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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी यादी
बध
ु िार, हदनाांि २८ माीच, २०१८ / ीैत्र ७, १९४० ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण, उच्ी ि
तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायच,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्र

(२) अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण,
अन्न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्र

याांीे प्रभारी विभाग

(३) पयाचिरण मांत्र

(४) पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र
-------------------------------------

प्रश्नाांी एिूण सांखया - ३४
-------------------------------------

नेरळ (ता.िर्चत, जर्.रायगड) येथ ल हदलिॅप इांजर्तनयररांग िॉलेर्ने

अिैधररत्या शशक्षि िायचरत असल्याीे दशचिून मान्यता शमळविल्याबाबत
(१)

*

११६२०६

श्र .रुपेश म्हात्रे (शभिांड पि
ू )च :

सन्माननीय उच्ी ि तांत्र

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेरळ (ता.कर्जत, जर्.रायगड) येथील दिलकॅप इींजर्ननअररींग कॉलेर्ने
अवैधररत्या शिक्षक कायजरत असल्याचे ििजवन
ू मान्यता शमळववण्याप्रकरणी

चौकिी करुन कारवाई करण्याबाबत दिनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोर्ी वा त्या

सम
ु ारास स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींना लेखी ननवेिन
दिले आहे, हे खरे आहे काय,

2
(२) असल्यास, याबाबत शस्ीझन फोरम फॉर सॅन्््ी्ी इन एज्यक
ु े िनल

शसस््ीम या सींघ्नेने केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सरु
ु ग
ु असलेली चौकिी पण
ू ज
झाली आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी ववभागीय सहसींचालक, तींत्र शिक्षण, मब
ींु ई

याींच्याकडून चौकिी अहवाल सींचालक, तींत्र शिक्षण, मब
ुीं ई याींच्याकडे प्राप्त झाला

असन
ू सींचालक, तींत्र शिक्षण याींच्या स्तरावर चौकिी अहवालाची छाननी पण
ू ज
झाली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .

िै ननक महाराषर ्ाईम्स मध्ये दिनाींक ७/१०/२०१७ रोर्ी याबाबत बातमी

प्रशसध्ि झाली होती. त्याचप्रमाणे शस्ीझन फोरम फॉर सॅन्््ी्ी इन
एज्यक
ु े िनल शसस््ीम या सींघ्नेने तक्रार केली आहे .
(२) होय.
(३) होय.

(४) सींचालक, तींत्र शिक्षण, महाराषर राज्य, मब
ुीं ई याींनी ववभागीय सहसींचालक,

तींत्रशिक्षण, मब
ुीं ई याींच्यामाफजत चौकिी केली आहे . अखखल भारतीय तींत्र शिक्षण

पररषिे च्या मानकानस
ु ार सिर सींस्थेत शिक्षक नसणे, भववषय ननवाजह ननधी न
भरणे, परीक्षेचे मानधन न िे णे हया बाबी चौकिीत आढळून आल्या आहे त.

याबाबत सींस्थेवर कारवाई करण्याचे अधधकार अखखल भारतीय तींत्र

शिक्षण पररषि, नवी दिल्ली या केंद्र िासनाच्या शिखर सींस्थेस असल्याने

सींचालक, तींत्र शिक्षण याींनी अखखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररषिे ला कळववले
आहे . तसेच चौकिी अहवाल िल्
ु क ननयामक प्राधधकरण आखण मब
ुीं ई ववद्यापीठ
याींना िे खील पढ
ु ील कायजवाहीसाठी
पाठववण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

सींचालक, तींत्र शिक्षण याींच्यामाफजत

-----------------
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िाळाीौिी (मुांबई) येथे बनािट औषधाांीा साठा र्प्त िेल्याबाबत
(२)

*

११४४१६

श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :

सन्माननीय अन्न ि

औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काळाचौकी (मब
ींु ई) येथील कैलाि फामाज या घाऊक ववक्रेत्यावर कारवाई
करुन अन्न व औषध प्रिासनाने दिनाींक २ फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्यासम
ु ारास

बनाव् औषधाींचा साठा र्प्त केल्याचे ननििजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सिर प्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा नोंि करण्यात
आला असल्याचे दिनाींक ८ फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननििजनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, असल्यास सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) होय.
(२) होय.

(३) मे. मेयर ओरगॅननक प्रा.शल. या उत्पािकाने त्याींच्या “कॅजल्समॅ्स ्ॅ बले्
५००” या नावाच्या बनाव् औषधाींचा परु वठा होत असल्याची िींका अन्न व

औषध प्रिासनाकडे व्य्त केली होती. याबाबत प्रिासनाने बार्ारातन
ू प्राथशमक
मादहती घेतली.

सिर मादहतीच्या आधारे मे. कैलास फामाज, काळाचौकी या

सींस्थेच्या र्ागेवर धाड ्ाकली असता सिर दठकाणी कॅजल्समॅ्स ्ॅ बले् ५००,

समह
ू क्रमाींक २५८ एसर्े ६२७२ या औषधाींचा साठा आढळून आला. मे.मेअर
ऑगजननक या उत्पािकाचे कॅजल्समॅ्स ्ॅ बले् ५०० व

उपलब्ध कॅजल्समॅ्स

्ॅ बले् ५०० च्या लेबशलींग व पॅककीं गमध्ये बारीक सारीक तफावत आढळून आली.
सिर साठा बनाव् असल्याच्या सींियावरुन चौकिी केली असता, सिर साठा
मे.मेयर ऑरगॅननक या कींपनीचा नसन
ू इतर परू वठािाराकडून प्राप्त केल्याचे
आढळून आले. सिर साठ्यातन
ु चाचणीस्तव नमन
ु ा घेऊन उवजरीत रु.६६,०३३/-

ककीं मतीचा साठा र्प्त करण्यात आला. चाचणीस्तव घेतलेल्या नमन्
ु याींचा
अहवाल अद्याप प्रलींबबत आहे .
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सिर प्रकरणी पेढीचे भागीिार, परु वठािार व इतर सींबधधत अज्ञात

व्य्ती ववरुध्ि काळाचौकी पोशलस ठाणे, मब
ुीं ई येथे प्रथम खबर अहवाल
नोंिववण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

र्ळगाि तहशसल अांतगचत लाभार्थयाांना धान्य पुरिठा होत नसल्याबाबत
(३)

*

११४९५३

श्र .सरु े श (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :

सन्माननीय

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

(१) र्ळगाव जर्ल््यातील अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.व्ही.ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त,

तत
ु ारे २ ते ३ वषाजपासन
ू वाढीव अींत्योिय/प्राधान्य योर्नेचा
ृ ीयपींथी याींना सम
लाभ सन २०१४ पासन
ू शमळाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ळगाव तहशसल अींतगजत (परु वठा िाखा) अन्नपण
ू ाज योर्नेसाठी

गत १ वषाजपासन
ू ककमान २३६ व त्यापेक्षा र्ास्त पात्र लाभार्थयाांना धान्य शमळत
नसल्याचे ननििजनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

(२) केंद्र िासनाकडून अन्नपण
ू ाज योर्नेकररता माहे एवप्रल, २०१७ पासन
ू
अन्नधान्याचे ननयतन िे ण्यात आले नसल्याने जर्ल्हाननहाय ननयतन िे ण्यात

आलेले नाही. केंद्र िासनाकडून सिर अन्नधान्याचे ननयतन प्राप्त झाल्यानींतर
जर्ल्हाननहाय ननयतन िे ण्यात येईल.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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भातिुली (जर्.अमराित ) तालुक्यात ल धामोरी, आष्ट्टी, मािी या
गािाांना सुरळ त पाण पुरिठा होण्याबाबत

(४)

*

११५७३४

अॅड.यशोमत ठािूर (ततिसा) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भातकुली (जर्.अमरावती) ताल्
ु यातील धामोरी, आष्ी, माकी या गावाींना
ननयशमत

पाणीपरु वठा

होत

नसल्याने

१०५

गावे

प्रािे शिक

पाणीपरु वठा

योर्नेअत
ीं गजत िेव्च्या झोन मधील गावाींना सरु ळीत पाणीपरु वठा होण्याकरीता
चाींिरु बार्ार मागज नया अकोला ते आष्ी पयांत स्वतींत्र पाईपलाईन

्ाकण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ नोव्हें बर, २०१७ रोर्ी वा
त्या सम
ु ारास जर्ल्हाधधकारी अमरावती याींना ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार उ्त गावाींना स्वतींत्र पाईपलाईन ्ाकून सरु शळत
पाणीपरु वठा करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींित: खरे आहे .

सिर ननवेिन अधधक्षक अशभयींता, महाराषर र्ीवन प्राधधकरण मींडळ,

अमरावती याींना िे ण्यात आले आहे .

(२) सिर कामाचा राषरीय ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत सन २०१७-१८ च्या
कृती आराखडयात समावेि करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात ल ८० हर्ार सरिारी शाळा बांद िरुन त्याांी सांखया ३०
(५)

*

हर्ारापयांती मयाचदीत ठे िण्याच्या तनणचयाबाबत
१०४८२३

श्र .अर्य ीौधरी (शशिड ), श्र .सांर्य पोतन स (िशलना),

श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्र .सतु नल
िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शेख (मालाड पजश्ीम),
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श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमत ठािूर (ततिसा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण),

श्र मत तप्ृ त सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्र .िैभि नाईि (िुडाळ), श्र .मांगेश िुडाळिर
(िुलाच), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्र .सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्ीम),

श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .पर्थ
ृ ि रार् ीव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्र .िालीदास
िोळां बिर (िडाळा), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ),

श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र मत तनमचला गावित (इगतपरू ी), श्र .सांग्राम
थोपटे (भोर), श्र .अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्र .आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य),

श्र .अशमत झनि (ररसोड), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे), श्र .भाऊसाहे ब

िाांबळे (श्र रामपरू ), श्र .सतु नल राऊत (विक्रोळ ), डॉ.राहूल पाटील (परभण ),
श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्र .प्रिाश फातपेिर (ीें बरू ), डॉ.सांर्य रायमल
ु िर
(मेहिर), श्र .सभ
ांु डा (बसमत),
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .र्यप्रिाश मद
श्र .ति
ु ाराम िाते (अणुशक्त

नगर), श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली),

श्र .अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू
ु
ग्राम ण), श्र .राहुल बोंद्रे (धीखली), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्र .मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्र .सदा सरिणिर

(माहहम), श्र .उल्हास पाटील (शशरोळ), श्र .अतनल बाबर (खानापरू ), डॉ.शशशिाांत
खेडि
े र (शसांदखेड रार्ा), श्र .ीांद्रिाांत सोनिणे (ीोपडा), श्र .प्रताप सरनाईि

(ओिळा माजर्िडा), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट),
अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्र मत मतनषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे

(भोिरदन), डॉ.सजु र्त शमणीेिर (हातिणांगले), श्र .किशोर पाटील (पाीोरा),
श्र .रार्न साळि (रार्ापरू ), श्र .र्यिुमार गोरे (माण), श्र .सतु नल शशांदे (िरळ ),

डॉ.बालार् किण िर (अांबरनाथ), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पि
ू )च , श्र .योगेश
हटळे िर (हडपसर), श्र .बळ राम शसरसिार (बाळापरू ) :
शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

(१) राज्यातील ८० हर्ार सरकारी िाळा बींि करुन त्याींची सींख्या ३०

हर्ारापयांतच मयाजिीत ठे वण्याबाबत िालेय शिक्षण ववभागाचे प्रधान सधचव

याींनी ननणजय घेतला असल्याचे दिनाींक ८ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास
ननििजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, शिक्षण ववभागातील अधधकारी, केंद्र प्रमख
ु ाींच्या बैठकीसाठी, दिनाींक ७
र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी औरीं गाबाि येथे आलेले प्रधान सधचव, शिक्षण ववभाग

याींनी गण
ु वत्तापण
ू ज शिक्षणाअभावी प्सींख्या कमी झाली असन
ू , िहा प्सींख्या

असलेल्या िाळा बींि करण्याचा ननणजय झाला असन
ू , त्यानींतर २०, ३० आखण पढ
ु े
दिडिे प्सींख्या हा ननकष ठे वण्यात येईल व त्यानींतर हर्ार प्सींख्या हा ननकष
लावला र्ावन
ू येत्या १५ वषाजत राज्यातील ८० हर्ार सरकारी िाळा बींि करुन ही
सींख्या ३० हर्ारावर आणण्याचे शिक्षण ववभागाचे उदिष् आहे, असे साींधगतले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात सद्या १ लाख िहा हर्ार सरकारी िाळा असन
ू तेथे िोन
को्ी

ववद्याथी

शिक्षण

घेत

असल्याने

वाढत्या

लोकसींख्येनस
ु ार

िाळा

वाढववण्याऐवर्ी िाळा बींि करुन सरकारी शिक्षण सींपषु ्ात आणण्याचा

िासनाच्या या प्रस्ताववत ननणजयाला शिक्षण सींघ्नासह शिक्षक लोकप्रनतननधी
इ.सह सवजच स्तरातन
ू ववरोध होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यामळ
ु े राज्यातील हर्ारो ववद्याथी िाळाबाहय व अनेक शिक्षक
बेरोर्गार होण्याची ि्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास,चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार िाळाींमधील ववद्यार्थयाांचे िैक्षखणक नक
ु सान
होऊ नये याकररता कोणती उपाययोर्ना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्र . विनोद तािडे : (१) व (२) नाही.

(३) व (४) िासनाने १२९२ िाळाींचे त्यातील ववद्याथीं व शिक्षकाींसह समायोर्न
करण्याबाबत घेतलेल्या ननणजयाववरोधात शिक्षण सींघ्ना, शिक्षक लोकप्रनतननधी
इत्यािीींकडून िासनास काही ननवेिने प्राप्त झाली आहे त. या अनष
ीं ाने
ु ग

राज्यातील सवज १२९२ िाळाींची प्रत्यक्ष तपासणी करुन ५६८ िाळाींतील

ववद्यार्थयाांचे समायोर्न नजर्कच्या िाळे त करणे ि्य असल्याने या ५६८
िाळाींतील ववद्यार्थयाांचे समायोर्न नजर्कच्या िाळे त करणेबाबत शिक्षण

सींचालक (प्राथशमक), पण
ु े याींना दि. ३ फेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या पत्रान्वये सच
ु ना
दिलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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लातूर शहरात ल ि जर्ल््यात ल प्रदष
ू णाबाबत
(६)

*

११३१२४

श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड

(धाराि ), अॅड.यशोमत ठािूर (ततिसा), िुमारी प्रणणत शशांदे (सोलापरू शहर
मध्य), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख
(मालाड पजश्ीम), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .अमर िाळे (आिी),
श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
पयाचिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्रीय प्रिष
ू ण ननयींत्रण महामींडळाने र्ाहीर केलेल्या राज्यातील प्रिवू षत
सतरा िहराींच्या यािीमध्ये लातरू िहराचा समावेि असल्याची बाब माहे

र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वाढत्या प्रिष
ू णामळ
ु े लातरू जर्ल््यातील नागररकाींना खोकला,

्ॉन्सील, डोकेिख
ु ी व ककडनीसारखे आर्ार उद््ावत असन
ू लातरू िहरातील १००

मायक्रोग्रॅम परशमनी् एवढे प्रमाण अपेक्षक्षत असतानाही आरएसपीएम व
एएसपीएमचे प्रमाण १२८ ते ३४२ वर गेले असल्याचे दिसन
ू आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार लातरू िहरातील व जर्ल्हयातील प्रिष
ू ण कमी करण्यासींिभाजत

तसेच उ्त आर्ाराींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी कोणती उपाययोर्ना केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) हे अींित: खरे आहे . तथावप, वाढत्या प्रिष
ू णामळ
ु े लातरू जर्ल््यातील
नागररकाींना ववववध आर्ार उद््ावल्याचे आढळून आले नाही.

(३) त्यानष
ीं ाने महाराषर प्रिष
ु ग
ू ण ननयींत्रण मींडळमाफजत लातरू िहरातील प्रिष
ू ण

ननयींत्रणात आणण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्याची अींमलबर्ावणी

करण्याकररता जर्ल्हाधधकारी, लातरू व आय्
ु त, महानगरपाशलका लातरू याींना
हवा (प्रनतबींध व ननयींत्रण) कायिा, १९८१ अन्वये ननिे ि िे ण्यात आले असन
ू
सिर कृती आराखडा अींमलबर्ावणीचे काम प्रगतीपथावर आहे .
-----------------
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पट्टणिोडोली (ता.हातिणांगले, जर्.िोल्हापूर) येथे सुरु असलेल्या शुध्द
पेयर्ल प्रिल्पातून अळ शमधश्रत पाण येत असल्याबाबत

(७)

*

११४२७२

डॉ.सजु र्त शमणीेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पट्टणकोडोली (ता.हातकणींगले, जर्.कोल्हापरू ) येथे ग्रामपींचायत व प्रथमेि
एीं्रप्रायर्ेस याींच्यावतीने सरु
ु असलेल्या िध्
ु ि पेयर्ल प्रकल्पातन
ू अळीशमधित

पाणी येत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार उ्त गावाला िध्
ु ि पाण्याचा परु वठा करण्यासींिभाजत
िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) सध्या पट्टणकोडोली गावाला प्रािे शिक पाणीपरु वठा योर्नेच्या कफल््रचा

वापर करून पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे . तसेच राषरीय ग्रामीण पेयर्ल
योर्नेतन
ू मींर्ूर नवीन योर्नेचे काम प्रगतीपथावर आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िळां ब (जर्.उस्मानाबाद) येथ ल शासिीय गोदामात ल
अन्नधान्यात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(८)

*

११४५५१

श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्र .अस्लम शेख (मालाड

पजश्ीम), श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर
िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमन पटे ल
(मब
ुां ादे ि ), श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर),
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प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत तनमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमत

ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्र .िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्राम ण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कळीं ब (ता.कळीं ब, जर्.उस्मानाबाि) येथील िासकीय गोिामातन
ू सम
ु ारे १

को्ी ३१ लाख ९६ हर्ार एवढया ककीं मतीचा गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी

िी.अिोक नाींिलगावकर, तहशसलिार, कळीं ब व डी.एम.मोरे , अन्न व नागरी

परु वठा ववभाग याींच्यावर ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत करण्यात आली असन
ू
ववभागीय चौकिीचे काम अद्याप पण
ू ज झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, असल्यास, त्यानस
ु ार कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

उपाय्
ु त (परु वठा) औरीं गाबाि ववभाग, औरीं गाबाि याींनी दि.१७.१.२०१८

च्या पत्रान्वये कळीं ब (ता.कळीं ब, जर्.उस्मानाबाि) येथील िासकीय धान्य
गोिामात झालेल्या अन्नधान्याच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी र्बाबिार िी.अिोक

नाींिलगावकर, तहसीलिार, कळीं ब व िी.डी.एम. मोरे , अ.का. परु वठा, कळीं ब
याींच्याववरुद्ध शिस्तभींगववषयक कारवाईबाबतचा प्रस्ताव (र्ोडपत्र १ ते ४)

िासनास सािर केला आहे . प्रस्तावाची छाननी सरु
ु असन
ू छाननीनस
ु ार अधधकची
मादहती मागववण्यात आली आहे . चौकिी अींती िोषी अधधकारी/कमजचारी
याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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गाांध नगर येथ ल राष्ट्रसांत तुिडोर् महारार् नागपूर विद्याप ठाच्या
मुलीांच्या िसततगह
ृ ात तनिृष्ट्ट दर्ाचीे ि िम
भोर्न हदले र्ात असल्याबाबत

(९)

*

११५४४०

श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शेख (मालाड पजश्ीम), श्र .हषचिधचन सपिाळ
(बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमत ठािूर (ततिसा) :

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्ी ि तांत्र शशक्षण

(१) राषरसींत तक
ु डोर्ी महारार् नागपरू ववद्यापीठाच्या गाींधीनगर येथील मल
ु ीचे
वसनतगह
ू त्याींच्याकडून मेस प्रनतमदहना
ृ ामध्ये गरीब ववद्याथीनी राहत असन

रूपये िोन हर्ार पाचिे इतके िल्
ु क घेऊन त्यात िोन वेळेचे र्ेवन, चहा, नास्ता
याचा समावेि असतानाीं सध्
ु िा ननकृष् िर्ाजचे आखण कमी र्ेवण व नाश्ता िे त

असल्याची तसेच ववद्याथींनी िहा ते पींधरा दिवसाकरीता गावी गेल्या तरीसध्
ु िा
मदहन्याचे िल्
ु क वसल
ू करीत असल्याची बाब माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसनतगह
ृ ाच्या ववद्याथीनीींनी या सींिभाजतील तक्रार कुलसधचव
परु णचींद्र मेिाम याींच्याकडे केली असता त्याींनी ववद्यापीठाच्या वसतीगह
ृ ातील

र्ेवण आवडत नसेल तर वसतीगह
ृ सोडून अन्य कुठे ही राहू िकता मात्र
वसतीगह
ृ ात राहायचे असेल तर वसतीगह
ृ ातील र्ेवण करावेच लागेल असे आिे ि
दिले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपरू ववद्यापीठातील अधधकाऱयाींच्या सींगनमतानेच या

वसतीगह
ू एकच कींत्रा्िार मेस
ृ ात मेस चालववणारा गत अनेक वषाांपासन
चालववत असन
ू त्याची एकाधधकारिाही सरू
ु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास,

त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
राषरसींत

तक
ु डोर्ी

महारार्

नागपरू

ववद्यापीठाच्या

मल
ु ीींच्या

वसनतगह
ृ ातील भोर्नालयात ननकृष् िर्ाजचे भोर्न व कमी भोर्न वा कमी
नाश्ता दिल्याबाबत कोणतीही तक्रार ववद्यापीठाकडे प्राप्त झालेली नाही. तसेच
ववद्याथीनीींनी र्ेवढे दिवस भोर्न घेतले असेल तेवढ्याच दिवसाींचे भोर्न िल्
ु क
आकारले र्ाते.

(२) हे खरे नाही, असे कोणतेही आिे ि ववद्यापीठाच्या कुलसधचवाींनी दिलेले
नाहीत.

(३) हे अींित: खरे आहे, वसनतगह
ु ीींनी मागील वषीच्या
ृ ातील सवज मल
कींत्रा्िाराच्या भोर्न व्यवस्थेबाबत व गण
ु वत्तेबाबत समाधान व्य्त करुन
त्याच कींत्रा्िाराला मागील वषीच्या िरानस
ु ार कींत्रा् िे ण्याबाबत लेखी स्वरुपात

जस्वकृती दिल्यावरच सींबधीं धत कींत्रा्िाराला चालू वषाजत कींत्रा् िे ण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सावित्र बाई फुले पुणे विद्याप ठात बहहिःस्थ विद्यार्थयाांसाठी
अभ्यास िेंद्र सुरू िरण्याबाबत

(१०)

*

(पिचत ) :

११३६५७

श्र .योगेश हटळे िर (हडपसर), श्र मत माधुरी शमसाळ

सन्माननीय उच्ी ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई फुले, पण
ु े ववद्यापीठात महाराषर ववद्यापीठ कायिा २०१६ कलम
५

(२२)

नस
ु ार

बदहिःस्थ

ववद्यार्थयाांसाठी

व्यायामाचे

आयोर्न

करणे, अ्यासाबाबत मागजििजन करणे यासाठी अ्यास केंद्र सरू
करणे
ु

बींधनकारक असतानाही या केंद्राची उभारणी करण्यात आली नसल्याची बाब
दिनाींक १५ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास ननििजनास आली, हे खरे आहे
काय,

13
(२) असल्यास, छोट्या-मोठ्या नोकरी करून शिक्षण पण
ू ज करु इजच्छणारे ,
लग्नामळ
ु े शिक्षण थाींबलेल्या गदृ हणी, त्याचबरोबर आवड म्हणून शिक्षण घेणारे

असे सम
ु ारे ४० हर्ार ववद्यार्थयाांची त्यामळ
ु े गैरसोय झाली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायजवाही केली अथवा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) साववत्रीबाई फुले पण
ु े ववद्यापीठाने महाराषर सावजर्ननक
ववद्यापीठ अधधननयम, २०१६ कलम ५ (२२) नस
ु ार बदह:स्थ /िरू शिक्षण /म्
ु त

अध्ययन सींकुलाबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव ववद्यापीठ अनि
ु ान आयोग, नवी
दिल्ली याींचक
े डे दि. ६/११/२०१७ रोर्ी मान्यतेसाठी पाठववला आहे . ववद्यापीठ

अनि
ु ान आयोगाने सिर प्रस्तावास मान्यता दिल्यानींतर ववद्यापीठाकडून
याबाबत योग्य तो धोरणात्मक ननणजय घेण्यात येईल.

(२) हे खरे नाही. साववत्रीबाई फुले, पण
ु े ववद्यापीठात बदह:स्थ पध्ितीने बी.ए.,

बी. कॉम., एम.ए., एम.कॉम., या अ्यासक्रमाींना गेल्या तीन ििकाींपासन
ू प्रवेि
दिले र्ातात.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात अिैधररत्या गुटखा विक्री सुरु असल्याबाबत
(११)

*

१०४७६२

श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्ीम), श्र .अशमत

साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्र मत मतनषा
ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .विर्य औटी (पारनेर),

डॉ.राहूल पाटील (परभण ), अॅड.पराग अळिण (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल
सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र .नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्र मत स माताई

हहरे (नाशशि पजश्ीम), डॉ.सतु नल दे शमख
ु (अमराित ), श्र .मांगलप्रभात लोढा
(मलबार हहल), श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल) :

सन्माननीय अन्न ि औषध

प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्य िासनाने सन २०१२ मध्ये ग्
ु खा उत्पािन व ववक्रीवर बींिी घातली

असताींनाही राज्यात अनेक दठकाणी ग्
ु ख्याची ववक्री सरु
ु असन
ु ग्रामीण व िहरी
भागात ग्
ु ख्याच्या सेवनाने ववद्याथी व नागररकाींचे आरोग्य धो्यात आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पनवेल (जर्.रायगड) ताल्
ु यात व परभणी जर्ल््यात मोठ्या

प्रमाणात ग्
ु खा ववक्री सरु
ु असन
ू मब
ुीं ईतील साींताक्रूझ पररसरात पोशलसाींनी १
को्ी रुपयाींचा ग्
ु खा माहे ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये र्प्त केला, पल
ु ाची शिरोली

(ता.हातकणींगले, जर्.कोल्हापरू ) येथे कनाज्कातन
ू येत असलेला ग्
ु खा दिनाींक
२० र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास पोशलसाींनी पकडला, बीड येथील

पेठबीड मधील इस्लामपरू भागात ग्
ु खा ववक्री करणाऱया माफीयाच्या घरावर

पोशलसाींनी धाड ्ाकून धारिार िस्त्राींसह सम
ु ारे ३६ पोती ग्
ु खा, एक स्कु्ी व
र्ीप दिनाींक १६ र्ानेवारी २०१८ रोर्ी र्प्त केली तसेच अींर्नगाव अको्
(जर्.अकोला) ्ी पॉईं्वर ग्
ीं ीत पानमसाला दिनाींक २४ र्ानेवारी,
ु खा व सग
ु ध
२०१८ रोर्ी पकडण्यात आला आखण अमरावती जर्ल््यात अिाच प्रकारची
कारवाई करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) तसेच नाशिक येथील पोशलसाींनी र्प्त केलेला ३० लाख रुपयाींचा ग्
ु खा
अन्न्ा व औषध प्रिासनाच्या गोिामातन
ू अधधकारी/कमजचाऱयाींच्या सींगनमताने

चोरी होत असल्याचा प्रकार माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या सम
ु ारास
ननििजनास आला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय ननषपन्न्ा
झाले व त्यानस
ु ार िोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच

ग्
ु खा ववक्रीवरील बींिीची प्रभावी अींमलबर्ावणी करण्याबाबत व याप्रकरणी िोषी
आढळलेल्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणत्या उपाययोर्ना केल्या
आहे त वा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची कायजवाहीची
सद्यिःजस्थती काय आहे ?

श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

(२) राज्यात प्रनतबींधीत अन्न पिाथाांच्या ववक्री / ववतरणावर प्रनतबींध आहे त
त्याचे उल्लींघन करुन चोरट्या मागाजने राज्यात येणाऱया ग्
ु खा व पानमसाला,
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स्वादिष् / सग
ीं ी तींबाख,ू स्वािीष् व सग
ीं ीत सप
ु ध
ु ध
ु ारी इत्यािीींवर अन्न व औषध

प्रिासन तसेच पोशलसाींकडून वेळोवेळी धाडी/र्प्तीची कारवाई करण्यात आलेली
आहे .

(३) हे खरे नाही.

(४) या प्रकरणी अन्न व औषध प्रिासनाकडून वेळोवळी कारवाई करण्यात येत
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात ल गोंहदया जर्ल््यासह पांढरपूर ि मांगळिेढा (जर्.सोलापूर)
तालुक्यात ल जर्ल्हा पररषद ि खार्ग प्राथशमि शाळे मध ल
विद्यार्थयाचना पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराबाबत

(१२)

*

(ततरोडा) :
काय :-

११११३२

श्र .भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्र .विर्य

रहाांगडाले

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जर्.सोलापरू ) ताल्
ु यातील जर्ल्हा पररषि व खार्गी

प्राथशमक िाळे मधील ववद्याथी िालेय पोषण आहारापासन
ू वींधचत असल्याचे
दिनाींक १९ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास ननििजनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच, िालेय पोषण आहार योर्ना राबववण्याकररता िासन कोट्यवधी रुपये
खचज करीत असन
ू ही गोदिया जर्ल्हयामध्ये पोषण आहारात ननकृष् िर्ाजच्या
शमठाचा उपयोग करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच िालेय पोषण आहारामध्ये सकस वव्ॅ शमन व प्रो्ीनय्
ु त आहार

शमळत नसल्यामळ
ु े लहान बालकाींच्या आहारामध्ये िध
ु , अींडी, केळी आिी पोषक
आहाराचा

नव्याने

बिल

करण्याची

आवश्यकता

असल्याबाबतची मागणी

पालकानी केली असताींनाही याबाबत कोणतीही कायजवाही वा उपाय योर्ना
करण्यात आली नसल्याचे ननििजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास,

त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार िालेय पोषण आहारामध्ये दिल्या

र्ाणाऱया आहाराचे ननकष बिलण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

हहांगणघाट (जर्.िधाच) येथ ल शासिीय अन्नपुरिठा गोदामातून अधधिृत
रे शन दि
ु ानाांमधन
ू हदला र्ाणारा गहू तनिृष्ट्ट दर्ाचीा असल्याबाबत

(१३)

*

११०८२२

श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) दहींगणघा् (जर्.वधाज) येथील िासकीय अन्नपरु वठा गोिामातन
ू अधधकृत
रे िन िक
ु ानाींमधून नागररकाींना दिला र्ाणारा गहू ननकृष् िर्ाजचा असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १२ ककलो गव्हात िोन ककलो कुिी व कचरा ननघाल्याचे परु ावे
अन्न परु वठा अधधकाऱयाींकडे सािर करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय

आढळून आले, असल्यास, उ्त प्रकरणी िोषी असणाऱयाींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली आहे वा येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे नाही.

तथावप, तक्रारिार िी. रमेि िेगोकर, रा. दहींगणघा् याींनी १२ ककलो

गव्हात कुिी व कचरा आढळून आल्याबाबत तक्रार केली आहे .
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(३) ननरीक्षण अधधकारी, दहींगणघा् याींनी िासकीय गोिामाला भे् िे वन
ू धान्य

साठ्याची सखोल तपासणी केली असता सिर धान्यसाठा हा सजु स्थतीत व

खाण्यायोग्य आढळला. परु वठा ननरीक्षक़ दहींगणघा् याींनीही ज्या स्वस्तधान्य
िक
ु ानातन
ू धान्य साठा उचल केला त्या िक
ु ानातील धान्य साठ्याचा पींचनामा व
शिधापबत्रकाधारकाींना

ववचारणा

केली

खाण्यायोग्य शमळत असल्याचे साींधगतले.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

असता

धान्यसाठा

सजु स्थतीत

व

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

आबबटघर (ता.िाडा, जर्.पालघर) गािात ल औद्योधगि
िारखान्याांमुळे होणारे प्रदष
ू ण
(१४)

*

११५६८१

श्र .हहतें द्र ठािूर (िसई) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आबब्घर (ता.वाडा, जर्.पालघर) गावातील औद्योधगक कारखान्याींनी
पयाजवरण ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे दिनाींक १५ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोर्ी वा त्या
सम
ु ारास ननििजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिवू षत साींडपाण्यामळ
ु े गावकऱयाींना श्वसनाचे ववकार र्डले
असन
ू प्रिवू षत पाणी प्यायल्याने िेतकऱयाींची र्नावरे िगावली असल्याबाबत
स्थाननक ग्रामस्थाींनी तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, तसेच सींबधीं धत कारखान्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) व (२) प्रश्नाधीन ववषयाबाबत जर्ल्हाधधकारी, पालघर

याींच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली आहे हे खरे आहे . सिर तक्रारीमध्ये सींबधीं धत

उद्योगाींमळ
ु े होणाऱया र्ल प्रिष
ू ण व वायु प्रिष
ू णाचा उल्लेख असन
ू त्यामध्ये
र्नावरे िगावल्याबाबतचा उल्लेख आढळून येत नाही.
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(३) त्यानष
ीं ाने महाराषर प्रिष
ु ग
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफजत करण्यात आलेल्या

पाहणीिरम्यान िोषी आढळून आलेल्या मे. प्लस लबु ब्रकींट्स, मे. ग्रीन्े क मे्ल
ररसायकल्स प्रा.शल. व मे. ि्ती मे्ल इींडस्रीर् या उद्योगाींना कारणे िाखवा
नो्ीसी बर्ावण्यात आल्या असन
ू पढ
ु ील कायजवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

र्नता विद्यालय, धसई (ता.मुरबाड, जर्.ठाणे) या शाळे त शशक्षिाांी

बेदायिेश र तनयुक्त िरून शासिीय रक्िमेीा गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(१५)

*

११२२६५

श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .सतु नल शशांदे (िरळ ),

अॅड.भ मराि धोंडे (आष्ट्टी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) र्नता ववद्यालय, धसई (ता.मरु बाड, जर्.ठाणे) या िाळे त सींगनमताने

पिाींचा िरु
ु पयोग करून बनाव् कागिपत्राद्वारे शिक्षकाींची बेिायकेिीर ननय्
ु ती

करून िासकीय र्कमेचा गैरव्यवहार केल्याचीबाब माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी चौकिी करून सींबधीं धताींवर फौर्िारी गन्
ु हे िाखल
करण्याची मागणी स्थाननक नागररक व सामाजर्क सींस्थेने केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास,

त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई करण्यात
आली आहे वा येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) व (२) अींित: खरे आहे .

(३) व (४) प्राथशमक चौकिी करण्यात आली आहे .
-----------------
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भाांडगाि (ता.दौंड, जर्.पुणे) येथ ल म नाक्ष फॅरो प्रा.ली. िांपन बांद
िरण्याच्या िेलेल्या ठरािाबाबत

(१६)

*

११५२१३

सोनािणे (र्न्
ु नर) :

श्र .राहूल िुल (दौंड), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .शरददादा
सन्माननीय पयाचिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) भाींडगाव (ता.िौंड, जर्.पण
ु े) येथील मीनाक्षी फॅरो प्रा. ली. या कींपनीमधून

सतत होत असलेल्या प्रिष
ू णामळ
ु े तसेच दिनाींक ३० र्ानेवारी, २०१८ वा त्या

सम
ु ारास झालेल्या स्फो्ामळ
ु े उ्त कींपनी बींि करण्याचा ठराव पींचायत सशमती,
िौंड याींनी दिनाींक ३१ र्ानेवारी, २०१८ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास घेतल्याचा
ननििजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास,

चौकिीत काय आढळून आले, असल्यास, चौकिीच्या अनष
ीं ाने उ्त कींपनी
ु ग
बींि करणेबाबत िासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) प्रश्नाधधन उद्योगामळ
ु े होणाऱया हवा प्रिष
ू णाबाबत महाराषर प्रिष
ू ण
ननयींत्रण

मींडळास

प्राप्त तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सिर

उद्योगास

दिनाींक

१९.१.२०१८ रोर्ी समर्पत्र व दिनाींक १५.२.२०१८ रोर्ी कारणे िाखवा नो्ीस
बर्ावण्यात आली असन
ु सद्यजस्थतीत सिर उद्योग बींि आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

इांदापूर (जर्.पुणे) तालुक्यात ल १३ गािाांमध्ये गॅस ि पेरोशलयमर्न्य
पदाथच आढळल्याबाबत

(१७)

*

११५६३४

श्र .अजर्त पिार (बारामत ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र मत

सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्र .िैभि वपीड (अिोले), श्र .पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय खतनिमच मांत्र
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(१) इींिापरू (जर्.पण
ु े) ताल्
ु यातील बावडा, वकीलवस्ती, सरु वड, िे्फळ, हवेली,
वडापरु ी, झगडेवाडी, गोखळी, तरीं गवाडी, वनगळी, रर्वडी, बनकरवाडी, करे वाडी,

अगो्ी नीं.२ या १३ गावाींमध्ये भग
ू भाजत पेरोल, गॅस व पेरोशलयम पिाथज
असण्याची ि्यता वतजववल्याने तेथील र्शमनीत बोअर घेऊन चाचण्या सरु
ु
असल्याची बाब ननििजनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त गावातन
ू अनक
ु ू ल ननषकषज ननघाल्यास राज्यातील २५
जर्ल्हयातन
ू अिा प्रकारचा डा्ा सींकशलत करुन त्याबाबतची मादहती केंद्र
िासनाकडे पाठववण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पासाठी अींिार्े ६५० को्ी रुपये खचज येणार असन
ू यातन
ू
अकुिल कामगाराींसाठी चार वषज रोर्गार उपलब्ध होणार आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . सभ
ु ाष दे साई : (१) होय.

केंद्रीय पेरोशलयम व नैसधगजक वायू ववभागाने सिर काम ONGC कडे

सोपववले आहे .

(२) सिरची बाब ही केंद्र िासन व ONGC याींच्या अखत्यारीतील आहे .
(३) होय.

ओएनर्ीसी याींचेकडील पत्रात तसे नमि
ू आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे जर्ल्हा पररषदे ला साहदल तनध शमळत नसलेबाबत
(१८)

*

११४९८४

प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) पण
ु े जर्ल्हा पररषिे ला राज्य िासनाकडून िे ण्यात येणारा ४ % सादिल ननधी
हा गत ७ वषाजपासन
ू शमळाला नसल्याने िासनाकडे सादिल खचाजचे १३ को्ी रु
थकीत असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त ननधीच्या अभावामळ
ु े स््े िनरी व इतर सादहत्याींसाठी

शिक्षकाींना आधथजकभार सहन करावा लागत असन
ू ववद्यार्थयाांनाही अपरु ी सवु वधा
शमळत असल्याचे ननििजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त ननधीबाबत िासनाकडे पाठपरु ावा करण्यासाठी एक सशमती

स्थापन केली असन
ू अनेकिा पत्रव्यवहार करून िे खील याबाबत कोणताही
तोडगा ननघाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्यानष
ीं ाने सादिल ननधी शमळणेसाठी कोणती कायजवाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) िासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग दिनाींक १८ एवप्रल, २०१७ नस
ु ार,

स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना अनि
ु ाने ववतरीत करण्यापव
ू ी सिर सींस्थाींकडून राज्य
िासनास येणे असणारी र्कम वसल
करुनच उवजरीत अनि
ू
ु ान ववतरीत
करण्याबाबत आिे ि दिले आहे त.

पण
ु े जर्ल्हा पररषिे कडून अखधचजत वसल
ु पात्र र्कम िासनाकडे येणे

बाकी आहे . सिर र्कम िासनाकडे र्मा केल्यानींतर पण
ु े जर्ल्हा पररषिे स
सादिल अनि
ु ान ववतरीत करता येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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खेड (जर्.पुणे) तालुक्यात ल भ मा तसेी भामा नदीच्या पाण्यात
िाढलेल्या र्लपणी मुळे प्रदष
ू ण िाढून नागररिाांीे
आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(१९)

*

११५६५९

श्र .सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय पयाचिरण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जर्.पण
ु े) ताल्
ु यातील भीमा तसेच भामा निीच्या पाण्यात मोठ्या
प्रमाणात र्लपणी वाढलेली असल्याचे ननििजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाढलेल्या र्लपणी मळ
ु े साठलेल्या पाण्यात रासायननक बिल
होवन
पाणी िवु षत झाल्याने पाण्याला िग
ां
येणे, र्नावराींसाठी पाणी
ू
ु ध

वपण्यायोग्य नसणे, तसेच निीकाठच्या लोकाींचे आरोग्य धो्यात येवन
ू
मासेमारीवर पररणाम झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास र्लपणी तात्काळ काढण्यासाठी िासनामाफजत कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले त्यानस
ु ार र्लपणी प्रिष
ू ण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी कोणत्या
उपाययोर्ना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

(३) व (४) निीपात्रामध्ये वाढलेली र्लपणी बाहे र काढून िास्त्रो्त पध्ितीने

त्याची ववल्हे वा् लावण्याबाबत महाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून र्लसींपिा
ववभाग व स्थाननक स्वराज्य सींस्था याींना कळववण्यात आले आहे . तसेच
महाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून जर्ल्हा पररषि, पण
ु े तसेच चाकण व

रार्गरु
ु नगर या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना त्याींच्या क्षेत्रामधील घरगत
ु ी
साींडपाणी ववनाप्रकक्रया निीपात्रात सोडू नये या कररता उपाययोर्ना करण्याबाबत
कळववण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात ल शाळाांना पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराच्या धान्य
खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२०)

*

११३७०६

श्र .किशोर पाटील (पाीोरा) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िाळाींना परु ववण्यात येणाऱया िालेय पोषण आहाराच्या धान्य
खरे िीत को्यावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्या प्रकरणी वविेष तपासणी पथका

(एसआय्ी) माफजत चौकिी करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
िरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मागणीनस
ु ार सिरच्या गैरव्यवहाराची वविेष तपासणी पथका
(एसआय्ी) माफजत चौकिी करण्यात येत आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) याबाबतची वस्तजु स्थती मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींना अवगत
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रायगड जर्ल््यात ल पाण पुरिठा योर्नाांबाबत
(२१)

*

(ीारिोप) :

१०९६३७

श्र .सतु नल

प्रभू

(हदांडोश ),

श्र .योगेश

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

खल
ु ासा करतील काय :-

सागर

पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) रायगड जर्ल््यात राषरीय पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत २९५ पाणीपरु वठा योर्ना
मींर्ूर करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास त्यापैकी ५१ योर्ना अपण
ू ज असन
ु त्यात अशलबाग ताल्
ु यातील
उम्े धरणावरील र्लिद्ध
ु ीकरण प्रकल्प, नतनववरा र्लिद्ध
ु ीकरण प्रकल्प, रवेस
ग्रामीण पाणी योर्ना, खींडाळा राषरीय पेयर्ल योर्ना, तसेच नेरळ येथील
ममिापरू पाणी योर्ना या प्रमख
ु योर्नाींचा समावेि असल्याचे दिनाींक १०
फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास ननििजनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच रायगड जर्ल््यातील, जर्ल्हा पररषिे ने ‘तीनवीरा’ धरणावर, राषरीय
पेयर्ल योर्नेंतगजत, मींर्ूर केलेल्या वाढीव प्रािे शिक नळ पाणी परु वठा योर्ने

अींतगजत, र्ल िध्
ु िीकरण केंद्राचे काम सन २०१४ पासन
ू बींि असतानाही, सिरहू
ववकास काम प्रगती पथावर असल्याचा खो्ा अहवाल, केंद्र िासनाच्या वेब
साई्वर िे ण्यात येवन
ू , सिरहू योर्नेची कामे पण
ू ज झाल्याची नोंि करण्यात
आल्याबाबत माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गत ३ वषाजपासन
ू , र्ल िध्
ु िीकरण केंद्र, कफल््र प्लाीं् आिी

प्रमख
ु कामे बींि व अपण
ू ज असताना, िासनातील अधधकाऱयाींनी, सप्र
ु भात इन्रा

झोन या कींपनीला, साडेतीन को्ी पैकी, सम
ु ारे पावने तीन को्ी रुपयाचे िे यक
अिा केल्याचे ननििजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिरहू योर्नेत झालेल्या गैरव्यवहाराची िासनाने चौकिी केली
आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं धत िोषी अधधकारी,

अशभयींता आखण कींत्रा्िार याींचेववरुध्ि कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात

येत आहे, तसेच सिर पाणीपरु वठा योर्ना माहे माचज, २०१८ पयांत पण
ू ज करून
ग्रामस्थाींची पाणी्ीं चाई थाींबववण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोर्ना केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

५१ योर्नाींचा राषरीय ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत समावेि असन
ू

योर्नाींची कामे ननधीअभावी अद्याप पण
ू ज झालेली नाहीत.
(३) हे अींित: खरे आहे .
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वाढीव नतनवीरा प्रािे शिक योर्नेतील फीडर मेनचे काम पण
ू ज झाले असन
ू

त्या पाईप लाईनद्वारे समाववषठ गावाींना पाणी परु वठा चालू करण्यात आल्याने

केंद्र िासनाच्या सींकेतस्थळावर नोंि करण्यात आली आहे . र्लिवु द्धकरण केंद्राचे
काम प्रगतीपथावर आहे .
(४) हे खरे नाही.

नतनवीरा, ता.अशलबाग, जर्.रायगड ही योर्ना रु.३,१५,५५,५३९/- ननव्वळ

व रु.३,४३,९५,५३८/- ढोबळ इत्या रकमेस मींर्ूर असन
ू आर्पयांत झालेल्या
कामानस
ु ार रु.२,५५,५९,९८५/- इतका ननधी सशमतीकडे वगज करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

खटाि (ता.पलुस, जर्.साांगली) येथ ल पाण्याी टािी पाडून
सुमारे १५ लाखाांीे नुिसान झालेबाबत

(२२)

*

पजश्ीम) :

११४७७७

श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख (मालाड

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

खुलासा करतील काय :-

पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ख्ाव (ता.पलस
ु , जर्.साींगली) येथील र्ुनी पाण्याची ्ाकी पाडताींना प्रिासन
व ठे केिाराने िक्षता न घेतल्यामळ
ु े नवीन पाण्याची ्ाकी पाडून िासनाचे सम
ु ारे
रुपये १५ लाखाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यावेळी एक व्य्ती गींभीर र्खमी झाली असन
ू एका घराचे
नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रिासनाचा ननषकाळर्ीपणा व ठे केिाराींच्या चुकीमळ
ु े ही घ्ना
घडली असल्यामळ
ु े सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत या घ्नेतील बाधधत

घराची नक
ु सानभरपाई व र्खमी व्य्ती याींना आधथजक मित िे ण्याबाबत
कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.

पडलेल्या नववन उीं च साठवण ्ाकीचे िे यक अद्याप पयांत कींत्रा्िाराला

अिा करण्यात आलेले नाही त्यामळ
ु े िासनाचे कोणतेही आधथजक नक
ु सान झालेले
नाही.

(२) व (३) हे खरे नाही.

मौर्े ख्ाव ता पलस
ू येथील र्ुनी वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी सींबधीं धत

ठे केिार हे चुकीचे पध्ितीने पाडत असताींना ती नव्याने बाींधलेल्या ्ाकीवर
पडल्याने नववन वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी पडली असन
ू त्यामध्ये कोणीही
र्खमी झालेले नाही त्यामळ
ु े आधथजक मित िे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

ठे केिार चुकीच्या पध्ितीने र्ुनी ्ाकी पाडत असताींना नवीन ्ाकी

पडल्याने ती स्वखचाजने नवीन ्ाकी बाींधून िे णेसब
ीं धीं धचे तसेच बाधधत झालेल्या
घराची िरु
ु स्ती करुन िे णेबाबत ठे केिाराने िपथपत्र दिले आहे .

तसेच नव्याने बाींधणेत येणाऱया उीं च साठवण ्ाकीसाठी पडलेल्या

्ाकीचा पाया र्शमनीखाली असलेने अन्यत्र नववन उीं च साठवण ्ाकी

बाींधण्यासाठी आवश्यक र्ागा ग्रामपींचायतीने उपलब्ध करुन दिली असन
ू सिर
दठकाणी ठे केिाराने दि.२१/०२/२०१८ रोर्ी काम सरु
ु केले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाशशि पुरिठा विभागात ल दोन िमचीाऱ्याांना
तनलांब त िरण्यात आल्याबाबत

(२३)

*

११६०७३

श्र मत स माताई हहरे (नाशशि पजश्ीम) :

सन्माननीय

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

(१) नाशिक येथील नागररकाींना रे िनकाडज िे ण्यास दिरीं गाई तसेच नागररकाींनी

सािर केलेल्या कागिपत्रात चुकीच्या त्र्
ु ी िाखवन
ू नागरीकाींची फसवणूक करीत

असल्यामळ
ु े तसेच कामातील अननयमीततेच्या कारणास्तव परु वठा ववभागातील
िोन कमजचाऱयाना ननलींबीत करण्यात आल्याची बाब माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, यामध्ये केवळ कमजचाऱयाींवर ननलींबनाची कारवाई करुन परु वठा
ववभागाच्या अधधकाऱयाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, नाशिक जर्ल््यातील शिधापबत्रका धारकाींचे आधार क्रमाींकाची र्ोडणी

करण्यासाठी परु वठा ववभागाच्या अधधकाऱयाींनी रे िन िक
ु ानिाराींकडून पैिाींची
मागणी करुन मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये
वा त्या िरम्यान ननििजनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, परु वठा ववभागातील गैरकारभाराबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त
झाल्यामळ
ु े नाशिक परु वठा ववभागातील सींबधीं धत अधधकारी/कमजचारी याींची
चौकिी करण्यासाठी चौकिी सशमती नेमण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शिधापबत्रका धारकाींच्या आधार क्रमाींक र्ोडणी करण्याच्या
परु वठा खात्याच्या कामासाठी रे िन िक
ु ानिाराींकडून पैसे गोळा करण्यात आले,
हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, याबाबतचा चौकिी सशमतीचा अहवाल िासनाला सािर केला
आहे काय चौकिीचे ननषकषज काय आहे त, त्यानींसार िोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३), (४), (५) व (६) नाशिक जर्ल््यातील नाशिक तहशसल कायाजलयातील
कामकार्ाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने जर्ल्हाधधकारी, नाशिक
ु ग
याींनी

तपासणी

पथकाची

नेमणूक

केली.

तपासणी

पथकाने

केलेल्या

तपासणीमध्ये परु वठा ववभागातील कामकार्ात अननयशमतता दिसन
ू आल्याने

िीमती सोनाली मींडशलक, अव्वल कारकून परु वठा, हया सकृतििजनी िोषी
आढळून आल्याने, त्याींना ननलींबबत करण्यात येवन
ू ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत
करण्यात आली आहे . तसेच तहशसलिार, नाशिक याींच्याववरुध्ि ववभागीय
चौकिी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .
तसेच,

कामकार्ात

नाशिक

केलेल्या

जर्ल््यातील

अननयशमततापणा

चाींिवड
करुन

तहशसल

कतजव्यात

कायाजलयातील

कसरु

केल्याने

उपववभागीय अधधकारी, चाींिवड याींच्या अहवालाच्या अनष
ीं ाने जर्ल्हाधधकारी,
ु ग

नाशिक याींनी िी.योगेि र्ाधव, परु वठा अव्वल कारकून याींना ननलींबबत करण्यात
आले आहे .
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अन्न सरु क्षा अधधननयमाींतगजत नाशिक जर्ल््यातील शिधापबत्रकेचे

सींगणकीकरणाचे काम ७७ ््के पण
ू ज झालेले असन
ू उवजररत शिधापबत्रकेचे

सींगणकीकरणाचे काम पण
ू ज करण्याची कायजवाही सरु
ु आहे . यासाठी होणारा खचज
िासनाकडून प्राप्त अनि
ु ानातन
ु खचज करण्यात येत असल्याने जर्ल््यातील
कोणत्याही स्वस्त धान्य िक
ु ानिार याींचेकडून पैिाची मागणी करण्यात आलेली
अिी कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

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

मौ.ताांदळ
ू िाड (ता.पालम, जर्.परभण ) येथ ल स्िस्त धान्य दि
ु ानातून
शशधापबत्रिा धारिाांना शासनािडून मोफत परु विण्यात येणारा
धान्याीा पुरिठा बांद िेल्याबाबत

(२४)

*

११४५४७

श्र .अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्ीम),

श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे ि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर),

श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत तनमचला
गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमत
ग्राम ण),

(सांगमनेर) :

श्र .भारत

भालिे

ठािूर (ततिसा), श्र .िुणाल पाटील (धळ
ु े
(पांढरपरू ),

श्र .बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.ताींिळ
ू वाडी (ता.पालम, जर्.परभणी) येथील स्वस्त धान्य िक
ु ानातन
ू माहे

ऑ््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान अन्नपण
ू ाज शिधापबत्रकाधारकाींना
िासनाकडून मोफत परु ववण्यात येणारा धान्याचा परु वठा बींि करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, अन्नपण
ू ाज शिधापबत्रकाधारकाींना िासनाकडून मोफत परु ववण्यात
येणारा धान्याचा परु वठा पव
ज त सरू
ु व
ु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . धगरीश बापट : (१), (२), (३) व (४) अन्नपण
ू ाज योर्नेचे केंद्र िासनाकडून
ननयतन प्राप्त झालेले नाही, याबाबत केंद्र िासनाकडे पाठपरु ावा करण्यात येत
आहे .

मौ.ताींिळ
ू वाडी, ता.पालम या गावात अन्नपण
ू ाज योर्नेचा एकही लाभाथी

नाही.

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

राज्यात प्राथशमि ि माध्यशमि शाळाांमध ल गुणिांत विद्यार्थयाांना
दे ण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यित्ृ त च्या रक्िमेत िाढ िरण्याबाबत

(२५)

*

११६३३८

श्र .विर्य िाळे (शशिार् नगर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)राज्यातील गण
ु वींत ववद्यार्थयाांना गरीब पररजस्थतीमळ
ु े शिक्षणापासन
ू वींधचत
राहावे लागू नये यासाठी शिक्षण ववभागाने १९५४ पासन
ू ४ थी व ७ वी मध्ये
शिकत असलेल्या ववद्यार्थयाांची स्कॉलरशिप परीक्षा घेऊन िरमहा शिषयवत्ृ ती
सरु
ु केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्राथशमक व माध्यशमक िाळाींमधील गण
ु वींत ववद्यार्थयाांना

िासनाकडून शिषयवत्ृ तीची िरमहा १०० रुपये इतकी अल्प र्कम िे ण्यात येत
असल्याने तसेच शिषयवत्ृ ती मध्ये वाढ होत नसल्याने शिषयवत्ृ ती परीक्षेसाठी
बसणाऱया ववद्याथी सींखेत लक्षणीय घ् झाल्याचे ननििाजनास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांच्या िैक्षखणक खचाजत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने
तसेच शिषयवत्ृ तीची र्कमही अल्प प्रमाणात असल्याने पालक व ववद्याथी
शिषयवत्ृ ती शमळवण्याबाबत प्रयत्निील नसल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास शिषयावत
ृ ीच्या र्कमेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषर
राज्य परीक्षा पररषिे ने िासनाकडे सािर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार सिर प्रस्ताव तत्काळ मींर्रू करण्याबाबत कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अिींतिः खरे आहे .
(३) नाही.

(४) व (५) होय.

सन २०११ च्या र्नगणनेनस
ु ार सिर शिषयवत्ृ तीच्या िरात वाढ

करणेबाबत प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------

राज्यात ल १२ हर्ार विना अनुदान त इांग्रर् माध्यमाच्या शाळाांीे
(२६)

*

आरटीईीे ६५० िोटी रूपये थिीत असल्याबाबत

१०८६४७

श्र .सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्ीम) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १२ हर्ार ववना अनि
ु ानीत इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना ‘राई् ्ु
एज्यक
ु े िन’ या कायद्यात समाववष् केल्यामळ
ु े त्या िाळे मधील २ लक्ष
ववद्यार्थयाांचे आर्ीईचे ६५० को्ी रूपये िासनाकडे थकीत असल्याची बाब माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना िासनातफे २५ ््के प्रवेि

आर्ीई अींतगजत िे णे बींधनकारक केले असन
त्याप्रमाणे प्रती ववद्याथी
ु
रु.१८,६००/- िे ण्यात येणार होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िैक्षणीक सींस्थाींना िासनातफे आर्ीईअींतगजत सन २०१३-१४

व सन २०१४-१५ याकरीता ६० को्ी रूपये उपलब्ध करून िे ण्यात आले परीं तु
त्यानींतर

अद्यापपयांत

कुठलाही

ननधी

उपलब्ध

करून

िे ण्यात

आलेला

नसल्यामळ
ु े सींस्था सींस्थाचालकाींना आधथजक भार सोसावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार ववना अनि
ु ानीत इींग्रर्ी माध्यमाच्या िाळाींना आर्ीई चा
ननधी उपलब्ध करून िे ण्याकररता कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) अींित: खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही.
तथावप,

आर्ीईअींतगजत

२५

््के

राखीव

र्ागाींवर

प्रवेशित

ववद्यार्थयाांच्या िैक्षखणक िल्
ु काकररता सन २०१७-१८ पयांत रु.१६४.२० को्ी

इतका ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आला असन
ू आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन
िे ण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

हररहरे श्िर (ता.श्र िधचन, जर्.रायगड) येथ ल
मारळ पाण पुरिठा योर्नेबाबत
(२७)

*

११६२२९ श्र .सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िीवधजन (जर्.रायगड) ताल्
ु यातील हररहरे श्वर येथील मारळ पाणीपरु वठा
योर्ना मींर्ूर असन
ू ही ती पण
ू ज झाली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योर्नेवर १० को्ी मींर्रू असन
ू ही ८ ते ९ को्ी रूपये खचज
होवन
ू ही अद्यापपयांत अननयशमतता असन
ू ही योर्ना पण
ू ज झाली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, असल्यास, उ्त योर्ना पण
ू ज होण्याकरीता कोणती कायजवाही
करण्यात आली आहे वा येत आहे , तसेच उ्त योर्ना केव्हापयांत पण
ू ज होणे
अपेक्षक्षत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) रायगड जर्ल््यातील तालक
ु ा िीवधजन येथील हररहरे श्वर येथील मारळ पाणी

परु वठा योर्ना भौनतकदृषट्या पण
आधथजकदृषट्या अींनतम
ू ज झालेली असन
ू

करण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे . सद्य:जस्थतीत नळ पाणी परु वठा योर्नेतन
ू सिर
गावाला ननयशमत व परु े सा पाणी परु वठा सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मरु
ु ड (जर्.रायगड) येथ ल रे शतनांग दि
ु ानात ल धान्य िाळ्या
बार्ारात वििले र्ात असल्याबाबत

(२८)

*

११५३०६

श्र .योगेश सागर (ीारिोप) : सन्माननीय अन्न ि नागरी

परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मरु
ु ड (जर्.रायगड) िहरातील नगरपररषि िाळा क्र.१ च्या बार्ल
ू ा असलेल्या
िासनमान्य रे िननींग िक
े ालील
ु ानातील अींत्योिय योर्नेंतगजत िाररद्र्य रे षख
लोकाींना कमी ककीं मतीत व मोफत दिले र्ाणारे धान्य काळ्या बार्ारात ववकत

असल्याचे दिनाींक १० फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या सम
ु ारास ननििजनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सिर प्रकरणी रे िन िक
ु ानिार व व्यापाऱयाींववरोधात मरु
ु ड
पोशलसात गन्
ु हा नोंि करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार सिर प्रकरणी िासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) दिनाींक ०६.०२.२०१८ रोर्ी ित्तकृपा मदहला बचत ग् सींचालीत रास्तभाव

धान्य िक
ु ानिार याींना वा्प करण्यात आलेल्या ताींिळातील ३० गोणी ताींिळ
ू
सिर िक
ु ानातन
ू काळाबार्ाराने िक
ु ानिार गौतम छगनिास र्ैन, रा. मरू
ु ड

बार्ारपेठ, ता.मरू
ु ड याींना ववक्रीकरीता माल ्े म्पोमधन
ू उतरवीत असताना

पकडण्यात आला. सिर माल र्ैन याींच्या ककराणा िक
ु ानात व ्े म्पोत शमळून
आल्याने िोन सरकारी पींचासमक्ष तहशसलिार, मरू
ु ड याींनी सिरचा ताींिळ
ू व
्े म्पो र्प्त करून ताींिळ
ू िासकीय धान्य गोिाम मरू
ु ड येथे र्प्ती रजर्स््री
नोंि करून ठे वण्यात आलेला आहे .

नमि
ु गन्
ु ्यातील आरोपी ववरूध्ि र्ीवनावश्यक वस्तू अधधननयम,

१९५५ अींतगजत मरु
ु ड पोलीस ठाणे येथे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .

सिर ित्तकृपा मदहला बचत ग् रास्त भाव धान्य िक
ु ान मरु
ु ड-१ सील
करण्यात आलेला असन
ू सिर िक
ु ान साईकृपा रास्त भाव धान्य िक
ु ान मरु
ु ड-४
याींना र्ोडण्यात आले आहे .
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दि.०७/०२/२०१८ रोर्ी िाखल केलेल्या गन्
ु ्यानस
ु ार जर्ल्हा परु वठा

अधधकारी, रायगड याींनी सौ.शितल सींतोष घरत, ित्तकृपा मदहला बचत ग्,

रास्त भाव धान्य िक
ु ान मरु
ु ड क्र.१ याींना महाराषर अनस
ु धू चत वस्तू ककरकोळ

ववक्रेता अनज्ञ
ु ाप्ती आिे ि १९७९ मधील तरति
ु ीनस
ु ार नो्ीस िे ऊन सन
ु ावणीस
हर्र राहण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात ल २३ जर्ल््यात स्िच्छ भारत शमशनी िामधगरी
असमाधानिारि असल्याबाबत
(२९)

*

११६०९९

अॅड.यशोमत

ठािूर

(ततिसा) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

२३

जर्ल््यात

स्वच्छ

भारत

शमिनची

कामधगरी

असमाधानकारक असन
ू िौचालयासाठी ननधी िे ऊनही अमरावती, यवतमाळ

जर्ल््याींचा ननधी अखधचजत राहील्याने मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींनी

नारार्ी व्य्त केली असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान
ननििजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत राज्यात १ लाख ८६ हर्ार िौचालये नािरु
ु स्त
असन
ू िरु
ु स्तीचे ५२ को्ी रुपये अखधचजत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व उपरो्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) स्वच्छ भारत शमिन अींतगजत स्वच्छ भारत कोष

रस्् माफजत नािरू
ु स्त िैाचालय िरू
ु स्त करून वापरात आणण्यासाठी राज्यास
रूपये ५२.१६ को्ी प्राप्त ननधी राज्यातील २३ जर्ल््याींना ववतरीत करण्यात
आलेला आहे .
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यवतमाळ जर्ल््यास स्वच्छ भारत कोष अींतगजत रुपये २०२.६७ लक्ष

ननधी ववतरीत करण्यात आला. त्यापैकी

रूपये ९३.०१ ननधी

खचज झाला आहे

व रूपये १०९. ६६ लक्ष इतका ननधी शिल्लक आहे . यवतमाळ जर्ल्हयात एकूण

६६४९ नािरू
ु स्त िैाचालयापैकी २२७४ इतकी िौचालये लाभार्थयाांनी स्वत: िरु
ु स्ती
करुन वापरात आणलेली आहे त.

स्वच्छ भारत कोष अींतगजत रूपये २४०.९५ लक्ष ननधी अमरावती

जर्ल्हयास ववतरीत करण्यात आला असन
ू सिर ननधी खचज न झाल्यामळ
ु े
शिल्लक आहे . अमरावती जर्ल्हयात एकूण ७६२३ नािरू
ु स्त िैाचालयापैकी १२३४
इतकी िौचालये िरु
ु स्ती करुन वापरात आणलेली आहे त.

(२) राज्यात पायाभत
ू सवेक्षणानस
ु ार २ लक्ष ३९ हर्ार १६६ इतकी िौचालये

नािरु
ु स्त होती, त्यापैकी १ लक्ष ४ हर्ार ८९६ इतकी िौचालये िरु
ु स्त करुन

वापरात आणण्यात आलेली आहे त. सद्य:जस्थतीत दिनाींक १२ माचज, २०१८ अखेर
१ लक्ष ३४ हर्ार २७० इतकी िौचालये शिल्लक आहेत. नािरु
ु स्त िौचालये

िरु
ु स्त करुन वापरात आणण्याकरीता स्वच्छ भारत कोष अींतगजत ववतरीत
करण्यात आलेल्या ननधीपैकी रु.४७ को्ी ४७ लक्ष इतका ननधी शिल्लक आहे .

(३) राज्यातील नािरु
ु स्त िौचालय लाभार्थयाांचे मादहती शिक्षण व सींवािाव्िारे

प्रभावी प्रबोधन करण्यात आले आहे . स्वननधी ककीं वा इतर ननधी (वैयज्तक,

खार्गी उद्योर्काींचे सामाजर्क उत्तर िानयत्व, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण

रोर्गार हमी योर्ना, ववत्त आयोग) मधून नािरु
ु स्त िौचालय िरु
ु स्त
करण्याबाबत लाभार्थयाांकडून स्वत़़: पढ
ु ाकार घेण्यात येत आहे . िासनामाफजत

स्वच्छ भारत कोष अींतगजत शिल्लक ननधीचा आढावा घेऊन लातरू , अकोला, बीड,

नाशिक, नाींिेड या जर्ल्हयाींकडील शिल्लक ननधी गोंदिया जर्ल््यास पन
ु ववजतरण
करण्यात आले आहे .

(४) स्वच्छ भारत कोष अतींगत
ज िौचालये िरू
ु स्तीसाठीचा ननधी जर्ल््याींकडून
खचज करण्याची कायजवाही सरू
ु आहे . ४३.८५% नािरू
ु स्त िौचालय िरू
ु स्त

करण्यात आले आहे . बऱयाच दठकाणी ग्रामस्थाींनी स्वत:चे पैसे वापरून िरू
ु स्ती
केली असल्यामळ
ु े खचज कमी झाला आहे .

-----------------
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लातूर जर्ल््यात ल पाण पातळ मोर्ण्याबाबत होत असलेली हदरां गाई
(३०)

*

११५२८०

श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड

(धाराि ), अॅड.यशोमत ठािूर (ततिसा), िुमारी प्रणणत शशांदे (सोलापरू शहर
मध्य), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख
(मालाड

पजश्ीम),

(िळमनरु ी) :

श्र .िुणाल

पाटील

(धुळे

ग्राम ण),

डॉ.सांतोष

टारफे

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू जर्ल््यातील गावाींमधील भर्
ू ल साठ्याच्या ननयशमत नोंिी घेण्यासाठी
जर्ल्हा भर्
ू ल सवेक्षण ववकास यींत्रणेमाफजत गावाींमध्ये ननरीक्षण ववदहरी आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्न्
ु या १०९ ननरीक्षण ववदहरी आखण नवीन ७७४ ननरीक्षण ववदहरी

आहे त, परीं तु नवीन ७७४ ननरीक्षण ववदहरीींची अद्यापही पाणी तपासणी झालेली
नसल्याचे ननििजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त ताल्
ु याींमध्ये र्ल सरु क्षा रक्षक नेमले असन
ू ही जर्ल्हा
पररषिे च्या पाणी व स्वच्छता ववभागाचा ग्रामपींचायतीसोबत समन्वय नसल्याने
ननरीक्षण तपासणीत अडचणी येत असल्याचे दिसन
ू येत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास चौकिीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) भर्
ू ल सवेक्षण आखण ववकास यींत्रणा, लातरू माफजत
भर्
ू ल पातळीचा अ्यास करण्यासाठी लातरू जर्ल््यात सद्यजस्थतीत ७९४
ननररक्षण ववदहरी आहे त.

(२) व (३) लातरू जर्ल््यातील एकुण ७९४ ननररक्षण ववदहरीींपक
ै ी ३९ पाणलो्
क्षेत्रात १०९ ननररक्षण ववदहरीींची स्थापना यापव
ू ीच केलेली असन
ू र्लस्वराज्य
्प्पा-२ अींतगजत उवजररत गावाींत ६८५ ननररक्षण ववदहरीींची स्थापना नव्याने केलेली
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आहे . भर्
ू ल पातळीचा अ्यास करण्याकरीता या ननररक्षण ववदहरीींची वषाजतन
ू
माहे र्ानेवारी, माचज, मे व ऑ््ोबर मदहन्यात नोंिी घेतल्या र्ातात. नव्याने
स्थावपत केलेल्या ननररक्षण ववहीरीींच्या नोंिी र्लसरु क्षकाींमाफजत घेण्यात येत
असन
ू त्याचे सींकलन जर्ल्हास्तरावर करण्यात येत आहे.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गोरे गाि, मुांबई येथ ल दादासाहे ब फाळिे धीत्रनगरीत ल ‘जव्हसशलांग िुड’
या सांस्थेला हदलेली र्म न ताब्यात घेण्याबाबत

(३१)

*

१०९६४०

श्र .सतु नल प्रभू (हदांडोश ) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायच

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील, गोरे गाव (पव
ू )ज , िािासाहे ब फाळके धचत्रनगरीतील, महाराषर
धचत्रप्, रीं गभम
ू ी आखण साींस्कृनतक ववकास महामींडळाने ‘जव्हसशलींग वड
ु ’ या

सींस्थेला दिलेली २२ एकर र्मीन परत ताब्यात घेणेबाबत मा.सवोच्च

न्यायालयाने आिे ि िे ऊनही अद्याप महामींडळाने सिरहू र्मीन ताब्यात घेतली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त र्मीन ताब्यात घेणेबाबत, महामींडळास लागत असलेल्या
ववलींबाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सद्यिःजस्थतीत ‘जव्हसशलींग वड
ु ’ या सींस्थेच्या एकूण ककती एकर
र्मीन ताब्यात आहे, तसेच सिर र्मीन तात्काळ िासन तथा महामींडळातफे,
अद्याप ताब्यात घेणेबाबत कोणती कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे,
(४) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,
तसेच कोणती कायजवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . विनोद तािडे : (१) व (२) अींित: खरे आहे .

जव्हसशलींग वड
ू स ् याींना २० एकर र्ागा िे ण्यात आली होती. मा.उच्च

न्यायालयाने दि.०९.०२.२०१२ रोर्ी दिलेल्या ननणजयान्वये १४.५० एकर र्ागा

तात्काळ व उवजरीत ५.५ एकर र्ागा दि.३१.०७.२०१४ ककीं वा त्यापव
ू ी परत
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करण्याचा ननणजय दिला. त्यानस
ु ार १४.५० एकर र्ागा महामींडळाच्या ताब्यात
घेण्यात आली आहे . तथावप, सिर आिे िाववरुध्ि जव्हसशलींग वड
ु स ् याींनी
मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेली वविेष अनम
ु ती याधचका फे्ाळल्यानींतर
मा.उच्च

न्यायालयाकडे

िाखल

केलेल्या

पन
ु वज वलोकन

याधचकेवरील

दि.३१.०७.२०१४ रोर्ीच्या सन
ु ावणी िरम्यान जव्हसशलींग वड
ु स ् याींच्या ताब्यात

असलेली ५.५ एकर र्ागा महामींडळास परत करण्याच्या आिे िास स्थधगती दिली
असल्यामळ
ु े सिर र्ागा ताब्यात घेता आली नाही.

(३) जव्हसशलींग वड
ु स ् याींच्या ताब्यात सध्या ५.५ एकर र्मीन असन
ू प्रकरण
न्यायप्रववषठ असल्याने सिर र्मीन ताब्यात घेण्यास स्थधगती आहे . या

आिे िाववरुध्ि महामींडळाने मा.सवोच्च न्यायालयात िाखल केलेली वविेष
अनम
ु ती याधचका फे्ाळली असन
ू मा.उच्च न्यायालयात पन
ु वज वलोकन याधचका
प्रलींबबत आहे . प्रकरण न्यायप्रववषठ असल्याने र्मीन ताब्यात घेण्याची कायजवाही
करता येत नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धीपळूण (जर्.रत्नागरी) तालुक्यात ल ४३ नळपाण पुरिठा योर्नेीे िाम
अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

(३२)

*

११४५४८

श्र .अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्ीम),

श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमन
पटे ल (मब
ांु ादे ि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर),
प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र मत तनमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमत

ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण),
श्र .बाळासाहे ब
(बल
ु ढाणा) :

थोरात

(सांगमनेर),

श्र .हषचिधचन

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

खल
ु ासा करतील काय :-

सपिाळ

पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) धचपळूण (जर्.रत्नागरी) ताल्
ु यातील ४३ नळपणी परु वठा योर्नेचे काम
गत एक वषाजपासन
ू अपण
ू ाजवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालक
ु ास्तरीय सशमतीने पाणीपरु वठा व स्वच्छता सशमतीचे

अध्यक्ष व सधचव तसेच ग्रामपींचायतीचे सरपींच व ग्रामसेवक याींच्यासमवेत
बैठका घेऊन ४३ नळ पाणीपरु वठा योर्नेचे काम पण
ीं ी तसेच
ू ज करण्यासींबध
उपववभागीय अशभयींता याींना सच
ू ना िे ऊनही कामे अद्याप सरु
ु झाली नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नळपाणी परु वठा योर्नेची कामे त्वरीत पण
ू ज करण्याच्या दृष्ीने
िासनाने कोणती कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) ताल्
ु यातील ४३ नळपाणी परु वठा योर्ना

भौनतकदृषट्या पण
ू ज असन
ू आधथजकदृषट्या अपण
ू ज आहे त. सिर ४३ योर्ना पण
ू ज
करण्यासाठी तालक
ु ास्तरीय सशमतीने सन
ु ावणी घेऊनही अपण
ू ज असल्याने त्या

योर्ना पण
ू ज करण्यासाठी मख्
ु य कायजकारी अधधकारी, जर्ल्हा पररषि, रत्नाधगरी

याींनी दिनाींक ०७.१२.२०१७ व दिनाींक २२.१२.२०१७ रोर्ी सन
ु ावणी घेण्यात आली.
त्यानस
ु ार योर्ना पण
ू ज करण्याबाबत कायजवाही सरु
ु आहे .

सद्य:जस्थतीत ३९ योर्नेतन
ू पाणी परु वठा सरु
ु असन
ू २ योर्नाींची कामे

प्रगतीपथावर आहे त व र्ागेच्या बक्षीसपत्राअभावी २ योर्नाींचे काम सरु
ु होऊ
िकले नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तळोर्ा (ता.पनिेल) औद्योधगि विभागात ल िाढत्या प्रदष
ू णाबाबत
(३३)

*

११५५४६

श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाचिरण
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(१) तळोर्ा (ता.पनवेल) औद्योधगक ववभागातील वाढत्या ववघातक ववषारी

प्रिष
ू णाची िखल घेवन
ू पयाजवरण मींत्रालयाने प्रिष
ू ण करणारे कारखाने बींि केले
आहे त, हे खरे आहे आहे काय,

(२) असल्यास या ववभागातील पडघे गावार्वळ प्लॉ् नीं. १८५ (१) मध्ये गेल्या
काही मदहन्यापव
ू ी मच्छी कींपनी सरु
ु करण्यात आली असन
ू या कींपनीतन
ू सडकी

कुर्लेली मच्छी आणून ्ाकण्यात येत असन
ू नतच्यावर प्रकक्रया करण्यात येते
असे दिनाींक ०१ फेब्रव
ु ारी, २०१८ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास ननििजनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास पररसरात िग
ां ी पसरून प्रिष
ु ध
ु णाने पडघे, नावडे गाव व

पररसरातील नागररक है राण असन
ू उग्र वासाने लहान मल
ु ाींच्या आरोग्यावर
पररणाम झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार िोषी असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .

(२) तळोर्ा एम.आय.डी सी मध्ये प्लॉ् नबर डब्ल्यु १८५(१) ची पाहणी केली

असता मे.यनु नव्हसजल मररन प्रॉड््स या उियोगाने िोन िेड बाींधलेले असन
ू
एका िेडमध्ये सक
ु लेली मच्छी तसेच िस
ु ऱया िेडमध्ये मच्छी सक
ु ववण्यासाठी

लागणारी यींत्रसामग्र
ु ी अधज स्वरूपात उभारण्याचे काम झाल्याचे ननििजनास आले.
सिर उद्योगाने महाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाचे सींमतीपत्र घेतलेले नसल्याने

उद्योगास दिनाींक १९.०१.२०१८ च्या पत्रान्वये काम बींि करण्याचे आिे ि िे ण्यात
आलेले आहे त.

(३) व (४) याबाबत चौकिी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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परभण जर्ल््यात ल अन्नधान्य साठ्याीा शासिीय
गोदामातून अपहार झाल्याबाबत
(३४)

*

११४५५०

श्र .अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्ीम),

श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .विर्य िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे ि ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर),
श्र मत तनमचला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), अॅड.यशोमत

ठािूर (ततिसा), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्र .िुणाल

(बल
ु ढाणा) :

पाटील

(धुळे

ग्राम ण),

श्र .हषचिधचन

सपिाळ

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी येथील िासकीय अन्नधान्य गोिामाची परु वठा आय्
ु त कायाजलय
मब
ींु ई येथील गोिाम तपासणी पथकाने दिनाींक १ ऑगस््, २०१६ ते दिनाींक ९
ऑगस््, २०१६ या कालावधीत तपासणी करुन अहवाल दिला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर तपासणीमध्ये गहू वर्न १३८४१.६२ ज्वीं. व ताींिळ
ु वर्न
५३००.१८ ज्वीं. कमी आढळून आला एकुण १९१४१.८ ज्वीं.धान्य व त्याींची

Economic cost प्रमाणे गहु र्कम रुपये ३,२४,५५,८३१/- व ताींिळ
ु रुपये
१,७३,१४,०९८/- असे एकूण रुपये ४,९७,६९,९२९/- इत्या रुपयाींचे िासकीय
धान्य अपहार झाल्याने िासनाचे आधथजक नक
ु सान झाल्याचे नमि
ु केले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर गैरव्यवहारात िी.सींतोष वेणीकर तत्कालीन जर्ल्हा परु वठा

अधधकारी, परभणी याींच्यासह एकूण २० अधधकारी/कमजचारी र्बाबिार असन
ू

त्याींच्याववरुध्ि महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम
८ व १२ अन्वये उपाय्
ु त (परु वठा) औरीं गाबाि ववभाग, औरीं गाबाि याींचेकडून
सींय्
सिर
ु त ववभागीय चौकिीचा प्रस्ताव सािर करण्यात आला असन
ू

प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने सींबधीं धत सवज अधधकारी/कमजचारी याींच्या िोषारोपाची
ु ग
िासन स्तरावर छाननी सरू
ु आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याप्रकरणी िोषारोपाची छाननी केंव्हापासन
ू सरु
ु आहे व ती

केंव्हापयांत पण
ू ज होणे अपेक्षीत आहे तसेच ववभागीय चौकिी त्वरीत पण
ू ज करुन
िोषीींवर कारवाई करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, तसेच अपहारीत र्कम िोषीींकडून वसल
ु करण्याबाबत कोणती
कायजवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) होय खरे आहे .
(२) होय हे खरे आहे .

(३) होय हे खरे आहे .

(४) प्रस्तावाची छाननी सरू
ु असन
ू छाननीनस
ु ार अपचारी याींचा सेवातपशिल व
अधधकची मादहती दि. ०१.०३.२०१८ अन्वये मागववण्यात आली आहे . सिर
मादहती प्राप्त होताच ववभागीय चौकिी त्वरीत पण
ू ज करण्याच्या दृष्ीने कायजवाही
करून चौकिीअींती िोषी अधधकारी/कमजचारी याींच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

(५) अपहाराच्या एकूण रकमे पैकी रु.१२,२०,०००/- गोिामपालाने िासन र्मा
केले आहे . उवजररत र्कम ववभागीय चौकिीअींती िोषी अधधकारी/कमजचारी याींच्या
कतजव्य र्बाबिारीनस
ु ार वसल
ु करण्यात येईल.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधीि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ज सवज प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मुींबई.

