महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ / आषाढ २८, १९४० ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यि
ु ि िल्याण, उच्च
ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय,
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्री

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण, अन्न
ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयायिरण मांत्री

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

प्रश्नाांची णिसण सांखया - ५०
-------------------------------------

राज्यात णिात्त्मि िेंद्र पुरस्िृत समग्र शशक्षा अशभयान
सुरु िरण्यात आल्याबाबत

(१)

*

११७००२

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.राहसल पाटील (परभणी),

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
स )य , श्री.महे श चौघल
ु े

(शभिांडी पत्श्चम), श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर
(लोहा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
स )य , श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पत्श्चम), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) राज्यात सर्वशिक्षा अशियान, राषरीय माध्यशमक शिक्षा अशियान र्
शिक्षक

शिक्षण

योजनाींच्या

माध्यमातन
ू

िैक्षणणक

प्रणालीला

गती

शमळण्यासाठी सर्वशिक्षा अशियानाच्या माध्यमातन
ू "सारे शिकु या, पढ
ु े जाऊ
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या" हा सींदेि दे त ग्रामीण आणण िहरी िागामध्ये प्रत्येक मल
ु ाला शिक्षणाच्या

प्रर्ाहात सक्रीय करुन घेण्याच्या योजनेत सन २०१८-१९ पासन
ू केंद्र सरकारने
अमल
ु ाग्र बदल करुन सर्वशिक्षा अशियान, राषरीय माध्यशमक शिक्षा अशियान
र् शिक्षक शिक्षण या तीन्ही योजनाींचे एकत्रिकरण करुन समग्र शिक्षा
अशियान सरु
ु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच येत्या िैक्षणणक सिापासन
ू समग्र शिक्षा अशियानाींतगवत पहहली ते
आठर्ीच्या

वर्द्यार्थयाांना

मोफत

पाठयपस्
ु तके

हदली

जाणार

असन
ू

या

योजनेतन
ू वर्ना अनद
ु ाननत िाळाींना र्गळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या योजनेतन
ू वर्ना अनद
ु ाननत िाळाींना र्गळण्याची कारणे
काय आहे त,
(४)

असल्यास,

समग्र

योजनेचे

स्र्रुप

काय

आहे

र्

त्याच्या

अींमलबजार्णीच्या दृष्ीने िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) केंद्र परु स्कृत समग्र शिक्षा अशियानाींतगवत मोफत पाठ्यपस्
ु तक

योजना िासकीय, स्थाननक स्र्राज्य सींस्था आणण खाजगी अनद
ु ाननत
िाळातील इयत्ता पहहली ते आठर्ीच्या वर्द्यार्थयाांना लागू आहे . केंद्र

िासनाच्या मागवदिवक सच
ू नाींनस
ु ार वर्ना अनद
ु ाननत िाळाींमधील वर्द्यार्थयाांना
सदर योजनेचा लाि दे ण्यात येत नाही.

(४) सर्व शिक्षा अशियान, राषरीय माध्यशमक शिक्षा अशियान र् शिक्षक
शिक्षण या नतन्ही योजना एकि करुन समग्र शिक्षा अशियान ही एकात्त्मक

केंद्र परु स्कृत योजना राज्यात राबवर्ण्यात येत आहे . सदर योजनेंतगवत पर्
ू व
प्राथशमक ते उच्च माध्यशमक शिक्षणाचा समार्ेि केला आहे . सदर योजनेची

अींमलबजार्णी महाराषर प्राथशमक शिक्षण पररषद, मब
ुीं ई या सींस्थेमाफवत
करण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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राज्यातील खाजगी विनाअनुदातनत अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयातील
(२)

प्राध्यापि ि शशक्षिेत्तर िमयचाऱयाांच्या िेतनाबाबत

*

११७१७७

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पत्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािसर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-

िोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पत्श्चम),

श्री.त्जतें द्र आ्हाड (म्
ुां ा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.बळीराम
शसरसिार

(बाळापरस ),

श्रीमती

ददवपिा

च्हाण

(बागलाण),

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस),
ु त

श्री.सरु े श लाड (िजयत), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरस ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल), श्री.अत्जत पिार (बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि-ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरस ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरस ),

श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (त्जांतरस ), श्री.भाऊसाहे ब
पाटील-धचिटगाांििर
श्री.सांजय

िदम

(िैजापरस ),

(दापोली),

श्री.सांग्राम

श्री.ददपि

जगताप

च्हाण

(अहमदनगर

(फलटण),

शहर),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (णरां डोल), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पत्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(्म्हपरस ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरस शहर), श्री.अशमन पटे ल
ु
(मब
ुां ादे िी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरस ी),
अॅड.यशोमती
सपिाळ

(सािनेर),

ठािसर (ततिसा),

(बल
ु ढाणा),
श्री.अमर

श्री.नसीम खान

श्री.डी.पी.सािांत

िाळे

(आिी),

(नाांदेड

श्री.आशसफ

(चाांददिली),

उत्तर),
शेख

श्री.हषयिधयन

श्री.सतु नल

(मालेगाांि

िेदार

मध्य),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अशमत

झनि

(ररसोड),

डॉ.बालाजी

किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
स )य , श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण
ग्रामीण), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
स )य ,
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

4
(१)

राज्यात

खाजगी

सींस्थाींनी

वर्ना

अनद
ु ानतत्र्ार्र

सरु
ु

केलेल्या

अशियाींत्रिकी महावर्द्यालयातील प्राध्यापक र् शिक्षकेत्तर कमवचाऱयाींना दर
महहन्याला र्ेतन हदले जात नसल्याच्या तक्रारी तींिशिक्षण सींचालक र्

तींिशिक्षण वर्िागाकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान प्राप्त झाल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार सींबधीं धत महावर्द्यालयार्र कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

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

माहे एवप्रल २०१८ मध्ये दोन सींस्थाींवर्रुद्ध र्ेतनासींदिावत तक्रारी प्राप्त

झाल्या आहे त.

(२) प्राप्त तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने सींचालक, तींि शिक्षण याींच्या स्तरार्र चौकिी
ु ग
सशमत्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. सींबधीं धत सशमत्याींनी सरस्र्ती कॉलेज

ऑफ इींत्जननयरीींग, नर्ी मब
ुीं ई र् सरस्र्ती एज्यक
ु े िन सोसाय्ी, कजवत

सींचशलत २ व्यार्सानयक महावर्द्यालयाींची चौकिी करून त्याचा अहर्ाल
सादर केला आहे .
चौकिी

सशमत्याींच्या

अहर्ालानस
ु ार

पढ
ु ीलप्रमाणे अननयशमतता केल्याचे हदसन
ू आले.

दोषी

सींस्थाींनी

प्रामया
ु याने

(अ) शिक्षक र् कमवचाऱयाींचे र्ेतन थकवर्णे
(ब) ननयमानस
ु ार ित्ते अदा न करणे

(क) र्ेतनातन
कपात केलेला कमवचारी िवर्षय ननर्ावह ननधी (EPF)
ू

सींबधीं धताींच्या खात्यात जमा न करणे

(ड) शिक्षक-वर्द्याथी गण
ु ोत्तर (Ratio) ननयमानस
ु ार नसणे
(इ) सहार्ा र्ेतन आयोग लागू न करणे

र्रील वर्त्तीय र् प्रिासकीय अननयशमतताींमळ
ु े , अणखल िारतीय तींि

शिक्षण पररषद, नर्ी हदल्ली या शिखर सींस्थेव्दारे िैक्षणणक र्षव सन २०१८१९ कररता प्रशसध्द करण्यात आलेल्या Approval Process Handbook

नस
ु ार वर्हीत केलेल्या र्ेतनवर्षयक ननकषाींचे उल्लींघन झाल्याचे आढळून
आले.
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व्यार्सानयक अ्यासक्रमाच्या महावर्द्यालयाींवर्रूध्द कारर्ाई करण्याचा

अधधकार अणखल िारतीय तींिशिक्षण पररषद, नर्ी हदल्ली या शिखर सींस्थेस
असल्याने सरस्र्ती एज्यक
ु े िन सोसाय्ी, कजवत या सींस्थेंतगवत असलेल्या
व्यार्सानयक महावर्द्यालयाींवर्रुद्ध कारर्ाई करण्याबाबत अणखल िारतीय तींि

शिक्षण पररषदे स कळवर्ण्यात आले आहे . तर, सरस्र्ती कॉलेज ऑफ

इींत्जननयरीींग, नर्ी मब
ुीं ई या सींस्थेवर्रूध्दचा चौकिी अहर्ाल माहे मे, २०१८
मध्ये प्राप्त झाला असल्याने सदर सींस्थेवर्रूध्द कारर्ाई करण्याबाबत अणखल
िारतीय तींि शिक्षण पररषदे स कळवर्ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मालेगाांि (त्ज.िाशशम) येथील नळ पाणी परु िठा योजनाांच्या िामाांबाबत
(३)

*

१२१५०९

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी) :

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

(१) मालेगाींर् (त्ज.र्ाशिम) येथे को्यर्धी रुपये खचव करुन सरु
ु करण्यात
आलेल्या नळ

पाणी परु र्ठा योजना उन्हाळयात बींद

पडत असल्याने

पाणी्ीं चाई ननमावण होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नळ पाणी परु र्ठा योजनेसाठी अत्यार्श्यक असणारी पाणी
परु र्ठा वर्हहर चुकीच्या हठकाणी घेतल्याने काही वर्हहरीींना पाणी लागले नाही,
त्यामळ
ु े सदर योजना बींद पडली. तसेच ककत्येक वर्हहरीींचे पाणी हे माहे
जानेर्ारी

ते

माहे

फेब्रर्
ु ारीमध्येच

सींपत

असल्याने

नळ

पाणी

परु र्ठा

योजनेसाठी झालेला को्यर्धी रुपयाींचा खचव र्ाया गेला, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे , त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

6
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) र् (२) हे खरे नाही.

ग्रामपींचायत मालेगाींर्, ता.मालेगाींर्, त्ज.र्ाशिम ही सन २०१६ मध्ये

नगर पींचायत झाली आहे . तत्कालीन मालेगाींर् ग्रामपींचायतसाठी िप
ू षृ ठीय

उद्भर् कुरळा धरणार्रुन िारत ननमावण योजनेंतगवत रु.६०.९९ लाख ककीं मतीची
योजना सन २००९ मध्ये मींजूर करुन पण
ू व करण्यात आली होती.

(३) कुरळा धरणातील अत्यल्प पाणी साठा र् उद्भर्णारी सींिाव्य पाणी ्ीं चाई

लक्षात घेऊन, त्जल्हाधधकाऱयाींनी प्रस्तावर्त केल्यानस
ु ार िासनाने मालेगाींर्

िहरासाठी हद. १४ फेब्रर्
ु ारी, २०१८ च्या िासन ननणवयान्र्ये तात्परु ती पाणी
परु र्ठा योजना मींजूर केली आहे . सदर तात्परु त्या योजनेचे काम पण
ू व करुन
हद. १३ एवप्रल, २०१८ पासन
ू सदर योजना कायावत्न्र्त करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

सोयांदेि (ता.शसांदखेडराजा, त्ज.बुलढाणा) येथील
पाणी टां चाई दरस िरण्याबाबत

(४)

*

१२१०६८

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

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

(१) सोयींदेर् (ता.शसींदखेडराजा, त्ज.बल
ु ढाणा) येथील नळयोजना कालबाह्य
झाल्याने केर्ळ आठच महहने नळाद्र्ारे पाणी परु र्ठा होत असन
ू उन्हाळ्यात
चार महहने तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमावण होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गार्ातील पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी सरपींचानी

हदनाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ्ाकीर्र चढून उपोषण केले
होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर गार्ाचा कायमस्र्रुपी पाण्याचा प्रश्न सोडवर्ण्यासाठी
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रमात या गार्ाचा समार्ेि करण्यात आला आहे
काय, त्याची सद्य:त्स्थती काय आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर गार्ाचा राषरीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रमाींतगवत सन २०१८-१९ च्या
कृती आराखडयात समार्ेि करण्याचे प्रस्तावर्त करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

बुलढाणा येथील त्जल्हा क्रीडा सांिुलातील जलतरण
तलाि बांद असल्याबाबत

(५)

*

१२०९७०

श्री.हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) त्जल्हा क्रीडा सींकुल बल
ु ढाणा येथील जलतरण तलार् कायावत्न्र्त
झाल्यापासन
कींिा्ी पध्दतीने चालवर्ण्यास हदला असल्याचे माहे माचव,
ू
२०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जलतरण तलार्ाकडे वर्िागाच्या होणा-या दल
व ामळ
ु क्ष
ु े र्
हलगजीपणामळ
ु े दे खिाल दरू
ु स्ती अिार्ी गत एक र्षावपासन
ू सदर जलतरण
तलार् बींद असन
ू त्याची दरु र्स्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलतरण तलार् बींद असल्याने वर्वर्ध िालेय जलतरण

स्पधेत िाग घेण्या-या खेळाडूच
ीं े र् हौिी जलतरण नागररकाींच्या सरार्ाची

गैरसोय होऊन जलतरण स्पधेत िाग घेणा-या खेळाडूच्
ीं या गण
ु र्त्तेचा दजाव
ढासळला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार दे खिाल दरू
ू स्तीच्या कामास वर्लींब तथा

हलगजीपणा करणा-या सींबध
ीं ीताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

8
श्री. विनोद

तािडे : (१)

१०.०४.२०१८ रोजी सींपली आहे .

अींित: खरे

आहे . कींिा्ाची मद
ु त हदनाींक

(२) र् (३) हे खरे नाही.

(४) र् (५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

दादर (मुांबई) येथील शारदाश्रम शाळे चे नाि णस्हीणम इांटरनॅशनल
स्िसल िरण्याच्या घेतलेल्या तनणययाबाबत

(६)

*

११८७३९

(इस्लामपरस ),

श्री.त्जतें द्र आ्हाड (म्
ांु ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरस ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि
च्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजयत) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दादर (मब
ुीं ई) येथील

सन्माननीय शालेय शशक्षण

िारदाश्रम िाळे चे नार् एसव्हीएम इीं्रनॅिनल

स्कूल करुन िाळा आयसीएसई मींडळािी सींलग्न करण्याच्या घेतलेल्या
बेकायदे िीर ननणवयाची चौकिी करण्याचे आदे ि प्रधान सधचर्, िालेय शिक्षण

वर्िाग याींनी हदनाींक ०३ मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास प्रिासनाला हदले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार सदर िाळे बरोबरच राज्यातील अनेक िाळा
व्यर्स्थापनाींनी अिाच प्रकारचे ननणवय घेतलेले असल्याप्रकरणी सर्वच िाळाींची
चौकिी करुन कारर्ाई करणेबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

9

श्री. विनोद तािडे : (१) र् (२) सदर िाळे ची सींलग्नता राज्य मींडळािी कायम
ठे र्ण्याची वर्नींती काही पालकाींनी ननर्ेदनान्र्ये िासनास केली होती. सदर

ननर्ेदनात नमद
ू मद्
ु याींच्या सींदिावत चौकिी करण्याचे ननदे ि वर्िागीय

उपसींचालक, मब
ीं ाने
ुीं ई वर्िाग, मब
ुीं ई याींना दे ण्यात आले आहे त. त्यानष
ु ग
चौकिीची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

णिलहरे (त्ज.नाशशि) औत्ष्ट्णि िीज िेंद्रातील प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
(७)

*

१२४९२२

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पत्श्चम) :

सन्माननीय

पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशिक येथील एकलहरे औत्षणक र्ीज केंद्रातील राखेमळ
ु े प्रदष
ु ण होऊन
एकलहरे , सामनगार्, को्मगार्, हहींगणर्े या िागातील िेती वपकाींर्र

वर्परीत पररणात होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रदष
ु ण

रोखण्याची

मागणी िेतकरी गत

अनेक

र्षावपासन
व होत आहे, हे
ू करीत असन
ू ही प्रदष
ु ण ननयींिण मींडळाचे याकडे दल
ु क्ष
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात
काय आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) र् (२) हे खरे नाही.

कृषी अधधकारी, त्जल्हा पररषद, नाशिक याींच्या अहर्ालानस
ु ार याबाबत
तालक
ु ा स्तरार्र तसेच त्जल्हा स्तरार्र तक्रार प्राप्त नाही.
(३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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रायगड त्जल््यातील पाणी टां चाई दरस िरण्याबाबत
(८)

*

१२००४३

श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.प्रशाांत

ठािसर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे
पत्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पत्श्चम),

श्री.सरु े श लाड (िजयत), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरस ), श्री.त्जतें द्र आ्हाड (म्
ांु ा

िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.नारायण िुचे (बदनापरस ), श्री.सांतोष
दानिे (भोिरदन), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज च्हाण (िराड दषक्षण),

श्री.विजय िडेट्टीिार (्म्हपरस ी), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अस्लम
शेख

(मालाड

पत्श्चम),

प्रा.िषाय

गायििाड

(धारािी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती

तनमयला

गावित

(इगतपरस ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत

विलासराि दे शमख
ु (लातरस शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रझणती
शशांदे (सोलापरस शहर मध्य), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरस ), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािसर (ततिसा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि

रे ल्िे), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमत
झनि (ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरस ग्रामीण), श्री.भरतशेठ गोगािले
(महाड), श्री.सतु नल प्रभस (ददांडोशी), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय

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

(१) रायगड त्जल्ह्यातील सावर्िी, काळ, कींु डशलका, अींबा, पाताळगींगा या

बारमाही नद्याींमध्ये मब
ु लक पाणी तसेच लघप
ु ा्बींधारे वर्िागाींतगवत येणाऱया

२८ धरणाींमध्ये परु े सा पाणीसाठा उपलब्ध असन
ू ही कोट्यर्धी रुपये खचव
केलेल्या त्जल्ह्यातील २६५ गार्ातील नळ पाणी योजना नादरु
ु स्त असल्यामळ
ु े

तीव्र पाणी्ीं चाई ननमावण झाल्याचे हदनाींक ४ मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, त्जल्ह्यातील अनेक गार्ाींमधील नागररकाींना गत पींधरा ते

र्ीस र्षाांपासन
ू वपण्याच्या पाण्यासाठी पायपी् करार्ी लागत असन
ु , र्डपाले

(ता.माणगाींर्) येथील महहलाींना पाण्यासाठी ४ ते ५ ककलोमी्र प्रर्ास करार्ा
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लागत आहे तसेच पेण तालक्
ु यातील खारे पा्ात र्सलेल्या मसदबेडी, िोइवर
कोठा, शिकीचाळ नींबर एक, शिकीचाळ नींबर दोन, माऊली र्ाडी, आींबार्ाडी,
सागरर्ाडी, म्हसोबार्ाडी, गणेि र्ाडी, पा्ील र्ाडी, सीमार्ाडी, हररिाऊ र्ाडी,
दरबार र्ाडी, गौळोबा र्ाडी, आहद र्ाडयाींर्र ननयोजनाअिार्ी पाणी ्ीं चाई

ननमावण होत असल्याने उक्त तालक्
ु यातील १३६ गार्े र् १२४ र्ाडयाींर्रील
पाणी ्ीं चाइव दरू करण्याकरीता जेएसडब्ल्यच
ू े २, खाजगी २, िासकीय २ अिा

सहा ्ँ करद्र्ारे तालक
ु ा प्रिासनाने सरू
ु केलेला पाणी परु र्ठा कमी पडत आहे .
तसेच पनर्ेल तालक्
ु यातील धगरर्ले, खैरर्ाडी, आकुळर्ाडी, गळ
ु सद
ूीं े , कोळखे,
सोम्णे, पोसरी, ननतळस, कनावळा, शिरढोण, नेर्ाळी, दे र्ळोली, धचींध्रण या
१३ गार्ाींमध्ये राषरीय ग्रामीण पेयजल योजने अींतगवत राबवर्ण्यात आलेली

नळ पाणी परु र्ठा योजना ननधी अिार्ी अपण
ू ावर्स्थेत असल्याने उक्त १३
गार्ातील पाणी परु र्ठा योजनेसाठी ८,६६,८२००० रूपये मींजूर ननधीपैकी

३,१,६४,००० रूपये खचव करण्यात आला असन
ू सदर योजना पण
ू व करण्यासाठी

अद्यापही ५,६८,५४००० हजार रूपये ननधीची आर्श्यकता असन
ू सदर योजना
पण
ू व न केल्यास खचावत र्ाढ होण्याची िक्यता ननमावण झाली असल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले,

त्यानस
ु ार रायगड त्जल्ह्यातील पाणी ्ीं चाई दरू

करण्यासाठी उपरोक्त योजनाींची अींमजबजार्णी करणे तसेच यात हदरीं गाई
करणाऱया अधधकाऱयाींर्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) र् (३) हे अींित: खरे आहे .

र्डपाले (ता.माणगार्) हे गार् लोणेरे दे र्ळी प्रादे शिक पाणी परु र्ठा योजनेत

समावर्ष् आहे . या योजनेचे काम सन १९८० मध्ये पण
ू व झालेले असन
ू
योजनेचे आयषु यमान सींपलेले आहे . तसेच योजनेतील समावर्ष् गार्ाींना
उन्हाळ्यात एक हदर्स आड पाणी परु र्ठा करण्यात येतो र् काहीर्ेळा र्डपाले
येथील ग्रामस्थ उन्हाळ्यात हदड ककलोमी्र अींतरार्रील वर्हहरीर्रुन पाणी

आणत आहे त. सदर गार्ाचा समार्ेि राषरीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रम सन
२०१८-१९ च्या कृती आराखड्यामध्ये करण्यात आलेला आहे .
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पेण तालक्
ु यातील खारे पा्ात र्सलेल्या र्ाड्याींसाठी ननयोजनाअिार्ी

पाणी

्ीं चाई

ननमावण

झालेली

नाही.

सींिाव्य

पाणी

्ीं चाई

कृती

आराखड्यानस
ु ार पेण तालक्
ु यातील ७२ गार्े र् १६१ र्ाड्या असे २३३ गार्े /
र्ाड्याींना

्ँ करद्र्ारे

पाणी

परु र्ठा

करण्याचा

प्रस्तार्

होता.

त्यापैकी

ग्रामपींचायतीींच्या मागणीनस
ु ार २७ गार्े र् ७२ र्ाड्या अिा एकूण ९९ हठकाणी
१ िासकीय, २ खाजगी र् जे.एस.डब्ल्यू कींपनीचे ३ अिा एकूण ६ ्ँ करद्र्ारे
उन्हाळ्यात पाणी परु र्ठा करण्यात आला आहे .
परु र्ठा कमी पडू हदला नाही.
पनर्ेल

तालक्
ु यातील

कायवक्रमाींतगवत

योजना

१३

राबवर्ण्यात

गार्ाींमध्ये

येत आहे .

्ँ करद्र्ारे वपण्याचा पाणी

राषरीय

सदर

ग्रामीण

योजनाींची

पेयजल

एकूण

अींदाजपिकीय ककीं मत रु.९२८.३१ लक्ष इतकी मींजूर असन
ू आजपयांत सदर

कामाींना रु.२१७.३० लक्ष इतका खचव झालेला आहे. सदर योजना पण
ू व
करण्यासाठी

अद्यापी

रु.३५३.४९

लक्ष

ननधीची

आर्श्यकता

आहे .

सद्य:त्स्थतीत पनर्ेल तालक्
ींु े ,
ु यातील धगरर्ले, खैरर्ाडी, आकुळर्ाडी, गळ
ु सद

सोम्णे, पोसरी, कनावळा, दे र्ळोली, धचींध्रण या गार्ाींना सरु ळीत पाणी परु र्ठा
सरु
ु आहे . सदरची कामे माहे सप््ें बर, २०१८ अखेरपयांत पण
ू व करण्याच्या
सच
ु ना दे ण्यात आल्या आहे त.

रायगड त्जल्ह्यातील पाणी ्ीं चाई दरू

करण्यासाठी पाणी ्ीं चाई कायवक्रम र्ेळेर्र राबवर्ण्यात आला आहे .

राषरीय

आहे त.

उर्वररत

ग्रामीण पेयजल कायवक्रमाींतगवत २४८ नळ पाणी परु र्ठा योजनाींची कामे सरु
ु
त्यापैकी

२३२

योजनाींमधन
ू

पाणी

परु र्ठा

सरु
ु

आहे .

योजनाींतील गार्ाींना अत्स्तत्र्ातील योजनेतन
ू पाणी परु र्ठा सरु
ु आहे .
-----------------

शसांधद
ु ग
स य त्जल्हा पररषदे च्या माध्यशमि शशक्षणाधधिाऱयाांनी
गैर्यिहार िेल्याबाबत

(९)

*

१२२१८३

(इस्लामपरस ) :

करतील काय :(१)

शसींधूदग
ु व

श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पत्श्चम), श्री.जयांत पाटील
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

त्जल्हा

पररषदे च्या

माध्यशमक

शिक्षणाधधकाऱयाींनी

बोगस

समायोजनाच्या आधारे १७ र्षे सेर्ेत नसलेल्या बोगस शिक्षक-शिक्षकेतर

13
कमवचाऱयाींची नार्े िालाथव सींगणकीय ऑनलाईन र्ेतन प्रणालीमध्ये ्ाकून
र्ेतन अनद
ु ान र् ननर्त्ृ तीचे लाि दे णे, िाळा सींस्थाींचे बनार्् रबरी शिक्के र्

सेर्ा पस्
िासनाच्या कोट्यर्धी
ु तके बनवर्णे, बनार्् कागदपिे बनर्न
ू

रुपयाींच्या ननधीचा अपहार करणे, अिा अनेक बाबीींमध्ये गैरव्यर्हार र्
अननयशमतता केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकरणी

शिक्षणाधधकारी,

शसींधद
ु ग
ु व

याींनी

हदनाींक

२४

जानेर्ारी, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास मया
ु य कायवकारी अधधकारी,त्जल्हा
पररषद, शसींधद
ु ग
ू व याींना अहर्ाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच,

वर्िागाने

उक्त

शिक्षण

त्जल्ह्यातील

िरतीत

त्जल्हा

केलेल्या

पररषदे च्या

गैरव्यर्हाराबाबत

माध्यशमक

कास्राईब

शिक्षण

शिक्षक

सींघ्नेने शिक्षण आयक्
ु त, पण
ु े याींचे ननर्ेदनाद्र्ारे लक्ष र्ेधले, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यात
काय आढळून आले आहे र् त्यानस
ु ार सींबधीं धताींर्र कोणती कारर्ाई केली
करण्यात येत आहे ,

र्ा

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विनोद

तािडे :

(१)

ननयमबाह्य

समायोजन

झाले आहे

तथावप

समायोजनाचे आदे ि असले तरी सींबधीं धताींना आज अखेर कोणतेही र्ेतन र्

ित्ते अदा केलेले नाहीत. त्यामळ
ु े िासनाचे कोणतेही आधथवक नक
ु सान
झालेले नाही.

(२) र् (३) होय, हे खरे आहे .

(४) र् (५) या प्रकरणी सशमती गठीत केली असन
ू चौकिी सरु
ु आहे .
-----------------

अिोला त्जल््यातील महाजल पाणीपुरिठा योजनाांची
िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(१०)

*

१२१४७१

श्री.गोिधयन शमाय (अिोला पत्श्चम) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अकोला त्जल्ह्यात दरर्षी उन्हाळयात पाणी ्ीं चाईच्या कामार्र लाखो

रुपयाींचा खचव होत असताना महाजलच्या १२० पाणीपरु र्ठा योजनाींची कामे
अपण
ू व असल्याने ग्राशमण िागात ननमावण होत असलेल्या पाणी ्ीं चाईबाबतची
चौकिीची

मागणी

लोकप्रनतननधीींनी

त्जल्हाधधकारी

महहन्यापर्
ू ी केली होती, हे खरे आहे काय,

याींचेकडे

गत

दीड

(२) असल्यास, सदर चौकिीचे काम त्जल्हापररषदे च्या पाणीपरु र्ठा वर्िागाने
उपवर्िागीय अशियींत्याींकडे हस्ताींतरीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार महाजल अींतगवत १२० पाणी परु र्ठा
योजनाींची कामे पण
ू व करणे तसेच ग्राशमण िागातील पाणी ्ीं चाई दरू
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) असल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

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

त्जल्हा स्तरीय दक्षता सशमतीच्या हदनाींक ०७.०४.२०१८ रोजीच्या सिेमध्ये
सशमतीच्या

सदस्याींनी

अपण
ु व

अर्स्थेत

असलेल्या

योजनाींच्या कामाींबाबतचा मद्द
ु ा उपत्स्थत केला होता.

नळ

पाणी

परु र्ठा

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) िासनाच्या हदनाींक ०९.०३.२०१८ रोजीच्या िासन ननणवयानस
ु ार ग्राम पाणी

परु र्ठा र् स्र्च्छता सशमती स्तरार्रील नळ पाणी परु र्ठा योजनाींच्या
अींमलबजार्णीचे अधधकार काढून घेण्यात आले असन
ू अपण
ू व कामे त्जल्हा
पररषद स्तरार्रून पण
ीं ाने
ू व करण्याबाबत आदे िीत केले आहे . त्या अनष
ु ग
पढ
ु ील कायवर्ाही त्जल्हा पररषद माफवत चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

अहमदनगर त्जल््यातील शाळाांमध्ये शालेय पोषण आहारािररता
(११)

*

तरस डाळ उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
११७६७०

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण
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(१) अहमदनगर त्जल्ह्यातील िाळाींना गत दोन महहन्यापासन
ू परु वर्ण्यात
येणाऱया िालेय पोषण आहारात तरू डाळीचा समार्ेि नसल्याचे हदनाींक ८
एवप्रल, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अहमदनगर त्जल्हयातील िाळाींना तरू डाळ न शमळण्याची
कारणे काय आहे त,

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

आढळून आले र् त्यानस
ु ार अहमदनगर त्जल्हयातील िाळाींना तरू डाळ
दे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .

(२) र् (३) िालेय पोषण आहार योजनेसाठी हद. महाराषर राज्य सहकारी

पणन महासींघ, मब
ुीं ई या सहकारी सींस्थेमाफवत तरू डाळीचा परु र्ठा करण्यात
येत आहे . सदर सींस्थेने तरू डाळीचा परु र्ठा वर्लींबाने केल्याने िाळाींना

वर्लींबाने तरू डाळ प्राप्त झाली. मागणी नस
ु ार तरू डाळ परु र्ठा करण्यासाठी
हद.महाराषर राज्य सहकारी पणन महासींघ, मब
ींु ई याींना र्ेळोर्ेळी कळवर्ण्यात
आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

नागपरस , नाांदेड ि अहमदनगर येथे आरोग्यास हानीिारि असलेल्या
बफायची विक्री िरण्यात येत असल्याबाबत

(१२)

*

११९४२१

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.विजय िडेट्टीिार (्म्हपरस ी),

श्री.हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमती ठािसर (ततिसा), प्रा.विरें द्र
जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्रीमती अशमता च्हाण
(भोिर),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरस ी) :
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) नागपरू येथे आरोग्यास हानीकारक असलेल्या बफावची बाजारात वर्क्री
करण्यात येत असल्याचे तसेच नाींदेड िहर र् त्जल्हयात बफव बनवर्णारे १००
पेक्षा अधधक कारखाने असन
ू तेथे अिध्
ु द पाणी र्ापरुन बफव बनवर्ला जात
असल्याचे हदनाींक १७ मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२)तसेच, अहमदनगर त्जल्ह्यात बफव तयार करणा-या एकाही कारखान्याने
अन्न र् औषध प्रिासनाकडून परर्ानगी घेतली नसल्याचे तसेच बफव
ननशमतीच्या ननकषाींचे पालन केले जात नसल्याचे
रोजी

र्ा

त्यासम
ु ारास

माहहती

अधधकारातन
ू

ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

हदनाींक २० मे, २०१८

शमळवर्लेल्या

(३) असल्यास, यामळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्यार्र

माहहतीतन
ू

वर्पररत पररणाम होत

असल्याने यासींदिावत िासनाने चौकिी करुन वर्नापरर्ाना अिध्
ु द बफावची
वर्क्री करणा-याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

तथावप, हद.०३/०७/२०१८ रोजी अहमदनगर येथील र्ैषणर् मींगल आईस

फॅक््री या पेढीस अन्न परर्ाना मींजूर करण्यात आला आहे .
(३) अन्न र् औषध प्रिासनाने हद.०१/०४/२०१७
कालार्धीत बफावचे नागपरू येथून एकूण

ते ३१/०५/२०१८

या

नमन
ु ,े नाींदेड येथून ४ नमन
ू े र्

अहमदनगर येथन
ू ३ नमन
ू े वर्श्लेिणासाठी घेतले होते.

सदर प्रकरणी नागपरू मधील सर्व नमन
ू े प्रमाणीत घोवषत झाले आहे त.

नाींदेड येथील १ नमन
ू ा प्रमाणणत र् २ नमन
ू े असरु क्षक्षत आढळले असन
ू

१ प्रकरणी अहर्ाल प्रलींत्रबत आहे . २ असरु क्षक्षत नमन्ु याबाबत ख्ला दाखल
करण्यात आला आहे .

अहमदनगर येथील १ नमन
ु ा प्रमाणणत, २ नमन
ु े असरु क्षक्षत आढळले

असन
ू एका असरु क्षक्षत नमन्ु याबाबत ख्ला दाखल करण्यात आला आहे . तर
एक आरोपी मत
ृ पार्ल्याने प्रकरण दप्तरी दाखल करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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राज्यातील नाशशि त्जल्हा पररषदे सह स्थातनि स्िराज्य सांस्थाच्या
शाळाांना खेळासाठी मैदाने उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१३)

*

११७८४३

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

श्री.नारायण िुचे (बदनापरस ) : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) त्जल्हा पररषदे च्या (त्ज.नाशिक) ९५० िाळाींना खेळासाठी मैदाने उपलब्ध
नसल्याचे

माहे माचव, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान

हे खरे आहे काय,

ननदिवनास आले आहे

(२) तसेच, राज्यातील त्जल्हा पररषदाींसह स्थाननक स्र्राज्य सींस्थाींच्या

अखत्यारीत असलेल्या १३ हजार ५५६ िाळाींमध्ये क्रीडाींगणाची सवु र्धा
नसल्याचे माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान ननदिवनास आले आहे,

हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े वर्वर्ध प्रकारातील खेळाींचा सरार् कुठे करायचा असा
प्रश्न वर्द्यार्थयाांपढ
ु े ननमावण झाला

असन
ू यात बीड र् नाशिक त्जल्हयातील

िाळाींचे प्रमाण सर्ावधधक आहे , हे ही, खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार मैदानावर्ना असलेल्या िाळाींना मैदाने उपलब्ध
करून दे ण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अिींत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अींित: खरे आहे .

(४) ज्या िाळाींना खेळाचे मैदान नाही अिा िाळाींना िाळा व्यर्स्थापन

सशमतीमाफवत ग्राम पींचायत, नगर पररषद, नगर पाशलका, महानगरपाशलका
याींच्याकडे उपलब्ध असलेली जागा मैदानासाठी उपलब्ध करण्याबाबत िासन
ननणवय हद. २९.०६.२०१३ अन्र्ये आदे ि हदले असन
त्यानस
ू
ु ार कायवर्ाही
करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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राज्यातील अनुदानीत शाळाांमध्ये अततररक्त ठरलेल्या
शशक्षिाांना रुजस िरुन घेण्याबाबत

(१४)

*

श्री.सरु े श

११७४०७

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय),

धानोरिर

(िरोरा),

श्रीमती

दे ियानी

फराांदे

(नाशशि

मध्य),

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ), श्री.महे श चौघल
ु े

(शभिांडी पत्श्चम), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
स )य , श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर),

प्रा.िषाय

गायििाड

(धारािी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती
ठािसर (ततिसा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरस ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर),

श्री.िसांतराि

च्हाण

(नायगाांि),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरस ), श्री.विजय

िडेट्टीिार (्म्हपरस ी), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
स )य , श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण पत्श्चम), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

(१) राज्यातील अनद
ु ानीत िाळाींमध्ये अनतररक्त ठरलेल्या ३३३१ माध्यशमक

वर्िागाींमाफवत येणाऱया शिक्षकाींना रुजू करण्याचे आदे ि िालेय शिक्षण

वर्िागाने हदल्यानींतर त्यानष
ीं ाने अींमलबजार्णी न करणाऱया माध्यशमक
ु ग
िाळाींचे अनद
ु ान बींद करण्यात येईल, असा ननणवय िासनाने घेतला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयांत ककती माध्यशमक िाळाींनी िासनाच्या आदे िानस
ु ार
ककती अनतररक्त शिक्षकाींना रुजू करुन घेतले आहे, तसेच ककती माध्यशमक
िाळाींचे अनद
ु ान बींद करण्यात आले आहे,

(३) तसेच, िैक्षणणक र्षव सींपत आले तरीही राज्यातील माध्यशमक िाळाींची

सींच मान्यता तसेच शिक्षकाींचे समायोजन पण
ू व झाले नसल्याचे हदनाींक ११
एवप्रल, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(४) तसेच, कोल्हापरू त्जल्हयातील िाळाींचे मया
ु याध्यापक समायोजन करण्यास

्ाळा्ाळ करीत असल्याने या पदाची गरज नसल्याचे समजून ३१ िाळाींतील
४९

शिक्षकाींची

पदे

रदृ

करण्याबाबतचा

प्रस्तार्

शिक्षण

सींचालकाकडे

पाठवर्ण्यात आला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले र् त्यानस
ींु ई आणण पररसरातील गज
ु ार मब
ु राती आणण मराठी
माध्यमाींच्या

िाळाींमध्ये

अनतररक्त

ठरलेल्या

शिक्षकाींचे

करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .
शिक्षकास

हजर

करुन

घेण्यास

नकार

हदल्यास

समायोजन
नसल्यास,

िासन

ननणवय

हद.४.१०.२०१७ मधील मद्द
ु ा क्रमाींक २(xi)अन्र्ये पद व्यपगत करण्याच्या
सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.

(२) त्जल्हास्तरार्र १४६५ शिक्षकाींचे समायोजन झाले असन
ू , त्यापैकी ८९१
शिक्षकाींना रुजू करुन घेतले आहे . २०१ िाळाींनी रुजू करुन न घेतल्याने सींच
मान्यतेतन
ू पद व्यपगत करार्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे.

(३) हे खरे आहे .सन २०१७-१८ च्या सींचमान्यता मे २०१८ मध्ये उपलब्ध
करुन

दे ण्यात

आल्या

आहे त.

समायोजन करण्यात आलेले आहे .

सन

२०१६-१७

च्या

सींचमान्यते

नस
ु ार

(४) हे खरे आहे .

(५) िासन ननणवय हद.४.१०.२०१७ मधील मद्द
ु ा क्रमाींक २(xi) मधील तरतद
ु ी

नस
ु ार सींचमान्यतेतन
ू पद कमी करुन सींचमान्यता दे ण्याबाबत माध्यशमक
शिक्षणसींचालनालयाने हद ०७.०५.१८ अन्र्ये एन.आय.सी.पण
ु े याींना २०१ पदे

व्यपगत करणेबाबत कळवर्ले आहे . सदर पदाींमध्ये कोल्हापरू त्जल्हयातील २२
पदाींचा समार्ेि आहे .

मब
ुीं ई वर्िागात ४५० अनतररक्त झालेल्या शिक्षकाींच्या समायोजनासाठी

त्याींच्या वर्षयानस
ु ार पदे ररक्त नसल्याने मळ
ू िाळे त कायवरत आहे त.
-----------------
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दहांगोली िापडशसांग (ता.सेनगाांि, त्ज.दहांगोली) येथील सांत रे खेबाबा ि
सांत गजानन माध्यशमि विदयालयात १० िी च्या पररक्षेत
(१५)

अततररक्त विदयाथी आढळसन आल्याबाबत

*

१२२५३५

(मब
ुां ादे िी) :

करतील काय :-

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) हहींगोली कापडशसींग (ता.सेनगाींर्, त्ज.हहींगोली) येथील सींत रे खेबाबा

वर्दयालय र् सींत गजानन माध्यशमक वर्दयालयात १० र्ी च्या पररक्षेत
अनतररक्त वर्दयाथी आढळून आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िाळाींचे सींस्थाचालक तसेच मया
ु याध्यापकाींनी सींगनमत

करुन कोणत्याही िौनतक सवु र्धा नसताींना १७५ वर्दयार्थयावचे ऑनलाईन अजव
िरुन अनधधकृतररत्या पररक्षेस बसवर्ले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदिावत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार सदर िाळाींचे सींस्थाचालक, मया
ु याध्यापक र् त्याींचे
सहकारी याींच्यार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) र् (२) हे खरे आहे .

(३) सींत गजानन महाराज माध्यशमक वर्द्यालय, कापडशसींगी, ता.सेनगार्,
त्ज.हहींगोली र् रे खेबाबा माध्यशमक वर्द्यालय, कापडशसींगी, ता.सेनगार्,

त्ज.हहींगोली या िाळे तील सींबधीं धताींवर्रुध्द गन्ु हे नोंदवर्ण्यात आले आहे त.
तसेच, सदर िाळाींची मींडळ मान्यता रद्द करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

राज्यात ऑनलाईन औषधविक्रीला प्रततबांध िरण्याबाबत
(१६)

*

११९६०४

डॉ.भारती

ल्हे िर (िसोिा), श्रीमती

मांदा म्हात्रे

(बेलापरस ), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
स )य , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे
पत्श्चम),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले),

श्री.प्रशाांत

ठािसर

(पनिेल),
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श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
स )य , श्री.योगेश सागर (चारिोप),
श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पत्श्चम), श्री.बाळासाहे ब सानप (नाशशि
पि
स )य :

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

राज्यात

ऑनलाईन

औषधवर्क्रीला

बींदी

असताींना

www.omsi.in,

m.medilife.com र् इतर सींकेतस्थळाींर्र औषधाींची वर्क्री होत असन
ू

यामध्ये गिवपाताच्या (एम्ीपी) गोळ्याींची बेकायदे िरीपणे वर्क्री केली जात

असल्याचे केशमस्् असोशसएिनच्या माहे माचव, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऑनलाईन औषध वर्क्रीचा परर्ाना न घेता ऑनलाईन औषध

वर्क्रीच्या जाहहराती प्रशसध्द केल्या जात असन
ू सोिल शमडीयाचा र्ापर करुन
गिवपात, निेच्या र् आरोग्यास घातक औषधाींच्या ऑनलाईन उपलब्धतेबाबत
अन्न र् औषध प्रिासन वर्िागाकडे तक्रारी करून र् मा.उच्च न्यायालयाने

याबाबत अन्न र् औषध वर्िागास आदे ि हदले असतानाही याप्रकरणी
सींबधीं धत दोषीींर्र कारर्ाई करण्यास िासनाचे दल
व होत आहे, हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन औषध वर्क्रीमध्ये रुग्णाींची गैरसोय होत असन
ू
यींिणेच्या अिार्ामळ
ु े फसर्णूक होत असल्याने औषध वर्क्री करणाऱया
कींपनीर्र आणण प्रत्यक्ष औषध वर्क्री करणारा वर्क्रेता यामध्ये अव्यापारी

स्पधाव ननमावण होण्याची िक्यता ननमावण झाल्याचे हदनाींक २५ एवप्रल, २०१८
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार ऑनलाईन र् बेकायदे िीर औषध वर्क्रीला
प्रनतबींध करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) राज्यात ऑनलाईन औषधवर्क्रीला बींदी असताींना
www.omsi.in, m.medilife.com र् इतर सींकेतस्थळाींर्र औषधाींची वर्क्री
होत असन
ू यामध्ये गिवपाताच्या (एम्ीपी) गोळ्याींची बेकायदे शिरपणे वर्क्री
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केली जात असल्याचे केशमस्् असोशसएिन, पण
ु े याींनी माहे माचव, २०१८
मध्ये अन्न र् औषध प्रिासनाच्या ननदिवनास आणले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर बाब अन्न र् औषध प्रिासनाच्या ननदिवनास आलेली नाही.

(४) अन्न र् औषध प्रिासनाने शमळालेल्या माहहतीच्या आधारे वर्वर्ध सींकेत
स्थळाींची पडताळणी केली असन
वप्रत्स्क्रप्िनर्र ककीं र्ा वप्रत्स्क्रप्िनशिर्ाय
ू
वर्वर्ध ऑनलाईन पो्व लद्र्ारे औषधाींची वर्क्री होत असल्याचे ननदिवनास
आले आहे . ऑनलाईन औषध वर्क्री करणाऱया सींबधधताींवर्रुध्द औषधे र्
सौंदयव प्रसाधने कायद्या अींतगवत कारर्ाई करण्यात आली आहे .

अन्न र् औषध प्रिासनाने मागील ३ र्षावत एकूण ७ प्रकरणी प्रथम

खबर अहर्ाल नोंदवर्ले आहे त. तसेच १४ परु र्ठादाराचे परर्ाने रद्द, ६

परु र्ठादाराचे परर्ाने ननलींत्रबत, ४ प्रकरणी न्यायालयात ख्ले दाखल केले

आहे त. ३ प्रकरणी परु र्ठादराचे व्यर्साय बींद केल्याने सींबधधताींनी परर्ाने रद्द

करण्यास्तर् सादर केले आहे त. १० प्रकरणी परु र्ठादार इतर राज्यातील
असल्याने

सींबधधत

राज्याच्या

औषध

ननयींिकास

कळवर्ले आहे . ४ प्रकरणी तपास / कारर्ाई सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

कारर्ाई

करण्याबाबत

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

पें डसर नाईििाडी (ता.िें गल
ु ाय, त्ज.शसांधद
ु ग
स )य येथे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल
योजनेत गैर्यिहार झाल्याबाबत

(१७)

*

१२४५२९

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरस ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पें डूर नाईकर्ाडी (ता.र्ेंगल
ु ाव, त्ज.शसींधद
ु ग
ू )व येथील राषरीय ग्रामीण पेयजल
योजनेंतगवत रुपये ३४ लाख ५६ हजार खचव
नळ

पाणी

परु र्ठा

योजनेत

सींबधीं धताींनी

करुन सरु
ु करण्यात आलेल्या

गैरव्यर्हार

केल्याचे

स्थाननक

ग्रामस्थाींच्या माहे माचव, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे अींित: खरे आहे .

पें डूर नाईकर्ाडी (ता.र्ें गल
ु ाव, त्ज.शसींधद
ु ग
ु )व येथील राषरीय ग्रामीण

पेयजल योजनेंतगवत गैरव्यर्हार झाल्याबाबत लेखी स्र्रुपात कोणतीही तक्रार

माचव, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान प्राप्त झाली नाही. तथावप, सदर
योजनेच्या कामाबाबत हदनाींक ०६.०६.२०१८ रोजी तक्रार प्राप्त झाली आहे .

(२) पें डूर नाईकर्ाडी (ता.र्ें गल
ु ाव, त्ज.शसींधद
ु ग
ु )व येथील नळ पाणी परु र्ठा
योजनेच्या कामाबाबत हदनाींक ०६.०६.२०१८ रोजी तक्रार प्राप्त झाली असन
ू
सदर

तक्रारीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

करण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

पाहणी

करुन

त्याबाबतचा

अहर्ाल

सादर

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

िेज (त्ज.बीड) तालक्
ु यातील गटसाघन िेंद्रातील दहािी ि बारािीच्या
उत्तरपत्रत्रिा जळाल्याबाबत

(१८)

*

१२५५६९

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(्म्हपरस ी),

श्री.सतु नल

िेदार

(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केज (त्ज.बीड) तालक्
ु यातील ग्साघन केंद्रात ठे र्ण्यात आलेल्या
र्

बारार्ीच्या

वर्दयार्थयाांच्या

१३००

उत्तरपत्रिका

दहार्ी

अधधकाऱयाींच्या

ननषकाळजीपणामळ
ु े लागलेल्या आगीत जळाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा
त्या दरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या

प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार सींबधधत दोषी अधधकारी र् कमवचारी
याींच्यार्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) अधवर्् जळत असलेली लाख ककीं र्ा मेणबत्ती सतरीं जीर्र ठे र्ल्याने
सतरीं जीने पे् घेतला र् त्यामळ
ु े सतरीं जीखाली झाकलेल्या उत्तरपत्रिका
जळाल्या असल्याचा सींिय पोशलसाींनी व्यक्त केला आहे . सदर सींपण
ू व
कामकाज करणारे अधधकारी, कमवचारी र् शिपाई याींनी कतवव्यात हलगजी र्

ननषकाळजीपणा केल्याने सदर उत्तरपत्रिका जळालेल्या आहे त, असे चौकिीत
ननषपन्न झाले आहे . यामळ
ु े दोषी अधधकारी र् कमवचारी याींना ननलींत्रबत
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मेहिर (त्ज.बुलढाणा) येथील गटशशक्षणाधधिारी याांच्या
गैरिारभाराबाबत

(१९)

*

११९७२३

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेहकर (त्ज.बल
ु ढाणा) येथील ग्शिक्षणाधधकारी श्री.ककिोर पागोरे

याींच्या

गैरकारिाराबाबत त्याींच्यार्र कारर्ाई करण्याची मागणी मया
ु य कायवपालन
अधधका-याींकडे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्या दरम्यान लेखी ननर्ेदनाद्र्ारे
पींचायत सशमती सिापती याींनी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननर्ेदनानस
ु ार िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले, र् त्यानस
ु ार कोणती
आहे,

कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मया
ु य कायवकारी अधधकारी, त्ज.प.बल
ु ढाणा याींच्या स्तरार्रुन चौकिी
करण्यात आली असन
ू तक्रारीत तर्थय आढळून आले नाही. तथावप, श्री.ककिोर

पागोरे , ग्शिक्षणाधधकारी याींना उध्द् र्ागणुकीबाबत समज दे ण्यात आली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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पुणे त्जल्हयातील ियोिध्
ृ द िलािाराांना मानधन दे ण्याबाबत
(२०)

*

१२५१२२

श्री.जयिुमार गोरे

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
(माण) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायय मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े त्जल्हयातील र्योर्ध्
ू
ृ द कलाकाराींना मानधन ननर्डीचे उहदष् र्ाढर्न

शमळणेबाबत र् ननर्डलेल्या लािार्थयाांचे अनद
ु ान खात्यार्र जमा करण्याबाबत
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २० मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
मा.साींस्कृनतक कायव मींिी याींना ननर्ेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४-१५ पासन
ू सन २०१७-१८ अखरे ननर्ड झालेल्या
२४० लािार्थयाांचे अनद
ु ान अदयावप त्याींच्या खात्यार्र जमा झाले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यस, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या र्षावत १८० पैकी १३० कलाकाराींना

मानधन अदा करण्यात आलेले आहे . उपवररत ५० कलाकराींचे खाते क्रमाींक
त्जल्हा पररषद, पण
ु े याींचेकडून चुकीचे प्राप्त झाले असल्याकारणाने त्याींच्या
खात्यार्र मानधन जमा करता आले नाही.

सन २०१७-१८ करीता मानधन

मींजूर झालेल्या ६० कलाकाराींची यादी हदनाींक २७ एवप्रल, २०१८ रोजी प्राप्त
झाली असन
ू , त्याींचे बँक तपशिल प्राप्त न झाल्याने अद्याप मानधन अदा
करण्यात आले नाही.

(३) याबाबत हदनाींक ११ र् २४ मे, २०१८ रोजीच्या पिान्र्ये त्जल्हा पररषद,
पण
ु े याींना कळवर्ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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नाशशि येथील शैक्षझणि सांस्थाांची थिीत असलेली शशष्ट्यित्ृ तीची
रक्िम अदा िरण्याबाबत

(२१)

*

११८४२२

श्री.योगेश (बाप)स घोलप (दे िळाली) :

सन्माननीय उच्च

ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील पाि वर्द्यार्थयाांची शिषयर्त्ृ त्तीची सींपण
ू व रक्कम वर्द्यार्थयाांच्या
खात्यार्र जमा करण्याच्या िासनाच्या ननणवयार्र फेरवर्चार करण्याबाबत र्
मा.न्यायालयाने

िासनाला

सच
ू ना

दे ऊनही

त्यार्र

अद्याप

वर्चार

न

केल्यामळ
ु े को्यार्धी रुपयाींच्या थकीत रक्कमेपो्ी नाशिक येथील अनेक
िैक्षणणक सींस्थाींना पैसे अदा करण्यात आले नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,अनेक सींस्थामध्ये प्राध्यापकाींचे सहा ते आठ महहन्याींचे र्ेतनही
करणे कठीण झाले आहे , हे ही खरे आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) नाही, तींिशिक्षण सींचालनालयाच्या अखत्यारीतील

व्यार्सानयक अ्यासक्रमामध्ये प्रर्ेि घेतलेल्या राजषी छिपती िाहू महाराज
शिक्षण िल्
ु क शिषयर्त्ृ ती योजनेसाठी पाि ठरलेल्या वर्द्यार्थयाांची सन २०१७-

१८ या िैक्षणणक र्षावतील उर्वररत थकबाकी सींबध
ीं ीत सींस्थाींच्या खात्यात जमा

करण्याबाबत हदनाींक २१.६.२०१८ रोजी िासन ननणवय ननगवशमत करण्यात
आला आहे .
(२) नाही.
(३)

र्

(४)

त्जल्ह्यातील

तींिशिक्षण

राजषी

छिपती

सींचालनालयाच्या

अधधपत्याखालील

नाशिक

िाहू महाराज शिक्षण िल्
ु क शिषयर्त्ृ ती
योजनेच्या लािार्थयाांना िैक्षणणक र्षव २०१७-१८ मध्ये रु.१७.२२ को्ी इतकी
रक्कम अदा करण्यात आली असन
ू उर्वररत रु.६.३५ को्ी थकबाकी सींस्थाींना
दे ण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .

-----------------
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िोल्हापसर त्जल््यात शासिीय अशभयाांत्रत्रिी
महाविद्यालय सुरू िरणेबाबत

(२२)

*

१२५६९८

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरस दषक्षण) :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पत्श्चम

कोल्हापरू

महाराषरामध्ये

तथा

अन्य

शिर्ाजी

कोणत्याही

वर्द्यापीठ

त्जल्हयात

क्षेिात

कराड

िासकीय

र्गळता

अशियाींत्रिकी

महावर्द्यालय नसल्याने या िागातील वर्द्यार्थयाांना उक्त शिक्षण घेण्यासाठी

अर्ाजर्ी िल्
ु क दयार्े लागत असन
ू गरजू र् हालाखीची पररत्स्थती असलेले
वर्द्याथी या शिक्षणापासन
र्ींधचत रहात असल्याने कोल्हापरू त्जल्हयात
ु
अशियाींत्रिकी महावर्द्यालय सरू
ु करण्याची मागणी सन २०१८ मध्ये केली
असल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबतची

लागणारी

सर्व

प्रकक्रया

पण
ू व

झाली

असन
ू

मा.मया
ु यमींिी महोदयाींनी दे खील या प्रस्तार्ास मान्यता हदली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींित: खरे आहे .
शिर्ाजी

वर्द्यापीठातील

तींिज्ञान

अधधवर्िाग

(Department

Technology) िासन अनद
ु ाननत करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

of

(३) र् (४) शिर्ाजी वर्द्यापीठातील तींिज्ञान अधधवर्िाग िासन अनद
ु ाननत

करण्यासाठी अणखल िारतीय तींिशिक्षण पररषदे च्या वर्हहत ननकषानस
ु ार
कायवरत शिक्षक र् शिक्षकेत्तर कमवचाऱयाींची सींयाया र् त्याकररता येणारा

र्ावषवक वर्त्तीय िार याबाबत सध
ु ाररत प्रस्तार् पाठवर्ण्याच्या सच
ू ना शिर्ाजी
वर्द्यापीठाला केल्या आहे त. त्या अनष
ीं ाने माहहती प्राप्त झाल्यानींतर हा
ु ग
प्रस्तार् मींत्रिमींडळासमोर ठे र्ण्यात येईल.

-----------------
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फुटाळा (नागपसर शहर) तलािातील पाणी दवु षत झाल्याबाबत
(२३)

*

११८१८६

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरस पत्श्चम), डॉ.शमशलांद माने

(नागपरस उत्तर) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नागपरू िहरातील फु्ाळा तलार्ाच्या परीसरातील कचऱयामळ
ु े तलार्ातील
पाणी दवू षत झाल्याने र्नस्पती नष् होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तलार्ाचे नीरीने तयार केलेल्या अहर्ालानस
ु ार चार नमन
ु े
तपासणीत पी.एच.स्तर ७.१, ६.५, ६.८ र् ६.५ असन
त्यात कॅत्ल्ियम,
ु
कॉबोने्, क्लोराईड, नायरे ् आणण सल्फे्चे प्रमाणही ननधावरीत मानकाींपक्ष
े ा
खूप कमी असल्याचे ननदिवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तलार्ाच्या सौंदयीकरणाकरीता राज्य िासनाने केंद्र

िासनाला सन २०१२-१३ मध्ये पाठवर्लेल्या रुपये १२ को्ीींच्या प्रस्तार्ास
मींजुरी शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) र् (२) हे खरे नाही

ननरी नागपरु या सींस्थेने सन २०१७-१८ या कालार्धीकरीता तयार केलेल्या

पयावर्रणीय सद्यत्स्थती अहर्ालानस
ु ार तलार्ाच्या प्रदष
ू ण पातळीत र्ाढ होत
असल्याचे हदसन
ू येत नाही.
(३)

र्

(४)

नागपरू

करण्याचा प्रस्तार्
प्रस्तार्

राज्य

महानगरपाशलकेनी

फु्ाळा

हद. १८ जानेर्ारी, २०११ रोजी

िासनाने

राषरीय

तलार्

तलार्ाचे

पन
ु रुत्ज्जर्न

सादर केला होता. सदर

सींर्धवन

योजने

अींतगवत

केंद्रिासनाकडे मींजूरीस्तर् हदनाींक १ऑक््ोबर २०१२ रोजी सादर केला आहे .
सद्यत्स्थतीत प्रस्तार् केंद्र िासनाकडे प्रलींत्रबत आहे .
(५) प्रश्न ् उद््ार्त नाही.

-----------------
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दापोली (त्ज.रत्नाधगरी) शहरातील नदीिाठािर ि पात्रात आरोग्यास
हानीिारि असलेला जैििैद्यिीय िचरा टािला जात असल्याबाबत
(२४)

*

१२२८४२

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय पयायिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (त्ज.रत्नाधगरी) िहरात बॅंक ऑफ इींडडयाच्या मागील बाजूस
नदीकाठार्र

र्

पािात

ररकाम्या

सलाईनच्या

बा्ल्या,

हॅंड

ग्लोव्ज,

रुग्णालयात र्ापरलेला कापस
ू इ.आरोग्यास हानीकारक असा जैर् र्ैद्यकीय
कचरा ्ाकला जात असल्याचे हदनाींक १४ मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कचरा मानर् र् जनार्राींसाठी हानीकारक असन
ू त्यामळ
ु े
रोगाींची

लागण

होणे

तसेच

श्र्सनाचे

वर्कार

होत

असल्याने

कचरा

्ाकणाऱयाींचा िोध घेऊन कारर्ाई करण्याची मागणी पररसरातील नागररकाींनी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

ननदिवनास आले र् त्यानस
ु ार कचरा ्ाकणा-याींर्र कोणती कारर्ाई केली

तसेच अिा प्रकारच्या कच-याची वर्ल्हे र्ा् लार्ण्याबाबत िासनाची िशू मका
काय आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) र् (२) हे खरे नाही.

(३) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींिण मींडळाने हदनाींक २१.६.२०१८ रोजी आरोग्य
अधधकारी

दापोली

र्

नगरपाशलका

दापोली

याींच्याकडून

मागवर्लेल्या

अहर्ालार्रून मया
ु य अधधकारी नगरपींचायत, दापोली, दापोली िहरामध्ये सदर
हठकाणी पाहणी केली असता त्या हठकाणी जैर् र्ैद्यकीय कचरा
आढळून आलेले नाही.

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

्ाकल्याचे
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चाळीसगाि, भुसािळ ि मुक्ताईनगर (त्ज.जळगाांि) येथील स्िस्त
धान्य गोदामपालाांना तनलांत्रबत िेल्याबाबत

(२५)

*

१२४४०४

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

सन्माननीय अन्न ि

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

(१) चाळीसगार्, िस
ु ार्ळ र् मक्
ु ताईनगर (त्ज.जळगार्) येथील स्र्स्त
धान्याचा

गैरव्यर्हार

केल्याप्रकरणी

तीनही

हठकाणच्या

गोदामपालाींना

त्जल्हाधधका-याींनी ननलींत्रबत केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र् चौकिीनस
ु ार गोदामपालाींव्यनतररक्त अन्य ककती व्यक्तीींर्र
कारर्ाई करण्यात आली र्ा येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१), (२) र् (३) जळगार् त्जल्हयातील सर्व िासकीय

गोदामाींची तपासणी ननयींिक, शिधार्ा्प र् सींचालक, नागरी परु र्ठा, मब
ुीं ई,
तथा राज्यस्तरीय दक्षता पथक प्रमख
ु ,
वर्िागीय

आयक्
ु त,

नाशिक

िस
ु ार्ळ,

चाळीसगार्,

याींच्या

परु र्ठा आयक्
ु ताींचे कायावलय, मब
ुीं ई र्
पथकामाफवत

हद.२०.०१.२०१८

ते

हद.२९.०१.२०१८ या कालार्धीत करण्यात आलेली आहे . सदर तपासणीत
आढळून

आलेल्या

मक्
ु ताईनगर

ि्
ु ीींच्या

र् कुऱहा काकोडा

अनष
ीं ाने
ु ग

सदर

येथील गोदामात

गोदामाींतील

दोन

गोदाम

व्यर्स्थापक र् दोन गोदामपाल याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असन
ू दोन
परु र्ठा तपासणी अधधकारी, तीन परु र्ठा ननरीक्षक याींचे वर्रुध्द वर्िागीय
चौकिी प्रस्तावर्त करण्यात आलेली आहे .

तसेच एक परु र्ठा ननरीक्षक याींचे

वर्रुध्द तात्परु ती एक र्ेतनर्ाढ बींद करणे प्रस्तावर्त करण्यात आलेली आहे .
-----------------
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राज्यातील ग्रामीण भाग, आददिासी पाडे ि सीमा भागात अनुदातनत
मराठी शाळा सुरु िरण्यासाठी बह
ृ त आराखडा तयार

(२६)

*

िरण्याचा घेतलेला तनणयय

११९५३३

श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.प्रशाांत

ठािसर

(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पत्श्चम),
श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पत्श्चम) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण िाग, आहदर्ासी पाडे आणण सीमा िागात नर्ीन
मराठी िाळा सरु
ु होण्याची िक्यता सींपषु ्ात आली असन
ू राज्याच्या िालेय

शिक्षण वर्िागाने सन २००९ साली अनद
ु ाननत मराठी िाळा सरु
ु करण्यासाठी
बह
ृ त आराखडा तयार करण्याचा ननणवय घेतला असल्याचे हदनाींक ८ मे, २०१८
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िासन

केर्ळ

स्र्यींअथवसहात्ययत

इींग्रजी

माध्यमाच्या

िाळाींनाच परर्ानगी दे णार असल्यामळ
ु े मराठी िाळाींचा उक्त आराखडा रद्द
करुन अनेक मराठी िाळा बींद करण्यात आल्याने िाळाबाह्य मल
ु ाींची सींयायाही

र्ाढली असन
ू या ननणवयामळ
ु े कोणीही मराठी िाळा सरु
ु करण्याचे धाडस
करीत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही

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

मुांबईतील विविध शाळाांमधील तुिडी गैर्यिहाराच्या
चौिशी अहिालाबाबत

(२७)

*

११८९७९

श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरस ी), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य),
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श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे

(चोपडा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
स )य , श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पत्श्चम), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफय बच्चस िडस
(अचलपरस ), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरस ), श्रीमती तप्ृ ती सािांत
(िाांद्रे पि
स )य , श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पत्श्चम) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) मब
ींु ईतील िाळाींमधील १ हजार २४ तक
ु डया उपनगरातील िाळाींमध्ये
बेकायदे िीर हस्तातींररत करुन गैरव्यर्हार केल्याचे हदनाींक २१ एवप्रल, २०१८
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िालेय शिक्षण वर्िागातील बहुताींि अधधकारी हे आधथवक
व्यर्हाराशिर्ाय एकही नस्ती पढ
ु े पाठवर्त नसल्यामळ
ु े मब
ुीं ईतील अनेक

शिक्षकाींना िास होत असन
ु याबाबत चौकिी करण्याची मागणी गत र्षावपासन
ू

मब
ुीं ई शिक्षक लोकिाही आघाडीकडून (्ीडीएफ) िालेय शिक्षण वर्िागाकडे
करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

याप्रकरणी

कोणतीच

कारर्ाई

होत

नसल्याने

चौकिी

करुन

्ीडीएफ

सींघ्नेने केंद्रीय मनषु यबळ वर्कास मींिालयाकडे तक्रार अजव नोंदवर्ल्यानींतर
राज्यातील

शिक्षण

वर्िागातील

गैरव्यहाराची

याबाबतचा

अहर्ाल केंद्रीय मनषु यबळ मींिालयाला सादर करार्ा असे आदे ि िालेय
शिक्षण वर्िागाला माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान दे ण्यात आले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

आले

र्

त्यानस
ु ार

उक्त

अहर्ाल

केंद्रीय

मनषु यबळ

वर्कास

मींिालयाकडे पाठवर्ला आहे काय तसेच सदर अहर्ालातील ननषकषव काय

आहे त र् त्यानष
ीं ाने गैरव्यहारास जबाबदार असणाऱयाींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई
ु ग
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लबाींची कारणे काय आहे त ?

33
श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .

(२) या प्रकरणाची चौकिी करण्याबाबत मब
ुीं ई शिक्षक लोकिाही आघाडीकडून
मागणी करण्यात आली आहे .

(३) या बाबत ्ीडीएफ सींघ्नेने केंद्रीय मन
ु षयबळ मींिालयाकडे केलेल्या
तक्रारीची प्रत र् ननदे ि प्राप्त झालेले नाहीत.

(४) सदर प्रकरणाची सखोल चौकिी करुन िासनास अहर्ाल सादर करण्याचे
त्जल्हाधधकारी, मब
ींु ई उपनगर याींना कळवर्ले आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

राज्यातील ररक्त असलेली प्राचायय, प्राध्यापि,
शशक्षि ि शषक्षिेत्तर पदे भरणेबाबत
(२८)

*

११७६९८

श्री.सांजय

पोतनीस

(िशलना),

श्री.ददपि

च्हाण

(फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील

(िराड उत्तर), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरस ),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.वििास िांु भारे (नागपरस मध्य), श्रीमती मांदा

म्हात्रे (बेलापरस ), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पत्श्चम), अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािसर (पनिेल),

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सतु नल शशांदे (िरळी), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (्म्हपरस ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु
(लातरस

शहर),

श्री.पथ्
ृ िीराज

च्हाण

(िराड

दषक्षण),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी),
अॅड.यशोमती

ठािसर

(ततिसा),

श्रीमती

तनमयला

गावित

(इगतपरस ी),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हषयिधयन

सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.जयिुमार
गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
स )य ,

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), डॉ.आशशष दे शमख
(िाटोल), श्री.प्रिाश सि
ु
ु े
(मागाठाणे), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली
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पि
स )य , श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरस ग्रामीण),

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरस ), श्रीमती
सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.भारत भालिे (पांढरपरस ),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील तसेच मब
ुीं ईतील अनद
ु ाननत महावर्द्यालयाींमध्ये प्राध्यापकाींच्या

हजारो जागा ररक्त असताींनाही हदनाींक २३ मे, २०१७ रोजी सध
ु ाररत
आकृतीबींध आणण आधथवक कारण दे त सहाययक प्राध्यापकाींच्या िरतीर्र बींदी
घातली असल्याचे तसेच पािताधारकाींना ताशसका तत्र्ार्र (सीएचबी-क्लॉक

हार्र बेशसस) त्
ु पज्
ुीं या र्ेतनार्र काम करार्े लागत असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर, मराठर्ाडा वर्द्यापीठाींतगवत असलेल्या
र्ररषठ महावर्द्यालयातील प्राध्यापकाींच्या अनेक जागा ररक्त असल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०११ पासन
प्राध्यापक िरती केलेली नसल्याने
ू

राज्यातील ४० ्क्के महावर्द्यालयाींमध्ये सहायक प्राध्यापकाींच्या सम
ु ारे १०
हजार जागा ररक्त असन
ू पािता धारकाींची सींयाया ५० हजाराींर्र गेली असन
ू

राज्यिरातील महावर्द्यालयात प्राचायव या मया
ु य पदासह एकूण १८ हजाराींहून
अधधक जागा शिक्षक आणण शिक्षकेतर कमवचा-याींच्या ररक्त असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास
काय,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

वर्द्याथी

सींयाया

आले आहे , हे ही खरे आहे
र्ाढत

असताना

तसेच

कॉलेजातील दै नहीं दन प्रिासकीय तसेच िैक्षणणक कामकाजाच्या दृष्ीने आणण

राषरीय मल्
ु याींकन र् अधधस्र्ीकृती प्रमाणन (अकॅ क्रडड्े िन) शमळण्याकरीता
कॉलेजात ननयशमत प्राचायव असणे आर्श्यक असन
अपरु ा कमवचारी र्गव
ू
असल्याने महावर्द्यालये अडचणीत आल्याने याचा पररणाम नक
ु त्याच जाहीर
झालेल्या राषरीय मल्
ु याींकनार्र झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प्राध्यापकाींची एकूण ९५११ पदे ररक्त असणे तसेच माहे
एवप्रल,

२०१८

मध्ये

१५००

ते

२०००

प्राध्यापक

ननर्त्ृ त

होत

असन
ू

वर्द्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान होत असल्याने प्राध्यापक सींघ्नेने मा.उच्च
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र् तींि शिक्षण मींिी आणण मा.वर्त्त मींिी याींना हदनाींक १५ मे, २०१८ रोजी र्ा

त्यासम
ु ारास आपल्या मागण्याींचे ननर्ेदन हदले तसेच पीएचडी/ने्/से् पािता
धारक याींनी आझाद मैदान, मब
ींु ई येथे उपोषण केले होते, हे ही खरे आहे
काय,

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

आढळून आले र् त्यानस
ु ार सींबधीं धत ररक्त पदे िरण्याबाबत कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२) र् (३) वर्त्त वर्िागाच्या हदनाींक २५/५/२०१७
च्या

िासन ननणवयानस
ु ार सध
ु ारीत आकृतीबींध मींजूर होईपयांत पद िरतीस

बींदी आहे .

ऑक््ोंबर, २०१७ च्या वर्द्याथी सींयायेनस
ु ार राज्यातील अिासककय

अनद
ु ाननत महावर्द्यालयातील ९,५११ शिक्षककय र् ८,७९८ शिक्षकेतर अिी
एकूण १८,३०९ पदे ररक्त आहे त.

तथावप, वर्त्त वर्िागाने प्राचायावची पदे िरण्यास मान्यता हदल्यानस
ु ार,

िासन पररपिक हदनाींक २३/४/२०१८ अन्र्ये ररक्त असलेली प्राचायावची २६०
पदे र् िवर्षयात ररक्त होणारी प्राचायावची पदे िरण्यास मान्यता दे ण्यात

आली आहे . तसेच, अिासकीय अनद
ु ाननत महावर्द्यालयातील शिक्षक र्
शिक्षकेत्तर पदाींच्या आढाव्यासह ररक्त पदे िरण्यास मान्यता दे ण्याबाबतचा
प्रस्तार् वर्त्त वर्िागास सादर केला आहे .

अधधव्यायायात्याींच्या ररक्त पदाींमळ
ु े वर्द्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान होऊ

नये यासाठी, ताशसका तत्र्ार्र अधधव्यायायात्याींची ननयक्
ु ती करण्यात येत
आहे .

(४) सन २०१६ मध्ये NAAC मल्
ु याींकन झालेल्या राज्यातील एकूण २०६
महावर्द्यालयाींच्या मल्
ु याींकनाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे .
(अ) “अ” र्ा त्यार्रील दजावची महावर्द्यालये -६४

(ब) “ब” र्ा त्यार्रील दजावची महावर्द्यालये -११७
(अ) “क” र्ा त्यार्रील दजावची महावर्द्यालये -२५

सन २०१७ मध्ये NAAC मल्
ु याींकन झालेल्या राज्यातील एकुण ३१३

महावर्द्यालयाींच्या मल्
ु याींकनाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे :(अ) “अ” र्ा त्यार्रील दजावची महावर्द्यालये -११९
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(ब) “ब” र्ा त्या र्रील दजावची महावर्द्यालये -१८७
(अ) “क” र्ा त्या र्रील दजावची महावर्द्यालये -७

उक्त बाब पाहता NAAC मल्
ु याींकनाला फ्का बसला असल्याचे

म्हणता येणार नाही.

(५) पीएचडी/ने्/से् पािताधारक याींच्याकडून ननर्ेदन प्राप्त झाले आहे .

(६) वर्त्त वर्िागाच्या सच
ु नानस
ु ार अिासकीय अनद
ु ाननत महावर्द्यालयातील

शिक्षक र् शिक्षकेत्तर पदाींच्या आढाव्यासह ररक्त असलेली पदे िरण्यास
मान्यता दे ण्याबाबतचा प्रस्तार् वर्त्त वर्िागास सादर केला आहे .
-----------------

तळोजा (निी मुांबई) येथील औद्योधगि िसाहतीमधील ररयल इांडडया
फसड्स िांपनी फ्रसटी या थांड पेयाचे बेिायदे शीर

(२९)

उत्पादन िरीत असल्याबाबत

*

११८४७२

(जुन्नर) :

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

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तळोजा (नर्ी मब
ींु ई) येथील औद्योधगक र्साहतीतील ररयल इींडडया फूड्स

कींपनीने पाले ॲग्रो प्रा.शल. कींपनीच्या फ्रू्ी या थींड पेया समान फ्रूह्न नार्ाचे
मँगो ज्यस
ू चे बेकायदे िीर उत्पादन करुन त्याची बाजारात वर्क्री केल्याचे

तसेच फूड ॲण्ड स््ँ डडव ॲथोरर्ी ऑफ इींडडया याींची परर्ानगी न घेता सदर
कींपनीने

उत्पादन

सरु
ु

केल्याचे

को्व

ररशसव्हरने

केलेल्या

तपासणीत

ननदिवनास आल्याने या कींपनी वर्रोधात तळोजा पोलीसाींनी अन्न सरु क्षा

आणण मानके अधधननयमानस
ु ार गन्
ु हा दाखल केल्याचे हदनाींक ८ एवप्रल, २०१८
रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररयल इींडडया फूड्स या कींपनीने बेकायदे िीरररत्या तयार
केलेले

फ्रूह्न

या

थींड

पेयाचे

उत्पादन

गेल्या

ककती

महहन्यापासन
ू

बेकायदे िीरररत्या सरु
ु आहे र् उत्पाहदत पेयाचे राज्यात ककती हठकाणी
वर्तरण करण्यात आले आहे , वर्तरीत केलेला माल र् गोडाऊन मधील तयार

तसेच कच्चा माल छापा ्ाकून जप्त करण्यात आला आहे काय, त्याची
अींदाजे ककीं मत ककती आहे,
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(३) असल्यास, उक्त कींपनीकडे चहा पार्डर बनवर्ण्याचा परर्ाना असन
ू
त्याचे नत
व ा केली नसल्याचे ननदिवनास
ु नीकरण तसेच अन्य ननयमाींची पत
ु त
आले आहे, हे ही खरे आह काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार सदर कींपनी र् याींस जबाबदार असणाऱया
अधधकाऱयाींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे .

(२) ररयल इींडडया फूड्स या कींपनीने माहे फेब्रर्
ु ारी, २०१८ पासन
ू फ्रू्ीन या

थींड पेयाचे उत्पादन सरु
ींु ई-ठाणे पररसरात सॅंपल म्हणन
ु केले असल्याचे र् मब
ू
वर्क्री केल्याचे तपासात हदसन
ू आले.

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई याींनी को्व ररशसव्हर याींना कींपनी सील करुन

कारर्ाई करण्याचे हद.१६.०३.२०१८

रोजी आदे ि हदले होते. त्यानष
ीं ाने को्व
ु ग

ररशसव्हर याींनी अींदाजे रु.४०,००० ककीं मतीचा
कच्चा माल जप्त केला आहे .

उत्पाहदत शितपेयाचा साठा र्

(३) सदर कींपनीस चहा पार्डर बनवर्ण्यासाठी परर्ानगी हदलेली नसन
ू चहा
पार्डर, मसाले र् कन्फेक्िनरी याींच्या ककरकोळ वर्क्री करीता अन्न सरु क्षा र्
मानके कायद्याींतगवत नोंदणी मींजरू करण्यात आली आहे . सदर नोंदणीच्या
नत
ु नीकरणाचा परर्ाना हदनाींक ०६.०९.२०२० पयांत आहे .

(४) रॉयल इींडडया फुड्स या पेढीने फ्रू्ीन या थींड पेयाचे वर्नापरर्ाना उत्पादन
केल्याने सदर पेढीवर्रुध्द अन्न सरु क्षा र् मानके अधधननयम २००६ चे कलम
६३ नस
ु ार न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मनमाड (ता.नाांदगाांि, त्ज.नाशशि) शहरात अनधधिृत
विदहरी खोदण्यात आल्याबाबत

(३०)

*

११९८३८

श्री.पांिज

भज
ु बळ

(नाांदगाि) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मनमाड (ता.नाींदगाींर्, त्ज.नाशिक) िहरास पाणी परु र्ठा करणा-या

र्ागदडी धरण क्षेिात ३५ अनधधकृत वर्हहरी खोदण्यात आल्या असन
ू या
वर्हहरीींतन
बेकायदे िीर पाणी उपसा होत असल्यामळ
ू
ु े मनमाड िहरात तीव्र
पाणी ्ीं चाई ननमावण झाल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मया
ु याधधकारी, मनमाड नगर पररषद याींनी

हदनाींक ७ मे, २०१८ रोजी तहशसलदार, चाींदर्ड र् हदनाींक १५ मे, २०१८ रोजी
उपवर्िागीय अधधकारी, उपवर्िाग चाींदर्ड याींच्याकडे लेखी पिाद्र्ारे सदरच्या

अनधधकृत वर्हहरी बींद करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकषव
काय आहे त र् त्यानस
ु ार या अनधधकृत वर्हहरीींर्र िासनाने कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) उपवर्िागीय अधधकारी, चाींदर्ड याींनी स्थाननक तलाठी/मींडळ अधधकारी
याींचेमाफवत

चौकिी

केली

असन
ू

पाणी

उपसा

करणा-या

िेतक-याींना

तलार्ालगतच्या/ धरणालगतच्या ५०० मी्रच्या आत वपण्याच्या पाण्याच्या

व्यनतररक्त इतर प्रयोजनासाठी वर्हहरीस प्रनतबींध करण्याचे, ककीं र्ा ्ीं चाई

कालार्धी सींपषु ्ात येईपयांत वर्हहरीतन
ू पाणी उपसा करण्याचे मनाई आदे ि
हद.२४.०५.२०१८ अन्र्ये पारीत केले आहे त. तसेच सदर आदे िान्र्ये उप

अशियींता, महाराषर राज्य वर्द्यत
वर्तरण कींपनी, चाींदर्ड याींना त्याींचे
ु

अधधपत्याखालील अनधधकृत पाणी उपसा करणा-या िेतक-याींचे वर्द्यत
ु
जोडणी बींद करण्याचे दे खील आदे ि दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

िोथड
ु े (ता.महाड, त्ज.रायगड) धरण पररसरातील आददिासी िाड्याांना
(३१)

*

पाणीपरु िठा िरण्याबाबत

१२३९८८

श्री.भरतशेठ

गोगािले

(महाड) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) कोथुडे (ता.महाड, त्ज.रायगड) धरण पररसरातील आहदर्ासी र्ाड्यार्र गत

४० र्षावपासन
पाणीपरु र्ठा होत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा
ू
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच धरण क्षेिालगत असलेल्या गार्ामळ
ु े या गार्ात कृषी र्न
सामात्जक

र्नीकरण

वर्िागाकडून

अद्यापपयांत

कोणत्याही

योजना

राबवर्ण्यात आलेल्या नसल्याने कोथुडे आहदर्ासी र्ाडयाींकररता वर्िेष योजना
राबवर्ण्याची ग्रामस्थाींकडून मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

रोहा र्न वर्िागामाफवत मौजे कोथुडे गार्ात त्जल्हा र्ावषवक योजना सन

२०१३-१४ अींतगवत शसमें ् बींधारा बाींधण्याचे काम करण्यात आले आहे . तसेच

राषरीय र्नीकरण कायवक्रमाींतगवत सन २०१३ मध्ये शमश्र प्रजातीच्या ५०००
रोपाींची लागर्ड करण्यात आली. सन २०१६-१७ मध्ये र्नतळे खोदण्याचे काम
करण्यात आले आहे .

कोथड
ु े गार्ात कृषी वर्िागातफे पढ
ु ीलप्रमाणे कायवक्रम राबवर्ण्यात आले

आहे त :- १) महात्मा फुले जलिम
ू ी सींधारण अशियान सन २०११-१२,

२) गनतमान पाणलो् वर्कास कायवक्रम सन २०११-१२, ३) महाराषर ग्रामीण
रोजगार हमी योजना सन २०१२-१३, ४) एकात्त्मक पाणलो् क्षेि व्यर्स्थापन

कायवक्रमा अींतगवत अ) नैसधगवक साधन-सींपत्ती व्यर्स्थापन उपचार सन
२०१३-१४, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ ब) प्रेरक प्रर्ेि उपक्रम कामे सन
२०१२-१३ र् क) उपजीवर्का कायवक्रम सन २०१६-१७ र् सन २०१७-१८.

कोथुडे आहदर्ासी र्ाड्याकरीता वर्िेष योजना राबवर्ण्याबाबत र्न

वर्िाग अथर्ा कृवष वर्िाग याींच्याकडे लेखी मागणी प्राप्त झालेली नाही.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

-----------------
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पुणे त्जल््यात मोफत ि सक्तीच्या शशक्षणाच्या अधधिारानुसार
(आरटीई) शाळाांमध्ये प्रिेश शमळत नसल्याबाबत

(३२)

*

१२४५५४

श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े त्जल्ह्यातील मोफत र् सक्तीच्या शिक्षणाचा अधधकार (आर्ीई)
मधून प्रर्ेि शमळालेल्या िाळे त प्रर्ेि दे ण्यास िाळाींकडून पालकाींना नकार र्
हदरीं गाई करण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, पण
ु े त्जल्ह्यातील मोफत र् सक्तीच्या शिक्षणाचा अधधकार
(आर्ीई) मधून प्रर्ेि घेतलेल्या वर्द्यार्थयाांकडून उक्त िाळा ट्यि
ू न फी,

िैक्षणणक साहहत्य, गणर्ेि, स्पोट्वस र् एक्स्रा कररक्यल
ु म अॅक््ीव्ही्ी
अींतगवत अर्ाजर्ी िल्
ु क घेत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, पण
ु े िहरात दस
ु ऱया फेरी अखेर अनेक वर्द्यार्थयावना अद्यापही

प्रर्ेि शमळाला नसल्याने िैक्षणणक र्षव र्ाया जाण्याच्या शितीने आधथवक दब
व
ु ल
घ्कातील पालकाींमध्ये शितीचे र्ातार्रण ननमावण झाले आहे ,
आहे काय,

हे

ही खरे

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१), (२) र् (३) हे खरे नाही.
(४) र् (५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

रामटे ि (त्ज.नागपसर) येथील मुखयमांत्री पेयजल योजनेची
िामे पसणय िरण्याबाबत

(३३)

*

१२१७५९

श्री.डड मल्लीिाजन
सय रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राम्े क (त्ज.नागपरू ) येथे मया
ु यमींिी पेयजल योजनेंतगवत ्प्पा १ मध्ये
कामे मींजूर करुन ननधी मींजूर करण्यात आला असताींनाही कामे सरु
ु करण्यात
आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त कामे प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय आहे त र्
्प्पा २ मध्ये उर्वररत ननधी केंव्हापयांत मींजूर होणे अपेक्षक्षत आहे,

(३) असल्यास, या कामाींची ननवर्दा प्रकक्रया करण्यात आली आहे काय तसेच
सदरील कामे ककती कालार्धीत पण
ू व होण्याचे अपेक्षक्षत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) र् (३) मया
ु यमींिी ग्रामीण पेयजल

कायवक्रमाींतगवत राम्े क तालक्
ु यातील १) मौ. िींडारबोडी, २) मौ.र्ींडम्बा,

३) शितलर्ाडी र् ४) काींद्री येथील नळ पाणी परु र्ठा योजनाींना मींजूरी दे ण्यात
आली असन
त्या कररताची ननवर्दा प्रकक्रया पण
ू
ू व करण्यात आली आहे .
योजनेच्या कामाींचे कायावरींि आदे ि दे ण्यात आले आहे त. सदर योजनाींची कामे
पण
ु व होण्यासाठी १५ महहने इतका कालार्धी लागणार आहे . सदर योजनाींच्या

अींमलबजार्णीकररता त्जल्हा पररषदे स रु. २९१.३० लाख इतका ननधी उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर, मराठिाडा विद्यापीठातील गैर्यिहाराबाबत
(३४)

*

१२३३४०

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय उच्च ि

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

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर,

मराठर्ाडा

वर्दयापीठाचे

कुलगरु
ु

याींच्या

बींगल्याच्या सि
ु ोशिकरणासाठी अकारण खचव केला असल्याचे हदनाींक ३०
माचव, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, या वर्द्यापीठात सींिोधन, प्रकािन, प्रश्नपत्रिका, ननयमबाहय
ननयक्
ु त्या तसेच िैक्षणीक साहहत्य खरे दीतही गैरव्यर्हार झाला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या सींदिावत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले र् त्यानस
ु ार सींबधीं धताींर्र कोणती कारर्ाई केली
येत आहे,

र्ा करण्यात

(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) आणण (३) प्रश्नात नमद
ू केल्याप्रमाणे कुलगरु
ु याींच्यावर्रध्द बऱयाच
तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. सदर तक्रारीींची चौकिी करण्याबाबत एक सशमती
स्थापन करण्यात आली आहे . सदर सशमतीच्या अहर्ालार्र िासनस्तरार्र
ननणवय घेण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

राज्यात विशेषत: ठाणे ि मुांबईतील अनेि तांत्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये
तनयमबा्य पध्दतीने अभ्यासक्रम सुरु असल्याबाबत

(३५)

*

११९७५८

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बरस ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा मात्जिडा), श्री.मनोहर भोईर (उरण),
श्री.अतनल बाबर (खानापरस ), श्री.सतु नल शशांदे (िरळी) :

तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि

(१) राज्यातील वर्िेषत: ठाणेसह मब
ुीं ईतील तींिशिक्षणाचे धडे दे णाऱया अनेक
सींस्थाींमध्ये काही अ्यासक्रम हे ननयमाबाह्य पध्दतीने चालवर्ले जात
असल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य िासनाच्या उच्च र् तींिशिक्षण वर्िागाने आठ
अ्यासक्रम
आहे काय,

बींद करण्याबाबत उक्त सींस्थाना आदे ि हदले आहे त, हे ही खरे

(३) असल्यास, उपरोक्त सींस्था कोणत्या आहे त र् ननयमबाह्य पध्दतीने
चालवर्लेले अ्यासक्रम कोणते आहे त,
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
अ्यासक्रम

बींद

केल्याने

त्यामध्ये

शिकत

असलेल्या

वर्दयार्थयाांच्या

शिक्षणाच्या दृष्ीने कोणती पयावयी व्यर्स्था केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

राज्यातील विशेषत: सातारा त्जल््यातील दध
ु भेसळ
िरणाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(३६)
मश्र
ु ीफ

*

१२३०४२

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन

(िागल), श्री.त्जतेंद्र

आ्हाड (म्
ुां ा िळिा), श्री.सांजय साििारे

(भस
ु ािळ), श्री.ददपि च्हाण (फलटण) :

सन्माननीय अन्न ि औषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तबेल्यातन
ू वर्कले जाणारे ७१ ्क्के आणण बींद वपिव्यामधून
वर्कले जाणारे ब्रँडड
े दध
ु ाचे ६५ ्क्के नमन
ू े सदोष असल्याचे तसेच सातारा
त्जल्ह्यातील १३ दध
डेअऱयाींचे नमन
ू
ु े कमी दजावचे असल्याची माहहती
कींझ्यम
ु र गायडन्स सोसाय्ी ऑफ इींडडया (सीजीएसआय) याींनी केलेल्या
तपासणीमध्ये आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, त्यात सातारा तसेच इतर त्जल्ह्यातील कोणत्या
डेअऱयाींचे नमन
ु े कमी दजावचे आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं धताींर्र कोणती
दीं डात्मक कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे अींित: खरे आहे .

(२) कींझ्यम
ु र गायडन्स सोसाय्ी ऑफ इींडडया (सीजीएसआय) या सींस्थेने
प्रशसध्द केलेल्या अहर्ालाच्या वर्श्र्ासाहवतब
े ाबत खािी नसल्याने उपरोक्त
अहर्ालाच्या अनष
ीं ाने चौकिी करण्यात आली नाही.
ु ग

तथावप, अन्न र् औषध प्रिासनाच्या ननयमीत कामकाज र् वर्िेष

मोहहमा अींतगवत सातारा त्जल्ह्यात

सन २०१७-२०१८ या कालार्धीत घेण्यात

आलेल्या दध
ै ी १९ नमन
ू ाच्या एकूण ११० नमन्
ु याींपक
ु े अप्रमाणणत दजावचे

आढळून आलेले आहे त. सदरचे १९ अप्रमाणणत नमन
ू े १३ डेअरीमधील आहे त.
१९ नमन्
ै ी १२ प्रकरणी न्यायननणवय अधधकारी याींनी रु.१,४८,०००/- दीं ड
ु याींपक
ठोठर्ला असन
ू उर्वरीत ०७ प्रकरणे न्यायननणवयास्तर् प्रलींत्रबत आहे त.
राज्यात

सन

२०१७-१८

या

कालार्धीत

दध
ु ाचे

२१३८

नमन
ु े

वर्श्लेषणाकरीता घेण्यात आले. त्यापैकी १६३९ नमन
ु े प्रमाणणत दजावच,े ०१
नमन
ु ा असरु क्षीत, ३९० नमन
ु े कमी दजावचे आढळले असन
ू १०८ नमन्
ु याींचे

अहर्ाल प्रलींत्रबत आहे त. राज्यात सन २०१७-१८ या कालार्धीत १६७ प्रकरणे
न्यायननणवयासाठी र् ८३ प्रकरणे तडजोडीसाठी दाखल करण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

पाली दे िद (सि
ु ापरस ) (ता.पनिेल, त्ज.रायगड) येथील पाणी परु िठा ि
स्िच्छता सशमतीने साियजतनि तनधीचा अपहार िेल्याबाबत

(३७)

*

११६६३८

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाली दे र्द (सक
ु ापरू ) (ता.पनर्ेल, त्ज.रायगड) येथील पाणी परु र्ठा र्

स्र्च्छता सशमतीने सार्वजननक ननधीचा अपहार केला असन
ू रायगड त्जल्हा

पररषदे चे उपमया
ु य कायवकारी अधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील चौकिी

सशमतीने आपला अहर्ाल माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान सादर
केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अहर्ालात इतर कोणत्या बाबी नमद
ू करण्यात आल्या
आहे त, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) पनर्ेल तालक्
ु यातील पाली दे र्द (सक
ू ापरू ), ता.पनर्ेल, त्ज.रायगड येथील
ग्राम पाणी परु र्ठा र् स्र्च्छता सशमतीने सार्वजननक ननधीचा गैरव्यर्हार
केल्याप्रकरणी उपमया
ु य कायवकारी अधधकारी (पाणी र् स्र्च्छता) याींच्या
अध्यक्षतेखालील

सशमतीने

डडसेंबर,

२०१७

मध्ये

चौकिीमध्ये प्रथमदिवनी अननयशमतता झाल्याचे

चौकिी

केली

हदसन
ू आले आहे .

आहे .

या

योजनेचे सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या आधथवक र्षाांचे सनदी लेखापाल
याींच्यामाफवत लेखा पररक्षण झालेले आहे .

ग्रामपींचायत, पाली दे र्द याींनी

मींजूर केलेल्या ठरार्ानस
ु ार या योजनेचे सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या

आधथवक र्षावचे फेर लेखा पररक्षण करण्याकरीता स्थाननक ननधी लेखा याींना

कळवर्ले आहे . तसेच ग् वर्कास अधधकारी, पींचायत सशमती, पनर्ेल र्
कायवकारी

अशियींता,

महारषर

जीर्न

प्राधधकरण,

पनर्ेल

अननयशमततेबाबत आर्श्यक कायवर्ाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

याींच्यामाफवत

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

पण
ु े त्जल्हा पररषद, प्राथशमि शशक्षण विभागाच्या शशक्षणाधधिाऱयाांनी
िेलेल्या गैर्यिहाराबाबत

(३८)

*

१२०३७३

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े त्जल्हा पररषदे च्या प्राथशमक शिक्षण वर्िागाच्या

शिक्षणाधधकारी

याींच्या कारिाराच्या चौकिीचे आदे ि शिक्षण उपसींचालक याींनी माहे फेब्रर्
ु ारी
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान हदले असल्याचे ननदिवनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

यामध्ये

अननयशमतता

र्

बोगस

शिक्षक

मया
ु याध्यापक मान्यता, िाळाींच्या स्र्मान्यता, प्रथम मान्यता

मान्यता,

असे शिक्षण

वर्िागात ननयमबाह्य पद्धतीने काम करीत असल्याने आदे ि हदले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र् त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

विनोद

तािडे

:

(१)

प्राथशमक

शिक्षण

सींचालनालयाने

त्याींच्या

हद.२.२.२०१८ च्या पिान्र्ये चौकिीचे आदे ि वर्िागीय शिक्षण उपसींचालक,
पण
ु े वर्िाग, पण
ु े याींना हदले आहे .

(२) एक उपशिक्षक्षका र् एक मया
ु याध्यावपका याींच्या मान्यताींना अनाधधकाराने
र्ैयत्क्तक मान्यता दे ऊन तद्नींतर त्यास स्थधगती हदली आहे .

(३) सदर प्रकरणी प्राथशमक चौकिी करुन स्र्यींस्पष् अशिप्रायासह पररपण
ू व
अहर्ाल िासनास सादर करण्याचे ननदे ि शिक्षण आयक्
ु त याींना हदले आहे .
तसेच सींबधीं धत शिक्षणाधधकारी याींची तक्रारीमळ
ु े बदली करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मराठिाड्यासाठी स्ितांत्र िॉटर ग्रीडीांग योजना आखन
स दष्ट्ु िाळी
गािाांना पाणी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(३९)

*

१२४०६१

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठर्ाड्यासाठी स्र्तींि र्ॉ्र ग्रीडीींग योजना आखन
ू दषु काळी गार्ाींना
पाणी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत मेकोरो् डेव्हलपमें ् ॲण्ड एीं्रप्रायजेस

कींपनी वर्वर्ध बाबीींचा अ्यास करुन र् अहर्ाल सादर करुन वर्वर्ध पयावय
सच
ु वर्णार असन
ू त्या पयावयामधील महाराषर

िासनास जो पयावय योग्य

र्ा्े ल त्या पयावयार्र मेकोरो् कींपनी प्राथशमक सींकल्पन अहर्ाल सादर
करणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार इस्िाईलच्या मे.मेकोरे ् डेव्हपमें ् ॲण्ड एीं्रप्रायजेस
कींपनीने कामाला सरु
ु र्ात केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यत्स्थती काय आहे र् उक्त योजना ककती
कालार्धीत पण
ू व होणार आहे ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) हे खरे आहे .

(३) इस्िायलच्या मेकोरो् डेव्हलपमें ् ॲण्ड एीं्रप्रायजेस कींपनीने अहर्ाल
तयार करण्याचा कामाला सरु
ु र्ात केलेली आहे . सदर कींपनीने मागणी केलेली

वर्वर्ध वर्िागाींची माहहती उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे . सदरहू
अहर्ाल तयार करण्यास दोन र्षावचा कालार्धी दे ण्यात आलेला आहे .
-----------------

मासाळिाडी (ता.बारामती, त्ज.पण
ु े) ग्रामपांचायतीत राष्ट्रीय ग्रामीण
वििास पेयजल योजनेत झालेला गैर्यिहार

(४०)

*

१२४५०९

श्री.जयप्रिाश

मद
ुां डा

(बसमत) :

सन्माननीय

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

मासाळर्ाडी

(ता.बारामती,

त्ज.पण
ु े)

ग्रामपींचायतीत

राषरीय

ग्रामीण

वर्कास पेयजल कायवक्रमाींतगवत ४७ लाखाींची योजना मींजरू करण्यात आली
असन
ू सदरहू योजनेत गैरव्यर्हार झाल्याचे माहे माचव, २०१८ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू योजनेत लािाथींच्या बनार्् सह्या, योजनेचे काम
चुकीचे होणे, पाण्याची सोय नसतानाही वर्हीरीर्र खचव करणे, पाण्याचा स्िोत
न तपासणे, ठे केदाराींकडून साध्या पार्त्याींर्र मोठ्या रकमा दे णे, ठे केदारास

रोख रकमा र् अरे खाींककत धनादे ि दे णे इ. प्रकारे गैरव्यर्हार झाल्याचे
ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,

चौकिीत काय आढळून आले र् त्यानष
ीं ाने दोषीींर्र िासनाने कोणती
ु ग
कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अिींत: खरे आहे .
योजनेच्या

कामाची

काही

रक्कम

सशमतीमाफवत

अरे खाींककत

धनादे िाव्दारे ठे केदारास हदल्याचे लेखापररक्षणामध्ये ननदव िनास आले आहे .

त्यानींतर रे खाींककत धनादे िाव्दारे च रक्कम अदा करण्यात आली. तथावप,

लािाथींच्या बनार्् सहया, पाण्याची सोय नसताींनाही खचव करणे, पाण्याचा
स्िोत न तपासणे, ठे केदाराकडून साध्या पार्त्याींर्र मोठया रकमा दे णे,
ठे केदारास रोख

रकमा दे णे

या बाबी आढळून आल्या नाहीत. मींजूर

अींदाजपिक र् मल्
ु याींकनापेक्षा जादा रक्कम ठे केदारास अदा करण्यात आलेली
नाही.
(३)

अरे खाींकीत

धनादे ि

दे ण्याबाबत

सशमतीस

रे खाींककत

धनादे िाव्दारे

ठे केदारास दे यकाची रक्कम अदा करणेबाबत उप अशियींता याींचेमाफवत
कळवर्ण्यात आले र् त्यानींतर पढ
ु ील सर्व धनादे ि रे खाींककत दे ण्यात आले.

बींडगरर्स्तीकडे जाणारी वर्तरण व्यर्स्था कमी खोलीर्र ्ाकण्यात

आल्याचे ननदव िनास आले. ती पन्
ु हा अींदाजपिकाप्रमाणे खोलीर्र ्ाकण्यात
आली आहे .

योजनेतील

पाण्याचा

नमन
ु ा

तपासणी

अहर्ाल

राज्य

आरोग्य

प्रयोगिाळा, पण
ु े याींचेकडून प्राप्त झाल्यानींतर र् मींजरू योजनेतील वर्हीरीस
परु े से पाणी असल्याची खािी करुन योजनेची कामे हाती घेण्यात आली.
योजना पण
ु व करुन ती कायावत्न्र्त करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

आांबेगाि (त्ज.पुणे) तालुक्यात स्िस्त धान्य दि
ु ानात
तसरडाळ उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४१)

*

१२०४१३

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.त्जतेंद्र आ्हाड

(म्
ां डोळस (माळशशरस) :
ुां ा िळिा), श्री.हनम
ु त

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) आींबेगार् (त्ज.पण
ु े) तालक्
ु यात स्र्स्त धान्य दक
ु ानात ५५ रुपये ककलो
तरू डाळ वर्क्रीसाठी आली असताना माचव महहना सींपला तरी अनेक स्र्स्त
धान्य दक
ु ानातील ग्राहकाींना तरू डाळ उपलब्ध करुन दे ण्यात आली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ग्राहकाींनी तहशसलदार, आींबेगार् याींचेकडे माहे माचव,
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले र् त्यानस
ीं ीताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा
ु ार सींबध
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) र् (२) हे खरे नाही.
(३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

धामापुर (त्ज.शसांधद
ु ग
ु य) तलािातील अनधधिृत
िामाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(४२)

*

११९१२७

(इस्लामपरस ),

श्री.त्जतें द्र आ्हाड (म्
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरस ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि
च्हाण (फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजयत) : सन्माननीय साियजतनि बाांधिाम
(साियजतनि उपक्रम िगळसन) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धामापरु (त्ज.शसींधुदग
ु )व तलार्ात प्रदष
ु ण पसरर्णा-या र् जैर्वर्वर्धतेला
धोका

पोहोचर्णा-या

अनधधकृत

कामासींदिावत

येथील

पयावर्रणप्रेमीींनी

त्जल्हाधधकारी, शसींधद
े डे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
ु ग
ू व तहशसलदार, कुडाळ याींचक
र्ा त्यादरम्यान तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात
काय

आढळून

आले

र्

त्यानस
ु ार

सदर

तलार्ामध्ये

पसरर्णाऱयाींवर्रोधात कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

प्रदष
ु ण

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) सार्वजननक बाींधकाम वर्िागाच्या कोणत्याही

कामाबाबतची तक्रार एवप्रल २०१८ र् त्या दरम्यान महसल
ू वर्िागाकडे प्राप्त
झाली नसल्याचे वर्िागाकडून केलेल्या चौकिीअींती आढळून आलेले आहे .

तथावप सदर धामापरू तलार्ाच्या काठाने पाथर्े बाींधण्याचे काम

महाराषर पयव्न वर्कास महामींडळकडील पयव्न ननधीमधून र् जलसींपदा
वर्िागाच्या परर्ानगीने सा. बाीं. वर्िागामाफवत हाती घेण्यात आले असन
ू
सदर कामाबद्दल राषरीय हरीत लर्ादाकडे दाखल तक्रारीच्या सन
ु ार्णीत
राषरीय हरीत लर्ादाने हद. १२/१/२०१७ रोजी स्थधगती हदलेली आहे .
(२) र् (३) प्रकरण न्याय प्रवर्ष् असल्याने प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------

सांग्रामपसर (त्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त शेतिऱयाांना
(४३)

*

अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत

१२५३७८

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी

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

(१) राज्यातील दषु काळामळ
ु े अडचणीत आलेल्या िेतक-याींना सहायय म्हणन
ू

अन्न सरु क्षा योजनेत दरमहा प्रती व्यक्ती ५ ककलो धान्य र्ा्प करण्यात
येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींग्रामपरू (त्ज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात सन २०१४ नींतर सदर
योजनेत समार्ेि करण्यात आलेल्या िेतकरी कु्ीं बाना उक्त योजनेचा लाि
शमळाला नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय

आढळून आले

र् त्यानस
ु ार

सींग्रामपरू

तालक्
ु यातील

दषु काळग्रस्त

िेतकऱयाींना अन्न सरु क्षा योजनेचा लाि शमळण्यासाठी कोणती कायवर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय.

राज्यात िेतकऱयाींनी आत्महत्या करण्याची घ्ना होऊ नये यादृष्ीने

औरीं गाबाद र् अमरार्ती वर्िागातील सर्व त्जल्हे र् नागपरू वर्िागातील र्धाव

अिा १४ त्जल्ह्याींतील एपीएल (केिरी) मधील राषरीय अन्नसरु क्षा योजनेत
समावर्ष् न झालेल्या िेतकऱयाींना राषरीय अन्नसरु क्षा योजनेच्या धतीर्र

प्रनतमाह प्रनतव्यक्ती ५ ककलो याप्रमाणे अन्नधान्याचा परु र्ठा करण्यात येत
आहे .

(२) सींग्रामपरू तालक्
ु यामध्ये एपीएल (केिरी) मधील राषरीय अन्नसरु क्षा
योजनेमध्ये

समावर्ष्

न

झालेले २४,२९५

िेतकरी

लािाथी

असन
ू

त्याींच्याकररता प्रनतमाह ९७२ त्क्र्ीं्ल गहू र् २४३ त्क्र्ीं्ल ताींदळाचे ननयतन
दे ण्यात येत.े त्यापैकी माहे मे, २०१८ मध्ये २३,०६९ लािार्थयाांना ९२२.७५
त्क्र्ीं्ल गहू र् २३१.०२ त्क्र्ीं्ल ताींदळाचे र्ा्प करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------

नाशशि त्जल््यातील शाळाांमध्ये झखचडी शशजिण्यािररता
गॅस शसशलांडर उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४४)

*

१२१४४९

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िालेय पोषण आहार योजनेतन
ू णखचडी शिजवर्ण्यासाठी गॅस
शसशलींडर दे ण्याचा ननणवय िासनाकडून घेण्यात आला असला तरी नाशिक

त्जल्ह्यातील बहुताींि िाळाींमध्ये गॅस शसशलींडर शमळाले नसल्याचे माहे मे
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र् त्यानस
ु ार िाळाींना गॅस शसशलींडर वर्तरीत करण्याबाबत
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .

(२) िालेय पोषण आहार योजनेंतगवत नाशिक त्जल्हयामध्ये एल.पी.जी. गॅस

शसलेंडर जोडणीचे अनद
ु ान बँकेच्या ताींत्रिक अडचणीींमळ
ु े पाि िाळाींना वर्लींबाने

प्राप्त झाले आहे . सदर िाळाींना गॅस शसलेंडर जोडणी दे ण्याबाबतची कायवर्ाही
सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

िोल्हापरस ातील सांभाजीनगर येथील क्रीडा सांिुलाच्या प्रलांत्रबत िामाांबाबत
(४५)

*

१२५७०२

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरस दषक्षण) :

सन्माननीय

क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू त्जल्हा र् सलींग्न साींगली, सातारा, रत्नाधगरी र् शसींधद
ु ग
ू व या
पाच त्जल्हयाींसाठी िासनाने सन २०१० मध्ये कोल्हापरू येथील सींिाजीनगर

या हठकाणी कक्रडा सींकुल उिारण्यास परर्ानगी हदली असन
ू सदरच्या कक्रडा

सींकुलाच्या पहहल्या ्प्प्याचे कामासाठी दे ण्यात आलेल्या एकूण रू.२४
को्ीींपक
ै ी १७ को्ी रुपये खचव करून दे खील सदरची अनेक कामे ही
अपण
ू ावर्स्थेत असल्याचे

माहे जून, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास

आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या कक्रडा सींकुलाच्या कामाींमध्ये गैरव्यर्हार

झाला असल्याचे

तसेच जलतरण तलार्ाचे र् डायत्व्हीं ग तलार्ाचे पाणी मरु त असल्याने ते
अपण
ू व अर्स्थेत असणे, ि्
ु ीींग रें जचे काम प्रलींत्रबत असल्याने त्याचा र्ापर
करता

येत

नसणे,

बास्के्बॉल

र्

हॉलीबॉलचे मैदान

हे

आींतरराषरीय

मानाींकनाला अनस
ु रुन बनवर्ण्यात आलेले नसणे, खो-खो र् कबड्डीचे
मैदानात दगड असणे तसेच त्याहठकाणी महहला र् परू
ू षाींसाठी स्र्च्छता गह
ृ
र् वपण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कोल्हापरू त्जल्हयाला पण
व ेळ र् कायमस्परूपी कक्रडा अधधकारी
ू र्
नसल्याने क्रीडा सींकुलाची दरु र्स्था झाल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले र् त्यानस
ु ार सदरच्या कक्रडा सींकुलामध्ये लर्करात लर्कर
सध
ु ारणा करण्याकरीता कोणती कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) कोल्हापरू वर्िागीय क्रीडा सींकुलाच्या कामासाठी
दे ण्यात आलेल्या रु.२४ को्ीपैकी रु.१७ को्ी खचव झालेला आहे , ही बाब खरी
आहे . तथावप, खचव करुन दे खील अनेक कामे अपण
ू ावर्स्थेत आहे त, हे खरे
नाही.

(२) कोल्हापरू वर्िागीय क्रीडा सींकुलाच्या कामाींमध्ये मोठया प्रमाणात

गैरव्यर्हार झाला आहे, हे खरे नाही. सींकुलातील सर्व क्रीडाींगणे त्या त्या

खेळाींच्या आींतरराषरीय मानाींकन र् मोजमापाप्रमाणे बनवर्ण्यात आलेली
असन
ीं या र्ापरात आहे त. त्याचप्रमाणे क्रीडा सींकुलात ्े ननस, िहू ्ींग
ू खेळाडूच्
रें ज र् जलतरण तलार् याहठकाणी महहला र् परु
ु षाींसाठी स्र्तींि स्र्च्छतागह
ृ

सवु र्धा उपलब्ध असन
ू त्याचा र्ापर करण्यात येतो. तसेच स्पधाव र् प्रशिक्षण
कालार्धीमध्ये

वपण्याच्या

पाण्याची

सोय

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

येत.े

जलतरण र् डायत्व्हीं ग तलार्ाचे पाणी मरु त नसन
ू बाहे रील साींडपाणी र्
पार्साच्या पाण्याच्या दाबाने जलतरण तलार्ामध्ये खालील पषृ ठ िागातन
ू
पाणी येत असल्याने काम बींद असन
ू अपण
ू व अर्स्थेत आहे . त्याचप्रमाणे

ि्
ु ीींग रें जचे काम पण
ू व असन
ू यासाठी आर्श्यक अत्याधुननक साहहत्य खरे दी
करणे बाकी आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) र् (५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

मौजे जैतापसर (ता.त्ज.सातारा) येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतांगत
य
विदहरीांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४६)

*

१२५७६१

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौजे जैतापरू (ता.त्ज.सातारा) येथे राषरीय पेयजल योजनेतग
ीं त
व अींदाजे
रुपये ३० लक्ष

इतक्या रक्कमेचे काम पण
ु व होऊन योजना कायावत्न्र्त

झालेली असन
ू वर्हीर खोदायचे ककीं र्ा नदीत जॅकर्ेल ्ाकून पाणी उचलण्याचे
अींदाजपिक करण्यात आले नसल्याने गार्ातील सम
ु ारे २००० ग्रामस्थाींना

पाणी ्ीं चाईचा सामना करार्ा लागत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गार्ाला

पाणीपरु र्ठा

करणाऱया

वर्हहरीची

क्षमता

कमी

झाल्याने सदर योजनेत पाण्याची ्ाकी, पींपहाऊस र् पाईपलाईन सोबतच

वर्हीरीची क्षमता र्ाढर्ण्याची ककीं र्ा नदीत जॅकर्ेल ्ाकून पाणी उचलण्याचे

अींदाजपिक तयार करण्यात न आल्याने सींपण
ू व गार्ास पाणीपरु र्ठा करण्यास
अडचणी ननमावण झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाणी र्ेळेर्र र् परु े से उपलब्ध होण्याबाबत जॅकर्ेल ककीं र्ा
वर्हहर

क्षमतार्ाढीसाठी

मया
ु यमींिी

पेयजल

योजनेमधून

ननधी

मींजूर

करण्याची मागणी ग्रामपींचायतीचे पदाधधकारी र् ग्रामस्थाींनी उप अशियींता,
पाणीपरु र्ठा वर्िाग याींना प्रत्यक्ष िे्ून केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.

राषरीय ग्रामीण पेयजल कायवक्रमाींतगवत सदर गार्ातील योजनेचे काम

पण
ु व करुन एवप्रल, २०१६ मध्ये योजना ग्रामपींचायतीस हस्ताींतरीत करण्यात

आली आहे . सदर योजनेव्दारे गार्ास सरु ळीत पाणी परु र्ठा होत असल्यामळ
ु े
ग्रामस्थाींना पाणी ्ीं चाईचा सामना करार्ा लागत नाही.
(२) हे खरे नाही.

आत्स्तत्र्ातील

अींदाजपिकात

केला

वर्हीरीचा

होता र्

गाळ

त्यानस
ु ार

काढणे

या

वर्हीरीतील

बाबीचा

गाळ

काढून

वर्हीरीर्रुन गार्ास योग्य प्रमाणात पाणी परु र्ठा करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे आहे .

समार्ेि

सदर
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(४) गार्ाचे वर्स्ताररकरण झाल्याने र् नदीपािातील र्ाळू उपिामळ
ु े िवर्षयात
वर्हहरीचे पाणी कमी पडण्याची िक्यता गहृ हत धरुन िज
ू ल सव्हे क्षण आणण

वर्कास यींिणेकडून अहर्ाल प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे र् त्यानस
ु ार पढ
ु ील
कायवर्ाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

राज्यातील नविन क्रीडापटसांसाठी िेंद्र शासनािडसन
आलेला तनधी परत पाठविल्याबाबत

(४७)

*

१२००८३

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि च्हाण

(नायगाांि), श्री.विजय िडेट्टीिार (्म्हपरस ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पत्श्चम),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :
क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यात क्रीडा वर्िागाने क्रीडाप्ू तयार करण्यासाठी केंद्र िासनाकडून
दे ण्यात आलेला सन २०१४-१५ र् २०१५-१६ चा ननधी परत केल्याचे तर क्रीडा

सींकुलाच्या उिारणीच्या कामासाठी ननधीच उपलब्ध करुन न हदल्याचे
कॅगच्या अहर्ालातन
ू माहे माचव, २०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच क्रीडा वर्िागाकडे ननधी उपलब्ध असन
ू ही खेळाींडूसाठी कॅम्प न
िरणे, पण
ु े, रत्नाधगरी, नाशिक, औरीं गाबाद आणण अमरार्ती येथे उिारण्यात

आलेल्या क्रीडा सींकुलाची योग्य ती ननगा राखली जात नसणे, खेळाडू नव्याने
ननमावण करण्यासाठी कायवर्ाही न करणे या बाबी कॅगच्या माध्यमातन
ू
ननदिवनात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानस
ु ार उक्त
ननधी खचव न करणा-या सींबधीं धत दोषी अधधका-याींर्र कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

(२) सन २०१६-१७ यार्षावकररता माहे जानेर्ारी, २०१७ मध्ये तरतद
ू प्राप्त
झालेली होती. तथावप याच महहन्यामध्ये काही खेळ प्रकाराींच्या सींघ्नेद्र्ारा

राषरीय स्पधाव र् प्रशिक्षण शिबीराींचे आयोजन असल्याने र् माहे फेब्रर्
ु ारी र्

माचव या महहन्यामध्ये खेळाडूच्
ीं या १० र्ी र् १२ र्ी च्या पररक्षाींचा कालार्धी
असल्याने प्रशिक्षण आयोत्जत होऊ िकले नाही.

पण
ु े, नाशिक, औरीं गाबाद, अमरार्ती वर्िागीय क्रीडा सींकुलाींमध्ये

ननयशमत प्रशिक्षण र् स्पधाव उपक्रमाकररता होत आहे . त्याचप्रमाणे सींकुलाींची
दे खिाल र् स्र्च्छता राखण्यात येत आहे .

त्जल्हा क्रीडा सींकुल, रत्नाधगरी येथे बहुउद्देशिय हॉल, व्यायामिाळा,
बास्के्बॉल को्व , खो-खो मैदान, कायावलयीन इमारत, जलतरण तलार् इ.

क्रीडा बाबी पण
ू व झालेले आहे . त्याचा र्ापर खेळाडू र् नागररकाींद्र्ारे होत
असन
ू त्याची योग्य दे खिाल र् स्र्च्छता करण्यात येत.े

राज्यामध्ये ११ क्रीडा प्रबोधधनीमध्ये १६ क्रीडा प्रकाराचे प्रशिक्षण

खेळाडून
ीं ा

दे ण्यात

येत.े

तसेच

३०

खेळाडून
ीं ा

परु स्कारने सन्माननत करण्यात आलेले आहे .

शिर्छिपती

राज्य

क्रीडा

तसेच त्जल्हास्तरार्र त्जल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र र् तालक
ु ास्तरार्र

तालक
व त उपलब्ध क्रीडा मागवदिवकाद्र्ारे
ु ा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र योजनेंतग

नर्ोहदत खेळाडून
ीं ा वर्वर्ध खेळाींचे प्रशिक्षण दे ण्यात येऊन त्याींच्या उपजत
क्रीडा गण
ु ाींना र्ार् दे र्न
ू नर्ीन खेळाडू ननमावण करण्याची प्रकक्रया सरू
ु आहे .
(३) र् (४) प्रश्न उद््ार्त नाही.
-----------------

अत्जांठा लेणी (त्ज.औरां गाबाद) येथील जलिादहनीची
(४८)

*

दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
१२३३४१

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड) :

सन्माननीय

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

(१) औरीं गाबाद त्जल्हयातील जगप्रशसध्द अत्जींठा लेणी येथे पाणीपरु र्ठा

करणारी जलर्ाहहनी औरीं गाबाद-जळगाींर् महामागावलगत फु्ल्याने हजारो

शल्र पाणी र्ाया गेल्याचे हदनाींक ३ मे, २०१८ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात

काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार सदर जलर्ाहहनीची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय.

राषरीय महामागव वर्स्तारीकरणाचे काम चालू असताींना जलर्ाहहनी

फु्ल्याचे आढळून आल्याने तात्काळ पींवपग थाींबवर्ण्यात आले र् हदनाींक ४
मे, २०१८ रोजी महाराषर जीर्न प्राधधकरणामाफवत जलर्ाहीनीची दरु
ु स्ती करुन
पाणी परु र्ठा सरु ळीत चालू करण्यात आला.
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (त्ज.बीड) तालक्
ु यात अन्न सरु क्षा
योजनेंतगयत लाभाथ्याांना धान्य शमळत नसल्याबाबत

(४९)

*

१२४११९

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय अन्न ि

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

(१) आष्ी, पा्ोदा र् शिरूर (त्ज.बीड) या दषु काळी तालक्
ु यात अन्न सरु क्षा
योजनेंतगवत लािार्थयाांना धान्य शमळत नसल्याचे माहे जन
ू , २०१८ च्या
पहहल्या सप्ताहात ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, सदर

चौकिीत काय आढळून आले आहे त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट : (१) बीड त्जल्ह्यातील आष्ी, पा्ोदा र् शिरुर या

तालक्
ीं गवत समावर्ष् असलेल्या अींत्योदय
ु याींना राषरीय अन्नसरु क्षा योजनेअत
अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकाधारकाींना, प्राधान्य कु्ुींब लािार्थयाांना तसेच,
एपीएल (केिरी)

िेतकरी लािार्थयाांना माहे

जून, २०१८

सप्ताहापासन
ू अन्नधान्याचे वर्तरण करण्यात आले आहे .

च्या पहहल्या

(२) र् (३) प्रश्न उद््ार्त नाही.

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

शसल्लोड (त्ज.औरां गाबाद) तालुक्यातील िेताळिाडी किल्ल्याच्या
सांिधयनाचे िाम तनिृष्ट्ट दजायचे झाल्याबाबत

*

(५०)

१२२०६०

(मब
ुां ादे िी) :

करतील काय :-

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय साांस्िृतति िायय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शसल्लोड (त्ज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील ऐनतहाशसक र्ेताळर्ाडी ककल्ल्याचे
सींर्धवन

करण्यासाठी

चार

को्ी

रुपयाींचा

ननधी

मींजूर

झाला

असन
ू

ककल्ल्याच्या सींर्धवनाचे काम ननकृष् दजावचे केले असल्याचे माहे फेब्रर्
ु ारी,
२०१८ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय र् त्यात
काय आढळून आले,
(३)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

ननकृष्

दजावचे

काम

िासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

करणा-या

सींबधीं धताींर्र

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींित: खरे आहे .

र्ेताळर्ाडी ककल्ल्याच्या सींर्धवनाकररता सम
ु ारे रु.४.०९ को्ी ननधी मींजूर

झाला आहे . तथावप, सदर ककल्ल्याच्या सींर्धवनाचे काम ननकृष् दजावचे
ननदिवनास आले, हे खरे नाही.
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(२) प्रश्न उद््ार्त नाही
(३) प्रश्न उद््ार्त नाही

(४) प्रश्न उद््ार्त नाही.

विधान भिन :
नागपसर.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्रणपर्
ू व सर्व प्रकक्रया महाराषर वर्धानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींिणेर्र
मद्र
ु ण: िासकीय मध्यर्ती मद्र
ु णालय, नागपरू .

