महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांच यादी
सोमिार, ददनाांि ११ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २०, १९३९ ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण,क्रीिा ि यि
ु ि िल्याण,

उच्च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायय,
अल्पसांखयाांि वििास ि िक्फ मांत्र

याांचे प्रभारी

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

विभाग

अन्न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्र

(३) पयायिरण मांत्र

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

प्रश्नाांच एिूण सांखया - ५७
-------------------------------------

नेरळ (ता.िर्यत, जर्.रायगि) येथ ल ददलिॅप इांजर्तनयररांग िॉलेर्ने
अिैध शशक्षि िाययरत असल्याचे दशयिून मान्यता शमळविल्याबाबत

(१)

*

९९८२४

श्र .रुपेश म्हात्रे (शभिांि पि
ू )य :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेरळ (ता.कर्जत, जर्.रायगड) येथील दिलकॅप इींजर्ननयररींग कॉलेर्ने

एआयसी्ीई, तींत्रशिक्षण सींचालनालय, मब
ींु ई विद्यापीठ आणण िल्
ु क ननयींत्रण
प्राधिकरणाला मादिती सािर करताना ४० अिैि शिक्षक कायजरत असल्याचे

ििजिन
ू मान्यता शमळविल्याबाबतची तक्रार शस्ीझन फोरमने प्रिान सधचि,
उच्च ि तींत्रशिक्षण विभागाकडे केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या इींजर्ननयररींग कॉलेर्मिील कमजचाऱयाींचा प्रॉजहिडीं् फींड
कॉलेर्कडून भरला र्ात नसणे, यासींिभाजत कोणाचेिी खाते उघडलेले नसणे,
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पेपर तपासणी करणाऱया शिक्षकाींना मानिन न िे णे, अिैि शिक्षक ििजविणे

तसेच अिैिररत्या केलेली फी िाढ या सिज प्रकरणी कॉलेर्चे सींस्थापक ि प्राचायज
याींच्यािर कारिाई करण्याची मागणी स्थाननक सींघ्नाींनी िासनाकडे केली आिे,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार अिैिररत्या शिक्षकाींची सींख्या ििजिन
ू मान्यता

घेणाऱया शिक्षण सींस्थेची मान्यता रद्द करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िोय.
(२) अींित: खरे आिे .

(३) याबाबत शस्ीझन फोरम फॉर सॅन्क््ी्ी इन एज्यक
ु े िनल शसस््ीम या
सींघ्नेने केलेली तक्रार सींचालक, तींत्र शिक्षण, मिाराषर राज्य मब
ुीं ई, िल्
ु क

ननयामक प्राधिकरण, मिाराषर राज्य, मब
ुीं ई, मब
ुीं ई विद्यापीठ, मब
ुीं ई ि अणखल
भारतीय तींत्र शिक्षण पररषि, निी दिल्ली याींच्याकडे पाठविण्यात आली आिे . या

प्रकरणी सींचालक, तींत्र शिक्षण, िल्
ु क ननयामक प्राधिकरण ि मब
ुीं ई विद्यापीठ
याींच्याकडून चौकिी सरु
ु आिे .

या प्रकरणी विभागीय सिसींचालक, तींत्र शिक्षण, मब
ींु ई याींच्याकडून चौकिी

अििाल सींचालक, तींत्र शिक्षण, मब
ुीं ई याींच्याकडे प्राप्त झाला असन
ू सींचालक, तींत्र
शिक्षण याींच्या स्तरािर चौकिी अििालाची छाननी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

गिदहांग्लर् ि चांदगि (जर्.िोल्हापूर) तालुक्यात ल धोिादायि असलेल्या
प्राथशमि शाळाखोल्याांच दरु
ु स्त िरणेबाबत

(२)

*

९६७०७

श्र मत सांध्यादे ि दे साई-िुपेिर (चांदगि) :

शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) गडदिींग्लर् ि चींिगड (जर्.कोल्िापरू ) तालक्
ु यातील अनेक प्राथशमक

िाळाींच्या खोल्या अत्यींत िोकािायक असल्याने विद्यार्थयाांना पयाजयी हयिस्था
म्िणून समार्मींदिर, ग्रामपींचायत अथिा खार्गी खोल्याींमध्ये शिक्षणाकररता
बसविले र्ात आिे, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच चींिगड तालक्
ज भागातील
ु यातील इसापरू या डोंगराळ ि अनतिग
ु म
लोकाींनी लोकिगजणीतन
ू १९७३ मध्ये बाींिलेल्या िाळाखोल्याींची इमारत मािे र्ुल,ै

२०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान झालेल्या अनतिषृ ्ीमळ
ु े कोसळल्याने िाळे चे िगज
गािातील एका घराच्या ओसरीिर भरविण्यात येत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या िाळे ची इमारत िासन ननिीतन
ू बाींिून िे ण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास लेखी ननिेिन
दिले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िोय.
(२) अींित: खरे आिे .
(३) िोय.
(४) सिज

शिक्षा अशभयानाच्या िावषजक कायजयोर्ना सन २०१८-१९ मध्ये सींबधीं ित

कामाच्या अींतभाजिासाठीची तर्विर् ठे िण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िळमनुरी (जर्.दहांगोली) तालुक्यात ल ग्राम ण भागात ल विविध गािाांत ल
(३)

*

ि जर्ल्हा पररषदे च्या २१६ शाळाांच्या दरु
ु स्त बाबत

९६८४९

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र मत

तनमयला गावित

(इगतपरू ी), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ),

श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .विर्य
ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .तानार्
(दहांगोली) :
काय :-

मट
ु िुले

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) कळमनरु ी (जर्.दिींगोली) तालक्
ु यातील ग्रामीण भागातील विविि गािाींतील
िाळाखोल्या िोकािायक बनल्या असल्याचे तसेच उक्त जर्ल््यातील जर्ल्िा

पररषिे च्या २१६ िाळाींची िरु
ु स्ती िोणे अत्यींत गरर्ेचे असन
ू िी िासनाकडून
ननिी शमळत नसल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त जर्ल््यात अनेक दठकाणी िाळाींमिील िगजखोल्याींच्या

शभींतीींना तडे गेले असल्याने या शभींती कोणत्यािी क्षणी कोसळण्याची िक्यता
आिे तसेच अनेक िाळाींना िरिार्े ि णखडक्या नसल्यामळ
ु े िगाजमध्ये र्नािरे

र्ात असल्याने ि पािसाळयात िगाजचे पत्रे फु्ल्यामळ
ु े विद्यार्थयाांची गैरसोय
िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने ननिीची तरति
ू करुन उक्त िगजखोल्याींची
िरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अींित: खरे आिे .

कळमनरु ी तालक्
दिींगोली
ु यातील ४९ िगजखोल्या िोकािायक असन
ू

जर्ल्ियातील २११ िाळाींना िरू
ु स्ती आिश्यक आिे .
(२) ि (३) अींित: खरे आिे.

सिज शिक्षा अशभयानाींतगजत ि जर्ल्िा पररषि सेस फींडातन
ू ३ िाळाींमिील

६ िगजखोल्याींकररता सन २०१७-१८ मध्ये िरू
ु स्तीसाठी ननिी मींर्ूर आिे . तसेच
मोडकळीस येऊन िोकािायक झालेल्या २३ िाळाींपक
ै ी ५ िाळाींमिील १०

िगजखोल्या पाडून निीन िगज खोल्या बाींिकामाकररता सिज शिक्षा अशभयानाींतगजत
ननिी मींर्रू करण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िसई (जर्.पालघर) येथ ल किल्ल्याच दरु
ु स्त िरून
(४)

*

अनधधिृत बाांधिामे तनष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

९५१९८

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्र .सांर्य िेळिर (ठाणे),

श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र मत मतनषा चौधरी (ददहसर), श्र .अस्लम शेख
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(मालाि पजश्चम), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ),
श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमत
(िळमनरु ी),

िॉ.भारत

लव्हे िर

ठािूर (ततिसा), िॉ.सांतोष टारफे

(िसोिा),

श्र .रार्

परु ोदहत

(िुलाबा) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायय मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िसई (जर्.पालघर) येथील ऐनतिाशसक

िसई ककल्ल्याची अत्यींत िरु िस्था

झाली असन
ू ककल्ल्याच्या िरू
ु स्तीकररता िसई पररिाराने परु ातत्ि विभागाकडे
अनेक िेळा लेखी ननिेिनासि मागणी करुन िे खील िल
ज
करण्यात येत
ु क्ष
असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) तसेच उक्त ऐनतिाशसक ककल्ल्यात मोठया प्रमाणािर अनधिकृत बाींिकामे
िोत असन
ू अनधिकृत बाींिकामामध्ये भाडेकरु ठे िण्यात आल्याची बाब मािे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास आली आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने उक्त ककल्ल्याच्या िरू
ु ग
ु स्तीकररता ि ककल्ल्यािरील
अनधिकृत बाींिकामे ननषकाशसत करण्याकररता कोणती कायजिािी केली ि

ककल्याच्या िरु
ज करणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा
ु स्तीकडे िल
ु क्ष
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) नािी.

तथावप सिरचा ककल्ला राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असल्याने भारतीय

परु ातत्ि सिेक्षण मब
ुीं ई मींडलाकडे अन्य सींस्थेने िसई ककल्ल्यािरील सरु क्षेबाबत
पत्रहयििार केल्याचे अिीक्षण परु ातत्िविद्, भारतीय परु ातत्ि सिेक्षण मींडल,
मब
ींु ई मींडल, मब
ींु ई याींनी कळविले आिे .
(२) नािी.

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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ततनविरा (ता.अशलबाग, जर्.रायगि) येथ ल िाढीि प्रादे शशि नळपाण
पुरिठयाच िामे पूणय िरण्याबाबत
(५)

*

(िुलाय) :

९६३५६

श्र .सांर्य

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्र .मांगेश

िुिाळिर

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नतनविरा (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) येथे राषरीय पेयर्ल योर्नेंतगजत िाढीि
प्रािे शिक नळपाणी परु िठा योर्नेची प्रमख
ु कामे अपण
ू ज असताना ठे केिाराला ३
को्ी ९५ लाख ९६ िर्ार रुपयाींपक
ै ी सम
ु ारे पािणे तीन को्ी रुपयाींची िे यके अिा
करण्यात आल्याची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान
ननििजनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा योर्नेची मळ
ू कामे अपण
ू ज असन
ू उक्त योर्ना पण
ू ज झाली
असल्याची खो्ी नोंि केंद्र िासनाच्या सींकेतस्थळािर अपलोड करण्यात आली,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िोषी आढळणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई
ु ग
केली िा करण्यात येत आिे,

(४) तसेच उक्त योर्ना पण
ू ज करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात
येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे नािी.

नतनिीरा, ता.अशलबाग, जर्.रायगड योर्नेची अींिार्पत्रकीय ढोबळ मींर्ूर

ककीं मत रु.३,४३,९५,५३८/- इतकी असन
ू , सिर योर्नेचे कामाकररता सशमतीस
आर्पयजत रक्कम रु.२,५५,५९,९८५/- इतका ननिी िगज करण्यात आला आिे .

योर्नेची कामे प्रगतीपथािर असन
ू , योर्नेतील समाविष् गािाींना पाणी परु िठा
सरु
ु करण्यात आला आिे .

(२) योर्नेतन
ू समाविष् गािाींना पाणी परु िठा सरु
ु करण्यात आल्याने केंद्र
िासनाच्या सींकेत स्थळािर नोंि करण्यात आली आिे .
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(३) ि (४) मध्यींतरी िाळू उपसािर बींिी असल्याने िाळू उपलब्ि िोऊ न
िकल्याने योर्नेतील MBR/ESR ि SUMP या उपाींगाची कामे िेळेत िोऊ
िकली नािीत. योर्नेची अपण
ू ज कामे पण
ू ज करण्याबाबत उप अशभयींता माफजत

िेळोिेळी सशमतीस सच
ू ना िे ण्यात आल्या आिे त. सद्यजस्थतीत योर्नेतन
ू पाणी
परु िठा सरु
ु असन
ू उिजररत कामे प्रगतीपथािर आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शशक्षण विभागाच्या सरल सांगणि प्रणालीमध्ये मादहत नोंद िरण्याचे
*

िाम शशक्षिाांिर सोपविल्याबाबत

(६)
९५०८४
श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट),
अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमत
विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अशमन पटे ल
(मब
ुां ादे ि ), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर),
श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .हषयिधयन सपिाळ
(बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .अर्य चौधरी (शशिि ), श्र मत
तनमयला गावित (इगतपरू ी), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र .िालीदास
िोळां बिर (ििाळा), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू
ििेगाि), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे),
श्र .सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्र .रार्ु
तोिसाम (अणी), श्र .र्यप्रिाश मद
ांु िा (बसमत), श्र .प्रताप सरनाईि (ओिळा
माजर्ििा), िॉ.राहूल आहे र (चाांदिि), श्र .सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्र .ति
ु ाराम
िाते (अणुशक्त नगर), श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा), िॉ.राहूल पाटील
(परभण ), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पि
ू )य , श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी),
श्र .प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्र .सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्र .सदा
सरिणिर (मादहम), श्र .योगेश दटळे िर (हिपसर), श्र .ओमप्रिाश ऊफय बच्चू
ििू
(अचलपरू ), श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्र .विनायिराि
र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्र .किशोर पाटील
(पाचोरा), श्र .विर्य िाळे (शशिार् नगर), श्र .प्रतापराि पाटील धचखलीिर
(लोहा), श्र .अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), प्रा.िषाय गायििाि (धाराि ), अॅि.यशोमत
ठािूर (ततिसा), श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .सभ
ु ाष पाटील (अशलबाग),
श्र .धैयश
य ल पाटील (पेण), श्र .अतल
भातखळिर (िाांददिली (पि
ु
ू )य ),
श्र .विलासराि र्गताप (र्त) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ासा
करतील
काय
:ु
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(१) राज्यातील विद्याथी, शिक्षक आणण िाळा याची मादिती एकाच प्लािर
नोंिविण्याच्या उद्देिाने शिक्षण विभागाने सरल या सींगणक प्रणालीमध्ये मादिती

भरून घेण्याचे काम शिक्षकाींिर सोपविले असन
ू प्रनतिषी ३० सप््ें बर पयांत सरल

प्रणालीत नोंि असलेल्या विद्यार्थयाांच्या सींख्येनस
ु ार िाळाींची सींच मान्यता
ननजश्चत करण्यात येणार असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान
ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, िासनाच्या सन २०१७ च्या निीन आिे िानस
ु ार विद्यार्थयाांच्या

मादितीसोबत आिार क्रमाींकाींची नोंिणी करणे िाळाींना अननिायज करण्यात आले

असन
ू ''सरल'' यींत्रणेत जर्तक्या विद्यार्थयाांची आिारकाडज अपलोड करण्यात
आलेली आिे त, नततकेच विद्याथी सींच मान्यतेसाठी ग्रा्य िरले र्ाणार आिे त,

तर ज्या विद्यार्थयाांचे आिार क्रमाींक नोंिविले र्ाणार नािीत, त्या विद्यार्थयाांना

सींच मान्यतेसाठी गणले र्ाणार नसल्याचे शिक्षण सींचालनालयाने दिनाींक २८
सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास िाळाींना पत्राद्िारे कळविले आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, विद्यार्थयाांची मादिती भरताना सींकेतस्थळाची गती अत्यींत सींथ

असणे अथिा सींकेतस्थळ बींि असणे, िींर्ारी र्ात िी एन्ी डी ऐिर्ी एन्ी
बीमध्ये समाविष् झाली असणे, पालकाींकडून बचत खात्याची मादिती प्राप्त न
िोणे, परराज्यात र्न्मलेल्या विद्याथाांची नािे नोंिविण्यास अडचण येणे, सगळे

रकाने भरल्याशििाय मादिती र्तन न िोणे, पालकाींकडून अपींग विद्यार्थयाांची
सींपण
ू ज मादिती उपलब्ि न िोणे अिा अनेक अडचणी उद््ाित आिे त, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, यामळ
ु े शिक्षकाींना त्याींच्या ताशसकेिर र्ायला विलींब िोत असन
ू
विद्यार्थयाांच्या अ्यासािर त्याचा पररणाम िोत असल्याचे ननििजनास आले
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, अद्यापपयांत अनेक विद्यार्थयाांनी आपले आिारकाडज िाळाींकडे
सािर केलेले नािी ि र्ी आिारकाडज प्राप्त झाली आिे त त्याींची मादिती “सरल”

प्रणाली मध्ये अपलोड िोत नािी तसेच राज्यातील र्िळपास ४८ लाख
विद्यार्थयाांची आिार नोंिणी शिल्लक आिे, िे िी खरे आिे काय,

(६) असल्यास, सिर ननणजयाचा मब
ुीं ईतील अनेक िाळाींिर पररणाम िोणार
असल्याने मोठ्या प्रमाणािर शिक्षक अनतररक्त ठरण्याची िक्यता आिे यामळ
ु े
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आिारकाडजची सक्ती रद्द करािी अिी मागणी मब
ुीं ई माध्यशमक िाळा
मख्
ु याध्यापक सींघ्नेने मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींच्याकडे दिनाींक ३० सप््ें बर,
२०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननिेिनाद्िारे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(७) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने शिक्षकाींना येत असलेल्या अडचणी
लक्षात घेऊन सरल प्रणालीतील मादिती भरण्याकररता एक अनतररक्त पि
भरण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िोय.
(२) िोय.

(३) ि (४) िे खरे नािी.
(५) अींित: खरे आिे .
(६) िोय.

(७) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्यात ल शलांगायत समार्ाला सांिैधातनि मान्यतेसह
(७)

*

अल्पसांखयािाचा दर्ाय शमळण्याबाबत

९५८१८

श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .अजर्त पिार (बारामत ),

श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जर्तें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा

िळिा), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .नरें द्र पिार
(िल्याण

पजश्चम), श्र .राणार्गर् तशसांह पाटील (उस्मानाबाद),

र्गताप (श्र गोंदा), श्र मत

श्र .राहुल

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्र .हनम
ां
िोळस (माळशशरस), श्र .नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी),
ु त

श्र .मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), श्र .रार्ेश टोपे
(घनसािांग ) :

सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्र

खुलासा करतील काय :-

पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील शलींगायत समार्ाला सींिि
ै ाननक मान्यता ि अल्पसींख्याकाचा

िर्ाज शमळािा या प्रमख
मागणीसि इतर अन्य मागण्याबाबत राज्यातील
ु

शलींगायत समार्ाने दिनाींक ३ सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास लातरू येथे
मिामोचाजचे आयोर्न केले िोते, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, शलींगायत समार्ाने कोणकोणत्या मागण्या केल्या आिे त,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, ि तद्नस
ु ार उक्त
मागण्याींसि
ीं भाजत कोणता ननणजय घेतला िा घेण्यात येणार आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे आिे .

(२) शलींगायत समार्ाने खालील मागण्या केल्या आिे त-

१) शलींगायत समार्ाला सींिेंिाननक मान्यता प्रिान करािी.

२) शलींगायत िशमजयाींना िाशमजक अल्पसींख्याक िगाजमध्ये समाविष् करािे.

३) राषरीय आणण राज्य पातळीिर मिात्मा बसिेश्िर आधथजक मिामींडळ

स्थापन करािे.

४) २०२१ मध्ये िोणाऱया भारतीय राषरीय र्नगणनेत शलींगायत िमाजच्या

लोकसींख्येची स्ितींत्र नोंि िोण्यासाठी सरकारने लोकसींख्या पारपत्रामध्ये विशिष्
स्िरुपात नोंिीची हयिस्था करािी.

५) शलींगायत िमाजच्या मळ
ु कन्नड भाषेतील िचन सादित्याला मराठीसि

इतर भारतीय भाषयामध्ये अनि
ु ाि करण्यासाठी िासनाने स्ितींत्र मींडळाची ककीं िा
प्रकल्पाची ननशमजती करािी.
(३)

विभागाने

दि.२१.०७.२०१४

रोर्ीच्या

पत्रान्िये

शलींगायत

समार्ाला

अल्पसींख्याक िर्ाज िे ण्यासाठी राषरीय अल्पसींख्याक आयोगाच्या अििालाची
मादिती अल्पसींख्याक कायज मींत्रालयाकडून माधगतली िोती. त्याींनी राषरीय
अल्पसींख्याक आयोगाचे दि.१३.०५.२०१४ रोर्ीचे अशभप्राय राज्य िासनास

पाठविले आिे त ि त्यामध्ये शलींगायत िा स्ितींत्र िमज नसन
ू दिींि ू िमाजचा एक पींथ

असल्याचे नमि
ू केले आिे . त्यामळ
ु े सन २०११ च्या र्नगणनेमध्ये शलींगायत

समार्ासाठी स्ितींत्र नोंि घेण्यात आलेली नािी. सबब, शलींगायत समार्ाला
स्ितींत्र िमाजचा ि अल्पसींख्याक िर्ाज िे णे अनज्ञ
ु ेय नािी. तसेच इतर

मागण्याींबाबत तपासन
ू सींबधीं ित विभागाकडे उधचत कायजिािीसाठी पाठविण्यात
येत आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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पाांढरिििा (जर्.यितमाळ) तालुक्यात ल क्रीिा सांिुलाच िालेली दरु िस्था
(८)

*

९९००८

श्र .रार्ु तोिसाम (अणी) :

सन्माननीय क्रीिा मांत्र पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींढरकिडा (जर्.यितमाळ) तालक्
ु यात कोट्यििी रुपये खचज करून
बाींिण्यात आलेल्या क्रीडा सींकुलाची अत्यींत िरु िस्था झाली असल्याचे मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त क्रीडा सींकुलात मोठ्या प्रमाणािर खड्डे पडले असन
ू
दठकदठकाणी कचऱयाचे ढीग तसेच िगड पडले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त सींकुलामध्ये कबड्डी, िॉलीबॉल तसेच फु्बॉलचे क्रीडाींगण
करण्याचे मींर्रु झालेले काम अद्यापपयांत प्रलींबबत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सिरिू क्रीडा सींकुलाची िरु
ु स्ती ि मैिानाची कामे करून उक्त
क्रीडा सींकुल खेळाडून
ीं ा उपलब्ि करून िे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायजिािी
केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) ि (२) िे खरे नािी.
(३) अींित: खरे आिे .

सन २०१५-१६ मध्ये जर्ल्िा िावषजक योर्ने मिुन तालक
ु ा क्रीडा

सींकुलासाठी क्रीडाींगण समपातळीसाठी रु.७.०० लक्ष रुपये ननिी मींर्ुर झालेले
असन
ू क्रीडाींगण समपातळीत करण्याचे काम

पण
ु ज झाले आिे, परीं त,ु पण
ु त्ज िाचा

िाखला सा.बा.विभागाकडुन प्राप्त झालेला नािी. सिर क्रीडाींगणािर फु्बॉल,

हिॉलीबॉल, कबड्डी, क्रीके्, पोलीस भरती, सैन्य भरतीचे मल
ु े/मल
ु ी ननयशमत
सराि करत आिे त.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------
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मुरुि (जर्.लातूर) गािास माांर्रा प्रिल्पातून पाण पुरिठा योर्ना सुरू
िरण्याबाबतच्या प्रस्तािास मांर्ूरी दे णेबाबत

(९)

*

९९१८५

श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण) :

सन्माननीय

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

(१) मरु
ु ड (ता.जर्.लातरू ) या गािास माींर्रा प्रकल्पातन
ू पाणीपरु िठा योर्ना सरु
ु

करण्याबाबतचा प्रस्ताि गत तीन िषाांपासन
ू प्रिासकीय मान्यतेसाठी िासनाकडे
प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्तािास ताींबत्रक ि तत्ित: मान्यता प्रिान करण्यात
आलेली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सिर प्रस्तािास सि
ु ाररत ताींबत्रक मान्यतेसि मींर्रु ी
िे ण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे, त्याची सद्यजस्थती
काय आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) ि (२) अींित: खरे आिे .

दिनाींक ५ सप््ें बर, २०१४ रोर्ीच्या पत्रान्िये योर्नेच्या िरडोई खचाजच्या

अींिार्पत्रकास ि आराखडयास तत्ित: मान्यता िे ण्यात आली आिे . तसेच,
मख्
ु य अशभयींता, म.र्ी.प्रा., ठाणे याींच्या दिनाींक २३ र्ानेिारी, २०१५ रोर्ीच्या

पत्रान्िये ताींबत्रक मान्यता प्रिान केली आिे . तद्नींतर दिनाींक २ फेब्रि
ु ारी, २०१५

रोर्ी प्रिासकीय मान्यतेचा प्रस्ताि िासनाच्या मान्यतेसाठी सािर करण्यात
आला िोता.

(३) िरम्यानच्या कालाििीत केंद्र िासनाच्या दिनाींक २९ र्ून, २०१५ रोर्ीच्या
पत्रान्िये राषरीय ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रमाींतगजत निीन पाणी परु िठा योर्ना
कािी

बाबी

िगळता

निीन

योर्नाींच्या

समािेिास

स्थगीती

िे ण्यात

आली त्यामळ
ु े मरु
ु ड पाणी परु िठा योर्नेस प्रिासकीय मान्यता िे ण्यात आली
नािी.
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सध्या लातरू जर्ल्ियाच्या सन २०१७-१८ च्या कृती आराखडयात सिर

िाढीि मरु
ु ड पाणी परु िठा योर्नेचा समािेि करण्यात आला आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

धामणा ि नविन धामणा (जर्.अिोला) गािाला
टँ िरव्दारे पाण पुरिठा िरणेबाबत
(१०)

*

९८८२५

श्र .गोिधयन शमाय (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय

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

(१) अकोला (जर्.अकोला) तालक्
ु यात अत्यल्प पाऊस झाल्यामळ
ु े िामणा ि
नविन िामणा गािाला पाणी परु िठा करणाऱया पण
ू ाज निीच्या पाण्याला

िग
ां ीयक्
ु ि
ु त िास येत असल्यामळ
ु े गािातील नागररकाींना ्ँ करहिारे पाणीपरु िठा
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी ि स्थाननक नागररकाींनी मािे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान िासनाकडे केली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, पण
ां ीयक्
ू ाज निीचे पात्र कोरडे पडल्याने पाणी िग
ु ि
ु त झाल्यामळ
ु े
उक्त गािाींमध्ये रोगराई पसरली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे, चौकिीत काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार िामणा ि नविन िामणा गािाला ्ँ करहिारे

पाणीपरु िठा करण्यासाठी ि गािाींतील रोगराई िरू करण्याकररता कोणती
कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) ि (२) िामणा ि नविन िामणा गािातील
नागररकाींना ्ँ करने पाणीपरु िठा करण्याची मागणी करण्यात आली िोती िे खरे

आिे, तथावप, पण
ां ी यक्
ू ाज निीचे पात्र कोरडे पडल्याने पाणी िग
ु ि
ु त झाल्याने उक्त
गािाींमध्ये रोगराई पसरली आिे, िे खरे नािी.

(३) िामणा ि नविन िामणा गािाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमाजण
झाल्यामळ
ु े ्ँ करद्िारे िध्
ु ि वपण्याच्या पाण्याचा परु िठा करण्यात आलेला आिे .
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तसेच, पण
ू ाज निीचे पाणी अस्िच्छ झाल्याने ते वपण्याकररता िापरू नये

याबाबत आरोग्य विभागामाफजत र्नर्ागत
ृ ी करण्यात आली आिे . त्याचबरोबर
सिेक्षण करुन रोगप्रनतबिींक ि उपचारात्मक कायजिािी करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

बुलढाणा जर्ल््यासह विदभायत ल १२ जर्ल््यामध ल सांत गािगेबाबा
स्िच्छता अशभयान विर्ेत्या ग्रामपांचायत ांना बक्षक्षसाच
रक्िम अदा िरणेबाबत
(११)

*

(शशिी),
रे ल्िे) :

९६५४२
श्र .विर्य

श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
ििेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी),

प्रा.विरें द्र

र्गताप

(धामणगाि

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मौर्े अजर्सपरु (ता.जर्.बल
ु ढाणा) या ग्रामपींचायतीचा सींत गाडगेबाबा
स्िच्छता अशभयानात सन २०१६-१७ मध्ये जर्ल््यातन
ू प्रथम क्रमाींक आला

असन
त्या बाबतच्या बक्षक्षसाींची रक्क्म अद्यापिी िासनाने अिा केली
ु
नसल्याची बाब दिनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास ननििजनास
आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, बल
ु ढाणा जर्ल््यासि वििभाजतील १२ जर्ल््यामिील सिर

अशभयानात विर्ेत्या ग्रामपींचायतीींना सध्
ु िा उक्त बक्षक्षसाींची रक्कम वितरीत
केली गेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय
ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार उक्त ग्रामपींचायतीींना बक्षक्षसाींची रक्कम अिा
करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे नािी.

सींत गाडगेबाबा ग्राम स्िच्छता अशभयान सन २०१६-१७

अींतगजत बल
ु ढाणा

जर्ल्िास्तरािर पींचायत सशमती बल
ु ढाणामिील अजर्सपरू या ग्रामपींचायतीला

15
द्वितीय क्रमाींकाचे पाररतोवषक प्राप्त झालेले असन
ू यापो्ी शमळणारी बक्षक्षसाची

रक्कम रू.३,००,०००/- दिनाींक १४/०८/२०१७ रोर्ी वितरीत करण्यात आलेली
आिे .

(२) िे खरे नािी.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

लातूर जर्ल्हयात ल शशक्षण विभागात िालेला गैरव्यिहार
(१२)

*

९५१९३

श्र .भास्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्र .राणार्गर् तशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि), श्र .जर्तें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा),

श्र .अजर्त पिार (बारामत ), श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्र मत ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्र .नरहरी झिरिाळ
ु त
(ददांिोरी),

श्र .मिरां द

र्ाधि-पाटील

(िाई),

श्र .राहुल

र्गताप

(श्र गोंदा),

श्र .शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण),

श्र .रार्ेश टोपे (घनसािांग ), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशिी), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), अॅि.यशोमत ठािूर
(ततिसा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .सतु नल िेदार
(सािनेर) :
काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लातरू जर्ल््यातील

शिक्षक भरती गैरहयििारात

सन २०१०-११ ते

२०१२-१३ या कालाििीत शिक्षण विभागात एकूण २६२ अिैि तक
ु डया तर ३६९
शिक्षकाींची भरती प्रकरणी शििार्ीनगर पोशलस ठाणे, लातरू , अधिकारी,

सींस्थाचालक,मख्
ु याध्यापक याींचे विरुध्ि मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या
िरम्यान गन्
ु िा िाखल करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ननयमबािय तक
ु डया मींर्रू करणे आणण शिक्षकाींची ननयमबा्य
नेमणूक करणे यामध्ये िासनाची ६ को्ी ९८ लाख ९७ िर्ार ९९० रूपयाींची

फसिणूक करण्यात आली असन
ू यातन
ू सींच मान्यता शमळविण्यासाठी मोठया
प्रमाणात आधथजक गैरहयििार करण्यात आला, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची लातरू शििार्ीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार िाखल
करण्यात आली असली तरी याबाबतचा
खरे आिे काय,

तपास धिम्या गतीने सरू
ु आिे , िे िी

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार याप्रकरणी सींबधीं िताींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे आिे .
(२) अींित: खरे आिे .
(३) िे खरे नािी.

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राधानगरी ि पन्हाळा (जर्.िोल्हापुर) तालुक्यात ल ४० शाळाां बांद
िरण्याच्या तनणययाबाबत

(१३)

*

९५६३५

श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल),

श्र .जर्तें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .उल्हास पाटील (शशरोळ) :
शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) रािानगरी ि पन्िाळा (जर्.कोल्िापरु ) तालक्
ु यातील २० प्सींख्येखालील ४०

िाळा राज्य िासनाच्या बींि करण्याच्या ननणजयामळ
ु े बींि करण्यात येणार
असल्याने तसेच शिक्षकाींचे समायोर्न ि त्या िाळाींतील विद्यार्थयाांना सोईनस
ु ार
इतरत्र

िालविण्याच्या

ननणजयाबाबत

कोणतीिी

कायजिािी

न

झाल्यामळ
ु े

विद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान िोण्याची पररजस्थती ननमाजण झाली आिे, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, या िाळा बींि झाल्यास येथील विद्यार्थयाांना िस
ु ऱया िाळे पयांत ५

ते १५ ककमी पयांतचे अींतर पार करून र्ािे लागणार असन
याकरीता
ू
िळणिळणाचे

कोणतेिी सािन उपलब्ि नसल्याने विद्यार्थयाांची गळती

िाढण्याची िक्यता ननमाजण झाली असन
उक्त ननणजयामळ
ू
ु े तालक्
ु यातील
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अनतिग
ज
ि डोंगर, िऱया-खोऱयाींमध्ये असलेल्या िाळाींतील विद्यार्थयाांना
ु म
शिक्षणाच्या सोईपासन
ू िींधचत हिािे लागणार आिे, िे

िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, िासनाने आर.्ी.ई. २००९ च्या कायद्याप्रमाणे सिाांना मोफत ि
सक्तीच्या शिक्षणान्िये ६ ते १४ ियोग्ातील एकिी मल
ू शिक्षणापासन
ू िींधचत

रािू नये तसेच २० प्ाखालील िाळा बींि करण्यात येिू नये याकररता कोणती
कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे नािी.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

उच्च शशक्षणासाठी दे ण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यित्ृ त
मध्ये िालेला गैरव्यिहार

(१४)

*

९५५५४

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

(शशिी), श्र .पथ्
ृ ि रार् चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी),
श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .िालीदास िोळां बिर (ििाळा), श्र .नस म
खान (चाांददिली), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), िॉ.पतांगराि
ु

िदम (पलस
ू ििेगाि), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र मत तनमयला गावित
(इगतपरू ी),

श्र .ि .प .सािांत

(नाांदेि

उत्तर),

श्र .सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्र .र्यिुमार गोरे (माण), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .हषयिधयन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य :

सामाजर्ि न्याय मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) राज्यातील २६ िर्ार मिाविद्यालयाींना केंद्र िासनाद्िारे सन २०१० ते २०१५
या कालाििीत उच्च शिक्षणासाठी िे ण्यात येणाऱया शिषयित्ृ तीमध्ये गैरहयििार

झाला असल्याची बाब मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास
आली, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, या शिषयित्ृ ती मध्ये झालेल्या गैरहयििाराबाबतची चौकिी
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या वििेष चौकिी आयोगाचा (एस.आय.्ी.) अििाल

प्राप्त झाल्यानींतरिी िासनाने सींबधीं ित मिाविद्यालयाींविरुध्ि गन्
ु िा िाखल
केलेला नािी अथिा गन्
ु िे िाखल करण्याचे ननिे ि दिलेले नािीत, िे िी खरे आिे
काय,

(३) असल्यास, उक्त अििालानस
ु ार को्याििी रुपयाींचा गैरहयििार करणाऱया
सींबधीं ित मिाविद्यालयाींविरुध्ि िासनाने कोणती कारिाई केली तसेच भविषयात
राज्य ि केंद्र िासनाच्या ितीने िे ण्यात येणाऱया शिषयित्ृ तीमध्ये गैरहयििार

िोऊ नयेत ि सिरची प्रकक्रया पारििजकररतीने पार पडािी यासाठी िासन
कोणकोणत्या उपाययोर्ना केल्या िा करण्यात येत आिे त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रार्िुमार बिोले : (१) अिींत: खरे आिे .

(२) िे खरे नािी, वििेष चौकिी पथकाच्या अििालानस
ु ार अननयशमतता
गैरहयििार केल्या प्रकरणी सींबधीं ित िैक्षणणक सींस्थाींविरुध्ि गन्ु िे िाखल

करण्यास ि िसल
करण्यास आयक्
ु पात्र रक्कम िसल
ु
ु त, समार्कल्याण

याींच्यामाफजत सींबधीं ित जर्ल््याींच्या सिायक आयक्
ु त, समार्कल्याण याींना
कळविण्यात आले आिे .

(३) तथावप, सींबधीं ित सींस्थाींनी िाखल केलेल्या रर् याधचकाींिर मा.उच्च
न्यायालयाच्या औरीं गाबाि ि नागपरू खींडवपठाने दिलेल्या स्थधगती आिे िानस
ु ार
सींबधीं ित सींस्थाींविरुध्ि गन्
ु िे िाखल करण्यात आलेले नािीत. मात्र, िैक्षणणक
सींस्थाकडून

िसल
ु पात्र

रक्कमेच्या

आयक्
ु ताींमाफजत सरु
ु आिे .

िसल
ु ीची

कायजिािी

सींबधीं ित

सिायक

शिषयित्ृ तीमध्ये गैरहयििार िोऊ नयेत ि सिरची प्रकक्रया पारििजकररतीने

पार पाडािी यासाठी सन २०१७-१८ या िैक्षणणक िषाज पासन
ू मादिती ि तींत्रज्ञान
विभागाच्या ितीने मिा डडबी्ी पो्ज ल कायाजजन्ित करण्यात आले आिे . या
प्रणाली माफजत शिषयित्ृ ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी ि ननिाजि भत्ता इ. लाभ
विद्यार्थयाांच्या आिारशलींक बँक खात्यािर र्मा करण्यात येणार आिे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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ििगाि बुद्रि
ु (जर्.पुणे) येथ ल गोयल गांगा िेव्हलपसय बाांधिाम प्रिल्पात
पयायिरण तनयमाांचे उल्लांघन िाल्याबाबत

(१५)

*

९५९९५

श्र .शभमराि तापिीर (खिििासला) :

सन्माननीय

पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िडगाि बद्र
ु क
ु (जर्.पण
ु े) येथील गोयल गींगा डेहिलपसज बाींिकाम प्रकल्पात
पयाजिरण ननयमाींचे उल्लींघन झाले असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा
त्यािरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राषरीय िररत न्यायाधिकरणाने सिरचे प्रकल्पात पयाजिरणास
घातक कामे िोत असल्याने प्रकल्पाचे बाींिकामाींना स्थधगती चे आिे ि दिले

असताींना प्रकल्प िारकाने बाींिकाम सरु
ु ठे िले आणण त्याकडे सींबधीं ित
अधिकाऱयाींनी िल
ज केल्याचे ननििजनास आले, िे िी खरे आिे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, राषरीय िररत न्यायाधिकरणाचे आिे िाची अींमलबर्ािणी
करण्याची र्बाबिारी असणाऱया सींबधीं ित अधिकाऱयाींनी िल
ज केल्याने बाींिकाम
ु क्ष
सरु
ु रादिल्यामळ
ु े मोठ्या प्रमाणात पयाजिरणाची िानी झाली आिे, िे िी खरे आिे
काय,

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

आढळून आले ि त्यानस
ु ार गोयल गींगा डेहिलपसज बाींिकाम प्रकल्पात पयाजिरण

ननयमाींचे उल्लींघन िोत असताींना त्याकडे िल
ज करणारे सींबधीं ित अधिकारी
ु क्ष
आणण प्रकल्पिारकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) िे अींित: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) िे खरे नािी.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.
-----------------
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अहमदनगर जर्ल््यात ल प्रिरासांगम ि त न गािाच्या राष्ट्रीय पेयर्ल
योर्नेअत
ां गयतच्या पाण पुरिठा योर्नेमध्ये िालेला गैरप्रिार

(१६)

*

९७२७२

श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अिमिनगर जर्ल््यातील प्रिरासींगम ि तीन गािाींच्या राषरीय पेयर्ल

योर्नेअत
ीं गजत पाणी परु िठा योर्नेच्या पाईपलाईन कामामध्ये झालेल्या

गैरप्रकाराची चौकिी करण्याच्या मागणीकररता दिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी
िा त्यासम
ु ारास श्री.अरूण श्रीपती चहिाण याींनी आमरण उपोषणाचा इिारा दिला
आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आिे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय.

(२) ग् विकास अधिकारी, पींचायत सशमती नेिासा याींच्या सच
ू नेनस
ु ार उप
अशभयींता जर्.प.ल.पा उपविभाग नेिासा याींची चौकिी अधिकारी म्िणून नेमणक
ू
करण्यात आलेली िोती. त्यानस
ु ार सिर चौकिी उप अशभयींता, जर्.प.ल.पा.

उपविभाग, नेिासा याींचेमाफजत पण
ु ज करण्यात आली. सिर चौकिी अििाल
कायजकारी

अशभयींता,

ग्रा

पा.प.ु वि.

कायजिािीसाठी विचारािीन आिे .
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

जर्.प.

अिमिनगर

याींचेकडे

पढ
ु ील

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

मुांबई, ठाणे ि पुणे या जर्ल््याांसह राज्यात ल विविध
शहरात ल पेरोल पांपािर टािलेले छापे

(१७)

*

९५०७६

श्र .शरददादा सोनािणे (र्ुन्नर), श्र .अर्य चौधरी (शशिि ),

श्र .सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), श्र मत तप्ृ त सािांत
(िाांद्रे पि
ू )य , श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे
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(भोर), िॉ.बालार् किण िर (अांबरनाथ), श्र .सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण),

श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .सदा सरिणिर
(मादहम), श्र .सरु े श (रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) : सन्माननीय अन्न ि
नागरी परु िठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई, ठाणे ि पण
ु े या जर्ल््याींसि राज्यातील विविि ििरातील पेरोल
पींपािर अन्न, नागरी परु िठा ि ग्रािक सींरक्षण विभागाच्या िैद्यमापन िास्त्र

विभागाने तसेच पोलीसाींनी ्ाकलेल्या छाप्यात पेरोल भरणाऱया यींत्रामध्ये

फेरफार करुन ग्रािकाींची फसिणूक केल्याप्रकरणी एकूण ८२ पेरोल पींपाविरुध्ि
मािे र्ुल,ै २०१७

मध्ये िा त्यािरम्यान कारिाई केली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त पेरोल पींपाचे परिाना ि त्याींना िोत असलेला इींिन परु िठा
तातडीने रद्द करणेबाबत केंद्र िासनाच्या पेरोशलयम मींत्रालयाकडे पत्रहयििार
करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त ग्रािकाींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानींतर िैद्यमापन

विभागातफे कारिाई करण्यास विलींब िोत आिे ि पेरोल पींपाींची तपासणी िरमिा
िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,

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

आढळून आले ि त्यानस
ु ार इींिन चोरी करणाऱया पेरोल पींप हयिसानयकाींचे

परिाने रद्द करण्याबाबत ि तपासणी करण्यास दिरीं गाई करणाऱया सींबधीं िताींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) िोय.

(२) याबाबत गि
ृ विभागाने पेरोशलयम कींपन्याींना कळविले आिे .

(३)पेरोल/डडझेल पींपाची ननयतकाशलक पडताळणी ि मद्र
ु ाींकन िषाजतन
ू एकिा

करणे आिश्यक असल्याने त्यानस
ु ार िैिमापन िास्त्र विभागाकडून कायजिािी
करण्यात येत.े

(४) दि.१८.०५.२०१७ ते दि.२७.०५.२०१७ या कालाििीत तेल उत्पािक कींपन्याींच्या

अधिकाऱयाींच्या नेतत्ृ िाखाली राज्यामध्ये वििेष मोदिम राबविण्यात आली असन
ू
त्यामध्ये १४५ पेरोलपींप आस्थापना तपासल्या असता पेरोलचे ४ नोझल्स ि
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डडझेलचे २ नोझल्स कमी वितरण करीत असल्याचे, ६ आस्थापनाींमध्ये
साठ्यामध्ये तफाित आढळली असन
ू ७ आस्थापनाींची विक्री बींि केल्याचे
राज्यस्तरीय समन्ियक, तेल उत्पािक कींपन्या याींनी कळविले आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्यात अांत्योदय अन्न योर्नेबाबत िाढलेल्या आदे शाबाबत
(१८)

*

९५७३६

श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा), श्र .अस्लम
शेख (मालाि पजश्चम), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्र .हसन मश्र
ांु ा िळिा),
ु फ (िागल), श्र .जर्तें द्र आव्हाि (मब्र
श्र .छगन भर्
ु बळ (येिला), श्र .चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा), श्र .सांर्य साििारे
(भस
ु ािळ),

श्र .सांर्य

पोतन स

(िशलना),

श्र .अबू

आर्म

(मानखद
ू य

शशिार् नगर), श्र .सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .िसांतराि चव्हाण
(नायगाांि), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर), श्र मत अशमता चव्हाण (भोिर),

श्र मत तनमयला गावित (इगतपरू ी), श्र .िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्राम ण), श्र .अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्र .सरु े श हाळिणिर
(इचलिरां र् ), श्र .सतु नल राऊत (विक्रोळ ), श्र .सदा सरिणिर (मादहम),

श्र .सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), श्र .हषयिधयन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा),

श्र .सतु नल प्रभू (ददांिोश ), श्र .ति
य ल
ु ाराम िाते (अणुशक्त नगर), श्र .धैयश

पाटील (पेण), श्र .गणपतराि दे शमख
ु (साांगोले), श्र .किशोर पाटील (पाचोरा),
श्र .र्यिुमार गोरे

(माण), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), प्रा.िषाय
ू

गायििाि (धाराि ), श्र .बसिरार् पाटील (औसा), श्र .रार्ाभाऊ (पराग) िार्े
(शसन्नर),

(शशरोळ) :

श्र .प्रतापराि

पाटील

धचखलीिर

(लोहा),

श्र .उल्हास

पाटील

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आझण ग्राहि सांरक्षण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींत्योिय योर्नेतील एक ककीं िा िोन सिस्य सींख्या असलेल्या

कु्ूींबाची शििापबत्रका िासनाने दिनाींक २१ सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास
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रद्द करुन त्याींना प्रािान्य ग्ात समाविष् करण्यात आले असन
पाच
ू

माणसाींपेक्षा र्ास्त सिस्य सींख्या असलेल्या प्रािान्य ग्ातील कु्ूींबाची

शििापबत्रका रद्द करुन त्याींना अींत्योिय योर्नेत समाविष् करण्याचे ननिे ि
ननगजशमत करण्यात आले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त आिे िामळ
ु े गरर्,ू विििा, ननरािार, पररत्यक्त्या, िोन

अपत्य असणाऱया मदिला अिा सम
ु ारे एक को्ी ७७ लाख लाभाथी िान्यापासन
ू
िींधचत झाली आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यात

अन्न

सरु क्षा

कायद्याची

चक
ु ीच्या

पध्ितीने

अींमलबर्ािणी िोत असन
ू ग्रामीण भागात ४४ िर्ार ि ििरी भागात ५९ िर्ार

रुपये िावषजक उत्पन्न असणाऱया म्िणर्े ग्रामीण भागात प्रनतदिन १२२ रुपये तर

ििरी भागात प्रनतदिन सम
ु ारे १६६ रुपये उत्पन्न असणाऱया कु्ूींबाला रे िन
हयिस्थेत सामािन
ू घेतले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, अींत्योिय शििापबत्रकािारकाींना िर मदिन्याला २ रु. ककलोप्रमाणे

२१ ककलो गिू ि ३ रुपये प्रनत ककलो प्रमाणे १४ ककलो ताींिळ
ू असे एकूण ३५
ककलो िान्य िे ण्यात येत िोते आता ३५ ककलो ऐिर्ी प्रत्येक हयक्तीला िरमिा

केिळ ५ ककलो िान्य िे ण्यात येणार असन
ू अींत्योिय योर्नेच्या प्रनत कु्ूींबास
मदिन्याला फक्त १ ककलो साखर िे ण्याचा ननणजय घेतला आिे, िे िी खरे आिे
काय,

(५) असल्यास, उक्त आिे िाच्या ननषेिाथज राज्यात मािे सप््ें बर, ऑक््ोबर,

२०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान दठकदठकाणी आींिोलने ि ननििजने करण्यात आली

असन
ू रायगड जर्ल््यात दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास
जर्ल्िाधिकारी कायाजलयािर मोचाज काढून ननिेिन दिले, िे िी खरे आिे काय,

(६) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार उक्त आिे ि रद्द करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) अींित: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
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(३) िोय. केंद्र िासनाने राषरीय अन्न सरु क्षा अधिननयम, २०१३ अींतगजत ििरी
ि ग्रामीण भागासाठी दिलेल्या इष्ाींकाच्या मयाजिेच्या अनष
ीं ाने लाभार्थयाांचे
ु ग

समािेिन करण्याकररता दि. १७.१२.२०१३ च्या िासन ननणजयान्िये कमाल
उत्पन्नाची मयाजिा ननजश्चत करण्यात आली आिे .
(४) िोय.
(५) िोय.

(६) अींत्योिय अन्न योर्नेतील शििापबत्रका िगज करण्याबाबत िासनाने केलेल्या
सच
ू नाींनस
ु ार

कायजिािी

करण्याबाबत

ि

त्यामागील

िासनाचे

िोरण

ननिेिनकत्याांना कळविण्याबाबत जर्ल्िा परु िठा अधिकारी, रायगड याींना
कळविण्यात आले आिे .

(७) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

थळ (ता.अशलबाग, जर्.रायगि) येथ ल आर.स .एफ. िांपन तन
ू
समद्र
ु ात सोिण्यात येणाऱ्या साांिपाण्याच पाईप लाईन िर
आल्याने मच्छीमार नौिाांना तनमायण िालेला धोिा

(१९)

*

९७१६७

श्र .सभ
ु ाष उफय पांडितशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) थळ (ता.अशलबाग, जर्.रायगड) येथील आर.सी.एफ. कींपनी गत ३० ते ३५

िषाांपासन
ू कायजरत असन
ू सिर कींपनीचे साींडपाणी पाईपलाईन द्िारे थळ
खाडीच्या चॅ नेलमिून समद्र
ु ात सोडले र्ाते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर कपींनीचे साींडपाणी िािून नेणारी पाईप लाईन गत अनेक
िषाांपासन
ू नािरू
ु स्त झालेली असन
ू खाडीची िूप झाल्याने सिर पाईप िर आले
आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर पाईप लाईन समद्र
ु ाच्या िर आल्यामळ
ु े खाडीतन
ू ये-र्ा

करते िेळेस मजच्छमार नौका त्यािरआिळत असल्याने नौकाींचे मोठ्याप्रमाणािर
नक
ु सान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत मजच्छमार सींघ्नेनी अनेक िेळा जर्ल्िा प्रिासनाकडे
तक्रारी िाखल केल्या असन
ू सिर कपींनीिर अद्याप कोणतीिी कारिाई करण्यात
आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
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(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ीं ीत कींपनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
ु ार सींबि
आिे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) िे खरे आिे .

(२), (३) ि (४) खाडीची िप
ू /झीर् झाल्याने प्रकक्रयाकृत साींडपाणी िािून नेणाऱया
नशलकेचा पषृ ठभाग ओिो्ीच्या काळात उघडा पडल्यामळ
ु े दिनाींक २४.०५.२०१७
रोर्ी कृपा माऊली िी नौका पाईपलाईनिर आिळून अपघात झाला. या
अनष
ीं ाने जर्ल्िाधिकारी,रायगड याींनी हयिस्थापक, मे.आर. सी. एफ.शल, थळ
ु ग

याींना दिनाींक १६.०६.२०१७ रोर्ी नक
ु सान भरपाई िे णेबाबत ननयमोधचत कारिाई
करािी असे आिे ि दिले आिे त.
(५) प्रश्र उद््ाित नािी.

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

धामणगाि रे ल्िे (जर्.अमराित ) तालुक्यात ल ४१ गािात ल
वपण्याचे पाण दवू षत आढळल्याबाबत

(२०)

*

९५५७१

प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िामणगाि रे ल्िे (जर्.अमरािती) तालक्
ु यातील ४१ गािाींतील पाणी िवू षत
असल्याचे तालक्
ु यातील िर मदिन्याला िोणाऱया तपासणीत आढळून आल्याचे
दिनाींक १ नोहिें बर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननििजनास आले, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ु यात िवु षत पाणी प्यायल्यामळ
ु े

कािीळ, अनतसार,

र्ुलाब या रोगाींची लागण झालेल्या रुग्णाींची सींख्या िाढली असल्याचे ननििजनास
आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास ,याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानष
ीं ाने तालक्
ु ग
ु यातील गािाींना कायमस्िरूपी स्िच्छ ि िध्
ु ि पाणी
शमळण्याकररता कोणती

कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींित: खरे आिे .

जर्ल्िा आरोग्य अधिकारी, जर्.प. अमरािती याींच्या अििालानस
ु ार

िामणगाि रे ल्िे तालक्
ु यामध्ये एकूण ६२ ग्रामपींचायती असन
ू ८५ गािे आिे त.
सिर गािाींतगजत एकूण ६५४ स्त्रोत आिे त.मािे सप््ें बर,२०१७ मध्ये एकूण १५८ ि
मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये एकूण ११९ पाणी नमन
ु े तपासणीसाठी घेण्यात आले

िोते, त्यापैकी मािे सप््ें बर ि ऑक््ोबर मध्ये अनक्र
ु मे १८ ि ४ पाणी नमन
ु े
िवू षत आढळून आले आिे त.
(२) ि (३) िे खरे नािी.

जर्ल्िा आरोग्य अधिकारी, जर्.प. अमरािती याींच्या अििालानस
ु ार

िामणगाि रे ल्िे तालक्
ु यामध्ये िवू षत पाणी प्यायल्यामळ
ु े काविळ, अनतसार,

र्ुलाब या रोगाींची लागण झालेल्या रूग्णाींची सींख्या ननरीं क आिे . िवू षत पाणी
स्त्रोताींचे पन्
ु िा ननर्ांतक
ू ीकरण करण्यात येऊन त्याची फेर तपासणी करण्यात
आली असता ते वपण्यास योग्य असल्याचे आढळून आले आिे त. सिज गािाींना

िद्ध
ु पाणी शमळण्याकररता सिज ग्रामपींचायतीींमध्ये जब्लधचींग पािडर उपलब्ि ठे िन
ू
त्याचा पाणी िद्ध
ु ीकरणासाठी ननयमीत िापर करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

पुणे विभागात ल अनुदातनत महाविद्यालयाांििे शासनाच रक्िम
अखधचयत असल्याबाबत

(२१)

*

१००४५२

श्र .योगेश दटळे िर (हिपसर) :

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

पण
ु े

विभागातील

अनि
ु ाननत

सन्माननीय उच्च ि तांत्र

मिाविद्यालयाींना

शिक्षक-शिक्षकेतर

कमजचाऱयाींच्या अनि
ु ानापो्ी दिलेल्या रकमाींची अनि
ु ान ननजश्चती न झाल्याने
िासनाचे सम
ु ारे ५० को्ी रुपये १५ िषाांपासन
ू मिाविद्यालयाींकडे अखधचजत
असल्याची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आली,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय,
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(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार िासनाने पण
ु े

विभागातील अनि
ु ाननत मिाविद्यालयाींची अनि
ु ान ननजश्चती करून अनि
ु ानापो्ी

दिलेल्या रकमेची िसल
ु ी करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अींित: खरे आिे .

(२) ि (३) पण
ु े विभागातील अिासकीय अनि
ु ाननत मिाविद्यालयाींच्या अनि
ु ान
ननिाजरणामध्ये िेतनापो्ी रु.५.७५ को्ी इतकी रक्कम िसल
ू पात्र असल्याचे
ननििजनास आले आिे . सिर िेतन अनि
ु ानाची िसल
ू पात्र रक्कम िी िेतनेत्तर
अनि
ु ानापो्ी िे य असलेली रक्कम ननिाजरीत झाल्यानींतर ती रक्कम समायोजर्त

करुन ननहिळ िसल
ू पात्र रक्कम सींबधीं ित मिाविद्यालयाींकडून िसल
ू करण्याची
तर्विर् ठे िण्यात आली आिे . अनि
ु ान ननिाजरणाची कायजिािी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अहमदनगर जर्ल्हयात ल ११५ गािाांचे र्लस्त्रोत दवू षत असल्यामुळे
(२२)

*

गािाांना दवू षत पाण पुरिठा होत असल्याबाबत

९५८९०

श्र .बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली),

श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र .िुणाल पाटील

(धळ
ु े ग्राम ण), अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अशमत
विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.पतांगराि िदम
(पलस
ू ििेगाि) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अिमिनगर जर्ल्ियातील ११५ गािाींचे र्लस्त्रोत िवू षत असन
ू िध्
ु ि

पाणीपरु िठा करण्याची र्बाबिारी ग्रामपींचायतीची असल्याने मे मदिन्यात उक्त

गािाींना िवू षत पाणीपरु िठा िोत असल्याचे जर्ल्िा पररषिे च्या आरोग्य विभागाने
केलेल्या सिेक्षण अििालातन
ू मािे र्ून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास
आले, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात

काय आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िवू षत पाणीपरु िठा करणाऱया सींबधीं िताींिर
ु ग
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,

(३) तसेच उक्त ११५ गािाींना िध्
ु ि ि स्िच्छ पाणी परु िठा करण्याबाबत कोणती
कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे आिे, अिमिनगर जर्ल्िा पररषि आरोग्य

विभाग याींच्यामाफजत कननषठ िैज्ञाननक अधिकारी जर्ल्िा आरोग्य प्रयोगिाळा
अिमिनगर ि िररषठ भि
ै ाननक भर्
ु ज्ञ
ु ल सहिे क्षण आणण विकास यींत्रणा

अिमिनगर याींच्याकडून मािे मे, २०१७ मध्ये १४१७ पाणी नमन
ु े तपासण्यात
आले. त्यापैकी ११५ गािाींतील १३१ पाणी
्क्केिारी ९.२४ इतकी आिे .

नमन
ु े िवु षत आढळून आले.

त्याींची

(२) ग्विकास अधिकारी याींनी ८७ ग्रामसेिकाींना नो्ीस िे ऊन समर् िे ण्यात

आलेली आिे . िवु षत आलेले स्त्रोताींिर तात्काळ सींबधीं ित ग्रामपींचायातीमाफजत

योग्य ती उपाययोर्ना करण्याबाबत सच
ु ना िे ण्यात आलेल्या आिे त. तसेच सिज
पाणी नमन
ु े ि द्सीएल नमन
ु े ननयशमत तपासणी बाबत सच
ु ना िे ण्यात आलेल्या
आिे त.

(३) िवु षत आलेल्या पाणी स्त्रोताचे तात्काळ ्ीसीएल द्िारे िध्
ु िीकरण करण्यात
आले. स्त्रोताचा आर्ूबार्च
ू ा पररसर ि पाईपलाईन गळती याची स्िच्छता ि

िरु
ु स्ती करण्यात आली. तसेच सद्य:जस्थतीमध्ये गािकऱयाींना िध्
ु ि पाणी
परु िठा करण्यात येत आिे .
(४) लागू नािी.

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

राष्ट्रसांत तुििोर् महारार् नागपूर विद्याप ठात ल िांत्राटी प्राध्यापि ि

शशक्षि-शशक्षिेतर िमयचाऱ्याांच पदे भरण्यास होत असलेल्या विलांबाबाबत
(२३)

*

९६९०४

श्र .सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च

29
(१) राषरसींत तक
ु डोर्ी मिारार् नागपरू विद्यापीठातील शिक्षक आणण

शिक्षकेत्तर कमजचाऱयाींची असींख्यपिे ररक्त असल्यामळ
ु े कामाचा अनतररक्त ताण

कमी करण्याकरीता करण्यात येत असलेली कींत्रा्ी प्राध्यापकाची पिभरती
लाींबणीिर गेली असल्याबाबतची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या
िरम्यान ननििजनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नागपरू विद्यापीठातन
ू ननित्ृ त िोणाऱया
दििसेंदििस

िाढत

असल्यामळ
ु े

विद्यापीठाींच्या

कमजचाऱयाींची

प्रिासनाने

िी

सींख्या

कींत्रा्ी

प्राध्यापकाची पिभरती सरू
ु केली असन
ू िी पिभरती लाींबणीिर गेल्यामळ
ु े त्याींचा
कामाचा अनतररक्त ताण कायजरत कमजचाऱयाींिर पडत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, नागपरू विद्यापीठात शिक्षक कमजचारी प्राध्यापक-३७, सियोगी

प्राध्यापक-४६, शिक्षक समकक्ष-०९, ग्-अ-३८, ग्-ब-३४, तर शिक्षकेत्तर
कमजचारी िगज तीन-१५१, िगज चार-४८ पिे ररक्त असल्यामळ
ु े त्या र्ागी
विद्यापीठाच्या प्रिासनाने कींत्रा्ी प्राध्यापकाची पिभरती प्रकक्रया सरू
ु केली, िे
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, नागपरू विद्यापीठातील कींत्रा्ी प्राध्यापकाींची पिभरती लाींबणीिर
र्ाण्याची ि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कमजचाऱयाींची ररक्त पिे भरण्यास िोणाऱया
विलींबाची कारणे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय ि त्यानस
ु ार िासनाने
कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येणार आिे,
(६) नसल्यास, विलींबाची

कारणे काय आिे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१) (२) ि (३) िे अींित: खरे आिे .

विद्यापीठाकडून कींत्रा्ी शिक्षक भरतीबाबतची कायजिािी प्रथमच केली

र्ात असल्याने याबाबतचे ननयम तयार करण्याची कायजिािी विद्यापीठ स्तरािर
सरू
आिे . विद्यापीठाने ररक्त शिक्षकाींच्या कायजभारानस
ु
ु ार अींििानात्मक
शिक्षकाींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आिे . त्यामळ
ु े कायजरत शिक्षकाींिर कामाचा
अनतररक्त ताण पडत नािी.

विद्यापीठात शिक्षक कमजचारी प्राध्यापक-२७, सियोगी प्राध्यापक-४६,

शिक्षक समकक्ष-०९, ग्-अ-३८, ग्-ब-३४, तर शिक्षकेतर कमजचारी िगज
तीन-१५१, िगज-चार-४८, पिे ररक्त आिे त.
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(४) ि (५) विद्यापीठाकडून कींत्रा्ी शिक्षक भरतीसाठी ननयम तयार करण्याची

कायजिािी सरू
ु असल्याने भरती प्रकक्रया अद्याप सरू
ु झालेली नािी. तसेच वित्त
विभागाने दि. २५.०५.२०१७ च्या िासन ननणजयानस
ु ार र्े विभाग आकृतीबींि
अींतीम मींर्रू करून घेणार नािीत, तोपयांत त्याींना पिभरती, पिननशमजती तसेच

पिे रूपाींतररत करता येणार नािीत असा ननणजय घेतलेला आिे . वित्त विभागाच्या

दि. ११.०२.२०१६, दि. २५.०५.२०१७ चे िासन ननणजय आणण दि. २९.०६.२०१७
च्या

िासन

पररपत्रकातील

मागजििजक

सच
ु नाींनस
ु ार

राज्यातील

अकृवष

विद्यापीठाींमिील सि
ु ाररत आकृतीबींि ननजश्चत करण्याची कायजिािी सरू
ु आिे .

याबाबत अपर मख्
ु य सधचि (उच्च ि तींत्र शिक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली
दि.०१.०९.२०१७ रोर्ी बैठक आयोजर्त करून राज्यातील अकृवष विद्यापीठातील

मींर्ूर पिाींचा आढािा घेऊन सि
ु ाररत आकृतीबींि ननजश्चत करण्यासाठी कालबध्ि
कायजक्रम ननजश्चत केला असन
ू त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायजिािी सरू
ु आिे
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अिोला जर्ल््यात ल मुखयत्िे खारपाण पट्टय
् ात ल गािाांना पाण
पुरिठा िरण्यात येत असलेल्या ८४ खेि प्रादे शशि ग्राम ण
पाण पुरिठा योर्नेबाबत

(२४)

*

९५९२८

श्र .रणध र सािरिर (अिोला पि
ू )य :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला जर्ल््यातील मख्
ु यत्िे खारपाण पट्टय
् ातील गािाींना पाणी परु िठा
करण्याकररता ८४ खेडी प्रािे शिक ग्रामीण पाणी परु िठा योर्ना जर्ल्िा पररषि,

अकोला याींनी िस्ताींतररत करून घ्यािी अन्यथा योर्ना बींि करण्याचा इिारा
मिाराषर र्ीिन प्राधिकरणाने मािे नोहिें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान जर्ल्िा
पररषि प्रिासनाला दिला आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त ८४ खेडी प्रािे शिक ग्रामीण पाणी परु िठा योर्ना पण
ज ः
ू त
ननकामी झाल्याने लाभाथी गािाींना पाणी परु िठा सरु ळीत िोत नसल्याबाबतच्या
असींख्य तक्रारी ग्रामस्थाींनी जर्ल्िा पररषि प्रिासनाकडे केल्या आिे त, िे िी खरे
आिे काय,
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(३) असल्यास, उक्त पाणी परु िठा योर्नेची पाणीपट्टी जर्ल्िा पररषि
प्रिासनाकडून िसल
ू करण्यात दिरीं गाई झाल्याने उक्त योर्ना अयिस्िी झाली
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सिर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली तसेच उक्त
गािाींना सरु ळीत पाणी परु िठा िोण्याकररता कोणती कायजिािी केली िा करण्यात
येत आिे, याबाबतची सद्यजस्थती काय आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) िे खरे नािी.

(४) सिर योर्नेचे िस्ताींतरण न झाल्यामळ
ु े ि मिाराषर र्ीिन प्राधिकरणकडे
योर्ना चालविण्यासाठी ननिी उपलब्ि नसल्यामळ
ु े , योर्नेतन
ू पाणी परु िठा सरु
ु
करण्यासाठी जर्ल्िा पररषि िे खभाल िरु
ु स्ती ननिीमिन
ू तत
ू ज रु. ५०.०० लक्ष
ननिी िे ण्याचे ठरले असन
ू , त्यानस
ु ार योर्नेतील सिज गािाींना
परु िठा चालू आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

सरु ळीत पाणी

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

अमराित , िाशशम ि साांगली जर्ल््यात ल
िलािांताना पेन्शन शमळण्याबाबत
(२५)

*

९९५१८

अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अशमत
विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .त्र्यांबिराि

शभसे (लातरू ग्राम ण), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी),
श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्र .अतनल बाबर (खानापरू ), श्र .धनर्ांय (सध
ु र) गािग ळ
(साांगली), श्र .अशमत िनि (ररसोि) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायय मांत्र
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(१) नतिसा (जर्.अमरािती) तालक्
ु यातील सम
ु ारे ६५ िध्
ृ ि कलािींताना मािे

ऑक््ोबर २०१६ पासन
ू पेन्िन शमळाली नसल्यामळ
ु े त्याींच्यािर उपासमारीची
िेळ आली आिे ि िाशिम जर्ल््यातील २७८ कलािींताींचे मानिन गत आठ

मदिने झाले तरी त्याींच्या बँक खात्यात र्मा झाले नसल्याचे तसेच राषरीयकृत
बॅंकेत खाते आणण आिार शलींक नसल्याने साींगली जर्ल््यातील १७० कलाकार

गत ३ िषाजच्या कालाििीत मानिनापासन
ू िींधचत असल्याचे मािे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, िाशिम जर्ल््यातील कलािींताच्या मानिनाबाबत अणखल
भारतीय नाट्यपररषि कारीं र्ाच्या ितीने साींस्कृनतक कायज सींचालनालयाच्या
सींचालकाींना दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननिेिन पाठिन
ू
उक्त बाब ननििजनास आणन
ू िे ण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त सिज कलािींताींना मानिन तातडीने अिा
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायजिािी केली ि याप्रकरणी र्बाबिार असणाऱया

सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, याबाबतची
सद्यजस्थती काय आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अींित: खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .

(३) या प्रकरणी कायजिािी सरु
ु आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्यात मध्यान्ह आहार योर्ने अांतगयत दे ण्यात येणाऱ्या
भोर्नातून मुलाांना िालेली विषबाधा
(२६)

*

९५२६४

श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य , श्र .सतु नल शशांदे

(िरळ ), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), अॅि.भ मराि धोंिे (आष्ट्टी) : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यामध्ये मध्यान्ि आिार योर्ने अींतगांत िे ण्यात येणाऱया भोर्नातन
ू गत
५ िषाजत ४७० मल
ु ाींना विषबािा झाली असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा
त्या िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मध्यान्ि भोर्न बनविणाऱया ठे केिार ि िाळाींचे स्ियींपाकघर

अस्िच्छ असल्याचे तसेच मध्यान्ि भोर्नामध्ये िापरण्यात येणारे कच्चे िान्य
(अन्निान्य) ननकृष् िर्ाजचे असल्याचे ननििजनास आले, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सिरिू योर्ने अींतगजत िे ण्यात येणाऱया मध्यान्ि पोषण
आिाराची गण
ु ित्ता तपासण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोर्ना केली आिे ,
(५) तसेच सिर योर्नेची अींमलबर्ािणी योग्य पद्धतीने हिािी ि विद्यार्थयाांना

सकस आिार शमळािा यासाठी िासनाने कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१), (२), (३), (४) ि (५) िालेय पोषण आिार योर्नेंतगजत
ग्रामीण भागात मदिला बचत ग्ामाफजत िाळे मध्ये अन्न शिर्िन
ू िे ण्यात येत.े
ििरी भागात र्ागेची कमतरता असल्याने केंद्रीय स्ियींपाकगि
ृ प्रणालीद्िारे
शिर्िलेल्या आिाराचा परु िठा करण्यात येत आिे .

िालेय पोषण आिारामळ
ु े विद्यार्थयाांना विषबािा झाल्याच्या कािी घ्ना

घडलेल्या आिे त. अिा घ्नाींमध्ये चौकिी करुन िोषीींिर कारिाई करण्यात
आली आिे . तसेच, कािी प्रकरणामध्ये फौर्िारी गन्ु िे िाखल करण्यात आले
आिे त.

ग्रामीण भागात परु िठे िारामाफजत विद्यार्थयाांना िान्यािी मालचा परु िठा

करताना ननकृषठ प्रतीचा िान्यािी माल आढळल्यास तो तात्काळ बिलन
ू
िे ण्याची अ् करारनाम्यात समाविष् आिे . तसेच, याबाबत परु िठे िारास विदित
िीं ड आकारण्यात येतो.

परु िठे िारामाफजत परु िठा िोत असलेल्या िान्यािी मालाची तपासणी

सािजर्ननक आरोग्य प्रयोगिाळे त िेळोिेळी करण्यात येत.े
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सिर योर्नेंतगजत विद्यार्थयाांना चाींगल्या िर्ाजचे अन्न शमळािे याबाबत

गण
ु ित्ता, सरु क्षक्षतता ि स्िच्छता यासींिभाजत िक्षता घेण्याबाबत िेळोिेळी
मागजििजक सच
ू ना ननगजशमत करण्यात येतात.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

टािळ (टे ) (ता.माढा, जर्.सोलापूर) या गािात स्िच्छ भारत शमशन
अांतगयत मांर्ूर िालेल्या शौचालय तनध मध्ये िालेला गैरव्यिहार

(२७)

*

९५३२८

श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .सांर्य साििारे

(भस
ु ािळ), श्र .योगेश दटळे िर (हिपसर) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाकळी (्े ) (ता.माढा, जर्.सोलापरू ) या गािाकररता सन २०१५-१६ मध्ये िा

त्यािरम्यान सोलापरू जर्ल्िा पररषिे तफे स्िच्छ भारत शमिन अींतगजत २१६
िौचालये मींर्रु झाली, त्यातील ३९ िौचालये अजस्तत्िात नसल्याची बाब मािे
सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त िौचालयासाठी मींर्ूर झालेल्या ननिीत झालेला गैरहयििार
ननििजनास येऊ नये याकररता लाभार्थयाांना फौर्िारी कारिाईच्या नो्ीसा

ग्रामसेिकाने दिल्याची बाब मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
ननििजनास आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त गैरहयििार ननििजनास आल्याने ग्विकास अधिकाऱयाींनी
८ सिस्याींची सशमती नेमली, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानष
ीं ाने िोषी आढळून आलेल्या सींबधीं िताींिर कोणती
ु ग
कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय.

्ाकळी (्े ) (ता.माढा, जर्.सोलापरू ) या गािात एकूण २४ िौचालयाचे

बाींिकाम न करता ि १६ िौचालयाचे बाींिकाम अपण
ू ज असताना अनि
ु ानाचे
प्रस्ताि सािर केल्याचे ननििजनास आले आिे .
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(२) िोय.

ग्रामविकास अधिकारी याींनी श्री.बापू तक
ु ाराम मदिपाल, श्री.भारत रार्ाराम

कळसाईत, श्री.सधचन ककसन र्िळगे ि श्री.पाींडुरीं ग तक
ु ाराम मदिपाल याींना
दिनाींक ३०.०५.२०१७ रोर्ी फौर्िारी कारिाईच्या नोद्सा दिल्या आिे त.
(३) िोय.

सिर प्रकरणी सिा सिस्याींची सशमती नेमली आिे .

(४) िोय.

चौकिीत ्ाकळी (्े ) (ता.माढा, जर्.सोलापरू )

या गािात २४ िौचालयाचे

बाींिकाम न करता ि १६ िौचालयाचे बाींिकाम अपण
ू ज असताना अनि
ु ानाचे

प्रस्ताि सािर केल्याचे ननििजनास आले. त्यानष
ीं ाने ग्विकास अधिकारी याींनी
ु ग
ग्राम विकास अधिकारी, सरपींच, विस्तार अधिकारी (पीं) ि
याींना कारणे िाखिा नो्ीस
आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

िाखा अशभयींता

बर्ाविली असन
ू प्रकरणी पढ
ु ील कायजिािी सरू
ु

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

ररसोि (जर्.िाशशम) तालुक्यात ल ग्राम ण भागात पाण पुरिठा िरणाऱ्या
विदहरीत तनयशमत जब्लधचांग पाििर टािण्यात येत नसल्याबाबत

(२८)

*

९८९०१

श्र .अशमत िनि (ररसोि) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ररसोड (जर्.िाशिम) तालक्
ु यातील ग्रामीण भागात पाणी परु िठा करणाऱया

विदिरीत जब्लधचींग पािडर ननयशमतपणे ्ाकण्यात येत नसल्यामळ
ु े ग्रामीण
भागातील ग्रामस्थाींना िवू षत पाणी प्यािे लागत असन
ू त्याींना विविि आर्ार
िोत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,

(३) तसेच उक्त ग्रामीण भागातील ग्रामस्थाींना िध्
ु ि पाणी परु िठा करण्याबाबत
कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) ि (२) िे खरे नािी.

मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ररसोड तालक्
ु यातील ८५ पाणी नमन
ु े तपासले

असता, फक्त एक नमन
ु ा वपण्यास अयोग्य असल्याचे आढळले. तथावप,

तालक्
ु यात ग्रामीण भागात र्लर्न्य आर्ाराची लागण झाल्याचे आढळून आले
नािी.

(३) ग्रामपींचायत स्तरािर आिश्यक त्या प्रमाणात जब्लचीींग पािडर साठा

उपलब्ि ठे िण्याबाबत सिज ग् विकास अधिकारी याींना सच
ू ना िे ण्यात आलेल्या
आिे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अमराित शहरात ल शासिीय विदभय ज्ञानविज्ञान सांस्थेच्या
मल
ु ीांच्या िसततगह
ृ ात िालेल्या रॅ धगांगबाबत
(२९)

*

९५८३२

श्र मत

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .हसन मश्र
ु फ

(िागल), श्र .जर्तें द्र आव्हाि (मब्र
ांु ा िळिा), श्र .अजर्त पिार (बारामत ),

श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .पाांिुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्र .नरहरी
ु त

झिरिाळ (ददांिोरी), श्र .रार्ेश टोपे (घनसािांग ), श्र .राणार्गर् तशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्र .मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई), श्र .राहुल र्गताप (श्र गोंदा),

श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), िॉ.अतनल बोंिे (मोशी), श्र .ओमप्रिाश ऊफय बच्चू
ििू (अचलपरू ), श्र .विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ) :

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

सन्माननीय

(१) अमरािती ििरातील िासकीय वििभज ज्ञानविज्ञान सींस्थेच्या मल
ु ीींच्या

िसनतगि
ृ ातील िरच्या िगाजत शिकत असलेल्या विद्याथींनीींनी कननषठ िगाजत
शिकत असलेल्या मल
ु ीचे अत्यींत दिन पातळीिर र्ािन
ू रॅधगींग केले असल्याचे
मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय,
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(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार या प्रकरणी र्बाबिार

असणाऱया सिज सींबधीं ित विद्याथीनीींविरुध्ि िासनाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१), (२) ि (३) िासकीय वििभज ज्ञान विज्ञान सींस्था,

अमरािती येथील िसनतगि
ृ ातील विद्याथीनीींनी सींस्थेच्या सींचालकाकडे रॅधगींग
केल्याबाबत दि.२८.०८.२०१७ रोर्ी तक्रार केली िोती. सिर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग

सींस्थेतील रॅधगींग विरोिी सशमती ि ०३ िररषठ मदिला प्राध्यापकाींच्या

सशमतीमाफजत चौकिी करण्यात आली. सिर चौकिीमध्ये रॅधगींग झाल्याचे

ननििजनास आल्यानस
ीं ीत ०६ विद्याथीनीींविरुध्ि पोलीसात गन्
ु ार सींबि
ु िा िाखल
करण्यात आला असन
ू , त्याींना िसनतगि
ू ननषकाशित करण्यात आले आिे .
ृ ातन
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

पाटण (जर्.सातारा) येथ ल िलािाराांचे प्रलांबबत
(३०)

*

असणारे मानधन मांर्ूर िरण्याबाबत
९५५१०

श्र .शांभरू ार् दे साई (पाटण) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायय

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जर्.सातारा) वििानसभा मतिार सींघातील तसेच जर्ल्ियातील इतर
तालक्
ु याच्या दठकाणी पारायण सोिळ्यामध्ये भर्न, ककतजन ि प्रिचन याद्िारे
समार् प्रबोिनाचे सामाजर्क ि िाशमजक कायज करणा-या

कलाकाराींची घरची

पररजस्थती अत्यींत गरीबीची असल्याने कु्ूबाींचे उिरननिाजिाकरीता िासनाने

कलाकार मानिन सरु
ु करािे या कररता आिश्यक त्या कागिपत्रासि जर्ल्िा
पररषि,सातारा याींचेकडील सींबि
ीं ीत विभागाकडे अर्ज िाखल केले आिे त, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त कलाकाराींनी कलाकर मानिनासाठी अर्ज करुन तसेच उक्त

मानिन सरु
ु िोण्यासाठी द्याहया लागणाऱया मल
ु ाखती िे िन
ू ४ ते ५ िषाांचा
कालाििी िोऊनिी सातारा जर्ल्िा पररषिे च्या सींबधीं ित विभागाकडून त्याींच्या
अर्ाजिर

कोणतािी

ननणजय

घेतला

नसल्याने

अनेक

मानिनापासन
ू िींधचत रादिले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

कलाकार

िे

उक्त

38
(३) असल्यास, सातारा जर्ल्िा पररषिे कडील सामाजर्क न्याय विभागाकडील

उक्त कलाकाराींची यािी घेऊन पा्ण मतिारसींघातील कलाकाराींना तात्काळ
कलाकार

मानिन

सरु
ु

करणेसि
ीं भाजत

ननणजय

घेण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी मा.सामाजर्क न्याय मींत्री ि मा.राज्यमींत्री याींचेकडे दिनाींक १५
र्ून, २०१५ रोर्ी िा सम
ु ारास लेखी पत्राद्िारे मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने मा.सामाजर्क न्याय मींत्री ि
ु ग

मा.राज्यमींत्री याींनी या सींिभाांत सातारा जर्ल्िा पररषिे कडून मादिती मागविली
आिे काय, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय आिे,

(५)असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानष
ीं ाने कलाकाराींना मानिन शमळिन
ीं भाजत कोणता ननणजय
ु ग
ू िे णेसि
घेतला िा घेण्यात येत आिे , नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िोय, खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३) दिनाींक १५ र्न
ू , २०१५ रोर्ीचे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा. राज्यमींत्री,

सामाजर्क न्याय याींना दिलेले ननिेिन सामाजर्क न्याय ि वििेष सिाय्य
विभागास प्राप्त झालेले आिे .

(४) ि (५) मा. राज्यमींत्री (सामाजर्क न्याय) याींना दिलेले ननिेिनासींिभाजत
सामाजर्क न्याय ि वििेष सिाय्य विभागाने आयक्
ु त समार् कल्याण, पण
ु े ि
जर्ल्िा समार् कल्याण अधिकारी, सातारा याींना दिनाींक १६ र्ुल,ै २०१५ च्या

पत्रान्िये आिश्यक ती कायजिािी करुन अििाल सािर करण्याबाबत कळविले
आिे .

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

अांमळनेर (जर्.र्ळगाांि) तालुक्यात ल बांद रास्तभाि
(३१)

*

दि
ु ाने मदहला बचत गटाांना दे ण्याबाबत

९९६८३

(िल्याण पि
ू )य :

श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्र .गणपत गायििाि
सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आझण ग्राहि सांरक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) अींमळनेर (जर्.र्ळगाींि) तालक्
ु यातील अनेक गािाींतील ननलींबबत ि तक्रारी
असलेली रास्तभाि िक
ु ाने बींि करून उक्त गािे िस
ु ऱया गािातील रे िन िक
ु ानाींना
र्ोडली आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त गािातील र्नतेची गैरसोय िरू करण्याकररता विविि
कारणाने अकायाजजन्ित असलेली रास्तभाि िक
ु ाने त्या त्या गािातील मदिला
बचत ग्ाींना द्यािीत अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी, अींमळनेर याींनी

मा.अन्न, नागरी परु िठा ि ग्रािक सींरक्षण मींत्री याींच्याकडे दिनाींक १३ माचज,
२०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास पत्रान्िये केली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मा.अन्न, नागरी परु िठा ि ग्रािक सींरक्षण मींत्री याींच्या

आिे िानस
ु ार याबाबत उधचत कायजिािी करण्याचे आिे ि जर्ल्िा परु िठा
अधिकारी, र्ळगाींि याींना दिनाींक ३१ माचज, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास
िोते, िे िी खरे आिे काय,

दिले

(४) तसेच उपरोक्त दठकाणी निीन िक
ु ानाींकररता ननवििा प्रकक्रया प्रलींबबत

असताना सींबधीं ित अधिकाऱयाींनी कािी िक
ु ानिाराींना रास्तभाि िक
ु ाने िे ऊन
गैरकारभार केला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानष
ीं ाने उपरोक्त प्रकरणी कोणती कायजिािी केली तसेच सींबधित
ु ग
िोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) िोय, खरे आिे .
(२) ि (३) िोय, खरे आिे .
(४) िे खरे नािी.

रास्तभाि/शििािा्प िक
ु ाने ि केरोसीन परिाने मींर्रु करण्याबाबतच्या

यापि
ू ीच्या दिनाींक ३ नोहिें बर,२००७ च्या िासन ननणजयास अनस
ु रुन दिनाींक ३१

ऑक््ोबर २०१३ रोर्ी रास्तभाि िक
ु ानाींचे र्ादिरनामे र्ळगाींि जर्ल्ियात
काढण्यात आले िोते. यामध्ये अींमळनेर तालक्
ु याची मल
ु ाखत प्रलींबबत िोती.

तथावप िरम्यान अन्न सरु क्षा अधिननयम २०१३ मिील तरति
ू ी विचारात घेऊन

यापि
ू ीचे िासन ननणजय अधिक्रशमत करून राज्यात निीन रास्तभाि/शििािा्प
िक
ु ाने ि केरोसीन परिाने मींर्ुर करण्याबाबत दिनाींक ६ र्ुल,ै २०१७ रोर्ी िासन
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ननणजय ननगजशमत करण्यात आला. त्यामळ
ु े तसेच दिनाींक १ ऑगस््, २०१७ च्या

िासन पररपत्रकानस
ु ार अींमळनेर तालक्
ु यातील एकूण २० गािामध्ये दिनाींक ११

ऑगस््, २०१७ रोर्ी नहयाने र्ािीरनामा प्रशसध्ि करण्यात आला असन
ू पढ
ु ील
कायजिािी सरू
ु आिे .

(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िुिे (ता.तलासरी, जर्.पालघर) या आददिास भागात
रास्तभाि दि
ु ानातून लाभाथ्याांना रासायतनि खत
शमधश्रत ताांदळ
ू ाचे िरण्यात आलेले िाटप

(३२)

*

९५१२२

श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .विर्य ििेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण),

श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शेख (मालाि
पजश्चम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .जर्तें द्र आव्हाि
(मब्र
ुां ा िळिा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई),

श्र .अजर्त पिार (बारामत ), श्र मत ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरां ग

बरोरा (शहापरू ), श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस),
ु त

श्र .नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्र .रार्ेश टोपे (घनसािांग ), श्र .राणार्गर् तशसांह
पाटील (उस्मानाबाद), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि), श्र .विलास तरे (बोईसर),
श्र .क्षक्षत र् ठािूर (नालासोपारा), श्र .दहतें द्र ठािूर (िसई) :

सन्माननीय

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

(१) कुझे (ता.तलासरी, जर्.पालघर) या आदििासी भागातील िननता मदिला
बचतग् रास्तभाि िक
ु ान ग् क्र.१ मिून रासायननक खत शमधश्रत ताींिळ
ू

लाभार्थयाांना मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान वितररत करण्यात
आला, िे खरे आिे काय,
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(२) असल्यास, उक्त वितररत करण्यात आलेला ताींिळ
ू लाभार्थयाांनी खाल्ल्याने

त्याींना उल्ी, पो्िख
ु णे, मळमळ िोणे, चक्कर येणे, आदि त्रास झाल्याचे या
प्रकरणी केलेल्या पािणीत ननििजनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त भागातील लाभार्थयाांना गोिामामध्ये खाली पडलेला ताींिळ
ू ,

गिू पोत्यात भरुन िक
ु ानिाराींना दिला र्ातो, िी बाब परु िठा ननरीक्षकाींनी मान्य
केली, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, िासकीय गोिामात येणारा ताींिळ
ू ककीं िा गिू इ.िान्याचा िर्ाज
तपासणीकडे तिशसलिार ि परु िठा अधिकारी र्ाणीिपि
ज िल
ज करीत असन
ू क
ु क्ष
ू
परु िठा

अधिकारी

तपासणीच्या

नािाने

रास्तभाि

िक
ु ानिाराींची

आधथजक

फसिणूक करत असल्याचे ननििजनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, चौकिीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार याप्रकरणी र्बाबिार असणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती

कारिाई केली तसेच लाभार्थयाांना उत्तम प्रतीचे िान्य शमळण्याबाबत कोणती
कायजिािी केली

िा करण्यात येत आिे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) िोय.
(३) िे खरे नािी.

(४) अिी बाब ननििजनास आली नािी.

(५) प्रस्तत
ु प्रकरणी लाभार्थयाांना िा्प केलेले िान्य परत घेण्यात आले असन
ू ,

त्याबिल्यात त्याींना िान्य बिलन
ू िे ण्यात आले आिे . परत घेतलेले िान्य
सािजर्ननक आरोग्य प्रयोगिाळे मध्ये

पाठविण्यात आले असता, त्याींच्या

अििालात सिर िान्य मानिास खाण्यास अखाद्य असल्याबाबत स्पष् उल्लेख

नसन
ू , सिर िान्य ९० ्क्के चाींगले असल्याबाबत प्रयोगिाळे ने प्रमाणपत्र दिलेले
आिे . सिर िान्य तपासणीअींती मानिास खाण्यास अयोग्य असल्याचे नमि
ू
नसल्याने, सींबधीं िताींिर कारिाई करण्याचा प्रश्न उद््ाित नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

-----------------
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अचलपूर ि चाांदरू बार्ार (जर्.अमराित ) तालुक्यात ल सापन
प्रिल्पािरील ८३ गािाांमध ल पाण टां चाईबाबत

(३३)

*

१००४९१

श्र .ओमप्रिाश ऊफय बच्चू ििू (अचलपरू ), श्र .विनायिराि

र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अचलपरू ि चाींिरू बार्ार (जर्.अमरािती) तालक्
ु यातील सापन प्रकल्पािरील
्ीं चाईग्रस्त ८३ गािाींचा समािेि मख्
ु यमींत्री पाणीपरु िठा योर्ना ्प्पा क्र.२ मध्ये
करण्यात यािा अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणी परु िठा ि
स्िच्छता मींत्री याींचेकडे दिनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास केली, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त गािाींना ्ँ करने पाणीपरु िठा करणे िक्य नसल्याने ि पाणी
पातळी खोल गेल्यामळ
ु े भन
ू शलकाींमिन
ू पाणी शमळत नसल्याने या गािाींमध्ये

तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमाजण िोत असन
ू तातडीने या सींिभाजत कायजिािी करािी
अिीिी मागणी उक्त

ननिेिनात करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननिेिनाच्या अनष
ीं ाने िासनाने चौकिी केली आिे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त गािाींना कायमस्िरूपी पाणीपरु िठा

करण्याकररता ि मख्
ु यमींत्री पेयर्ल योर्नेमध्ये समािेि करण्याबाबत कोणती
कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय.
(२) िोय.

(३) पाणी परु िठा ि स्िच्छता विभागाच्या दि.०७ मे, २०१६ रोर्ीच्या िासन
ननणजयान्िये मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयर्ल कायजक्रम राबविण्याचा ननणजय घेण्यात

आला आिे . सिर कायजक्रमाींतगजत अचलपरू ि चाींिरु बार्ार (जर्.अमरािती)

तालक्
ु यातील ८३ गािाींकररता प्रािे शिक पाणीपरु िठा योर्ना राबविण्याचे

प्रस्तावित असन
ू त्याकररता रु.१४२.७७ को्ी इतक्या ननिीची तरति
ू करण्यात
आली आिे .
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त्यानस
ु ार मख्
ु य कायजकारी अधिकारी, जर्ल्िा पररषि, अमरािती याींचेकडून

सिर योर्नेचा सविस्तर प्रकल्प अििाल दि.२१.११.२०१७ रोर्ी प्रिासकीय
मींर्ूरीसाठी िासनास प्राप्त झाला आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शाहुिाि (जर्.िोल्हापूर) तालुक्यात ल जर्ल्हा पररषद
प्राथशमि शाळाांच्या दरु
ु स्त बाबत
(३४)

*

१००९९१

श्र .सत्यर् त पाटील-सरुििर (शाहूिाि ) :

सन्माननीय

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

(१) िािुिाडी (जर्.कोल्िापरू ) तालक्
ु यात एकूण २७४ प्राथशमक िाळा असन
ू पैकी
५१ िाळाींना विद्यत
ु ीकरणाची सोय नसल्याने िाळा अींिारात आिे त, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, अनेक िाळाींमध्ये मल
ु भत
ू सवु ििा, मैिाने ि इमारती नािीत,

कािी िाळाींना समार् मींदिराचा आिार घ्यािा लागत आिे, अनेक िाळा
मोडकळीस आल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, यामळ
ु े जर्ल्िा पररषिे च्या

िाळाींचा प् घ्त चालला असन
ू

पालकाींचा कल खार्गी िाळाींकडे िाढला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, िासनाने तालक्
ु यातील प्राथशमक िाळाींच्या इमारती िरु
ु स्त

करणेबाबत ककीं िा निीन बाींिणेबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अींित: खरे आिे .

जर्ल्िा पररषिे च्या ४८ िाळाींमध्ये िीर्ेचे पोल नसल्याने विद्यत
ु सवु ििा

उपलब्ि नािी.

(२) अींित: खरे आिे .
(३) अींित: खरे आिे .

44

(४) जर्ल्िा पररषिे च्या ८३ िाळाींची िरू
ु स्ती ि ४२ िगजखोल्याींचे बाींिकाम यासाठी
जर्ल्िा ननयोर्न सशमतीकडे ि पींतप्रिान खननर् क्षेत्र कल्याण योर्नाींतगजत

मागणी करण्यात आली आिे . तसेच सन २०१७-१८ मध्ये सिज शिक्षा

अशभयानातन
ू ३ िगजखोल्याींचे बाींिकाम ि १ िाळे च्या िरू
ु स्तीसाठी मींर्ूरी िे ण्यात
आली आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मुांबई महानगरपाशलिेििून सोिण्यात येणाऱ्या साांिपाण्यामुळे नररमन
पॉईंटसह धगरगाि ि र्ुहू चौपाटी येथे होत असलेले र्ल प्रदष
ू ण

(३५)

*

९६४४४

श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम) :

सन्माननीय

पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ींु ई मिानगरपाशलका प्रकक्रया न करताच घाण साींडपाणी समद्र
ु ात सोडत
असल्याने नररमन पॉईं्, धगरगाि चौपा्ी ि र्ुिू चौपा्ी या दठकाणी मोठया

प्रमाणािर र्ल प्रिष
ू ण िोऊन तेथील र्ीिसषृ ्ी नष् िोत असल्याबाबत
शस्ीर्न सकजल फॉर सोिल िेल्फेअर ॲन्ड एज्यक
ु े िन (मब
ुीं ई) या सामाजर्क
सींस्थेने मा.पयाजिरण मींत्री, सधचि, पयाजिरण विभाग तसेच प्रिष
ू ण ननयींत्रण

मींडळास दिनाींक ३० र्ल
ु ,ै २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननिेिनाद्िारे चौकिीची
मागणी केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२)असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार र्लप्रिष
ू ण कमी करण्याकररता कोणती कायजिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) शस्ीर्न सकजल फॉर सोिल िेल्फेअर अॅन्ड एज्यक
ु े िन

(मब
ींु ई) या सामाजर्क सींस्थेचे ननिेिन मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळास प्राप्त
झालेले नािी. तथावप, मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून अरबी समद्र
ु ाच्या
पाण्याचे नमन
ु े िेळोिेळी सींकशलत करुन गण
ु ित्ता तपासली र्ाते.
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(२) समद्र
ु ाच्या पाण्याच्या गण
ु ित्ता अििालािरुन समद्र
ु ाच्या पाण्याची गण
ु ित्ता

खालािलेली दिसन
येत.े मिाराषर प्रिष
ू
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून िेळोिेळी

मिानगरपाशलकेस योग्य ती िक्षता घेण्यासींबि
ीं ी कळविण्यात येत आिे .
त्याचबरोबर,

मिाराषर

प्रिष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाने

मिानगरपाशलकेस

भागभाींडिलात २५ ्क्के रक्कम साींडपाणी ि घनकचरा हयिस्थापनासाठी राखीि
ठे िल्याचे कळविले आिे .

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

माहुलगाांि, चें बूर (मुांबई) येथ ल गििरी खाण पररसरात प्रिाशनगर
भागात शसमें ट तनशमयत प्रिल्पामुळे होत असलेले प्रदष
ू ण
(३६)

*

९६७८७

श्र .प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्र .शरददादा सोनािणे

(र्ुन्नर), श्र .सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ), श्र .ति
ु ाराम िाते (अणुशक्त नगर),
अॅि.पराग अळिण (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िािा),

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्र .नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्र .नरें द्र
महे ता (शमरा भाईंदर), श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर) :
सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मािुलगाींि, चें बरू (मब
ींु ई) येथील गडकरी खाण पररसरातील प्रकािनगर
भागात रदििािी िस्तीमध्ये एक शसमें ् ननशमजती प्रकल्प सरु
ु करण्यात आला
असन
ू या प्रकल्पामळ
ु े या पररसरातील रदििािाींच्या आरोग्यािर पररणाम िोत
असल्याने िेकडो रदििािाींनी तसेच नगरसेविका श्रीमती ननिी शिींिे याींनी प्रिष
ु ण

ननयींत्रण मींडळ, मिानगरपाशलका इत्यािीकडे या प्रकल्पा विरोिात अनेक तक्रारी
करुनिी उक्त बेकायिा प्रकल्प अद्यापिी सरु
ु असल्याचे दिनाींक १२ सप््ें बर,
२०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाने उक्त प्रकल्प बींि करण्याचे आिे ि िोन
मदिन्याींपि
ू ी िे ऊनिी सिर प्रकल्प अद्यापी बींि करण्यात आलेला नािी तसेच या
प्रकल्पाचा विद्यत
ु परु िठा, पाणी परु िठा बींि केल्यानींतर प्रकल्पाच्या मालकाने
्ँ करद्िारे पाणी आणून ि र्नरे ्रद्िारे िीर् घेऊन काम सरु
ु ठे िले आिे, िे िी
खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प बींि करण्याकरीता प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाने ककती

िेळा नो्ीस पाठविली आिे, प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या या नो्ीसकडे प्रकल्प
मालकाने िल
ज करून सिर
ु क्ष

प्रकल्प सरु
ु ठे िला आिे, िे िी खरे आिे काय,

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

आले

ि

त्यानस
ु ार

प्रकल्पाच्या

मालका

विरोिात

प्रिष
ु ण

ननयींत्रणासींिभाजतील कोणकोणत्या कायद्यानस
ु ार कारिाई करण्यात आली िा येत
आिे, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.

(३) ि (४) सिर प्रकल्पास र्ल प्रिष
ू ण (प्रनतबींि ि ननयींत्रण) अधिननयम १९७४

ि ििा प्रिष
ू ण (प्रनतबींि ि ननयींत्रण) अधिननयम १९८१ मिील तरति
ू ीनस
ु ार
दिनाींक १०.०७.२०१७ रोर्ी उत्पािन बींि करण्याचे आिे ि मिाराषर प्रिष
ू ण

ननयींत्रण मींडळाने दिले आिेत. सिर आिे िानस
ु ार प्रश्नािीन प्रकल्पाचे उत्पािन
बींि असल्याचे याबाबत मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळामाफजत दिनाींक
१६.११.२०१७ रोर्ी केलेल्या पािणी िरम्यान ननििजनास आले आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

सावित्र बाई फुले पुणे विद्याप ठात ल परीक्षा विभागाच्या गैरप्रिारामुळे
विद्याथ्याांचे होत असलेले शैक्षझणि नुिसान
*

(३७)
९८९३८
प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :
सन्माननीय
उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावित्रीबाई फुले पण
ु े, विद्यापीठातील हयिस्थापन िाखेच्या (MBA) प्रथम
िषाजत शिकणाऱया विद्यार्थयाांचा ऑनलाईन ननकाल मािे नोहिें बर, २०१६ मध्ये
र्ािीर िोऊनिी विद्यार्थयाांना गण
ु पबत्रका शमळाल्या नसल्याचे मािे ऑगस््,
२०१७ रोर्ी िा त्या िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिजसामान्य कु्ुींबातील विद्याथी िैक्षणणक कर्ज घेऊन एम. बी.

ए चे शिक्षण घेत असन
ू त्या विद्यार्थयाांनी त्याींच्या गण
ु पबत्रका िरिषी बँकेकडे
र्मा न केल्यास पढ
ु ील िैक्षणणक कर्ज रद्द िोत असल्याने त्याींचे िैक्षणणक
नक
ु सान िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, मिाविद्यालय प्रिासनाकडून परीक्षा विभागाकडे गण
ु पबत्रका
शमळणेबाबत सातत्याने विचारणा केली र्ात असता परीक्षा विभागाकडून त्याींना
बेर्बाबिारपणे उत्तरे दिली र्ात असल्याचे ननििजनास आले, िे िी खरे आिे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, असल्यास
सावित्रीबाई फुले पण
पबत्रका
ु े, विद्यापीठातील परीक्षा विभागाकडून गण
ु
शमळणेबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे

काय आिे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१) एम.बी.ए. परीक्षेचा ननकाल नोहिें बर, २०१६ मध्ये र्ािीर

झालेला नसन
ू परीक्षा दि.२९ नोहिें बर, २०१६ रोर्ी आयोजर्त झालेली िोती.
ननकाल फेब्रि
ु ारी, २०१७ मध्ये र्ािीर झालेला आिे ि गण
ु पबत्रका ऑगस््, २०१७
मध्ये वितररत झाल्या आिेत.
(२) नािी.
(३) नािी.

(४) गण
ु पबत्रका वितररत करण्यात आलेल्या असल्यामळ
ु े प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शसन्नर (जर्.नाशशि) तालक्
ु यात ल िाि सह ११ गािात ल
पाण पुरिठा योर्नेच्या दरु
ु स्त बाबत

(३८)

*

९६५५२

श्र .रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :

सन्माननीय

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

(१) शसन्नर (जर्.नाशिक) तालक्
ु यातील िािी सि ११ गािातील पाणी परु िठा

योर्ना नािरु
ु स्त असन
ू मोठ्या प्रमाणािर पाणी गळती िोत असल्याने योर्नेत
समाविष् गािाींमिील ग्रामस्थाींमध्ये तीव्र असींतोष ननमाजण झाल्याचे मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पाणी परु िठा योर्ना सरु ळीतपणे चालू िोण्यासाठी
स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मख्
ु य कायजकारी अधिकारी, जर्ल्िा पररषि नाशिक
याींच्याकडे दिनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास लेखी
ननिेिनाद्िारे मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार उक्त पाणी परु िठा योर्ना सरु ळीतपणे सरु
ु िोण्यासाठी
कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे अींित: खरे आिे .
(२) िोय, खरे आिे .

(३) शसन्नर तालक्
ु यातील िािी सि ११ गािाींची प्रािे शिक पाणी परु िठा योर्ना
मिाराषर

र्ीिन

प्राधिकरणाकडून

पण
ू ज

करण्यात

आली.

सिर

योर्ना

दि.१.५.२०१४ रोर्ी समाविष् गािाींच्या सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमतीस
िस्ताींतरीत करण्यात आली आिे . सिर यार्नेची िै नदीं िन िे खभाल ि िरू
ु स्ती
सींबधीं ित सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमतीमाफजत करण्यात येत.े परीं तु सिर योर्नेचा
पाणी

परु िठा

१)

कॅनॉल

इन्े क

ते

साठिण

तलािा

िरम्यान

असलेली पाईपलाईन गळती २) र्लिध्
ु िीकरण केंद्राची कािी उपाींगे नािरू
ु स्त
असल्यामळ
ज ठणा विषयी िाि
ु े ३) योर्नेच्या सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमती पन
ु ग
असल्यामळ
ु े विस्कळीत झाल्याचे ननििजनास आले.

सद्यजस्थतीत, कॅनॉल इन्े क ते साठिण तलाि िरम्यान असलेल्या

पाईपलाईनची

गळती

काढण्यात

आली

आिे .

र्लिध्
ु िीकरण

केंद्राच्या

उपाींगाच्या िरू
ु स्ती विषयी सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमतीस कायजिािी करण्याच्या

सच
ू ना िे ण्यात आल्या आिे त. तसेच निीन सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमती
पन
ज ठण करण्याची कायजिािी करण्यात येत आिे .
ु ग

सद्यजस्थतीत योर्नेतील गािाींना पाणी परु िठा सरू
ु आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मांब
ु ई विद्यावपठाच्या ऑनलाईन असेसमें टमळ
ु े
(३९)

*

विद्याथ्याांचे िालेले नि
ु सान

९५५१७

श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्र .र्यप्रिाश मद
ांु िा (बसमत), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर),
श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन

49
पटे ल (मब
ुां ादे ि ), अॅि.यशोमत

ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू

ििेगाि), श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .र्यांत
पाटील (इस्लामपरू ), श्र .अजर्त पिार (बारामत ), श्र .िैभि वपचि (अिोले),

श्र .प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जर्तें द्र आव्हाि
(मब्र
ुां ा िळिा), श्र .सतु नल राऊत (विक्रोळ ), श्र .पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ),

श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्र .राहुल र्गताप (श्र गोंदा), श्र .सांर्य पोतन स
(िशलना), श्र .सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण), श्र .सतु नल शशांदे (िरळ ),

श्र .शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण),

श्र .र्यदत्त क्ष रसागर (ब ि), श्र .सांर्य िेळिर (ठाणे), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि), अॅि.भ मराि धोंिे (आष्ट्टी), श्र .सरु े श
धानोरिर (िरोरा), श्र .प्रताप सरनाईि (ओिळा माजर्ििा), श्र .सदा सरिणिर
(मादहम), श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्र .गणपत गायििाि (िल्याण

पि
ू )य , श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन), श्र .नारायण िुचे (बदनापरू ), श्र .सांदीपानराि

भम
ु रे (पैठण), श्र .प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्र .ओमप्रिाश ऊफय बच्चू ििू

(अचलपरू ), श्र .विनायिराि र्ाधि-पाटील (अहमदपरू ), श्र .ति
ु ाराम िाते
(अणुशक्त

नगर), श्र .रार्ेश टोपे (घनसािांग ), श्र .ददलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्र मत ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस),
ु त
श्र .नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्र .मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई), श्र .सांर्य साििारे

(भस
ु ािळ), श्र .क्षक्षत र् ठािूर (नालासोपारा), श्र .दहतें द्र ठािूर (िसई), श्र .विलास
तरे

(बोईसर),

दक्षक्षण) :

श्र .मोहन

फि

(पाथरी),

श्र .पथ्
ृ ि रार्

चव्हाण

(िराि

गोंिळात

गिाळ

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१)

मब
ुीं ई

झालेल्या

विद्यावपठाच्या

सम
ु ारे

ऑनलाईन

असेसमें्च्या

िीड िर्ार उत्तरपबत्रका िोिण्यात अपयि आल्याने

विद्यार्थयाांना सरासरी गण
ु िे ण्याचा

ननणजय विियावपठाच्या पररक्षा मींडळाने

मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान घेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई विियापीठाचे गत िैक्षणणक िषाजतील ननकाल नतसरी डेड

लाईन सींपल्यानींतर सम
ु ारे ४ मदिन्याींच्या विलींबाने लागणे, ४७७ परीक्षाींचे ननकाल
र्ािीर केले असले तरीिी सम
ु ारे ११ िर्ार विद्यार्थयाांचे ननकाल प्रलींबबत असणे

तसेच सम
ु ारे ५० िर्ार विद्याथी पन
ु मल्
ूज याींकन ननकालाच्या प्रनतक्षेत असणे
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यामळ
ु े पिहयत्ु तर अ्यासक्रमाचे प्रिेि, वििे िात उच्च शिक्षण घेऊ इजच्छणाऱया

विियार्थयाांचे प्रिेि, इतर अ्यासक्रमाींचे प्रिेि इत्यािी प्रिेिाींिर त्याचा पररणाम
झाला असन
ू अनेक परीक्षा पढ
ु े ढकलण्यात आल्याचे ननििजनास आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(३)

विद्यापीठाच्या

ननकाल

गोंिळासींिभाजत

राज्याच्या

मादिती-तींत्रज्ञान

विभागाने चौकिी करुन मा. राज्यपालाींना तसेच उच्च ि तींत्र शिक्षण विभागाला

मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान एक अििाल सािर केला असन
ू
सिरिू अििालात उत्तर पबत्रका तपासणीत कोणकोणत्या अडचणी आल्याचे
नमि
ु केले आिे , तसेच उक्त ननकाल गोंिळामळ
ु े आयडॉलची प्रिेि प्रकक्रयेस
विलींब िोऊन विद्यार्थयाांच्या सींख्येत घ् झाल्याने विद्यापीठाला आधथजक तो्ा
सिन करािा लागणार आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) उक्त विियापीठाच्या ऑनलाईन असेसमें ्च्या कींत्रा्ात को्याििीचा
गैरहयििार झाल्याचा सींिय मार्ी कुलग
ु रु
ु श्री. भालचींद्र मण
ु गेकर याींनी मब
ुीं ई

येथे दिनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी झालेल्या पत्रकार पररषिे मध्ये हयक्त

केला असन
ू उक्त गैरहयििाराची न्यायालयीन चौकिी करुन िोषीींिर कारिाई
करण्याची मागणी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, मब
ुीं ई विद्यापीठात दििाळी सत्राच्या परीक्षा सरू
ु झाल्या असल्या
तरीिी विद्यार्थयाांना उन्िाळी सत्राच्या परीक्षाींचे ननकाल शमळाले नसल्याने, र्ािीर
झालेल्या ननकालात पररक्षा दिलेल्या विद्याथाांना गैरिर्र िाखविण्यात आले

असल्याने ि काींिीना लिकरच ननकाल र्ािीर िोणार असल्याचा सींिेि येत
असल्याने विद्यार्थयाांमध्ये असींतोष ननमाजण झाला असल्याचे मािे नोहिें बर,
२०१७ िा त्या िरम्यान ननििजनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,

(६) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय ि त्यानस
ु ार कोणती
कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय
आिे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१) िे अिींत: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३) अििालात खालील अडचणी ननििजनास आल्याचे नमि
ू करण्यात आले आिे .
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(अ) उत्तर पजु स्तकाींच्या भाग-१ ि भाग-२ चे काम िेगिेगळ्या

कींपन्याींनी केल्यामळ
ु े बारकोड न र्ुळणे.

(ब) निीन मल्
ु याींकन पध्िती विषयी सींबधीं िताींना ज्ञान नसणे.

(क) कींपनीस उत्तर पजु स्तकेबरोबर परु िणी र्ोडली र्ाते िी सींकल्पना

मादिती नसणे.
(ड)

कींपनी

आणण

विद्यापीठातील

अधिकारी-कमजचाऱयाींचे

पररक्षा

मल्
ू याकींनाच्या कामािर गण
ु ित्तापण
ू ज ननयींत्रण नसणे.

(इ) विद्यापीठातील अधिकारी ि कींपनीमध्ये समन्ियाचा अभाि.

तसेच आयडॉल प्रथम िषाजचे प्रिेि िे १२ िी उत्तीणज विद्यार्थयाांमिून

करण्यात येत असल्याने आयडॉल प्रिेि प्रक्रीयेिी त्याचा सींबि
ीं लािता येणार
नािी.

(४) िोय.

(५) िे खरे नािी.

(६) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

गेिराई (जर्.ब ि) तालक्
ु यामध्ये भारत तनमायण ि राष्ट्रीय
पाण परु िठा योर्नेंतगयत मांर्रू िालेल्या पाण परु िठा
योर्नाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार

(४०)

*

९८१२५

श्र .लक्ष्मण पिार (गेिराई) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेिराई (जर्.बीड) तालक्
ु यामिील १५९ गािाींना भारत ननमाजण ि राषरीय

पाणीपरु िठा योर्नेंतगजत सन २००५-०६ ते २०१३-१४ या कालाििीत पाणीपरु िठा
योर्ना मींर्रू झाल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त योर्ना अद्यापिी पण
ू ज झालेल्या नािीत, िे िी खरे आिे
काय,
(३)

असल्यास, उक्त

योर्नाींना

मींर्रू ी शमळालेल्या गािाींच्या

स्थाननक

सशमत्याींनी उक्त योर्नेतील कामे पण
ू ज न करता बनाि् िे यके सािर करून
गैरहयििार केला आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली ि सिर योर्ना
पण
ू ज करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे , याबाबतची
सद्यजस्थती काय आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय.
(२) अींित: खरे आिे .

गेिराई तालक्
ै ी ८४ योर्ना पण
ु यातील १५९ योर्नेपक
ु ज झाल्या असन
ू सिर

गािाींना पाणी परु िठा सरु
ु करण्यात आला आिे .
(३) अींित: खरे आिे .

एकुण २५ गािातील सशमत्याींनी ननिीचा गैरिापर केला असल्याचे चौकिी

िरम्यान आढळून आले आिे .

(४) सिरिू प्रकरणी जर्ल्िा पररषि स्तरािर ग्रामीण पाणी परु िठा विभाग ि
पींचायत सशमती स्तरािर चौकिी करण्यात आली आिे .
चौकिी िरम्यान िोषी असलेल्या एकुण १० ग्राम पाणी परु िठा ि

स्िच्छता सशमतीच्या पिाधिकाऱयािर फौर्िारी गन्ु िे ि १५ सशमतीच्या

पिधिकाऱयाच्या स्थािर मालमत्तेिर आधथजक बोर्ा ्ाकण्याची शिफारस
जर्ल्िाधिकारी याींचेकडे केलेली आिे .

उिजरीत ५० योर्नाींपक
ै ी माचज २०१८ अखेर २० ि माचज-२०१९

उिजरीत ३० योर्नाींची कामे पण
ु ज करण्याचे ननयोर्न आिे .
(५) विलींब झालेला नािी.

पयांत

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

सेनगाि (जर्.दहांगोली) तालुक्यासह अनेि गािाांमध्ये होत
असलेला दवू षत पाण पुरिठा

(४१)

*

९६९८५

श्र .तानार् मट
ु िुले (दहांगोली) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सेनगाि (जर्.दिींगोली) तालक्
ु यामिील ३४ गािाींसि जर्ल्ियातील अनेक

गािात जब्लधचींग पािडर नसल्यामळ
ु े अनेक दठकाणी पाण्याचे िद्ध
ु ीकरण िोत
नसल्याचे दिनाींक ३० र्ल
ु ,ै २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननििजनास आले, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, सेनगाि तालक्
ु यासि जर्ल््यामध्ये अनेक दठकाणी केरकचरा ि
घाणपाणी साचन
ू रािील्यामळ
ु े ि िेळेिर िरू फिारणी िोत नसल्यामळ
ु े डासाींचा
प्रािभ
ु ाजि िाढल्याने तसेच िवू षत पाण्यामळ
ु े विविि आर्ार िाढल्याने लिान
बालकाींसि रुग्णाींच्या सींख्येत िाढ झाल्याचे ननििजनास आले आिे, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार जर्ल्ियामध्ये पाणी िध्
ु िीकरणाकररता कोणती कायजिािी केली
तसेच सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे अींित: खरे आिे .
दिींगोली जर्ल््याींतगजत मािे

र्ुलै २०१७ िा त्या िरम्यान प्राप्त

अििालानस
ु ार सेनगाि तालक्
ु यातील १६ ि जर्ल््यातील एकूण ३८ गािाींमध्ये
जब्लधचींग पािडर उपलब्ि नहिते.

तसेच जर्ल्िा आरोग्य प्रयोगिाळा दिींगोली याींच्या अििालानस
ु ार सेनगाि

तालक्
ु यातील ३३ गािाींसि जर्ल््यातील एकूण ७११ गािातील तपासलेल्या ६५६
पाणी नमन्
ै ी १४१ गािाींमध्ये १८१ पाणी नमन
ु याींपक
ु े िवु षत आढळून आले आिे त.
(२) िे खरे नािी.

सेनगाि तालक्
ु यातील सेनगाि ि गग
ु ळ
ु वपींपरी या गािाींसि जर्ल््यातील

पाींगराशिींिे, पाडी बागल, कुरुिा, डोंगरकडासि कळमनरु ी ि दिींगोली ििर या ७
दठकाणी िूर फिारणी िेळेिर करण्यात आली.

जर्ल््यातील १९ गािाींसि दिींगोली ि कळमनरु ी ििर इत्यािी दठकाणी

कक्कनािक फिारणी करण्यात आली. जर्ल््यातील एकूण ७११ गािाींमध्ये
िै नदीं िन

कक्किास्त्रीय

सिेक्षणात

डास

अळी

आढळलेल्या

भाींड्याींमध्ये

(राींर्ण,िौि,्ाकी इत्यािी दठकाणी) ॲब्चे द्रािण प्रमाणात ्ाकण्यात आले.
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त्यामळ
ु े डासाींची उत्पत्ती कमी झाली. िरम्यानच्या काळात िवू षत पाण्यामळ
ु े ि
डासाींच्या प्रािभ
ु ाजिामळ
ु े आढळून आलेल्या रूग्णाींिर िेळीच उपचार करण्यात आले
असन
ू त्यामळ
ु े कोणत्यािी आर्ाराची साथ पसरली नािी.

(३) िरील प्रमाणे जब्लधचींग पािडर नसलेल्या ३८ गािात ISI माकज ३३% क्लोररन
असलेल्या द्.सी.एल. पािडरचा तीन मदिने परु े ल एिढा साठा प्रत्येक

ग्रामपींचायतीमध्ये ठे िण्यात आलेला आिे . िवू षत पाणी नमन
ु े आढळून आलेल्या
एकूण १४१ गािच्या ग्रामपींचायतीना सच
ू ना िे ण्यासाठी ग् विकास अधिकारी,
पींचायत सशमती याींना योग्य त्या कायजिािीसाठी िेळीच कळविण्यात आले आिे .

तसेच िैद्यकीय अधिकारी, प्राथशमक आरोग्य केंद्र याींना सिेक्षण करून
उपाययोर्ना करण्याबाबत माशसक बैठकीत सच
ू ना िे ण्यात आल्या आिे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

घराि (ता.मांिणगि जर्.रत्नाधगरी) येथ ल राष्ट्रीय पेयर्ल
योर्नेमध्ये गैरव्यिहार िाल्याबाबत
(४२)

*

१००४६०

श्र .सांर्य िदम (दापोली) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) घराडी (ता.मींडणगड जर्.रत्नाधगरी) येथील

सम
ु ारे ४० लाख रुपये

ककीं मतीच्या राषरीय पेयर्ल योर्नेमध्ये गैरहयििार झाला असन
येथील
ू

ग्रामस्थाींना प्यायचे पाणी शमळत नसल्याचे दिनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा
त्या सम
ु ारास ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त योर्ना सन २०११ मध्ये मींर्रू झाली असन
ू

सिर

योर्नेच्या कामाचा कालाििी पण
ू ज िोऊनिी ठे केिाराने अद्याप कामे अपण
ू ज
ठे िली आिे त तसेच ननकृष् िर्ाजचे काम करून अननयशमतता ि गैरहयििार
केल्याने ग्रामस्थाींनी मींडगणड पींचायत सशमतीसमोर दिनाींक १ नोहिें बर, २०१७
रोर्ी िा त्यासम
ु ारास उपोषण केले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त योर्नेसाठी ग्रामपींचायत एका कु्ुींबाकडून १४४० रुपये

इतकी पाणीपट्टी िसल
ू करते मात्र िषाजला ४० दििसच या योर्नेतन
ू पाणी दिले
र्ात असन
ू ग्रामस्थाींची फसिणूक िोत आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली ि उक्त गािाला सरु ळीत
पाणीपरु िठा िोण्यासाठी कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे नािी.

(२) िे खरे नािी. सिरची योर्ना सन २०११ मध्ये मींर्ूर असन
ू सन २०१३ मध्ये
अींनतम करुन ग्रामपींचायतीकडे िस्ताींरीत करण्यात आलेली आिे . सन २०१३
पासन
ू

आतापयांत

सिर

गािात

पाणी

्ीं चाई

भासलेली

नािी.

परीं तू

सद्यजस्थतीमध्ये वितरण िादिनी नािरु
ु स्त असल्याने परु े िा प्रमाणात पाणी
परु िठा िोत नािी. सबब ग्रामस्थाींनी दि. १ नोहिें बर, २०१७ रोर्ी उपोषणाची
नो्ीस दिली िोती. परीं तू सिर उपोषण मागे घेण्यात आले.

(३) ि (४) सिरबाबत सींबधीं ित ग्विकास अधिकारी, पींचायत सशमती, मींडणगड
याींचेमाफजत चौकिी सरु
ु आिे . अींनतम अििाल अद्याप अप्राप्त आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मुांबई विद्याप ठासह राज्यात ल अनेि महाविद्यालयात
अनधधिृत अभ्यासक्रम सुरु असल्याबाबत

(४३)

*

९५८४१

अॅि.पराग अळिण (विलेपाले), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),
श्र .नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िािा),
श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई विद्यापीठासि राज्यातील अनेक मिाविद्यालयाींमध्ये विद्यापीठ

अनि
ु ान आयोगाने (UGC) ठरिन
ू दिलेल्या पिविका अ्यासक्रमाीं हयनतररक्त
अन्य अनधिकृत अ्यासक्रम सरु
ु असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या
िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,
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(२)

असल्यास,

उच्च

शिक्षणाच्या

अ्यासक्रमाबाबत

यर्
ु ीसीच्या

ननयमािलीनस
ु ार अधिसच
ू नेत नमि
ू करण्यात आलेले अ्यासक्रम राबविणे
बींिनकारक

असतानािी

मब
ुीं ई

विद्यापीठातील

२२

मिाविद्यालयाींमध्ये

पिहयत्ु तरचे चार पा्ज ्ाईम अ्यासक्रम अनधिकृतपणे सरु
ु आिे त, िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, या पिहयाींचे अ्यासक्रम चालविण्यासाठी अणखल भारतीय तींत्र

शिक्षण पररषिे ची मान्यता घेतलेली नसन
या अ्यासक्रमाींकररता प्रिेि
ू
घेतलेल्या विद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नक
ु सान िोणार असल्याचेिी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करून विद्यार्थयाांचे िोणारे नक
ु सान
्ाळण्यासाठी

तसेच

मिाविद्यालयाींमध्ये

समाविष्

करण्यात

येणाऱया

अ्यासक्रमाींिर ननयींत्रण ठे िण्याकररता कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत
आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे नािी.
(२) ते (५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

तळोर्ा (ता.पनिेल, जर्.रायगि) औद्योधगि िसाहत मध ल िांपन्याांििून
सोिण्यात येणाऱ्या रसायन शमश्र त पाण्यामुळे होत असलेले नदीचे प्रदष
ु ण
(४४)

*

९५६२२

श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट),

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्र .अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )य ,

श्र मत मतनषा चौधरी (ददहसर), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .अस्लम
शेख (मालाि पजश्चम), श्र .योगेश दटळे िर (हिपसर), श्र .अमर िाळे (आिी),

श्र .सांर्य िेळिर (ठाणे), श्र .सध
(नागपरू पजश्चम), श्र .सरु े श
ु ािर दे शमख
ु
(रार्ूमामा) भोळे (र्ळगाि शहर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) तळोर्ा (ता.पनिेल, जर्.रायगड) औद्योधगक िसाितीमिील कींपन्यामाफजत
प्रकक्रया न करता रसायन शमश्रीत िवु षत पाणी

निीपात्रात सोडल्यामळ
ु े मानिी
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ि प्राण्याींच्या आरोग्याला िोका ननमाजण झाला असन
ू घो् निीतील िर्ारो मासे

मत्ॄ यम
ु ख
ु ी पडले असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान
ननििजनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मासे मरण पािल्याची मदिन्याभरातील िी िस
ु री घ्ना असन
ू
उक्त औद्योधगक िसाितीमिील नद्याींमध्ये स्थाननक मजच्छमार मच्छी विक्रीचा

पारीं पारीक हयिसाय करीत असन
ू मासे मॄत्यम
ु ख
ु ी पडल्यामळ
ु े मजच्छमाराींना
आपल्या कु्ुींबाचा उिरननिाजि करणे कठीण िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रिष
ू णाबाबत निी मब
ुीं ई येथील पिस
ु रीं क्षण सेल ने

मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मिामींडळाकडे दिनाींक १२ ऑगस््, २०१७ रोर्ी िा
त्यासम
ु ारास तक्रार केली आिे तसेच िारीं िार तक्रार करून सद्ध
ु ा िोषी
कींपन्याींविरूध्ि कोणतीच कारिाइज िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त तक्रारीींच्या अनष
ीं ाने िासनाने चौकिी केली आिे काय,
ु ग
त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार नद्याींमध्ये रासायननक शमश्रीत पाणी

सोडणाऱया कींपन्याींिर तसेच सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली ि उक्त नद्या
प्रिष
ू णमक्
ु त करून प्रिष
ू ण रोखण्याकररता ि मजच्छमाराींना नक
ु सान भरपाई
शमळण्याकरीता कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) िे खरे आिे .

(२), (३) ि (४) मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून
केलेल्या पािणीमध्ये तळोर्ा येथील औद्योधगक िसाितीमिील कींपन्याकडून

साींडपाणी प्रकक्रया न करता घो् निी मध्ये पाणी सोडल्यामळ
ु े येथे मासे मत्ृ यु
झाल्याची घ्ना घडल्याचे आढळून आले. त्याअनष
ीं ाने मिाराषर प्रिष
ु ग
ू ण
ननयींत्रण मींडळाने चार मत्स्यप्रकक्रया करणाऱया उद्योगाना र्ल (प्र ि प्रनन)

कायिा, १९७४ च्या कलम, ३३ अ अन्िये उत्पािन बींि करण्याचे आिे ि बर्ािले

िोते. मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये घो् निीमध्ये मासे मत
ृ झाल्याची तक्रार
प्राप्त झाल्याने मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या पािणीमध्ये चार

मत्स्य उद्योगानी साींडपाणी प्रकक्रया न करता घो् निीमध्ये पाणी सोडल्याचे
प्रथम ििजनी आढळून आल्याने मिाराषर प्रिष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने र्ल (प्र ि

प्रनन) कायिा, १९७४ च्या कलम, ३३ अ अन्िये आिे ि दिले आिे त. उपरोक्त
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िोन्िी घ्नेमध्ये योग्य खबरिारी न घेतल्यामळ
ु े कायजकारी अशभयींता मिाराषर

औद्योधगक विकास मिामींडळ, अशलबाग याना र्ल (प्र ि प्रनन) कायिा, १९७४
च्या कलम, ३३ अ अन्िये प्रस्तावित आिे ि बर्ािण्यात आलेले आिे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्यात ल ग्राम ण भागात ल गुणित्ताधारि विद्याथ्याांसाठी ददल्या
(४५)

*

र्ाणाऱ्या भोर्न भत्त्याांमध्ये िाढ िरणेबाबत

९६५६४

श्र .र्यांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .अजर्त पिार (बारामत ),

श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्र .दत्तात्रय भरणे

(इांदापरू ), श्र .राहुल र्गताप (श्र गोंदा), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस), िॉ.सत श
ु त

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्र .गणपत
गायििाि (िल्याण पि
ू )य , श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल), श्र .शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्र .जर्तेंद्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्र .मिरां द र्ाधि-पाटील (िाई), श्र .राणार्गर् तशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्र .ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र मत ददवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्र .नरहरी झिरिाळ (ददांिोरी), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), श्र .र्यदत्त

क्ष रसागर (ब ि), श्र .विलास तरे (बोईसर), श्र .क्षक्षत र् ठािूर (नालासोपारा),
श्र .दहतें द्र ठािूर (िसई), श्र .रार्ेश टोपे (घनसािांग ), श्र .राहूल िुल (दौंि),
श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील गण
ु ित्तािारक विद्यार्थयाांसाठी िासनाने

१९६६ पासन
ू िासकीय विद्याननकेतन या नािाने ननिासी िाळा सरु
ु करुन
गण
ु ित्तािारक विद्यार्थयाांची मोफत ननिास ि भोर्नाची हयिस्था केली आिे, िे
खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सिर

िाळातील

विद्यार्थयाांना

दिल्या

र्ाणाऱया

भोर्न

भत्त्याींमध्ये सन २००५ पासन
ू म्िणर्े गत १२ िषाजपासन
ू िाढ केलेली नािी, िे
िी खरे आिे काय,

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

काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .

(३) भोर्न भत्त्यामध्ये िाढ करण्याची बाब तपासण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

बुलढाणा जर्ल््यात रे शन धान्याचा िाळाबार्ार होत असल्याबाबत
(४६)

*

९५९४० श्र .हषयिधयन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

प्रा.विरें द्र

र्गताप

(धामणगाि रे ल्िे), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .विर्य ििेट्ट िार
(ब्रम्हपरू ी), िॉ.सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी

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

(१) बल
ु ढाणा जर्ल््यातील बल
ु ढाणा, खामगाि, धचखली, लोणार, मेिकर इत्यािी
सि अन्य तालक्
ु यात मािे र्ुलै ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालाििीत रे िन
िान्याचा काळ्या बार्ारातील मोठा साठा र्प्त करण्यात आला आिे, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, खामगाींि (जर्.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात स्िस्त िान्य सींिभाजत र्प्त
करण्यात आलेल्या िस्तऐिर्ाींमध्ये मोठया प्रमाणात बनाि् पाित्या आढळून

आल्या असल्याचे मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास आले
आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३)असल्यास, उक्त दठकाणच्या रे िन िान्याींच्या काळयाबार्ारात िान्य परु िठा
करणाऱया कींत्रा्िारकासोबतच परु िठा विभागातील अधिकाऱयाींचा सिभाग आिे

ि याबाबत िासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आिेत, िे िी खरे आिे काय,
(४) तसेच उक्त जर्ल्ियातील स्िस्त िान्य िक
ु ानाींची तपासणी करून तात्काळ

अििाल सािर करण्याचे आिे ि जर्ल्िाधिकारी याींनी मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
िा त्यािरम्यान दिले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त सिज प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात
काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आिे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) अिींत: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
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(३) िे अिींत: खरे आिे .
(४) िोय, िे खरे आिे .

(५) प्रस्तत
ु प्रकरणी ३२ स्िस्त िान्य िक
ु ानाींच्या तपासणीअींती आढळून
आलेल्या त्र्
ीं ाने १३ िक
ु ीींच्या अनष
ु ग
ु ाने ननलींबबत,०२ िक
ु ाने रद्द, ०४ िक
ु ानाींची
अनामत रक्कम िासन र्मा करण्यात आली आिे ि उिजरीत सिज सींबधीं िताींना
कारणे िाखिा नो्ीस िे ण्यात आली आिे ि पढ
ु ील कायजिािी सरु
ु आिे .
तसेच

खामगाि

येथील

िासकीय

हयिस्थापकास ननलींबबत करण्यात आलेले आिे .

िान्य

गोिामाच्या

गोिाम

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

धचपळूण (जर्.रत्नाधगरी) येथे बनािट गुटखा तनशमयत च्या
िारखान्यािर घातलेला छापा

(४७)

*

९५२३६

श्र .भास्िर र्ाधि (गह
ु ागर), श्र .शरददादा सोनािणे

(र्ुन्नर), श्र .सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर) : सन्माननीय
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौर्े कालस्
ु ते खि
ु ज, र्ाींभळ
ु कोंडा (ता.धचपळूण, जर्.रत्नाधगरी) येथे सरू
ु

असलेल्या बनाि् ग्
ु खा ननशमजती करणाऱया कारखान्यािर अन्न ि औषि
प्रिासनाच्या पथकाने ि दिनाींक ११ ि १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास
पोशलसाींनी छापा घालन
ू सम
ु ारे १७ लाख रुपयाींचा माल र्प्त केला, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणामध्ये अ्क केलेली मोसीन मोिमि िनीफ मेमन
ि श्रीमती िसीना कुपे याींच्याविरुध्ि ग्
ु खा उत्पािन, विक्री, साठा केल्याबाबत
कारिाई केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच उपरोक्त सींिनयताींिर र्र्
ु बी कारिाई करण्यात येऊन सियजस्थतीत
पढ
ु ील तपासात शिधथलता आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे,
याबाबतची सद्यजस्थती काय आिे

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . धगरीश बापट : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) सिर प्रकरणी श्री.मोिशसन मोिम्मि िनीफ मेमन ि इतर िोन याींचे विरुध्ि

ग्
ु खा उत्पािन, विक्री, साठा केल्याप्रकरणी कारिाई केली असन
ू श्रीमती िसीना
कुपे, या सिर र्ागेच्या मालक असल्याने त्याचे प्रकरणी स्थाननक पोशलसाींकडून
चौकिी करण्याबाबत प्रिासनाकडून कळविण्यात आले आिे .
(३) िे खरे नािी.

(४) बनाि् ग्
ु खा ननशमजत करणाऱया ३ हयक्तीींिर दिनाींक १४.१०.२०१७ रोर्ी
एफआरआय क्रमाींक ०२४३/२०१७ नोंिविण्यात आला आिे . तसेच र्ागा

मालकाबाबत कारिाई करण्याबाबत स्थाननक पोशलस प्रिासनास कळविण्यात
आले आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

गळतनांब (ता.नेिासा, जर्.अहमदनगर) येथ ल
(४८)

*

पाण योर्ना सरु
ु िरण्याबाबत
९७४५५

श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गळननींब (ता.नेिासा, जर्.अिमिनगर) पाणी योर्नेची िीर् िे यके अिा

करण्याची कायजिािी िोत नसल्याने उक्त योर्नेिर अिलींबन
ू असणाऱया १९
गािाींच्या मदिलाींना पाण्याकररता भ्कींती करािी लागत असल्याचे मािे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त योर्नेतील समाविष् ग्रामपींचायतीींकडून १०० ्क्के
पाणीपट्टी िसल
ू िोत नसल्यामळ
ु े ननयशमत िीर् िे यके, पाणी िे यके ि योर्ना
चालविण्याचा िे खभाल िरु
ु स्तीचा खचज भागविणे िक्य िोत नसल्याने उक्त
योर्ना सरु ळीत चालू ठे िण्यास अडचणी ननमाजण िोतात, िे िी खरे आिे काय,

(३)असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि उक्त योर्ना सरु
ु ळीत सरू
ु ठे िण्याकररता ि योर्नेच्या िीर् िे यकाबाबत
कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) िोय.
(२) िोय.
(३) िोय.

सिर योर्ना ठे केिारामाफजत ग् विकास अधिकारी याींचे स्तरािरुन

चालविण्यात येत आिे .

थकीत विद्यत
ु िे यकामळ
ु े मािे र्ुल,ै २०१७ पासन
ू

योर्नेमिून पाणी परु िठा बींि आिे . सिर योर्ना सरु ळीत चालू ठे िण्याकररता
ग् विकास अधिकारी पातळीिरुन योर्नेमिील समाविष् ग्रामपींचायतीचे

सिस्य, ग्रामसेिक, पींचायत सशमती सिस्य याींची बैठक दि.२१.१२.२०१६ रोर्ी
घेण्यात आली. थकीत पाणीपट्टी, थकीत िीर् िे यक भरणे तसेच योर्ना

िस्ताींतरीत करणे करीता सींयक्
ु त पाणी परु िठा सशमती गठीत करण्याबाबत
सच
ु ना िे ण्यात आल्या.

सद्यजस्थतीत सिर योर्नेमिील २५०० मी. लाींबीची

डी.आय. प्रकारची उध्िजिादिनी गींर्ली असल्याने त्याऐिर्ी एचडीपीई प्रकारची

पाईपलाईन ्ाकण्याच्या कामाचा सन २०१७-१८ च्या ्ीं चाई आराखडयात
समािेि करण्यात आलेला आिे .

मािे ऑक््ोबर, २०१७ अखेर सिर योर्नेची विद्यत
ु थकबाकी रु.८२.००

लक्ष इतकी असन
ू सन २०१७-१८ ची पाणीपट्टी ची थकबाकीसि एकूण मागणी
रु.३८.१० लक्ष इतकी असन
ू मािे ऑक््ोबर २०१७ अखेर पाणीपट्टी िसल
ू ी ननरीं क
आिे . थकीत विद्यत
ु िे यक भरणेकरीता ग्रामपींचायतीींकडून पाणीपट्टी िसल
ू ीद्िारे

ननिी र्मा करणे करीता ग् विकास अधिकारी याींनी सींबधीं ित ग्रामपींचायतीना
नोद्सीद्िारे सच
ू ना िे ण्यात आल्या असन
ू योर्ना सरु
ु करण्याच्या द्ष्ीने
कायजिािी करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

िळमनुरी (जर्.दहांगोली) तालुक्यासह राज्यात ल जर्ल्हापररषदे च्या
शाळे मध्ये ताांदळ
ू , धान्य पुरिठा िरणेबाबत ि सांगणि

(४९)

*

पररचालिाांचे थिीत िेतन दे णेबाबत

९५७५४

श्र .विर्य ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशिी), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा), श्र .अस्लम
शेख (मालाि पजश्चम), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), िॉ.सांतोष
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टारफे (िळमनरु ी), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र मत तनमयला गावित
(इगतपरू ी), श्र .िुणाल पाटील (धळ
ांु ादे ि ),
ु े ग्राम ण), श्र .अशमन पटे ल (मब
श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि
उत्तर), श्र .सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), िॉ.सांर्य रायमल
ु िर (मेहिर),
प्रा.विरें द्र र्गताप (धामणगाि रे ल्िे) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील

(१) कळमनरु ी (जर्.दिींगोली) तालक्
ु यासि राज्यातील जर्ल्िापररषिे च्या िाळे मध्ये

िालेय पोषण आिार योर्नेंतगजत िासनाने ताींिळ
ु परु िठािाराची नेमणक
ू न
केल्यामळ
िींधचत रिािे लागत
ु े विद्यार्थयाांना िालेय पोषण आिारापासन
ू
असल्याचे तसेच राज्यातील कािी िाळाींमध्ये केिळ तीन-चार दििस परु े ल
इतकेच

पोषण

आिाराचे

िान्य

शिल्लक

असल्याचे

अनक्र
ु मे

मािे

ऑगस््-सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले आिे, िे खरे
आिे काय,

(२) तसेच जर्ल्िा पररषिे च्या िाळाींमिील विद्यार्थयाांकररता ताींिळ
ु आणण िान्य
परु िण्यासाठी नेमलेल्या ठे केिाराींची मद्
ु त सींपल्यामळ
ु े

ताींिळ
ु ि िान्याची

्ीं चाई भासत असल्याने परु िठा िाराची नेमणूक िोईपयांत िान्य खरे िी करण्याची

र्बाबिारी िरीषठ अधिकाऱयाींनी हयिस्थापन सशमती अथिा आिार शिर्विणाऱया
यींत्रणेिर सोपविली असल्याचे ि मख्
ु याध्यापकाींनी आपल्या स्िखचाजनी ताींिळ
ु ाची
खरे िी खुल्या बार्ारातन
ू करािी असे आिे ि िासनाने सिज िाळाींना दिले आिे त,
िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच, िालेय पोषण आिार योर्नेतील सींगणक पररचालकाींचे ६ मदिन्याींचे
िेतन थकल्यामळ
ु े त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, िासनाने सिर िाळाींना ताींिळ
ू ि िान्य परु िठा करण्यासाठी

परु िठािाराची नेमणूक करण्याकरीता ि सींगणक पररचालकाींचे थकीत िेतन
िे ण्याबाबत कोणती कायजिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे नािी.

(२) िालेय पोषण आिार योर्नेंतगजत िान्यािी मालाची खरे िी करण्यासाठी

सींबधीं ित िाळे च्या अन्न शिर्विणाऱया यींत्रणाींिर र्बाबिारी िे ण्यात आली असन
ू
ताींिळाचा परु िठा परु िठे िारामाफजत करण्यात येत आिे .
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(३) डा्ा एींन्री ऑपरे ्सजचे मािे एवप्रल ते सप््ें बर २०१७ पयांतचे मानिन
तालक
ु ास्तरािर वितरीत करण्यात आले आिे .

(४) िालेय पोषण आिार योर्नेंतगजत िाळाींना ताींिळ
ू ि इतर िान्यािी मालाचा

परु िठा करण्यासाठी ननवििा प्रकक्रयेद्िारे परु िठे िाराींची ननयक्
ु ती करण्यात आली
आिे . डा्ा एींन्री ऑपरे ्सजचे थकीत िेतन तालक
ु ास्तरािरुन अिा करण्याची
कायजिािी सरु
ु आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

महाि औद्योधगि िसाहत मध ल रासायतनि िारखान्यात ल प्रदवू षत
साांिपाण नदीत सोिल्यामळ
ु े िालेले प्रदष
ु ण
*

(५०)
९७६३९
श्र .सभ
य ल
ु ाष उफय पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), श्र .धैयश
पाटील (पेण) : सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) मिाड (जर्.रायगड) औद्योधगक िसाितीमिील रासायननक कारखान्याींतील
प्रिवू षत साींडपाणी दिनाींक ६ सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्या सम
ु ारास निीच्या

पात्रात सोडल्याने निीतील पाणी िवू षत झाल्याचे, त्यामळ
ु े मासे मत्ृ यम
ू ख
ु ी
पडल्याचे ि स्थाननक नागररकाींना आरोग्याच्या विविि समस्या ननमाजण झाल्याचे
ननििजनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मिाड एमआयडीसी येथील प्रिष
ु ण ननयींत्रण मींडळाचे उपप्रािे शिक
अधिकारी श्री.प्रमोि माने याींनी मॄत्यम
ु ख
ु ी पडलेले मासे िासनाच्या धचपळूण
येथील प्रयोग िाळे त तपासणीसाठी पाठविले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर रासायननक कारखान्यातन
ू िोत असलेल्या िायू ि र्ल

प्रिष
ू णाच्या घ्ना िारीं िार घडत असन
ू िी सिर कारखान्याींिर कारिाई करण्यास
दिरीं गाई केली र्ात आिे, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं ित कींपन्या ि अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली तसेच

येथील पररसर कायमस्िरूपी प्रिष
ू ण मक्
ु त िोण्याकररता कोणती कायजिािी केली
िा करण्यात येत आिे, याबाबतची सद्यजस्थती काय आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . रामदास िदम : (१) िोय, िे खरे आिे . परीं तू सिरील घ्ना िी ्े मघर
नाल्यामध्ये घडलेली आिे .
(२) िे खरे आिे .

(३) िे खरे नािी.

(४) दिनाींक ०६/०९/२०१७ रोर्ी केलेल्या पािणीनस
ु ार एकूण ०४ कारखान्यािर
उत्पािन बींि करण्याची कारिाई करण्यात आली िोती. तथावप, तद्नींतर त्यापैकी
०३ कारखान्याींनी सि
ु ारणा केल्यानींतर त्याींना पन्ु िा उत्पािन सरू
ू करण्याची
परिानगी िे ण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

अमराित विभागात ल जर्ल्हा पररषदे अत
ां गयत पाण पुरिठयाच्या ५७
योर्नाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार

(५१)

*

९८९०४

श्र .अशमत िनि (ररसोि) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरािती विभागातील जर्ल्िा पररषिे अत
ीं गजत पाणी परु िठयाच्या ५७
योर्नाींमध्ये िोन को्ी १६

लाख रुपयाींचा गैरहयििार झाला असल्याबाबतचा

अििाल मा.पाणी परु िठा मींत्री याींना सािर करण्यात येऊनिी या प्रकरणातील
िोषीींिर अद्याप कोणतीिी कारिाई करण्यात आली नसल्याचे मािे ऑक््ोबर,
२०१७ मध्ये

िा त्यािरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार या प्रकरणात िोषी आढळून आलेल्या सींबधीं ितािर कोणती
कारिाई केली तसेच

िोषी अधिकारी/कमजचारी

याींचेकडून रक्कम िसल
ू

करण्याबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्र . बबनराि लोण िर : (१) ि (२) िे खरे नािी.

अमरािती विभागातील जर्ल्िा पररषिे अत
ीं गजत पाणी परु िठा योर्नेतील

गैरहयििार प्रकरणी ५७ योर्नाींबाबत खालीलप्रमाणे कारिाई करण्यात आली
आिे .
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१. गैरहयििार झालेल्या योर्ना- ५७
२. गन्
ु िा िाखल केलेली प्रकरणे- २१
३. न्यायप्रविषठ प्रकरणे- ३

४. िसल
ू ी करण्यात आलेली प्रकरणे- १२

५. िसल
ू ीची कायजिािी सरु
ु असलेली- १२.

६. सशमतीकडून कामे पण
ू ज करण्यात आलेली प्रकरणे- ९

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

राज्याच्या उच्च ि तांत्र शशक्षण विभागाच्या तनयांत्रणाखाली
असलेल्या विद्याप ठाांच्या विभार्नाबाबत
(५२)

*

९५१५६

श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .विर्य ििेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण),

श्र .सतु नल िेदार (सािनेर), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्लम शेख (मालाि
पजश्चम), श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), प्रा.िषाय

गायििाि (धाराि ), श्र मत तनमयला गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमत ठािूर
(ततिसा),

(शसल्लोि) :

श्र .आशसफ

शेख

(मालेगाांि

मध्य),

श्र .अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील विद्यापीठाींमध्ये सींलजग्नत असलेल्या मिाविद्यालयाींची सींख्या

५०० पेक्षा अधिक आिे त्याींचे विभार्न करुन निीन विद्यापीठे स्थापन करािी
ककीं िा विद्यापीठाींचे विभार्न करािे ककीं िा पििी स्तरािरील विद्यार्थयाांच्या

पररक्षा घेण्यासाठी एक स्ितींत्र मींडळ स्थापन करािे ि पिहयत्ु तर आणण

सींिोिनाचे कायज विद्यापीठाकडे ठे िािे याबाबत िासनास सल्ला िे ण्यासाठी

राज्यातील अकृषी विद्यापीठाींतगजत िोणाऱया उपकेंद्रासाठी िोरण वििीत
करण्यासाठी डॉ. योगानींि काळे याींचे अध्यक्षतेखाली दिनाींक २८ एवप्रल, २०१५
रोर्ी िा त्यासम
ु ारास िासनाने सशमती गठीत केली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, डॉ.योगानींि काळे सशमतीने गत िषाजत याबाबतचा अििाल
िासनास सािर केला आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, सिर अििालातील एकूण शिफारिीीं पैकी ककती शिफारिी
िासनाने स्िीकारल्या आिे त,

(४) तसेच राज्यातील विद्यापीठाींचे विभार्न करुन जर्ल्िाननिाय उपकेंद्रे ननमाजण

करण्यात यािीत या शिफारिीसि अन्य शिफारिी स्िीकारण्यात याहयात ककीं िा
नािी ि त्याबाबतची हयििायजता तपासन
ू अींनतम ननणजय घेण्याच्या िासनाच्या
विचारािीन असलेल्या बाबी प्रकरणी िासनाचा विचार पण
ू ज झाला आिे काय,
असल्यास, ननणजयाचे स्िरुप काय आिे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ि सद्य:जस्थती काय आिे ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िोय िे खरे आिे .
(२) िोय िे खरे आिे .

(३) ि (४) डॉ. योगानींि काळे याींचे अध्यक्षतेखालील सशमतीने सािर केलेल्या

शिफारिी जस्िकाराहयात ककीं िा कसे याबाबत िासनस्तरािर कायजिािी सरु
ु आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

सावित्र बाई फुले पुणे विद्याप ठाच्या सांरक्षणशभांत च्या बाांधिामाबाबत
(५३)

*

९९१८७

प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावित्रीबाई फुले पण
ु ,े विद्यापीठात झालेल्या सरु क्षारक्षकाच्या खुनाच्या
पाश्िजभम
ू ीिर विद्यापीठाच्या सरु क्षाहयिस्थासाठी बािे रील बार्ूस १० फु् उीं चीची

सींरक्षण शभतीींची आिश्यकता असताना विद्यापीठ पररसरातील विविि भागात ि
पत
ु ळ्याींच्या सरु क्षा शभींतीसाठी २० को्ी रुपये खचज केल्याचे मािे ऑगस््, २०१७
मध्ये िा त्या िरम्यान ननििजनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, एकाच सरु क्षाशभींतीसाठी अनक्र
ु मे २०१३ साली ५७ लाख २२
िर्ार, २०१५ साली ६० लाख ३७ िर्ार, तर २०१६ साली २ को्ी ५२ लाख
रुपयाींची ननवििा काढण्यात आली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, एकाच कामासाठी तीन ननवििा काढण्याचे कारण काय आिे,
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार कोणती कारिाई केली, िा करण्यात येत आिे, तसेच

सावित्रीबाई फुले पण
ु े विद्यापीठाच्या बािे रील बार्स
ू उभाराियाच्या सींरक्षण
शभतीींबाबत कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.

(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

(४) विद्यापीठाच्या चोिोबार्ींन
ू ी सरु क्षा शभींत आिे . ज्या दठकाणी सरु क्षा शभींत
ीं
िारीं िार तोडण्यात येते त्या दठकाणी शसमें् कॉक्री्मध्ये
शभींत बाींिण्याचे काम
प्रगतीपथािर आिे .

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

शसन्नर (जर्.नाशशि) तालुक्यात ल बारागाि वपांप्र ि ६ गािे प्रादे शशि
(५४)

*

पाण पुरिठा योर्ना पूणय िरण्याबाबत

९६५५३

श्र .रार्ाभाऊ (पराग) िार्े (शसन्नर) :

सन्माननीय

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

(१) शसन्नर (जर्.नाशिक) तालक्
ु यातील बारागाि वपींप्री ि ६ गािे प्रािे शिक पाणी

परु िठा योर्ना अपण
ू ज असल्याने उक्त योर्नेत समाविष् असलेल्या गािाींना

्ँ करद्िारे पाणी परु िठा करािा लागत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा
त्या िरम्यान ननििाजस आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त योर्नेकररता आिश्यक ननिी उपलब्ि करून योर्ना
लिकरात लिकर पण
ू ज करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक

२३

ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
े डे लेखी
ु ारास मा.पाणी परु िठा मींत्री याींचक
ननिेिनाद्िारे केली आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने िासनाने चौकिी केली आिे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त योर्ना पण
ू ज करण्याकररता ननिी
उपलब्ि िोण्यासाठी कोणती कायजिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्र . बबनराि लोण िर : (१) योर्नेची कामे अपण
ू ज आिे िे खरे आिे . मात्र

समाविष् गािाींना मािे ऑक््ोंबर २०१७ मध्ये िा त्या िरम्यान ्ॅं करने पाणी
परु िठा करण्यात आलेला नािी.
(२) िे खरे आिे .

(३) योर्नेची बिुताींि ८० % कामे पण
ू ज झाली आिे त. ऑक््ो, २०१७
मध्ये रु.२३.३६ लक्ष इतका ननिी प्राप्त झाला, सिर उपलब्ि झालेल्या ननिीतन
ू

ठे केिाराकडून पाणी परु िठा सरू
ु करण्याच्या दृष्ीने अत्यािश्यक कामे करून
घेण्यात येत आिे त ि योर्नेची कामे पण
ू ज करण्याकरीता कायजिािी करण्यात येत
आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

मराठी भाषा धोरण ठरविणेसाठी होत असलेल्या विलांबाबाबत
(५५)

*

९७०४३

श्र .योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय मराठी भाषा

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भारतातील अनेक राज्यात त्याींच्या राज्याची रार्भाषा उच्च माध्यशमक
शिक्षणापयांत सक्तीची करण्यात आली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मिाराषरात अर्न
ू िी असे िोरण आले नसल्यामळ
ु े मराठी भाषा
सक्तीची करता येत नािी, असे ननििजनास आले आिे, िे िी

खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील मराठी भाषा सल्लागार सशमतीने मराठी भाषा

िोरणाचा मसि
ु ा तयार करून दिनाींक ३० र्न
ू , २०१७ रोर्ी सािर केला

असल्याचे दिनाींक १५ सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननििजनास आले
आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(४) असल्यास, मराठी भाषा िोरण ठरविणे बाबत िासनाने कोणती उपाययोर्ना
केली िा करण्यात येत आिे,

(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) नािी.
(२) अींित: खरे आिे .
(३) िोय.

(४) भाषा िोरणाचा मसि
ु ा िासनाच्या विचारािीन आिे.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

सांग्रामपूर ि र्ळगाांि-र्ामोद (जर्.बुलढाणा) तालुक्यात ल विविध
िामािररता िररष्ट्ठ भू-िैज्ञातनि भूर्ल सिेक्षण यांत्रणा याांन
ई तनविदा प्रकक्रयेत िेलेल्या गैरप्रिाराबाबत

(५६)

*

९९०४६

श्र .हषयिधयन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

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

सींग्रामपरू

ि

र्ळगाींि-र्ामोि

(जर्.बल
ु ढाणा)

तालक्
ु यातील

विविि

कामाकररता िररषठ भ-ू िैज्ञाननक भर्
ू ल सिेक्षण यींत्रणा, बल
ु ढाणा याींनी सन
२०१५-१६, २०१६-१७ ि २०१७-१८ या आधथजक िषाजत काढलेल्या ई ननिेिा प्रकक्रयेत
मर्ीतील कींत्रा्िाराला ननवििा शमळिन
ू िे ण्यासाठी
दिनाींक १ नोहिें बर, २०१७
आिे काय,

गैरप्रकार केला असल्याचे

रोर्ी िा त्या सम
ु ारास ननििजनास आले आिे, िे खरे

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थाननक श्री.प्रमोि आढाि ि इतर स्थाननकाींनी
दिनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोर्ी िा सम
ु ारास
याींच्याकडे तक्रार केली आिे, िे िी खरे आिे काय,

जर्ल्िाधिकारी, बल
ु ढाणा

(३) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीच्या अनष
ीं ाने िासनाने चौकिी केली आिे काय,
ु ग

चौकिीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे नािी.
(२) िोय.

(३) जर्ल्िाधिकारी, बल
ु डाणा याींनी िरील तक्रार अर्ज दिनाींक ०३/११/२०१७ रोर्ी
सींचालक,

भर्
ू ल

सिेक्षण

आणण

विकास

यींत्रणा,

पण
ु े

याींचक
े डे

उधचत

कायजिािीसाठी िस्ताींतरीत केला आिे . त्यानष
ीं ाने सिर प्रकरण सविस्तर चौकिी
ु ग
करण्यासाठी अनतररक्त सींचालक, भर्
ू ल सिेक्षण आणण विकास यींत्रणा, पण
ु े
याींचेकडे सोपविण्यात आले आिे . पढ
ु ील चौकिी अनतररक्त सींचालक, भर्
ू ल
सिेक्षण आणण विकास यींत्रणा, पण
ु े याींचेमाफजत करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

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

साांगली जर्ल््यात ल गािाांमध्ये पाण शुध्दीिरण यांत्रणा नसल्याने
दवु षत पाण पुरिठा होत असल्याबाबत

(५७)

*

९८५९७

श्र .योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जर्ल््यातील पाणी परु िठा योर्नामध्ये ७० ्क्के गािाींत पाणी
िद्ध
ु ीकरण यींत्रणा नसल्यामळ
ु े अनेक गािाींतील रदििािाींना िवु षत पाणी प्यािे

लागत असल्याचे दिनाींक १० सप््ें बर, २०१७ रोर्ी िा त्यासम
ु ारास ननििजनास
आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त जर्ल््यातील कािी गािाींमध्ये पाणी िद्ध
ु ीकरण यींत्रणा
आिे त परीं तु त्याचा िापर िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त

जर्ल््यातील २ िर्ार ११९ पाण्याच्या नमन्
ै ी १२१
ु याींपक

गािातील पाण्याचे नमन
ु े िवु षत असल्याचेिी ननििजनास आले आिे, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आिे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार साींगली जर्ल््यासि राज्यातील गािाींना स्िच्छ ि िद्ध
ु पाणी
परु िठा करण्यासाठी कोणती उपाययोर्ना केली िा करण्यात येत आिे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

72

श्र . बबनराि लोण िर : (१) िे खरे नािी.

साींगली जर्ल््यामध्ये ९० दठकाणी र्ल िध्
ु िीकरण केंद्राद्िारे पाणी िध्
ु ि

करुन पाणी परु िठा केला र्ातो. ज्या दठकाणी भप
ु षृ ठीय उद्भि िरण्यात येतो
अिाच दठकाणी र्लिध्
ु िीकरण केंद्र उभे करािे लागते. ज्या दठकाणी पाझर

वििीर उद्भि िरुन नळ पाणी परु िठा योर्ना राबिली र्ाते अिा दठकाणी र्ल
िध्
ु िीकरण केंद्र उभारण्याची आिश्यकता नसते, तर त्या दठकाणी उद्भिाद्िारे

उपलब्ि झालेले पाणी जब्लधचींग पािडरचा योग्य प्रमाणात डोस िे िन
ू
ननींर्त
ज कु करण करुन पाणी परु िठा केला र्ातो.
(२) िोय िे खरे आिे .

तासगाींि तालक्
ु यातील विर् िे यके अिा न केल्याने बींि पडलेल्या प्रािे शिक

योर्नाींची र्लिध्
ु िीकरण केंद्रे बींि असल्याने १४ गािाींमध्ये पाणी िध्
ु िीकरणाची
प्रकक्रया िोत नािी. तथापी सिर

दठकाणी अजस्तत्िातील इतर उद्भिाचे

ननींर्त
ज कु ककरण करुन पाणी परु िठा करणेत येतो.
(३) िोय िे खरे आिे .

साींगली जर्ल््यात मािे ऑगस्् २०१७ मध्ये (सप््ें बर २०१७ मध्ये प्राप्त

अििालानस
ु ार) एकुण २३८८ पाणी नमन्
ु याींची र्ैविक तपासणी पाणी गण
ु ित्ता ि

सननयींत्रण आणण सिेक्षण विभागाकडून करण्यात आली िोती. सिर तपासणीत
१२१ गािातील १८२ दठकाणचे पाणी नमन
ु े िवु षत असल्याचे आढळून आले िोते.
(४) जर्ल्िा पाणी स्िच्छता शमिन कक्ष याींच्या माफांत सिज ग्विकास अधिकारी,
ि आरोग्य विभागाकडून तालक
ु ा आरोग्य अधिकारी याींना याबाबत अिगत

करण्यात आले िोते. तालक
ीं ीत ग्रामपींचायतीींना
ु ा स्तरीय यींत्रणे माफजत सींबि

िवु षत झालेल्या स्त्रोताींचे जब्लधचींग पािडरने ननींर्त
ुज कु ककरण करुन पाणी नमन
ु े
फेर तपासणीसाठी पाठविण्याच्या सच
ु ना दिलेल्या िोत्या. त्यानस
ु ार सींबधीं ित
ग्रामपींचायतीींनी िवु षत स्त्रोताींचे िध्
ु िीकरण करुन पाणी नमन
ु े फेरतपासणीसाठी

जर्ल्िा आरोग्य प्रयोगिाळा ि उपविभागीय प्रयोगिाळे कडे पाठविले िोते. सिरचे
नमन
ु े तपासणीपश्चात योग्य असल्याचे आढळून आले आिे त.
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तसेच िासन ननणजयानस
ु ार वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींची िोन िेळा

पािसाळ्यापि
ू ी ि पािसाळ्यानींतर (मािे एवप्रल ि ऑक््ोंबर, २०१७) स्िच्छता

सिेक्षण मोदिम आरोग्य कमजचारी ि र्लिरु क्षक याींचेमाफजत राबविण्यात आली
आिे . मािे सप््ें बर, २०१७ मध्ये आरोग्य विभागामाफजत पाणी परु िठा कमजचारी
ि र्लसरु क्षकाींना पाणी िध्
ु िीकरणाबाबत प्रशिक्षण िे ण्यात आले आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

विधान भिन :
नागपरू .

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

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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