गे्ाची वाडी व ९) पा्गाव या गावाींसाठी
योिना मींिूर नाही. तर्थावप, साधी ववहीर, ववींधन ववहीर व सौंर पींप याद्वारे
त्या दठकािी पािी परु वठा होतो.

सशळीं द गावाच्या योिनेचा उद्भव कोरडा असल्याने सदर योिना रद्द

करिे प्रस्ताववत आहे .

वरील १९ गावाींपक
ै ी तळ
ु ई, बा्लीची वाडी, वाघाची वाडी, पा्गाव,

मोहघर गम
ु ाळवाडी, सशळीं द या ६ गावाींना माहे मे, २०१७ ते िून, २०१७
दरम्यान ग्रामपींचायतीच्या मागिीप्रमािे ्ँ करने परु े सा पािी परु वठा करण्यात
आला आहे . त्यामळ
ु े सदर दठकािी पाण्याची गींभीर समस्या ननमाशि झालेली
नाही.

(३) रखडलेल्या योिना व त्यामधील भ्रष्ाचाराच्या तक्रारीमळ
ु े ववभागीय

आयक्
ु त, कोकि याींच्यामाफशत ठािे जिल््यातील सन २००५-०६ पासन
ू

घेण्यात आलेल्या ६२२ पािी परु वठा योिनाींची चौकशी करण्यात आली. सदर
चौकशी अहवालानस
ु ार मरु बाड तालक्
ु यात पािी परु वठा सरु
ु असलेल्या १२२
योिना असन
ू ३८ योिना प्रगतीपर्थावर

आहे त व गन्
ु हे दाखल करण्यात

आलेल्या २८ योिना आहे त. त्यापैकी अपहारीत रकमेचा पि
ू श भरिा करण्यात

आलेल्या ४ योिना व अपहारीत रकमेचे काम पि
ू श केलेली १ योिना व
अज्ञात आरोपी असलेली १ योिना वगळून उवशरीत २२ योिनाींमध्ये ससमतीचे
अध्यक्ष व सधचव याींच्या ७/१२ वर बोिा चढववण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधधकारी
याींच्याकडे

सादर

करण्यात

आला

असन
ू

कायाशलयाकडून ननयमानस
ु ार कायशवाही सरु
ु आहे .

७/१२

बोिाबाबत

तहससल

(४) पािी परु वठ्याची समस्या कायमस्वरुपी ननवारि होण्यासाठी खालील
उपाययोिना करण्यात येत आहे त.

राषट्रीय ग्रामीि पेयिल कायशक्रम सन २०१७-१८ अींतगशत ६ नळ पािी

परु वठा व ३१ ववदहरी अशा एकूि ३७ योिना समाववष् करण्यात आल्या
आहे त.
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मख्
ु यमींत्री पेयिल कायशक्रमाींतगशत ३ नळ पािी परु वठा योिनाींची कामे

प्रगतीपर्थावर आहे त.

िलयक्
ु त सशवार कायशक्रम २०१७-१८ अींतगशत १० ववहीरी दरु
ु स्तीची कामे

मींिरू करण्यात आली आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाशशि जिल््यातील शेतिऱयाांच्या मक्याला शासनाने ठरविलेल्या
खरे दी आधारभूत किमतीनुसार दर शमळणेबाबत
(५)

*

११५२९४

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) शासनाने शेतकऱ्याींचा मका प्रनत जक्वीं्ल रु.१४२५/- या दराने खरे दी
करण्याचा दर िादहर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नासशक जिल््यातील शेतकऱ्याींकडील मक्याची शासनाने

ठरववलेल्या आधारभत
ू क्रकमती नस
ु ार खरे दी करुन दोन मदहने उल्ूनही
अद्याप रकमा दे ण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शेतकऱ्याींना आधारभत
ू दराने रक्कम दे ण्याबाबत
शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय हे खरे आहे .

(२), (३), (४) व (५) नासशक जिल्हयातील शेतक-याींचा मका आधारभत
ू
क्रकीं मतीनस
ु ार

खरे दी

करण्यात

येऊन

त्याबाबतच्या

रकमा

शेतक-याींच्या

खात्यावर वगश करण्यात आल्या आहे त. तर्थावप काही शेतक-याींच्या खाते
क्रमाींक तसेच अन्य ताींबत्रक बाबीींतील फरकामळ
ु े रकमा वगश करण्यास काहीसा
ववलींब झालेला आहे . परीं तु सदर ताींबत्रक बाबीींची पत
श ा करुन मालाचे चुकारे
ू त
वगश करण्याची प्रक्रक्रया सरु
ु आहे .
-----------------
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डोंबबिली खडिली (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथे बेिायदे शीरपणे फामचसी
(६)

महाविद्यालये चालविण्यात येत असल्याबाबत

*

१०४७७८

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंबबवली खडवली (ता.कल्याि, जि.ठािे) येर्थे बेकायदे शीरपिे फामशसी

महाववद्यालये चालववण्यात येत असल्याचे तसेच सदर महाववद्यालयात
डी-फामशसी कोसशसाठी शैक्षणिक वषश

२०१७-१८ कररता ४९ ववद्यार्थयाांनी लाखो

रुपयाींचे शल्
ु क भरल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववद्यालये बेकायदे शीरररत्या चालववली िात असल्यामळ
ु े
ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक वषश वाया िाण्याची भीती पालक व ववद्यार्थयाांमध्ये
ननमाशि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धतावर कोिती कारवाई केली

तसेच ववदयार्थाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होऊ नये याकररता कोिती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

बबस्मील्ला भ् कॉलेि ऑफ फामशसी, कल्याि, जि.ठािे या नावाने

बेकायदे शीरपिे फामशसी महाववद्यालय चालववण्यात येत असल्याची बाब
ननदशशनास आलेली आहे .
(२) होय.
(३) होय.

सदर प्रकरिी तींत्रसशक्षि सींचालनालय, महाराषट्र राज्य, मब
ुीं ई याींचेकडे

तक्रार प्राप्त झालेली होती.

त्याअनष
ीं ाने सहसींचालक, तींत्रसशक्षि ववभागीय
ु ग

कायाशलय, मब
ुीं ई याींचे स्तरावर ददनाींक १४/२/२०१८ चे आदे शान्वये चौकशी

ससमती गठीत करण्यात आली आहे . सदर ससमतीने ददनाींक १६/२/२०१८ रोिी
सींस्र्थेची तपासिी केली असन
ू , या चौकशीमध्ये पढ
ु ील बाबी आढळून आल्या
आहे त :-
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आहे .

१) सींस्र्थेच्या इमारतीला ददनाींक १४/२/२०१८ रोिी पोसलसाींनी सील केले
२) सदर सींस्र्थेने अणखल भारतीय तींत्रसशक्षि पररषद, नवी ददल्ली,

फामशसी कौंन्सील ऑफ इींडडया, नवी ददल्ली, महाराषट्र शासन, तींत्रसशक्षि
सींचालनालय, महाराषट्र राज्य, मब
ुीं ई तसेच महाराषट्र राज्य तींत्र सशक्षि मींडळ,
मब
ुीं ई याींची मान्यता घेतलेली नाही.

३) सदर सींस्र्थेववरुध्द श्री.अकील मोहम्मद ससध्दीकी प्े ल याींनी

कल्याि तालक
ु ा पोलीस स््े शन, जि.ठािे ग्रामीि याींचेकडे फसविुकीची
तक्रार दाखल केली असन
ू त्या तक्रारीनस
ु ार कल्याि पोलीस स््े शन येर्थे
गन्
ु हा रजिस््र नीं. ३०८/१७, भा.दीं .वव.स. कलम ४२०,

४०६, ४६७, ४६८, ४७१,

३४ ददनाींक २५/१२/२०१७ अन्वये गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .

४) प्रस्तत
प्रकरिी सींस्र्थेशी सींबधीं धत दोन ववश्वस्त याींना ददनाींक
ु

२५.१२.२०१७ रोिी पोलीसाींकडून अ्क करण्यात आली आहे .
पत्रक,

५) सींस्र्थेतील पावती पस्
ु तके, सशक्षक/सशक्षकेतर कमशचाऱ्याींचे हिेरी
बँकेचे

पासबक
ु ,

ववववध

पोलीसाींनी िप्त केलेला आहे .

प्रकारचे

सशक्के

असा

ववववध

मद्द
ु ेमाल

सदर गन्
ीं ाने कल्याि पोलीस स््े शन, जि.ठािे (ग्रामीि)
ु हाच्या अनष
ु ग

याींचेकडून पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पांढरपूर (जि.सोलापूर) शहरातील वपण्याच्या पाण्याच्या
(७)

*

टािीचे िाम अपूणच अिस्थेत असल्याबाबत

११०९९७

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू ) येर्थे शहरातील महावीर नगर येर्थे महाराषट्र िीवन
प्राधधकरिाच्या माध्यमातन
ू उभारण्यात आलेल्या १० लाख सल्र क्षमतेच्या

वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीचे काम अिूनही अपि
ू श अवस्र्थेत असल्याचे ददनाींक
२९ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त पाण्याच्या ्ाकीच्या ननसमशतीमध्ये अननयसमतता

करून ननकृष् दिाशचे घ्क वापरल्याबाबत स्र्थाननक नागररकाींनी अनेक
तक्रारी प्रशासनाकडे केल्याचेही ननदशशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पींढरपरू नगरपासलकेने सदरील ्ाकीचे ्े स््ीींग केले असता
त्यामध्ये गळती व भेगा पडल्याचे ननदशशनास येऊनही शासनाने याबाबत
कोितीच कारवाई केली नसल्याचे ननदशशनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास शासनाने या गैरव्यवहाराबाबत दोषी ठे केदार व अधधकारी
याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची
कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे . सध
ु ाररत योिनेतील ननधीस
अद्याप मींिूरी न समळाल्याने काम अपि
ु श अवस्र्थेत आहे .
(२) अींशत: खरे

आहे . स्र्थाननक नागररकाींच्या तक्रारी आहे त. तर्थावप,

पाण्याच्या ्ाकीसाठी वापरण्यात येिारे घ्क वाळू, ससमें ्, खडी, स््ील
इत्यादीची तपासिी करुन वापरण्यात आलेले आहे त. पाण्याच्या ्ाकीच्या
आतील धगलाव्याचे काम अपि
ू श अवस्र्थेत आहे .

(३) अींशत: खरे आहे . ्ाकीचे आतील धगलाव्याचे काम अपि
ू श असल्याने
गळती होत आहे . परीं तु भेगा पडलेल्या नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोगेश्िरी (मांब
ु ई) येथील नशसांग होममधन
ू विनापरिाना
षषध विक्री होत असल्याबाबत

(८)

*

१०५४४३

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू च शशिािीनगर) :

सन्माननीय

अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िोगेश्वरी (मब
ुीं ई) येर्थील ववनापरवाना औषध ववक्री करिाऱ्या नससांग

होममधून ४ लाखाींची औषधे िप्त करण्यात आल्याची बाब ददनाींक १०
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िोगेश्वरी (मब
ींु ई) ववभागात मदरकेअर मै्रनन्ी दवाखान्यास

परवाना नसताींना अवैधरीत्या उक्त दवाखान्यात सेवेत असलेल्या पररचाररका

औषधे ववकत असल्याची बाब ददनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्या अनष
ीं ाने सींबधीं धत दोषी डॉक््र व सींबधीं धत अधधकारी
ु ग
याींच्यावर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.
(२) होय.

(३) अन्न व औषध प्रशासनाने सदर रुग्िालयाींवर दद.०६/०१/२०१८ रोिी धाड
्ाकून ववनापरवाना ववक्रीसाठी साठववलेला रु.४,११,०००/- चा औषधी साठा
िप्त केला. त्यामधील ववश्लेषिास्तव घेण्यात आलेल्या दोन औषध
नमन्
ु यापैकी एक नमन
ु ा प्रमाणित आढळून आला असन
ू दस
ु ऱ्या नमन्
ु याचा

अहवाल प्रलींबबत आहे . सदर प्रकरिी पढ
ु ील चौकशी/तपास करण्यात येत
असन
ू सींबधधताींववरुध्द औषधे व सौंदयश प्रसाधने कायदा, १९४० अींतगशत कलम
(१८) (सी) चे उल्लींघनाबाबत न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यासह िन्नड (जि.षरां गाबाद) तालुक्यासह ऊस तोडणी मिूराांच्या
(९)

*

मुलाांिररता साखर शाळाांची तनशमचती िरण्याबाबत

११३७४६

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्रीमती तनमचला गावित (र्गतपरू ी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सांग्राम थोपटे
आबबटिर (राधानगरी) :
खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

(भोर), श्री.प्रिाश

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

ववद्यार्थयाांना

सक्तीचे

व

मोफत

सशक्षि

दे ण्याच्या

कायद्यानस
झाल्यानींतर ऊस
ु ार साखर कारखान्याींचा गळीत हीं गाम सरू
ु

13
तोडिी मिरू ाींच्या मल
ु ाींचे शैक्षणिक नक
ु सान ्ाळण्याच्या उद्देशाने साखर
शाळाींची

ननसमशती

करण्यात

आली

असन
ू

या

शाळा

फक्त

कागदोपत्री

अजस्तत्वात असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ वा त्या दरम्यान ननदशशनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यात ववशेषत: कन्नड तालक्
ु यात (जि.औरीं गाबाद) ऊसतोडिी
सरु
ु

होऊन

मदहना

झाला

असतानाही

ऊसतोड

कामगाराींच्या

मल
ु ाींसाठी

साखरशाळा आणि वसनतगह
ु करण्यात आले नसल्याचे ददनाींक १६
ृ सरु
नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास साखर शाळाींमध्ये ऊस तोडिी मिरू ाींच्या मल
ु ाींना मोफत
सशक्षिाची सोय असतानाही या शाळा पोषि आहार दे ण्यापरु त्या कायशरत

असन
६ ते १४ वयोग्ातील ववद्यार्थयाांना यामधन
कोित्याही प्रकारचे
ू
ू
सशक्षि ददले िात नसन
ू यामळ
ु े ऊसतोड कामगाराींच्या या मल
ु ाींना सशक्षि,
पोषि आहार तसेच आरोग्य तपासिीपासन
ू वींधचत रहावे लागले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ऊसतोड कामगाराींच्या मल
ु ाींसाठी साखरशाळा
व वसनतगह
श
करिाऱ्या सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर
ु क्ष
ृ ासोबतच या प्रकरिी दल
कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) नाही.

बालकाींचा मोफत व सक्तीचा सशक्षिाचा अधधकार अधधननयम,२००९

नस
ु ार ६ ते १४ वषश वयोग्ातील मल
ु ाींचे सशक्षि निीकच्या ननयसमत शाळे त
होिे आवश्यक आहे . या अधधननयमानस
ु ार हीं गामी स्वरूपातील पयाशयी सशक्षि
केंद्र सरू
ु करता येत नाही.

तर्थावप, ऊस तोड मिूर वा अन्य कामासाठी

स्र्थलाींतररत होऊन येिाऱ्या कु्ूींबातील बालकाींना नजिकच्या ननयसमत शाळे त
दाखल

करून

त्याींच्या

सशक्षिाची

व्यवस्र्था

करण्यात

येत.े

कामगाराींच्या मल
ु ाींकरीता हींगामी वसतीगह
ु करण्यात आले आहे .
ृ सरू
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

ऊसतोड
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धळ
ु े , षरां गाबाद, अमरािती जिल््यातील तसेच पुसेगाांि (जि.सातारा),
िेळापूर (जि.यितमाळ) येथील ५ तनिासी शाळाांमधील विद्यार्थयाांना
दे ण्यात येणाऱया अल्प भोिन खचाचबाबत

(१०)

*

११४१९४

श्री.रािन साळिी (रािापरू ) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धुळे, औरीं गाबाद, अमरावती जिल््यातील तसेच पस
ु ेगाींव (जि.सातारा)
केळापरू

भागातील

(जि.यवतमाळ)

येर्थील

सवश िाती धमाशच्या

शालेय

सशक्षि

ववभागामाफशत

मल
ु ाींसाठी कायशरत असिाऱ्या

ग्रामीि

शासक्रकय

ववद्याननकेतन या ५ ननवासी शाळाींमधील ववद्यार्थीना प्रत्येकी दरमहा रक्कम
रु. ५००/- एवढा अल्प भोिन खचश करण्यात येत असल्याचे

माहे िानेवारी,

२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या सामाजिक न्याय व आददवासी ववकास ववभागाच्या
ननवासी

शाळातील

याच

वयोग्ातील ववद्यार्थयाांसाठी

भोिनासाठी

प्रनत

ववद्यार्थी सम
ु ारे १८००/- रुपये तर केंद्र शासनाच्या नवोदय ववद्यालयातील
ववद्यार्थयाांसाठी १३८०/- रुपये खचश करण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या सामाजिक न्याय व आददवासी ववकास ववभागाच्या
ननवासी शाळातील याच वयोग्ातील ववद्यार्थयाांसाठी प्रनत ववद्यार्थी सम
ु ारे
१८००/- रुपये

दे ण्यात येत असताींनाही शासक्रकय ववद्याननकेतनच्या ५

ननवासी शाळाींमधील ववद्यार्थयाांना प्रत्येकी दरमहा रक्कम रुपये ५००/- एवढा
अल्प भोिन खचश दे ण्यामागची कारिे काय आहे त,

(४) असल्यास, सध्याची महागाई लक्षात घेता प्रनत ववद्यार्थी दे ण्यात येिारा

दरमहा रु. ५००/-हा अल्प ननधी असल्याने ववद्यार्थयाशना अधशपो्ी रहावे लागत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, तद्नस
ु ार उक्त शाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या भोिन खचाशमध्ये
वाढ करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा
ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

करण्यात येत आहे , नसल्यास,
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श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२), (३) व (४) सामाजिक न्याय ववभागाच्या ननवासी शाळे तील ववद्यार्थयाांना

भोिन भत्ता दे ण्यात येत नाही. खािगी भोिन परु वठारामाफशत सदर
ववदयार्थयाांना दप
ु ारचे/रात्रीचे िेवि परु ववण्यात येत.े त्याकररता परु वठादाराींना
वेगवेगळया जिल्हयाकररता वेगळे दर ववदहत केले आहेत.

आददवासी ववकास ववभागाींतगशत स्वयींसेवी सींस्र्थामाफशत चालववण्यात

येिाऱ्या अनद
ु ाननत आददवासी आश्रमशाळाींमधील ववद्यार्थयाांना प्रनत ववद्यार्थी

प्रनत माह रुपये ९००/- (१० मदहन्याींसाठी) पररपोषि अनद
ु ान दे ण्यात येत.े
तसेच यामधील आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांसाठी अन्नधान्य व इतर सादहत्य
खरे दी करुन िेवि तयार करुन दे ण्यात येत.े
(५) याबाबत आवश्यक कायशवाही सरु
ु आहे .

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

धामणगाि िाटपरू तसेच खोलापरू (जि.अमरािती) गािाांना पाणीपरु िठा
िरणाऱया पाण्याच्या टािीची झालेली दरु िस्था

(११)

*

११४८५९

अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
प्रा.िषाच

गायििाड

(धारािी),

श्रीमती

तनमचला

गावित

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

(र्गतपरू ी),

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धामिगाव

का्परू

(जि.अमरावती)

गावाला

पािीपरु वठा

करिाऱ्या

पाण्याची ्ाकी िीिश झाली असन
ू उक्त ्ाकी कोसळून गावातील रदहवाशाींच्या
िीवाला धोका ननमाशि झाला असन
ू ही याकडे पािी परु वठा ववभागाचे व
स्र्थाननक ग्रामपींचायतीचे दल
श झाले आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) तसेच खोलापरु (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येर्थील िुनी पाण्याची ्ाकी
जििश झालेली असन
ू गावात ननयसमत पािीपरु वठा व्हावा याकररता नवीन उीं च

पाण्याच्या ्ाकीकरीता रु. ३९ लक्ष ननधीचा प्रस्ताव मख्
ु य कायशकारी अधधकारी
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जिल्हा पररषद, अमरावती याींनी ददनाींक १० िल
ु ,ै २०१७ रोिी वा त्या

सम
ु ारास जिल्हाधधकारी, अमरावती याींना सादर केला असल्याचे ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

अींचलवाडी,

अमरावती

पोहरा

पि
ू ाश

जिल््यातील
्ाकरखेडा

सोनारखेडा,

सींभ,ु

िावरा,

(ता.भातकुली)

बैलमारखेडा,

या

गावाींतील

नागररकाींना ननयसमत पािी परु वठा होण्यासाठी मख्
ु यमींत्री ग्रामीि पेयिल
योिनेंतगशत उीं च पाण्याच्या ्ाकीचे बाींधकाम व ननधीचा प्रस्ताव कायशकारी

असभयींता, महाराषट्र िीवन प्राधधकरि, अमरावती याींनी ददनाींक ३० ऑक््ोबर,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास मख्
ु य असभयींता (भारत ननमाशि कक्ष),
अमरावती याींना सादर केला असल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत चौकशी करुन त्यानस
ु ार कोिती
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) धामिगाव येर्थील िुन्या ्ाकीचे आयषु यमान सींपल्यामळ
ु े ग्रामपींचायत
धामिगाींव याींचे मागिीनस
ू ार नववन उीं च ्ाकी बाींधून, नववन ्ाकीवरुन
पािी परु वठा सरु
श िे
ु करण्यात आला आहे . त्यामळ
ु े िुन्या ्ाकीचा वापर पि
ू प
बींद करण्यात आला आहे .

तसेच िूनी ्ाकी पाडण्याबाबत आवश्यक कायशवाही करण्यासींबध
ीं ात

ग्रामपींचायत, धामिगाींव याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच मौिे खोलापरू (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येर्थे नवीन उीं च

पाण्याची ्ाकी बाींधकामाचा प्रस्ताव जिल्हा खननि प्रनतषठानच्या आराखडयात

समाववष् असन
ू , सदर आराखडयाच्या मान्यतेनस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही करण्यात
येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रामटे ि ि पारशशिनी येथील तालुिा कक्रडा सांिुलाचे
(१२)

*

बाांधिाम पूणच िरण्याबाबत

११२१९८

श्री.डड मल्लीिािन
ूच रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय

क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राम्े क व पारसशवनी येर्थे तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाकररता शासन ननिशय

ददनाींक ३१ माचश, २००९ अन्वये मींिूर करण्यात आलेल्या प्रत्येकी रू.१ को्ी
मींिूर ननधी पैकी ९९.०० लक्ष इतका ननधी प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

क्रीडा

सींकुलाच्या

कामाचे

भम
ू ीपि
ू न

स्र्थाननक

लोकप्रनतननधीींच्या हस्ते होवन
ू ही अद्यापपयांन्त सदर क्रीडा सींकूलाचे काम
प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
श ा करण्याबाबत तसेच सदर काम
ु ार ननधीची पत
ु त
लवकरात लवकर पि
ू श करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) होय, शासन ननिशय ददनाींक २१ माचश, २००९

नस
ु ार राम्े क व पारसशवनी या दोन्ही क्रीडा सींकुलास प्रत्येकी रु.१००.०० लक्ष
ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे .

(३) सदर ननधी सावशिननक बाींधकाम ववभागास वगश केला असन
ू सावशिननक
बाींधकाम ववभागाकडून बहुउद्देसशय हॉल/जिमचे काम हाती घेण्याची कायशवाही
सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौिे तनमगाांि िायाळ (ता.शसांदखेड रािा, जि.बुलडाणा) येथील मांिूर
(१३)

*

असलेली महािल पाणी पुरिठा योिना बांद असल्याबाबत
१०६३२४

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मौिे ननमगाींव वायाळ (ता.ससींदखेड रािा, जि.बल
ु डािा) येर्थील मींिूर
असलेल्या

महािल पािी परु वठा योिनेचे काम बऱ्याच ददवसाींपासन
ू अपि
ू श

अवस्र्थेत असन
ू

बींद पडल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त योिनाींची कामे बींद राहण्यामागची काय कारिे
आहे त,

(३) असल्यास, सदरहू योिनेच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले,
(४) असल्यास, तद्नस
ु ार यास िबाबदार असिाऱ्या सींबधीं धताींवर कोिती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) सदर योिनेच्या कामाची अींमलबिाविी ग्राम पोषि,

आरोग्य, पािी परु वठा व स्वच्छता ससमती, ननमगाव वायाळ याींचेमाफशत
करण्यात आली असन
ू , योिनेतील

ववहीर, पींप व मेन पाईपलाईनचे काम

पि
ू श करुन उीं च पाण्याच्या ्ाकीचे काम बेस स्लॅ बपयांत करण्यात आले आहे .
उवशरीत काम पि
ु श करण्याकरीता ससमतीकडे पाठपरु ावा करुन दे खील

ननधी

मागिीचा प्रस्ताव ससमतीने सादर केला नसल्यामळ
ु े तसेच ससमतीकडून
प्रनतसाद

समळत

अजस्तत्वातील
तसेच

नसल्याने

योिनेचे

काम

अपि
ू श

आहे .

सद्यजस्र्थतीत,

िन्
ु या योिनेच्या ववहीरीवरुन गावास पािी परु वठा सरु
ु आहे .

मख्
ु यमींत्री ग्रामीि पेयिल कायशक्रम, ्प्पा-२ च्या आराखडयात उवशरीत

कामे प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े, हडपसर, सोलापरू रोडिरील िैदि
ु ाडी येथील विद्या पेरोल
पांपािर मशीनमध्ये फेरफार िरून ग्राहिाांची आधथचि

(१४)

*

फसिणूि होत असल्याबाबत

१०४९२५

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) पि
ु े, हडपसर, सोलापरू रोडवरील वैदव
ु ाडी येर्थील ववद्या पेट्रोल पींपावर

मशीनमध्ये फेरफार करून ग्राहकाींची आधर्थशक फसविूक होत असल्याचे
िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववद्या पेट्रोल पींपाच्या िप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉननक चीपची

दहींदस्
ु तान पेट्रोसलयमच्या प्रयोगशाळे त केलेल्या तपासिीमध्ये दोष आढळून
आल्याचे ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे

काय, असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानस
ीं ीत दोषीींवर
ु ार सींबध
कोिती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

तर्थावप ठािे गन्
ु हा अन्वेषि शाखेच्या अधधकाऱ्याींनी १७ िन
ू , २०१७

मध्ये पि
ु े, हडपसर, सोलापरू रोडवरील वैदव
ू ाडी येर्थील ववद्या पेट्रोल पींपावर
वैधमापन शास्त्र यींत्रिेतील अधधकारी, तेल कींपनीचे अधधकारी, शहर परु वठा

अधधकारी, अन्न धान्य ववतरि अधधकारी याींचेसमवेत छापा ्ाकून एका
पेट्रोल पींप यनु न्चे पल्सरमध्ये सकृतदशशनी फेरफार केल्याचे आढळल्याने
ताब्यात घेऊन कारवाई केली आहे .

(२) दद.१७.०६.२०१७ रोिीच्या कायशवाहीतील ववद्या पेट्रोल पींपावरील एका

पेट्रोल पींपाचे यनु न् पल्सर तपासिीसाठी समडको कींपनीचे प्रयोग शाळे त
पाठववण्यात आलेला असन
ू पल्सर मध्ये छे डछाड असल्याबाबतचा तपासिी
असभप्राय प्राप्त झालेला आहे .

(३) प्रस्तत
ु प्रकरिी, मानपाडा पोलीस स््े शन, डोंबबवली येर्थे दद.१७.०६.२०१७

रोिी गन्
ु हा रजि. नीं.३५३/२०१७, भा.दीं .वव.क्र.२६५,२६७,४२०,४६५,३४ प्रमािे

गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . या गन्
ु ्यामध्ये ३३ आरोपीववरुध्द
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे . त्याचा को्श केस नीं.५३२/२०१७
असा असन
े डे सरु
ू पढ
ु ील कायदे शीर कायशवाही पोलीस आयक्
ु त, ठािे याींचक
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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सोलापूर जिल्हयातील उिनी नदीतील पाणी प्रदष
ू णामुळे बाधधत
झालेल्या गािाांचा आराखडा तयार िरण्याबाबत

*

(१५)

१११८९५

िुमारी

प्रणणती

शशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) सोलापरू जिल्हयातील उिनी नदीतील पािी प्रदष
ू िामळ
ु े बाधधत झालेल्या

गावाींचा आराखडा तयार करुन सादर करण्याचे आदे श मा.मख्
ु यमींत्री याींनी
ववभागाच्या अधधकाऱ्याींना ददले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आराखडा तयार करण्याबाबत ववभागाकडून कोिती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौिे दे ऊळघाट ि सहा गािे (ता.जि.बुलढाणा) तसेच रोहहणखेड ि १४
गाांिे या प्रादे शशि पाणी पुरिठा योिनेच्या सुधारीत
अांदािपत्रिास मांिूरी दे ण्याबाबत

(१६)

*

११४१५१

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे दे ऊळघा् व सहा गावे (ता.जि.बल
ु ढािा) तसेच रोदहिखेड व १४
गाींवे

(ता.मोताळा,

जि.बल
ु डािा)

या प्रादे सशक

पािी

परु वठा योिनेच्या

सध
ु ारीत अींदािपत्रकास मींिूरी दे ण्याबाबतचा ववत्त ववभागास पाठववलेला
प्रस्ताव ददनाींक १६ मे, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास प्राप्त झाला आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावास मींिरू न समळाल्याने दोन्ही पािी परु वठा
योिनेंतगशत समाववष् असलेल्या गाींवामध्ये दरवषी तीर प पािी ्ीं चाई ननमाशि

होत असल्याची बाब ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार मौिे
दे ऊळघा्

व

सहा

गावे

(ता.बल
ु ढािा)

तसेच

रोदहिखेड

व

१४

गाींवे

(ता.मोताळा) या प्रादे सशक पािी परु वठा योिनेच्या सध
ु ारीत अींदािपत्रकास
मींिूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

मौिे दे ऊळघा् व ६ गावे (ता.जि.बल
ु डािा) प्रादे सशक पािी परु वठा

योिनेसद
ीं भाशत मद्द
ु े उपजस्र्थत करुन, दद. १७/५/२०१६ रोिी प्रस्ताव या

ववभागाकडे परत केला. ववत्त ववभागाने उपजस्र्थत केलेल्या मद्
श ा
ु याींची पत
ु त
करुन, प्रस्ताव दद. २३/३/२०१७ तसेच १२/२/२०१८ रोिी पन्
ु हा ववत्त ववभागास

सादर करण्यात आला होता. तर, रोदहिखेड व १४ गाींवे (ता.मोताळा, जि.
बल
ु डािा) प्रादे सशक पािी परु वठा योिनेच्या प्रस्तावाबाबत

ववत्त ववभागाने

छाननी करुन, मद्द
ु े उपजस्र्थत करुन प्रस्ताव दद. २१/८/२०१७ रोिी पािी
परु वठा व स्वच्छता ववभागास परत केला आहे .
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.

दे ऊळघा् प्रादे सशक पािी परु वठा योिनेतन
ू पािी परु वठा अद्याप सरु
ु

करण्यात आलेला नाही. योिनेतील समाववष् ६ गावाींपक
ै ी ५ गावाींना सन
२०१७-१८ च्या ्ीं चाई कृती आराखडयात प्रस्ताववत करण्यात येऊन पािी
्ीं चाई ननवारिार्थश उपाययोिना प्रस्ताववत आहे त.

रोहीिखेड प्रादे सशक पािी परु वठा योिनेतन
ू दद. १/४/२०१५ पासन
ू पािी

परु वठा सरु
ु आहे . सदर योिनेचा वावषशक दे खभाल दरु
ु स्ती खचश रु. ६१.४६
लक्ष इतका आहे . सद्यजस्र्थतीत योिना कींत्रा्दारामाफशत चालववण्यात आहे .

सदर योिनेकरीता माहे एवप्रल, २०१५ पासन
ू ठोक तत्वावर महाराषट्र

िीवन प्राधधकरिाच्या प्रचलीत दर रु. १४.५० प्रती एक हिार सल्र या

दराने पािीपट्टी आकारण्यात येत आहे . सवश गावाींकडून पािी बबलाची
र्थकबाकी रु. ८४.४९ लक्ष इतकी आहे .
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मौिे दे ऊळघा् व ६ गावे प्रादे सशक पािी परु वठा योिना व रोहीिखेड

व १४ गावे प्रादे सशक पािी परु वठा योिनेच्या सध
ु ारीत योिनेचा प्रस्तावाबाबत
ववत्त ववभागाने उपजस्र्थत केलेल्या मद्
श ा करुन, प्रस्ताव ववत्त
ु याींची पत
ु त
ववभागास सादर करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हहांगोली जिल््यासाठी मानि वििास शमशन योिनें तगचत
(१७)

*

शमळणारा तनधी अखधचचत असल्याबाबत
११२५८०

श्री.तानािी मट
ु िुले (हहांगोली) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल््यासाठी मानव ववकास समशन (जि.दहींगोली) योिनेंतगशत
समळिारा ननधी अखधचशत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मानव ववकास योिनेंतगशत गरिू ववद्यार्थयाांना सवलती ददल्या
िातात मात्र सशक्षि ववभागाच्या धोरिामळ
ु े व वेळेवर ननधी खचश न
केल्यामळ
ु े

सवलत

समळण्याबाबत

ववद्यार्थयाांमध्ये सभ्रम

असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ननमाशि

झाला

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) नाही.

दहींगोली जिल्हयामध्ये मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत

चालववण्यात येतात :वा्प.

खालील योिना

अ) इ. ८ वी ते १२ वी पयांत सशक्षि घेिा-या गरिू मल
ु ीींना सायकल
आ) तालक्
ु याच्या दठकािी बाल भवन ववज्ञान केंद्र स्र्थापन करिे व

इतर अनष
ु धीं गक खचश.
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इ) इ. ८ वी ते १२ वी च्या ववद्यार्थयाांसाठी अ्याससका वगश सरु
ु करिे.

ई) कस्तरु बा गाींधी बासलका योिनेची व्याप्ती इ. १० वी पयांत वाढवविे

व इतर अनष
ु धीं गक कामे.

उपरोक्त योिनाींचा ननधी सींबधीं धत कायाशलयास ववतरीत करण्यात आला

आहे . अ.क्र.(इ) व (ई) या योिनाींचा ननधी अनक्र
ु मे ६२ ्क्के व ९२ ्क्के
खचश करण्यात आलेला आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राष्ट्रीय पेयिल योिनेअांतगचत िोल्हापूर जिल्हयातील नळ
पाणीपुरिठा योिना पूणच क्षमतेने िायाचजन्ित होण्याबाबत

(१८)

*

१०८९३७

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी), डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले) : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषट्रीय पेयिल योिनेअत
ीं गशत कोल्हापरू जिल्हयातील नळ पािीपरु वठा
योिना पि
ू श क्षमतेने कायाशजन्वत होण्यासाठी सम
ु ारे १५० को्ी रुपयाींची
आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या ननधीची मागिी कोल्हापरू जिल्हा पररषदे कडून
शासनाकडे वारीं वार करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच केंद्र शासनाचा वा्ा येईपयांत राज्याने ददलेले पैसे खचश करु नये
अशी अ् घातल्याने पेयिल योिनाींसाठीचे २४ को्ी रुपये गत सहा

मदहन्यापासन
कोल्हापरू जिल्हा पररषदे च्या खात्यावर अखधचशत असल्याचे
ू
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

सदरचा

करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

ननधी

उपलब्ध
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राषट्रीय

पेयिल

योिनेअत
ीं गशत

मींिूर

कृती

आराखडयामधील

भौनतकदृषट्या पि
ु श परीं तू आधर्थशकदृषट्या अपि
ू श असलेल्या योिनाींची सींख्या

४३८ इतकी असन
ू , त्याकरीता रु. ६९.३५२० को्ी, पािी परु वठा सरु
ु परीं तू
कामे प्रगतीत असलेल्या योिनाींची सींख्या १९४ इतकी असन
त्याकरीता
ू

रु.८०.१३६५ को्ी, प्रगतीपर्थावरील योिना सींख्या ५८ असन
त्याकरीता
ू
रु.१३.०३२० को्ी व नवीन मींिूर असलेल्या योिनाींची सींख्या ६८ असन
ू
त्याकरीता रु.१७०.३०८५ को्ी इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे .
(२) होय.

(३) ननधी ववतरीत आदे शामध्ये अ् घातली हे खरे आहे . तर्थावप सहा
मदहन्यापासन
ू रु. २४ को्ी

जिल्हा पररषदे कडे प्राप्त होते व खात्यावर ननधी

अखधचशत होता हे खरे नाही. कोषागारातन
ू दद. ०३/०१/२०१८ रोिी दे यक पारीत
होवन
ू ननधी प्राप्त झाल्यानींतर दद. १०/०१/२०१८ रोिी सवश ननधी खचश पडले
आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांगली जिल््यातील विसापूर गािािररता स्ितांत्र
पाणीपुरिठा योिना िरण्याबाबत

(१९)

*

१०९४१२

श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील ववसापरू नळ पािीपरु वठा योिना वीि बबल र्थकीत
असल्याने सातत्याने बींद पडत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववसापरू गावाकररता स्वतींत्र पािीपरु वठा योिना सरु
ु
करण्याची नागररकाींकडून मागिी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावर कोिता ननिशय घेण्यात आला,
त्यानष
ु गाींने पढ
ु े कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय हे खरे आहे .

ववसापरू प्रादे सशक नळ पािी परु वठा योिनेचे रक्कम रुपये १ को्ी ४०

लक्ष इतके वीि दे यक र्थकीत असलेने ददनाींक १०/०३/२०१७ रोिी महाराषट्र
राज्य ववद्यत
ु ववतरि कींपनीने ववद्यत
ु परु वठा खींडीत केल्याने ववसापरू
प्रादे सशक नळ पािी परु वठा योिनेचा पािी परु वठा खींडीत झालेला आहे .
(२) व (३) होय हे खरे आहे.

मौिे ववसापरू गावासाठी स्वतींत्र नळ पािी परु वठा योिना करिेबाबत

नागररकाींची मागिी असल्याने मागिी ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांगली येथील िृष्ट्णा नदीतील पाण्याचे मोठ्या
(२०)

*

प्रमाणािर होणारे प्रदष
ु ण

११५६२७

श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.ियांत पाटील (र्स्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे

(र्ांदापरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.जितें द्र
आव्हाड

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली येर्थील कृषिा नदीतील पाण्याचे मोठया प्रमािावर होिारे प्रदष
ु ि
रोखण्यासाठी उपप्रादे सशक प्रदष
ु ि ननयींत्रि मींडळाने गत सहा वषाशपासन
ू
साींगली,

समरि,

कुपवाड

महापासलकेसह

जिल्हयातील

ववववध

प्रकल्प,

महानगरपासलका, नगरपासलकाींना ११६ नो्ीसा पाठववल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच कृषिा नदीपात्रात वाढलेल्या प्रदष
ू िामळ
ु े हिारो मासे मत
ृ ावस्र्थेत

तरीं गत असल्याचे ददनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नो्ीसाींची दखल घेऊन त्यानस
ु ार अींमलबिाविी न
करिाऱ्या प्रकल्प, महानगरपासलका व नगरपासलकाींची एकूि सींख्या व नावे
काय आहे त,
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(४) असल्यास, नो्ीसाींनस
ु ार कारवाई न करिाऱ्याींववरुध्द प्रदष
ु ि ननयींत्रि
मींडळाने नो्ीसा पाठववण्या व्यनतररक्त कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) महाराषट्र प्रदष
ू ि ननयींत्रि मींडळाने पाठववलेल्या नो्ीसाींच्या

अनष
ीं ाने साींगली समरि कुपवाड महानगरपासलकेने अींशत: पत
श ा केलेली
ु ग
ू त
असन
ू

साींगली

जिल्हयातील

तासगाींव

नगरपासलका,

वव्ा

नगरपासलका,

इस्लामपरू नगरपासलका, आष्ा नगरपासलका व ित नगरपासलका या ५
नगरपासलकाींनी सदर नो्ीसाींची पत
श ा केलेली नाही. तसेच सदर नो्ीशीची
ू त

पत
श ा न करिाऱ्या १२ उदयोगाींना महाराषट्र प्रदष
ू त
ू ि ननयींत्रि मींडळाने बींदचे
आदे श पारीत केले होते. त्यानष
ीं ाने सदर उद्योगाींनी पत
श ा केली असन
ु ग
ू त
ू
त्यापैकी ३ उद्योग सद्यजस्र्थतीत बींद आहे त.

साींगली समरि आणि कुपवाड शहरमहानगरपासलकेववरुध्द महाराषट्र

प्रदष
ू ि ननयींत्रि मींडळाने मा. मख्
ु य न्यायदीं डाधधकारी, साींगली याींचे को्ाशत

पयाशवरि सींरक्षि कायदयाींतगशत फौिदारी ख्ला क्र. ३००१२३/२०१५ दाखल
केलेला असन
ू सदर प्रकरिी मा. न्यायालयाकडून स््े (िैसे र्थे) दे ण्यात आला
आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सािडे (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथील शरद सह. साखर
िारखान्याने दवू षत ि रसायनयुक्त, मळीशमश्रीत

(२१)

*

पाणी विहहरीत सोडल्याबाबत

१११४९७

डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले) :

पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

सावडे

(ता.हातकिींगले,

जि.कोल्हापरू )

येर्थील

शरद

सह.

साखर

कारखान्याने दवू षत व रसायनयक्
ु त, मळीसमश्रीत पािी सोडण्यासाठी सम
ु ारे

१५ एकर शेतीच्या प्रयोिनाकररता िसमन ववकत घेऊन प्रत्यक्षात सदर

िसमनीमध्ये सम
ु ारे ९० फू् खोल ववदहर खोदन
ू त्यात हे दवू षत पािी

सोडण्यात येत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववदहरीतील दवू षत पािी पररसरातील ववदहरीींमध्ये णझरपन
ू
त्या ववदहरीचे पािी दवू षत होत असल्याच्या तक्रारी स्र्थाननक नागररकाींनी
सींबधधताींकडे केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) असल्यास, याबाबत कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) यानष
ीं ाने महाराषट्र प्रदष
ु ग
ू ि ननयींत्रि मींडळातफे करण्यात आलेल्या
पाहिी

दरम्यान

प्रश्नाधीन

उदयोगाच्या

साींडपािी

प्रक्रक्रया

यींत्रिेमधील

क्लेरीफायरची गळती झाल्यामळ
ु े उदयोगातील प्रक्रक्रया न केलेले औदयोधगक

साींडपािी सावडे येर्थील ववदहरीत समसळल्याचे आढळून आले होते. त्यानस
ु ार
प्रश्नाधील

उदयोगास

महाराषट्र

प्रदष
ू ि

ननयींत्रि

मींडळातफे

प्रश्नाधीन

उद्योगास ददनाींक १५ डडसेंबर,२०१७ रोिी कारिे दाखवा नो्ीस व ददनाींक १६
फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी प्रस्ताववत ननदे श बिावण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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अिोला जिल््यात बािार हस्तक्षेप योिनेंतगचत रास्त भाि
दि
ु ानदाराांना पुरविण्यात येणाऱया तूरडाळीची पाकिटे
िमी आढळून आल्याबाबत

(२२)

*

१०७९८२

श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )च :

सन्माननीय

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) अकोला जिल््यात बािार हस्तक्षेप योिनेंतगशत रास्त भाव दक
ु ानदाराींना
परु ववण्यात येिाऱ्या तरू डाळीच्या एका पोत्यात २५ पाक्रक्े

आवश्यक

असताींना प्रत्येक पोत्यात सरासरी २ पाक्रक्े कमी आढळून आल्याचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरिी

रास्तभाव

दक
ु ानदाराींनी

जिल्हा

परु वठा

अधधकारी याींना तक्रार केल्यावर उक्त प्रकरिाची चौकशी करण्याचे आदे श
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार
दोषी अधधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरिाची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये याकररता शासन
कोिती उपाययोिना करिार आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

अकोला जिल््यामध्ये महाराषट्र राज्य सहकारी पिन महासींघ मयाशददत

याींच्यामाफशत

२५

पाक्रक्े

असलेल्या

पोत्याींमधून

एकूि

९४७

जक्वीं्ल

तरू डाळीचा परु वठा करण्यात आला आहे . सदर तरू डाळीचे वा्प रास्तभाव
धान्य दक
ु ानदाराींमाफशत सशधापबत्रकाधारकाींना करण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.
नाही.

अशा प्रकारची कोितीही तक्रार रास्तभाव दक
ु ानदाराींकडून प्राप्त झालेली

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौिे मुक्ताईनगर (ता.मक्
ु ताईनगर, जि.िळगाांि) येथे ग्रामीण पायाभूत
वििास तनधी-१९ अांतगचत साांडपाणी व्यिस्थापन

(२३)

*

प्रिल्पाचा समािेश िरण्याबाबत
११३१८८

श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मक्
ु ताईनगर (ता.मक्
ु ताईनगर, जि.िळगाव) शहराची नाबाडश अर्थशसहाय्यीत

ग्रामीि पायाभत
ू ववकास ननधी-१९ (आर.आय.डी.एफ) अींतगशत ननवड करण्यात
आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेचा ववकास आराखडा शासनाकडे सादर झालेला
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ववकास आराखडयानस
ु ार मक्
ु ताईनगर शहरास साींडपािी,
भम
श ापर, घनकचरा व
ू ीगत ग्ारे , साींडपािी प्लॅ न्् प्रक्रक्रया, साींडपािी पन
ु व
साींडपािी

व्यवस्र्थापन

प्रकल्पासाठी

लागिारा

ननधी

मींिूर

करण्यासाठी

स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१७ व माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये

वा त्या सम
ु ारास मा.पािीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींना ननवेदन ददले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननयोिनाच्या अनष
ीं ाने ननधी मींिूर करण्याबाबत
ु ग
कोिती कायशवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) नाही.

(३) ववकास

आराखडा

प्राप्त नाही. तर्थावप, मा.ववधानसभा सदस्य याींनी

यासींदभाशत ननवेदन ददले आहे .

(४) व (५) पािी परु वठा व स्वच्छता ववभाग, शासन

ननिशय क्रमाींक

नाबाडश-२०१४/प्र.क्र.-०४/पाप-ु ०८ ददनाींक ०५.०८.२०१४ अन्वये राज्यातील एकूि
११० गावाींचा नाबाडश
प्रकल्पाींतगशत

समावेश

अर्थशसहाजय्यत ग्रामीि साींडपािी व्यवस्र्थापन कायशक्रम
करण्यात

आला.

करण्यात

आले

त्यामध्ये

मक्
ु ताईनगर

शहराचा

समावेश आहे . सदर शासन ननिशयामध्ये सदर कायशक्रम ३ ्प्प्यामध्ये
राबववण्याबाबत

नमद
ू

आहे .

्प्पा-१

मध्ये

समाववष्
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असलेल्या २८ गावाींच्या प्रकल्पाींना शासन ननिशय क्रमाींक नाबाडश-२०१४/ प्र.क्र.०४/पाप-ु ०८ ददनाींक १४.०८.२०१४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली
आहे . मक्
ु ताईनगर नगर पींचायत असल्याने
सल्ल्याने पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.

नगर ववकास ववभागाच्या

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

दे िगाि (ता.तनफाड, जि.नाशशि) जिल्हा पररषदे च्या शाळे त
पोषण आहारात किडे आढळल्याबाबत
(२४)

*

११२६४८

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वगाव (ता.ननफाड, जि.नासशक) जिल्हा पररषदे च्या शाळे त पोषि

आहारात क्रकडे आढळल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दर

मदहन्याला

पोषि

आहार

तपासण्याची

िबाबदारी

प्रशासनावर असताींनाही पोषि आहाराची तपासिी होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धताींवर कोिती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) जिल्हा पररषद प्रार्थसमक शाळा दे वगाव येर्थे मद
ु तबा्य झालेला धान्यादी

माल आढळून आला. दोषी मख्
ु याध्यापकास ननलींबबत करण्यात आले असन
ू
त्याींच्याववरुध्द ववभागीय चौकशी करण्यात येत आहे .

तसेच, मद
ु तबा्य धान्यादी मालाची रक्कम मख्
ु याध्यापकाकडून वसल
ू

करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र अध्ययन िेंद्र उभारण्यात मुांबई विद्यापीठ
प्रशासनाला अपयश आल्याबाबत

(२५)

*

११०७४८

(आष्ट्टी) :

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

अॅड.भीमराि

धोंडे

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) महाराषट्र राज्यातील सींस्कृती, खेळ, इनतहास, परीं परा यासारख्या ववषयाींचा
सखोल अ्यास करण्यासाठी मब
ुीं ई ववद्यापीठाने मािी कुलगरू
ु डॉ.वविय

कोल्हे याींच्या कारक्रकदीत सात वषाांपव
ू ी महाराषट्र अध्ययन केंद्र सरु
ु करण्याचे
प्रस्ताववत केले असतानाही आिसमतीपयांत सदर अध्ययन केंद्र उभारण्यात
आले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववद्यापीठाच्या उभारिीसाठी ववद्यापीठाच्या अर्थशसक
ीं ल्पात
सम
ु ारे १८ लाख ४६ हिार रुपयाींची तरतद
ू ही करण्यात आली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय,असल्यास,

सदर चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार सदर अध्ययन केंद्राची
उभारिी होण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) खरे आहे .

(३) व (४) ववद्यापीठ स्तरावर कायशवाही करण्यात येत आहे .
-----------------

ठाण्यातील गौतम प्राथशमि-माध्यशमि ितनष्ट्ठ महाविद्यालयातील
विद्याथाांना विश्िस्ताांनी िेलेल्या अमानुष मारहाणीबाबत
(२६)

*

११५८६६

श्री.सतु नल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
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(१) ठािे येर्थील दहींद ू समशन एज्यक
ु े शन सोसाय्ीच्या गौतम प्रार्थसमक-

माध्यसमक कननषठ महाववद्यालयात स्न्हे सम
ीं ेलनासाठी नत्ृ याचा सराव करत
असताना झालेल्या गोंधळामळ
ु े शाळे च्या ववश्वस्ताींची झोपमोड झाल्याने
ववश्वस्ताींनी १८ ववद्यार्थाांना फायबरच्या पाईपने िबर मारहाि केल्याचे

ददनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशशनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मारहािीच्या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे
काय, असल्यास, सदरहू चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर
ववद्यार्थयाांना िबर मारहाि करिाऱ्या ववश्वस्ताींववरुद्ध कोिती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे, तसेच
होिारे

ववद्यार्थी

मारहािीचे

राज्यातील शाळा, महाववद्यालयाींत सातत्याने
प्रकार

रोखण्यासाठी

शासनाने

उपाययोिना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे त,

कोित्या

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) यासदीं भाशत सींबधीं धत ववद्यार्थी / पालकाींनी ठािे नगर पोसलस स््े शनमध्ये
तक्रार दाखल केली असन
ू त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दे िळा (जि.नाशशि) तालुक्यातील मेशीसह पाच गाि प्रादे शशि
(२७)

*

पाणीपुरिठा योिना पुनरुज्िीवित िरण्याबाबत

११४१७०

डॉ.राहूल आहे र (चाांदिड) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दे वळा

(जि.नासशक)

तालक्
ु यातील

मेशीसह

पाच

गाव

प्रादे सशक

पािीपरु वठा योिना पन
ु रुज्िीववत करण्यास शासनाने असमर्थशता दशशववली
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े दे वळा तालक्
ु यातील अनेक गावाींना पन्
ु हा एकदा पािी
्ीं चाईला तोंड दयावे लागिार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदरहू प्रादे सशक पािीपरु वठा योिना कायाशजन्वत न करण्याची
कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी

केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार दे वळा तालक्
ु यातील या पाच गावाींना पािीपरु वठा
करण्याबाबत कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) व (४) सदरहू योिना पन
ु रुज्िीववत करुन कायाशजन्वत करण्याचे दृष्ीने
या योिनेचा उद्भव स्त्रोत (धगरिा नदीवरील वासोळ येर्थील को.प.बींधारा)
शाश्वत नसल्याचे ननदशशनास आल्याने योिना पन
ु रुज्िीववत करण्याच्या
अनष
ीं ाने मख्
ु ग
ु यमींत्री ग्रामीि पेयिल कायशक्रमाींतन
ू वगळण्यात आलेली आहे .

मात्र योिनेतील समाववष् वासोळ, महालपा्िे, डोंगरगाींव, रिदे वपाडा

या चार गावाींना भारत ननमाशि कायशक्रमाींतगशत स्वतींत्र पािी परु वठा योिना
राबववण्यात आली असन
ू त्याद्वारे या गावाींना पािी परु वठा सरु ळीत सरु
ु आहे

व मेशी गावािवळ लघु पा्बींधारे तलाव असन
ू त्यावरुन गावास पािी परु वठा
सरु
ु आहे . तर्थावप मेशी गावाअींतगशत वाडयाींना तसेच डोंगरगाींव व महालपा्िे

या गावाींना उन्हाळ्यात पािी ्ीं चाई भासण्याची शक्यता असल्याने पािी
्ीं चाई कायशक्रमाींतगशत जिल्हा पररषद नासशक याींच्यामाफशत उपाययोिना
प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणगािासह पाचगाांि (जि.नाशशि) पाणीपुरिठा योिनेचे िीि दे यिे
थिल्याने पाणीयोिना बांद झाली असल्याबाबत

(२८)

*

(धारािी) :

११५२३५

श्रीमती तनमचला गावित (र्गतपरू ी), प्रा.िषाच गायििाड

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१) ठािगावासह पाचगाींव (जि.नासशक) येर्थील पािीपरु वठा योिनेची वीि
दे यके र्थकल्याने या योिनेची वीििोडिी तोडण्यात आली असन
ू पािीयोिना

बींद झाली असल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिना बींद झाल्यामळ
ु े तेर्थील ग्रामस्र्थाींची ववशेषत:
मदहलाींची पाण्यासाठी विवि सरु
ु झाली असन
ू त्याींच्यात असींतोष ननमाशि
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास त्यात
काय

आढळून आले

व तद्नस
ु ार

या

गाींवातील पािीपरु वठा

योिनेची

वीििोडिी पव
श त करुन येर्थील ग्रामस्र्थाींना पािीपरु वठा करण्याबाबत कोिती
ू व
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) व (३) होय, हे अींशत: खरे आहे .

योिनेचे रु.२१.२३ लक्ष इतके वीि दे यक र्थकीत असल्याने ददनाींक

०८.०१.२०१८ रोिी वीि परु वठा खींडीत करण्यात आला होता. पािी परु वठा
बींद असलेल्या कालावधीत स्र्थाननक स्त्रोताद्वारे पािी परु वठा सरु
ु होता. सदर

योिनेची दै नदीं दन दे खभाल व दरु
ु स्ती ही ठािगावसह पाच गावाच्या सींयक्
ु त
पािी

परु वठा

ससमतीमाफशत

करण्यात

येत.े

सदर

ससमतीने

ददनाींक

०८.०१.२०१८ व ददनाींक ११.०१.२०१८ रोिी योिनेचे र्थकीत वीि दे यक

रु.२१.२३ लक्ष रक्कमेपक
ै ी रु.२.०० लक्ष रक्कम भरुन ददनाींक ११.०१.२०१८
पासन
श त करण्यात आला
ू योिनेतील समाववषठ गावाींना पािी परु वठा पव
ु व
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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षरां गाबाद जिल्हयातील पाणीपुरिठा योिनाांना
तनधीचा पुरिठा िरण्याबाबत

(२९)

*

१०५६०२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोिरदन) :

(भोर),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्री.सांतोष

दानिे

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने ग्रामीि पािीपरु वठा योिनाींसाठी परु े सा ननधी उपलब्ध करुन
ददलेला असताना औरीं गाबाद जिल्हा पररषदे तील पािीपरु वठा ववभागाच्या

अकायशक्षमतेमळ
ु े पािीपरु वठा योिनाींची कामे प्रलींबबत रादहल्यामळ
ु े सींबधीं धत

अधधकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदे श मा.पािीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री

याींनी िालना येर्थे ददनाींक ७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
घेतलेल्या बैठकीत ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच सम
ु ारास कन्नड तालक्
ु यातील (जि.औरीं गाबाद) येर्थील
पािीपरु वठा योिनाींना ननधी न समळाल्यामळ
ु े या दठकािच्या पािीपरु वठा
योिना प्रलींबबत असल्याने स्र्थाननक लोकप्रनतननधीींनी या योिनेची कामे कधी

सरु
ु करिार याबाबत मा.पािीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींच्याकडे ववचारिा
केली हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अशींत: खरे आहे .

मा.मींत्री पािी परु वठा व स्वच्छता याींनी िालना येर्थे ददनाींक ६

िानेवारी, २०१८ रोिी पािीपरु वठा योिनाींच्या प्रगतीबाबत आढावा घेतला.यात

राषट्रीय पेयिल कायशक्रम व मख्
ु यमींत्री पेयिल कायशक्रमाींतगशत रखडलेल्या
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पािी परु वठा योिनाींची कामे पि
ु श करून योिना पि
ु श होण्यासाठी पाठपरु ावा

करावा व िे अधधकारी असा प्रयत्न करिार नाहीत त्याींना िबाबदार धरण्यात
येईल, असे ननदे श ददले.
(२) खरे आहे ,

मा.लोकप्रनतननधी याींनी दद. १०/०१/२०१८ रोिीच्या ननवेदनान्वये कन्नड-

सोयगाव मतदारसींघातील १) दे ववगाव रीं गारी २) औराळा व १० गावे,
३) नाचनवेल व ५ गावे अशा तीन पािी परु वठा योिनाींना मींिुरी दे िेबाबत
ववनींती केली आहे .

(३) कन्नड तालक्
ु यात या ववभागात िलस्वराज्य ्प्पा-२ अींतगशत अींधानेर

पािी परु वठा योिनेची कामे प्रगतीपर्थावर आहे . या योिनेस ननधी उपलब्ध

आहे . तसेच मख्
श चापानेर व २ गावे पािी
ु यमींत्री पेयिल कायशक्रमातींगत
परु वठा योिना मींिुर असन
ू ननववदा प्रक्रक्रया अींतीम ्प्यात आहे .व या
योिनेसाठीसध्
ु दा ननधी उपलब्ध आहे . दे वगाव रीं गारी योिना मख्
ु यमींत्री
योिना ्प्पा-२ मधील भाग-१ मध्ये समाववष् आहे . नाचनवेल व ५ गावे,
औराळा व

१०

गावे

प्रादे सशक

पािी परु वठा

योिना

मख्
ु यमींत्रीपेयिल

्प्पामधील भाग-२ मधील समाववष् करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

अहमदनगर जिल्हयातील अिोले ि ३२ गाि पाणीपुरिठा
योिनेसाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(३०)

*

१०७२१४

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.अजित पिार (बारामती),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (र्ांदापरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.जितें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा) :
सन्माननीय पाणीपरु िठा ि
स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्हयातील अकोले ३२ गाव पािीपरु वठयाच्या कामास सन
२०१२ मध्ये सरु
ु वात करुनही ननधी अभावी सदर योिनेचे काम बींद आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर अकोले व ३२ गाव योिनेसाठी ननधी

उभारुन योिनेचे काम तातडीने करुन िनतेला स्वच्छ शध्
ु द व परु े से पािी
परु ववण्याबाबत शासनाने कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) व (३) प्रस्तत
ु योिनेच्या सींकल्पनेत बदल झाल्यामळ
ु े व वाढीव कामामळ
ु े

योिनेच्या क्रकीं मतीत वाढ झाली असन
योिनेवर डडसेंबर, २०१७ अखेर
ू

रु.२९७०.३२ लक्ष खचश झालेला असन
ू सद्य:जस्र्थतीत योिनेची ८५% कामे पि
ू श
झालेली आहे त. योिनेच्या

क्रकीं मतीत वाढ झाली असल्याने योिनेस सध
ु ारीत

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यासाठी प्रस्ताव ननयोिन ववभागास सादर करण्यात
आला होता. त्यात उपजस्र्थत मद्
श ा करण्याबाबत कायशवाही सरु
ु याींची पत
ू त
ु आहे .
-----------------

शभिांडी ि डोंबबिली (जि.ठाणे) येथील मे.एम.एम.प्रोडक्टस िांपनी विना
परिाना आयि
ु ेदीि षषधाांचे उत्पादन िरीत असल्याबाबत
(३१)

*

११४५४४

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमचला गावित (र्गतपरू ी), अॅड.यशोमती
ठािूर (ततिसा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सभवींडी व डोंबबवली (जि.ठािे) येर्थील मे.एम.एम.प्रोडक््स कींपनीमध्ये

ववना परवाना आयव
े ीक औषधाींचे उत्पादन होत असल्याचे ननदशशनास
ु द
आल्यावर ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१७ रोिी

प्रशासनाकडून धाड ्ाकण्यात

आली, तेर्थील प्राप्त मादहतीच्या अनष
ीं ाने ददनाींक ६ नोव्हें बर, २०१७ रोिी
ु ग
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मे.मनन डडस्ट्रीब्य्
ू सश (सभवींडी, जि.ठािे) या ववतरकावर धाड ्ाकून दोन्ही

कींपन्याींचा रु.२७,७८,२११/- एवढया क्रकीं मतीचा आयव
ै ीक औषधी साठा िप्त
ु द
करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िप्त

केलेल्या

औषधापैकी

८

नमन
ु े

चाचिी

व

ववश्लेषिाकरीता पाठववण्यात आले असन
ू त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तद्ननस
ु ार कोिती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) दद. ०३.११.२०१७ रोिी मे.एम.एम. प्रोडक््स, डोंबबवली येर्थे ववना परवाना
क्रमाींक नमद
ु केलेले उत्पादन िसे Eucalyptus Oil, Lemon Oil, Rose

Mary Oil चा साठा आढळला. सदर उत्पादनाींच्या पॅकमधील वेस््नावर
औषधी गि
ु धमश नमद
ु असल्याने नमन
ु ा १६ व पींचनाम्या अींतगशत रुपये

६,९२,५६१ क्रकीं मतीचा साठा िप्त करण्यात आला. सदर साठ्यातन
ु ०४ नमन
ु े
ववश्लेषिासाठी घेण्यात आले असन
ू अहवाल अद्याप प्रलींबबत आहे .

तसेच दद.०६.११.२०१७ रोिी मे.मनन डडस्ट्रीब्य्
ु सश, ठािे या सींस्र्थेमधून

ववना परवाना क्रमाींक नमद
ू केलेल्या रुपये २०,८५,६५० क्रकमींतीचा साठा िप्त

केला आहे . सदर साठ्यातन
ू ४ नमन
ु े चाचिी व ववश्लेषिास्तव घेण्यात आले
असन
ू अहवाल अद्याप प्रलींबबत आहे . उक्त प्रकरिी उत्पादकाींववरुध्द चौकशी
सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राष्ट्रसांत तुिडोिी महाराि नागपूर विद्यापीठास बनािट
(३२)

*

धनादे शामुळे आधथचि नुिसान झाल्याबाबत

१०५६८५

श्री.बांटी

भाांगडडया

(धचमरू ),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट) : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) राषट्रसींत तक
ु डोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठ प्रशासनास बनाव्
धनादे शाद्वारे ३० लक्ष रुपयाचा आधर्थशक तो्ा झाला असल्याची बाब माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषट्रसींत तक
ु डोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठ प्रशासनातील
ववत्त ववभागाचे सींबधीं धत अधधकारी याींची उक्त धनादे शावर स्वाक्षरी व
मान्यता असल्याचे ननदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी पोसलस प्रशासनाकडून दोन सींशनयत व्यक्तीींना
अ्क केली असन
अ्केतील सींशनयताींची सववस्तर चौकशी न करताच
ू
परस्पर सोडून दे ण्यात आल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सदर बाब माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये ननदशशनास आली आहे . सदर चूक

बँकेद्वारे

झाली

असल्याने

बँकेने

राषट्रसींत

तक
ु डोिी

ववद्यापीठाला रु.३१,६६,३०९/- एवढी रक्कम परत केली आहे .

महाराि

नागपरू

(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) या प्रकरिी दोन सींशनयताींना अ्क केली असन
ू सदर प्रकरिी
पोलीस प्रशासनाकडून पढ
ु ील कायशवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपरू जिल््यामध्ये शशधापबत्रिेसोबत आधारिाडच िोडल्यामळ
ु े
अन्नधान्याची बचत झाली असल्याबाबत

(३३)

*

१०९८१६

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च :

सन्माननीय

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१)

नागपरू

जिल््यामध्ये

सशधापबत्रके

सोबत

आधारकाडश

िोडल्यामळ
ु े

िवळपास ५ हिार मेदट्रक ्न पयांत अन्नधान्याची बचत झाली असल्याचे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नागपरू जिल््यामध्ये पर्थदशी प्रकल्प चालू आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अन्नधान्याची एवढया मोठ्या प्रमािात बचत होत असेल तर
सींपि
ू श राज्यामध्ये सशधापबत्रका सोबत आधारकाडश िोडून ववतरि प्रिाली
कायाशजन्वत केली िािार आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी क्रकती खचश करण्यात येिार आहे वा येत
आहे,

(५) तसेच, सदरचा प्रकल्प राज्यामध्ये केंव्हापासन
ू चालवण्यात येिार आहे,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे .

या प्रिालीमळ
ु े नागपरू शहरामध्ये माहे िानेवारी २०१८ पयांत एकूि

गहू-६०७८.६५ मे.्न व ताींदळ
ू -४१९७.०३ मे.्न एवढ्या धान्याची बचत
झालेली आहे .
(२) सावशिननक ववतरि व्यवस्र्थेचे सींगिकीकरि या प्रकल्पाींतगशत Aadhar
enabled Public Distribution System (AePDS) प्रिाली माहे ऑक््ोबर
२०१७ मध्ये नागपरू शहरामध्ये प्रायोधगक स्तरावर राबववण्यात आलेली होती.

(३) सद्यजस्र्थतीत, AePDS ही प्रिाली राज्यातील खालील १८ जिल््याींत
राबववण्यात येत आहे -

िानेवारी २०१८-िालना, वासशम, सोलापरू (अधावव), नागपरू (अधावव),

फेब्रव
ु ारी २०१८- भींडारा, िालना, दहींगोली, कोल्हापरू , नाींदेड, पि
ु े, वधाश व माचश
२०१८-अहमदनगर, अकोला, औरीं गाबाद, लातरू , नागपरू (जिपअ
ु ), उस्मानाबाद,
परभिी, साींगली.
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निीकच्या कालावधीमध्ये राज्यातील उवशररत सवश जिल््याींमध्ये ही

प्रिाली ्प्प्या-्प्प्याने राबववण्याचे ननयोिन आहे .
(४)

राज्यात

राबववण्यात

येिाऱ्या

सावशिननक

ववतरि

व्यवस्र्थेचे

सींगिकीकरि या प्रकल्पास दद.१८ मे, २०१६ रोिीच्या शासनननिशयाद्वारे

मींिूरी दे ण्यात आलेली असन
ू या प्रकल्पासाठी ३ वषाांकररता अींदािे एकूि
रू.२६४.८६ को्ी एवढा खचश येिार आहे .

(५) सावशिननक ववतरि व्यवस्र्थेचे सींगिकीकरि प्रकल्पाींतगशत राज्यातील

रास्तभाव दक
ु ानाींमध्ये ई-पॉस मशीन बसवन
ू लाभार्थीची बायोमेदट्रक ओळख

प्वन
ू धान्य वा्प करण्यास राज्यात माहे माचश, २०१७ पासन
ू ्प्प्या्प्प्याने सरु वात करण्यात आलेली आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौ.हदघांची (ता.आटपाटी, जि.साांगली) येथील भारत तनमाचण योिने
अांतगचत नळपाणी पुरिठा योिनेचे िाम तनिृष्ट्ट
(३४)

*

दिाचचे झाले असल्याबाबत

११४५४६

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-

पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),
श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.अशमत

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हषचिधचन सपिाळ

(बल
ु ढाणा), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),
श्रीमती तनमचला गावित (र्गतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.िुणाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ.ददघींची (ता.आ्पा्ी, जि.साींगली) येर्थील भारत ननमाशि योिने
अींतगशत नळपािी परु वठा योिनेची अींमलबिाविी महाराषट्र िीवन प्राधधकरि

ववभाग साींगवी याींच्याकडून करण्यात आली असन
ू योिनेचे काम ननकृष्

42
दिाशचे

झाले

असन
ू

कामाची

चौकशी

करण्यासींदभाशत

मख्
ु य

कायशकारी

अधधकारी, जिल्हा पररषद साींगली याींनी अधधक्षक असभयींता, महाराषट्र िीवन
प्राधधकरि मींडळ याींना ददनाींक १ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
कळवन
ू ही अद्याप चौकशी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय तींत्रननकेतन समरि या त्रयस्र्थ यींत्रिेकडून तपासिी
करण्यासाठी ददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळवन
ू ही
तपासिी अहवाल शासनास प्राप्त झाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व प्रश्न भाग (२) च्या अनष
ीं ाने शासनाने
ु ग
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े
कोिती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय हे खरे आहे .
पािी

मौिे ददघींची, ता.आ्पाडी येर्थील भारत ननमाशि योिनेअत
ीं गशत नळ
परु वठा

योिनेकरीता

ताींबत्रक

सल्लागार

म्हिून

महाराषट्र

िीवन

प्राधधकरि याींनी अींदािपत्रके, आराखडे करिे व दे खरे ख करण्याचे काम केले
आहे . सदर यािनेची अींमलबिाविी ग्रामपींचायत अींतगशत

पािी परु वठा व

स्वच्छता ससमती, ददघींची याींचेमाफशत करण्यात आली आहे . योिनेच्या

झालेल्या कामाच्या ननकृषठ दिाश बाबत व अननयसमततेबाबत अधधक्षक
असभयींता, गि
ननयींत्रि दक्षता पर्थक, महाराषट्र िीवन प्राधधकरि, ठािे
ु

याींचेकडून तपासिी करुन घेण्याबाबत मख्
ु य कायशकारी अधधकारी, जिल्हा
पररषद, साींगली याींनी अधधक्षक असभयींता, महाराषट्र िीवन प्राधधकरि मींडळ,
साींगली याींना दद.०१.०९.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .
(२) होय हे खरे आहे .

महाराषट्र िीवन प्राधधकरि मींडळ, साींगली याींचेकडून ववहीत कालावधीत

अहवाल प्राप्त न झालेने प्राचायश, शासक्रकय तींत्रननकेतन, समरि, जि.साींगली
याींना

मख्
ु य

कायशकारी

अधधकारी,

जिल्हा

पररषद,

साींगली

याींनी

दद.२६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये योिनेच्या कामाची ताींबत्रक चौकशी करुन
अहवाल सादर करिेबाबत कळववले आहे .
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(३) प्राचायश, शासक्रकय तींत्रननकेतन, समरि याींचक
े डून चौकशी अहवाल प्राप्त न
झालेने

मख्
ु य

कायशकारी

अधधकारी,

जिल्हा

पररषद,

साींगली

याींनी

दद.२९/०१/२०१८ व दद.२७/०२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये स्मरि करण्यात आले
आहे . सींबधीं धताींकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील आवश्यक ती कायशवाही
करण्यात येईल. मळ
मींिूर योिनेत समाववष् असलेल्या वाडयावस्त्या
ू

ग्रामसभेने केलेल्या ठरावानस
ु ार योिनेमधून वगळलेल्या वाडयावस्त्याींना पािी
्ीं चाई आहे

अर्थवा भववषयात पािी ्ीं चाई ननमाशि होऊ शकते अशा

वाडयावस्त्या सदर पािी परु वठा योिना ववचाराधधन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,
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