महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १३, १९३९ ( शिे )
(१)

(२)
(३)
(४)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि िां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतिि िायय,
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मां्रशी

याांचे प्रभारी

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

विभाग

अन्न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मां्रशी
पयायिरण मां्रशी

पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ४६
-------------------------------------

मुळशी (जि. पुणे) लिासा शसटीअांिगयि सुरु असलेली
अनधधिृि बाांधिामे

(१)

*

८५२०२

श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मळ
ु शी (जि. पण
ु े) लवासा सस्ी अींतगगत अनधिकृत बाींिकाम सरु
ु असन
ू

पयागवरणासाठी हाननकारक असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, माहे मे २०१७ मध्ये लवासा सस्ी प्रकल्पाला दे ण्यात आलेला

ववशेष ननयोिन प्राधिकरणाचा (स्पेशल लॅलि ननींग ॉरिटर्ी) दिाग रायय
शासनाने काढून घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, शासनाच्या ननयमाींचे झालेले उल्लींघन आणण पयागवरणाची

हानी लक्षात घेता शासनाने लवासा सस्ी किपोरे शनवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(३) पयागवरण ववषयक हानी झाल्याचे ननदशगनास न आल्यामळ
ु े कारवाई
करण्यात आलेली नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िळाशशल, आचरा ि पोळम (िा.मालिण, जि.शसांधुदग
ु )य या गािािील
नागररिाांना क्षारयुक्िपाणी प्यािे लागि असल्याने टँ िरने
पाणीपुरिठा िरण्याबाबि

(२)

*

८४९७६

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालवण (जि.ससींिुदग
ु )ग तालक्
ु याच्या ककनारपट्टीवरील

तळासशल, आचरा

व पोळम या गावात क्षारयक्
ु तपाणी लॅयावे लागत असल्याने मालवण पींचायत

ससमतीने सदर गावाींना ्ँ करने पाणी परु वठा करण्याबाबत तात्काळ कायगवाही
करावी असा ननणगय

घेऊन जिल्हाधिका-याींना पाणी ्ीं चाई व क्षारयक्
ु त

पाण्याबाबतचे ननवेदन ददनाींक १२ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ददले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी केली आहे
ु ग

काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार गावातील पाणी ्ीं चाई दरू
करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा
सदयःजस्रती काय आहे,

करण्यात येत आहे व कायगवाहीची

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ददनाींक १२.०५.२०१७ चे ननवेदन जिल्हाधिकारी
याींच्याकडे प्रालॅत झाल्याचे आढळून येत नाही.
सन

२०१७

च्या

्ीं चाई

कालाविीमध्ये

मालवण

तालक्
ु याच्या

(जि. ससींिुदग
ु )ग ककनारपट्टीवरील तळासशल, आचरा व कोळीं ब या गावाींची
मागणी नसल्याने ्ँ करने पाणी परु वठा करण्यात आलेला नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रायगड जिल््यामध्ये तनमायण झालेली पाणी टां चाई
(३)

*

८९४२५

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.भरिशेठ गोगािले

(महाड), श्री.सरु े श लाड (िियि), श्री.धैयश
य ील पाटील (पेण), श्री.प्रशाांि ठािूर
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली
पि
ू )य , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर),
श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडिशेठ पाटील (अशलबाग),
श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल््यातील असलबाग तालक्
ु यातील १२ गावे व ७१ वाड्या, मरू
ु ड

तालक्
ु यातील ३३ गावे व १२ वाड्या, उरण तालक्
ु यातील ८ वाड्या, पनवेल
तालक्
ु यातील १७ गावे व ४४ वाड्या, किगत तालक्
ु यातील ४४ गावे व ३६

वाड्या, खालापरू तालक्
ु यातील २६ गावे व ४० वाड्या, पेण तालक्
ु यातील ३९
गावे व १५४ वाड्या, श्रीविगन तालक्
ु यातील १९ गावे व ८१ वाड्या, सि
ु ागड

तालक्
ु यातील १० गावे व ३० वाड्या, रोहा तालक्
ु यातील ८ गावे, म्हसळा
तालक्
ु यातील ७ गावे व २० वाड्या, माणगाव तालक्
ु यातील १६ गावे व ४०

वाड्या, महाड तालक्
ु यातील ३६ गावे व २२० वाड्या आणण पोलादपरू

तालक्
ु यातील ४८ गावे व २७२ वाड्याींमध्ये माहे एवप्रल, २०१७ पासन
ू तीव्र
पाणी ्ीं चाई ननमागण झाली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त जिल््यातील गावाींना व वाड्याींना तसेच पनवेल
तालक्
ु यातील ग्रामपींचायतीींना सरु ळीत व मब
ु लक पाणी परु वठा करण्याची

मागणी स्राननक लोकप्रनतननिी,पनवेल याींनी माहे माचग, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानस
ु ार पाणी ्ीं चाई ननवारण आराखडा तयार करण्यात
येऊन उक्त दठकाणी कायमस्वरूपी पाणी परु वठा करण्याकटरता कोणकोणत्या
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) रायगड जिल््याच्या सन २०१६-१७ च्या सींभाव्य
पाणी ्ीं चाई कृती आराखडयात १५ तालक्
ु यातील ३६७ गावे व ११०९ वाडया
अशा एकूण १४७६ गावे/ वाडयाींचा समावेश करण्यात आला होता.
(२) व (३) सदर ननवेदन प्रालॅत झाल्याचे आढळून आले नाही.

तरावप, रायगड जिल्हयामध्ये सींभाव्य वपण्याच्या पाणी ्ीं चाई कृती

आराखडा तयार करुन त्यामध्ये नववन ववींिन ववहीरी घेणे व ्ँ करदवारे पाणी

परु वठा करणे या दोन उपाययोिना माचग २०१७ ते िन
ू २०१७ या कालाविीत
राबववण्यात आलेल्या आहे त.

त्यानस
ु ार जिल्हयामिील १३ तालक्
ु यामध्ये ९० गाींवे व २९२ वाडया

असे एकूण ३८२ दठकाणी वपण्याचे पाणी परु ववण्यात आले आहे . तसेच २४
गाींवे व ८५ वाडया असे एकूण १०९ दठकाणी नववन ववींिन ववहीरी घेण्यात
आल्या असन
त्यापैकी यशस्वी ठरलेल्या ९१ ववींिन ववहीरी
ू

पैकी ८१

दठकाणी हातपींप/वविपींप बसवन
ू पाणी परु वठा सवु विा दे ण्याींत आली आहे .
राषरीय

ग्रामीण

पेयिल

कायगक्रम

अींतगगत

सन

२०१६-१७

मध्ये

३८

गावे/वाडयाींमध्ये १४ पाणी परु वठा योिना चालू आहे त व सन २०१७-१८ या
आधरगक वषागत रायगड जिल््यातील ४५ गाींवे/वाडयामध्ये ४५ पाणी परु वठा
योिना राबववण्याींकटरता कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे . तसेच

मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत जिल्हयामिील ६ तालक्
ु यामध्ये १२

नळ पाणी परु वठा योिना प्रस्ताववत केल्या असन
ू त्यापैकी ८ योिनाींना
शासन स्तरावरील ताींत्रत्रक ससमतीने मान्यता ददली आहे .
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तसेच पेण तालक्
ु यामध्ये एम.एम.आर.डी.अे. याींचेकडील ननिीमिून

महाराषर िीवन प्राधिकरणामार्गत

खारे पा् भागातील शहापाडा दक्षक्षण व

उत्तर या प्रादे सशक नळ पाणी परु वठा योिनेतील ३८ ्ँ करग्रस्त गावे/वाडया
्ँ करमक्
ु त करण्यासाठी हे ्वणे िरणावरुन परु क उद्भव घेवन
ू पाणी परु वठा
करणे योिनेस मींिूरी समळाली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भग
ू ाि ि इांझापरू (जि.िधाय) येथील उत्िम गाल्िा मेटॅशलि शल., उत्िम
व्हल्यू जस्टल शल. ि इांद्रजिि पविर प्लवन्ट या िांपन्याांिडून होि
असलेल्या प्रदष
ु णाबाबि

(४)

*

९१४८२

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डव.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :
काय :-

सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) भग
ू ाव व इींझापरू (जि.विाग) येरील उत्तम गाल्वा मे्िसलक सल., उत्तम

व्हल्यू जस््ल सल. व इींद्रजित पिवर लॅलिन्् या कींपनीकडून मोठया प्रमाणात
होत असलेल्या प्रदष
ु णाबाबत नागटरकाींनी, सरपींच व अनेक पदाधिकाऱयाींनी

मा.पालकमींत्री, प्रदष
ू ण ववभाग, जिल्हाधिकारी याींच्याकडे वाींरवार ननवेदन
दे वन
ू

तसेच विाग जिल्हा ननयोिन ससमतीच्या बैठकीत सदर प्रकरणी

कींपनीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येवन
ू सध्
ु दा अदयापही सदर
कींपनीवर

कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ददनाींक ५

िून २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

कींपनीकडून

होत

असलेल्या

प्रदष
ू णाची

चौकशी

करण्यासाठी उपववभागीय अधिकारी विाग याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी
ससमती गठीत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

चौकशी

ससमतीने

नागटरक,

शेतकरी,

तक्रारदार

याींच्यासोबत चचाग करून मोका तपासणी करून चौकशी केलेला अहवाल
जिल्हाधिकारी, विाग याींच्याकडे सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त कींपनीकडून मोठया प्रमाणात प्रदष
ू ण होत असल्याचे
चौकशीमध्ये आढळून आलेले असल्यामळ
ू े याबाबत शासनाने कींपनी ववरूध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे आहे .

(४) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्गत सदर कींपनीस दद.१६/०३/२०१६
रोिी

प्रस्ताववत

ननदे श

ददलेले

आहे त.

त्याचप्रमाणे,

सदर

कींपनीच्या

प्रनतननधिची दद.५/०५/२०१६ रोिी वैयक्तीक सन
ु ावणी घेण्यात आलेली आहे .
सदर सन
ु ावणीस अनस
ु रून मींडळामार्गत दद. ११/०५/२०१६ रोिी सदर कींपनीस

अींतटरम ननदे श बिावण्यात आलेले असन
ू , रू.५.०/- लक्ष ची बँक हमी िमा
करण्याबाबत ननदे श ददलेले आहे त. तसेच सदर उदयोगाला ददल्या िाणाऱया
भे्ी दरम्यान उदयोगाच्या साींडपाणी प्रकक्रया सींयत्र
ीं णेच्या दे खभाल चलनामध्ये
आढळलेल्या त्र्
ु ीमळ
ु े

प्रादे सशक अधिकारी, मप्रनन मींडळ, नागपरू याींनी

दद.२३/०६/२०१७ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावलेली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौ. वपांपळगाि (जि. नाशशि) येथे सावि्रशीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या
उत्िरपत्र्रशिा रद्दीि सापडल्याबाबि

(५)

*

८६५४३

श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्रीमिी
तनमयला गाविि (इगिपरू ी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ियांि

पाटील (इस्लामपरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि),
श्री.िैभि

श्री.राहुल िगिाप (श्रीगोंदा), श्री.रािेश टोपे
(घनसािांगी), श्री.बाळासाहे ब थोराि (सांगमनेर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
डव.सांिोष

वपचड

टारफे

(अिोले),

(िळमनरु ी),

प्रा.विरें द्र

िगिाप

(धामणगाि

रे ल्िे),
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श्री.वििय रहाांगडाले (तिरोडा), श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर), श्रीमिी ददवपिा
चव्हाण (बागलाण) :

खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय उच्च ि िां्रश शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

मौिे वपींपळगाींव (जि.नासशक) येरे साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े ववदयापीठाच्या

एर्.वाय.बी.एस.सी.च्या उत्तरपत्रत्रका

रद्दीत सापडल्याची बाब माहे एवप्रल,

२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त महाववदयालयामार्गत माहे र्ेब्रव
ु ारी-माचग २०१५ मध्ये

घेण्यात आलेल्या ववञानान शाखेतील प्ररम वषागच्या पदवी पटरक्षेतील गणणत

ववषयाच्या उत्तरपत्रत्रका न तपासताच प्राध्याप्रकाींनी ववदयार्थयागना उत्त्तीण णग
केले असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली

आहे काय, व

तदनस
ु ार शासनाने सदर उत्तरपत्रत्रका गहाळ करणाऱयाींवर कोणती
केली वा करण्याींत येत आहे,

कारवाई

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
यासींदभागत

ववदयापीठाने

ननयक्
ु त

केलेल्या

त्रत्रस्तरीय

सत्यशोिन

ससमतीने प्ररम वषग बी.एस्सी. गणणत ववषयाच्या, प्रात्यक्षक्षक परीक्षेच्या

उत्तरपत्रत्रका प्राध्यापक डि. सव
ु े याींनी न तपासता प्ररम पानावर एकत्रत्रत
गण
ु दान केले असल्याचे ननषकषग काढले आहे त.

(३) ददनाींक १७ एवप्रल, २०१७ रोिी स््ार माझाच्या दै नदीं दन वातागपत्रामध्ये व

ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या सवग वतगमानपत्रामध्ये साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े

ववदयापीठाच्या सींलग्नीत असलेल्या के. के. वाघ कला, वाणणयय व ववञानान
महाववदयालय, वपींपळगाव बसवींत या महाववदयालयाच्या गणणत ववषयाच्या

प्रात्याक्षक्षक परीक्षेची न तपासलेली व एकत्रत्रत गण
ु दान केलेली उत्तरपत्रत्रका

रद्दीत समळाल्याचे वत्ृ त प्रससध्द झाले. बातमी प्रससध्द झाल्यानींतर बातमीच्या
अनष
ीं ाने सत्यता िाणन
घेण्यासाठी कुलगरु
ु ग
ू
ु याींनी सत्यशोिन ससमती
ननयक्
ु त केली.
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सत्यशोिन ससमतीने सखोल चौकशी करुन कुलगरु
ु याींना ददनाींक ०७

िुल,ै २०१७ रोिी अहवाल सादर केला आहे . ससमतीचा अहवाल कुलगरु
ु ीं नी

जस्वकारला असन
ू दोषीींवर पढ
ु ील कायगवाही करण्यासाठी ददनाींक ०८/०७/२०१७
रोिी महाववदयालयाच्या व्यवस्रापनास कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अचलपूर (जि. अमराििी) िालुक्यािील शशधािाटपाच्या धान्याची
होि असलेली विक्री

(६)

*

९३१६४

प्रा.विरें द्र िगिाप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय अन्न

ि नागरी परु िठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) अचलपरू (जि. अमरावती) तालक्
ु यातील आददवासी व सवगसामान्यासाठीचे

सशिावा्पाचे िान्य खल्
ु या बािारामध्ये ववकण्यात आल्याचे ददनाींक १५ मे,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच अमरावती गन्
ु हे शाखेच्या परकाने अचलपरू

शहरालगत परतवाडा

येरील ियस्तींभ चौक पटरसरात ३४५ कट्टे ताींदळ
ु खुल्या बािारात ववक्रीसाठी

नेत असताना िलॅत केल्याचे ददनाींक ११ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदशगनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ीं ीत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ार सींबि
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीश बापट : (1) हे खरे नाही.

(२) होय. दद.१०.५.२०१७ रोिी अमरावती गन्ु हे शाखेच्या परकाने परतवाडा
येरे ५० ककलोचे ३४५ कट्टे ताींदळ
ू असलेला रक क्रमाींक
िलॅत केला.

CG ०८/AC-७७०७
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(३) पोलीस स््े शन अधिकारी, परतवाडा याींनी िलॅत केलेला ताींदळ
ू सरकारी

स्वस्त िान्य दक
ु ानाचा आहे ककीं वा कसे याबाबत शहाननशा करण्यासाठी
तहससलदार, अचलपरू याींना कळववले.

त्या अनष
ीं ाने ननरीक्षण अधिकारी,
ु ग

अचलपरू याींनी अचलपरू व परतवाडा येरील स्वस्त िान्य दक
ु ानातील ताींदळ
ू
कमी आहे

ककीं वा कसे याबाबत तपासणी केली असता स्वस्त िान्य

दक
ु ानातील ताींदळ
ु ाची आवक, ववतरण व सशल्लक साठा, साठा पींिीनस
ु ार
बरोबर असल्याचा आढळून आला.

रकसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन

प्रकरण सींशयास्पद वा्त असल्यामळ
ु े तहससलदार, अचलपरू याींनी त्याींच्या

दद.१२.५.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये पोलीस ननरीक्षक, पोलीस स््े शन परतवाडा
याींना त्याींचेस्तरावरुन अधिक चौकशी करुन ननणगय घेण्याबाबत कळववले
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

घाटिोपर, मुांबई येथील रुबी नसींग होम िेंद्राि अिैधपणे
गभयपाि होि असल्याबाबि

(७)

*

८५१७१

श्री.ियांि पाटील (इस्लामपरू ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि), श्री.जििें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा),

श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डव.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां डोल), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे
(आिी),

डव.सांिोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.शरददादा

सोनािणे

(िन्
ु नर),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगिाप
(श्रीगोंदा), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी),

श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरू ी), डव.पिांगराि िदम (पलस
िडेगाि),
ू

अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.सरदार िाराशसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.सतु नल प्रभू
(ददांडोशी) : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) घा्कोपर (मब
ुीं ई) येरील रुबी नसींग होम केंद्रावर अन्न व औषिी द्रव्ये

प्रशासनाने ददनाींक २६ एवप्रल २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ्ाकलेल्या
छालॅयात गैरपध्दतीने गभगपात सरु
ु असल्याबाबत ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच ववक्रोळी (मब
ुीं ई) येरील रुबी मेडडकल सें्रच्या नससिंग होमवर चें बरू
पोलीस ठाण्याच्या पोलीसाींच्या बींदोबस्तात एर्डडए गलॅु त वाताग परकाने

ददनाींक २७ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ्ाकलेल्या छालॅयामध्ये लाखो
रुपयाींचा बेकायदे शीर औषिाींचा साठा

तसेच गभगपाताच्या वापरलेल्या १५ ते

आल्या

डिक््र

२० ककट्सचा साठा तसेच अनेक बेकायदे शीर गोष्ीींचा साठा व नोंदी आढळून
असन
ू

मदहला

आयव
ु ेददक

व

नससिंग

होमच्या

चालक

डि. सववता चव्हाण याींच्या ववरोिात गन्
ु हा दाखल करुन सवग सादहत्य िलॅत
केल्याची बाब ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर छालॅयाच्यावेळी रुग्णालयात दाखल असलेल्या गरोदर
मदहलावर अनधिकृतपणे उपचार व गभगपात आणण शस्त्रकक्रया केल्याचे
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रुबी मेडडकल सें्रमध्ये बेकायदे शीरटरत्या गभगपात व

गभगसलींगननदान चाचणी करण्यात येत असल्याचे आवश्यक ते सवग परु ावे
समळवन
ू ही

सींबि
ीं ीत

डिक््र

करण्याची कारणे काय आहे

सववता

चव्हाण

याींना

अदयापी

अ्क

न

(५) उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले व त्यानष
ीं ाने सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीश बापट : (१) व (२)

दद. २६ एवप्रल, २०१७ रोिी अन्न व औषि

प्रशासनाच्या अधिका-याींनी पोलीसाींसमवेत मे. रुबी नसींग होम, ्ागोर नगर,

ववक्रोली, मब
ुीं ई या दठकाणी छापा ्ाकला. पेढीच्या तपासणीदरम्यान तेरे
गभगपातासाठी वापरण्यात येणा-या Synokem Pharmaceuticals Ltd,
हटरव्दार या पेढीकडून उत्पाददत करण्यात आलेल्या

A-Kare Tablet या

औषिाचे ११ कक् आढळून आले व १५ कक्चा टरकामा बिक्स आढळून
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आला. सदर ११ कक्मिन
ू ८ कक्चा नमन
ू ा तपासणी व ववश्लेषणासाठी
ताब्यात घेण्यात आला असन
ू उवगरीत ०३ कक्चा साठा िलॅत करण्यात आला

आहे . तपासणी व ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नमन
ु े चाचणी व
ववश्लेषणाकटरता औषि ननयींत्रण प्रयोगशाळा मब
ींु ई येरे पाठववण्यात आले
आहे त.

मे. रुबी नसींग होम येरे तपासणीदरम्यान आढळून आलेल्या

त्र्
ीं ाने मे.रुबी नसींग होमच्या मालक डि. सववता चव्हाण व
ु ीींच्या अनष
ु ग
त्याींचे इतर सहकारी याींचेववरूध्द भा.द.वव. कलम ४२०, ३४ आणण औषिे व

सौंदयग प्रसािने कायदयातील तरतद
ु ीनस
ु ार तसेच MTP कायदा, १९७१ तील
तरतद
ु ीनस
ु ार पोलीसाींकडे प्ररम खबर अहवाल क्र. ११७/२०१७ दद. २७/०४/२०१७
रोिी नोंदववण्यात आला आहे .
(३)

हे खरे नाही.

(४) अन्न व औषि प्रशासनाकडून मे.रुबी नसींग होमच्या मालक डि. सववता
चव्हाण व त्याींचे इतर सहकारी याींचेववरूध्द पोलीसाींकडे दाखल करण्यात

आलेल्या प्ररम खबर अहवालाच्या अनष
ीं ाने पोलीसाींकडून प्रालॅत करून
ु ग
घेण्यात आलेल्या मादहतीनस
ु ार पोलीसाींनी डि. सववता चव्हाण व त्याींचे
सहकारी श्री. समश्रा याींना दद. ०३/०७/२०१७ रोिी

सकाळी १०.०० वािता

अ्क केली होती मा. सत्र न्यायालय क्र. २१ मब
ुीं ई याींचे अ्कपव
ू ग िामीन
मींिूरी आदे शानस
ु ार त्याींना रू. २०,०००/- च्या िामीनावर मक्
ु त करण्यात
आले आहे .
(५)

अन्न व औषि प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या तपासणीच्या वेळी

तपासणी व ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेले गभगपातासाठी वापरण्यात
येणाऱया

कक्चा

नमन
ु ा

चाचणी

व

ववश्लेषणाकटरता

औषि

ननयींत्रण

प्रयोगशाळा मब
ुीं ई येरे पाठववण्यात आले असन
ू , प्रयोगशाळे चा अहवाल
प्रनतक्षािीन आहे . अन्न व औषि प्रशासनाकडून दाखल करण्यात आलेल्या

प्ररम खबर अहवालाच्या अनष
ीं ाने पोलीसाींकडून सदर प्रकरणाची अधिक
ु ग
चौकशी सरू
असन
ु
ू , पोलीसाींकडील चौकशी पण
ू ग होताच सींबधीं िताींववरूध्द
न्यायालयात ख्ला दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येईल.
-----------------
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राज्यािील शासिीय ि पाशलिा रुग्णालयाि िैद्यिीय सामु्ीची
विनापरिाना खरे दी विक्री होि असल्याबाबि

(८)

*

८५२१६

श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.ियांि पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि), श्रीमिी

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हनम
ां डोळस
ु ि
(माळशशरस), श्री.जििें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.दत्िा्रशय भरणे (इांदापरू ),

डव.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.सदा
सरिणिर

(मादहम),

श्री.सांिय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.रािेश

टोपे

(घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि

वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगिाप (श्रीगोंदा), श्री.राणािगिीिशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.अशमि विलासराि दे शमख
(लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु
विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा) : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील शासकीय व पासलका रुग्णालयातील आरोपेडडक ववभागात
रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असणाऱया वैदयकीय उपकरणाींची

ववनापरवाना खरे दी-ववक्री सरु
ु असल्याप्रकरणी राययाच्या अन्न व औषि
प्रशासनाने

अनेक रुग्णालयाींतन
ू वैदयककय उपकरणे माहे मे, २०१७ मध्ये वा

त्या दरम्यान िलॅत केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मब
ींु ईतील िी्ी रुग्णालयाच्या इमारतीमध्ये अन्न व औषि
ववभागाच्या अधिका-याींनी ददनाींक ८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास

्ाकलेल्या छालॅयामध्ये मेडडकल, सजिगकल अिण्ड हिजस्प्ल इजक्वपमेन्् या
नावाने अजस्रव्यींगावरील कृत्रत्रम गड
ु घे, खुबे आदी वैदयकीय सामग्र
ु ीची

(इम्पलान््) ववननत वपींपळे ही व्यक्ती बेकायदा खरे दी-ववक्री करीत असल्याचे
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िी.्ी. रुग्णालयात वैदयकीय सामग्र
ु ी सापडल्यानींतर मब
ुीं ईतील

ग्रॅं् रोड येरील मेडीमड कींपनीसह अन्न व औषि ववभागाच्या अधिका-याींनी
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नाींदेड, नासशक, पण
ु े, अहमदनगर, यवतमाळ, बीड आदी २२ दठकाणी छापे
्ाकून राबववलेल्या मोदहमेत को्यविी रुपयाींची ववनापरवाना वैदयकीय
सामग्र
ु ीचा साठा िलॅत केला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासकीय रुग्णालयाींमध्ये शस्त्रकक्रयेसाठी स्वस्त समळणारा
इम्पलान््चा साठा मब
ु लक असतानाही रुग्णालय प्रशासन व डिक््राींतर्े

त्याचा लाभ गोरगरीब रुग्णाींना न दे ता कृत्रत्रम बनाव्ीची वैदयकीय सामग्र
ु ी

४० ्क्के िादा ककीं मतीने ववक्री करुन ग्राहकाींची आधरगक र्सवणक
ू कटरत
असल्याबाबतची तक्रार कणग प्रनतषठानचे अध्यक्ष डि. राहुल घल
ु े याींनी
शासनाकडे केली, हे ही खरे आहे काय,

(५)असल्यास, उक्त प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं ित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.
(२)

व (३)

डिक््राींसाठीच्या

दद. ०२ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी िी.्ी. रूग्णालय, मब
ुीं ई येरील
वसतीगह
ृ ातील

रूम

नीं.

३०६

येरे

अन्न

व

औषि

प्रशासनाव्दारे िाड ्ाकण्यात आली. त्यावेळी तेरे श्री. ववननत वपींपळे हे

मे.

मेडीकिल सजिगकल ॲण्ड हिस्पी्ल इजक्पींमपें ् या नावाने ववनापरवाना

आरोपेडडक इम्लॅलाीं्ची खरे दी व ववक्री करीत असल्याचे आढळून आले. तेरन
ू
अींदािे रू. ०४ लाख ककमतीचा साठा िलॅत करण्यात आला.

प्रालॅत मादहतीच्या अनष
ीं े अन्न व औषि प्रशासनाव्दारे ववनापरवाना
ु ग

आरोपेडडक इम्लॅलाीं्ची खरे दी ववक्री करणा-या राययातील इतर ३७ ववक्री

आस्रापनाींवर व ०२ आरोपेडडक इम्लॅलाीं्च्या उत्पादक पेढयाींवर िाडी ्ाकून
३९ पें ढयाींकडून एकूण रू. ६,५९,६४,०००/- इतक्या ककमतीचा

आरोपेडडक

इम्लॅलाीं्चा साठा िलॅत करण्यात आला आहे .व सींबधीं िताींववरूध्द न्यायालयात
ख्ले दाखल केले आहे त.

(४) अशा आशयाची तक्रार अन्न व औषि प्रशासनास प्रालॅत झालेली नाही.
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(५) श्री. ववननत

वपींपळे याींचेववरूध्द दद. २४/०३/२०१७ रोिी आझाद मैदान,

पोलीस ठाणे, मब
ुीं ई गन्
ु हा क्र. १०/१७ नोंदववण्यात आला आहे . राययातील ३७
ववक्री पेढयाींनी ववनापरवाना आरोपेडीक इम्लॅलाीं्चा साठा खरे दी ववक्री

केल्याप्रकरणी चौकशी पण
ू ग करून त्याींचेववरूध्द सींबधीं ित न्यायालयामध्ये
ख्ला दाखल करण्यात आलेला आहे .

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

राज्याि शशक्षि भरिीसाठी टीईटी ही परीक्षा अतनिायय
िरण्याि आल्याबाबि
(९)

*

(धचखली) :

८६७७९

करतील काय :-

श्री.प्रिाश

आत्रबटिर

(राधानगरी),

श्री.राहुल

बोंद्रे

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) महाराषर रायय पटरक्षा पटरषद, पण
ु े याींचे मार्गत सशक्षक पात्रता पटरक्षा
अिग सादर करण्याबाबत ददनाींक १५ िून,२०१७

रोिी वा त्या सम
ु ारास

िाहीर करण्यात आल्याचे ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राययातील ही ४

री सशक्षक पात्रता परीक्षा असन
ू याकटरता

डी.एड. व बी.एड पदवी िारक आध्यापकाींकडून

महाराषर रायय पटरक्षा

पटरषद, पण
ु े अवािवी शल्
ु क आकारत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच सन २०१२ पासन
सशक्षण क्षेत्रातील सशक्षक व सशक्षकेत्तर
ू

कमगचारी याींची भरती बींद असन
ु ददनाींक ३० मे २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास
झालेल्या मींत्री मींडळाच्या बैठकीत सशक्षकाींच्या टरक्त िागेवर ननयक्
ु तीसाठी ्ी
ई ्ी ही परीक्षा उत्तीणग होणे आवश्यक असल्याचा ननणगय घेण्यात आला
मात्र भरतीसाठी लागणाऱया

ववलींबामळ
ु े

ववदयारािंच्या गण
ु वत्तेवर पटरणाम

होत असल्याने ्ी ई ्ी परीक्षेचा ननणगय मागे घेण्यात यावा याकटरता
अध्यक्ष, बल
ु ढाणा सींस्राचालक मींडळ, याींनी मा. मख्
ु यमींत्री याींना माहे िून,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) तसेच

राययात सन

२०१० पासन
ू सशक्षक भरती झाली नसल्याने तसेच

शासनाने डी.एड. व बी.एड पदवी िारक अध्यापकाींनी ्ी ई ्ी ही परीक्षा

उत्तीणग होणे आवश्यक असल्याचा ननणगय घेतल्यामळ
ु े पटरक्षारीमध्ये तीव्र
असींतोषाचे वातावरण पसरलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, शासनाने उपरोक्त ्ी ई ्ी परीक्षेचा ननणगय मागे घेण्या
सींदभागत तसेच तात्काळ सशक्षक भरती राबववण्यासाठी कोणती

कायगवाही

केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय.

(२) सदर परीक्षाकटरता शासन मान्यतेने ननिागटरत करण्यात आलेले शल्
ु क
आकारण्यात येत,े हे खरे आहे .
(३),

(४)

व

(५)

राययातील

स्राननक

स्वरायय

सींस्रासह

खािगी

व्यवस्रापनाच्या अनद
ु ाननत, अशींत: अनद
ु ाननत व अनद
ु ानास पात्र घोवषत
केलेल्या

प्रारसमक,

यामध्ये

समळालेल्या

उच्च

प्रारसमक,

माध्यसमक

व

उच्च

माध्यसमक

शाळाींमिील सशक्षण सेवक भरती असभयोग्यता व बध्
ु दीमत्ता चाचणी परीक्षा
गण
ु ाींच्या

आिारे

करण्याबाबत

शासन

ननणगय

दद.२३.६.२०१७ रोिी पाटरत करण्यात आलेला आहे . सदर परीक्षा शासन
ननणगयात प्रस्ताववत केल्यानस
ु ार ६ मदहन्याच्या आत घेण्याची कायगवाही
करण्यात येत आहे .

राषरीय सशक्षक सशक्षण पटरषदे ने दद.२३.८.२०१० व दद.२९.७.२०११

च्या

अधिसच
ू नेदवारे

केली

आहे .

प्रारासमक

सशक्षकाींकटरता

ककमान

शैक्षणणक

व

व्यावसानयक अहगता ननजश्चत केली असन
ू “ सशक्षक पात्रता परीक्षा” अननवायग
ननयक्
ु तीकटरता

त्याप्रमाणे
दद.

राययात

१३.२.२०१३

प्रारसमक
तसेच

शाळे तील

दद.

सशक्षक

२३.८.२०१३

पदावरील

च्या

शासन

ननणगयान्वये “सशक्षक पात्रता परीक्षा” उत्तीणग होणे अननवायग केलेली आहे .
-----------------
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िोल्हापूर जिल्ृयािील २०० पाणीपुरिठा योिना तनधीअभािी
प्रलांत्रबि असल्याबाबि

(१०)

*

८४८३८

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), डव.सांिोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमिी सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर
(चांदगड), डव.सजु िि शमणचेिर (हाििणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर),
श्री.सत्यिीि

पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी), श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापरू
उत्िर), श्री.हसन मश्र
सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा
ु ीफ (िागल) :
मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यातील ग्रामीण पाणीपरु वठ्याच्या सम
ु ारे २०० योिना
ननिीअभावी प्रलींत्रबत असन
ू पण
ू ग झालेल्या आणण प्रगतीपरावर असणाऱया
योिनाींचा सम
ु ारे

१०० को्ी रुपयाींचा ननिी प्रलींत्रबत असल्याने नवीन

आराखडा ही प्रलींत्रबत असल्याची बाब

माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या

दरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेकटरता ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत मा.
ववरोिी पक्षनेता, वविानसभा याींनी ददनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
मा.पाणीपरु वठा मींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच उक्त जिल्हयात गत १२ वषागत रूपये १० को्ीहून अधिकचा ननिी
्ीं चाई ननवारणावर खचग होऊनही अदयापी उक्त जिल््यातील चींदगड, आिरा,
गडदहींग्लि, हातकणींगले तसेच पन्हाळा तालक्
ु यासह गावे आणण वाडया
्ीं चाईग्रस्त

असन
ू

नतळवणी

(ता.हातकणींगले)

येरील

सींतलॅत

मदहलाींनी

ग्रामपींचायतीवर ददनाींक १७ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास घागर मोचाग
काढला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच चींदगड व पट्टणकोडोली येरील राषरीय पेयिल योिनेची कामे

प्रलींत्रबत असन
ू मौिे सलींगनरू व नेसरी (ता.गडदहींग्लि) येरील राषरीय पेयिल

योिनेच्या नळपाणी परु वठा योिनेसाठी ननिी उपलब्ि करुन योिनेचे काम

करण्याची मागणी मख्
ु य कायगकारी अधिकारी, जिल्हा पटरषद, कोल्हापरू
याींचेकडे स्राननक नागरीक व स्राननक लोकप्रनतननिी, चींदगड याींनी माहे
िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, प्रश्न भाग (२) मिील ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने व उक्त्ा
ु ग
जिल््यातील गावे व वाडयाींना कायमस्वरूपी पाणी ्ीं चाईमक्
ु त करण्याकटरता

शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे व त्याबाबतची
सदय:जस्रती काय आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) गतवषी

जिल््यातील

चींदगड,

आिरा,

भासली

होती.

गडदहींग्लि,

हातकणींगले

व

पन्हाळा तालक्
ु यातील काही भागात पिगन्यमान कमी झाल्याने काही गाव
आणण

वाड्याींमध्ये

्ीं चाई

नतळवणी,

ता.हातकणींगले

या

गावामध्ये महाराषर िीवन प्राधिकरणामार्गत प्रादे सशक योिना चालववली

िाते.सदर प्रादे सशक योिनेच्या ववदयत
ु दे यकाच्या रकबाकीमळ
ु े सदर योिनेचे
कनेक्शन तोडले असल्यामळ
ु े या गावाींचा पाणी परु वठा बींद झाल्याने या

गावातील मदहलाींनी ददनाींक २४/५/२०१७ रोिी ग्रामपींचायतीवर मोचाग काढलेला
होता.तरापी, योिनेत समावीषठ गावाींनी रककत ववदयत
ु दे यकापो्ी ददनाींक
२३/५/२०१७

रोिी

रु.४,७५,५८८/-इतकी

रक्कम

ववदयत
ु

मींडळाकडे भरणा

केल्याने ददनाींक २४ मे, २०१७ रोिी पासन
ु पाणीपरु वठा सरु ळीत करण्यात
आलेला आहे .

(४) चींदगड, ता.चींदगड या योिनेचे काम पण
ु ग झालेले आहे . पट्टकोडोली,

ता.हातकणींगले या योिनेचे काम प्रगतीपरावर असन
ु माचग, २०१८ अखेर पण
ु ग
होणेचे अपेक्षीत आहे .गडदहींग्लि तालक्
ु यातील राषरीय पेयिल योिनेसाठी

ननिी उपलब्ि करुन दे णेबाबत ददनाींक ६/६/२०१७ च्या पत्रान्वये स्राननक
लोकप्रनतननिी याींनी मागणी केलेली आहे .

(५) भौनतकदृषट्या पण
ु ग झालेल्या व पाणी परु वठा सरु
ु झालेल्या योिनाींचे

दानयत्व ववचारात घेवन
ननिी उपलब्ितेनस
ू
ु ार या योिनाींची कामे पण
ु ग
करण्यात येत आहे .

-----------------
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बुलढाणा जिल््यािील अिैध गुटखा विक्रीस प्रतिबांध घालण्याबाबि
(११)

*

८५८६६

श्री.हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय अन्न ि

औषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बल
लाखो रूपयाींचा
ु ढाणा, मोताळा, मलकापरू पटरसरात परराययातन
ू

ग्
ु खा आयात होत असल्याने या भागातील शाळा, किलेि, महाववदयालय
पटरसरात अन्न व औषि प्रशासनाच्या दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े अवैि ग्
ु खा ववक्री सरू
ु
असल्याचे ददनाींक १० िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२)असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

ननषपन्न

झाले

व

त्यानष
ीं ाने
ु ग

घालण्याबाबत कोणती कायगवाही

अवैि

ग्
ु खा

ववक्रीस

केली वा करण्यात येत आहे,

प्रनतबींि

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

(२) अन्न व औषि प्रशासनाव्दारे बल
ु ढाणा, मोताळा, मलकापरू पटरसरात
मागील वषगभरात अवैि मागागने ववक्री होणा-या ग्
ु ख्यावर १८ प्रकरणी
कारवाई करून रू. १७,४६,९४८/- इतक्या ककमतीचा साठा िलॅत करण्यात

आला आहे . अवैि मागागने होणा-या ग्
ु खा ववक्रीवर प्रनतबींि घालण्यासाठी
अन्न व औषि प्रशासनादवारे ननयसमतपणे कारवाई केली िाते.
(३)

प्रश्न उद्ावत नाही.

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

औरां गाबाद शहरािील साई अशभयाांत्र्रशिी महाविद्यालयाच्या
पररक्षाांमध्ये झालेला गैरप्रिार
(१२)

*

९०४९१

श्री.अिल
सािे (औरां गाबाद पि
ु
ू )य , श्री.वििय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डव.सांिोष टारफे
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(िळमनरु ी), श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि),
श्री.प्रिापराि

पाटील

धचखलीिर

(लोहा),

प्रा.िषाय

गायििाड

(धारािी),

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.योगेश
सागर (चारिोप), श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी) :

सन्माननीय उच्च ि िां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डि.बाबासाहे ब

आींबेडकर

मराठवाडा

ववदयापीठा

अींतगगत

येणाऱया

औरीं गाबाद शहरातील साई असभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाच्या ददनाींक १६ मे,

२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास घेण्यात आलेल्या स्रापत्य असभयाींत्रत्रकीच्या
नतसऱया वषागच्या पटरक्षेच्या प्रश्नपत्रत्रका काही ववदयारी
घरात ददनाींक १७ मे, २०१७
मागगदशगनाखाली

रोिी वा

सरु े वाडी येरील एका

त्या सम
ु ारास रात्री प्राध्यापकाींच्या

सोडववत असल्याची बाब पोलीसाींनी ्ाकलेल्या छालॅयात

ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्येक ववदयार्थयािंकडून उक्त पेपर घरी सोडवण्याचे ४० ते ५०
हिार रुपये घेतल्या प्रकरणी एकूण ३३ िणाींना अ्क केली असल्याचे
ददनाींक १९ मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले असन
ू यामध्ये
ववदयापीठातील काही अधिकारी, प्राध्यापकाींचा समावेश आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, परीक्षा सींपल्यानींतर त्याच ददवशी उत्तरपत्रत्रका परीक्षा केंद्रातन
ू
ववदयापीठाच्या

ीं
स्रिगरूम

मध्ये

िमा

होणे

अत्यावश्यक

असताींनाही

ीं
ननयींत्रकाींनी हे तप
िमा केल्या नाहीत, हे ही
ु रु स्सर उत्तरपत्रत्रका स्रिगरूममध्ये
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

सींबधीं ित ववदयालय व परीक्षा ननयींत्रकाचे कमगचारी व अधिकाऱयाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

ददनाींक १७/०५/२०१७ रोिी सकाळी दठक ९.०३ सम. ववदयापीठाच्या

अधिकाऱयाींच्या पोलीस अधिकाऱयाींशी झालेल्या चचेच्या अनष
ीं ाने, साई
ु ग
असभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाचे एकूण २७ ववदयारी बी.ई. अ्यासक्रमाच्या
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ससव्हील ब्रँचच्या त्रबल्डीींग कींस्रक्शन या ववषयाची ददनाींक १६/०५/२०१७ रोिी
झालेल्या पेपरची उत्तरपत्रत्रका पन्
ु हा नगरसेवकाच्या घरी सलदहत असताींना
रीं गेहार पकडल्याची पोलीस प्रशासनाकडून मादहती प्रालॅत झाली.

(२) या प्रकरणी पोलीस ठाणे हसल
ुग येरे गन्
ु हा नोंद रजिस््र क्र. ७५/२०१७
अन्वये गन्
ु हा नोंद असन
ू पोलीस प्रशासनामार्गत तपास सरु
ु आहे .

(३) या प्रकरणी गठीत केलेल्या त्रत्रस्तरीय सत्यशोिन ससमतीने त्याींच्या

अहवालात उत्तरपत्रत्रका सींकलनासाठी ववदयापीठाच्या कोणत्याही अधिकारी वा
कमगचाऱयाींवर ठपका ठे वलेला नाही.

(४) कुलगरू
ु ीं च्या आदे शान्वये या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रा.

महें द्र सशरसा् याींच्या अध्यक्षतेखाली प्रा. प्रववण वक्ते व प्रा. सािना पाींडे
याींचा समावेश असलेली त्रीसदस्यीय सत्यशोिन ससमती गठीत करण्यात
आली होती. सदर ससमतीने त्याींचा अहवाल कुलगरू
ु ीं ना सादर केलेला असन
ू
अहवालातील सशर्ारशीींप्रमाणे कायगवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुरिांु भ (िा.दौंड,जि.पण
ु े) येथील औद्योधगि िसाहिीिील रासायतनि
प्रिल्पाांमळ
ु े होणारे प्रदष
ू ण रोखण्याबाबि

(१३)

*

९३१९६

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा

सोनािणे (िुन्नर) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कुरकींु भ (ता.दौंड, जि.पण
ु े) येरील औदयोधगक वसाहतीतील रासायननक

प्रकल्पाींमळ
ु े पटरसरातील वायू आणण िलप्रदष
ू णामध्ये वाढ झाली असन
ू सदर
प्रकल्पातन
उत्सजिगत होणारे साींडपाणी िसमनीत मरु वले िात असल्याने
ू
तेरील िमीन नापीक होत असल्याबाबत स्राननक नागटरकाींनी जिल्हाधिकारी,

पण
ु े व प्रदष
ू ण ननयींत्रक मींडळाला तक्रारी करून कारवाई करण्याबाबत माहे मे,
२०१७ ते ददनाींक १५ िन
ू , २०१७ या कालाविीत अनेक ननवेदने ददली आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने कुरकींु भ औदयोधगक वसाहतीतील रासायननक
ु ग
प्रकल्पामळ
ु े

होणारे

प्रदष
ू ण

रोखण्यासाठी कोणती

कायगवाही

केली

सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

तसेच

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१)

याबाबत श्री मोहन शींकर भोसले, कुरकींु भ, ता.

दौंड याींची तक्रार दद. २७/०४/२०१७ रोिी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळास
प्रालॅत झाली होती.

(२) व (३) याबाबत

तालक
ु ा कृषी अधिकारी दौंड याींनी महाराषर प्रदष
ू ण

ननयींत्रण मींडळास सादर केलेल्या अहवालानस
ीं ाने महाराषर
ू ार व त्यानष
ु ग

प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून करण्यात आलेल्या पाहाणीनस
ु ार तक्रारदाराने

तक्रारीत नमद
ू केलेल्या कींपनीतन
ू कुठलाही प्रकारचा साींडपाण्याचा रे् ववसगग
तक्रारदाराच्या मालकीच्या िसमनीवर केला िात नसल्याचे ननदग शनास आले

आहे . तरावप, सदर पाहणी दरम्यान कुरकींु भ एमआयडीसीमिील सामदू हक
साींडपाणी सयींत्रणेमध्ये त्र्
ू ी आढळून आल्याने याबाबत गन्
ु हा का दाखल
करण्यात

येऊ

नये,

कींपनीवर

सींमतीपत्राच्या

अशी

नो्ीस

बिावण्यात

आली

आहे .

तसेच,

तक्रारअिागमध्ये नमद
ू कुरकींु भ एमआयडीसीतील मे. हिनर लिब प्रा. सल. या
आल्याने महाराषर

प्रदष
ू ण

करण्यात आला आहे .

अ्ी

व

ननयींत्रण

शतीचे

उल्लींघन

मींडळाकडून

केल्याचे

यापव
ू ीच

ननदग शनास

गन्
ु हा

दाखल

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

िािुडे (बु.) (जि. सािारा) येथील पाणीपुरिठा योिनेचे थिीि िीि
दे यि भरुन पाणीपुरिठा पूिि
य ि िरण्याबाबि

(१४)

*

९००३६

(मब
ुां ादे िी) :

श्री.पथ्
ृ िीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाकुडे (ब.ु ) (जि. सातारा) येरील पाणी परु वठा योिना रकीत वीि
दे यकामळ
ु े बींद आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वाकुडे (ब.ु ) सह आसपासच्या गावात वपण्याच्या पाण्यासाठी
नागटरकाींना पायपी् करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने रकीत वीि दे यक भरून पाणीपरु वठा पव
ग त
ु ग
ू व
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच याबाबतची
सदयजस्रती काय आहे,

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

(२), (३) व (४) वाकुडे बद्र
ु क
ू नळ पाणी परु वठा योिना अरवा वाकुडे बद्र
ु क
ू
नावाचे गाव सातारा जिल््यात अजस्तत्वात नाही.
-----------------

मौिे शशिणे (िा.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी) येथील पाणी योिनेचे
अांदािप्रशि ि आराखडा ियार िरण्यास विलांब
होि असल्याबाबि
(१५)

*

८५६८८

श्री.भास्िर िाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे सशवणे (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी) येरील नादरू
ु स्त नळपाणी
परु वठा योिनेचे नत
ू नीकरण करण्यासाठी सवेक्षणाचे काम पण
ू ग झाले असन
ू
अींदािपत्रक व आराखडा तयार करण्याची कायगवाही अदयाप करण्यात आलेली
नाही, हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त योिनेचे अींदािपत्रक व आराखडा तयार
ु ग
करण्यास ववलींब करणाऱया सींबधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच, सदर कामाला मींिरू ी दे वन
ू काम सरु
ु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सदर योिनेचे राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत नत
ु नीकरणाचे

अींदािपत्रक जिल्हास्तरावर सादर करण्यात आले होते. तरावप केंद्र शासनाच्या
दद. २९.६.२०१५ च्या सच
ू नानस
ु ार नवीन कामाींना तात्परु ती स्रधगती
आल्यामळ
ु े सदर कामास मींिूरी दे ण्यात आलेली नाही.
(३) सन २०१६-१७ च्या ्ीं चाई आराखडयामध्ये
दरु
ु स्तीचे

दे ण्यात

सदर योिनेच्या तात्परु त्या

अींदािपत्रकास जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी प्रशासकीय मान्यता

ददली होती.

तरावप ववहीत मद
ु तीत ननववदे स प्रनतसाद न समळाल्यामळ
ु े काम

हाती घेण्यात आले नाही.

राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत सशवणे नळ पाणी परु वठा

योिनेबाबत जिल्हास्तरावरुन प्रस्ताववत करण्याची कायगवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ददहसर (मुांबई) येथील इस््रशा शाळे िून दहािीच्या
उत्िरपत्र्रशिाांची झालेली चोरी

(१६)

*

८६१६३

श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),

श्री.वििय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), डव.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )य , श्री.सांिय
िेळिर (ठाणे), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशडी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.ियांि पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.अजिि पिार (बारामिी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शशशिाांि शशांदे
(िोरे गाि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्िर), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पि
ू )य , श्री.ददपि चव्हाण (फलटण),

श्री.रािेश टोपे (घनसािांगी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सतु नल राऊि
(विक्रोळी), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्रीमिी तनमयला गाविि
(इगिपरू ी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
दहावीच्या ५१६
ुीं ई उपनगरातील ददहसर येरील इस्त्रा शाळे तन
ू
उत्तरपत्रत्रका

चोरीला

गेल्याच्या

घ्नेनत
ीं र ववलेपाले

येरे

एक

सशक्षक

हि्े लमध्ये बसन
ू उत्तरपत्रत्रका तपासत असल्याचा जव्हडीओ व्हायरल झाला

असल्याचे ददनाींक ११ िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत्तर पत्रत्रका ददनाींक ३ एवप्रल, २०१७ रोिी चोरीस गेल्याची
तक्रार ववदयालयाच्या मख्
ु याध्यापकानी ददनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ददहसर पोलीस ठाण्यात नोंदववली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त शाळे तन
ू दहावीच्या ५१६ उत्तरपत्रत्रका चोरीला गेल्या

असन
ू ही तसेच ववरार येरील माींऊ् मेरी शाळे च्या मख्
ु यािापक आणण इतर
काही कमगचा-याींनी बारावीची प्रश्नप्रत्रत्रका परीक्षेच्या वेळेआिीच व्हि्सअिपवर

व्हायरल केल्यानींतर ही या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर दोन्ही प्रकरणी पोलीस स््े शनमध्ये गन्ु हे नोंदववण्यात आले
आहे त.तसेच ववभागीय मींडळामार्गत चौकशी करण्यात आली आहे .

(४) माऊीं् मेरी शाळे प्रकरणी दोषी आढळलेल्या ववदयार्थयािंची सींपादणक
ू रद्द
करुन िुल-ै २०१९ पयिंतच्या परीक्षेस बसण्यास प्रनतबींि घालण्यात आला
आहे .तर दोषी कमगचा-यास ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .

उत्तरपत्रत्रका चोरीप्रकरणी सींबधीं ित शाळे वर कारवाई करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नाशशि येथील िेम्ब्रीि विद्यालयाने शैक्षणणि शुल्ि न भरलेल्या
विद्याथ्याांचे शाळा सोडल्याचे दाखले घरी पाठविल्याबाबि

(१७)

*

८८७९९

श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नासशक येरील केम्ब्रीि स्कुल या ववदयालयातील ववदयार्थयािंनी शैक्षणणक
शल्
ु क भरले नसल्याने ववदयार्थयािंचे शाळा सोडल्याचे दाखले हे

शाळा

प्रशासनाने घरी पाठववल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, पालकाींनी व स्राननक लोकप्रनतननिीींनी
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास

शाळा प्रशासन तसेच

ददनाींक ९ िून,

पोलीस आयक्
ु त याींची

भे् घेऊन शाळे वर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय.

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
सींबधित शाळे वर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय.
(२) होय.

(३) प्रस्तत
ु प्रकरणी पालक प्रनतननिी, मख्
ु याध्यापक याींचे समवेत झालेल्या
बैठकीमध्ये र्ी भरली नाही अशा ववदयार्थयािंना शाळे त बसण्यास प्रनतबींि करु

नये असे ननदे श दे ण्यात आले. याबाबत शाळे स लेखी सच
ू नाही दे ण्यात
आल्या.

त्यानस
ु ार सींबधीं ित ववदयार्थयािंना शाळे त पन
ु :प्रववष् केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सांि गाडगेबाबा अमराििी विद्यापीठाने तनयमाांचे उल्लांघन िरुन
स्िच्छिा ि सफाई िां्रशाटदाराांची नेमणूि िेल्याबाबि
(१८)

*

९०६५२

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय उच्च ि िां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींत गाडगेबाबा अमरावती ववदयापीठाने शासनाच्या तीन लाखाींवरील सवग
व्यवहारासाठी ई-ननववदा प्रकक्रया राबवावी या ननयमाचे उल्लींघन करुन
स्वच्छता

व

सर्ाई

कींत्रा्दाराींची

नेमणक
ू

केली

असल्याचे

तसेच

या

ववदयापीठाने ॉन लाईन पटरक्षेसाठी (एन्ड ्ू एन्ड) कामे सोपववण्यासाठी
बींगळूर येरील माईड लिजिक या एिन्सीला ई ननववदे ववनाच कींत्रा् सोपववले

असल्याचे ददनाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन दोषीींवर कारवाई करावी अशा
प्रकारच्या तक्रारी लोकप्रनतननिीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार सींबधीं िताींवर कोणती
येत आहे,

कारवाई केली

वा करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय खरे आहे .

स्वच्छता व सार्सर्ाईची ननववदा दद.०५.०४.२०१७ रोिी प्रससध्द

करण्यात आली. तरावप, कोणत्याही कींत्रा्दारास स्वच्छता व सार्सर्ाईची

कींत्रा् दे ण्यात आलेले नाही, सदरहू प्रकक्रया तात्परु ती स्रधगत करण्यात
आलेली आहे .
तसेच

सोपववले आहे .

माईन्ड

(२) अशींत: खरे आहे .
(३) होय.

लिजिक

या

एिन्सीला

ई-ननववदे

ववनाच

कींत्रा्
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शासनाने एकसदस्यीय ससमतीमार्गत चौकशी केली आहे . चौकशी

ससमतीचा अहवाल सींचालक, उच्च सशक्षण याींचेकडे दद.१३.०७.२०१७ रोिी
प्रालॅत झाला असन
ू , सदर अहवाल शासनास नक
ु ताच प्रालॅत झाला आहे .
सदरहू अहवालाची छाननी सरु
असन
छाननीनींतर
ु
ू
गण
ु वत्तेनस
ु ार योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

प्रस्तत
ु

प्रकरणी

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

िळगाांि जिल््यािील शालेय पोषण आहारािील िाांदळ
ू िाळ्या
बािाराि वििल्याप्रिरणी स्थापन िेलेली सशमिी

(१९)

*

९२५८६ श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु िाईनगर) : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाींव जिल््यातील शाळाींमध्ये रायय शासनाव्दारे इयत्ता १ ली ते
इयत्ता ८ वी पयिंतच्या ववदयार्थयािंसाठी परु ववण्यात येणारा शालेय पोषण
आहार

योिनेतील

एमआयडीसी,
स्वाजस्तक

ताींदळ
ु

िळगाींव

गोडाऊनवर

रकने

पोलीसाींनी

घातलेले

काळ्या

रक

छापे,

बािारात

िलॅत

िान्यादी

अननयसमतता व इतर गैरव्यवहारा सींदभागत

ववकल्या

करण्याची

वस्तच्
ुीं या

केलेली

प्रकरणी

घ्ना

परु वठ्यामध्ये

चौकशी करण्यासाठी सशक्षण

सींचालक (प्रार.) याींच्या अध्यक्षतेखाली माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ससमती स्रापन करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, ससमतीने शासनाला

आहे काय,

उक्त चौकशीचा अहवाल सादर केला

(३) असल्यास, उक्त ससमतीने सादर केलेल्या अहवालानस
ु ार

दोषी आढळून

आलेल्या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद िािडे : (१), (२) व (३) िळगाींव जिल््यात शालेय पोषण आहार

योिनेतील ताींदळ
ू काळया बािारात ववक्रीसाठी नेला िात असताना पोसलसाींनी
पकडल्याबाबत काही लोकप्रनतननिीींकडून प्रालॅत तक्रारीच्या अनष
ीं ाने सशक्षण
ु ग
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सींचालक (प्रार) याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी ससमती स्रापन करुन चौकशी
करण्यात आली. सदर चौकशी ससमतीच्या सशर्ारशीनस
ु ार सशक्षण सींचालक
(प्रार) याींना आवश्यक कायगवाही करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शभिांडी (जि. ठाणे) येथील िशेळी-िाल्हे र ि खारे गाांि टोलनािा िे
माणिोली नािा पररसराि तििराांची िोड िरुन अनधधिृि
बाांधिाम िरण्याि येि असल्याबाबि

(२०)

*

९१५६३ श्री.रुपेश म्हा्रशे (शभिांडी पि
ू )य , श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन),

श्री.जििें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.ियांि पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांि
शशांदे (िोरे गाि), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.राणािगिीिशसांह
पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.नरहरी

णझरिाळ

(ददांडोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सरु े श लाड (िियि), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पि
ू )य : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

काय :-

(१) सभवींडी (जि. ठाणे) येरील कशेळी-काल्हे र प्ट्यातील १९५ एकर पाणरळ
िागेवर स्राननक भम
ू ाकर्याींनी भराव ्ाकून सामदु हक खािण िसमनीवर

शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता गह
ू ,
ृ सींकुले उभारल्याचे ददनाींक ९ िन
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ठाणे सभवींडी राषरीय महामागग-३ लगत खारे गाींव ्ोलनाका ते
माणकोली नाका पटरसरामध्ये पाण्याच्या पाईपलाईन व खाडी पटरसरात

मोठया प्रमाणावर मरु
ु म व दगडी भराव ्ाकून नतवराींची झाडाींची तोड करुन
अनधिकृत बाींिकाम करण्यात येत असन
ू
दल
ग होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

त्या अनधिकृत बाींिकामाकडे

(३) असल्यास, खारर्ु्ीचे सींरक्षण करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने
ददलेल्या ननदे शाींचे उल्लींघन करुन भम
ू ाकर्या या पाणरळ िागेवर भराव

्ाकून त्या पटरसरात का्े री कींु पण घालत असन
ू ही जिल्हाधिकारी, ठाणे
याींच्याकडून दखल घेण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) तसेच ठाणे येरील कशेळी-काल्हे र पटरसरातील पाणरळ िसमनीवर

भम
ू ाकर्याींकडून केल्या िाणा-या अनतक्रमणाींववरुद्ध जिल्हा प्रशासनाने दाखल

केलेल्या सम
ु ारे ३० एर्आयआरवर पोसलसाींकडून काहीच कारवाई झाली
नसल्याचा

प्रकार माहे िन
ू २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आला, हे

ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त सवग प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार सींबधीं ितावींर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) सभवींडी तालक्
ु यातील मौिे

केवणी, ददवे अींिूर, कशेळी, काल्हे र,

कोन या गावच्या खाडी ककनाऱयावर काींदळवनाचा ऱहास तसेच काींदळवनावर

माती व डेब्रीिचा भराव याबाबत प्रालॅत तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने पयागवरण
ु ग

सींरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये पोसलस स््े शन, नारपोली

येरे २६, तालक
ु ा पोसलस स््े शन सभवींडी येरे ३ व कोन गाव पोसलस स््े शन
येरे १ असे एकूण ३० गन्
ु हे दाखल करण्यात आले असन
ू या गन्
ु हयाींमिील

५८ आरोपीींना आतापयिंत अ्क करण्यात आली असल्याचे वरीषठ पोसलस
ननरीक्षक, नारपोली पोसलस स््े शन, सभवींडी याींनी कळववले आहे .
-----------------

राज्याि बाटलीबांद अशध्
ु द पाण्याची विक्री सुरु असल्याबाबि
(२१)

*

(िरिीर),

८८५५४

(चाांददिली) :

श्रीमिी ज्योिी िलानी (उल्हासनगर), श्री.चांद्रदीप नरिे

श्री.सत्यिीि

पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी), श्री.नसीम खान
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राययात बा्लीबींद वपण्याचे पाणी ववक्री करणाऱया अींदाजित ८१०

उदयोगाींना परवानगी ददली असन
ू ववनापरवाना उदयोगाींची सींख्या सम
ु ारे दीड
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हिाराींवर असन
ू उक्त कींपन्या पाणी शध्
ु दतेचे कोणतेही ननकष न पाळता
बा्लीबींद अशध्
ु द पाण्याची ववक्री करीत असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच कोल्हापरू जिल््यामध्ये शध्
ु द पाण्याच्या नावाखाली अशध्
ु द पाणी

ववकण्यात येत असल्याने कागल आणण नवलेवाडी (ता. पन्हाळा,जि.कोल्हापरू )
येरे अन्न व औषिे प्रशासनाने माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान छापा
्ाकून पाण्याचे किन िलॅत केले आहे, हे ही खरे आहे काय?

(३) असल्यास, अन्न व औषि प्रशासन ववभागाकडून अशध्
ु द पाण्याची ववक्री
करणाऱया ववनापरवाना उदयोगाींववरोिात तसेच प्रश्न भाग (२) मिील

केलेल्या कारवाईत ककती िणाींवर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
याबाबतची सदयजस्रती काय आहे,

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

राययात बा्लीबींद पाणीपरु वठा परवाने घेऊन

बा्लीबींद पाण्याचे उत्पादन करणार-या सम
ु ारे ५८४

आस्रापना आहे त.

अनधिकृत ववनापरवाना बा्लीबींद पाण्याचे उदयोग काही आस्रापना करीत
असल्याचे

अन्न व औषि

प्रशासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या

कारवाईच्या अनष
ीं ाने ननदशगनास आले आहे .
ु ग
(२) हे खरे आहे .
(३)

अन्न व औषि प्रशासनाव्दारे राययात बेकायदे शीररीत्या सरू
ु असलेल्या

पाणी लॅलाीं्बाबत चौकशी करून १०९ प्रकरणी अन्न सरु क्षा व मानके

कायदयाच्या कलम ३६ (३) (बी) अींतगगत उत्पादन बींद करण्याच्या नो्ीसा
िारी

करण्यात

आल्या

आहे त

सींबधीं िताववरूध्द

ननयमानस
ु ार कारवाई करण्यात येत आहे .

पढ
ु ील

तपास

करून

अन्न व औषि प्रशासनाव्दारे माहे एवप्रल व मे, २०१७ या कालाविीत

कोल्हापरू जिल््यातील पन्हाळा तालक्
ु यातील नवलेवाडी येरील बा्लीबींद

पाण्याचे उत्पादन करणा-या आस्रापनाची तपासणी करून तेरून पाण्याचा
०१

नमन
ु ा

ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आला व

एकूण २४०० ली्र

ककीं मत रू.४८०००/- इतका पाण्याचा साठा िलॅत करण्यात आला. तपासणीसाठी

पाठववण्यात आलेला नमन
ु ा ववश्लेषणाअींती असरु क्षक्षत असल्याचे ननषपन्न
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झाल्याने सदर आस्रापनावर ननयमानस
ु ार आवश्यक ती कारवाई करण्यात

येत आहे . तसेच कागल तालक्
ु यातील ०१ आस्रापनाींची तपासणी करून
तेरून

पाण्याचा ०१

नमन
ु ा

ववश्लेणासाठी ताब्यात घेण्यात आला व तेरून

एकूण ३६० ली्र ककीं मत रू. २५००/- इतका पाण्याचा साठा िलॅत करण्यात
आला. तपासणीसाठी पाठववण्यात आलेला ववश्लेषणाअींती नमन
ु ा

लेबल

दोषाच्या

शल्
ु क

दोषाचा असल्याचे ननषपन्न झाले. त्यामळ
ु े सदर आस्रापनेकडून लेबल
नमन्
ु याप्रकरणी

आकारण्यात आले आहे .

कायदयातील

तरतद
ु ीनस
ु ार

तडिोड

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

िाटिी (िा.निापूर जि.नांदरू बार) येथे शाळे ची शभांि ि प्रिेशद्िार अांगािर
िोसळल्याने बाशलिेचा झालेला मत्ृ यु

(२२)

*

(मब
ुां ादे िी) :

८८६७६

करतील काय :-

प्रा.िषाय

गायििाड

(धारािी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वा्वी (ता.नवापरू , जि.नींदरू बार)

येरे शाळे ची सभींत व प्रवेशदवार अींगावर

कोसळल्याने एका ६ वषागच्या आरुषी वळवी या बासलकेचा मत्ृ यु झाला
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा
हे खरे आहे काय,

त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे ,

(२) असल्यास, या सींदभागत शासनाने चौकशी करुन सदर बासलकेच्या कु्ूींबाला
कोणती आधरगक मदत केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. विनोद िािडे : (१) व (२) आरूषी वळवी ही मेहींदीपाडा अींगणवाडी

केंद्रातील नोंदणीकृत बासलका होती. ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोिी सदर केंद्रातन
ू
आहार घेऊन ती मामाच्या गावी वा्वी येरे गेली होती. शाळा स्
ु लेली

असल्याने गे् िवळ खेळत असताना सभींत व गे् अींगावर कोसळल्याने ती
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गींभीर िखमी झाली. तदनींतर उपचारादरम्यान ददनाींक २/०४/२०१७ रोिी नतचा

दद
ु ै वी मत्ृ यू झाला. परीं तु सदर बासलका शाळे तील ववदयाधरगनी नसल्याने या
प्रकरणी आधरगक मदत दे ता आलेली नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पण
ु े जिल्हयासह खेड िालक्
ु यािील शालेय पोषण आहाराची
दे यिे प्रलांत्रबि असल्याबाबि

(२३)

*

८८७०४

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी), श्री.सां्ाम थोपटे (भोर),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील

(१) पण
ु े जिल््यासह खेड तालक्
ु यातील शाळाींची शालेय पोषण आहाराची
दे यके गत ८ मदहन्याींपासन
ू मदहला बचत ग् व आहार परु ववणाऱया सींस्राींना

समळाली नसल्याचे माहे , एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास
आले आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, शालेय पोषण आहार योिना गनतमान करण्याच्या व योिना

पारदशगक करण्यासाठी सवग मादहती ॉनलाइन करण्याचा ननणगय सशक्षण

आयक्
ु ताींनी घेवन
ू ही शालेय पोषण आहाराची दे यके जिल्हा स्तरावर ॉनलाइन
अदा करण्याची कायगवाही न होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर दे यके जिल्हा स्तरावर

ॉनलाइन अदा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) शालेय पोषण आहार योिनेंतगगत जिल्हास्तरावरील दे यके

ॉनलाईन पध्दतीने तयार करुन सींबधीं िताींच्या खात्यावर वगग करण्याची
कायगवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्याि अन्न्ा ि औषध प्रशासन विभागािील डब्लल्यूएचओ-िीएमपी
अधधिाऱयाांनी िेलेला गैरप्रिार

(२४)

*

८६३९३

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

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डव.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी),

श्री.सध
ु ािर

दे शमख
ु

(नागपरू

पजश्चम),

श्री.अशमन

िोळां बिर

(िडाळा),

डव.पिांगराि

पटे ल

(मब
ांु ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.पथ्
ृ िीराि चव्हाण (िराड
दक्षक्षण),

िडेगाि),

श्री.िालीदास
श्री.िुणाल

पाटील

(धळ
ु े

्ामीण),

श्रीमिी

िदम

तनमयला

(पलस
ू

गाविि

(इगिपरू ी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अब्लदल
सत्िार (शसल्लोड),
ु

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), अॅड.आशशष
शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),
श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राययात औषि ननयागत करणा-या कींपन्याींची तपासणी करणा-या अन्न्ा व
औषि

प्रशासन

ववभागातील

डब्ल्यए
ू चओ-िीएमपी

अधिकाऱयाींनी

विनवरी

र्ामागस्य्
ु ीकल्स कींपनीला चाींगल्या उत्पादनाचा दाखला ददला परीं तु कींपनीने
ननयमाींचे

उल्लींघन केल्याप्रकरणाची

यरु ोपीयन

दे शातील

ननयींत्रक

सींस्रेने

दखल घेतल्याने सम
ु ारे ३५ हिार को्ीींच्या औषि ननयागतीवर पटरणाम
झाल्याचे ददनाींक

२६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आले

आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववभागात

नन.मो.गाींिी

सहायक आयक्
ु त व इतर

अधिका-याींवर वषागनव
ु षे महत्वाची कामे सोपववण्यात आली असल्यामळ
ु े औषि

उत्पादक कींपन्याींचे व उक्त अधिका-याींचे दहतसींबि
ीं असल्याचे ननदशगनास
आल्यावर दक्षता ववभागाने तीन औषि कींपन्याींची माहे ॉगस्् ते नोव्हें बर

२०१६ या कालाविीत अचानक तपासणी केली असता सदर गैरप्रकार
ननदशगनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची

शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा
येत आहे,

करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट : (१) मे. विनबेरी र्ामागस्य्
ु ीकल्स या औषि ननयागत
करणा-या सींस्रेला िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या मागगदशगक तत्वानस
ु ार औषि
ननयागतीसाठी WHO-GMP दाखला दे ण्यासाठी ननजश्चत

करण्यात आलेल्या

योग्य त्या तत्वाींचे अनप
ु ालन करून अन्न व औषि प्रशासनाच्या WHOGMP ववभागातील अधिका-याींनी

चाींगल्या उत्पादनाचा दाखला ददला ही बाब

खरी आहे . मात्र सदर कींपनीने ननयमाींचे उल्लींघन केल्याप्रकरणाची यरु ोपीयन
दे शातील ननयींत्रक सींस्रेने दखल घेतल्याने सम
ु ारे ३५ हिार को्ीच्या औषि

ननयागतीवर पटरणाम झाल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
प्रशासनाच्या ननदशगनास आले आहे , ही बाब खरी नाही.

(२) हे खरे नाही.

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

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

मुांबईिील मेससय पीओमा िेशमिल्स िांपनीच्या शभिांडी येथील
गोदामािर छापा टािून औषधाांचा साठा िप्ि िेल्याबाबि

(२५)

*

८७८९४

श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.नरें द्र पिार

(िल्याण पजश्चम), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), अॅड.भीमराि धोंडे
(आष्ट्टी) : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) मब
ुीं ईतील

मेससग

पीओमा

केसमकल्स

या

औषि

उत्पादन

कींपनीने

परदे शातन
ू औषिे आयात करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सींबधीं ित यींत्रणाींकडून
परवानगी

न घेता अन्य दे शातन
ू औषिाींची आयात करून औषिाींची बेकायदा

ववक्री केल्याप्रकरणी कींपनीच्या सभवींडी येरील गोदामावर अन्न व औषि
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प्रशासनाने

छापा ्ाकून लि जक्््ोल मोनोहायडे्

या औषिाींचा

१२,७३०

ककलोचा ४० लाख रुपये ककीं मतीचा साठा िलॅत केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास
त्यात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं िताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) अन्न व औषि प्रशासनाव्दारे

दद. १६/०५/२०१७ रोिी

मे. वपओमा केसमकल्स, ववलेपाले, मब
ुीं ई या घाऊक औषि ववक्री करणा-या
पेढीची

तपासणी करण्यात आली. तपासणीच्यावेळी सदर िागेत कुठलाही

औषि साठा उपलब्ि नसल्याचे ननदशगनास आले. सदर पेढी औषि साठा
त्याींच्या

सभवींडी

येरील

गोदामामध्ये

साठववत

असल्याचे

त्याींनी

तपासणीच्यावेळी साींधगतले. सदर सींस्रेच्या सभवींडी येरील गोदामाची तपासणी
केली असता तेरे
आढळून

आला.

लि जक्््ोल मोनोहायडे् औषिाचा १२,७३० ककलोचा साठा

सदर

कींपनीने

लि जक्््ोल

मोनोहायडे्

या

औषिाच्या

आयातीसाठी आयात परवाना घेणे बींिनकारक असतानाही आयात परवाना न

घेता केंद्र शासनाच्या अधिका-याींकडून Dual use NOC घेऊन सदर औषि

आयात केले असन
ू त्याची ववक्री औषिी पाठ उत्पादन करणा-या सींस्राना
केल्याचे तपासणी दरम्यान ननदशगनास आले. तपासणीच्या वेळी ननदशगनास

आलेल्या त्र्
ीं ाने लि जक्््ोल मोनोहायडे् औषिाच्या १२७३० ककलो
ु ीींच्या अनष
ु ग
साठ्यातन
ू १ नमन
ु ा ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेऊन उवगरीत साठा प्रनतबींधित
करण्यात आलेला आहे .

(२) आयातीसाठी परवाना घेणे ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील
असल्याने सदर प्रकरणी केंद्र शासनाच्या अधिका-याींना कळववण्याबाबतची
कायगवाही करण्यात येत आहे . ववश्लेषणासाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या
नमन्
ु याचा ववश्लेषण अहवाल प्रनतक्षािीन आहे . ववश्लेषण अहवाल प्रालॅत

होताच, पेढीत तपासणीच्या वेळी ननदशगनास आलेल्या त्र्
ीं ाने
ु ीींच्या अनष
ु ग
पेढीवर ननयमानस
ु ार पढ
ु ील कारवाई करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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समद्रपुर (िा.दहांगणघाट, जि.िधाय) येथील पुरिठा तनररक्षिाने िेलेल्या
गैरव्यिहाराच्या चौिशीबाबि

(२६)

*

९००५८

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ्ामीण) :

सन्माननीय अन्न

ि नागरी परु िठा आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) समद्रपरु (ता.दहींगणघा्, जि.विाग) येरील परु वठा ननटरक्षकाने माहे

डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान गैरव्यवहार केल्याने जिल्हा परु वठा
अधिकारी याींनी जिल्हा परु वठा कायागलय, विाग येरे सदर ननटरक्षकाची

सेवा

वळती करुन कारणे दाखवा नो्ीस ददले असल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, विाग याींनी
उपववभागीय अधिकारी, दहींगणघा् याींची चौकशी अधिकारी म्हणून ननयक्
ु ती
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपववभागीय अधिकारी, दहींगणघा् याींनी आपला अहवाल
जिल्हाधिकारी याींना सादर केला असन
ू त्याचे रोडक्यात स्वरुप काय आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी परु वठा ननटरक्षकाववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३), (४) व (५) या प्रकरणी प्रारसमक चौकशी करण्यात आलेली आहे .

प्रारसमक चौकशीत परु वठा ननटरक्षक, समद्र
ु परू याींच्याववरुध्दच्या तक्रारीत

सत्यता आढळून आली आहे . प्रारसमक चौकशीचा अहवाल दद. ७.७.२०१७
रोिी प्रालॅत झाला आहे . सींबि
ीं ीत परु वठा ननटरक्षकाववरूध्द सशस्तभींगववषयक
कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

-----------------
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डव. बाबासाहे ब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठाच्या अनुदान
आयोगाच्या प्रपाठि, अधधव्याखयािा ि िगय-३ च्या
पदभरिीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(२७)

*

८४९८५

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

(शशडी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), डव.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अस्लम
शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.शरददादा

सोनािणे

(िन्
ांु ादे िी), प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सरदार
ु नर), श्री.अशमन पटे ल (मब
िाराशसांह

(मल
ु ड
ुां ),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.बाळासाहे ब

थोराि

(सांगमनेर), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरू ी), श्री.ओमप्रिाश ऊफय बच्चू िडू
(अचलपरू ),

डव.अतनल

बोंडे

(मोशी),

श्री.शशरीषदादा

श्री.विनायिराि िाधि-पाटील (अहमदपरू ) :

चौधरी

(अमळनेर),

सन्माननीय उच्च ि िां्रश

शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

येरील

डि.बाबासाहे ब

आयोगाच्या प्रपाठक, अधिव्याख्याता
गैरव्यवहार झाले असल्याचे
ननदशगनास

आींबेडकर

ववदयापीठाच्या

व वगग-३ च्या

माहे एवप्रल-२०१७

अनद
ु ान

पद भरती मध्ये

मध्ये वा त्या दरम्यान

आले असन
ू सदर प्रकरणी उच्च सशक्षण ववभागाचे सींचालक

डि.िनराि माने याींना ननलींबीत करुन त्याींची चौकशी करण्यात येईल असे
मा. उच्च व तींत्र सशक्षण मींत्री याींनी ददनाींक ७ एवप्रल, २०१७
सम
ु ारास िादहर केले आहे, हे खरे आहे काय,

रोिी वा त्या

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१७ च्या पदहल्या आठवडयात शासन
ननणगय

काढून डि. िनराि माने याींची

वतगणक
ू व कामधगरी समािानकारक

असल्याचे प्रमाणपत्र दे ऊन ननयक्
ु ती पढ
ु े चालु ठे वण्यात येत असल्याबद्दल
स्पष्पणे नमद
ू करण्याची सवगसािारण कारणे काय आहे त,

(३) तसेच उक्त ववदयापीठातील पाली व बद्ध
ु ीिम ववभागामध्ये करण्यात
आलेल्या ननयक्
ु त्याही ननयमबा्य असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई
करण्यात येत आहे ,

केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) शासन ननणगय ददनाींक ०५.११.२०१५ अन्वये महाराषर लोकसेवा आयोग

परु स्कृत उमेदवार म्हणून श्री.िनराि माने याींची सशक्षण सींचालक, उच्च

सशक्षण, महाराषर सशक्षण सेवा, ग्-अ (प्रशासन शाखा) या पदावर दोन
वषािंच्या

पटरववक्षािीन

कालाविीकटरता

ननयक्
ु ती

करण्यात

आली

होती.

त्यानस
ु ार ददनाींक ०६.०१.२०१५ रोिी ते रुिू झाले व त्याींचा सींचालक, उच्च

सशक्षण पदावरील पटरववक्षािीन कालाविी ददनाींक ०५.०१.२०१७ रोिी पण
ू ग
झाला.

डि.िनराि

माने

याींचे

सींचालक,

उच्च

सशक्षण

या

पदावरील

पटरववक्षािीन कालाविीतील कामकाि तपासले असता त्याींचे सदर पदावरील

कामकाि समािानकारक असल्यामळ
ु े त्याींचा सींचालक, उच्च सशक्षण पदाचा
पटरववक्षािीन कालाविी समालॅत करण्यात येऊन त्याींची ननयक्
ु ती शासन
ननणगय दद.०५.०४.२०१७ अन्वये पढ
ु े सरु
ु ठे वण्यात आली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) नमद
ू ववदयापीठाच्या पाली व बध्
ु दीझम ववभागासाठी ववदयापीठ ननिीतन
ू
दोन सहायक प्राध्यापकाींची पदे Walk-in-Interview िाहीरातीदवारे व ववहीत
ननवड

ससमतीच्या

सशर्ारशीनस
ु ार

११

मदहन्याींच्या

कालाविीसाठी

ववदयापीठाकडून भरण्यात आली होती. सदर ननयक्
ु त्याींच्या ववरोिात मा. उच्च
न्यायालयात याधचका क्र.६६९८/२०१६ दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये

मा. न्यायालयाने ददलेल्या ननणगयानस
ु ार ववदयापीठाने सदर दोन अध्यापकाींना
सेवेतन
ू कायगमक्
ु त केले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सािारा जिल््यािील विशेष घटि योिनेिील वपण्याच्या पाण्याच्या
योिनाांना मान्यिा दे ण्यास ददरां गाई होि असल्याबाबि
(२८)

*

८८८००

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा जिल्हा वावषगक आराखड्यामध्ये सन २०१६-१७ या आधरगक

वषागकटरता ववशेष घ्क योिनेअत
ीं गगत मागासवगीय वस्त्याींकटरता वपण्याच्या
पाण्याच्या योिनाींना शासनाने मींिरू ी दे ऊन ननिी ववतटरत करण्याचे आदे श
ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनाींना सन २०१६-१७ या आधरगक वषागत अींदािपत्रके
तयार करण्यास जिल्हा पटरषदे च्या ग्रामीण पाणी परु वठा ववभागाकडून आणण
प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्यास

जिल्हा

पटरषदे कडून

ददरीं गाई

केली

िात

असल्याने सदर योिना सरु
ु होण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच,

वपण्याच्या

पा्ण

पाण्याच्या

मतदारसींघातील
योिनाींचा

एकूण

सन

२२

२०१६-१७

मागासवगीय
या

आधरगक

वस्तीतील
वषागतील

आराखडयात समावेश असन
ू अदयापही या कामाींची अींदािपत्रके करून यास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर पाण्याच्या योिनाींना ननिी मींिूर असताना या कामाींच्या
प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्यास

ददरीं गाई

होत

आहे याबाबत चौकशी

करून

दोषीींवर कारवाई करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली आहे
ु ग

तसेच सदर योिनाींना मान्यता दे ण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय.
(२) व (३) हे खरे नाही.
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केंद्र शासनाच्या

दद.२९/०६/२०१५ व २९/७/२०१५ च्या पत्रान्वये नवीन

योिना हाती घेण्यात येऊन नयेत अशा स्पष् सच
ू ना दे ण्यात आल्यामळ
ु े,
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायगक्रमाींतगगत सन २०१५- २०१६ व २०१६-२०१७ च्या
आराखडयातील योिनाींना मान्यता दे ण्यात आलेली नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चांद्रपूर जिल््यािील गािाांमध्ये तनमायण झालेली पाणी टां चाई
(२९)

*

९३०६४

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) जिवती (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील

माणणकगडावरील खडकी, मजच्छगड
ु ा,

चलवतींगड
ु ा, घोडणकलॅपी, आनींदगड
ु ा, सींगणपरू , लोलडोह, पा्ागड
ु ा, वणी ख,ु
पोचुगड
ु ा, लेंडीगड
ु ा, िनपठार, िनकापरू या

१३ गावाींमध्ये माहे र्ेब्रव
ु ारी ते

िून २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान वपण्याच्या पाण्याची भीषण
झाली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

यासींदभागत जिल्हाधिकारी चींद्रपरू व

्ीं चाई ननमागण

तहससलदार याींनी माहे

एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सदर गावाींचा दौरा केला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) तसेच उक्त जिल्हयात वैनगींगेच्या पात्रात सन १९९२ पासन
ू तपाळ

पाणीपरु वठा योिना कायागजन्वत असन
ू यामध्ये १२ गावाींचा समावेश करण्यात
आला

आहे

पाणीपरु वठा

परीं तु

बींद

नेहमीच

असल्याने

ताींत्रत्रक

उक्त्ा

त्रबघाड

ननमागण

गाींवातील

होत

नागटरकाींना

असल्यामळ
ु े

वपण्याच्या

पाण्याकटरता वणवण करावी लागत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त गावाींमध्ये दरवषी पाणी ्ीं चाई ननमागण
ु ग
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होऊन ्ँ करने पाणी परु वठा करण्यात येत असल्याने
कायमस्वरुपी योिना कायागजन्वत करण्यासाठी

वपण्याच्या पाण्याची

तसेच तपाळ पाणी परु वठा

योिनेच्या दरू
ु स्तीकटरता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .

उन्हाळा- २०१७ च्या ्ीं चाई कृती आराखडयात जिवती (चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील

मौिा आनींदगड
ु ा, सींगणापरू , लोलडोह, पा्ागड
ु ा, वणी ख,ु पोचुगड
ु ा, लेंडीगड
ु ा,
घनपठार, िनकापरू या गावाींत ्ँ कर प्रस्ताववत करण्यात आले होते. परीं त,ु
आवश्यकतेनस
ु ार मौिा घनपठार व गोंडगड
ु ा, ता. जिवती येरे

ददनाींक

९/५/२०१७ ते ददनाींक १५/६/२०१७ पयिंत एका शासकीय ्ँ करदवारे पाणी
परु वठा करण्यात आला आहे .
(२) होय.

(३) व (४) अींशत: खरे आहे.

नागसभड तालक्
ु यातील ्पाळ येरील वैनगींगा नदीवरुन ११ गावाींना

नागसभड-नवखळा प्रादे सशक पाणी परु वठा योिनेदवारे पाणी परु वठा करण्यात
येतो.

तरावप, सदर योिनेच्या ्पाळ येरील हे डवक्सगवरील व्ही.्ी.पींप

िळाल्यामळ
ु े ददनाींक ५/६/२०१७ ते १०/६/२०१७ या कालाविीत योिनेदवारे
पाणी परु वठा बींद होता. सदर पींप दरु
ु स्ती करुन

ददनाींक ११/६/२०१७ पासन
ू

पव
ग त पाणी परु वठा सरु
ू व
ु करण्यात आला आहे . सदर ११ गावात पाणी ्ीं चाई
नसल्याने ्ँ करने कुठे ही पाणी परु वठा करावा लागलेला नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

एडगाि (िा. िैभििाडी,जि.शसांधद
ु ग
ु )य येथील नळपाणीपुरिठा योिनेचे
प्रलांत्रबि असलेले िाम पुणय िरण्याबाबि

(३०)

*

८६३५३

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) एडगाव (ता. वैभववाडी,जि.ससींिुदग
ु )ग गावाची वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाइग
दरू होण्यासाठी शासनाने २२ लाख रूपयाींची नवीन नळपाणीपरु वठा योिनेस
सन २०१३-२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान मींिरू ी ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेचे काम सरू
होवन
आिसमतीस ४ वषािंचा
ु
ू
कालाविी लो्ला असतानाही सदरहू योिनेचे काम प्रलींत्रबत असल्याने तेरील
ग्रामस्राींना वपण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

केली वा करण्यात येत आहे ,

सदर काम पण
ू ग करण्याबाबत कोणती कायगवाही

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे,

सदरची योिना नत
ु नीकरणाची असन
ू ,

्ाकीची िागा उपलब्ि न झाल्याने उीं च ्ाकीचे काम प्रलींत्रबत आहे .
िुन्या नळ पाणीपरु वठा योिनेतन
ु पाणी परु वठा सरु
ु आहे .

तरावप,

(३) प्रस्ताववत ्ाकीच्या िागेत बदल होत असल्याने ग्रामपींचायतीकडून
िागा बदलाबाबतचे

दस्तऐवि

ददनाींक

२४.४.२०१७

रोिी प्रालॅत

झाले.

सदयजस्रतीत सदर ताींत्रत्रक बदलास मींिुरी प्रालॅत असन
ू पावसाळयानींतर उीं च
्ाकीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौिे उमरद (िा.शसांदखेडरािा, जि.बुलढाणा) येथे शुध्द ि तनयशमि
पाणीपुरिठा िरण्याबाबि

(३१)

*

९३२८९

डव.शशशिाांि खेडि
े र (शसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौिे उमरद (ता.ससींदखेडरािा जि.बल
ु ढाणा) येरे अशध्
ु द पाण्याचा परु वठा
होत असल्याने गावामध्ये मोठया प्रमाणात गिस्रोची लागण सरु
ु झाल्याचे
माहे िून,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी ननयसमत पाणी परु वठा करण्यात येत नसल्याने

तसेच ववदयत
ु पींप बींद असल्यामळ
ु े नागटरकाींना ८ ते १५ ददवस पाणी समळत
नसल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

दसलत

वस्तीत

ससमें ्

रस्त्याचे

काम

दठकदठकाणी साींडपाणी साचत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने

अपण
ू ग

असल्यामळ
ु े

चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे,

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

पींप व पाईपलाईन नादरु
ु स्त असल्याने ४ ददवस पाणी परु वठा बींद

होता. त्यानींतर सरु ळीत पाणी परु वठा सरु
ु आहे .
(३) व

(४) हे खरे नाही.

दसलत वस्तीत ससमें ् रस्त्याचे काम ददनाींक ३१/३/२०१७ ला पण
ू ग करण्यात
आले असन
ू , रस्त्याशेिारी कोठे ही साींडपाणी सचालेले नाही.

तरावप, ननयसमत शद्ध
ु वपण्याच्या पाण्याचा परु वठा करणे व गावात साींडपाणी
साचू नये याबाबत सरपींच व सधचव याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

किन्ही (िा राळे गाांि) येथील राष्ट्रीय पेयिल योिने अांिगयि िामामध्ये
अतनयशमििा झाली असल्याबाबि
(३२)

*

९१३६३

डव.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ककन्ही (ि) (ता.राळे गाींव, जि.यवतमाळ) येरे राषरीय पेयिल योिने
मिुन पाणी परु वठयाकटरता सन २०१२-१३ मध्ये ४५ लाख रु. मींिुर झाले
असन
ू उक्त योिनेंतगगत गावामध्ये ्ाकीचे बाींिकाम, पाईप लाईन ्ाकणे,
नळिोडणी अशी कामे करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त योिनेंतगगत

्ाकण्यात आलेले पाईप ननकृष् दिागचे

असल्याने पाईप र्ु्त असन
ू पाणी परु वठाही बींद होत असल्याचे नागरीकाींनी
ददलेल्या ननवेदनावरुन ददनाींक ९ मे, २०१७ रोिी
ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय,

वा त्या सम
ु ारास

(३) असल्यास, उक्त योिनेत ननकृष् दिागचे पाईप ्ाकण्यात आले

मात्र

उच्च दिागचे पाइप ्ाकल्याचे दशगवन
ू दे यक काढण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने

चौकशी केली

आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, असल्यास, त्यानस
ु ार सींत्रबिताींवर कोणती कारवाई केली

व उक्त दठकाणी पाणी परु वठा सरु ळीत होण्याकटरता कोणती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

सदर योिनेत वापरण्यात आलेले पाईप महाराषर िीवन प्राधिेकरणाने

प्राधिकृत केलेले चेतक कींपनीचे आय.एस.आय.माकग असलेले पाईप वापरण्यात
आले असन
ू त्याची त्रयस्र सींस्रेने तपासणी केली असन
ू पाईप चागल्या
प्रतीचे असल्याचा अहवाल ददला आहे .

सदर योिनेतन
ु ननकृष् दिागच्या पाईपमळ
ु े गळती झाली नसन
ू मे, २०१७
मध्ये उध्वगवाहीनीचे पाईपचे िाँई् स्कल्याने गळती झाली होती. परीं तु सदर

गळती लगेच दस
ु ऱया ददवशी ग्रामपींचायतीने दरु
ु स्त करुन पाणी परु वठा
सरु ळीत केला.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िळमनुरी ि सेनगाि (जि.दहांगोली) िालुक्यािील पाणी टां चाई ि बांद
असलेल्या नळ योिना सुरु िरण्याबाबि

(३३)

*

८६६६४

डव.सांिोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.वििय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमिी तनमयला गाविि
(इगिपरू ी), श्री.िानािी मट
ु िुले (दहांगोली), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा),
प्रा.विरें द्र िगिाप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा

मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनरु ी (दहींगोली) तालक्
ु यातील नळ योिनाींची वीिबीले ग्रामपींचायतीने
न भरल्याने व दरु
ु स्ती न केल्याने तसेच
योिना बींद असल्याने

वेगवेगळया कारणाींमळ
ु े ४८ नळ

तेरील नागटरक पाणी ्ीं चाईने

त्रस्त झाले असल्याचे

माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्रा (ब.ु ) व ब्वाडी (ता.सेनगाव जि.दहींगोली) पाणी ्ीं चाई

ननमागण झाली असन
ू पेडगाव वाडीतील दोन हातपींप, सावगिननक ववदहरीींची
पातळी खोल गेल्यामळ
ु े पाणी ्ीं चाई ननमागण झाल्याने मदहलाींनी तहसील

कायागलयावर घागर मोचाग काढला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने उक्त जिल््यातील पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी
ु ग
कोणकोणत्या उपाययोिना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय,
(२) होय,

हे अींशत: खरे आहे .

मौिे पेडगाववाडी ता.जि.दहींगोली येरील मदहलाींनी माहे मे, २०१७ या

मदहन्यात तहसील कायागलय, दहींगोली वर घागर मोचाग काढला होता.

(३) जिल्हयातील पाणी ्ीं चाई दरु करण्यासाठी खालील उपाययोिना करण्यात
आल्या आहे त.
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जिल्हयात ६१ गावामध्ये ६६ ववींिन ववहीरी घेण्यात आल्या आहे त.

त्यापैकी ६४ ववींिन ववहीरीवर पींप बसववण्यात आले आहे .

नळ योिनेच्या ववशेष दरु
ग ३ कामे मींिूर असन
ु स्तीतींगत
ु , त्यापैकी १

काम प्रगतीपरावर आहे व २ कामाींबाबत ई ननववदा प्रकक्रया चालु आहे .

तात्परु ती परु क नळ योिनेच्या एका कामा बाबत ई ननववदे ची प्रकक्रया

चालु आहे .

१४१ गावामध्ये १७७ खािगी ववहीर/बोअर अधिग्रहण करण्यात आल्या

आहे त.

५ गावामध्ये ४ ्ँ करव्दारे पाणी परु वठा करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बल
ु ढाणा जिल्हयाि पाणीपरु िठा योिनाांमध्ये झालेला अपहार
(३४)

*

८८७५०

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बल
ु ढाणा जिल्हयात शासकीय अनद
ु ान व लोकवगगणी याींच्या माध्यमातन
ू

केलेल्या पाणीपरु वठा योिनाींमध्ये सम
ु ारे ५०० को्ी रुपयाींचा अपहार झाला

असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभागत शासनाने चौकशी करावी यासाठी

स्राननक

लोकप्रनतननिीींनी आयक्
ु त कायागलयात बैठा सत्याग्रह करण्याचा इशारा ददला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानस
ु ार उक्त शासकीय ननिीचा अपहार करणा-या
अधिका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. मात्र तशी तक्रार प्रालॅत झाली
आहे .
(२)

होय, हे खरे आहे .
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(३) ववभागीय आयक्
ु त, अमरावती याींचे ननदे शानस
ु ार जिल्हाधिकारी याींनी ५
गावातील पाणी परु वठा योिनाींची चौकशी करुन दद. २९/६/२०१७
ववभागीय

अहवालातील

रोिी

आयक्
ु त, अमरावती याींना अहवाल सादर केला आहे . चौकशी
ननषकषागनस
ु ार

असल्याचे ददसन
ू आले.

अींमलबिावणीमिील

त्र्
ु ीमळ
ु े

योिना

अपण
ु ग

यास्तव सींबधीं ित यींत्रणाचे समन्वय तरा सींननयींत्रण

करुन प्रगती परावरील योिना पण
ु ग करण्याची मोहीम हाती घेण्याच्या सच
ू ना
ववभागीय आयक्
ु ताींनी जिल्हाधिकारी, बल
ु डाणा याींना ददल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपूर जिल्हयािील िोळशाच्या खाणीिुन सल्फरयुक्ि पाणी
िोणिीही प्रकक्रया न िरिा िन्हान नदीच्या पा्रशाि
सोडल्यामळ
ु े नदी प्रदवू षि झाल्याबाबि
(३५)

*

८५६६३

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपरू जिल्हयातील
ओसीएम,

गोंडेगाव

वेस््न कोलर्ील्ड सल. इींदर खल
ु ी खान, कामठी

ओपन

कास््

या

कोळशाच्या

खाणीतन
ु

ननघणारे

सल्र्रयक्
ु त पाणी व कन्हान वपपरी परीसरातील साींडपाणी कोणतीही प्रकक्रया
न करता कन्हान नदीच्या पात्रात सोडल्यामळ
ु े

पटरसरातील नागरीकाींचे

आरोग्य िोक्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

आले

व

त्यानस
ु ार

वेस््न

कोलर्ील्ड

सल.

तसेच

साींडपाणी

सोडणाऱया कन्हान व वपपरी ग्राम पींचायतीवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तरावप, कन्हान वपपरी नगरपटरषद
हद्दीतील घरगत
ु ी साींडपाणी ववना प्रकक्रया कन्हान नदीपात्रात समसळते ही
वस्तजु स्रती आहे .
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(२) कन्हान व वपपरी परीसरातील घरगत
ु ी साींडपाण्यावर कोणतीही प्रकक्रया
सींयत्र
ीं णा नसल्यामळ
ु े हे ववनाप्रकक्रया घरगत
ु ी साींडपाणी नाल्याव्दारे कन्हान

नदीमध्ये समसळत असल्याने कन्हान वपपरी नगरपटरषदे स दद.२६/७/२०१७

रोिी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्गत िल (प्रनतबींि व प्रदष
ू ण
ननयींत्रण) कायदा, १९७४ अन्वये कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धाटाि (िा.रोहा,जि.रायगड) औद्योधगि पररसरािील रासायतनि
िांपन्याांमुळे होणारे िायू प्रदष
ु ण
(३६)

*

९१२११

श्री.धैयश
य ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडिशेठ पाटील

(अशलबाग) : सन्माननीय पयायिरण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) िा्ाव (ता.रोहा, जि.रायगड) येरील औदयोधगक पटरसरात ववववि
रासायननक कींपन्या कायगरत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िा्ाव औदयोधगक पटरसरातील मे.ददपक नायरे ्, कर्श स््ार,
रवव केडीया र्ायनाजन्सक कींपनी, स्पेक्रम ते डीआर्ी अधरया कींपनीच्या

रस्त्यालगत असलेल्या भसू मगत ग्ारामिन
ू ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास गडद वपवळया रीं गाचा तीव्र ववषारी वायच
ू ा िुर मोठया प्रमाणात
बाहे र पडत होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कींपनीच्या रस्त्यालगत असलेल्या भसू मगत ग्ारातन
ू
वपवळया

गडद

ग्रामपींचायतीचे

रीं गाचे

सरपींच

ववषारी

व

वायच
ू े

पदाधिकारी

प्रदष
ु ण

याींनी

ननदशगनास आणली आहे , हे ही खरे आहे काय,

होत

उक्त

असल्याचे

कींपनी

सींबि
ीं ीत

प्रशासनाच्या

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) च्या अनष
ीं ाने उक्त रासायननक कींपन्याींनी
ु ग
वायच
ू े प्रदष
ु ण रोखण्याकटरता कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,
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(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून

आले

व

पटरसरातील

नागटरकाींच्या

आरोग्याच्यादषॄ ्ीने कोणती

उपाययोिना केली आहे , तसेच दोषी कींपन्याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

(३) सदर बाब कींपनी प्रशासनाच्या ननदशगनास आणली, हे खरे नाही.
(४) सींबि
ीं ीत रासायननक कींपन्यानी
(घल
ु ीकनाची

प्रदष
ू ण

रोखन्यासाठी)

हवा प्रदष
ू ण ननयींत्रणासाठी डस््कलेक््र
तसेच

स्क्रबीींग

यींत्रणा

(उत्पादन

प्रक्रीयेदरम्यान ननमागण होणाऱया वायच
ु े ननषकाशन/ननयींत्रण करण्यासाठी)

तसेच िल प्रदष
ू ण ननयींत्रणासाठी औदयोधगक साींडपाणी प्रक्रीया यींत्रणा
(ई.्ी.पी.) बाबतची उपाययोिना केलेली आहे .

(५) मींडळास प्रालॅत अिागच्या अनष
ीं ाने सींयक्
ु ग
ु त पाहणी केली असता दोषी

आढळलेल्या उदयोगास प्रस्ताववत आदे श बिावण्यात आले असन
ू वैयजक्तक
सन
ु ावणी अींती

अींतटरम आदे श बिावन
ू एक महीन्याच्या आत योग्य ती

उपाय योिना करण्याचे ननदे श ददले आहे त. त्यामळ
ु े ववलींबाचा प्रश्न उदभवत
नाही.

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

मुांबईसह राज्याि बोगस पॅथवलविी लॅ बचे प्रमाण िाढल्याबाबि
(३७)

*

८४९४७

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

(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम),
श्री.अिय चौधरी (शशिडी), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )य , अॅड.पराग

अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पि
ू )य , श्री.अशमि साटम
(अांधेरी पजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण
पजश्चम), श्री.सतु नल राऊि (विक्रोळी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्रशी

(१) राययामध्ये ववशेषतः मब
ींु ई मध्ये अन्न व औषि प्रशासनाने ्ाकलेल्या

छालॅयामध्ये बोगस पिरिलििी लि बचे प्रमाण वाढले असल्याचे माहे मे, २०१७
मध्ये ननदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय?
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(२)

असल्यास,

अन्न व औषि प्रशासनाने आतापयगन्त ककती बोगस

पिरिलििी लि ब सें्रवर कारवाई केली आहे,
(३)असल्यास, याबाबत
सच
ू ना

व

सशर्ारशीवर

नेमलेल्या डि. पी. ्ी. वाकोडे ससमतीच्या महत्वपण
ू ग
शासनाने

अदयाप

कोणतीच

कायगवाही

केलेली

नसल्याची बाब ददनाींक १ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशगनास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

तसेच,

बोगस

पिरिलििी

लि बच्या

प्रमाणामध्ये

वाढ

झाली

असन
ू

त्याींच्यावर कायमस्वरूपी बींदी घालण्यासाठी व उक्त ससमतीने ददलेल्या
सशर्ारशी अींमलात आणण्याकटरता शासनाने कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीष महािन : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही,

तरावप वाकोडे ससमतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला

असन
ू , सदर प्रकरणी कायगवाही सरु
ु आहे .

(४) शासनामार्गत महाराषर परावैदयक पटरषद अधिननयम २०११ व महाराषर
परावैदयक पटरषद (सि
ु ारणा) अधिननयम २०१७
अींमलात आणण्यात आले.
आलेले

हे दद. १ िल
ु ,ै २०१७ रोिी

उक्त वविेयकामध्ये पटरषदे चे अधिकार व कायग ननजश्चत करण्यात
आहे त.

त्यानस
ु ार

राययातील

परावैदयक

व्यवसायीींची

नोंदणी,

नोंदणीकृत परावैदयकीय व्यवसायाववषयक वतगणक
ू ीचे ववननयमन करण्यासाठी
ननतीसींदहता आखणे, त्याींचेववरुध्द ननलींबनाची कायगवाही करणे ककीं वा अशा

प्रकारची सशस्तभींगाची कायगवाही करणे अशा स्वरुपाचे अधिकार प्रदान
करण्यात आले आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्याि रद्द िरण्याि आलेल्या ९२ लाख शशधापत्र्रशिाांिर धान्य पुरिठा
िरण्याि येि असल्याबाबि

(३८)

*

८४८४७

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर

िाळे (आिी), श्री.सतु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.शरददादा सोनािणे (िुन्नर),
श्री.अशमि विलासराि दे शमख
(लािरू शहर), श्री.सरदार िाराशसांह (मल
ांु ),
ु
ु ड

श्री.अतनल बाबर (खानापरू ), श्री.प्रिाश फािपेिर (चें बरू ), श्री.प्रिाश सि
ु े
(मागाठाणे), श्री.जििें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.ियांि पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि), श्री.भास्िर
िाधि (गह
ु ागर), श्री.राणािगिीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.िैभि

वपचड (अिोले), श्री.सरु े श लाड (िियि), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्रीमिी

िप्ृ िी सािांि (िाांद्रे पि
ू )य , डव.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर), श्री.िि
ु ाराम िािे
(अणश
ांु डा (बसमि),
ु क्िी नगर), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ), श्री.ियप्रिाश मद

श्री.अतनल िदम (तनफाड), श्री.रािाभाऊ (पराग) िािे (शसन्नर), डव.बालािी
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली), श्री.शाांिाराम मोरे

(शभिांडी ्ामीण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), डव.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.चांद्रिाांि सोनािणे (चोपडा), श्रीमिी तनमयला गाविि (इगिपरू ी), प्रा.िषाय
गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा
आणण ्ाहि सांरक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अन्न व नागरी परु वठा ववभागाने ददनाींक १५ मे, २०१७ रोिी वा त्या

सम
ु ारास राययातील तपासणी मोदहमेत ९२ लाख सशिापत्रत्रका रद्द करुनही

सदर सशिापत्रत्रकाींवरील िान्य परु वठा पव
ग त सरु
ु व
ु असल्याने याबाबत चौकशी
करण्याचे आदे श मा.अन्न व नागरी परु वठा मींत्री याींनी ददले असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राययातील सवग सशिावा्प केंद्राींना पिस मशीन दे ण्याबाबतचा

ननणगय घेऊन ७-८ मदहने होऊनही ननणगयाची अींमलबिावणी अदयाप झाली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच नासशक जिल्हा प्रशासनाकडून दे ण्यात येणा-या पिई् ॉर् सेल
(पिस) मसशनची अींमलबिावणी न करण्याचा ननणगय उक्त जिल्हयातील रे शन

दक
ु ानदाराींनी माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेऊन ददनाींक २७-२८
िन
ू , २०१७ च्या दरम्यान जिल्हाधिका-याींकडे रािीनामे ददले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(४)

तसेच

कोल्हापरू

जिल्हयातील

स्वस्त िान्य दक
ु ानदाराींना ववतरण

करण्यात आलेल्या बायोमेदरक मसशन नादरु
ु स्त असल्याने १०३ दक
ु ानदाराींनी
परु वठा अधिकारी, कोल्हापरू याींना परत केली, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार प्रश्न भाग (१) मिील सींबधीं िताींवर कोणती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच प्रश्न भाग (२) ते (४) बाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) अींशत: खरे आहे . राषरीय अन्नसरु क्षा अधिननयम,

२०१३ नस
ु ार केंद्र शासनाने ठरवन
ू ददलेल्या इष्ाींकानस
ु ार त्या मयागदेतच
अन्निान्याचा लाभ दे ण्यात येतो.
(२)

राययातील

सावगिननक

ववतरण

व्यवस्रेचे

End

to

End

Computerization करण्याबाबत शासनाने ददनाींक १८ मे, २०१६ रोिी
लाभार्थयािंची

बायोमेदरक

ओळख

प्वन
ू

िोरणात्मक ननणगय घेतला आहे . राययातील

सशिावस्तच
ींू े

वा्प

करण्याचा

सवग रास्तभाव दक
ु ानाींत

ई-पिस

मशीन बसववण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे . सदयजस्रतीत ५१३६३
दक
ु ानाींमध्ये ई-पिस मशीन बसववण्यात आल्या आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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धामणगाांि बढे (िा.मोिाळा, जि.बुलडाणा) येथील िीणय झालेल्या
पाण्याच्या टािीचे बाांधिाम िरण्याबाबि

(३९)

*

८७१५६

श्री.हषयिधयन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िामणगाींव बढे (ता. मोताळा, जि. बल
ु ढाणा) या गावाला पाणीपरु वठा

करण्यासाठी ३२ वषागपव
ू ी बाींिण्यात आलेली पाण्याची ्ाकी िीणग झाली असन
ू
त्यामळ
ु े

नागटरकाींच्या िीवाला िोका ननमागण झाला असल्याचे ददनाींक २०

मे, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे . काय,
(२)

असल्यास,

सदर

्ाकीचे

बाींिकाम

नव्याने

करण्याबाबत

ववभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

सींबि
ीं ीत

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सदर ्ाकीचे बाींिकाम नव्याने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे
सदर

नळ

योिनेची

उीं च

्ाकी

३०

वषग

िन
ु ी

असल्यामळ
ु े,

ग्रापींचायतीने १४ व्या ववत्त आयोगामिून या ्ाकीची दरु
ु स्ती प्रस्ताववत केली
आहे . सदर ्ाकीच्या दरु
ु स्तीच्या कामाची कायगवाही ग्रामपींचायत स्तरावर सरु
ु
आहे .

नववन वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी घेण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव प्रालॅत

झालेला नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िळगाि जिल्हा पररषदे च्या शशक्षण विभागाने शशक्षण सांचालिाांच्या
आदे शाचे उल्लांघन िरुन िुन्या ठे िेदाराला िां्रशाट ददल्याबाबि
(४०)

*

९२५९६

श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु िाईनगर) :

शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) शालेय पोषण आहारातील तरु डाळ बािारामध्ये ६० ते ६५ रुपये ककलो
समळत असताींना १५५ रुपये ककलोने तरु डाळ खरे दी करु नये व िन्
ु या
ठे केदाराला

परु वठ्यासाठी

आदे शाचे उल्लींघन करुन

मद
ु तवाढ

दे ऊ

नये

या सशक्षण

सींचालकाींच्या

िळगाींव जिल्हा पटरषदे च्या सशक्षण ववभागाने श्री

साई माके्ीींग ॲण्ड रे डडींग कींपनी, पाळिी, ता.िरणगाींव, जि.िळगाींव या

िन्
ु याच ठे केदाराला माहे िल
ु ,ै २०१७ अखेरपयिंत शालेय पोषण परु वठ्याचे
कींत्रा् ददले आहे अशी तक्रार स्राननक लोकप्रनतननिीनी मा.मख्
ु यमींत्रयाींकडे

ददनाींक २९ िून, २०१७ रोिी तसेच मादहती अधिकारी कायगकते श्री.रववींद्र
सशींदे, िळगाींव याींनी सशक्षण सींचालक (प्रारसमक), महाराषर रायय, पण
ु े
याींचेकडे ददनाींक २७ िून, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनाव्दारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

मागणी

(२) असल्यास, या तरु डाळ खरे दी प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानष
ीं ाने शासनाने
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

कोणती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) अशा स्वरुपाच्या तक्रारी प्रालॅत झालेल्या आहे त.

(२) शालेय पोषण आहार योिनेतग
ीं त
ग िळगाींव जिल््यात ताींदळ
ू वाहतक
ू व

ग्रामीण भागात िान्यादी मालाचा परु वठा करण्यासाठी ननयक्
ु त केलेल्या
परु वठे दाराची

मद
ु त

दद.

१४/०६/२०१७

रोिी

सींपली

आहे .

सदर

मद
ु त

सींपल्यानींतर परु वठे दारास परु वठा आदे श दे ण्यात आलेले नाहीत. माहे मे
आणण

िूनच्या

पदहल्या

आठवडयामध्ये

ददलेल्या

परु वठा

आदे शानस
ु ार

परु वठे दाराने परु वठा केलेला आहे . तरावप, सदर परु वठयामध्ये तरु डाळीचा
समावेश नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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िांु भार वपांपळगाांि (िा.घनसािांगी, जि.िालना) येथील राष्ट्रीय पेयिल
योिना पूणय िरण्याबाबि

(४१)

*

९१५६५

(बदनापरू ) :

श्री.सांिोष

दानिे

(भोिरदन),

श्री.नारायण

िुचे

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

कींु भार वपींपळगाींव ( ता.घनसावींगी, जि.िालना) येरे सन २०११ मध्ये १

को्ी १७ लाख रूपयाींची राषरीय पेयिल योिना मींिरू करण्यात आली असन
ू

सदर काम सरु
ु होऊन ६ वषे झाली तरीही सदर काम अदयाप अपण
ू ग
अवस्रेत असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योिना अपण
ू ग असल्याने वषागनव
ु षे पाणी ्ीं चाईमळ
ु े
गावक-याींना तीव्र पाणी ्ीं चाईचा सामना करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त योिना अदयाप अपण
ू ग असण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,असल्यास
चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानस
ु ार योिनेचे काम अपण
ू ग ठे वणा-या

कींत्रा्दाराववरुद्ध कोणती

कारवाई केली तसेच उक्त योिना पण
ू ग करण्याबाबत

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

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

योिनेच्या कामाला ददनाींक २०.८.२०११ रोिीच्या ग्रामीण पाणी

परु वठा व स्वच्छता ससमती याींच्या आदे शान्वये कायागरींभ आदे श दे ण्यात आले

आहे त. कींत्रा्दार व ग्रामीण पाणी परु वठा व स्वच्छता ससमती याींचे
हलगिीपणामळ
ु े योिनेचे काम अपण
ू ग अवस्रेत आहे .
(२) नाही.

माहे माचग २०१५ पासन
ू सदर योिनेतन
ू गावास पाणी परु वठा सरु
ु

करण्यात आला आहे .
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(३) व (४) होय,

सदर प्रकरणाची जिल्हा पटरषद स्तरावर चौकशी करण्यात आलेली

आहे . त्याअनष
ीं ाने कींत्रा्दारावर दीं डात्मक कायगवाही करण्याबाबतचे ननदे श
ु ग
ग्रामीण पाणी परु वठा व स्वच्छता ससमतीस दे ण्यात आले आहे त. कींत्रा्दार व
ग्रामीण

पाणी

परु वठा

व

स्वच्छता

ससमतीच्या

ननषकाळिीपणामळ
ु े कामास ववलींब झालेला आहे .

ननयोिना

अभावी

व

ग्रामपींचायतीस ग्रामसभा घेऊन ग्रामीण पाणी परु वठा व स्वच्छता

ससमती बदलन
ु नव्याने ससमती ननवडुन, नवीन ससमतीमार्गत गतीने काम
करुन योिना पण
ु ग करण्याच्या सच
ु ना जिल्हा पटरषद स्तरावरुन दे ण्यात
आल्या आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौिे म्हािशी (िा.पाटण, जि.सािारा) येथील नळ पाणी पुरिठा
योिनेच्या िामाची चौिशी िरणेबाबि

(४२)

*

९२२९१

श्री.शांभरू ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)मौिे म्हावशी (ता.पा्ण,जि.सातारा) येरील कोयना नदीकाठी िलस्वरायय

योिने अींतगगत नवीन इीं्ेक ववहीर खद
ु ाई व िलशध्
ु दीकरण यींत्रणेसह नवीन
नळ पाणी परु वठा मींिूर करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योिनेच्या कामामध्ये

नवीन ववहीरीची खुदाई करुन

ववहीरीवरुन नळ पाणी परु वठा योिना कायागजन्वत करणेचे काम अींतभत
ूग

असताना सींबि
ीं ीत ठे केदाराकडून नवीन ववहीर खुदाई न करता कोयना
नदीमध्ये चर काढून िन्
ु या नळ पाणी परु वठा योिनेच्या ववहीरीमध्ये पाणी

घेण्यात येऊन िुन्या ववहीरीवरुनच सध्या पाणी परु वठा करण्यात येत आहे ,
हे ही खऱे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गावात िलशध्
ु दीकरण यींत्रणाही बसववली गेली नसल्याने
साींडपाणी व ओढयाचे पाणी सदर

िुन्या ववहीरीत िात असन
ू

ग्रामस्राींना अशध्
ु द पाण्याचा परु वठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

गावातील
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(४) असल्यास, सदर योिनेच्या दे खभाल दरु
ु स्ती करीता ग्रामपींचायतीकडून

लाखो रुपयाींचा खचग करण्यात आला असन
ू केलेल्या खचागची सववस्तर मादहती
ग्रामस्राींनी सींबधीं िताींकडे मादहतीच्या अधिकाराखालील ददनाींक १६ नोव्हें बर,
२०१२ रोिीच्या अिागव्दारे मागववली असता अदयाप
नाही, हे ही खरे आहे काय,

उक्त मादहती समळाली

(५) तसेच सदरच्या मींिूर झालेल्या नळ पाणी परु वठा योिनेच्या अपण
ू ग व

ननकृष् दिागच्या कामाची चौकशी होणेबाबत
कायगकारी अधिकारी

गावातील ग्रामस्राींनी

मख्
ु य

जिल्हा पटरषद, सातारा याींचेकडे ददनाींक २९ माचग, २०१५

रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ीं ाने सींबधितावर कोणती
ु ार उक्त मागणीच्या अनष
ु ग
कारवाई केली तसेच शध्
ु द व पाणी परु वठा करण्याकटरता कोणती कायगवाही
केली

करण्यात

आहे त ?

आली

वा

येत

आहे , नसल्यास,

ववलींबाची कारणे

काय

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

मौिे म्हावशी (ता.पा्ण,जि सातारा) येरे िलस्वरायय योिनेअत
ीं गगत मींिूर
योिनेमध्ये नवीन ववहीरीची (ििक वेल) खोदाई करण्याचे काम अींतभत
ूग
नव्हते.

कोयना

नदीमध्ये

या

योिनेअत
ीं गगत

बाींिण्यात

आलेल्या

इीं्ेक

वेलमिून कनेक््ीींग पाईपदवारे अजस्तत्वातील िुन्या ववहीरीमध्ये (ििक वेल)
पाणी घेण्यात येवन
ू गावात सध्या पाणी परु वठा करण्यात येत आहे .
(३) हे खरे नाही.

या योिनेअत
ीं गगत नवीन िलशद्ध
ु ीकरण यींत्रणा बाींिण्यात आली आहे .
(४) हे खरे आहे .

श्री.उत्तम अनींत मोळावडे, म्हावशी या अिगदाराने मादहतीचा अधिकार

अधिननयमाींतगगत ददनाींक १६ नोव्हें बर, २०१२ रोिीच्या अिागदवारे मादहती
माधगतलेली असन
ू तत्कालीन अध्यक्ष / सधचव, ग्रामीण पाणी परु वठा ससमती,

म्हावशी, ता.पा्ण, जि.सातारा याींनी अिगदारास मादहती उपलब्ि करून
ददल्याचे उपलब्ि झालेल्या कागदपत्राींवरून ददसन
ू येत नाही.
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(५) हे अींशत: खरे आहे .

सदर योिनेच्या कामाबाबत ग्रामस्राींकडून तक्रार प्रालॅत झालेली नाही. तरावप,
श्री.शींभरू ाि दे साई, मा.वविानसभा सदस्य याींनी ददनाींक २९ माचग, २०१५ च्या

पत्रान्वये या योिनेचे काम अपण
ू ग व ननकृष् दिागचे असल्याबाबत मख्
ु य
कायगकारी अधिकारी, जिल्हा पटरषद, सातारा याींचेकडे तक्रार केली आहे .

(६) जिल्हा पटरषदे च्या ग्रामीण पाणी परु वठा ववभागाने ददनाींक ११ मे, २०१६
च्या पत्रान्वये व स्मरणपत्राींन्वये योिनेच्या कामाची सखोल तपासणी त्रयस्र
ताींत्रत्रक

यींत्रणा

म्हणून

करुन

घेण्याच्या

दृष्ीने

कराड

असभयाींत्रत्रकी

महाववदयालयास सधु चत केले आहे . सदर अहवाल अदयाप प्रलींत्रबत आहे .
-----------------

परसोडी (िा.बाभुळगाि, जि.यििमाळ) येथे पाणीपुरिठा योिनेच्या
िामाि झालेली अतनयशमििा

(४३)

*

९२५६०

डव.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परसोडी (ता.बाभळ
ु गाव,

जि.यवतमाळ)

कालाविीमध्ये पाणीपरु वठा योिने अींतगगत
व

इतर

कामासाठी

दहा

लक्ष

रुपये

येरे

सन

२०१६-२०१७

या

ववहीरीचे खोदकाम, पाईप ्ाकणे

मींिूर

करण्यात

आले असल्याचे

ददनाींक २६ िून, २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, उक्त

कामाकटरता

भि
ू ल

यींत्रणेकडून

पाणीसाठा

उपलब्ितेबाबतचे प्रमाणपत्र न घेता ववहीरीचे खोदकाम केले असल्याने सदर
ववहरीला पाणी लागले नाही तसेच पाणी परु वठयासाठी
पाईप ननकृष् दिागचे असल्याने िागो िागी र्ु्ून
होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

्ाकण्यात आलेले

सरु ळीत पाणी परु वठा

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

आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींबधित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग

करण्यात येत आहे तसेच उक्त दठकाणी सरु ळीत पाणी परु वठा होण्याकटरता
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाींची कारणे आहे त ?
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) अींशत: खरे आहे .
सदर

योिनेकरीता

ससमतीस

पदहला

हलॅता

रु.५,६४,९७५/-,

दद. २६/१२/२०११ रोिी व दस
ु रा हलॅता रु. ५,६४,९७५/-, दद. ३०/३/२०१३ रोिी
दे ण्यात आला आहे .

(२) व (३) अींशत: खरे आहे.

सहायक भव
ै ाननक याींनी ननजश्चत केलेला प्ररम उद्भव कोरडा गेल्याने, दस
ू ञान
ु रा

उद्भव घेण्यात आला. ससमतीने प्रालॅत ननिीतन
ू योिनेचे उद्भव ववहीरीचे काम
पण
ू ग केले असन
ू , उीं च ्ाकीचे ककरकोळ कामे वगळता काम पण
ु ग झाले आहे .
योिनेत समाववष् असलेले पाईपलाईनचे काम अदयाप सरु
ु केलेले नाही.
सदयजस्रतीत,

अजस्तत्वातील

योिनेदवारे

ववहीरीतन
ू पाणी परु वठा करण्यात येत आहे .

तसेच

हातपींप

व

सावगिननक

(४) ससमतीकडून प्रनतसाद समळत नसल्यामळ
ु े तसेच ससमतीकडून नतस-या
हलॅत्याचा मागणी प्रस्ताव अप्रालॅत असल्याने

योिनेची कामे

अपण
ू ग आहे त.

योिनेची कामे पण
ु ग करण्याबाबत जिल्हा पटरषद स्तरावर पाठपरु ावा करण्यात
येत आहे .

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

नागपूर शहरािील खािगी शैक्षणणि सांस्थाांनी शाळे च्या स्िूल बस ि
व्हॅनच्या प्रिास शुल्िाि िाढ िेल्याबाबि

(४४)

*

९३१३३

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) : सन्माननीय
ु ािर दे शमख
ु

शालेय शशक्षण मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)नागपरू शहरातील खािगी शैक्षणीक सींस्राींनी आपल्या शाळे च्या स्कुल बस

व व्हिनच्या प्रवास शल्
ु कात १५ ्क्याींनी वाढ केल्याची बाब माहे िून, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खािगी शैक्षणणक सींस्रा आणण सींस्रेत सशक्षण घेणारे बहुताींश
ववदयार्थयािंच्या घराचे अींतर हे कमाल ८ ककलोमी्र असताींना स्कुल बस

याकरीता प्रनत माह १८०० रूपये आणी स्कुल व्हिन प्रनत माह १४०० रूपये
पालकाींकडुन घेत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर वाढीव शल्
ु कावर अींकूश ठे वण्याकरीता आदशग शल्
ु क
रचनेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्ताववत आहे हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, शासनाने प्रस्ताववत आदशग शल्
ु क रचना

मींिरू करुन खािगी

सशक्षण सींस्राींच्या स्कूल बस तसेच स्कूल व्हिन ला लागू करण्याबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद िािडे : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रत्नाधगरी जिल््यािील विांधन विहीरीच्या िामाांबाबि
(४५)

*

८४८५६

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), डव.सांिोष
टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि

स्िच्छिा मां्रशी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रत्नाधगरी जिल््यात सन

२०१६-१७

या

वषागसाठी

जिल्हा

वावषगक

योिनेअत
ीं गगत खोदण्यात आलेल्या १०२ ववींिन ववहीरीींची कामे पण
ू ग झाली

असन
ू १६० कामे अपण
ू ग असल्याची बाब ददनाींक ११ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास

जिल्हापटरषद

उपाध्यक्ष

रत्नाधगरी

बैठकीत ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

याींनी

घेतलेल्या

आढावा

(२) असल्यास, उक्त ववींिन ववहीरीींच्या कामाींबाबत आढावा घेतला असता

यया गावाींचा ववींिन ववहीरीसाठीचा प्रस्ताव मींिरू केलेला आहे त्या गावाींचा या

वषीच्या आराखड्यात समावेश करण्यात आला नसल्याचेही ननदशगनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार अपण
ू ग कामे पण
ू ग करण्याबाबत कोणती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) जिल्हा वावषगक योिनेअत
ीं गगत सन २०१६-१७ चा ३८२ ववींिन ववदहरीचा
आराखडा मींिरू करण्यात आला होता. एकूण २६२ ववींिन ववदहरीच्या कामाींना
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

त्यापैकी २३४ कामे आराखडयातील

आहे त. उवगटरत २८ कामे आराखडया बाहे रील असन
ू उन्हाळयात पाणी ्ीं चाई

भासण्याची शक्यता असल्यामळ
ु े तातडीची उपाययोिना म्हणन
ू मींिरू ी दे ण्यात
आलेली आहे . या कामाींचा जिल्हा वावषगक योिनेच्या सन २०१७-१८ च्या
आराखडयात समावेश करण्यात आलेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बुलढाणा िालुिा क्रीडा सांिुलासाठी जिल्हा शशक्षण ि
प्रशशक्षण सांस्थेच्या अधधनस्थ असलेली िागा
उपलब्लध िूनन दे ण्याबाबि

(४६)

*

८६९३१

श्री.हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय क्रीडा मां्रशी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बल
ु ढाणा तालक
ु ा क्रीडा सींकुलासाठी जिल्हा सशक्षण व प्रसशक्षण सींस्रेच्या

अधिनस्त असलेली िागा उपलब्ि करून दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा
अधिकारी बल
ु ढाणा याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास
शासनास सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणता ननणगय घेतला
ु ग

आहे व त्यानस
ु ार बल
ु ढाणा तालक
ु ा क्रीडा सींकुलासाठी जिल्हा सशक्षण व

प्रसशक्षण सींस्रेच्या अधिनस्त असलेली िागा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद िािडे : (१) होय.

(२) जिल्हा सशक्षण व प्रसशक्षण सींस्रा बल
ु डाणा या सींस्रेस शासन ननणगय
दद.२९ िानेवारी, २०१४ अन्वये जिल्हयातील सशक्षकाींच्या प्रसशक्षणाची सशखर
सींस्रा म्हणन
ू घोवषत केली असन
ू , या सींस्रेकडे उपलब्ि असलेल्या िागेमध्ये

प्रशासकीय इमारत, मल
ु ीींचे वसनतगह
ृ , अधिकारी /कमगचारी ननवासस्रान व

सींरक्षण सभींत याींच्या बाींिकामासाठी केंद्र शासनाने (TEAB अींतगगत) मान्यता
ददली

आहे .

त्यानस
ु ार

महसल
ू

व

वन

ववभागाने

पत्र

क्र.

िमीन

४४९७/प्र.क्र.२२९२/ि-९, दद.१४/०२/२००६ मा.जिल्हाधिकारी, बल
ु डाणा याींना सदर
िागा उपलब्ि करुन दे ता येणार नसल्याचे कळववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डव. अनांि िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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