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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, हदनाांि ०७ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु १६, १९३९ ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण, उच्च
ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिकति िा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 - ५०
-------------------------------------

गडधचरोली जिल्हयातील अनेि तालुक्याांमध्ये फ्लोरा ड युक्त
पाण्यामुळे नागररिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(१)

*

१०९२१३

श्री.िृष्ट्णा

गिबे

(आरमोरी),

श्री.रािेश

िाशीिार

(सािोली), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ), श्री.चरण िाघमारे (तम
ु सर), डॉ.दे िराि
होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडचचरोली जिल्ह्यातील आरमोरी तालक्
ु यातील

पा्णबोडी, कुरखेडा

तालक्
ु यातील गवळी्ोला, चचच्ोला, कोरची तालक्
ु यातील नागपरू , रानवाही,

कासरबोडी, अहे री तालक्
े री, भामरागड तालक्
ु यातील करनेली, आींबझ
ु यातील
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धोडराि झारे गड
ु , ससरोंचा तालक्
ु यातील पोचमपल्हली, मत्ु तापरू माल तसेच
चामोर्शी तालक्
ु यातील नवग्राम येथील पाण्यात भि
ू ल सवेक्षण व ववकास

यींत्रणेच्या अहवालानस
ु ार फ्लोराईडचे प्रमाण मानकापेक्षा िास्त असल्हयाचे
आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामळ
ु े येथील नागररकाींचे आरोग्यास धोका ननमााण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले त्यानस
ु ार सदर जिल्हहयातील नागररकाींना र्शध्
ु द वपण्याचे पाणी
समळण्यासाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली आहे वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्शत: खरे आहे .

प्रश्नामध्ये नमद
ू केलेल्हया १३ गावाींमधील एकूण ११३ उद्भवाींच्या पाणी

नमन्
ु याींची माहे एवप्रल २०१७ ते िानेवारी २०१८ या कालावधीत रासायननक
तपासणी करण्यात आली. तपासणीअींती करनेली व आींबेझरी (ता.अहे री),

झारे गड
ु ा (ता.भामरागड), पोचमपल्हली (ता.ससरोंचा) व नवग्राम (ता.चामोर्शी) या

५ गावाींमध्ये प्रत्येकी १ व धोदराि (ता.भामरागड) या गावामध्ये ०४ या
प्रमाणे एकूण ०९ पाणी नमन्
ू याींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण मानकापेक्षा िास्त
असल्हयाचे आढळून आले आहे .

इतर ०७ गावाींतील पाणी नमन्
ू याींमध्ये फ्लोराईडचे प्रमाण मानकापेक्षा

िास्त असल्हयाचे आढळून आलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) सींबचीं धत गावात पयाायी दस
ु -या वपण्याच्या पाण्याच्या उद्भवाची व्यवस्था
केली असल्हयामळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्याला धोका उद्ावलेला नाही. तसेच
दवु ित उद्ावाचे पाणी वपण्यास वापू  नये असा ललक उद्ावाच्या बािल
ू ा
लावण्याच्या सच
ू ना सींबचीं धत ग्रामपींचायतीींना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नाशशि जिल्हयातील महानगरपाशलिा ि शासिीय रुग्णालयातील
रुग्णाांना तिकनयशमत ऑजक्सिनचा पुरिठा होत नसल्याबाबत
(२)

*

१०५५०३

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्रीमती सीमाता

हहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ) :

सन्माननीय अन्न ि षषध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नासर्शक महानगर पासलका, नासर्शक अींतगात

सातपरू भागात अनतदक्षता

ववभागातील रुग्णाींना िीवदान दे णारा ऑजक्सिन परु वठा योग्य प्रकारे होत

नसल्हयाने ददनाींक ११ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास र्शहरातील तीन
पैकी दोन कींपन्याींवर
आहे काय,

अन्न व औिध प्रर्शासनाने कारवाई केली आहे , हे खरे

(२) तसेच नासर्शक येथील र्शासकीय रुग्णालयात नविात बालकाींना तसेच
अनतदक्षता ववभाग आणण आपत्कालीन ववभागात दाखल होणाऱ्या रुग्णाींना

ऑजक्सिनची आवश्यकता असताना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ऑजक्सिनची
तीव्र ्ीं चाई ननमााण झाली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मागील विी दे खील वेजल्हडींग चा गॅस वापरल्हयाने महानगर

पासलकेच्या रुग्णालयातील रुग्णाींच्या िीवाला धोका ननमााण झाला होता, हे ही
खरे आहे काय,

(४)असल्हयास र्शहरातील रुग्णालयाींना अनतदक्षता ववभागासाठी ऑक्सीिनची

ननताींत गरि असन
दे खील ऑक्सीिन उत्पादन व परु वठा करणाऱ्या
ू
कींपन्याींवर अन्न व औिधे प्रर्शासनाने केलेली कारवाई ही सींर्शयास्पद
असल्हयाने या सींपण
ू ा प्रकरणाची चौकर्शी र्शासनाने केली
काय आढळून आले,

आहे काय,चौकर्शीत

(५) असल्हयास, सदर प्रकरणी दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा
येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींर्शत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

करण्यात
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(४) नासर्शक र्शहरातील कोणत्याही रुग्णालयात मेडीकल ऑजक्सिनचा त्
ु वडा
असल्हयाचे प्रर्शासनाच्या ननदार्शनास आलेले नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िैिापूर (जि.षरां गाबाद) तालुक्यात स्िस्त धान्य दि
ु ानातून वितरीत
होणाऱ्या धान्याचे परस्पर िाटप होत असल्याबाबत

(३)

*

१०८६९५

(मेहिर),

श्री.अतल
ु

(हातिणांगले) :

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), डॉ.सांिय रायमल
ु
ु िर
सािे

(षरां गाबाद

पि
ू )च ,

डॉ.सजु ित

शमणचेिर

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वैिापरू (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यात स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू अन्न सरु क्षा
योिना, अींत्योदय योिना व र्शेतकऱ्याींसाठी दरमहा ववतरीत होणाऱ्या पाच ्न

ताींदळ
ु ाचे परस्पर वा्प करण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे काय ,

(२) असल्हयास, मागील अनेक ददवसाींपासन
ू रे र्शन दक
ु ानामध्ये प्रत्येक ५०
ककलोच्या पोत्यात दोन-तीन ककलो गहु, ताींदळ
ू कमी येत असल्हयाच्या तरारारी
रे र्शन दक
ु ानदाराकडून करण्यात येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत वैिापरू येथील र्शासकीय धान्य गोदामामध्ये ग्राहक
कल्हयाण सल्हलागार ससमती मालात तपासणी करण्यात आली आहे काय,

असल्हयास त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) वैिापरू र्शासकीय धान्य गोदामास राज्य अन्न आयोगाच्या

अध्यक्षाींनी दद. ०१/०६/२०१७ रोिी भे् दे ऊन गोण्याींमध्ये ५० ककलो पेक्षा कमी
धान्य

असल्हयाची

बाब

ननदर्शानास

आणली.

यास्तव

जिल्हहा

परु वठा
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कायाालयातील लेखाचधकारी व इतर याींनी दद. ०२/०६/२०१७ रोिी गोदामास
भे् दे ऊन तपासणी केली असता, सरासरी ताींदळ
ू २६ जक्वीं्ल व गहू ११
जक्वीं्ल ६६ ककलो कमी आढळला आहे . याबाबत तहससलदार, नायब
तहससलदार व गोदामपाल याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली

असन
त्याींनी केलेल्हया खल
ीं ाने पढ
ु
ु ाश्याच्या अनि
ु ग
ु ील चौकर्शी सरु
ु आहे .

त्याचप्रमाणे तालक्
ु यातील सहा सर्शधावा्प दक
ु ानदाराींनी नायब तहससलदार

(परु वठा), वैिापरू याींना समक्ष भे्ून धान्य कमी समळत असल्हयाबाबत तोंडी
तरारार केली होती. यास्तव सर्शधावा्प दक
ु ानदाराींच्या समक्ष गोदामातील

धान्याचे मोिमाप केले असता, धान्य बरोबर आढळले. सींबचीं धत दक
ु ानदाराींनी
लेखी अिा दे ऊन तरारार मागे घेतली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िरळगाांि (ता.बाभुळगाांि, जि.यितमाळ) येथील पाणीपुरिठा
(४)

*

योिनेचे िाम पूणच झाले नसल्याबाबत

११०६५२

डॉ.अशोि उ िे (राळे गाि) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करळगाींव (ता बाभळ
ु गाींव, जि.यवतमाळ) येथे मींिूर करण्यात आलेल्हया

राषरीय पेयिल पाणी परु वठा योिनेला सींपण
ु ा ननधी ववतरीत करण्यात आला
असन
ू ही पाणीपरु वठा योिनेचे काम अपण
ू ा असल्हयाचे ददनाींक ६ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राषरीय पेयिल योिनेमध्ये मींिूर असलेले पाणीपरु ठा
योिनेचे काम ननधी ववतरीत होवन
ू ही अिूनपयात पण
ू ा न करण्यात आल्हयाने
तेथील नागररकाींना पाणी ्ीं चाईस सामोरे िावे लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले,त्यानस
ु ार दोिी आढळलेल्हया अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली आहे अथवा येत आहे, तसेच अपण
ु ा पाणी परु वठा योिना
कधीपयात पण
ू ा करण्यात येणार आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींर्शत: खरे आहे .

सदर कामाकरीता ववतरीत करण्यात आलेल्हया पहील्हया हप्तत्याच्या

रकमेतन
ु योिनेचे ४०% काम पण
ु ा झालेले आहे . ससमतीच्या अींतगात वादामळ
ु े
उवारीत काम अपण
ु ा आहे . तथावप, सदर गावात अजस्तत्वात असलेल्हया िन्
ु या

नळ योिनेवरुन एक ददवस आड पाणीपरु वठा सरु
गावात तीन
ु असन
ु
सावािननक ववहीरी तसेच ५ हातपींपावरुन पाणीपरु वठा सरु
ु आहे .

(३) गावातील ससमतीच्या अींतगात वादामळ
ु े योिनेच्या कामात ववलींब झाला

असन
ु ससमतीतील अींतगात वाद सम्वन
ू नवीन ससमती गठीत करण्यात आली

आहे . सदर ससमतीस दस
ु रा हप्तता िानेवारी, २०१८ मध्ये अदा करण्यात आला
असन
ु योिना माचा २०१८ अखेर पण
ु ा करण्याचे ननयोिन करण्यात आले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सोलापरू जिल््यातील सिच तालक्
ु यातील स्िस्त धान्य िेंद्रामध्ये

तिकनिृष्ट्ट दिाचचा मिा विक्री होऊन ग्राहिाांची होत असलेली फसिणि
ू
(५)

*

१११०४२

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

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

(१) सोलापरू जिल्ह्यातील सवा तालक्
ु यातील स्वस्त धान्य केंद्रामध्ये ननकृष्

दिााच्या मक्याची ववरारी करुन ग्राहकाींची लसवणूक होत असल्हयाचे ददनाींक ६
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सोलापरू जिल्ह्यातील माढा तालक्
ु यासाठी डडसेंबर, २०१७ या
मदहन्यात २४४९ जक्वीं्ल व िानेवारी, २०१८ मदहन्यात १८०० जक्वीं्ल मका
उपलब्ध कू न ददला िाणार होता यासाठी सवा स्वस्त धान्य दक
ु ानदाराींनी

चलनाव्दारे पैसे भू न मागणी नोंदववली होती, त्यानस
ु ार परु वठा ववभागाने

दक
ु ानदाराींना परमी्दे खील ददलेले असताना गेल्हया दोन मदहन्यापासन
ू स्वस्त
धान्य दक
ु ानदाराींना मक्याचा परु वठा होऊ र्शकलेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) तसेच र्शेतकऱ्याींकडून चाींगल्हया प्रतीचा मका कमी भावामध्ये खरे दी
कू नही

स्वस्त

धान्य

केंद्राींमध्ये

खराब

झालेला

असल्हयाचेही ननदर्शानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

मका

ववतररत

होत

(४) असल्हयास, याबाबत लाभाथी याींनी स्वस्त धान्य केंद्र चालक याींना

यासींबध
ीं ी ववचारणा केली असता त्याींनी र्शासनाने परु वठा केलेला मकाच

त्याींच्यामालात ग्राहकाींना ववतररत करण्यासर्शवाय दस
ु रा पयााय नसल्हयाचे
साींगण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, स्वस्त धान्य दक
ु ानातन
ू धान्य घेणारी कु्ुींब सामान्य असन
ू
सींबचधत ठे केदाराींनी मका ववतरीत केला नसल्हयामळ
ु े सींबचीं धत ठे केदारावर
र्शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(६) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार चाींगल्हया दिााचा मका तातडीने उपरोक्त केंद्रामध्ये
परु वठा

करण्याबाबत

कोणती

कायावाही

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

केली

वा करण्यात

येत

आहे ,

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

परीं त,ु लवकरच परु वठा करण्यात येत आहे .

(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

अर्शाप्रकारच्या कोणत्याही तरारारी अथवा ननवेदने रास्तभाव धान्य

दक
ु ानदाराींकडून प्राप्तत झालेल्हया नाहीत.
(५)

व (६)

होय.

वाहतक
ु दाराींकडून

खुलासा

मागववण्यात

ववलींबाबाबत कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे .

आला

असन
ू ,

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

रोहहणखेड (ता.मोताळा, जि.बुलडाणा) ि १२ गािाची पाणी
(६)

*

पुरिठा योिना बांद असल्याबाबत

१११४७५

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) रोदहणखेड (ता.मोताळा, जि.बल
ु डाणा) व १२ गावाची पाणीपरु वठा योिना
कींत्रा्दाराच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े यींत्रसामग्र
ु ीत वारीं वार घबघाड होत असल्हयाने

मागील १५ ददवसाींपासन
ू बींद असल्हयाची बाब ददनाींक १९ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आली, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय

आढळून आले, तसेच उक्त दठकाणच्या योिना पण
ू ा क्षमतेने कायााजन्वत

करणेबाबत व योिनेचे अपण
ू ा काम तातडीने पण
ू ा करण्यासाठी आवश्यक

ननधी उपलब्ध कू न दे णेबाबत र्शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्शत: खरे आहे .

योिनेची पींपीींग मसर्शनरी दद. २३/१/२०१८ रोिी नादरु
ु स्त झाल्हयाने पाणी

परु वठा बींद होता. तसेच दद. २९/१/२०१८ रोिी महाववतरण दवारे ववदयत
ु

परु वठा खींडीत करण्यात आला होता. तो दद. २/२/२०१८ पासन
ू िोडण्यात
आल्हयानींतर, ददनाींक ३/२/२०१८ पासन
ू योिनेतन
ू पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात
आला आहे .

(२) योिनेची अपण
ू ा कामे पण
ू ा करण्यासाठी, सदर योिनेच्या सध
ु ारीत
अींदािपत्रकास प्रर्शासकीय मान्यता दे ण्याची कायावाही
दरयायान,

करण्यात येत आहे .

योिनेत सवा समाववष् ग्रामपींचायतीींना योिनेची पढ
ु ील कामे व

दे खभाल दरु
ु स्ती सरु
ु ठे वण्यासाठी सर्शखर ससमती स्थापन करण्याच्या सच
ू ना

दे ण्यात आल्हया आहे त. तसेच एवप्रल, २०१७ पासन
ू पाणीपट्टी थकबाकीची
रक्कम

महाराषर

िीवन

प्राचधकरणाकडे

ग्रामपींचायतीना कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भरणा

करणेबाबत

सींबध
ीं ीत
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राज्यात एनएबीएल मानाांकित असलेल्या प्रयोगशाळाांची
सांखया िाढविण्याबाबत
(७)

*

१०५४५७

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

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांहदिली पि
ू )च , श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न ि

षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात लूड सेफ््ी ॲण्ड स््ॅ ण्डडा (एलएसएस) ननयमावलीनस
ु ार अन्न
तपासणीचा ननकाल सींबचीं धत अचधकाऱ्याने ९० ददवसात लावणे अपेक्षक्षत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच महाराषर राज्यातील १५ अन्न प्रयोगर्शाळा पैकी केवळ एका
प्रयोगर्शाळे ला

नॅर्शनल

अॅरारेडेर्शन

बोडा

लॉर

्े जस््ीं ग

अॅन््

कॅसलब्रेर्शनचे

(एनएबीएल) दिाा समळाला असन
ू त्याबाबत कॅगच्या अहवालात आक्षेप घेतला
असल्हयाची बाब ननदर्शानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास इतर १४ प्रयोगर्शाळाींना दिाा ववश्वासाहाता ननयामकानस
ु ार
नसण्याची नेमकी कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, सन २०११ ते २०१६ या कालावधीत राज्यात एनएबीएल चे

मानाींकन असलेली एकच प्रयोगर्शाळा असल्हयाने सम
ु ारे ६९४ प्रकरणे प्रलींघबत
असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
हे खरे आहे काय,

वा त्यादरयायान ननदर्शानास आली,

(५) असल्हयास, केंद्रीय आरोग्य व कु्ूींब कल्हयाण मींत्रालयाने राज्यातील

प्रयोगर्शाळाींना एनएबीएल मानाींकन माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या योिनेनस
ु ार
आवश्यक असल्हयाचे साींगण्यात येऊन दोन विााचा कालावधी होऊनही त्याची
अींमलबिावणी र्शासनाने केली नाही, हे खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याप्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले,
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(७)

असल्हयास,

प्रलींघबत

असलेल्हया

प्रकरणाींचा

ननप्ारा

करण्याकररता

एनएबीएल मानाींककत असलेल्हया प्रयोगर्शाळाींची सींख्या वाढववण्याच्या दृष्ीने

र्शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

तथावप, ददनाींक २७/१२/२०१७ च्या दै ननक सकाळ मध्ये अर्शा आर्शयाचे

वत्ृ त प्रकासर्शत झाले होते.

(२) कॅग ने त्यावेळीच्या वस्तजु स्थतीत केवळ एक प्रयोगर्शाळा एनएबीएल

नामाींककत असल्हयाचे अहवालात नमद
ू केले आहे . महाराषर राज्यात १५ अन्न
प्रयोगर्शाळापैकी अन्न व औिध प्रर्शासनाच्या दोन व आरोग्य ववभागाची एक
अर्शा एकूण ३ प्रयोगर्शाळा एनएबीएल नामाींककत आहे त.

(३) अन्न व औिध प्रर्शासनाच्या २ प्रयोगर्शाळा एनएबीएल नामाींककत आहे त.

आरोग्य ववभागाच्या उवारीत प्रयोगर्शाळे चे एनएबीएल नामाींकनाच्या

प्ररारीयेसाठी त्याींना सचू चत केले आहे .
(४) हे खरे नाही.

(५), (६) व (७) अन्न सरु क्षा व मानके कायदयाच्या कलम ४३ नस
ु ार अन्न
चाचणी प्रयोगर्शाळे स एनएबीएल मानाींकन घेणे आवश्यक आहे . तथावप अन्न

सरु क्षा व मानके २००६ च्या कलम ९८ नस
ु ार अन्न भेसळ प्रनतबींधीत कायदा
१९५४ मध्ये अजस्तत्वात असलेल्हया सवा अन्न चाचणी प्रयोगर्शाळा या नवीन

कायदयाप्रमाणे अचधसचू चत करण्यात आलेल्हया आहे. प्रर्शासनाच्या मब
ुीं ई,

नागपरू व औरीं गाबाद या तीन प्रयोगर्शाळाींपक
ै ी मब
ुीं ई व नागपरू येचथल
प्रयोगर्शाळे स एनएबीएल नामाींकन समळालेले आहे . तसेच औरीं गाबाद येथील
प्रयोगर्शाळे स एनएबीएल नामाींकनासाठी प्रकरारया सरु
ु केली आहे .

या व्यनतरीक्त आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीतील आरोग्य प्रयोगर्शाळे त

दे णखल अन्न नमन
ु े तपासले िातात. त्यापैकी राज्य आरोग्य प्रयोगर्शाळा पण
ु े
ही एनएबीएल मानाींकन प्राप्तत आहे .

-----------------
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मराठिाडयातील राष्ट्रीय पेयिल योिनेमधील २३२ योिनाांची
िामे पूणच िरण्याबाबत
(८)

*

११०२०८

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठवाडयातील राषरीय पेयिल योिनेत ननधी अभावी आराखडे वेळेत
मींिूर न झाल्हयामळ
ु े

योिना अपण
ू ा राहत होत्या तथावप २०१७-२०१८ या

आचथाक विाासाठी २३३ योिनाचा आराखडा मींिूर झाला तरीही अदयाप
ननववदा प्रकरारया पण
ू ा झाली नसल्हयाचे ननदर्शानास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, िुन्या २६६ योिना सू 
असल्हया तरीही त्यापैकी २३२
ु
योिनाींची कामे प्रलींघबत आहे त तर आिसमतीस ४१ कामे पण
ू ा झालेली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मराठवाडयात २०१० पव
ू ी भारत ननमााण योिनेत मींिूर
झालेल्हया व नींतर त्या राषरीय पेयिल योिनेत समाववष् केलेल्हया ६६
गावे/वाडयाच्या ६२ योिना असन
ू त्यापैकी केवळ ४ योिना पण
ू ा झाल्हया
असन
ू उवाररत ५८ योिना अिूनही प्रलींघबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

मराठवाडयातील
त्यामळ
ु े

राषरीय

काही

पेयिल

जिल्हहयात

योिनेच्या

अदयाप

२३३

ननववदाही

नव्या

योिनाींच्या

ननघाल्हया

४९ को्ी ू पयाींचा ननधी अखचचात आहे , हे ही खरे आहे काय,

नाहीत

(५) असल्हयास काही जिल्हहयात सदरहू २३३ नव्या योिनाींच्या ननववदाही न
काढण्याची कारणे काय आहे त,तसेच मराठवाडयातील प्रलींघबत असलेल्हया
२३२ राषरीय पेयिल योिनाींची कामे र्शीघ्र गतीने पण
ू ा करण्याच्या दृष्ीने
र्शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्शत: खरे आहे .

कृती आराखडा सन २०१७-१८ मध्ये समावेर्श असलेल्हया नवीन २३३
योिनाींपक
ै ी २७ योिनाींच्या बाबतीत कायाारींभ आदे र्श ननगासमत झाले असन
ू ,
११ योिनाींची ननववदा प्रकरारया सरु
ु आहे . उवारीत ७८ योिनाींना प्रर्शासकीय
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मान्यता दे ण्यात आली असन
ू , ननववदा प्रकरारया सर्शल्हलक आहे . ६७ योिनाींची

अींदािपत्रके तयार करण्यात आली असन
ू , ५० योिनाींची अींदािपत्रके तयार
करणे सरु
ु आहे .

(२) हे अर्शींत: खरे आहे .

िुन्या २६६ योिनाींपक
ै ी िानेवारी २०१८ अखेर ६९ योिनाींची कामे पण
ू ा

झाली आहे त.

(३) हे अर्शींत: खरे आहे .

राषरीय पेयिल कायारारमात भारत ननमााण अींतगात मींिरू असलेल्हया ६७

योिना असन
ू , त्यापैकी िानेवारी २०१८ अखेर १२ योिना कायाजन्वत केल्हया
आहे त. उवारीत ५५ योिना प्रलींघबत आहे त.
(४) हे अर्शींत: खरे आहे .

िानेवारी २०१८ अखेर रु.

२५.११ को्ीचा ननधी उपलब्ध आहे . तथावप,

हा ननधी केवळ नवीन योिनाींसाठी नसन
प्रगतीपथावरील योिना पण
ू
ु ा
करण्यासाठीही आवश्यक आहे .

(५) व (६) २३३ नवीन योिनाींपक
ै ी ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार िानेवारी, २०१८

अखेर २७ योिनाींची कामे सरु
ु केलेली असन
ू ११ योिनाींची ननववदा प्ररारीया
सरु
ै ी प्रर्शासकीय मान्यता झालेल्हया योिनाींच्या
ु आहे . उवारीत योिनाींपक

ननववदा काढण्याची कायावाही अपऱ्ू या ननधीमळ
ु े प्रलींघबत आहे . सन २०१७-१८
या विााच्या कृती आराखडयात नवीन समाववष् असलेल्हया परीं तू कामे सरु
ु न
झालेल्हया योिनाींचा समावेर्श आवश्यकतेनस
ु ार सन २०१८-१९ च्या
आराखडयात करुन ही कामे र्शीघ्र गतीने सरु
ु करण्याची कायावाही करण्यात
येत आहे .

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

क्राांती ज्योती सावित्रीबा

फुले याांच्या ियांतीपासून राज्यातील

शाळाांमध्ये लेि िाचिा, लेि शशििा अशभयान राबविण्याबाबत
(९)

*

१०५२९९

श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार

हहल), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.रािेश
टोपे (घनसािांगी), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाि), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.राहुल मोटे

(पराांडा), श्री.राहुल िगताप
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(श्रीगोंदा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.सरु े श लाड (ििचत), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफच
बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वििय भाांबळे

(जिांतरू ), डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )च , श्री.हदलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.अिय चौधरी

(शशिडी), श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),
श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम
खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि
शभसे

(लातरू

(सािनेर),

ग्रामीण),

श्री.अमर

िाळे

प्रा.िषाच

गायििाड

(आिी),

(धारािी),

श्री.अस्लम

शेख

श्री.सतिकु नल

(मालाड

िेदार

पजश्चम),

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्रीमती
हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजित पिार (बारामती), श्री.मिरां द िाधि-

पाटील (िा ), श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील
ु त

(उस्मानाबाद), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड), श्री.प्रदीप ना ि (किनिट),
डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी

दे सा -िुपेिर (चांदगड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )च , अॅड.यशोमती
ठािूर (तिकतिसा) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राराींती ज्योती साववत्रीबाई लुले याींच्या ियींतीपासन
र्शाळाींमध्ये लेक
ू
वाचवा, लेक सर्शकवा असभयान राबववण्याबाबत

र्शासनाकडून रुपये ४० लाख

८० हिाराींचा ननधी राज्यातील र्शाळाींना दे ण्याींत आला होता हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददनाींक ३ ते २६ िानेवारी या कालावधीत रोि मल
ु ीींच्या
सर्शक्षणासींदभाात

उपरारम

राबववण्याच्या

सच
ू ना

ववदयाप्राचधकरणाने

ददल्हया

असन
ू हे उपरारम राबवन
ू घेण्याची िबाबदारी राज्यातील ४०८ र्शहर साधन
केंद्रावर (यआ
ू रसी) सोपववण्यात आली असल्हयाने

या कायारारमाकररता प्रत्येक

केंद्रास १० हिार या प्रमाणे ४०८ र्शहर साधना केंद्राना ४० लाख ८० हिार
रुपयाींचा ननधी राषरीय माध्यसमक सर्शक्षा असभयानातन
ू ग् सर्शक्षणाचधकारी
याींना दे ण्यात आला, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, यवतमाळ जिल्हहयातील र्शाळाींनी कोणतेही असभयान राबववले

नसल्हयाच्या तरारारी खािगी सींस्थाींनी र्शासनाच्या जिल्हहा पररिद ववभागाकडे
केल्हया असन
ू अन्य जिल्हहयातील र्शाळाींनीही असभयानाची अींमलबिावणी केली
नाही,

ववर्शेित:

सर्शक्षण

ववभाग

आणण

जिल्हहा

र्शैक्षणणक

सातत्यपण
ू ा

व्यवसानयक ववकास सींस्थेकडूनही (डाय्) र्शाळाींच्या या कृतीबाबत कोणतीही
ववचारणा केली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्यातील मल
ु ीींना सर्शक्षण सादहत्य उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी

सदर र्शैक्षणणक सादहत्य लोकसहभागातन
ू च सर्शक्षकाींनी समळवावे यासाठी
सर्शक्षकाींना आचथाक मदत उपलब्ध करु र्शकतील अर्शा गावातील ग्रामपींचायत,
बँका, पतसींस्था आणण

दानर्शरु नागररकाींकडून र्शालेय गरिेच्या वस्तू मल
ु ा-

मल
ु ीींना वा्ण्यासाठी समळवाव्यात अर्शा सच
ू ना सर्शक्षण ववभागाने ददनाींक ४

िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास र्शाळाींना केल्हया असल्हयाने या नववन
सच
ू नेमळ
ु े सर्शक्षकाींवर दे णगीदार र्शोधण्याचे काम वाढले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्हयास, र्शाळे तील वगा डडजि्ल करणे, र्शाळे त पायाभत
सवु वधा
ू

उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी ननधी गोळा करण्याचे काम सर्शक्षकाींनी पण
ू ा करताच
पन्
ु हा सर्शक्षण ववभागाने उक्त नवीन पररपत्रक काढल्हयाने ववदयार्थयाांच्या
र्शालेय सर्शक्षणावर पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार याप्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्याींत
येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) सदर ननधी राज्यातील र्शाळाींना ददलेला नसन
ू तालक
ु ा

स्तरावर कायारारम आयोिनासाठी जिल्हहा र्शैक्षणणक व सातत्यपण
ू ा व्यावसानयक
ववकास सींस्था याींच्यामालात ग्सर्शक्षणाचधकारी याींना ददलेला आहे .
(२) होय.

(३) नाही.

(४) हे खरे नाही.
(५) नाही.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पुणे विद्यापीठ आणण महाविद्यालयातील उपहारगह
ृ अन्न ि षषध
प्रशासनाचा परिाना न घेताच सुरु असल्याबाबत

(१०)

*

१०५८९०

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्री.शभमराि

तापिीर (खडििासला), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पिचती) :

सन्माननीय

अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े ववदयापीठ आणण महाववदयालयातील उपहारगह
ृ अन्न व औिध
प्रर्शासनाचा परवाना न घेताच सरु
ु असल्हयाची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
वा त्या दरयायान ननदर्शानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पण
ु े ववदयापीठात भोिनालयातील अन्नाचा दिाा चाींगला
नसल्हयाबाबतची तरारार ववदयार्थयाांनी

केली आहे तसेच भोिनालयातील

अन्नाचा दिाा तसेच आकारण्यात येणारे दर याबाबत अणखल भारतीय
ववदयाथी पररिदे मालात आींदोलन करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार ज्या ववदयावपठातील अथवा महाववदयालयातील
उपहारगह
ु आहे त
ृ परवाना न घेताच सरु

अर्शा उपहारगह
ृ ावर र्शासनाकडून

कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर कॅन््ीन ववनापरवाना नाही.

तथावप सप्त्ें बर २०१७ मध्ये पण
ु े

ववदयापीठ, पण
ु े येथील मे. आदर्शा कॅन््ीन, पण
ु े ववदयापीठ, पण
ु े या पेढीची
तपासणी करण्यात आली व पेढीस सध
ु ारणा नो्ीस पाठववण्यात आली होती.

त्या अनि
ीं ाने त्र्
ा ा न केल्हयामळ
ु ग
ु ीींची पत
ू त
ु े या पेढीचा परवाना ०५ ददवसाींसाठी
ननलींघबत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील गरीब शेतिरी िुटुांबातील विद्यार्थयाांना उच्च शशक्षणािररता
शैक्षणणि ििच उपलब्ध िरण्याबाबत

(११)

*

१०६६७३

श्री.ओमप्रिाश ऊफच बच्चू िडू (अचलपरू ), डॉ.अतिकनल बोंडे

(मोशी), श्री.विनायिराि िाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्री.शशरीषदादा चौधरी
(अमळनेर) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात उच्च सर्शक्षणाकररता उपलब्ध करुन दे ण्यात येणारे र्शैक्षणणक किा
सन २०१६ पासन
ू बींद करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात सन २०१६ पव
ू ी उच्च सर्शक्षण घेणाऱ्या ४५० ते ५००
ववदयार्थयाांना मींिूर झालेले किा अदयावप उपलब्ध झाले नाही तर साधारणतः
१०००० ते १५००० ववदयार्थयाांना सर्शषयवत्ृ तीची रक्कमही समळाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ववदभाासह इतर ग्रामीण आणण र्शहरी भागातील गरीब गरिू
र्शेतकरी आददवासी ववदयाथी उच्च सर्शक्षण घेत असन
ू ननसगा सींक्, गारपी्,
अविाण,

अवकाळी

वादळ,

वपकावरील

रोग,

बोंड

आळी,

हवामानातील

बदलामळ
ु े वपकाींचे होणारे नक
ु सान यामळ
ु े र्शेतकरी आणण गरीब किाबािारी
झाले असन
ू मींिरू झालेले किासद्ध
ु ा अप्राप्तत असल्हयाने उक्त ववदयार्थयाांचे
सर्शक्षणावर पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार उक्त ववदयार्थयाांना र्शैक्षणणक किा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विनोद

तािडे :

(१)

उच्च

व

तींत्र

सर्शक्षण

ववभागामालात

उच्च

सर्शक्षणाकरीता र्शैक्षणणक किा दे ण्याची कोणतीही योिना राबववण्यात येत
नाही.
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(२) तींत्र सर्शक्षण सींचालनालयाच्या अचधपत्याखालील सन २०१६-१७ मधील
आचथाकदृष्या

दब
ा
ु ल

घ्कातील

एकूण

१,५४,७५०

ववदयार्थयाांना

एकूण

रु.४७१.३९ को्ी सर्शक्षण र्शल्ह
ु क सर्शषयवत्ृ तीची रक्कम ववतरीत करण्यात आली
असन
ू सन २०१६-१७ पयांत या योिनेंतगात रक्कम प्रलींघबत नाही.

उच्च सर्शक्षण सींचालनालयाच्या अचधपत्याखालील सन २०१६-१७ मधील

आचथाकदृष्या दब
ा घ्कातील
ु ल

एकूण ३८२७ ववदयार्थयाांना एकूण रु.१.४३

को्ी इतकी रक्कम ववतरीत करण्यात आली आहे .

(३) राज्यातील मान्यताप्राप्तत व्यावसानयक अ्यासरारमाींमध्ये केंद्रीभत
ू प्रवेर्श
प्ररारीयेव्दारे

प्रवेर्श

घेणाऱ्या

आणण

मान्यताप्राप्तत

घबगर

व्यावसानयक

अ्यासरारमाींमध्ये ववदहत प्रवेर्श पध्दतीने प्रवेर्श घेणाऱ्या सामाजिक मागास व

आचथाकदृष्या दब
ा घ्कातील ववदयार्थयाांना राििी ्त्रपती र्शाहू महाराि
ु ल
सर्शक्षण र्शल्ह
ु क सर्शषयवत्ृ ती योिना राबववण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात अनुदातिकनत शाळाांमधील तिकनयमबा्यपणे मान्यता हदलेल्या
शशक्षिाांची मान्यता रद्द िरण्याबाबत

(१२)

*

११०४५५

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार
(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्रीमती मतिकनषा चौधरी (दहहसर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील अनद
ु ानीत र्शाळाींमध्ये ननयमबाहयपणे दे ण्यात आलेल्हया ४
हिार ११ सर्शक्षकाींच्या मान्यता रद्द करण्यात येईल असे िाहीर करुनही

त्यावर अदयाप कोणतीही कायावाही केली नसल्हयाचे ददनाींक २३ नोव्हें बर,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ननयमबाहय पध्दतीने मान्यता दे वन
र्शासनाने ९७ को्ीींचे
ू
नक
ु सान करण्याऱ्या सींस्थाचालक तसेच अचधकाऱ्याींवर अदयाप कोणतीही
कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, यासींदभाात र्शासनाने चौकर्शी

केली आहे काय, असल्हयास,

त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबचीं धत अचधकाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) कायावाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील दाररद्र्येरेषेखालील िुटुांबाांना रास्तभाि दि
ु ानातन
ू शमळणारी
साखर बांद िरण्याचा घेतलेला तिकनणचय

(१३)

*

१०८४५४

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

राज्यातील दाररद्र्येरेिख
े ालील (बीपीएल)

सम
ु ारे

४५

लाख

कु्ुींबाींना

रास्तभाव दक
ु ानातन
ू समळणारी साखर बींद करण्याचा ननणाय राज्य र्शासनाने
माहे सप्त्ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयायान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, केवळ अींत्योदय योिनेतील गररबातील गरीब कु्ुींबाींना साखर
समळणार असन
ू त्याचाही दर पाच रुपयाींनी वाढववला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३)असल्हयास, र्शासनाने याबाबत चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले,त्यानस
े ालील िनतेला कमी दराने
ु ार राज्यातील दाररद्रय रे िख
साखर दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) हे खरे आहे .
केंद्र

केलेल्हया

र्शासनाने

ददनाींक

१/६/२०१७ रोिीच्या

ननगासमत

मागादर्शाक सच
ु नाींनस
ू ार अींत्योदय योिनेतील लाभार्थयाांना प्रती कु्ुींब

१ ककलो या प्रमाणे साखर वा्प करण्याचा
आहे .

आदे र्शान्वये

ननणाय केंद्र र्शासनाने घेतलेला

राज्य र्शासनाने ददनाींक १५.९.२०१७ रोिीच्या र्शासन ननणायान्वये साखर

ववरारीचा दर िुन, २०१७ पासन
ू रुपये १५/- ऐविी रुपये २० प्रती ककलो
करण्याचा ननणाय घेतलेला आहे .

(३) व (४) राज्यातील दाररद्र्य रे िख
े ालील कु्ुींबाींना (बीपीएल) पव
ा त साखर
ू व
ववतरण करण्याबाबत ददनाींक ०७ /०८/ २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये सादर केलेला
प्रस्ताव केंद्र र्शासनाने ददनाींक १७/१०/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये नाकारला आहे .
-----------------

मुांब तील गोरे गाि कफल्मशसटीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
(१४)

*

१०८८६१

(इस्लामपरू ),

श्री.जितें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.ियांत पाटील

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल िगताप
(श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
सन्माननीय साांस्िृतिकति िायच मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील गोरे गाव कलल्हमसस्ीमध्ये केलेल्हया कामाींची बोगस दे यके सादर
करणे, एकाच कामावर केलेल्हया खचााचे वेगवेगळ्या सींस्थाींच्या नावे दे यके

काढून केलेला गैरव्यवहार खािगी सरु क्षा रक्षकाींची बेकायदा ननयक्
ु ती करणे,
तीन

लाखाींवरील

गैरव्यवहाराबाबत

कामे

चौकर्शी

ननववदा

न

करण्याची

काढता
तरारार

दे णे

इ.बाबत

सामाजिक

झालेल्हया

कायाकत्याांनी

मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय,असल्हयास,

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

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

(२) होय, चौकर्शी अहवाल चचत्रनगरी महामींडळाकडून नक
ु ताच प्राप्तत झाला
असन
ू र्शासनस्तरावर ्ाननी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धचांचपाडा (ता.पनिेल, जि.रायगड) येथे महाराष्ट्र प्राधधिरणाच्या
फुटलेल्या िलिाहहनीमुळे खड्डड्डयात पाणी साचन
ू
महहलेचा झालेला मत्ृ यू

(१५)

*

१०५८६१

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्रीमती मतिकनषा चौधरी
(दहहसर),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप) :

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

(१) चचींचपाडा (ता.पनवेल, जि.रायगड) येथे महाराषर प्राचधकरणाच्या लु्लेल्हया
िलवादहनीमळ
ु े

ख््यात

पाणी

साचून

झालेल्हया

अपघातात

वानघवली

(ता.पनवेल) येथील सि
ु ाता पा्ील वय विे ३१ या मदहलेचा मत्ृ यू झाला
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मत
ू
ृ मदहलेचे पतीही हरे श्वर पा्ील हे िखमी झाले असन
त्याींना कामोठे येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त तालक्
ु यातील भोकरपाडा येथील िवाहरलाल नेहू 

िलर्शद्ध
ु ीकरण केंद्र ते िेएनपी्ी तसेच पनवेल दरयायान ३० विाापव
ू ी ११५
एमएलडी

क्षमतेची

्ाकण्यात

आलेली

िलवादहनी

जिणा

झाल्हयामळ
ु े

िलवादहनी लु्ण्याच्या घ्ना वारीं वार घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

महाराषर

िीवन

प्राचधकरणातील

अचधकाऱ्याींच्या

हल्हलगिीपणामळ
ु े वेळीच उपाययोिना केली िात नसल्हयामळ
ु े िलवादहन्या
लु्ून अपघात होण्याच्या घ्ना वारीं वार घडत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी कू न दल
ा
करणा-या
ु क्ष

महाराषर जिवन प्राचधकरणाच्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाइा केली तसेच

३० विाापव
ू ी ्ाकलेली िलवादहनी बदलण्यासाठी कोणती उपायायोिना केली
वा करण्यात आली आहे, तसेच मत
ृ ाींच्या वारसाींना र्शासनाने कोणती मदत
केली आहे वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.

वररषठ पोलीस ननरीक्षक, पनवेल र्शहर याींच्या अहवालानस
ु ार सदर

मदहलेचा मत्ृ यू मत
ु े मो्ार सायकल अपघाताने
ृ मदहलेच्या पतीच्या चुकीमळ
झालेला आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींर्शत: खरे आहे .

दै नदीं दन पाणी परु वठा सरु ळीत ठे ऊन वेळेचे ननयोिन करुन र्श्डाऊन

घेऊन लु्लेल्हया िलवादहन्या दरु
ु स्त करण्यात येतात.
(४) हे खरे नाही.

(५) िीणा झालेली िूनी िलवादहनी बदलण्याचे काम सरु
ु असन
ू १०.८४०
कक.मी. पैकी १.८ कक.मी. िलवादहनी बदलण्याचे काम पण
ू ा झाले आहे .

सदय:जस्थतीत करीं िाडे ससडको वसाहत पनवेल महानगरपासलका वडघर

्ॅ वपींग, वडघर गाव, गवळीपाडा, चचींचपाडा, ववठ्ठलवाडी, कोली कोपर, पारगाव,

दापोली, कींु डेवहाळ, खालचा ओवळा, वरचा ओवळा, पा्नोली, मोसारी इत्यादी
गावाींना पाणी परु वठा िन्
ु या िलवादहनीतन
ू होत आहे .
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सदर मदहलेचा अपघाती मत्ृ यू मत
ृ मदहलेच्या पतीच्या मो्ार सायकल

चालववण्याच्या चक
ु ीमळ
ु े झाल्हयाने मत
ृ ाींच्या वारसाींना मदत दे ण्याचा प्रश्न
उद्ावत नाही.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत २०१८-१९ च्या िावषचि िायच
योिना ि अांदाितिकनशमचतीबाबत
(१६)

*

१०८९६५

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

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

श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड
(अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श

लाड (ििचत), श्री.मिरां द िाधि-पाटील (िा ), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण),
श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
ु त

श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप ना ि (किनिट),
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) र्शासनाने सवा सर्शक्षा असभयानाींतगात २०१८-१९ च्या वाविाक काया योिना

व अींदािननसमाती सींबध
ीं ात अ) नवीन प्राथसमक र्शाळा इमारत ब) अनतररक्त
वगा खोली बाींधकाम क) सींरक्षक सभींत ड) उताराचा रस्ता व स्वयींपाक गह
ृ ाची
बाींधकामे प्रस्ताववत करण्याबाबत ददनाींक

२८

नोव्हें बर २०१७ रोिी

वा

त्यासम
ु ारास पररपत्रकादवारे सवा जिल्हहापररिदाींना कळववले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, त्यानस
ु ार ददनाींक २३ िानेवारी, २०१८ पयांत बाींधकामाबाबतचे
ककती प्रस्ताव व कोणकोणत्या जिल्हहा पररिदाींनी र्शासनाला सादर केले आहे त,

त्यापैकी ककती प्रस्तावाींना केंद्र र्शासनाने मींिूरी ददली आहे, तसेच पण
ु े जिल्हहा
पररिदे चा प्रस्ताव र्शासनाला प्राप्तत झाला आहे काय, असल्हयास सदर प्रस्ताव
केंव्हा प्राप्तत झाला आहे,
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(३) असल्हयास, सदर प्रस्तावामध्ये पण
ु े जिल्हहापररिदे ने कोणकोणत्या व एकूण
ककती कामाींचा समावेर्श केला आहे
आहे,

व त्यासाठी ककती रक्कमेची मागणी केली

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.

सवा सर्शक्षा असभयानाींतगात वाविाक कायायोिना व अींदािपत्रक सन

२०१८-१९

सींदभाात

केंद्र

र्शासनाकडून

प्राप्तत

सच
ू नाींच्या

अनि
ीं ाने
ु ग

सवा

जिल्हहयाींना बाींधकामाचा प्रस्ताव सादर करणेबाबत ददनाींक २८ नोव्हें बर, २०१७
रोिीच्या पत्रान्वये कळववले आहे .

(२), (३) व (४) केंद्र र्शासनाने सवा सर्शक्षा असभयान, राषरीय माध्यसमक सर्शक्षा
असभयान व द्चसा एज्यक
ु े र्शन या नतन्ही केंद्र परु स्कृत योिना एकघत्रत

राबववण्यात येणार असल्हयाबाबत कळववले आहे . तथावप केंद्र र्शासनाकडून

मागादर्शाक सच
ू ना अप्राप्तत आहे त. सदर मागादर्शाक सच
ू ना प्राप्तत झाल्हयानींतर
त्यानस
ु ार

जिल्हहयाींकडून

प्रस्ताव

पाठववण्याची तिवीि ठे वली आहे .

मागवन
ू

केंद्र

र्शासनाकडे

मींिरू ीस्तव

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

हुपरी (जि.िोल्हापूर) ग्रामपांचायतीचे नगरपररषदे त रुपाांतर झाल्यानांतर
पेयिल योिनेचा तिकनधी अखधचचत राहहल्याबाबत
(१७)

*

११०६९५

डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हुपरी (जि.कोल्हहापरू ) ग्रामपींचायतीचे नगरपररिदे त रुपाींतर झाल्हयानींतर
पव
असलेली राषरीय पेयिल योिना कोणाकडे वगा करावी, या
ू ी सरु
ु
सींभ्रमामळ
ु े रुपये १ को्ी ४३ लाख ननधी अखचचात रादहला असल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

24
(२) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, अींर्शत: खरे आहे .

पाणी व स्वच््ता ससमती, हुपरी याींचेकडील बँक खाती अींदाजित रु.
९१.८० लक्ष इतकी रक्कम सर्शल्हलक असन
ू उवारीत रु. २५.०० लक्ष इतका
ननधी पाणी व स्वच््ता ससमती,हुपरी याींचेकडे अदयाप वगा केलेला नाही.
(२)
र्शासन
र्शध्
रारमाींक:ग्रापाधो-११११/प्र.रार.१७४/पाप-ु ७,ददनाींक
ु दीपत्रक
२.१२.२०११

मधील

तरतद
ु ी

ववचारात

घेता

महाराषर

िीवन

प्राचधकरण,कोल्हहापरू हे ताींघत्रक पयावेक्षण PMC याहणून काम करीत असल्हयाने

ही व्यवस्था कायम ठे वन
ू सदर योिनेच्या दस
ु ऱ्या व नतसऱ्या ्प्तप्तयाचे काम
करण्यास

जिल्हहा

पररिद,कोल्हहापरू

याींना

र्शासन

पत्र

रारमाींक:पापय
ु ो-

२४१७/प्र.रार.६०/पाप-ु १७,ददनाींक १३ िुल,ै २०१७ अन्वये परवानगी दे ण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील पाणीपुरिठा योिना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत
(१८)

*

१०५९४७

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.रािु तोडसाम (अणी),

श्री.सांिय परु ाम (आमगाि), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सरु े श हाळिणिर
(इचलिरां िी),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ),
श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.उन्मेश
पाटील (चाळीसगाि), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री.योगेश (बाप)ू

घोलप (दे िळाली), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ),

श्री.सतिकु नल राऊत (विक्रोळी), श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र
(शसांदखेड रािा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.डड
मल्लीिािन
ूच रे ड्डडी (रामटे ि), श्री.रािन साळिी (रािापरू ), श्री.मनोहर भो र
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(उरण), श्री.सतिकु नल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), डॉ.राहूल आहे र
(चाांदिड), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सरु े श
(रािूमामा) भोळे (िळगाि शहर) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण भागाच्या पाणीपरु वठा योिनाींसाठी र्शासनाने ७००
को्ी रुपयाींचा ननधी दे ण्याचा ननणाय घेतला असन
ू सदर ननधीपैकी केवळ
२१० को्ी रुपयाींचा ननधी प्रत्यक्षात दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील ग्रामीण िनतेस परु े से आणण र्शद्ध
वपण्याचे पाणी
ु
उपलब्ध

करण्याकररता

राज्यात

मख्
ु यमींत्री

ग्रामीण

पेयिल

प्रभावीपणे राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

कायारारम

(३) असल्हयास, या योिनेतन
ू राज्यात सम
ु ारे २ हिार ५०० को्ी रुपयाींच्या
कामाींना प्रर्शासकीय व ताींघत्रक मान्यता दे ण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास,केि, अींबािोगाई, बीड (जि.बीड) तालक्
ु यातील ८ गावाींमध्ये या
मींिूर झालेल्हया योिनेंतगात कामे सरु
ु झाली नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

दहींगणघा्

(जि.वधाा)

येथील

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

त्याींच्या मतदार सींघातील गावाींचा पाणीपरु वठा योिनेत समावेर्श कू न ननधी
उपलब्ध कू न दे ण्याबाबत मा.पाणीपरु वठा व स्वच््ता मींत्री याींना माहे
िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्हयास, याप्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

आहे ,

त्यानस
ु ार

सदर

योिना

राज्यात

प्रभावीपणे

राबववण्याकरीता कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींर्शत: खरे आहे .

मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारारम हा सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या

चार विााच्या कालावधीत राबववण्यात येणार आहे .
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या कायारारमाच्या अींमलबिावणीकररता सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८

या आचथाक विाात अनरार
ु मे रु. ३६० व

२७० को्ी असा एकूण रु. ६३० को्ी

इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(२) होय.

(३) अींर्शत: खरे आहे .

ववभागाच्या ददनाींक ०७ मे, २०१६ रोिीच्या र्शासन ननणायान्वये राज्यात

सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल
कायारारम राबववण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे . सदर कायारारमाींतगात

१००३ नवीन पाणी परु वठा योिनाींकररता रु. २००० को्ी, बींद असलेल्हया ८३

प्रादे सर्शक पाणी परु वठा योिनाींच्या पन
ा ज्िीवनाकररता रु. १३०.८६ को्ी व
ु रु
प्रादे सर्शक पाणी परु वठा योिनाींच्या दे खभाल दरु
ु स्तीकररता रु. ४०० को्ी
याप्रमाणे एकूण
येणार आहे .

रुपये २५३०.८६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध

सदय:जस्थतीत

सदर

कायारारमाींतगात

नव्याने

कू न दे ण्यात

घ्यावयाच्या

१००३

योिनाींपक
ै ी रु.११७७.५३ को्ी इतक्या ककीं मतीच्या ५२३ नळ पाणी परु वठा

योिनाींना मींिूरी दे ण्यात आली आहे . तसेच बींद असलेल्हया रु.२४.७३ को्ी
इतक्या

ककीं मतीच्या

१८

प्रादे सर्शक

करण्यास मींिूरी दे ण्यात आली आहे .

पाणी

परु वठा

योिना

पन
ा ज्िीवीत
ु रु

(४) अींर्शत: खरे आहे .

मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारारमाींतगात बीड जिल्ह्यातील रु.११०५.९९

लक्ष इतक्या ककीं मतीच्या १५ पाणी परु वठा योिनाींना मींिूरी दे ण्यात आली

असन
ू , त्यामध्ये केि, अींबािोगाई, बीड तालक्
ु यातील ०६ योिनाींचा समावेर्श
आहे . सदर सवा योिनाींच्या ननववदा प्रससध्द करण्यात आल्हया आहे त.
(५) होय.

याबाबत

पव
ू व्ा यवहायाता

सदर

अहवाल

गावाींचा

समावेर्श

र्शासनाच्या

ददनाींक

्प्तपा-२

मध्ये

२९/०१/२०१८

महाराषर िीवन प्राचधकरणाकडून मागववण्यात आला आहे .

करण्याकरीता

च्या

पत्रान्वये

(६) मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारारमाींतगात रु. ११७७.५३ को्ी इतक्या
ककीं मतीच्या ५२३ पाणी परु वठा योिनाींना र्शासन स्तरावरील अपर मख्
ु य
सचचव याींचे अध्यक्षतेखालील ससमतीमालात मींिरू ी दे ण्यात आली असन
ू ,
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उवाररत पाणी परु वठा योिनाींची अींमलबिावणी तातडीने होणेकररता रु. २.००

को्ीपयांत ककीं मतीच्या पाणी परु वठा योिनाींच्या ताींघत्रक तपासणीचे अचधकार
मख्
ु य असभयींता, महाराषर िीवन प्राचधकरण याींचे अध्यक्षतेखालील ससमतीस

प्रदान करण्यात आले आहे . तसेच मींिरू ी दे ण्यात आलेल्हया पाणी परु वठा

योिनाींची कामे तातडीने सरु
ु करणेबाबत क्षेघत्रय अचधकाऱ्याींना सच
ू ना दे ण्यात
आल्हया आहे त.

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

शसडिो नविन नाांदेड (जि.नाांदेड) भागातील तालि
ु ा क्रीडा सांिुलाचे
िाम अपण
ू ाचिस्थेत असल्याबाबत

(१९)

*

११०२२९

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ससडको नववन नाींदेड (जि.नाींदेड) भागातील कोट्यवधी रुपये खचा करुन
बाींधण्यात

येत

असलेल्हया

तालक
ु ा

रारीडा

सींकुलाचे

काम

अपण
ू ाावस्थेत

असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त तालक
ु ा रारीडा सींकुलाचे काम गत पाच विाापासन
ू
सरु
ु असन
ू ही अदयापी पण
ू ा न होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, तालक
ु ा रारीडा सींकुलाचे काम त्वररत पण
ू ा करावे अन्यथा
ददनाींक १५ लेब्रव
आमरण उपोिण करण्याचा इर्शारा
ु ारी, २०१८ पासन
ू
रारीडाप्रेमी नागररकाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले तदनस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) तालक
ु ा रारीडा सींकुल, ससडको-नाींदेड साठी र्शासन ननणायानस
ु ार दे य

अनद
सदर ननधीतन
ु ान रु.१००.०० लक्ष ववतरीत करण्यात आले असन
ू
ू
बहुउद्देसर्शय हॉल, वड
ु न फ्लोअररींग, ववदयत
ु कामे व रारीडा सादहत्य इ. रारीडा
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सवु वधा ननमााण करण्यात आलेल्हया आहे त. तसेच जिल्हहा ननयोिन ससमती,

नाींदेडमालात सावािननक बाींधकाम ववभागाकडून अींतगात रस्ते, सींरक्षण सभींत
इ.कामे करण्यात आली आहे त. उवाररत २०० मी. धावनपथ व ववववध खेळाची

मैदाने इ. कामासाठी सावािननक बाींधकाम ववभागाने रु.७७.०० लक्ष ननधीची
मागणी केलेली असन
ू ननधी अभावी सदरील कामे अपण
ू ा आहे त.
(३) व (४) होय, हे खरे आहे .
रारीडा

याबाबत ददनाींक ०९.०२.२०१८ रोिी मा.आमदार तथा अध्यक्ष, तालक
ु ा
सींकुल

ससमती

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

स्थाननक

नागररक

व

लोकप्रनतनीधीीं याींच्या समवेत बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर

बैठकीत मा.आमदार तथा अध्यक्ष याींनी स्थाननक नागररक व लोकप्रनतनीधीीं

याींच्या समस्या ऐकूण घेवन
ू त्या सोडववण्याचे आश्वासन ददले व सींबचीं धत

उपोिण कत्याांना उपोिणापासन
ू परावतीत व्हावे असे आवाहन केले. तसेच

तालक
ु ा रारीडा सींकुल ससमतीच्या खात्यातील सर्शल्हलक ननधीमधून २०० मी.
धावनपथाचे काम पण
ू ा करण्याचे आदे सर्शत केले. त्यानस
ु ार धावनपथाचे काम
पण
ू ा करण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील शासिीय अनद
ु ातिकनत आश्रमशाळाांना विभागािडून होणारा
रे शतिकनांग धान्यपुरिठा बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२०)

*

१०७७५२

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर

(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे
आर.तशमल

सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा),

अॅड.पराग

(मरु बाड), िॅप्टन

अळिणी

(विलेपाले),

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्रीमती सीमाता
हहरे

(नाशशि पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.रािेंद्र निरधने

(उमरखेड),

डॉ.पतांगराि

श्री.डी.एस.अहहरे
िदम

(पलस
ू

(साक्री),

िडेगाि),

श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.बाळासाहे ब

विखे-पाटील
थोरात

(शशडी),

(सांगमनेर),

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि
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रे ल्िे), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती तिकनमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा), श्री.योगेश

सागर (चारिोप), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), डॉ.राहूल आहे र
(चाांदिड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :
सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्शासकीय अनद
ु ाननत आश्रमर्शाळाींना अन्न व नागरीपरु वठा
ववभागाकडून होणारा रे र्शननींग धान्यपरु वठा बींद करण्यात आल्हयाची बाब माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, त्यामळ
ु े र्शाळा व्यवस्थापनाला बािारातील अचधक दराने ववरारी
होणारे

धान्य

ववकत

घ्यावे

लागत

असल्हयाने

र्शासकीय

अनद
ु ाननत

आश्रमर्शाळाींना आचथाक भार सोसावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच आददवासी ववकास ववभागाकडून समळणाऱ्या त्
ु पज्
ुीं या अनद
ु ानातन
ू

ननवासी ववदयार्थयाांसाठी भोिन, ननवास, आरोग्य व इतर सवु वधा वाढत्या
महागाईमळ
ु े परु ववणे र्शक्य होत नसताना, रे र्शननींगचा समळणारा धान्य परु वठा

दे खील बींद झाल्हयाने आश्रमर्शाळा व्यवस्थापन अडचणीत आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी

र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणत्या उपाययोिना केल्हया आहे त वा करण्यात
येत आहे त

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) कल्हयाणकारी सींस्था व

वसतीगह
ृ याींच्याकररता माहे एवप्रल, २०१७ ते माचा, २०१८ या कालावधीसाठी
दयावयाचे अन्नधान्य केंद्र र्शासनाकडून अदयाप प्राप्तत झालेले नाही.

केंद्र र्शासनाकडून उपरोक्त कालावधीतील धान्याचे ननयतन प्राप्तत न

झाल्हयामळ
ु े राज्यातील कल्हयाणकारी सींस्थाींमधील लाभाथी धान्या अभावी

वींचचत राहू नये, यासाठी ज्या जिल्ह्याींकडे सदर योिनेतील धान्य सर्शल्हलक
आहे, त्या जिल्ह्याींनी सदर सर्शल्हलक धान्यातन
सवा सींस्थाींना तात्काळ
ू
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धान्याचे ववतरण करावे व ज्या जिल्ह्याींकडे वरीलप्रमाणे धान्य सर्शल्हलक

नाही, त्या जिल्ह्याींनी इतर योिनेतील धान्य कल्हयाणकारी योिनेअत
ीं गात

धान्य ववतरणासाठी वगा कू न वा्प करण्यात यावे, असे दद.२.०८.२०१७ व
दद.२१.११.२०१७ च्या र्शासन पत्रान्वये सवा सींबचीं धताींना कळववण्यात आले आहे .
केंद्र र्शासनास उपरोक्त कालावधीतील अन्नधान्याचे ननयतन दे ण्यासाठी
वेळोवेळी मागणी करण्यात आली आहे .

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

ठाणे जिल््यातील िोलसेल खाडी किनारी असलेल्या
(२१)

*

तिकतिराांची तोड िेल्याबाबत
१०७७२८

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच),

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठाणे

जिल्ह्यातील

कोलसेल

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील
खाडी

ककनारी

असलेल्हया

नतवराींची

भम
ू ालीयाींकडून मोठ्या प्रमाणात तोड करण्यात येऊन तेथे अनचधकृतररत्या
चाळी बाींधण्यात येत असल्हयाचे ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्शीचे ननषकिा काय आहे व त्यानस
ु ार कोलसेल खाडी

ककनाऱ्यावरील नतवराींची बेकायदा तोड कू न अनचधकृत चाळी उभारणाऱ्या
भम
ू ाकलयाींवर र्शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) अींर्शत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी श्रीमती उिा चरणिीत रॉय व इतर याींचेववरुध्द पयाावरण
सींरक्षण अचधननयम १९८६ च्या कलम १५ व १९ अन्वये कापरु बावडी पोलीस

ठाणे येथे गन्
ु हा रजि.रार.३०४८/२०१७ अन्वये ददनाींक २०.१२.२०१७ रोिी
नोंदववण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िांु भारमाठ (ता.मालिण, जि.शसांधद
ु ग
ु )च गािातील शासिीय

तांत्रतिकनिेतनच्या िसतिकतगहृ ामध्ये तिकनयशमत पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(२२)

*

१०५६९५

श्री.िैभि ना ि (िुडाळ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कींु भारमाठ (ता.मालवण, जि.ससींधुदग
ु )ा गावातील र्शासकीय तींत्रननकेतनच्या

वसनतगह
ृ ामध्ये ववदयार्थयाांना प्रनतददन ८०,००० ली्र पाण्याची आवश्यकता

असताना मालवण नगरपींचायतीमालात आठव्यातन
ू एकदा ५० ते ६० हिार
ली्र पाणी उपलब्ध कू न ददले िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अपऱ्ु या पाणीपरु वठ्यामळ
ु े वसनतगह
ृ ातील ववदयार्थयाांसह सर्शक्षक

व कमाचाऱ्याींना अडचणी येत असल्हयामळ
ु े ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्या सम
ु ारास मालवण नगरपररिदे ने तात्परु ती पाण्याची व्यवस्था केली होती,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तदनींतर उक्त पाणी परु वठा कायमस्वू पी बींद करण्यात
येणार असल्हयाचे पत्र र्शासकीय तींत्रननकेतन व वसनतगह
ृ व्यवस्थापनाला
मालवण नगरपररिदे ने ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच सदर योिना नव्याने व वाढीव क्षमतेने कायााजन्वत करण्यासाठीचा
प्रकल्हप अहवाल ताींघत्रक मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींर्शत: खरे आहे , र्शासककय तींत्रननकेतन

वसतीगह
ू ककमान ४ ददवस सरासरी २० ते ४० हिार ली्र
ृ ास आठवडयातन
पाणी परु वण्यात येत आहे .
(२) होय. हे खरे आहे .

र्शासकीय तींत्रननकेतन येथील भम
ु ीगत पाणी साठवण ्ाकीमध्ये मोठया

प्रमाणात गळती होते. त्यामळ
ु े ्ाकीत पाणीसाठा सर्शल्हलक रहात नाही.
दद.२६.१.१८

पासन
पाणीपरु वठयाची मख्
ू
ु य पाईपलाईन मोठया प्रमाणात
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लु्लेली असल्हयाने, दरु
ु स्तीसाठी मालवण र्शहरासह कींु भारमाठ ग्रामपींचायत व
र्शासकीय तींत्रननकेतन याींचा पाणीपरु वठा कमी ककीं वा बींद ठे वणे भाग पडले
होते. तथावप,

र्शासककय

तींत्रननकेतन

येथे

नगरपररिदे च्या

अजग्नर्शमन

्ँ करदवारे अत्यावश्यक वापरासाठी पाणीपरु वठा करण्यात आला होता.

(३) हे खरे नाही, मालवण नगरपररिदे ची सदर पाणीपरु वठा योिना कालबाहय
होत आलेली असल्हयाने पाईप िीणा झालेले आहेत, ताींघत्रक कारणाींमळ
ु े

पाईपलाईन लु्ण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, पींप व ववदयत
ु मी्र वारीं वार
घबघडत आहे त. त्यामळ
ु े पींवपींग मर्शीनवरील अनतररक्त भार कमी करण्यासाठी
दद.३०.१२.१७

रोिीच्या

पत्रान्वये

र्शासकीय

तींत्रननकेतन

पररसरातील

बींद

पडलेल्हया ववींधन ववहीरी व मख्
ु य ववहीरीची दरु
ु स्ती करुन घेण्याबाबत
र्शासककय तींत्रननकेतन याींना नगरपररिदे ने कळववले आहे .

(४), (५) व (६) नगरपररिदे ची पाणीपरु वठा योिना कालबाहय होत आल्हयाने

व दे खभाल/दरु
ु स्तीसाठी मोठया प्रमाणात खचा होत असल्हयाने, महाराषर सव
ु णा
ियींती नगरोत्थान महाअसभयान योिनेतन
ू सदर योिना नव्याने व वाढीव

क्षमतेने कायााजन्वत करण्यासाठीचा प्रकल्हप अहवाल ताींघत्रक मान्यतेसाठी मख्
ु य

असभयींता, महाराषर िीवन प्राचधकरण, ठाणे याींचेकडे सादर करण्यात आलेला

आहे . सदर अहवालात र्शासककय तींत्रननकेतनच्या मागणीचा समावेर्श करण्यात
आलेला

आहे .

नववन

योिनेसद
ीं भाात

ताींघत्रक

बाबीींची

पत
ा ा
ू त

झाल्हयावर,

महाराषर सव
ु णा ियींती नगरोत्थान महाअसभयान, नगर ववकास ववभागार्शी

सींबचीं धत असल्हयाने, पढ
ु ील कायावाही नगर ववकास ववभागाकडून अपेक्षक्षत
आहे .

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

िोरे गाि (जि.सातारा) तालुक्यातील िोयना, धोम, िण्हे र या
गािामधील िुन्या पाणीपुरिठा िरणाऱ्या टाक्याांची
दरु
ु स्ती िरणेबाबत

(२३)

*

१०७०२४

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(इस्लामपरू ), श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी) :

(िोरे गाि),

श्री.ियांत

पाटील

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कोरे गाव (जि.सातारा) तालक्
ु यातील कोयना, धोम, कण्हे र या प्रकल्हपग्रस्त
गावामधील िुन्या पाणीपरु वठा योिना हया ४० विाापव
ू ीच्या असन
ू त्याकररता
बाींधण्यात आलेल्हया पाण्याच्या ्ाक्या सदयजस्थतीत
जस्थतीत आहे त, हे खरे आहे काय,

ननकामी व धोकादायक

(२) असल्हयास, सदर पाण्याच्या ्ाक्या ननकामी व धोकादायक झाल्हयाने

अनेक दठकाणी पाण्याची गळती होऊन पाण्याचा अपव्यय होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननधीनी

मा.पाणीपरु वठा

व

स्वच््ता मींत्री तसेच स्थाननक कायाालयात वारीं वार लेखी ननवेदन दे ऊनही
अदयाप कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

त्यानस
ु ार उपरोक्त योिनाींकररता तातडीने ननधी दे ण्याबाबत

र्शासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही.

काही िन्
ु या ्ाक्याीं ननकामी व धोकादायक झालेल्हया नसन
ू पाणी

परु वठा सरु
ु आहे . सदर ्ाक्याींमध्ये ककरकोळ सलकेिमळ
ु े त्यामधुन पाण्याची
ककरकोळ गळती होत आहे .

(३) व (४) सदर नळपाणी परु वठा योिनेतील ्ाक्याींची ककरकोळ दरु
ु स्तीची
कामे

१४

व्या

ववत्त

आयोगाच्या

ननधीतन
ू

ग्रामपींचायतीींना सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

करण्याबाबत

सींबचीं धत

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

राज्यातील नाांदेड, चांद्रपूर, बीड, यितमाळ, िाशशम जिल््यात फ्लोरा ड
शमश्रीत पाण्यामुळे नागररिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

(२४)

*

१०६१३३

श्री.शरददादा सोनािणे (िन्
ु नर), श्री.सरदार ताराशसांह

(मल
ु ड
ुां ), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतिकु नल िेदार (सािनेर), श्री.रामचांद्र
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अिसरे (भांडारा), श्री.बसिराि पाटील (षसा), श्री.सतिकु नल प्रभू (हदांडोशी),
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.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.सांग्राम

(पांढरपरू ) :
काय :-

थोपटे

(भोर),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.भारत भालिे
सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राषरीय हररत लवादाने (एन.िी.्ी.) राज्यातील नाींदेड, चींद्रपरू , बीड,

यवतमाळ, लातरू , वासर्शम इ.१२ जिल्हहाचधकाऱ्याींना अ्क करुन हिर करा
असे लेखी आदे र्श दे ऊन या सवाांचे िामीनपात्र वॉरीं ् सींबध
ीं ीत जिल्हहा पोलीस

अधीक्षकाींना पाठववल्हयाची बाब ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदर्शानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सवा जिल्हहयातील पऱ्लोराइड समचश्रत पाण्यामळ
ु े होणाऱ्या
पऱ्लोरोसीस आिारावर ननयींत्रण समळववण्यासाठी जिल्हहाचधकाऱ्याींनी तातडीने
उपाययोिना

करण्याबाबत

हररत

लवादाने

वेळोवेळी

कळवन
ू सध्
ु दा

जिल्हहाचधकारी याींनी गेली तीन विे या प्रकरणी दल
ा केल्हयाचे ननदर्शानास
ु क्ष
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तीन विाानत
ीं र हररत लवादाने सींबध
ीं ीत जिल्हहाचधकाऱ्याींकडे

केलेल्हया कारवाईबद्दल अहवाल माचगतला असता, ज्या जिल्हहाचधकाऱ्याींनी
लवादाला

कोणतीच

मादहती

ददली

नाही

अर्शा

बेिबाबदार

जिल्हहाचधकाऱ्याींववरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येणार
आहे,

(४) असल्हयास, या १२ जिल्हहयातील पऱ्लोराइड समचश्रत पाण्याचे स्त्रोत
कायमचे नष् करण्याकरीता कोणती उपाययोिना करण्यात आली वा येत
आहे,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम : (१) होय, मा.राषरीय हररत लवादाींनी (एन.िी.्ी)

दद.२८/११/२०१७ रोिी राज्यातील नाींदेड, चींद्रपरु , बीड, यवतमाळ, लातरु ,

वासर्शम, परभणी, दहींगोली, िालना, िळगाव, नागपरु , भींडारा, इ. १२
जिल्हहाचधकाऱ्याींचे

िामीनपात्र

वॉरीं ्

सींबध
ीं ीत जिल्हहा

पोलीस

अधीक्षकाींना

पाठववले होते. तसेच सदर १२ जिल्हहाचधकाऱ्याींचे िामीनपात्र वॉरीं ् मा.राषरीय
हररत लवादाने रद्द केलेले आहे .

(२) व (३) श्री.अससम सरोदे व इतर याींनी मा. राषरीय हररत लवाद
याींच्याकडे

दाखल

केलेल्हया

अिा

रार.४७/२०१३

मध्ये

सदर

१२

जिल्हहाचधकाऱ्याींना प्रनतवादी करण्यात आले होते. सींबचीं धत जिल्हहाचधकाऱ्याींनी
त्याींच्या

जिल्ह्यातील

करण्यासाठी

केलेल्हया

प्तलोराईड

समचश्रत

उपाययोिनाींबाबत

पाण्याच्या

वापरावर

मा.राषरीय

हररत

प्रनतबींध

लवादासमोर

प्रनत्ापत्र सादर केले होते. त्यानि
ीं ाने मा.राषरीय हररत लवाद याींनी ददनाींक
ु ग
११/०१/२०१६ रोिी अींनतम आदे र्श पाररत केले आहे त.

(४) व (५) मा.राषरीय हररत लवाद, पण
ु े याींनी ददनाींक ११/०१/२०१६ रोिी
पाररत केलेल्हया आदे र्शामध्ये ददलेल्हया ननदे र्शाींची अींमलबिावणी करण्याची
कायावाही सींबचीं धत जिल्हहाचधकारी स्तरावर सरु
ु आहे . त्यामध्ये मख्
ु यत्वे

प्तलोराईड समश्रीत पाण्याचे स्त्रोत ननजश्चत करुन ते बींद करणे तसेच समश्रीत
पाण्यामळ
ु े

बाचधत

रुग्णाींना

उपाययोिनाींचा समावेर्श आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

आरोग्य

सेवा

उपलब्ध

करुन

दे णे

इ.

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

लोटे (ता. खेड, जि. रत्नाधगरी) षदयोधगि क्षेत्रातील चें बर ओव्हरफ्लो
(२५)

*

होत असल्याने नागररिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत
१०७५९७

श्री.भास्िर िाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पयाचिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लो्े (ता.खेड, जि.रत्नाचगरी) औदयोचगक क्षेत्रातील सीई्ीपीलगतचा चें बर

ओव्हरफ्लो होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान
ननदर्शानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर चें बर ओव्हरफ्लो होवन
ू रासायननक साींडपाण्याची गळती
होवन
ू

नागररकाींचे

आरोग्य

धोक्यात

आले

असल्हयाची

बाब

स्थाननक

ग्रामस्थाींनी सीई्ीपी तसेच प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळ अचधकाऱ्याींच्या ननदर्शानास
आणून ददली असन
ू दे खील अदयाप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे खरे
आहे काय,

(३) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) होय.

(२) महाराषर प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या अचधकाऱ्याींनी सदरहू दठकाणी प्रत्यक्ष
पाहणी करुन रासायननक साींडपाण्याची गळती थाींबवण्याबाबतच्या सच
ू ना
ददल्हया. तसेच

सदर प्रकारची पन
ु रावत्ृ ती होवू नये. याबाबतीत दक्षता

घेण्याच्या सच
ू ना दे खील सीई्ीपी प्रर्शासन तसेच महाराषर औदयाचगक
ववकास महामींडळास दे ण्यात आलेल्हया आहे त. एमआयडीसी लो्े मधील िुन्या

पाईपलाईनचे पन
ु वा वलोकन करुन िुनी पाईपलाईन बदलण्याबाबत सचू चत
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

हहांदिेसरी मल्लाांना प्रतिकतमहहना १० हिार रुपयाांचे
(२६)

*

मानधन सुरु िरण्याबाबत
१११६८६

श्री.अतिकनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्शासनाने दहींदकेसरी मल्हलाींना वद्ध
ृ ापकाळात आधार समळावा याकररता
प्रनतमदहना १० हिार रुपयाींचे मानधन सरु
ु केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गत ६ विाांपासन
कोल्हहापरू , साींगली, सोलापरू , पण
ू
ु े या
जिल्ह्यातील मल्हलाींना मानधन समळाले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.

राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर उल्हलेखनीय कामचगरी करणाऱ्या

वयोवध्
ीं ा ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१२
ृ द खेळाडून

च्या र्शासन ननणायानस
ु ार

सध
ु ाररत दराने मानधन अदा करण्यात येत,े त्यानस
ु ार दहींदकेसरी वविेत्या

मल्हलास रु.६०००/- प्रनतमहा इतकी रक्कम मानधन याहणून अदा करण्यात
येत.े

(२) व (३) माहे िुल,ै २०१७ अखेरपयांत सवा लाभाथी वयोवध्
ीं े
ृ द खेळाडूच

मानधन त्याींच्या बॅंक खात्यात RTGS प्रणालीदवारे अदा करण्याबाबत
सींबचीं धत जिल्हहा रारीडा अचधकाऱ्याींना कळववण्यात आले आहे . तसेच लाभार्थयाांचे

माचा २०१८ पयांतचे मानधन अदा करण्यासाठी लागणारा ननधी परु वणी
मागणीदवारे मींिूर झाला असन
ू तो ववतरीत करण्याची कायावाही करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पण्
ु यातील विविध भागातील िांपन्या मैलाशमश्रीत पाणी प्रकिया न
िरता मुळा-मुठा नदीत सोडत असल्याने नदीचे होणारे प्रदष
ू ण

(२७)

*

१०५१९७

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), प्रा.(श्रीमती) मेधा

िुलिणी (िोथरुड), श्रीमती माधरु ी शमसाळ (पिचती) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयाचिरण

(१) पण
ु े महानगरपासलकेसह वारिे, वडगाव-धायरी, बावधन, कात्रि भागातील
कींपन्या

मैलासमश्रीत

पाणी

प्रककया

न

करता

मळ
ु ा-मठ
ु ा

नदीत

सोडत

असल्हयाने र्शेतात पाणी धरताना या पाण्याचा लेस तयार होऊन र्शेतीसह
नागररकाींच्या

आरोग्यालाही धोका

ननमााण

झाला असल्हयाची

बाब

माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) तसेच पण्
ु यातील प्रदि
ू णात लक्षणीय वाढ झाल्हयाची बाब “सलर” या

सींस्थेच्या सवेक्षणामध्येही ननदर्शानास आली तसेच महाराषर प्रदि
ू ण ननयींत्रण

मींडळातले करण्यात आलेल्हया सवेक्षणात पण्
ु यातील मळ
ु ा नदीच्या पाण्याची
गण
ु वत्ता िानेवारी ते िन
ू या कालावधीत वाई् ते अनतवाई् प्रकारात मोडत

असन
ू सप्त्ें बर मध्ये ती वाई् स्वरुपाची असल्हयाची नोंद झाली असल्हयाचे
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, नाींदेड सस्ी मधून मठ
ु ा नदी पात्रात घन कचरा, प्तलाजस््क व
इतर पदाथा ्ाकण्याच्या तसेच प्तलाजस््कचे पदाथा ककनाऱ्यावर िाळण्याच्या

वाढत्या प्रकाराींमळ
ां ी पसरत असन
नागररकाींचे आरोग्य
ु े पररसरात दग
ु ध
ू
धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच हवेली तालक्
ु यातील अनेक गावाींच्या नदीकाठच्या भागात ऊसर्शेती

मोठ्या प्रमाणात असन
ू रसायनसमचश्रत पाण्यामळ
ु े नदी दवु ित होऊन नदीत
िलपणींची वाढही झपाट्याने होत असन
ु त्यामळ
ु े नागररकाींचे व र्शेतकऱ्याींचे
आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, नागरी साींडपाणी व
आकजस्मतररत्या िाणारे
प्रदि
ू ण होत आहे .

मैलासमश्रीत साींडपाणी यामळ
ु े मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीचे

(२) हे खरे आहे . “सलर” या सींस्थेच्या सींकेतस्थळावरील मादहतीनस
ु ार पण
ु े
र्शहरामध्ये हवेची गण
ु वत्ता खालावलेली असल्हयाचे आढळून आले आहे .
महाराषर

प्रदि
ू ण

ननयींत्रण

मींडळामालात

पण्
ु यातील

मळ
ु ा

नदीच्या

पाण्याची गण
ु वत्ता ननयसमत तपासली िाते. अहवालावरुन नदीच्या पाण्यात
नागरी

वस्तीतील

घरगत
ु ी

साींडपाणी

समसळल्हयामळ
ु े

्ो्ल

व

कलकल

कोलीलॉमा या घ्काींचे प्रमाण मयाादेपक्ष
े ा िास्त असल्हयाचे आढळून आले
आहे .

(३) हे अींर्शत: खरे आहे .
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(४) हवेली तालक्
ु यातील मळ
ु ा मठ
ु ा नदीकाठच्या गावाींमध्ये ऊसर्शेती आहे हे

खरे आहे . तथावप, मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीच्या दवू ित पाण्यामळ
ु े िलिन्य साथीच्या

आिाराचे प्रमाण वाढल्हयाचे ददसन
ू येत नाही. तसेच नदीपात्रामध्ये वाढलेली

िलपणी बाहे र काढून र्शास्त्रोक्त पध्दतीने त्याची ववल्हहे वा् लावण्याबाबत

महाराषर प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून िलसींपदा ववभाग व स्थाननक स्वराज्य
सींस्था याींना कळववण्यात आले आहे .

(५) पण
ु े महानगरपासलकेकडून घरगत
ु ी साींडपाणी ववनाप्रकरारया मळ
ु ा-मठ
ु ा नदीत
सोडले

िात

असल्हयामळ
ु े

महाराषर

प्रदि
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

पण
ु े

महानगरपासलकेववरुध्द मा.मख्
ु य न्याय दीं डाचधकारी, पण
ु े याींच्या न्यायालयात
लौिदारी ख्ला रार. ९५७/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे .
-----------------

धळ
ु े जिल्हयात शालेय पोषण आहारामध्ये होत
असलेला गैरव्यिहार

(२८)

*

१०६५८१

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.शरददादा सोनािणे

(िुन्नर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतिकु नल
िेदार (सािनेर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) धुळे जिल्हहयात सर्शक्षण सींचालक श्री.सन
ु ील चव्हाण याींच्या सींगनमताने

र्शालेय पोिण आहारामध्ये गैरव्यवहार होत असल्हयामळ
ु े याप्रकरणी िबाबदार
व्यक्तीींववरोधात कारवाई करण्याकररता

मल
ु ायमससींग गोरखर्शमाा तसेच अन्य

पदाचधकाऱ्याींनी ननवासी उपजिल्हहाचधकारी श्री.अरववींद अींतल
ु ीकर, (जि.धुळे)
याींच्याकडे ननवेदनादवारे ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
तरारारीदवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

तरारारीमध्ये

नमद
ू

केल्हयाप्रमाणे

ठे केदाराींनी

र्शासनास

कळववलेले वस्तच
ूीं े भाव हे िास्त असल्हयाबाबत तपासात ननषपन्न झाले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ठे केदाराला िास्त प्रमाणात दर मींिूर करण्याची सवासाधारण
कारणे काय आहे त,
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(४) असल्हयास, या प्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास,

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

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अर्शा स्वरुपाची तरारार प्राप्तत झाली आहे .

(२), (३) व (४) र्शालेय पोिण आहार योिनेंतगात धान्यादी मालाचा परु वठा
करण्यासाठी जिल्हहाननहाय ई-ननववदा प्रकरारया राबववण्यात आली आहे . सदर
ननववदा

प्रकरारया

दद.०१/१२/२०१६

च्या

खरे दी

धोरणातील

तरतद
ू ीनस
ु ार

राबववण्यात आली असन
ू ननववदा प्रकरारयेदवारे आलेले दर व जिल्हहयाींकडून
प्राप्तत बािारातील दर ववचारात घेवन
ू दर अींनतम करण्यात आले आहे त.

ननववदे मधून आलेले दर हे केंद्र र्शासनाने र्शालेय पोिण आहार योिनेसाठी
ठरवन
ू ददलेल्हया प्रनत ववदयाथी आहार खचा मयाादत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाशशि ि षरां गाबाद शहरातील पेरोलपांपािर ग्राहिाांना
पाणी शमश्रीत पेरोल हदले िात असल्याबाबत
(२९)

*

१०८९००

श्रीमती सीमाता

हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.योगेश

(बाप)ू घोलप (दे िळाली), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सतिकु नल शशांदे (िरळी),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नासर्शक र्शहरामध्ये पेरोलपींपावर पाणी समश्रीत पेरोलची ववरारी केली िात

असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पाणी समश्रीत पेरोल मळ
ु े नागररकाींच्या वाहनाचे नक
ु सान होत
असल्हयामळ
ु े याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधी

याींनी ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास प्रत्यक्ष भे्ून
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जिल्हहाचधकारी, नासर्शक याींच्याकडे केलेली आहे तसेच पेरोलमधील इथेनॉलची

तपासणी करुन १५ ददवसात अहवाल सादर करण्याच्या आदे र्शाकडे दल
ा
ु क्ष
करणाऱ्या भारत पेरोसलयम कींपन्याींना कारणे दाखवा नोद्सा बिावण्याचा
आदे र्श नासर्शक जिल्हहाचधकारी याींनी परु वठा ववभागाला ददला असल्हयाचे माहे

लेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच पैठण (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील घबडकीन पररसरात पेरोल

पींपाींवर पाणीसमचश्रत पेरोलची ववरारी होत असन
ू ग्राहकाींची आचथाक ल्
ू होत
असल्हयाने या प्रकरणी ग्राहकाींनी जिल्हहाचधकारी याींच्याकडे तरारार केल्हयाची
बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, पेरोसलयम ववभागाच्या ननयमानस
ु ार पेरोलपींपावर ग्राहकाींसाठी

सल्मस पेपर, सच
ु ना बोडा, सर्शल्हलक साठा, भावललक, प्रसाधनगह
ृ , वपण्याचे
पाणी,

कि

एअर

चेकीींग

या

सवु वधा

बींधनकारक

असताींना

दे खील

पेरोलपींपधारकाींकडून ग्राहकाींना परु ववल्हया िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास नासर्शकमध्ये काही पींपाींची तपासणी केली असता १ सल्र
पेरोलच्या बा्लीत ३०० समली पाणी आढळून आल्हयाने र्शहरातील पेरोलपींप
तपासणी परु वठा ववभागाकडून होत नसल्हयाचे ननदर्शानास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(६) असल्हयास

याबाबत र्शासनाने

चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार दोिीींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) व (२) बेले पेरोल पींप, दवारका, नासर्शक व

अष्ववनायक पेरोलपींप, मौिे चगरनारे , ता.नासर्शक याींच्याववू द्ध तरारारी प्राप्तत
झाल्हया आहे त. त्याअनि
ीं ाने नासर्शक जिल्हहयातील पेरोल, डडझेल पींपाींची
ु ग
तपासणी करुन अहवाल सादर करणेबाबत तेल कींपन्याींचे सींबचीं धत ववरारी
अचधकारी याींना कळववण्यात आले.

त्याींनी ६५ पेरोल पींपाींच्या केलेल्हया

तपासण्याींमध्ये पेरोलमध्ये पाणीसमश्रीत असल्हयाचे ददसन
ू आले नाही.
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(३) व (४) िानेवारी, २०१८ मध्ये पैठण तालक्
ु यातील घबडकीन पररसरातील
पेरोल

पींपावर

पाणीसमश्रीत

पेरोलची

ववरारी

होत

जिल्हहाचधकारी, औरीं गाबाद याींचेकडे प्राप्तत झालेली नाही.

असल्हयाची

तरारार

(५) नासर्शक र्शहरात पेरोल, डडझेल पींपाींच्या करण्यात आलेल्हया तपासण्याींमध्ये
अर्शी बाब आढळून आली नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील शशक्षिाांना ऑनला न िेतन वितरीत िरण्यासाठी शालाथच
(३०)

*

आय.डी नुसार ऑनला न मांिूरी दे ण्याबाबत
१०९१४४

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.पतांगराि िदम

(पलस
िडेगाि), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अस्लम
ू
ु
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा),

प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्रीमती तिकनमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.िसांतराि

चव्हाण (नायगाांि), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट) :
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील अनद
ु ाननत र्शाळाींमध्ये सर्शक्षकाींच्या ननयक्
ु तीवर ददनाींक २ मे,
२०१२ नींतर ननबांध घालण्यात आले असन
ू ही अनतररक्त सर्शक्षकाींचे समायोिन

झाल्हयासर्शवाय सर्शक्षक भरती करण्यात आली, मात्र ददनाींक २ मे,२०१२ पव
ू ीचे
व

त्यानींतर

वव्ान,

गणणत

ववियाच्या

सर्शक्षकाींना

व

अल्हपभाविक,

अल्हपधासमाक र्शाळाींची पदे भरण्याची मींिूरी दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सर्शक्षणाचधकारी याींनी मींिरू ी ददलेल्हया सर्शक्षकाींना ऑनलाईन
वेतन ववतरीत करण्यासाठी र्शालाथा आय.डी नस
ु ार ऑनलाईन मींिूरी आवश्यक

असन
ू राज्यातील िवळपास १७०० प्रस्ताव सर्शक्षण सींचालक, पण
ु े याींच्याकडे
प्रलींघबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, वधाा जिल्ह्यातील सर्शक्षक सींघ्ना व स्थाननक लोकप्रनतननधी

(दहींगणघा्) याींच्या उपजस्थतीत माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये सचचव, र्शालेय

सर्शक्षण याींच्या स्तरावर सवा सींबींधीताींना आमींघत्रत कू न बैठक घेऊन सींबध
ीं ीत
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सर्शक्षक कमाचा-याींना र्शालाथा प्रणालीत समावेर्श करण्यासाठीची कायावाही
करण्याबाबत सचचव, र्शालेय सर्शक्षण याींनी आदे र्श ददले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार प्रलींघबत प्रस्तावाना त्वरीत मींिरू ी दे ण्याबाबत

व र्शालाथा आय.डी लॉगीनचा अचधकार मख्
ु याधपक/प्राचाया याींना दे ण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) अींर्शत: खरे आहे .

सर्शक्षण सींचालक, प्राथसमक याींच्याकडे एकूण २५८ प्रस्ताव प्राप्तत झाले
असन
ू त्यापैकी २९ प्रस्ताव त्याींचेकडे प्रलींघबत आहे .
तसेच सर्शक्षण सींचालक, माध्यसमक व उच्च माध्यसमक याींच्याकडे एकुण
१५८४ प्रस्ताव प्राप्तत असन
ू ५९१ प्रस्ताव प्रलींघबत आहे त.
(३) व (४) अींर्शत: खरे आहे.

सदर बैठकीत ८ सर्शक्षकाींचा र्शालाथा प्रणालीत समावेर्श करण्याबाबत आदे र्श
दे ण्यात आले होते.

त्यानस
ु ार या सर्शक्षकाींचा र्शालाथा प्रणालीत समावेर्श केला आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात दहािी ि बारािीच्या पररक्षा मांडळाबरोबर “आांतरराष्ट्रीय शशक्षण
(३१)

*

मांडळ” स्थापन िरण्याचा घेतलेला तिकनणचय

१०४८०३

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.सतिकु नल शशांदे (िरळी),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्रीमती दे ियानी

फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच),
श्री.िैभि ना ि (िुडाळ), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.मांगलप्रभात लोढा
(मलबार हहल), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , डॉ.बालािी किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.सतिकु नल राऊत (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें बरू ), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
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पजश्चम), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप
(दे िळाली), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.किसन िथोरे
(मरु बाड), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सदा सरिणिर
(माहहम), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ),

अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार (वपांपरी),

डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड रािा),
श्री.चांद्रिाांत

सोनिणे

(चोपडा),

श्री.प्रताप

सरना ि

(ओिळा

माजििडा),

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अतिकनल िदम (तिकनफाड), श्री.अतिकनल बाबर
(खानापरू ) :

करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात दहावी व बारावीच्या पररक्षा मींडळाबरोबर “आींतरराषरीय सर्शक्षण
मींडळ” स्थापन करण्याचा र्शासनाने ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त आींतरराषरीय सर्शक्षण मींडळार्शी परराज्यातील आणण
परदे र्शातील र्शाळाींनाही सींलग्नता दे ण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्यातील १०० ननवडक र्शाळाींना आींतरराषरीय दिाा दे ण्याची

ववर्शेि मोहीम हाती घेतली त्या र्शाळाही या मींडळार्शी सींलग्न असणार आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या मींडळाचे आणण दहावी व बारावीच्या पररक्षा घेणा-या राज्य
सर्शक्षण मींडळाच्या अ्यासरारमाींमध्यें कोणते बदल करण्यात येणार आहे त,

त्याचे थोडक्यात स्वरुप व कायाकक्षा काय आहे त, सदर आींतरराषरीय सर्शक्षण
मींडळ कोणत्या र्शैक्षणणक विाापासन
ू कायारत करण्यात येणार आहे,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास,
त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली तसेच कायावाहीची सदयःजस्थती काय आहे,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) होय.
(४)

व

(५)

राज्यात

आींतरराषरीय

र्शैक्षणणक

दिााच्या

र्शाळा

ननमााण

करण्यासाठी र्शासन ननणाय ददनाींक ३० नोव्हें बर, २०१७ अन्वये आींतरराषरीय
दिााच्या र्शाळा ननसमातीचे ननकि ननजश्चत करण्यात आले आहे त.
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आींतरराषरीय

र्शाळाींमध्ये

होणारे

अध्ययन-अध्यापन

आींतरराषरीय

मानकाींप्रमाणे असणे आवश्यक असन
ू , याकररता र्शैक्षणणक दृषट्या परु े से
स्वातींत्र्य व स्वायतत्ता समळणे गरिेचे आहे . या पाश्वाभम
ू ीवर राज्यात या
र्शाळाींच्या .सींलग्नतेकररता महाराषर आींतरराषरीय र्शाळा मींडळ असे नवीन

बोडा स्थापन करण्याचा ननणाय ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ च्या र्शासन
ननणायान्वये

घेण्यात

आलेला

आहे .

या

महाराषर

आींतरराषरीय

र्शाळा

मींडळाींतगात ववववध ससमत्या स्थापन करण्यात येणार असन
त्यामध्ये
ू
अ्यासरारम ससमती स्थापन करण्याची कायावाही सू 
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमचचाऱ्याांच्या पाल्याांना
स्िॉलरशशप शमळण्यासाठीचा वििल्प एमएचएडीबीटी
(३२)

*

या पोटच लिर उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
११०४१९

िुमारी

प्रणणती

शशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अनद
ु ाननत

प्राथसमक,

माध्यसमक

व

उच्च

माध्यसमक

र्शाळाींतील सर्शक्षक व सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींच्या पाल्हयाींना सर्शक्षणाच्या सवा
स्थरावर (इ. १ ली ते पदव्यत्ु तर स्तर) नन:र्शल्ह
ु क सर्शक्षण दे ण्याबाबत र्शासनाने

र्शासन ननणाय व पररपत्रक काढले असताींनाही र्शासनाच्या एमएचएडीबी्ी या
र्शैक्षणणक स्कॉलरसर्शप पो्ा लवर सर्शक्षकाींच्या पाल्हयासाठी स्कॉलरसर्शप प्रकाराचा

ववकल्हपच नसल्हयाने सर्शक्षकाींच्या पाल्हयाींना स्कॉलरसर्शप समळण्यासाठी अिा
करता येत नसल्हयाचे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयायान

ननदर्शानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात
काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

सर्शक्षकाींच्या

पाल्हयासाठी

असलेल्हया

स्कॉलरसर्शप प्रकाराचा ववकल्हप एमएचएडीबी्ी या पो्ा लवर उपलब्ध करुन
दे ण्याकरता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. र्शासनाच्या एमएचएडीबी्ी या पो्ा लवर

र्शालेय सर्शक्षण व रारीडा ववभागाच्या ५ योिनाींचा समावेर्श करण्यात आला
आहे . त्या योिनाींमध्ये राज्यातील
माध्यसमक

र्शाळाींतील

सर्शक्षक

अनद
ु ाननत प्राथसमक, माध्यसमक व उच्च

व

सर्शक्षकेतर

कमाचाऱ्याींच्या

पाल्हयाींना

सर्शक्षणाच्या सवा स्थरावर (इ.१ ली ते पदव्यत्ु तर स्तर) नन:र्शल्ह
ु क सर्शक्षण या
योिनेचा समावेर्श नाही. ही योिना पव
ू ीप्रमाणेच राबववण्यात येत आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

भांडारा ि पिनी (जि.भांडारा) तालक्
ु यातील ए.पी.एल. िाडचधारि
(३३)

*

ग्राहिाांना पूिि
च त धान्य पुरिठा िरण्याबाबत

१०९१९०

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय अन्न ि

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

(१) भींडारा व पवनी (जि.भींडारा) तालक्
ु यातील ए.पी.एल. काडाधारक ग्राहकाींना
सन

२०१३

सालापासन
ू

धान्य

परु वठा

बींद

असल्हयाने

सदर

ग्राहकाींना

सावािननक ववतरण प्रणाली योिनेअत
ीं गात अन्न धान्य परु वठा करण्याच्या

अनि
ीं ाने स्वतींत्र पात्र यादी तयार कू न धान्य परु वठा करण्याबाबतचे
ु ग
ननवेदन

मा.अन्न, नागरी परु वठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींना ददनाींक २

िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या दरयायान दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सन २०१३ विाापासन
ए.पी.एल. काडाधारकाींना धान्य परु वठा
ू
करण्याच्या अनि
ीं ाने योग्य ती चौकर्शी कू न तसेच पात्र यादी तयार
ु ग
करण्याच्या अनि
ीं ाने र्शासनाने ननणाय घेतला आहे काय,
ु ग

(३) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले, त्यानि
ु गाींने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.

(२) व (३) राषरीय अन्नसरु क्षा अचधननयमाींतगात र्शहरी भागातील रु.५९,०००/व

ग्रामीण

भागातील

रु.४४,०००/-

कमाल

वाविाक

उत्पन्न

असलेल्हया
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लाभार्थयाांचा पात्र लाभाथी याहणन
ू समावेर्श करण्यात आलेला आहे . राज्यामध्ये

सध्या सर्शधापघत्रकाींच्या आधार ससडीींगचे काम सरु
ु असन
ू , सदर काम बहुताींर्श
पण
ू ा झालेले आहे . सर्शधापघत्रकाींच्या आधार ससडीींगचे काम पण
ू ा झाल्हयावर
राषरीय अन्नसरु क्षा अचधननयम, २०१३ अींतगात समाववष् न झालेल्हया
लाभार्थयाांना अन्नधान्याचा लाभ दे ण्याबाबतचा ननणाय ददनाींक १५ िानेवारी,
२०१६ रोिीच्या र्शासन ननणायान्वये घेण्यात आला आहे .
सर्शधापघत्रकाींच्या

आधार

ससडीींगचे

काम

पण
ू ा

झाल्हयावर

अपात्र

सर्शधापघत्रकाधारकाींची लाभाथी याहणून नोंद होणार नसल्हयाने ते आपोआप रद्द

होतील आणण त्यामळ
ु े प्राप्तत झालेल्हया इष्ाींकानस
ु ार नवीन पात्र लाभार्थयाांचा
योिनेत समावेर्श करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रे िसा (जि.अमरािती) गािाला पाणीपरु ठा िरणारी
(३४)

*

(धामणगाि

टािी नादरु
ु स्त असल्याबाबत

१०७००१

अॅड.यशोमती

ठािूर

(तिकतिसा),

प्रा.विरें द्र

िगताप

रे ल्िे),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशडी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सतिकु नल िेदार (सािनेर), श्री.आशसफ
शेख (मालेगाांि मध्य) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रे वसा

(जि.अमरावती) गावातील लगाव मागाावर िाणा-या रस्त्याच्या

लगत असलेल्हया अत्यींत िुन्या पाण्याच्या ्ाकीचे चारही खाींब कमकुवत
झाल्हयाने दठकदठकाणी भेगा पडून ससमें ्चा भाग खाली पडत असल्हयाचे माहे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या पाण्याच्या ्ाकीखाली पाणीपरु वठा कमाचारी राहत असन
ू
्ाकीलगतच प्राथसमक आरोग्य केंद्र, अींगणवाडी केंद्र तसेच जिल्हहापररिदे ची

र्शाळा असन
सदर िीणा झालेली पाण्याची ्ाकी कोसळण्याची र्शक्यता
ू

असन
ा होत
ू ही त्याकडे ग्रामपींचायतीचे व सींबचीं धत पाणीपरु वठा ववभागाचे दल
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले त्यानस
ु ार पाण्याच्या ्ाकीची दरु
ु स्ती
्ाकी पाडून नवीन बाींधण्याबाबत
आली वा येत आहे,

ककीं वा सदर पाण्याची

र्शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

ग्रामपींचायतीच्या ताब्यातील िन
ु ी ्ाकी िीणा झाली असन
ू , सदर

्ाकीची दरु
ु स्ती करणे र्शक्य नसल्हयामळ
ु े , नववन ्ाकीचे बाींधकाम व पाइप
लाईन ्ाकण्याकरीता मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायारारम ्प्तपा-२ मध्ये
प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

तसेच र्शासकीय असभयाींघत्रकी महाववदयालयाच्या ननरीक्षण पथकाने

सदर पाण्याच्या ्ाकीची तपासणी करुन ३० ्क्के कमी पाणी भरण्याच्या

सच
ू ना ददल्हया आहे त. त्यानस
ु ार, नववन ्ाकीचे बाींधकाम पण
ू ा होईपयांत िुनी

्ाकी ३० ्क्के कमी भरुन वापरण्याच्या सच
ू ना गामपींचायतीला दे ण्यात
आल्हया आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

महाड (जि.रायगड) एमआयडीसीतील रां गद्रव्य तयार िरणाऱ्या
िांपनीतील धळ
ू पसरुन होणारे प्रदष
ू ण
(३५)

*

१०७०७७

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरु ी), श्रीमती तिकनमचला गावित (इगतपरू ी), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू
िडेगाि), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),

अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा), श्री.सतिकु नल िेदार (सािनेर), श्री.वििय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर),
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श्री.अशमत

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार
(वपांपरी) :
काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) रायगड जिल्हहयातील

महाड एमआयडीसीतील रीं गद्रव्य तयार करणाऱ्या

कींपनीतील रीं गीत धळ
र्शेिारच्या जिते गावात पसरत असल्हयामळ
ू
ु े सदर

गावातील नागररकाींच्या हातापायाींचा रीं ग सदर रासायननक धुळीमळ
ु े बदलत
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गावातील वाहने, घराींच्या सभींती, णखडक्या या ननळया

झाल्हया असन
ू दहरवी धूळ पसरुन ती अन्न व श्वसनावा्े नागररकाींच्या
र्शरीरात गेल्हयाने अींगाला खाि स्
ु णे, डोळे चुरचुरणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे
अर्शा

प्रकारचा

त्रास

िाणवू

लागल्हयामळ
ु े

गावातील

रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, हे ही खरे आहे,

दोघाींना

एमएमए

(३) असल्हयास, स्थाननक ग्रामस्थाींनी सदर प्रकाराची मादहती महाराषर प्रदि
ू ण
ननयींत्रण मींडळाला ददलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या सींदभाात र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय चौकर्शीत काय

आढळून आले आहे त्या अनि
ीं ाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) मे.मल्हलक स्पेर्शासल्ी प्रा.सल. या
कारखान्यामधून ननळ्या रीं गाचे धूलीकण बाहे र पडत असन
ू यामळ
ु े
गावातील

नागररकाींना

श्वसनाचा

त्रास

होत

असल्हयाबाबतची

जिते

तरारार

एमआयडीसी पोलीस स्थानक, महाड याींच्याकडून दरु ध्वनीदवारे उपप्रादे सर्शक
कायाालय, महाड याींच्याकडे प्राप्तत झाली, हे खरे आहे .

प्राथसमक आरोग्य केंद्र, घबरवाडी याींच्या आरोग्य पथकाकडून ददनाींक

६.१.२०१८ रोिी जिते ग्रामस्थाींच्या आरोग्य सवेक्षणाचेवेळी १) महीं मद बाबा
दरे खान २) निमा महीं मद दरे खान या दोन ग्रामस्थाींना चक्कर व उल्ीचा
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त्रास होत असल्हयाचे आढळून आल्हयामळ
ु े

त्याींचेवर उपचार करुन ग्रासमण

रुग्णालय , महाड याींचेकडे सींदभा सेवा दे ण्यात आली आहे .

(४) सदर तरारारीच्या अनि
ीं ाने महाराषर प्रदि
ु ग
ू ण ननयींत्रण मींडळामालात
मे.मल्हलक स्पेर्शासल्ी प्रा.सल. या कारखान्याींस स्वत: उत्पादन बींद करण्याचे
(Voluntary Closure) चे

ननदे र्श बिाववण्यात आले होते. तथावप सदर

उदयोगाने ननदे र्शाींचे पालन न केल्हयाने पन्
ु हा उत्पादन बींद करण्याचे आदे र्श

महाराषर प्रदि
ु ण ननयींत्रण मींडळामालात बिावण्यात आले होते. त्यानस
ु ार सदर
उदयोगाने

त्याींची

उत्पादन

प्रकरारया

दद.१९/०२/२०१८

रोिी

सायींकाळी

वािेपासन
ु ते २२/०२/२०१८ रोिी सायींकाळी ७ वािेपयांत बींद ठे वली हे ाती.

४

दरयायान सदर उदयोगाने इथीलीन ऑक्साइड प्तलान््ला सतत थींड

(चीलीींग) जस्थतीत ठे वावे लागत असल्हयामळ
ु े पाणीपरु वठा पन्
ु हा सरु
ु करण्यात

यावा, अन्यथा स्लो् होऊन मोठी दघ
ा ना होऊ र्शकते. तसेच उदयोगाने हवा
ु ्
प्रदि
ु ण ननयींत्रण सयींत्रणेत आवश्यक ती सध
ु ारणा
पन्
करण्याची ववनींती
ु हा सू 
ु

केली असल्हयाने उत्पादन

दद. १९/०२/२०१८ व ददनाींक २०.२.२०१८

रोिीच्या पत्रान्वये महाराषर प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे केली होती. त्यानस
ु ार

सदर उदयोगास बिावण्यात आलेल्हया उत्पादन बींदीच्या ननदे र्शास महाराषर
प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक २२.२.२०१८ रोिी तात्परु ती स्थचगती ददली
असन
ू दीं डात्मक कारवाई याहणून बँक गॅरीं्ी िप्तत केली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील प्राथशमि ि माध्यशमि शशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयाांमध्ये
व्यिहारज्ञानाचा अभाि असल्याबाबत
(३६)

*

१०४७७३

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , डॉ.अशोि उ िे

(राळे गाि), श्री.अतिकनल िदम (तिकनफाड) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) राज्यातील प्राथसमक व माध्यसमक सर्शक्षण घेणाऱ्या ववदयार्थयाांमध्ये
कौर्शल्हयाींची वाढ झाली असली तरी व्यवहार्ानाचा अभाव असल्हयाचे तसेच

ववदयार्थयाांना राज्याची रािधानी तसेच भारताच्या नकार्शावर महाराषराची
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ओळख साींगता आली नसल्हयाचे एका सींस्थेने केलेल्हया सवेक्षणादृवारे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

राज्यातील

काही

ननवडक

र्शाळामध्ये

सर्शक्षणाचा

दिाा

तपासण्यासाठी राषरीय र्शैक्षणणक व अनस
ीं ान पररिद याींनी सन २०१७ मध्ये
ु ध
३ री, ५ वी व ८ वीच्या ववदयार्थयाांची राषरीय सींपादक चाचणी घेतली असता

त्यामध्ये यवतमाळ जिल्हहा सर्शक्षणाच्या बाबतीत सवाात मागे असल्हयाचे
अॅकेडमीक अॅथेरे्ी पण
ु े याींच्या ननकालामध्ये ददसन
ू आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच राज्यासह दे र्शातील अनद
ु ाननत सरकारी र्शाळाींमध्ये ववववध इयत्तेत

सर्शक्षण घेत असलेल्हया ववदयार्थयाांची केंद्र र्शासनामालात माहे नोव्हें बर २०१७
वा त्या दरयायान राषरीय र्शैक्षणणक व अनस
ीं ान पररिदे च्या माध्यमातन
ु ध
ू

“नॅर्शनल अचचव्हमें न्् सव्हे “ च्या अनि
ीं ाने करण्यात आलेल्हया गण
ु ग
ु वत्ता
चाचणीच्या

सव्हे मध्ये

इतर

राज्याींच्या

(दाक्षक्षणात्य

राज्याींच्या)

तल
ु नेत

वाढववण्यासाठी

र्शासन

महाराषरातील ववर्शेित: प्रगत र्शहरातील मब
ींु ई, नागपरू हे जिल्हहे र्शेव्च्या
रारमाींकावर आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

प्राथसमक

सर्शक्षणाची

गण
ु वत्ता

स्तरावू न र्शाळा ससध्दी, सर्शक्षणाची वारी, बहुआयामी प्रसर्शक्षण याींचा वापर
कू न सर्शक्षणाचा स्तर उीं चावण्याचा प्रयत्न केला िात असताींना जिल्हहयातील
सर्शक्षकाींना

मल
ु ाींना

सर्शकववण्याबाबत

अनास्था

असल्हयाने

सर्शक्षणाचा दिाा खालावला आहे, हे ही खरे आहे काय,

जिल्हहयातील

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार प्राथसमक सर्शक्षणाचा दिाा उीं चावण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींर्शत: खरे आहे .
(२) हे अींर्शत: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
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(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

िेि, अांबािोगा

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

ि बीड (जि.बीड) तालुक्यातील गािामध्ये

राष्ट्रीय पेयिल योिनें तगचत पाणीपरु िठा योिनेची अनेि
िामे बांद असल्याबाबत

(३७)

*

१११५७६

श्रीमती

सांगीता

ठोंबरे

(िेि) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केि, अींबािोगाई व बीड (जि.बीड) तालक्
ु यातील अनेक गावाींमध्ये

राषरीय पेयिल योिनेतगात पाणीपरु वठा योिनेची अनेक कामे अपण
ू ा
असल्हयामळ
ु े गावातील पाणीपरु वठा बींद असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास सदर तालक्
ु यातील ग्रामीण भागात काही कामे ननधी अभावी व

सध
ु ाररत प्रर्शासकीय मान्यते अभावी अपण
ू ा अवस्थेत आहे त त्यामळ
ु े , उक्त
तालक्
ु यातील ग्रामीण भागातील नागरीकाींचे पाण्याअभावी हाल होत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी सींबचीं धत अचधकाऱ्याींकडे योिनेची

कामे पण
ू ा करण्याची वेळोवेळी मागणी कू नही र्शासनाने कोणतीच कायावाही
केली नसल्हयाची बाब ननदर्शानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास
त्यानस
ु ार उक्त तालक्
ु याींना ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत व सध
ु ाररत
प्रर्शासकीय मान्यता दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) अींर्शत: खरे आहे .

सन २०१७-१८ मधील तालक
ै ी तीन तालक्
ु ाननहाय उद्दीष्ाींपक
ु यातील १२

योिनाींपक
ै ी केि-०२, अींबािोगाई-०१ व बीड तालक्
ु यातील-०२ योिना पण
ु ा
आहे त. उवारीत ७ योिना प्रगतीपथावर आहे त.
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्ीं चाई

कालावधीमध्ये

ववहीर

अचधग्रहण,

बोअर

आवश्यकतेनस
ु ार ्ँ करव्दारे पाणी परु वठा करण्यात येतो.

अचधग्रहण

व

(३) व (४) सन २०१७-१८ चे ननयतव्ययानस
ु ार ननधी उपलब्ध आहे .
आहे .

त्याअनि
ीं ाने सध
ु ग
ु ारीत प्रर्शासकीय मान्यता दे ण्याबाबत

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

कायावाही चालू

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

राज्यात िोल्हापरू सह मब
ांु तील पजश्चम उपनगरातील विनाअनद
ु ातिकनत
शाळाांचे अनद
ु ान प्रलांबबत असल्याबाबत

(३८)

*

१०९७०५

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

(शाहूिाडी), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा), श्रीमती तिकनमचला गावित
(इगतपरू ी),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.भारत

भालिे

श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सांिय साििारे (भस
ु ािळ) :
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात

कोल्हहापरू सह

सन्माननीय

मब
ुीं ईतील पजश्चम उपनगरातील

माध्यसमक आणण उच्च माध्यसमकच्या

(पांढरपरू ),

प्राथसमक,

सम
ु ारे ७ हिार र्शाळाींमधून काम

करीत असलेल्हया १ लाख सर्शक्षकाींचा अनद
ु ानाचा प्रश्न अदयापही प्रलींघबत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्हहयातील अनद
ु ान ननकिासाठी मल्ह
ू याींकन होऊनही
नव्या सींचमान्यतेच्या ननकिाींमळ
ू े ववनाअनद
ु ाननत र्शाळाींचे अनद
ु ान प्रलींघबत
असल्हयाने सर्शक्षकाींवर उपासमारीची वेळ आली

असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७

मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच, राज्यात ववनाअनद
ु ाननत र्शाळाींना अनद
ु ान दे ताना सदर ननधी

पींचवाविाक

योिनाींतगात

ननधी

ददला

िात

असन
ू

पींचवाविाक

योिना

सींपल्हयानींतर सदर र्शाळा योिनाबाहय व कृती आराखडा बाहय करुन त्याींना

ननयसमत ननधी मींिरू केला िातो, मात्र सन २००७ ते २०१२ व २०१२ ते
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२०१७ या १० विाापासन
ू अनद
ु ान मींिरू झालेल्हया र्शाळा कृती आराखडयामध्ये
असल्हयामळ
ु े त्याींच्या ननयसमत वेतनामध्ये अडचणी ननमााण झाल्हया आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्यातील ववनाअनद
ींु या
ु ाननत र्शाळाींमधील सर्शक्षक त्
ु पज्
वेतनावर काम करीत असन
ू त्याींना वेतनही वेळेवर समळत नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(५) तसेच, मब
ुीं ईतील पजश्चम उपनगरातील काही ववनाअनद
ु ाननत र्शाळाींमधील

सर्शक्षक व ववदयाथी याींनी १०० ्क्के अनद
ु ानाच्या मागणीसह बायोमेदरक

हिेरीचा ननणाय मागे घेण्यासाठी काळया कलती लावन
ू र्शासनाचा ननिेध केला
असल्हयाचे ददनाींक ४

िानेवरी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले

आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार

राज्यातील सवा ववनाअनद
ु ाननत र्शाळाींना

१०० ्क्के अनद
ु ान दे ण्यासह बायोमेदरक हिेरीची पध्दत बींद करण्याबाबत

कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) नाही. ददनाींक १४ िून, २०१६ पव
ू ी अनद
ु ानास पात्र

घोवित करण्यात आलेल्हया प्राथसमक व माध्यसमक र्शाळाींना र्शासन ननणाय,
ददनाींक १९ सप्त्ें बर, २०१६ अन्वये

२० ्क्के प्रमाणे अनद
ु ान मींिूर करण्यात

आले. तसेच,ददनाींक १ लेब्रव
ु ारी, २०१७ च्या र्शासन ननणायान्वये पात्र र्शाळाींना
अनद
ु ान ववतरीत करण्यात आले आहे .

त्यामध्ये कोल्हहापरू सह मब
ींु ईतील

पजश्चम उपनगरातील पात्र र्शाळाींचा दे खील समावेर्श आहे .

(२) नाही. र्शासनपत्र ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७ नस
ु ार सन २०१५-१६ च्या
सींचमान्यतेनस
ु ार मींिरू असलेल्हया पदाींनाच अनद
ु ान अन्
ु ेय आहे .

(३) व (४) नाही. ववत्त ववभागाच्या ददनाींक २७ िानेवारी, २०१७ च्या र्शासन
ननणायानस
ु ार वेतनाच्या सवा बाबी या अननवाया खचाामध्ये समाववष् करण्यात
आल्हया असन
ू योिनाींतगात व योिनेतर ही सींकल्हपना सींपषु ्ात आली आहे .
तसेच, अननवाया खचाामधील वेतन तरतद
कमी पडत असल्हयास उणे
ू

प्राचधकाराने वेतन काढण्याची सवु वधा बीयास प्रणालीवर उपलब्ध असल्हयाने
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वेतनाकररता ननधीची कोणतीही अडचण नाही. प्रत्येक मदहन्याच्या १ तारखेस

वेतन होणेकामी ववभागाने र्शासन पररपत्रक ददनाींक १३ ऑगस््, २०१५ अन्वये
सच
ू ना ददलेल्हया आहे त.

(५) होय. र्शासन ननणाय, ददनाींक १९ सप्त्ें बर, २०१६ अन्वये अनद
ु ान पात्र

र्शाळा व तक
ु डयाींना र्शासनाच्या पढ
ु ील आदे र्शापयात सरसक् २० ्क्के प्रमाणे
अनद
ु ान अन्
ु ेय करण्यात आले आहे . तसेच, र्शाळे तील

ववदयाथी, सर्शक्षक व

सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींमध्ये वक्तर्शीरपणा राखण्याच्या दृष्ीने बायोमेरीक
हिेरीचा समावेर्श सदर र्शासन ननणायात करण्यात आलेला आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

षरां गाबाद जिल्हयातील शेतिऱ्याांना दोन महहन्याांचे
(३९)

*

(सािनेर),

श्री.अस्लम

स्िस्त धान्य शमळाले नसल्याबाबत
११३२८८
श्री.अमर
शेख

श्री.वििय
िाळे

(मालाड

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :

िडेट्टीिार

(आिी),

पजश्चम),

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.हषचिधचन

श्री.सतिकु नल

सपिाळ

अॅड.यशोमती

ठािूर

िेदार

(बल
ु ढाणा),

(तिकतिसा),

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दषु काळग्रस्त १४ जिल्हहयातील र्शेतकऱ्याींना २ ू पये दराने गहू
व ३ ू पये दराने ताींदळ
ू दे ण्याचा ननणाय र्शासनाने िल
ु ै २०१५ मध्ये घेऊन
त्यानस
ु ार औरीं गाबाद जिल्हहयासाठी गहू व तरु डाळ याचा परु वठा करण्यात
आला
असता
जिल्हहा
परु वठा
अचधकाऱ्याच्या
ददरीं गाई
आणण

ननषकाळिीपणामळ
ु े औरीं गाबाद जिल्हहयातील दषु काळग्रस्त ५ लाख ६७ हिार
र्शेतकऱ्याींना माहे मे, २०१७ आणण माहे िून, २०१७ या दोन मदहन्याींत धान्य
दे ण्यात आले नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान
ननदर्शानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दषु काळग्रस्त ५ लाख ६७ हिार र्शेतकऱ्याींना वा्प करावयाचे
५६ हिार ७०० जक्वीं्ल धान्य सरकारी गोदाममध्ये पडून होते, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास,
चौकर्शीत

काय

आढळून

आले,

तदनस
ु ार

या

प्रकरणी

अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींबचधत

दोिी

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) माहे मे, २०१७ करीता औरीं गाबाद जिल्ह्याकररता
आवश्यक असलेल्हया १५,३९६ जक्वीं्ल गव्हापैकी १४,१२४.७८

जक्वीं्ल गहू व
९,९९४ जक्वीं्ल ताींदळ
ु ापैकी ९५५०.०२ जक्वीं्ल ताींदळ
ु ाचे वा्प समायोिनाने
सर्शल्हलक अन्नधान्यातन
ू करण्यात आले आहे .

माहे िून, २०१७ च्या अन्नधान्याची भारतीय अन्न महामींडळाकडे

वेळेत मागणी कू नदे खील त्याींनी अन्नधान्याची उचल ददली नाही. त्याबाबत
भारतीय

अन्न

र्शासनाकडून

महामींडळार्शी

पाठपरू ावा

जिल्हहा

कू नदे खील

परु वठा

सदर

अचधकारी,

अन्नधान्याची

औरीं गाबाद

उचल

व

दे ण्यात

आलेली नाही. औरीं गाबाद जिल्ह्याकरीता त्यापढ
ु ील मदहन्याींकरीता दे ण्यात

आलेल्हया ननयतनापैकी वा्पानींतरच्या सर्शलकीतन
ू सदर अन्नधान्याचे वा्प
सरु
ु आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३)

माहे

मे

व

िून,

२०१७

च्या

अन्नधान्याचे

वेळेत

वा्प

झाले

नसल्हयाबाबतच्या प्रकरणी अपर जिल्हहाचधकारी याींच्यामालात चौकर्शी करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुन्नर (जि.पुणे) तालुक्यात विनापरिाना नशेच्या आणण गुांगी
(४०)

*

आणणाऱ्या षषधाांची विक्री होत असल्याबाबत

१०६३९४

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िुन्नर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यात ववनापरवाना नर्शेच्या आणण गग
ुीं ी आणणाऱ्या

औिधाींची ववरारी होत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर. २०१७ मध्ये वा त्या दरयायान
ननदर्शानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, बा्ल्हयाींवरील लेबल काढून नर्शेच्या औिधाींची ववरारी होत
असलेल्हया दठकाणी अन्न व औिध प्रर्शासन ननरीक्षक आणण पण
ु े ग्रामीण
पोलीस याींनी ्ापा ्ाकून मोठया प्रमाणावर साठा िप्तत केला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले वा त्यानस
ु ार ववनापरवाना नर्शेच्या आणण गग
ुीं ी आणणाऱ्या
औिधाींची ववरारी करणाऱ्या सींबचधत दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, िुन्नर पण
ु े येथे एका इसमाच्या घरात
ववनापरवाना नर्शेच्या आणण गग
ुीं ी आणणाऱ्या औिधाींचा साठा केल्हयाचे
दद.०२.११.२०१७ रोिी ननदर्शानास आले आहे .
(२) होय.
(३)

ददनाींक

०२.११.२०१७

रोिी

प्रर्शासनाच्या

अचधकाऱ्याींनी

व

िुन्नर

पोसलसाींनी सदर व्यजक्तच्या घरी ्ापा ्ाकून नर्शेच्या आणण गग
ींु ी आणणाऱ्या
औिधाींचा रु.११०० चा साठा िप्तत केला. प्रर्शासनाकडून औिधाींचा ववश्लेिण
अहवाल प्राप्तत करुन घेण्यात आला असन
ू याबाबत अचधक चौकर्शीसाठी तो

पोसलसाींना दे ण्यात आला आहे . पोसलसाींकडून सींबचधताींवर ददनाींक ०२.११.२०१७
रोिी गन्
प्रर्शासनाकडून तसेच
ु हा रार. २०३/१७ नोंदववण्यात आला असन
ू
पोसलसाींकडून याबाबत कायावाही
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

चालु आहे .

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

पळसोशी, िाांबरे िे.खो., महुडे बु., पाले ि िडतुांबी (ता.भोर, जि.पुणे)
या गािाांमध्ये नळ पाणी पुरिठा योिनाांना मांिूरी शमळणेबाबत
(४१)

*

११२१३८

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.राहूल

िुल

(दौंड) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) पळसोर्शी, काींबरे वे.खो., महुडे ब.ु , पाले व वडतब
ुीं ी (ता.भोर, जि.पण
ु े) या
गावाींमध्ये तात्परु त्या स्वरुपात नळ पाणी परु वठा योिनाींना मींिरू ी

समळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाचधकारी, पण
ु े याींना ददनाींक ९
िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी ववनींतीपत्र दे वन
ू ही अदयापपयांत
त्याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उन्हाळयात होणारी पाणी ्ीं चाई लक्षात घेता या गावाींना

तात्परु त्या स्वरुपात नळ पाणी परु वठा योिनाींना ननधीसह मींिरू ी दे ण्याबाबत
र्शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .

स्थाननक लोकप्रनतनचधींनी जिल्हहाचधकारी पण
ु े याींना दद. ०९/०१/२०१७

रोिी ददलेल्हया लेखी पत्रातील गावे/ वा्या याींची क्षेत्रीय स्तराींवर उप असभयींता

ग्रामीण पाणी परु वठा उपववभाग भोर याींनी पहाणी करुन अहवाल सादर केला

होता. त्यानस
ु ार पळसोर्शी, महुडे ब.ु पाले या गावाींना तात्परु ते नळ पाणी
परु वठा योिना करणे कररता परु वणी ्ीं चाई आराख्यामध्ये समावेर्श
करण्यात आला होता. तथापी आराख्यातील प्रस्तावाींची मींिुरी होणेपव
ू ी
पावसाळा सरु
ु झाल्हयाने कामाची अींमलबिावणी होऊ र्शकली नाही.

(२) सन २०१७-१८ ्ीं चाई आराख्यात सदरची नावे समाववष् करणेत आलेली

आहे त. त्यापैकी मौिे काींबरे वेखो, पळसोर्शी, पाले, महुडे, बु या गावाींची
अींदािपत्रके जिल्हहाचधकारी पण
ु े याींचेकडे प्रर्शासककय मान्यतेसाठी सादर
करणेत आलेली आहे त. तसेच मौिे वडतच
ुीं ी गावाचे नळपाणी परु वठा

योिनेच्या कामासाठी ननधी मींिूर असन
ू ते जिल्हहा पररिदे मालात पण
ू ा करणेत
येत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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पालीदे िद (सुिापूर) (ता.पनिेल, जि.रायगड) ग्रामपांचायती अांतगचत
पाणी पुरिठा सशमतीचे अध्यक्ष ि सधचि याांच्यािर

(४२)

फौिदारी गुन्हा दाखल िरण्याबाबत

*

१०५८६८

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्रीमती मतिकनषा चौधरी
(दहहसर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतिकु 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), श्रीमती तिकनमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) : सन्माननीय पाणीपरु िठा
ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालीदे वद (सक
ु ापरू ) (ता.पनवेल, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीअींतगात स्थापन
केलेल्हया पाणी परु वठा ससमतीने केलेल्हया गैरव्यवहाराची रायगड जिल्हहा
पररिद

प्रर्शासनाकडून

ननयक्
ु त

केलेल्हया

ससमतीने

केलेल्हया

चौकर्शीअींती

अननयसमतता आढळून आल्हयाने सदर ससमती बरखास्त कू न ससमतीचे

अध्यक्ष व सचचव याींच्यावर तातडीने लौिदारी गन्ु हा दाखल करण्याची
मागणी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

माहे

िानेवारी,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरयायान सचचव, गह
ृ ववभाग, याींचेकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक बाबतीत पाणीपरु वठा ससमतीचे अध्यक्ष व सचचव याींनी
गैरव्यवहार कू न नागरीकाींची लसवणूक तसेच करोडो ू पयाींचा महसल
ु

बड
ु वन
ू र्शासनाची ददर्शाभल
ु केल्हयाचे चौकर्शी ससमतीच्या ननणायात उल्हलेख
केल्हयाचे ददसन
ू येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणी पाणीपरु वठा ससमतीचे अध्यक्ष व सचचव याींच्यावर
अदयापपयांत कोणतीच कारवाइा करण्यात आलेली नाही, हे ही
काय,

खरे आहे
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी कू न र्शासनाचा करोडो

ू पयाींचा महसल
ु बड
ु वणाऱ्या व र्शासनाची लसवणूक करणाऱ्या पाणी परु वठा

ससमतीचे अध्यक्ष व सचचव याींच्यावर तातडीने लौिदारी गन्
ु हा दाखल
करण्याबाबत कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सदर ननवेदन र्शासनास प्राप्तत झाले आहे .
(२) हे अींर्शत: खरे आहे
(३) होय, हे खरे आहे .
(४)

पालीदे वद

(सक
ु ापरू )

पाणी

परु वठा

योिनेच्या

कामात

अध्यक्षतेखाली

ससमती

नेमण्यात आली

झालेल्हया

गैरव्यवहाराची चौकर्शी करण्याकरीता उपमख्
ु य कायाकारी अचधकारी (पाणी व
स्वच््ता)

याींच्या

होती.

सदर

ससमतीने केलेल्हया चौकर्शीमध्ये ग्राम पाणी परु वठा व स्वच््ता ससमतीकडून
अननयसमतता झाल्हयाचे आढळून आले. चौकर्शी ससमतीच्या ननणायानस
ु ार

वसल
ु ीची रक्कम महाराषर ग्रामपींचायत अचधननयम कलम १२९(४) अनस
ु ार
ससमतीचे पदाचधकारी व सदस्य याींची िींगम मालमत्ता िप्तत करुन वसल
ु

करावी ककीं वा ग्राम ववकास ववभागाच्या ददनाींक १२ िून, २०१३ च्या र्शासन
ननणायातील तरतद
ू ीनस
ु ार सींबचीं धताींवर लौिदारी कारवाई करावी अर्शा सच
ु ना
ग्रामपींचायतीस दे ण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४३)

*

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

शासनाने राज्यात निीन ६२ महाविद्यालये सरु
ु
िरण्याचा घेतलेला तिकनणचय
११२५९८

श्री.अजित

पिार

(बारामती),

श्री.ियांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जितें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा),
श्री.रािेश

टोपे

(घनसािांगी),

(इांदापरू ),

श्री.मिरां द

श्री.भास्िर

िाधि

(गह
ु ागर),

श्री.ियदत्त

क्षीरसागर (बीड), श्री.सांदीप ना ि (ऐरोली), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे
िाधि-पाटील (िा ), श्री.हदपि चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
ु त
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श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप ना ि (किनिट),
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्रीमती

सांध्यादे िी दे सा -िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.राहुल मोटे
(पराांडा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हदलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

राज्य

र्शासनाने

येत्या

र्शैक्षणणक

विाापासन
ू

राज्यात

नवीन

महाववदयालये सरु
ु करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

६२

(२) असल्हयास, नवीन महाववदयालये सरु
ु करण्यासाठी कोणते ननकि ननजश्चत
करण्याींत आले आहे त,
(३)

असल्हयास,

उच्च

व

तींत्र

सर्शक्षण

ववभागाने

महाववदयालये

सरु
ु

करण्याबाबतचा बह
ृ त आराखडा सवा ववदयावपठाकडून मागववला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कोणकोणत्या ववदयापीठाकडून असा बह
ृ त आराखडा र्शासनाला
प्राप्तत झाला आहे , असल्हयास, त्याचा तपर्शील काय आहे ,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ववदयापीठाकडून प्राप्तत झालेल्हया बह
ृ त
आराखाडयानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) अींर्शत: खरे आहे .

(२) र्शासन ननणाय दद. १५.०९.२०१७ अन्वये ननकि ववदहत करण्यात आले
आहे त.

(३) होय.

(४) व (५) सवा अकृिी ववदयापीठाींकडून बह
ृ त आराखडा र्शासनास प्राप्तत झाला
असन
ू आवश्यकतेप्रमाणे घबींद ू ननजश्चत करुन महाराषर राज्य उच्च सर्शक्षण व
ववकास आयोगाने (माहे ड) त्यास मान्यता ददलेली आहे व त्याप्रमाणे सींबचधत

अकृिी ववदयापीठाींनी िाहीरात प्रससध्द करुन र्शासनास प्राप्तत झालेले प्रस्ताव
्ाननी करुन सादर केलेले आहे त. यासींदभाात प्रचसलत ननकिाप्रमाणे व
अचधननयमातील तरतद
ू ीनस
ु ार कायावाही करण्यात येत आहे .
-----------------

62
डोंबबिली (जि.ठाणे) येथील षद्योधगि िसाहतीतील
(४४)

*

िांपनीिडून होणारे प्रदष
ु ण
१०६१३५

श्री.िैभि ना ि (िुडाळ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच),

श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , डॉ.बालािी
किणीिर (अांबरनाथ) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) डोंघबवली (जि.ठाणे) येथील औदयोचगक वसाहतीमधील लेि नीं.२ येथे

व्हीएनएस इींडस्रीि ही इींिननअरीींग कींपनी असन
ू तेथील वपींपळे श्वर मींददर
पररसरात कींपनीकडून पयाावरण आणण प्रदि
ु णाच्या सवा ननयमाींचे उल्हलींघन

करुन कींपनीतील रसायन आणण प्तलॅ जस््कचा कचरा िाळला िात असल्हयाच्या
तरारारी नागररकाींकडून प्रदि
ु ण महामींडळाला प्राप्तत झाल्हया आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, एमआयडीसी पररसरात असलेल्हया अनेक कींपन्याींमळ
ू े ननमााण
होणा-या धूर व कचरा याच्या प्रदि
ु णावर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी प्रदि
ु ण

मींडळाने २०० मी्र अींतरावर प्रदि
ु ण मॉनन्री मसर्शन बसववले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रदि
ु ण करणाऱ्या कींपन्याींवर

कारवाई न करण्याची कारणे

काय आहे त वसदर कींपन्याववरुध्द आतापयांत काय कारवाई करण्यात आली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) अींर्शत: खरे आहे . दद.०४.०१.२०१८ रोिी महाराषर
प्रदि
ू ण मींडळाच्या अचधकाऱ्याींनी औदयोचगक वसाहतीतील कींपन्याींची पाहणी

केली असता सदरहू कींपनी प्तलाजस््क तथा लाकडी भस
ू ा कपडयाची चचींधी
याप्रकारचा कपडा िाळत असल्हयाचे आढळून आले. नागररकाींकडून अर्शी
कोणतीही तरारार प्राप्तत झालेली नाही.
(२) होय.

(३) सदरहू कींपनीला महाराषर प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक ०४.०१.२०१८
रोिी उत्पादन बींद चे आदे र्श बिावलेले होते तसेच त्या पररसरातील दोन
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उदयोगाींना ददनाींक ०९.१०.२०१७ रोिी उत्पादन बींद चे आदे र्श बिाववण्यात
आले. उदयोगाने त्या अनि
ीं ाने केलेल्हया उपाययोिनाींचा ववचार करुन
ु ग
मींडळाने

ववहीत

केलेल्हया

अ्ी

व

र्शती

नस
ु ार

उत्पादन

करण्याबाबतचे ददनाींक ०७.०२.२०१८ रोिी आदे र्श ददले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

पन
ु :श्च

सरु
ु

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

शासनाच्या नीरी या सांस्थेतफे िेलेल्या ध्िनीप्रदवू षत शहराांमध्ये
सोलापूरचा तिकतसरा क्रमाांि असल्याबाबत

(४५)

*

१११४९६

िुमारी

प्रणणती

शशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य) :

सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्शासनाच्या नीरी या सींस्थेतले चार मदहन्याींपव
ू ी केलेल्हया ननरीक्षणाींमध्ये

राज्यातील ध्वनीप्रदवू ित र्शहराींमध्ये सोलापरू चा नतसरा रारमाींक असन
ू त्यामळ
ु े
सोलापरू र्शहरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असल्हयाचे ददनाींक २०
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सोलापरू येथील प्रदि
ु ण ननयींत्रण करणाऱ्या यींत्रणा ननषरारीय
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्शससनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सदर
र्शहरातील प्रदि
ु ण ननयींत्रीत करण्यासाठी उपाययोिना करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथापी ननरी या सींस्थेकडून सोलापरू
र्शहरातील ध्वनी प्रदि
ू णाचे मोिमाप करण्यात आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िाघोली (ता.मोशी, जि.अमरािती) येथे शौचालयाच्या
(४६)

*

बाांधिामात गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत
१०९००१

अॅड.यशोमती

ठािूर

(तिकतिसा),

प्रा.विरें द्र

िगताप

(धामणगाि रे ल्िे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :
सन्माननीय
पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाघोली (ता.मोर्शी, जि.अमरावती) या ग्रामपींचायतीला स्वच्् भारत

असभयानाअींतगात ५७ र्शौचालयाच्या बाींधकामाकरीता रुपये ६ लक्ष ८४ हिार
धनादे र्शादवारे प्राप्तत झालेले असन
ू यामध्ये र्शौचालयाचे अधाव् बाींधकाम तर

कुठे बाींधकामच न करता ननधी दे ण्यात आल्हयाचे तसेच दस
ु ऱ्या व्यक्तीींच्या
नाींवे बाींधलेले र्शौचालय दाखवन
ू गैरव्यवहार झाला असल्हयाचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या कामाची ववस्तार अचधकाऱ्याींनी चौकर्शी केली असताींना

वाघोली ग्रामपींचायतीचे तत्कालीन सरपींच, सचचव हे दोघे दोिी असल्हयाचे
आढळून आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, चौकर्शीत काय
आढळून आले व त्यानि
ीं ाने दोिीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे
ु ग
वा येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.

(२) व (३) सदर प्रकरणी ग् ववकास अचधकारी पींचायत ससमती मोर्शी याींनी

केलेल्हया चौकर्शी अहवालानस
ु ार एकूण ४ अपात्र लाभार्थयाांना र्शौचालयबाींधकाम
प्रोत्साहनपर रक्कम ववतरीत केल्हयाने र्शासनाच्या एकूण ू .४८,०००/- इतक्या

रकमेचा अपहार झाल्हयाचे ननदर्शानास आले. तसेच र्शहीद भगतससींग बहुद्देसर्शय
सींस्था, उदखेड याींना र्शौचालय बाींधकामासाठी एकूण ू .१,२०,०००/- इतकी
रक्कम ननयमबाहय अदा करण्यात आल्हयाचे ननदर्शानास आले.

सदर प्रकरणी मख्
ु य कायाकारी अचधकारी जिल्हहा पररिद, अमरावती

याींनी ददनाींक ०७.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये ग्रामपींचायत वाघोलीचे तत्कासलन
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सचचव श्री. एस.आर. वाघ व सरपींच श्रीमती अचाना सन
ु ील पोहोकार याींचेवर

िबाबदारी ननजश्चत केली आहे . त्यानस
ु ार ग् ववकास अचधकारी पींचायत
ससमती मोर्शी याींनी सींबचीं धताींवर वसल
ु ीची तसेच प्रर्शासकीय कारवाई सू 
ु केली
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांब तील रात्रशाळा शासनाच्या िेळोिेळी तिकनघणाऱ्या विविध
पररपत्रिामुळे सांभ्रमािस्थेत असल्याबाबत

(४७)

*

१०४९९७

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्री.सांिय िेळिर

(ठाणे), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य),

श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम
(पलस
ू िडेगाि), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), प्रा.विरें द्र िगताप (धामणगाि

रे ल्िे), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरु ी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम

थोपटे (भोर), श्रीमती तिकनमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.िुणाल पाटील
ु
(धुळे ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (तिकतिसा), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर),
श्री.बसिराि पाटील (षसा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

रात्रर्शाळे बाबत

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

र्शासनाच्या

वेळोवेळी

ननघणाऱ्या

ववववध

पररपत्रकामळ
सदर र्शासन ननणायान्वये
ु े सर्शक्षकाींमध्ये सींभ्रमावस्था असन
ू
ददवस र्शाळा व रात्रर्शाळा अर्शा दोन्ही दठकाणी काम करणाऱ्या सर्शक्षक /

सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना दब
ु ार नोकरी करता येणार नाही, असा ननणाय
घेतलेला असन
ू याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने र्शासनाने घेतलेली भसू मका

योग्य असल्हयाचे ददनाींक १६ िून, २०१७ च्या न्याय ननणायात मान्य केले

असल्हयाने, रात्रर्शाळे तील मख्
ु याध्यापक आणण सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना र्शाळा
सरु
ु करण्यापासन
ू तसेच र्शाळा व्यवस्थापनापासन
ू ते

र्शैक्षणणक कामापयांत
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सवाच िबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरयायान ननदर्शानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उपाययोिना

रात्रर्शाळाींना

केल्हया

िातील

कायमस्वू पी
असे

सर्शक्षक

आश्वासन

दे ण्याबाबत

दे वन
ू ही

त्याची

लवकरच
प्रत्यक्ष

अींमलबिावणी करण्यात आली नसल्हयाने, गत सहा मदहने मब
ुीं ईतील रात्रर्शाळा
्या मख्
ु याध्यापक व सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींसर्शवाय चालू आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच, राज्यातील सींच मान्यतेमध्ये अधावेळ सर्शक्षक दर्शाववण्यात येत

नाहीत व वेतन दे यके पाररत होत नाहीत, त्यामळ
ु े राज्यात अधावेळ
सर्शक्षकाींच्या नोकरीचा व सेवा र्शाश्वतीच्या अडचणी ननमााण होत असल्हयाचे

ननदर्शानास आले असन
ू ९ तासापेक्षा अचधक कायाभार असणाऱ्या रात्रर्शाळे तील
सर्शक्षकाींना पण
ा ळ
े सर्शक्षकाींचा दिाा दे णे, त्याींना वैदयकीय खचााची प्रनतपत
ू व
ू ी
समळणे,रात्रर्शाळे चा कायाकाल साडेतीन तास करणे, आदद बाबी नमद
ू करणारे

रात्रर्शाळा धोरण र्शासनाने िाहीर केले असन
ू ही त्याची अींमलबिावणी झाली

नसल्हयाचे ददनाींक २८ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शानास आले,
हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, रात्रर्शाळे त अधावळ
े काम केलेल्हया व र्शासनाने पण
ा ेळ रात्रर्शाळे चा
ू व
दिाा

ददलेल्हया

रात्रर्शाळाींमधील

सर्शक्षकाचे

वेतन

काढण्याचा

अचधकार

मख्
बहुतेक र्शाळाींमधील सर्शक्षकाींचे सम
ु याध्यापकाकडे असन
ू
ु ारे ४ ते ५
मदहन्याचे वेतन प्रलींघबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याप्रकरणी र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, असल्हयास,
त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) दद.२३.६.२०१७ च्या र्शासन ननणायातील तरतद
ु ीनस
ु ार सर्शक्षण सेवक
भरतीबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .

सर्शक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींची पदे याबाबत आकृतीबींध ननजश्चत करण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .

(३) व (४) रात्र कननषठ महाववदयालयातील दब
ु ार सेवा करणाऱ्या सर्शक्षकाींच्या
सेवा समाप्तत करण्यात आलेल्हया होत्या, तथावप ववदयार्थयााच्या अध्यापनावर
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पररणाम होवू नये याहणन
ू आवश्यक तेथे त्याींच्या सेवा तात्परु त्या स्वरुपात

पन्
ु हा चालू ठे वण्यात आल्हया, मात्र तत्पव
ू ी त्याींच्या नावाचा अींतभााव र्शालाथा
वेतनप्रणालीतन
ू वगळल्हयामळ
ु े तसेच काही रात्रर्शाळे नी वेतनाची दे यके ववलींबाने
सादर

केल्हयाने,

सेवासातत्य

समळालेल्हया

सर्शक्षकाींचा

अींतभााव

र्शालाथा

वेतनप्रणाली नव्याने करण्यात आल्हयाने व र्शालाथा वेतनप्रणाली सदयजस्थतीत

ताींघत्रक कारणास्तव सरु
ु नसल्हयाने अर्शा सर्शक्षकाींच्या वेतनाची दे यके प्रलींघबत
आहे त. याबाबत ऑललाईन पध्दतीने वेतन अदा करण्याकररता परवानगी
ददली आहे .

दद.१७.५.२०१७ च्या र्शासन ननणायातील तरतद
ू ीबाबत महाराषर खािगी

र्शाळाींतील कमाचारी (सेवेच्या र्शती) ननयमावली, १९८१ नस
ु ार ननयमाप्रमाणे
कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भुसािळ आणण िळगाि येथील शासिीय गोदामात झालेल्या धान्य
गैरव्यिहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(४८)

*

(सािनेर),

श्री.हषचिधचन

११३२८९
श्री.अमर

श्री.वििय
िाळे

सपिाळ

िडेट्टीिार

(आिी),

(बल
ु ढाणा),

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.अस्लम

शेख

अॅड.यशोमती

श्री.सतिकु नल
(मालाड

ठािूर

िेदार

पजश्चम),

(तिकतिसा),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.किशोर पाटील
(पाचोरा), श्री.जितें द्र आव्हाड (मब
ुां ा िळिा), श्री.सरु े श (रािूमामा) भोळे

(िळगाि शहर), श्री.सांिय साििारे (भस
ु ािळ) : सन्माननीय अन्न ि नागरी
परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भस
ु ावळ आणण िळगाव येथील र्शासकीय धान्य गोदामात स्वस्त धान्य
दक
ु ानदाराींना वा्प करण्यात येणाऱ्या लाखो ू पयाींच्या धान्याची साठवणूक
केल्हयानींतर

परु वठा

अचधकारी

आणण

तेथील

कमाचाऱ्याींच्या

सींगनमताने

धान्याचा मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार कू न खल्ह
ु या बािारात ववरारी होत
असन
लाखो ू पयाींचा गैरव्यवहार केला िात आहे, हे खरे आहे काय,
ू
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी लोकप्रनतननधीींव्दारे वारीं वार तरारार कू नही अदयाप
चौकर्शी केली िात नसल्हयाचे ननदर्शानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

अचधकाऱ्याींच्या

उपजस्थतीत

अचानक गोदामामध्ये धाड ्ाकून तपासणी केली असता मोठया प्रमाणात
होत असलेला गैरप्रकार आढळून आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या सींपण
ु ा प्रकरणाची उच्च स्तरीय अचधकाऱ्यामालात
करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्हयास, या

प्रकरणी सींबचधतावर कोणती कारवाई केली

येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

चौकर्शी

वा करण्यात

श्री. धगरीश बापट : (१), (२), (३), (४) व (५) श्री.एकनाथराव खडसे व
श्री.सींिय सावकारे , मा. वव.स.स. याींनी दद.१९.०१.२०१८ रोिी भस
ु ावळ येथील

गोदामास अचानक भे् दे वन
ू पाहणी केली असता सदर पाहणीत काही त्र्
ु ी
आढळून

आल्हया.

त्याअनि
ीं ाने
ु ग

िळगाव

जिल्हहयातील

सवा

र्शासकीय

गोदामाींची तपासणी ननयींत्रक सर्शधावा्प व सींचालक, नागरी परु वठा, मब
ुीं ई,
तथा राज्यस्तरीय दक्षता पथक प्रमख
ु ,
ववभागीय

आयक्
ु त,

नासर्शक

याींच्या

परु वठा आयक्
ु ताींचे कायाालय, मब
ुीं ई व
पथकामालात

दद.२०.०१.२०१८

ते

दद.२९.०१.२०१८ या कालावधीत करण्यात आलेली आहे . सदर तपासणीत

भस
ु ावळ, चाळीसगाव, मक्
ु ताईनगर व कुऱ्हा काकोडा येथील गोदामात पस्
ु तकी
सर्शल्हलकेर्शी मेळ घातला असता गोदामातील प्रत्यक्ष साठयात तलावत आढळून
येणे, गोदामात अप्रमाणणत धान्य साठा असणे इ. त्र्
ु ी आढळून आल्हया
आहे त.

सदर त्र्
ीं ाने या गोदामाींतील दोन गोदाम व्यवस्थापक व
ु ीींच्या अनि
ु ग

दोन गोदामपाल याींना ननलींघबत करण्यात आले असन
ू दोन परु वठा तपासणी

अचधकारी, तीन परु वठा ननरीक्षक याींचे ववरुध्द ववभागीय चौकर्शी प्रस्ताववत
करण्यात आलेली आहे .

तसेच एक परु वठा ननरीक्षक याींचे ववरुध्द तात्परु ती

एक वेतनवाढ बींद करणे प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे .

उवाररत १३ गोदामात धान्याच्या थप्तपीवर नमन्
ु यातील घबनकाडा लावलेले

नसणे, सवा योिनाींचा गहू व ताींदळ
ू याींचा साठा गोदामात एकघत्रत ठे वणे,
धान्याच्या दोन थप्तपीमध्ये परु े से अींतर ठे वलेले नसणे अर्शा प्रकारच्या
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ककरकोळ स्वरुपाच्या त्र्
ु ी असल्हयाने सींबचीं धताींचा खल
ु ासा मान्य करुन त्र्
ु ी
दरु
ु स्त करण्यासींदभाात आदे सर्शत करण्यात आलेले आहे .
-----------------

शसांधद
ु ग
ु च जिल्हयातील िें गुले तालुक्यासह तसेच नाशशि, रायगड
जिल्हापररषदे च्या शाळे त पोषण आहार बांद असल्याबाबत

(४९)

*

१०५७८९

श्री.िैभि ना ि (िुडाळ), श्रीमती तिकनमचला गावित

(इगतपरू ी), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),
अॅड.आशशष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.अशमत

साटम

(अांधेरी

पजश्चम),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदिली पि
ु
ू )च , श्रीमती मतिकनषा चौधरी (दहहसर),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.मनोहर भो र (उरण), श्री.तिकनतेश राणे
(िणििली), श्री.शशिािीराि िडडचले (राहुरी), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींधुदग
ु ा जिल्हहयातील वें गल
ु े तालक्
ु यासह जिल्हहा पररिद व पींचायत

ससमतीच्या १३९ र्शाळाींमधील पोिण आहार बींद असन
परु वठादाराकडून
ू
धान्यादी मालाचा वेळीच परु वठा केला िात नसणे, स्वयींपाकी मानधन,इींधन
मानधन वेळीच प्रदान न करणे, धान्यादी माल मोिमाप कू न न दे णे
अर्शाही पररजस्थतीत र्शालेय पोिण आहार ही कल्हयाणकारी योिना सरु ळीत

चालू राहावी यासाठी सर्शक्षक स्वखचााने ही योिना चालववत असन
ू केवळ
र्शालेय पोिण आहाराची मादहती ऑनलाइान भरली नाही याहणून सर्शक्षण

उपसींचालक, ससींधद
ु ग
ु ा याींनी गत ८ मदहन्याचे र्शालेय पोिण आहार इींधन
मानधन रोखून ठे वले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नासर्शक जिल्हहा पररिदे च्या र्शाळे त र्शालेय पोिण आहार बींद

करणाऱ्या र्शाळाींवर कारवाई करण्याचा जिल्हहा पररिद सर्शक्षण ससमतीने ननणाय
घेवन
ू ही या ननणायाची अींमलबिावणी करण्यात येत नसल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले आहे, हे ही
(३)

असल्हयास,

पनवेल

(जि.रायगड)

तालक्
ु यातील

खरे आहे काय,

जिल्हहा

पररिदे च्या

र्शाळाींमधील ववदयार्थयाांना दे ण्यात येणारा पोिण आहार गत तीन ते चार

मदहन्याींपासन
ू र्शासनाच्या ननववदा प्रकरारयेत असल्हयामळ
ु े तसेच पोिणहाराची
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रक्कम सर्शक्षकाींपयांत पोहचत नसल्हयाने गेल्हया पाच मदहन्याींपासन
ू ची जिल्हहा

लींडात िमा झालेल्हया सात को्ी रुपयाींचा अननयसमत व्यवहार झाल्हयाचे व
ववदयार्थयाांना उधारीवर र्शालेय पोिण आहार परु ववला िात असल्हयाचे माहे

डडसेंबर, २०१७ व िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरयायान ननदर्शानास आले
आहे, हे ही

खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, पनवेल (जि.रायगड) तालक्
ु यात पररिदे च्या २०० ते २५०
र्शाळाींमध्ये

सर्शक्षण

असल्हयाने

माहे

घेत असलेल्हया आठ

हिाराींहून अचधक

गररब-गरिू

आददवासी पाडयातील ववदयार्थयाांना पोिण आहारापासन
ू वींचचत रहावे लागत
ऑक््ोबर

मदहन्यापासन
ू

ववदयार्थयाांना

पोिण

आहार

परु ववण्याची िबाबदारी र्शाळाींवरच सोपववण्यात आली असन
ू प्रत्येक मदहन्याला

९ जक्वीं्ल ताींदळ
ू व १५० ककलो डाळ व ववववध अन्नधान्य परु ववणे तसेच
बचत

ग्ाींच्या

माध्यमातन
ू

णखचडी

परु ववण्यासाठी

धान्य

सर्शिवणाऱ्या

मदहलाींना मानधन दे ण्यात अनेक अडचणी ननमााण होत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार पोिण आहार सू 
ु करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाचीकारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) वें गल
ै ी १३
ु ाा जि.ससींधुदग
ु ा येथील १३६ र्शाळाींपक
र्शाळाींमध्ये काही ददवस आहार सर्शिववण्यात आलेला नाही.

योिनेतील स्वींयपाकी तथा मदतनीस याींचे माहे ऑक््ोबर, २०१७

पयांतचे मानधन अदा करण्यात आले असन
ू यापढ
ु ील दे यक अदा करण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .
केंद्र

र्शासनाच्या

ननदे र्शानस
ु ार

इींधन

व

भािीपाला

याींची

दे यके

जिल्हहास्तरावरुन थे् लाभार्थयाांच्या खात्यात ऑनलाईन पध्दतीने अदा करणे

आवश्यक आहे . यासाठी योिनेच्या पो्ा लवर र्शाळाींनी मादहती भरल्हयानींतर

दे यके तयार होतात. त्यानुसार वें गल
ु ाा तालक्
ु यातील इींधन-भािीपाला यासाठीचे

अनद
ु ान माहे ऑगस््, २०१७ पयांत अदा करण्यात आले असन
ू यापढ
ु ील
अनद
ु ान अदा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) हे खरे नाही.

र्शालेय पोिण आहार योिनेंतगात धान्यादी मालाची खरे दी करण्यासाठी

सींबचीं धत र्शाळे च्या अन्न सर्शिववणाऱ्या यींत्रणाींवर िबाबदारी दे ण्यात आली
होती. ताींदळाचा परु वठा परु वठे दारामालात करण्यात येत होता. याअींतगात अन्न
सर्शिववणाऱ्या

यींत्रणाींनी

१५

ददवसाींकररता

धान्यादी

माल

खरे दी

र्शाळाींमध्ये ववदयार्थयाांना पोिण आहार सर्शिवन
ू दयावयाचा होता.

करुन

सदर १५

ददवसाची दे यके मख्
ु याध्यापकाींना सादर केल्हयानींतर ती अदा करण्याची तरतद
ू
करण्यात

आली

होती.यानि
ीं ाने
ु ग

अन्न

सर्शिववणाऱ्या

यींत्रणाींची

रायगड

जिल्हहयातील माहे ऑगस्् ते नोव्हें बर, २०१७ ची दे यके अदा करण्यात
आलेली आहे .

माहे डडसेंबर, २०१७ पासन
ू ननववदे प्रकरारयेदवारे ननयक्
ु त परु वठे दारामालात

र्शाळास्तरावर ताींदळ
वाहतक
व धान्यादी मालाचा परु वठा करण्यात येत
ू
ू
आहे .

(५) ससींधद
ु ग
ु ा जिल्हहयामध्ये काही र्शाळाींमध्ये र्शालेय पोिण आहार ददला
नसल्हयाने

याबाबत

सर्शक्षणाचधकारी

(प्राथ.),

जिल्हहा

पररिद,

ससींधुदग
ू ा

याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात आला आहे . तसेच, नासर्शक जिल्हहयामध्ये
काही र्शाळाींमध्ये र्शालेय पोिण आहार ददला नसल्हयाने सींबचीं धताींवर कारवाई
करण्यात येत आहे .

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

मुांब मध्ये अन्नसुरक्षा ि मानिे िायदयाचे उल्लांघन िरणा-या
अन्नपदाथच विक्रेत्याांिर िारिा

(५०)

*

१०५२१०

िरण्याबाबत

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च :

सन्माननीय

अन्न ि षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ईमध्ये अन्नसरु क्षा व मानके कायदा उल्हलींघन करुन अन्नपदाथा
ववरारेत्याींवर

कारवाई करण्याची मोहीम अन्न व औिध प्रर्शासनाने हाती

घेतल्हयाचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये
हे खरे आहे काय,

वा त्यादरयायान ननदर्शानास आले आहे,
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(२) असल्हयास, यामध्ये प्रामख्
ु याने लेरीवाले, लळववरारेते, भािीपाला ववरारेते
इत्यादीींकडून कायदयाचे उल्हलींघन होत असल्हयाचेही ननदर्शानास येत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अन्नपदाथा ववरारेत्याींकडून कायदयाचे का्े कोरपणे पालन व्हावे
व प्रत्येकाने परवाना घ्यावा यासाठी प्रर्शासनामालात मब
ुीं ईमध्ये ववसर्शष् अर्शी
ग्राहक-ववरारेता िनिागत
ृ ी मोहीम र्शासनाकडून राबववण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्शासनाने चौकर्शी केली आहे काय त्यानस
ु ार कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) होय.
(२) हे अींर्शत: खरे आहे .

(३) याबाबत अन्न व औिध प्रर्शासनामालेत ववर्शेि मोदहम राबववण्यात येत
आहे .

(४) अन्न व औिध प्रर्शासनामालेत िानेवारी, २०१८ मध्ये ववर्शेि मोदहम
हाती घेण्यात आलेली आहे. सदर प्रकरारया ननरीं तर प्रकरारया असन
ू अन्न व
औिध प्रर्शासनाकडून वेळोवेळी कायावाही करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मांब
ु .

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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