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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांच यादी
सोमिार, ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २७, १९३९ ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यि
ु ि िल्याण,

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

(२) अन्न ि नागरी परु िठा, ग्राहि सांरक्षण,

अन्न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्र

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयायिरण मांत्र

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

प्रश्नाांच एिूण सांखया - ६६
-------------------------------------

हाफकिन महामांिळात पोशलओबल्ि खरे दीच्या
तनविदाप्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार
(१)

*

१०३२३८

श्र .पथ्
ृ ि राज चव्हाण (िराि दक्षक्षण) :

सन्माननीय अन्न

ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) हाफककन महामींडळात पोललओबल्क खरे दीच्या ननविदाप्रकियेत झालेल्या

गैरव्यिहार प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सच
ू नाींचे पालन झाले नसल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणात मा.सिोच्च न्यायालयाने गैरव्यिहार झाला
असल्याचे नमद
ू करून सींबधीं िताींिर कारिाई करण्याचे आदे र् ददले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणात राज्य र्ासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) मा.सिोच्च न्यायालयाने दद.२७ जुल,ै २०१७ रोजी
ददलेल्या न्यायननणशयामध्ये प्रस्तत
ु प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मागशदर्शक

तत्िाचे पालन झाले नसल्याचे नमद
ू केले आहे . तथावप, सदर न्यायननणशयामध्ये
सींबि
ीं ीताींिर कारिाई करण्याचे कोणतेही आदे र् दे ण्यात आलेले नाहीत.

(३) ि (४) प्रस्तत
ीं ाने र्ासन स्तरािर
ु प्रकरणीची चौकर्ी करण्याच्या अनष
ु ग
कायशिाही करण्यात येत आहे .

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

िाई (जज.सातारा) येथे अिैध विक्रीिरीता पाठविण्यात
येत असलेले धान्य जप्त िेल्याबाबत
(२)

*

९५८९१

श्र .शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी

परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िाई (जज.सातारा) येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या लगत
असलेल्या खाजगी जागेतील पत्र्याच्या र्ेडमिन
ू स्िस्त िान्य दक
ु ानदाराींना

विकला जाणारा ९२०० ककलो र्ासकीय गहू ि १५०० ककलो ताींदळ
ू छापील पोती
बदलन
ू प्लास््ीक पोत्यात िान्य भरुन अिैि वििीकरीता पाठविताना पोललस
विभागाने पकडला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाई येथील महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाच्या लगत
असलेल्या

खाजगी

जागेतील

पत्र्याच्या

र्ेडमध्ये

महसल
ू

विभागाच्या

अधिकाऱयाींनी सदर कारिाई केली असन
ू याननलमत्ताने जजल्हा परु िठा विभागाची
अकायशक्षमता ननदर्शनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िान्य गैरव्यिहाराप्रकरणी जजल्हा परु िठा र्ाखेची
एसआय्ी

माफशत

तसेच

जजल्हा

परु िठा

अधिकाऱयाींच्या

गैरितशणक
ु ीची

उच्चस्तरीय चौकर्ी करािी अर्ी मागणी जजल््यातन
ू होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, िाई येथील िान्य गैरव्यिहारासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली
आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे आहे .

िाई येथील एमआयडीसी लगत खाजगी जागेतील पत्र्याच्या र्ेडमिुन

९,३०० ककलो गहु ि २१५० ककलो ताींदळ
ु असा मद्द
ु ेमाल पोललस विभाग ि परु िठा
विभागातील कमशचारी याींनी सींयक्
ु तपणे पकडलेला आहे .
(२) सदर प्रकरणी जप्त करण्यात आलेला मद्द
े ाल हा तहलसलदार, िाई
ु म

ि

पोलीस याींनी सींयक्
ु तररत्या पकडलेला आहे . तहलसलदार हे तालक्
ु याचे परु िठा
विभागाचे प्रमख
ु म्हणून काम करतात. त्यामळ
ु े परु िठा विभागाकडून कायशिाही
झालेली नाही, असे म्हणणे सींयजु क्तक नाही.

(३) या प्रकरणाच्या अनष
ीं ाने तिार प्राप्त नाही.
ु ग

(४) या प्रकरणी श्री.प्रर्ाींत र्ींकर पलींगे याींच्या खाजगी गोदामामध्ये सदरचे

िान्य आढळून आल्याने त्याींच्या विरुध्द जजिनािश्यक िस्तु अधिननयम, १९५५
च्या कलम ३ ि ७ अींतगशत िाई पोललस स््े र्न येथे ग.ु र.नीं. ०२७० ददनाींक २
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच जजिनािश्यक

िस्तु अधिननयम, १९५५ च्या कलम ६-अ अन्िये जप्त मद्द
ु ेमालाच्या
विल्हे िा्ीबाबत जजल्हाधिकारी, सातारा याींच्याकडे कायशिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मक्
ु ताईनगर-बोदिि-िरणगाांि (जज.जळगाांि) या पररसरात ल
(३)

*

८१ गािाांच पाण परु िठा योजना पण
ू य िरण्याबाबत

१०२९७९

श्र .एिनाथराि खिसे (मक्
ु ताईनगर) :

सन्माननीय

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

(१) मक्
ु ताईनगर-बोदिड-िरणगाि (जज.जळगाींि) या पररसरातील ८१ गािाींची

पाणी परु िठा योजना कायशक्षमतेने कायाशन्िीत करण्यासाठी महाराषर जीिन
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प्राधिकरणाकडून मागविण्यात आलेल्या ननविदाींचा प्रस्ताि सदस्य सधचि,
महाराषर जीिन प्राधिकरण याींच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननविदाींची प्रकिया तातडीने पण
ू श करुन कामास सरु
ु िात
करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय.

(२) मक्
ु ताईनगर ि बोदिड तालक्
ु यातील ५१ गािे प्रादे लर्क पाणी परु िठा
योजनेच्या

ननविदा

प्रस्तािास

महाराषर

जीिन

प्राधिकरणाच्या

ननविदा

सलमतीच्या दद.०५.१२.२०१७ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली आहे .

भस
ु ािळ तालक्
ु यातील ३१ गाींिे प्रादे लर्क पाणी परु िठा योजनेच्या कामाची

ननविदा प्रलसद्ध करण्यात आली. सदर ननविदे कररता प्रथम न्यन
ु तम दे कार सादर
केलेल्या ठे केदाराने अनतररक्त सरु क्षा अनामत रक्कम न भरल्यामळ
ु े तो अपात्र

ठरला. त्यामळ
ु े द्वितीय न्यन
ु तम दे कार सादर केलेल्या ठे केदारास प्रथम

न्यन
ु तम दे काराइतका दे कार कमी करण्यास तयार असलेबाबत विचारणा करुन
ठे केदाराकडून याबाबत मादहती प्राप्त झाल्यानींतर, सदर कामाची ननविदा

मजीप्राच्या ननविदा सलमतीच्या पढ
ु ील बैठकीत ठे िण्याचा ननणशय दद.०५.१२.२०१७
रोजीच्या ननविदा सलमतीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नाांदरूख (ता.मालिण, जज.शसांधद
ु ग
ु )य जलस्िराज्य प्रिल्पात अतनयशमतता
िरणाऱ्या ताांत्रत्रि सेिा पुरिठादारािर िारिाई िरण्याबाबत

(४)

*

१००७०९

श्र .सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

अॅि.भ मराि

धोंिे

(आष्ट्टी) : सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) नाींदरूख (ता.मालिण, जज.लसींिुदग
ु )श जलस्िराज्य प्रकल्पाच्या स्थाननक ननिी

लेखा परीक्षण विभाग, लसींिद
ु ग
ु श याींनी केलेल्या विर्ेष लेखा परीक्षणाच्या

अहिालात सदर प्रकल्पाच्या कामात खरे दी/ननविदा प्रकियेत ि मोजमाप

नोंदिहीत अननयलमतता, र्ासन ननणशयाप्रमाणे दे यके अदा न करणे अर्ा गींभीर
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अननयलमतता ननदर्शनास आल्याने मख्
ु य कायशकारी अधिकारी, जज.प., लसींिुदग
ु श
याींनी ताींत्रत्रक सेिा परु िठादार श्री. प्रदीप सीताराम सामींत याींचेिर फौजदारी गन्
ु हा
दाखल करण्याबाबतचे पत्र पोलीस अिीक्षक, लसींिुदग
ु श याींना ददनाींक ३१ माचश,

२०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ददले असतानाही आजतागायत सींबधिताींिर फौजदारी
गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक ननिी लेखा परीक्षण अहिालात ताींत्रत्रक सेिा परु िठादार

याींनी केलेली अननयलमतता स्पष्पणे नमद
ू असतानाही मालिण पोलीस

ठाण्यातील तपास अधिकाऱयाींनी केलेल्या चौकर्ीत सदरहु लेखा अहिालाकडे
हे तप
श करून ताींत्रत्रक सेिा परु िठादाराविरुद्ध परु ािा नसल्याची सबब
ु रु स्सर दल
ु क्ष
दे िन
ू अद्यापपयंत फौजदारी गन्
ु हा दाखल केला नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

ननषपन्न झाले आहे आणण सदर प्रकल्पातील दोषी ताींत्रत्रक सेिा परु िठादाराविरुद्ध
तातडीने फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, सदर प्रकरणी फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्यास ददरीं गाई करणाऱया
मालिण पोलीस ठाण्यातील सींबधित अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१), (२) ि (३) मख्
ु य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा

पररषद लसींिुदग
ु श याींच्या दद. ३१ माचश, २०१७ च्या पत्रान्िये ताींत्रत्रक सेिा

परु िठादाराविरूद्ध फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्याबाबत पोलीस अिीक्षक, लसींिुदग
ु श
याींना कळविण्यात आले. तथावप, सदर प्रकरणी केलेल्या चौकर्ीमध्ये ताींत्रत्रक

सेिा परु िठादार श्री. प्रददप लसताराम सािींत याींचेिर कारिाई करणे इतपत परु ािा

उपलब्ि झालेला नाही. त्यामळ
ु े त्याींचेविरूद्ध गन्
ु हा दाखल केला नाही, असे
पोलीस अिीक्षक, लसींिद
ु ग
ु श याींनी दद. १९ सप््ें बर,२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये मख्
ु य
कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद लसींिुदग
ु श याींना कळविले आहे .
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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सातारा (जज.सातारा) येथ ल झेतनथ िेशमिल ॲण्ि अलाईि इांिस्रीज या
बनािट औषधे उत्पादन िरणाऱ्या िारखान्यािर िारिाई िरण्याबाबत
(५)

*

९५२३७

श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), िॉ.शमशलांद माने (नागपरू

उत्तर), श्र .सरदार ताराशसांह (मल
ु ि
ुां ), श्र .सतु नल िेदार (सािनेर) :

सन्माननीय

अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा (जज.सातारा) येथील झेननथ केलमकल ॲण्ड अलाईड इींडस्रीज

बनाि् औषिे उत्पादन करणारा कारखाना तातडीने बींद करण्याचे आदे र् अन्न
ि औषि प्रर्ासन विभागाने ददल्याची बाब ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा
त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास, सदर कींपनीमध्ये मान्यताप्राप्त तज्ञ नसणे, गण
ु ित्ता तपासणी
ि कोणतीही चाचणी न करता उत्पादन केलेल्या औषिाींची बाजारात वििी करणे
अर्ा अनेक बाबी “एफडीए” च्या अहिालात ननदर्शनास आल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कींपनीची सहआयक्
ु त, सातारा याींनी तपासणी करुन त्याचा
अहिाल सहआयक्
ु त, पण
ु े याींना सादर केल्यािर उक्त तपासणी अहिालानींतर

मींत्री महोदयाींकडून आदे र् येईपयंत सींबि
ीं ीत कींपनी विरोिात कारिाई करण्यास
ददनाींक १ नोव्हें बर, २०१७ पयंत हे तप
ु रु स्सर ददरीं गाई केली, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त कींपनीिर कारिाई करण्यास ददरीं गाई करणाऱया
सबींधिताींिर ि उक्त कींपनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.

(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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पुणे जजल््यात भेसळयुक्त अन्नसाठा आढळून आल्याबाबत
(६)

*

९५९९०

श्र .शभमराि तापिीर (खिििासला), प्रा.(श्र मत ) मेधा

िुलिणी (िोथरुि)

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल््यात भेसळयक्
ु त लमठाई, खाद्यतेल, खिा, फरसाण, बेसन,

िनस्पती तप
ू आणण घी इत्यादी २२ लाख ८५ हजार रुपये ककीं मतीचा अन्नसाठा
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार भेसळयक्
ु त अन्नपदाथश उत्पादकाींिर ि वििी करणाऱयाींविरुद्ध
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

(२) या कालाििीत लमठाई, खाद्यतेल, मािा, फरसाण याींचे २७ नमन
ू े विर्ेष

मोदहम राबिन
ू विश्लेषणाकरीता घेऊन कमी दजाशचे असल्याच्या सींर्यािरुन

साठा जप्त करण्यात आला होता. विश्लेषणास घेतलेल्या २७ नमन्
ै ी ०४
ू याींपक
कमी दजाशच,े ०३ गैर छाप्याचे, ०८ नमन
ू े प्रमाणणत दजाशचे आढळले आहे त. १२

नमन्
ू याींचा अहिाल प्रलींत्रबत आहे . कमी दजाशच्या ि गैर छाप्याचे नमन्
ु याींच्या

अहिालािर अन्न सरु क्षा ि मानदे अधिननयम २००६ अींतगशत न्यायननणशय ख्ले

दाखल करण्याची कारिाई करण्यात येत आहे . उिशरीत १२ प्रकरणी अहिाल प्राप्त
झाल्यािर पढ
ु ील कारिाई करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

मुांबईसह राज्यात गुटखा ि तांबाखज
ू न्य
(७)

*

पदाथाांच विक्री होत असल्याबाबत

९६८४१

िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्र मत

तनमयला गावित

(इगतपरू ी), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .विजय ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी),
श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान
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(चाांददिली), श्र मत अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर),
श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्र .प्रिाश

फातपेिर (चें बरू ), श्र .जयप्रिाश मद
ुां िा (बसमत), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल),
श्र .सम र िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्र .अशमत
साटम (अांधेरी पजश्चम), श्र .सदा सरिणिर (मादहम), श्र .जगदीश मळ
ु ि
(ििगाि शेरी), श्र .ति
ु ाराम िाते (अणुशक्त नगर), श्र मत तप्ृ त सािांत (िाांद्रे
पि
ू )य , श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), श्र .रणध र सािरिर (अिोला पि
ू )य , िॉ.सांजय
रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य र्ासनाने सन २०१२ मध्ये ग्
ु खा उत्पादन आणण वििीिर बींदी

घातल्यानींतरही मब
ुीं ईसह राज्यात ग्
ु खा सहजररत्या उपलब्ि होत असल्याची
बाब माहे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, पण
ु े र्हरातील ि पनिेल तालक्
ु यातील र्ाळा,महाविद्यालय
तसेच र्ैक्षणणक पररसरामध्ये तींबाखूजन्य ग्
ु खा ि लसगारे ् पदाथांच्या वििीस
बींदी असताना सींस्थेचा पररसर ि सभोिताली, मेहकर (जज.बल
ु ढाणा) र्हरासह

जानेफळ, डोणगाींि, सल
ु तानपरू आदद दठकाणी तसेच दठकदठकाणी पान्पऱया ि
स््ॉलिर दक
ु ानदार मोठया प्रमाणािर ग्
ु खा तसेच तींबाखज
ू न्य पदाथांची

सराशसपणे वििी करीत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच अिाशपरू (जज.नाींदेड) र्हरात तयार करण्यात येत असलेल्या बनाि्

ग्
दहींगोली जजल््यात ग्
ु ख्याची राजरोसपणे वििी होत असन
ू
ु खा ि
तींबाखज
ू न्य पदाथांची वििी होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या

दरम्यान ननदर्शनास आले, मींगळिेढा (जज.सोलापरू ) येथे १० लाख रुपये

ककीं मतीचा बेकायदे र्ीरररतीने परराज्यातन
ू वििीस येणारा ग्
ु खा जप्त करण्यात
आला असल्याचे ददनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच साींतािुझ (मब
ुीं ई) येथे ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी आधथशक गन्ु हे

र्ाखेच्या सीबी कींरोल विभागाने एक को्ी रूपयाींचा ग्
ु खा जप्त केला, ददनाींक
४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी डोंगरीच्या सोलापरू स्री् पररसरातील एका गोदामािर
िाड ्ाकून रूपये १५ लाख ककीं मतीचे १३० ग्
ु ख्याचे बॉक्स जप्त केले ि
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गज
ु रातहून आलेल्या एका ्े म्पोचा पाठलाग करून घा्कोपर येथील असल्फा
जव्हलेज भागात पोलीसाींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी रूपये १५ लाखाींचा

ग्
ु खा पकडला असन
ू त्याच दरम्यान लातरू जजल््यात दे खील कनाश्कातन
ू
आलेला रक पकडला, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार राज्यात ग्
ु खा वििीस बींदी करण्याबाबत ि
याप्रकरणातील दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही.

छुप्या मागाशने वििीस उपलब्ि होत असलेल्या ग्
ु ख्यािर अन्न ि औषि

प्रर्ासनाकडून िेळोिेळी कारिाई केली जाते.
(२) हे खरे नाही.

(३) अिाशपरू (जज.नाींदेड) र्हरात बनाि् ग्
ु खा तयार करण्यात येत असन
ू

त्याची राजरोसपणे वििी तसेच दहींगोली जजल्हयात ग्
ु खा ि तींबाखज
ू न्य
पदाथाशची वििी होत असल्याचे ननदर्शनास आले हे खरे नाही.

मींगळिेढा (जज.सोलापरू ) येथे १० लाख रुपये ककीं मतीचा बेकायदे र्ीरररत्या

परराज्यातन
ू वििीस येणारा ग्
ु खा पोलीसाींकडून जप्त करण्यात आलेला आहे .
पोलीस आणण अन्न ि औषि प्रर्ासनाकडून याबाबत पढ
ु ील कारिाई करण्यात
येत आहे .

(४) सी.बी. कींरोल, आधथशक गन्
ु हे विभाग, मब
ुीं ई या कक्षाने प्रश्नामध्ये नमद
ू
ददनाींकास नमद
ू केल्याप्रमाणे कारिाई केली असन
ू त्यामध्ये खाली नमद
ू प्रमाणे
रकमेच्या ग्
ीं ी कारिाई केलेली आहे .
ु ख्यासींबि




दद.०३.१०.२०१७ रोजी रु. २८,८७,१५०/दद.०४.१०.२०१७ रोजी रु. १२,६५,०००/दद.१०.१०.२०१७ रोजी रु. ९,३१,४६०/त्याच

बरोबर

अन्न

ि

औषि

प्रर्ासनाच्या

लातरू

कायाशलयाने

दद.२७.१०.२०१७ रोजी एमएच ४३ िाय ५१६१ या िाहनातन
ू ४२,१२,०००/ककीं मतीचा प्रनतबींिीत अन्न साठा जप्त केला आहे .
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(५) अन्न ि औषि प्रर्ासन तसेच पोलीसाींकडून िेळोिेळी प्राप्त होणाऱया

मादहती नस
ु ार कारिाई केली जाते. यापढ
ु े दे खील याप्रमाणेच कारिाई करण्यात
येईल.

(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

गुांदिली (ता.शभिांि , जज.ठाणे) येथ ल न्यूिेरा िेलनेस व्हें चर
िांपन च्या गोदामातन
ू उत्तेजि द्रव्ययक्
ु त धचक्िी ि
अन्य सादहत्य जप्त िेल्याबाबत

(८)

*

९७९७९

श्र .शरददादा सोनािणे (जन्
ांु ),
ु नर), श्र .सरदार ताराशसांह (मल
ु ि

श्र .सतु नल िेदार (सािनेर) :

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म.ु पो.गद
ुीं िली (ता.लभिींडी, जज.ठाणे) येथील न्यि
ू ेरा िेलनेस व्हें चर प्रा.लल.या

कींपनीच्या गोदामातन
ू अन्न ि औषि प्रर्ासनाने ददनाींक ३० जुल,ै २०१७ रोजी

िा त्या सम
ु ारास छापा ्ाकून उत्तेजक द्रव्ययक्
ु त धचक्की ि कच्चा माल, पॅककीं ग
सादहत्य तसेच अन्य मलर्नरी जप्त केल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कींपनी अन्न ि औषि प्रर्ासनाच्या सिश ननयमाींचे उल्लींघन

करून उत्तेजक द्रव्ययक्
ु त धचक्कीचे उत्पादन ि वििी करीत असल्याचे

ननदर्शनास आल्यामळ
ु े सहा मदहन्याींपि
ू ी या कींपनीच्या कायाशलयािर अन्न ि
औषि प्रर्ासनाच्याितीने कारिाई करुनही सींबि
ीं ीत कींपनीने प्रनतसाद न ददल्याने
उक्त छापा ्ाकण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कींपनीच्या मब
ुीं ईतील कायाशलयािर ज्या ददिर्ी कारिाई
करण्यात आली त्याच ददिर्ी लभिींडी येथील गोदामािर छापा ्ाकून मलर्नरी,

कच्चा माल ि इतर सादहत्य जप्त करणे आिश्यक असताींना असे करण्यात आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार उक्त कींपनीिर तसेच सींबधित दोषी अधिकाऱयाींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . धगरीश बापट : (१) सदरची घ्ना ददनाींक २९/०७/२०१७ रोजीची आहे . मेससश
न्यि
ू ेरा िेलनेस व्हें चर प्रा.लल, म.ु पो.गद
ुीं िली (ता.लभिींडी, जज.ठाणे) या कींपनीिर

प्रर्ासनाने छापा ्ाकून सींर्नयत धचक्की-स्िी् मी् (न्यदु रर्न बार), चोकोफज
ि चोकोस्लीम या अन्न पदाथाशचा नमन
ु ा घेऊन साठा जप्त करण्यात आलेला

आहे . सदर पेढी ही उत्पादक पेढी नसल्याने कच्चा माल, पॅककीं ग सादहत्य ि अन्य
मलर्नरी जप्त करण्याचा प्रश्न येत नाही.
(२) ि (३) हे खरे नाही.

(४) िडाळा, मब
ुीं ई येथील मेससश न्यि
ू ेरा िेलनेस व्हें चसश प्रा.लल. कींपनीिर ददनाींक

१५/११/२०१६ रोजी छापा ्ाकण्यात आला ि त्याअनष
ीं ाने विश्लेषणासाठी
ु ग

घेतलेल्या अन्न पदाथाशत कोणत्याही प्रकारचे उत्तेजक द्रव्य आढळून आलेले
नाही. तथावप, सदर प्रकरणातील अन्न पदाथश लेबलदोषयक्
ु त आढळून आल्याने

कींपनीिर पढ
ु ील कारिाई करण्यात येत आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी र्ासनाने अद्याप
चौकर्ी केली नसन
ीं ीताींकडून ददरीं गाई ककीं िा कतशव्य कसरू ता आढळल्यास
ू सींबि
पढ
ु ील उधचत कारिाई करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात ज िनािश्यि िस्तूांच्या किांमत त झालेली िाढ
(९)

*

९५२३०

श्र .िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्राम ण), श्र .विजय ििेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम),

श्र .नस म खान (चाांददिली), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्र .हषयिधयन
सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र मत

ददवपिा चव्हाण

(बागलाण), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्र .िालीदास
िोळां बिर (ििाळा), श्र मत

तनमयला गावित (इगतपरू ी), श्र .हसन मश्र
ु फ

(िागल), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि),

श्र .पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .हनम
ां
िोळस
ु त
(माळशशरस), श्र .नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), श्र .राजेश टोपे (घनसािांग ),
श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र मत

सांध्यादे ि

दे साई-िुपेिर
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(चांदगि), श्र .शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्र .राहुल जगताप
(श्र गोंदा), श्र .सरु े श लाि (िजयत), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), िॉ.सत श

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर),
श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी),

श्र .बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि), श्र .अमर
िाळे (आिी), श्र मत अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि उत्तर),
श्र .िसांतराि

चव्हाण

(नायगाांि),

श्र .सभ
ु ाष

भोईर

(िल्याण

ग्राम ण) :

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

(१) राज्यात इींिनाचे दर सातत्याने िाढत असल्यामळ
ु े डाळीींसह काींदे, तेल ि

इतर जीिनािश्यक िस्तच्
ूीं या दरात गत दोन मदहन्याींपासन
ू मोठी िाढ होऊन
राज्यातील जनता महागाईमळ
ु े त्रस्त झाली असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये
िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

विविि

भागात

िाढत्या

महागाई

विरोिात

आींदोलने-ननदर्शने होत असन
ू ठाणे र्हरात ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा

त्या सम
ु ारास महागाईविरोिात जजल्हाधिकारी कायाशलयािर मोचाश काढण्यात
आला होता ि स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मख्
ु यमींत्र्याींना विविि मागण्याींचे
ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार जीिनािश्यक िस्तच्
ूीं या ककीं मतीिर ि महागाईिर
ननयींत्रण आणण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) राज्यातील ४ केंद्राींच्या एकत्रत्रत सरासरी

दरानस
ु ार माहे सप््ें बर, २०१७ च्या तल
ु नेत ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये चणाडाळ
४.३४%, तरु डाळ १.७५%, उडीदडाळ ३.०९%, मग
ु डाळ १.४०%, मसरू डाळ २.८१%,

सोयातेल ०.३६% सनफ्लािर तेल १.१५%, या जीिनािश्यक िस्तच्
ुीं या ककीं मतीत
सरासरी घ् झालेली आहे . तर पामतेल ०.०२% र्ेंगदाणा तेल १.२६% ि काींदा
२५.६०% या िस्तच्
ुीं या ककीं मतीत िाढ झालेली आहे .
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तसेच ऑक््ोबर, २०१७ या मदहन्याच्या तल
ु नेत नोव्हें बर, २०१७ या

मदहन्यात चणाडाळ ६.१४%, तरु डाळ ३.३४%, उडीदडाळ २.८५%, मग
ु डाळ

१.६३% या जीिनािश्यक िस्तच्
ुीं या ककीं मतीत सरासरी घ् झालेली आहे . तर
मसरू डाळ ०.०९% पामतेल १.४०%, र्ेंगदाणा तेल ०.४१%, सोयातेल ०.२७%,

सनफ्लािर तेल ०.४७%, ि काींदा ३५.१६% या जीिनािश्यक िस्तच्
ुीं या ककीं मतीत
सरासरी िाढ झालेली आहे .
आहे .

जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकडे महागाई सींदभाशत ननिेदन प्राप्त झाले

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात ल २२ जजल््यामध ल ४९ हजार रे शन दि
ु ाने बांद ठे िल्याने स्िस्त
धान्य दि
ु ानाांच्या अन्नधान्य वितरणािर झालेला पररणाम

(१०)

*

९५३१३

श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ांु ा िळिा), श्र .अजजत पिार

(बारामत ), श्र .ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि), श्र .पाांिुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्र मत

ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .िैभि वपचि (अिोले),

श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस), िॉ.सत श (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल),
ु त
श्र .शामराि ऊफय बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), िॉ.सांजय रायमल
ु िर

(मेहिर), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर),

श्र .गणपत गायििाि (िल्याण पि
ू )य , श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .हसन मश्र
ु फ
(िागल), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्र .दत्तात्रय

भरणे (इांदापरू ), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्र .ददपि चव्हाण (फलटण), श्र .जयदत्त क्ष रसागर (ब ि),

श्र .रुपेश म्हात्रे (शभिांि पि
ू )य , श्र .सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्र .बबनराि शशांदे

(माढा), श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर) : सन्माननीय अन्न ि
नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील २२ जजल््यामिील ४९ हजार रे र्न दक
ु ाने माहे ऑगस््, २०१७

मध्ये बींद ठे िल्याने रास्त िान्य दक
ु ानातन
ू अन्निान्य वितरणािर विपररत
पररणाम होऊन लाखो कु्ूींबाींपयंत अन्निान्य पोहोचू र्कले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच राज्यातील २२ जजल््यातील ४९ हजार रे र्न दक
ु ाने ददनाींक १ ऑगस््,
२०१७ पासन
ू बींद करण्याचा ननणशय राज्य र्ासनाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच बल
विभागातील अन्न परु िठा
ु ढाणा जजल्हयातील सिश महसल
ू
कायाशलयातील कमशचाऱयाींचा सींप असल्यामळ
ु े मींगळिेढा ि माढा (जज.सोलापरू )
येथील लाभार्थयांना ऐन ददिाळीत रे र्न दक
ु ानातन
ू िान्य लमळालेले नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रश्नी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून

आले

ि

त्यानस
ु ार

राज्यातील

जनतेला

सािशजननक

वितरण

व्यिस्थेअत
ीं गशत लमळणारे िान्य ि इतर िस्तू उपलब्ि करुन दे ण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) हे खरे नाही.

(३) महसल
ू कमशचाऱयाींचा दद.१ ऑक््ोबर, २०१७ ते दद. १३ ऑक््ोबर, २०१७ या
सींपाच्या कालाििीत बल
आस्थापनेतील परु िठा
ु डाणा जजल्हयात महसल
ू
र्ाखेमध्ये कायशरत कमशचाऱयाींपक
ै ी काही कमशचारी सींपािर गेले होते. तथावप, मळ
ू

परु िठा आस्थापनेतील कायशरत कमशचारी हे कायाशलयात हजर असल्यामळ
ु े स्िस्त

िान्य दक
ु ानाींतन
ू अन्निान्य वितरणािर कोणताही विपरीत पररणाम झाल्याची
बाब आढळून आलेली नाही. तथावप, मींगळिेढा ि माढा (जज.सोलापरू )
तालक्
ु यातील दक
ु ानाींतगशत लाभार्थयांना परु िठा करण्यात विलींब झालेला असन
ू

सदर िान्य लाभार्थयांना माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये प्रािान्याने वितररत करण्यात
आले आहे .

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात ल रात्र शाळे त िाम िरणाऱ्या शशक्षिाांना प्रलांत्रबत
िेतनासह सेिातनित्ृ त चा लाभ शमळणेबाबत
(११)

*

९८१०३

श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), श्र .नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर),

श्र .डि मल्लीिाजन
ूय रे ड्ि (रामटे ि), श्र मत सांग ता ठोंबरे (िेज), श्र मत तप्ृ त

सािांत (िाांद्रे पि
ू )य , श्र .मांगेश िुिाळिर (िुलाय), िॉ.राहूल पाटील (परभण ),
अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅि.पराग अळिण (विलेपाले), श्र .प्रशाांत

ठािूर (पनिेल), श्र मत मतनषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन
(सायन-िोळ िािा), श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा),

श्र .उन्मेश पाटील (चाळ सगाि), श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर), श्र .राज
परु ोदहत (िुलाबा), श्र .उदे शसांग पािि (शहादा), िॉ.भारत लव्हे िर (िसोिा) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रात्र र्ाळे त काम करणाऱया लर्क्षकाींना गत ४ मदहन्याींपासन
ू िेतन

लमळाले नसल्याची बाब ददनाींक २८ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्या सुमारास
ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, र्ासन ननणशय ददनाींक १७ मे, २०१७ नस
ु ार रात्रर्ाळा ि रात्र ज्यनु नअर
कॉलेजमिील १०१० लर्क्षक, ३४८ लर्क्षकेत्तर कमशचाऱयाींची सेिा समाप्त केली, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रात्र र्ाळे त ददिसा अनतररक्त असलेल्या लर्क्षकाींचे समायोजन

केले गेले असल्याने ददिसा कननषठ महाविद्यालयामध्ये एकही लर्क्षक
अनतररक्त नसल्यामळ
ु े रात्र कननषठ महाविद्यालयातील काम करणाऱया
लर्क्षकाींना सेिेतन
ू कमी न करता त्याींना लर्क्षण उपसींचालक, मब
ुीं ई याींच्या

ददनाींक २१ जल
ु ,ै २०१७ रोजीच्या पत्रानस
ु ार रात्र कननषठ महाविद्यालयाींच्या
सेिेत ठे िले, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, ददनाींक २८ ि २९ ऑगस््, २०१७ रोजी लर्क्षण उपसींचालक, मब
ुीं ई

याींच्या पत्रानस
ु ार रात्र कननषठ महाविद्यालयाींतील लर्क्षकाींचे िेतन तात्काळ अदा

करण्याच्या सच
ू ना ददल्या असताना लर्क्षण उपसींचालक कायाशलय ि िेतन
अधिक्षक याींच्यात समन्िय नसल्याने रात्र कननषठ महाविद्यालय लर्क्षकाींचे
िेतन थाींबविल्यामळ
ु े या लर्क्षकाींमध्ये प्रचींड नाराजी ननमाशण झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(५)

असल्यास,

बहुताींर् लर्क्षक हे सकाळच्या सत्रामध्ये अनद
ु ाननत,
विनाअनद
श ेळ लर्क्षक असन
ु ाननत र्ाळाींिर पण
ू ि
ू ते र्ासनाच्या सिश पेन्र्न,

सेिाननित्ृ ती, ग्रॅज्यई
ु ्ी आदीींचा लाभ घेतात, मात्र याच र्ाळाींिर मागील अनेक

िषांपासन
ू कायशरत असलेले अिशिेळ लर्क्षक तसेच रात्रर्ाळाींमिन
ू ननित्ृ त
झालेल्या सेिाननित्ृ त लर्क्षकाींना कोणताही लाभ लमळत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार उक्त लर्क्षकाींच्या प्रलींत्रबत मागण्या ि ननित
ृ ी लाभ तसेच
िेतन लमळण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) उच्च माध्यलमक ि कननषठ महाविद्यालयामध्ये लर्क्षक अनतररक्त
नसल्याने

समायोजनाअभािी

रात्रर्ाळे तील

उच्च

माध्यलमक

ि

कननषठ

महाविद्यालय यामिील विद्यार्थयांच्या अध्यापनािर विपररत पररणाम होऊ नये
याकररता रात्रीच्या उच्च माध्यलमक/कननषठ महाविद्यालय यामध्ये दब
ु ार सेिा

करणाऱया लर्क्षकाींच्या सेिा तात्परु त्या स्िरुपात, सदर पदािर ननयलमत लर्क्षक
उपलब्ि होईपयंत चालू ठे िण्यात आलेल्या आहे त.

र्ालाथश िेतन प्रणालीमिून यापि
ू ी िगळण्यात आलेल्या दब
ु ार सेिा

करणाऱया लर्क्षकाींच्या नािाचा अींतभाशि सदर िेतन प्रणालीमध्ये करण्याच्या
सच
ीं ीत सक्षम प्राधिकाऱयास दे ण्यात आलेल्या आहे त.
ू ना सींबि

(५) ि (६) महाराषर खाजगी र्ाळे तील कमशचारी (सेिेच्या र्ती) ननयमािली,१९८१
मिील ननयम २१ ्ीप-४ नस
श ेळ लर्क्षकाच्या
ु ार रात्रर्ाळे तील कायशभार हा पण
ू ि
ननम्मा असल्याने पण
श ाललक लर्क्षकाींना अनञ
ू क
ु ेय असलेले भविषय ननिाशह ननिी,

ननित्ृ तीिेतनादी लाभ फक्त रात्रर्ाळे त काम करणाऱया लर्क्षकाींना अनञ
ु ेय होत
नाही.

-----------------
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अहमदनगर जजल््यात ल शशिी मतदार सांघ ि राहता तालुक्यात ल
गािाांचा मुखयमांत्र पेयजल योजनेमध्ये समािेश िरण्याबाबत

(१२)

*

९५२३५

श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्र .विजय ििे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 ी) :

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

(१) लर्डी मतदारसींघातील (जज.अहमदनगर) मौ.आश्िी खद
ु श, वप्रींपी, लौकी
मजमपरू , झरे काठी, खळी, मोरिाडी, तरसिाडी, अस्तगाींि दहे गाींि कोऱहाळे तसेच

राहाता तालक्
ु यातील केळिड ब.ु ि कोऱहाळे या गािाींचा केंद्रीय राषरीय पेयजल
योजनाींमध्ये र्ासनाने समािेर् केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र र्ासनाने सन २०१५-१६ पासन
ू राषरीय पेयजल योजना बींद

केली असल्याने सदर गािाींमध्ये वपण्याचे पाणी उपलब्ि होण्याकररता या
गािाींच्या योजनाींचा समािेर् मख्
ु यमींत्री पेयजल योजनेमध्ये करुन त्यानस
ु ार
योजना कायाशजन्ित करािी अर्ी मागणी ग्रामस्थाींनी मख्
ु य कायशकारी अधिकारी,

जजल्हा पररषद, अहमदनगर, प्रिान सधचि, पाणीपरु िठा ि स्िच्छता विभाग,
मा.पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मींत्री याींचेकडे ननिेदनाद्िारे िारीं िार केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) तसेच या गािातील योजनाींचा प्रािान्याने मख्
ु यमींत्री पेयजल योजनेत
समािेर् करण्याबाबतची मागणी मा.विरोिी पक्ष नेत,े वििानसभा याींनी ददनाींक

६ सप््ें बर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्िये मा.पाणीपरु िठा मींत्री याींच्याकडे केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ग्रामस्थाींनी केलेली मागणी ि सादर केलेल्या ननिेदनानस
ु ार
र्ासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच त्याबाबतची
सद्य:जस्थती काय आहे ,

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

(४) लर्डी मतदार सींघातील मौ.आश्िी खु ि वपींप्री लौकी आजमपरू या दोन
गािाींच्या पाणी परु िठा योजना राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिम सन २०१४-१५

अींतगशत मींजूर असन
ू सद्यजस्थतीत सदरच्या योजना भौनतकदृष्या पण
ू श झाल्या
असन
ू योजनेतन
ू पाणी परु िठा सरू
ु केला आहे .

मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिम १ मध्ये केलिड ब.ु ि कोऱहाळे ही

दोन गािे समाविष् असन
ू दोन्ही गािाींच्या पाणी परु िठा योजनेचे सादरीकरण
दद.२४.४.२०१७ च्या ताींत्रत्रक सलमतीसमोर झाले असन
श ा
ू त्याबाबतचा पत
ू त

अहिाल र्ासनास प्राप्त झालेला आहे . सदर योजनाींना मान्यता दे णेबाबत पढ
ु ील
कायशिाही चालू आहे .

झरे काठी, खळी, मोरिाडी-तरकसिाडी (अस्तगाींि) ि दहे गाींि कोऱहाळे या

गािाींचा समािेर् मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिम ्प्पा २ मध्ये करण्याचे
प्रस्तावित आहे .

तथावप, सन २०१७-१८ साठी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिमाच्या कृती

आराखडयास मींजूरी लमळालेली असन
ू त्यामध्ये झरे काठी, खळी, मोरिाडी-

तरकसिाडी (अस्तगाींि) ि दहे गाींि कोऱहाळे या गािाींचा समािेर् आहे . सदर
गािाींच्या योजनाींना ताींत्रत्रक ि प्रर्ासकीय मींजूरी दे णेबाबत कायशिाही चालू असन
ू
सदर कामे ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार हाती घेण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात बायोमॅदरि पध्दत ने पॉस मश नद्िारे धान्य
(१३)

*

िाटपात ग्राहिाांच गैरसोय होत असल्याबाबत

९५९२०

श्र .बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे ि ), श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली),
श्र .पथ्
ृ ि राज चव्हाण (िराि दक्षक्षण), श्र .विजय ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र मत

स माताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्र .अतनल बाबर (खानापरू ), श्र .सदानांद

चव्हाण (धचपळूण) :
सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि
सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात स्िस्त िान्य दक
ु ानाींमध्ये डडजज्ल पीओएस मर्ीन प्रणालीने
िान्य वितरण करण्यास अनेक अडचणी येत आहे त अर्ी तिार ऑल महाराषर
फेअर प्राईस र्ॉपकीपसश फेडरे र्नने केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अहमदनगर जजल््यामध्ये ि लमरज (जज.साींगली) येथील ग्राहकाींना

बायोमॅदरक पध्दतीने पॉस मर्ीनद्िारे िान्य िा्प केले जात आहे परीं तु काही
ग्राहकाींची रें ज नसल्याने मर्ीनमध्ये डा्ा भरला जात नाही, लाभार्थयांचे अींगठे

जुळत नाही, लाभार्थयांची पण
ू श मादहती नाही तर किी सव्हशर बींद होत असल्याने
त्याचा त्रास दक
ु ानादाराींसोबतच ग्राहकाींनाही होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

नालर्क

जजल््यातील

लर्िापत्रत्रकािारकाींची

आिार

जोडणी

ठे केदाराकडून करुन घेताना परु िठा खात्याने दक
ु ानदाराींकडून तीन िेळा िगशणी

गोळा करुन इपॉस यींत्रात चक
ु ीची मादहती जोडण्यात आल्याने जिळपास ३० ते
४० ्क्के लर्िापत्रत्रकािारक अन्निान्यापासन
ू िींधचत रादहल्याची घ्ना माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सींबधीं ित

ठे केदाराने

केलेल्या

चुकीमळ
ु े

नागररकाींना

अन्निान्यापासन
ू िींधचत रहािे लागल्याने चुकीच्या कामाबद्दल रे र्नदक
ु ानदाराींचे
आधथशक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार डडजज्ल पीओएस मर्ीन प्रणालीद्िारे ग्राहकाींना
सहज ि सल
ु भ ररतीने लाभ लमळण्याबाबत कोणती कायशिाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) ि (४) हे खरे नाही.

(५) र्ासनाने घेतलेल्या ननणशयानस
ु ार लाभार्थयांची बायोमेरीक ओळख प्िन
ू
िान्य िा्प करण्यात येत आहे . ज्या लाभार्थयांचे आिार अधिप्रमाणन होत नाही

अथिा ज्या लाभार्थयांचा डा्ाबेसमध्ये समािेर् नाही असे पात्र लाभाथी
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अन्निान्य लमळण्यापासन
ू िींधचत राहणार नाहीत याबाबत कायशिाही करण्याच्या

दद. १७.४.२०१७ च्या पत्रान्िये सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त ि त्यानस
ु ार
अन्निान्याचे िा्प सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

शभिांि ि िोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथे विनापरिाना आयुिेददि औषधाांचे
उत्पादन िरणाऱ्या उत्पादिाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(१४)

*

१०१७८८

श्र .रुपेश म्हात्रे (शभिांि पि
ू )य :

सन्माननीय अन्न ि

औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लभिींडी ि डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथे विनापरिाना आयि
ु ेददक औषिाींचे
उत्पादन करणाऱया उत्पादकाींिर अन्न ि औषि प्रर्ासन विभागाने केलेल्या

कारिाईत रुपये २७ लाखाींहून अधिक रुपयाींचा औषिाींचा साठा ि मलर्नरी जप्त
केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार विनापरिाना औषि उत्पादन ि वििी करणाऱया
कींपनीविरुध्द

कोणती

कारिाई

केली

तसेच

उक्त

प्रकार

कायमस्िरूपी

रोखण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची
सद्यजस्थती काय आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) मे. एम.एम. प्रोडक््स डोंत्रबिली येथे विनापरिाना
आयि
ु ेदीक औषिे उत्पादन होत असल्याचे ननदर्शनास आल्यािर ददनाींक
०३.११.२०१७ रोजी प्रर्ासनाकडून िाड ्ाकण्यात आली. तेथील प्राप्त माहीतीच्या
अनष
ीं ाने ददनाींक ०६.११.२०१७ रोजी मे. मनन डडस्रीब्य्
ु ग
ु रसश लभिींडी जज. ठाणे
या वितरकािर िाड ्ाकण्यात आली. एकुण दोन्ही प्रकरणात रु. २७,७८,२११/ऐिढा ककीं मतीचा आयि
ु ेदीक औषिी साठा ि मलर्नरी जप्त करण्यात आली.
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(२) उपरोक्त दोन्ही आस्थापनाींमिून जप्त केलेल्या औषिीपैकी ८ नमन
ु े चाचणी
ि विश्लेषनाकरीता पाठविण्यात आले असन
ू त्याचा अहिाल प्रलींत्रबत आहे . सदर
मालाच्या जप्तीबाबत न्यायालयातन
ू ददनाींक ०७.११.२०१७ रोजी कस््डी ऑडशर

घेण्यात आली आहे . दोन्ही प्रकरणाींची प्रर्ासनाकडून चौकर्ी सरु
ु असन
ू नमन
ु ाींचे

चाचणी अहिाल प्राप्त झाल्यािर सींबि
ीं ीताींविरुध्द न्यायालयात ख्ला दाखल
करण्यात येईल. प्रर्ासनातील अधिकारी त्याींच्या कायशक्षेत्रात गोपननय माहीती
घेिन
ू िेळोिेळी कारिाई करतात.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगि) औद्योधगि िसाहत त ल
िांपन्याांमधन
ू होणारे प्रदष
ू ण
(१५)

*

९५१९६

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

श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र मत मतनषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तशमल
सेल्िन (सायन-िोळ िािा), श्र मत स माताई दहरे (नाशशि पजश्चम), िॉ.भारत

लव्हे िर (िसोिा), प्रा.िषाय गायििाि (धाराि ), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ),

श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र मत तनमयला
गावित (इगतपरू ी), अॅि.यशोमत ठािूर (ततिसा) :
मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण

(१) पनिेल (जज.रायगड) येथील खोपोली औद्योधगक पररसरातन
ू घातक रसायन
भरुन

तळोजा

औद्योधगक

पररसरातील

नाल्यामध्ये

बेकायदा

पध्दतीने

सोडणाऱया एका ्ँ करचालकाला ग्रामस्थाींनी पकडले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी ग्रामस्थाींनी तळोजा औद्योधगक पोलीस ठाण्यात
तिार नोंद केली मात्र पोलीसाींनी गन्
ु हा दाखल करण्यास ददरीं गाई केल्याचे माहे

ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच तळोजा औदयोधगक िसाहतीतील डुकॉल ऑरगॅननक्स ॲण्ड कलसश
प्रा.लल., कींपनी बींद करण्याचा आदे र् महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ददला
आहे, हे ही खरे आहे काय.
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(४) तसेच तळोजा पररसरातील रसायनयक्
ु त प्रदवू षत पाणी कासाडी नदी ि
अींतगशत ग्ारामध्ये जात असल्याने नागररकाींच्या ि मक्
ु या प्राण्याींच्या जजिीतास

िोका ननमाशण होऊन िेगिेगळया आजाराींना सामोरे जािे लागत असन
ू
तळोजासह पनिेल, खारघर पररसरामध्येही प्रदष
ू ण होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ीत काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार प्रदष
ू णाला कारणीभत
ू ठरणाऱया घ्काींिर तसेच

त्याकडे दल
श
करणाऱया प्रदष
ु क्ष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या अधिकाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) कासाडी नदीमध्ये साींडपाणी जाऊ नये यासाठी महाराषर औद्योधगक विकास
मींडळास साींडपाणी िाहून नेणा-या पाईपलाईन ि चें बरची दरु
ु स्ती करण्यासाठी
कायशकारी अलभयींता महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळ, अललबाग याींना
ददनाींक ८.९.२०१७ ि ददनाींक ३०.१०.२०१७ रोजी महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळाने जल (प्र. ि प्र.नन.) कायदा १९७४ च्या ३३ अन्िये प्रस्तावित आदे र्

बजािण्यात आलेले आहे त. तसेच प्राथलमक आरोग्य केंद्र िािींजे येथील िैद्यकीय
अधिकारी याींनी असे कळविले आहे .की सन २०१६-१७ या कालाििीत १९४६२

बाहय रुग्ण ि सन-२०१७-१८ (एवप्रल २०१७ ते नोव्हें बर, २०१७) या कालाििीत
१०,८७८ बाहय रुग्ण असल्याचे कळविलेले आहे .

(५) होय, दोषी आढळलेल्या मे. डुकॉल ऑरगॉननक्स ॲण्ड

कलसश प्रा.लल.या

उद्योगास ददनाींक १८.०८.२०१७ रोजी उत्पादन बींद करण्याचे आदे र् दे ण्यात आले
आहे त.तसेच ददनाींक ९/११/२०१७ रोजी मा.मींत्री (पयाशिरण) ि सदस्य सधचि,

महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या सींयक्
ु त पहाणीत तळोजा येथील

सामह
ु ीक साींडपाणी प्रकिया यींत्रणा पण
ू श क्षमतेने चालवित नसल्याचे ननदर्शनास

आले होते त्यानस
ू ार साींडपाणी प्रकिया यींत्रणा चालविणे ि दे खभाल यािर
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ननयींत्रण ठे िण्याची जबाबदारी व्यिजस्थतररत्या पार न पाडल्यामळ
ु े प्रादे लर्क

कायाशलय महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ, निी मब
ुीं ई येथील ५ अधिकाऱयाींना
कारणे दाखिा नो्ीसा बजािण्यात आलेल्या आहे त.
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

शशरूर (जज.पुणे) तालुक्यात ल पात्र विद्याथी गणिेशाच्या
अनुदानापासून िांच त असल्याबाबत

(१६)

*

९९०७१

श्र .बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लर्रूर (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील सम
ु ारे १४ हजार पात्र विद्याथी गणिेर्ाच्या

अनद
ु ानापासन
ू िींचीत राहणार असल्याचे ददनाींक ४ जल
ु ,ै २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास
(२)

ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

असल्यास,

र्ासनाच्या

ददनाींक

५

डडसेंबर,

२०१६

रोजीच्या

र्ासनननणशयानस
ु ार िस्तू रूपात लमळणाऱया लाभाचे हस्ताींतरण अनद
ु ान
स्िरूपात थे् लाभार्थयाशच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने
विद्याथांच्या बॅंक खात्यािर गणिेर्ाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लर्रूर तालक्
ु यातील विद्यार्थयांची बॅंक खाती र्ाळे मध्येच

असतानाही १४ हजार विद्याथी र्ाळा सरू
ु झाल्यानींतर १५ ददिसाींपयंत
गणिेर्ापासन
ू िींचीत होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ि त्यानस
ु ार कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
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(३) ि (४) सिश लर्क्षा अलभयानाींतगशत पात्र विद्यार्थयांच्या पालकाींनी र्ाळा सरु
ु

होण्यापि
ू ीचे गणिेर् खरे दी केले असल्यामळ
ु े विद्याथी गणिेर्ापासन
ू िींधचत
राहीले नाहीत. तथावप, काही पात्र विद्यार्थयांची बँकेत खाती न उघडल्यामळ
ु े
त्याींच्या खात्यािर योजनेच्या लाभाचे पैसे िगश करता आलेले नाहीत. तथावप,
सदर लाभार्थयांचे बँकेत खाते उघडण्याची कायशिाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

जळगाि (जज.जळगाांि) येथ ल हाफकिन यतु नट
बांद िरण्याच्या तनणययाबाबत

(१७)

*

९७६६८

िॉ.सत श (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां िोल), श्र .राहुल जगताप

(श्र गोंदा), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जयांत

पाटील (इस्लामपरू ), श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .मिरां द जाधि-पाटील

(िाई), श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .ददलीप
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्र मत ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्र .पाांिुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र .हनम
ां िोळस (माळशशरस), श्र .नरहरी
ु त
णझरिाळ (ददांिोरी), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्र .राजेश टोपे (घनसािांग ),
श्र .राणाजगज तशसांह

पाटील

श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल) :

(उस्मानाबाद),

श्र .ददपि

चव्हाण

(फलटण),

सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाि (जज.जळगाींि) येथील हाफककन यनु न्मध्ये सदी-खोकला पासन
ू
पोललओ पयंत विविि रोगाींिरील लसी ि औषिे बनविण्याची सींपण
ू श यींत्रणा
असताना

तसेच

उक्त

यनु न्ला

र्ासनाकडून

परु े र्ा

ऑडशर

असतानाही

व्यिस्थापकीय सींचालक, हाफककन मींडळ याींच्याकडून उक्त यनु न् बींद करण्यात
आल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान र्ासनाच्या ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बाब हाफककनच्या कमशचारी सींघाने मा. पालकमींत्री तसेच
मा.िैद्यकीय लर्क्षण ि औषिी द्रव्ये मींत्री याींच्याही ननदर्शनास आणली आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, हाफककनचे जळगाि यनु न् बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले आहे ि त्यानुसार यनु न् बींद न करता सरु
ु ठे िण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) हाफककन महामींडळाची सहयोगी कींपनी असलेल्या
हाफककन अजजींठा फामाश लल. जळगाींि यनु न्मध्ये केिळ क्षार सींजजिनी,

प्रनतजैिके, ज्िरनार्काची औषिे, मानसोपचार औषिे, क्षयरोग औषिे, पो्दख
ू ी
ि ॲलजीिरील औषिे याींचे उत्पादन करण्यात येत.े सदर यनु न्मध्ये पोललओची
लस

अथिा

इींजक्
े र्न

याींचे

उत्पादन

करण्यात

येत

नाही.

हाफककन

व्यिस्थापकीय सींचालक मींडळाकडून हाफककनचे जळगाि येथील यनु न् बींद
करण्याबाबत कोणतेही ननदे र् दे ण्यात आलेले नाहीत.
(२) होय.

(३) हाफककनचे जळगाि येथील यनु न् बींद करण्यात आलेले नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

रुईखैरी (ता.दहांगणा, जज.नागपूर) येथ ल पाण पुरिठा
विहीरीमध्ये दष
ु त पाण जात असल्याबाबत

(१८)

*

१०१२४६

श्र .सशमर मेघे (दहांगणा) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगणा (जज.नागपरू ) मतदारसींघातील ग्रा.प. रुईखैरी येथील पाणी परु िठा
विहीरीींमध्ये दवू षत पाणी जात असल्याबाबत तसेच

मौजा बोरखेडी (फा्क)

येथील मींजूर पाणी परु िठा योजनेंतगशत बोथली, िाकेश्िर, बोरखेडी ि मोहगाींि

येथे पाणी परु िठा करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी, दहींगणा याींनी कायशकारी
अलभयींता, पाणी परु िठा जज.प. नागपरू याींना ददनाींक ८ जल
ु ,ै २०१७ रोजी िा
त्यासम
ु ारास ननिेदन ददले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीकडून दद.४/८/२०१७
रोजी कायशकारी अलभयींता, ग्रामीण पाणी परु िठा विभाग, जजल्हा पररषद, नागपरू
याींना ननिेदन प्राप्त झाले आहे .

(२) ग्रामपींचायत रुईखैरी येथील नळ पाणी परु िठा योजनेचे २ स्त्रोत विहीरी
असन
ू , त्याींच्या पाण्याचे नमन
ु े भज
ु ल सिेक्षण विकास यींत्रणेमाफशत तपासण्यात

आले असन
ू , त्याींच्याकडून प्राप्त अहिालानस
ु ार पाणी वपण्यायोग्य असल्याचे
आढळून आले आहे .

बोरखेडी फा्क या गािाचा मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिमाींतगशत

समािेर् करण्यात आला असन
ू त्यास दद. ६/११/२०१७ रोजी मींजूरी दे ण्यात आली
आहे . त्यामळ
ु े सदर योजनेत इतर ४ गािाींचा समािेर् करण्यात आला नाही.

तथावप, मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायशिम, ्प्पा-२ अींतगशत ४ गािाींचा

समािेर् करण्याकरता पि
ू श व्यिहायशता अहिाल सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नाांदगाांि ि चाांदिि (जज.नाशशि) तालक्
ु यात ल ४२ गािाांना प्रादे शशि नळ
पाण पुरिठा योजनेद्िारे सुरळ त पाण पुरिठा होण्याबाबत

(१९)

*

१०२२९१

श्र .पांिज भज
ु बळ (नाांदगाि) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाींि ि चाींदिड (जज.नालर्क) तालक्
ु यातील ४२ गािाींच्या प्रादे लर्क नळ

पाणी परु िठा योजनेची विद्यत
ु दे यके महाराषर जीिन प्राधिकरण विभागाने न
भरल्यामळ
ु े या योजनेचा विद्यत
ु परु िठा िीज वितरण कींपनीमाफशत खींडडत
करण्यात आला असन
ू या योजने अींतगशत असलेली गाींिे माहे ऑगस््, २०१७
पासन
ू वपण्याच्या पाण्यापासन
ू िींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त योजना दे खभाल दरु
ु स्ती (ओ.अँड एम.) अींतगशत

महाराषर जीिन प्राधिकरण विभागामाफशत चालविण्यात यािी अर्ी मागणी लेखी

ननिेदनाद्िारे स्थाननक लोकप्रनतननिी, नाींदगाींि याींनी मा.पाणी परु िठा ि
स्िच्छता मींत्री याींच्याकडे ददनाींक १० ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले आहे ि त्यानस
ु ार उक्त गािाींना सरु ळीत पाणी परु िठा होण्याबाबत

तसेच उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, अींर्त: खरे आहे

मींजूर योजनेअत
ीं गशत योजनेची दे खभाल ि दरू
ु स्ती करण्यासाठी ननिीची

तरतद
ू ि उपलब्िता नसल्याने माहे जून २०१७ पासन
ू योजनेची विद्यत
ु दे यके
महाराषर जीिन प्राधिकरणामाफशत भरण्यात आलेली नाहीत. तथावप, योजनेचे

कायाशन्ियन करून योजना महाराषर जीिन प्राधिकरणामाफशत दद. १.११.२०१३
पासन
ू ्प्प्या ्प्प्याने गािाींना पाणी परु िठा करून दद. ३१.७.२०१७ पयंत
चालिन
ू सध्
ु दा जजल्हा पररषद, नालर्क याींनी ननरीं तर पाठपरु ाव्या नींतरही

हस्ताींतरीत करून न घेतल्याने दद. १.८.२०१७ पासन
ू योजनेव्दारे पाणी परु िठा
बींद करण्यात आलेला आहे . योजनेतील समाविष् गािाींना स्थाननक उदभिाव्दारे
सींबधीं ित ग्रामपींचायतीमाफशत पाणी परु िठा करण्यात येत आहे .
(२) होय, हे खरे आहे,

(३) सदर मागणीचे अनष
ीं ाने महाराषर जीिन प्राधिकरणाने त्याींचा अहिाल
ु ग
सादर केला आहे .सदरची योजना जजल्हा पररषद, नालर्क याींनी हस्ताींतरीत करून

घेऊन चालविणे आिश्यक असल्याने योजना हस्ताींररत करणेबाबत महाराषर
जीिन प्राधिकरणाकडून पाठपरु ािा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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दे व्हाि (ता.तुमसर, जज.भांिारा) येथ ल पाण पुरिठा
योजना सुरु िरण्याबाबत

(२०)

*

१०१४९७

श्र .विजय रहाांगिाले (ततरोिा), श्र .चरण िाघमारे (तम
ु सर),

श्र .राजेश िाश िार (सािोली) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे व्हाडी (ता.तम
ु सर, जज.भींडारा) येथील मख्
ु यमींत्री पेयजल योजनेिर सन
२००३ ते २०१४ या कालाििीत रूपये ३ को्ी एिढी रक्कम खचश केल्यानींतर
उक्त योजना पण
ू श करण्यात आली होती. तथावप, तद्नींतर सींबधीं ित विभागाने
उक्त योजनेकडे दल
श केल्यामळ
ु क्ष
ु े सदरहू योजना आता बींद झाली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार उक्त योजना योग्य रीतीने सरु
ु करण्याकररता कोणती

कायशिाही केली ि उक्त योजनेकडे दल
श करणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई
ु क्ष
केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.

दे व्हाडी (ता.तम
ु सर, जज.भींडारा) ही योजना ििीत िेग कायशिमाींतगशत

घेऊन ददनाींक २५.८.२००८ रोजी कायाशन्िीत करण्यात आली होती. मात्र सदर

योजनेच्या हस्ताींतरणाकररता सींयक्
ु त पाहणी ि िारीं िार पाठपरु ािा करुनही
जजल्हा पररषदे ने सदर योजना हस्ताींतरीत करुन न घेतल्यामळ
ु े बींद आहे .

(२) सदर योजना पि
श त सरु
ू ि
ु करण्याकररता मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल
कायशिमाींतगशत दे व्हाडी (ता.तम
ु सर, जज.भींडारा) या नळ पाणी परु िठा योजनेचे

पन
ु रुज्जीिन करण्याच्या रु.६९.५५ लाख इतक्या रकमेच्या प्रस्तािास मींजरु ी

दे ण्यात आली आहे . सदर योजनेची कामे सरु
ु करण्यात आली असन
ू योजनेतन
ू
लिकरच पाणी परु िठा सरु
ु करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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अहमदनगर जजल्हयात ल जजल्हा पररषद ि खाजग
अनुदातनत शाळाांमध ल मुलाांना दे ण्यात येणाऱ्या

(२१)

*

पोषण आहाराच तपासण िरण्याबाबत

९७६७९

श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमदनगर जजल्हयातील सम
ु ारे तीन साडेतीन हजार जजल्हा पररषद र्ाळा

तसेच सातर्े खाजगी अनद
ु ाननत र्ाळाींमिील मल
ु ाींना दे ण्यात येणाऱया ननकृष्

दजाशच्या पोषण आहाराची तपासणी करण्याची मागणी माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा
त्या दरम्यान

जजल्हापररषद सदस्याींनी केली असता या प्रकरणी अहिाल सादर

करण्याचे आदे र् मा.र्ालेय लर्क्षण मींत्री याींनी ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकर्ी अहिाल सादर करण्यात आला आहे काय,

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर तिारीच्या अनष
ीं ाने िान्यादी मालाची तपासणी केली असता,
ु ग

प्रयोगर्ाळा तपासणी अहिालानस
ु ार ताींदळ
ू ि िान्यादी माल खाण्यास योग्य
असल्याबाबत अहिाल प्राप्त झाला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

धाटाि (ता.रोहा,जज.रायगि) येथ ल औद्योधगि िसाहत त ल
(२२)

*

रासायतनि िारखान्यातन
ू होणाऱ्या प्रदष
ू णाबाबत

१००६१८

श्र .धैयश
य ल पाटील (पेण), श्र .सभ
ु ाष उफय पांडितशेठ पाटील

(अशलबाग) : सन्माननीय पयायिरण मांत्र
काय :-

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) िा्ाि (ता.रोहा, जज.रायगड) येथील औद्योधगक िसाहतीतील रसायननक
कारखान्यातन
ू रसायनयक्
ु त साींडपाणी िारीं िार नदीत सोडले जाते, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, िा्ाि येथील रासायननक कींपन्याींनी रसायनयक्
ु त पाणी माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान पडलेल्या मस
ु ळिार पािसाच्या परु ाचा
फायदा घेत कींु डललका नदीच्या पात्रात सोडले ि िुक्याचा फायदा घेऊन हिेत
प्रदवु षत िायू सोडले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कारखान्यातन
ू सोडण्यात आलेले रसायनयक्
ु त साींडपाणी
र्ेतात लर्रल्याने र्ेतीचे नक
ु सान झाले असन
ू नागररकाींना त्िचेचे विकार होत
आहे त तसेच कींु डललका नदीतील मासे मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडल्याचेही ननदर्शनास आले, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार रसायननक कारखान्यातन
ू िारीं िार होणारे प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी

कोणती कायशिाही केली तसेत सींबधीं ि दोषी कारखान्याींिर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे,

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

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िोंत्रबिली (जज.ठाणे) औद्योधगि िसाहत त ल हबयटय ब्राऊन िांपन त
िायूगळत होऊन स्फोट झाल्याबाबत

(२३)

*

९७९५६

श्र .सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्राम ण) :

सन्माननीय

पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डोंत्रबिली (जज.ठाणे) एमआयडीसी फेज २ येथील हबश्श ब्राऊन कींपनीत ददनाींक

३० ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास सायींकाळी िायग
ू ळती होऊन स्फो्
झाल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेची तिार प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडे करण्यात आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनष
ीं ाने प्रदष
ु ग
ु ण ननयींत्रण मींडळाने चौकर्ी

केली आहे काय, असल्यास चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार दोषीींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त खरे आहे .
(२) ि (३) होय, हे खरे आहे .

सींचालक औद्योधगक सरु क्षा ि आरोग्य कल्याण याींचक
े डुन प्राप्त

अहिालानस
ु ार प्रश्रानािीन कींपनीकडून रसायनाची हाताळणी करताना रसायनाचा

हिेर्ी सींपकश होिन
िरु /िायच्
ू
ू या िाफा ननघाल्या होत्या. यासींदभाशत हबश्श ब्राऊन

उद्योगास महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींडळाकडून ददनाींक ०६.०९.२०१७ रोजी
प्रस्तावित आदे र् बजाविण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

(२४)

*

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

अजुन
य नगर (ता.िाटोल, जज.नागपूर) येथ ल महात्मा फुले
मागासिगीय प्राथशमि शाळे ने िेलेल्या अपहाराबाबत
१०१०२९

श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ) :

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

(१) अजन
ुश नगर (ता.का्ोल, जज.नागपरू ) येथील महात्मा फुले मागासिगीय
प्राथलमक या र्ाळे ने र्ाळा स्थलाींतरासींदभाशतील र्ासन ननणयश ि.प्रार्ास्थ
१८१०/७०८/१०/प्रा.लर्-३ र्ालेय लर्क्षण विभाग ददनाींक १७ जुल,ै २०१३ अन्िये

अिैि आदे र् काढून सदरहू र्ाळा गल
ु र्ननगर नागपरू येथे स्थलाींतरीत केल्याचे
दाखिन
ू र्ासनाची फसिणक
ू केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ाळे च्या पत्त्यात बदल करुन अिैि र्ाळा आदे र् पत्र

ि.१८१०/७०८/१०/प्रा.लर्-३ ददनाींक १९ ऑगस््, २०१४ अन्िये १५ लर्क्षकाींचे
६,३४,७११/- एिढया

रक्कमेचे िेतन काढण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार ननिीचा अपहार करणाऱया सींस्थाचालक ि लर्क्षण
विभागातील अधिकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . विनोद ताििे : (१), (२) ि (३) सदर ददनाींक १७ जुल,ै २०१३ चे आदे र् अिैि
असल्याबाबत प्राप्त तिारीच्या अनष
ीं ाने तपासणी करण्यात येत आहे .
ु ग
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

गोंददया जजल््यात मुखयमांत्र पेयजल योजनेंतगयत ४० पाण पुरिठा
(२५)

*

(तम
ु सर) :

योजनाांना मांजरू ी दे ताना झालेला गैरव्यिहार

१०१५२६

श्र .राजेश िाश िार (सािोली), श्र .चरण

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र

खल
ु ासा करतील काय :-

िाघमारे

पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) गोंददया जजल््यात मख्
ीं गशत ४० पाणीपरु िठा
ु यमींत्री पेयजल योजनेअत

योजनाींना मींजूरी दे ण्यात आली असन
ू माहे फेब्रि
ु ारी, २०१७ पासन
ू मींजूर
योजनाींची कामे सींबि
ीं ीत कायशकारी अलभयींत्याींच्या ददरीं गाईमळ
ु े प्रलींत्रबत असल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत कायशकारी अलभयींता, पाणीपरु िठा विभाग, जजल्हा
पररषद, गोंददया याींनी पाणीपरु िठा विभागाचे प्रिान सधचि याींचक
े डे ददनाींक १४

जून, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास गठ्ठा पद्धतीने ननविदा प्रलसद्ध करण्याचे
मागशदर्शन माधगतले असता प्रिान सधचिाींनी आदे र्ात नमद
ु अ्ी-र्तीनस
ु ार
ननविदा प्रलसद्ध करण्याची सच
ू ना ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागशदर्शनात कुठे ही गठ्ठा पद्धतीने ननविदा प्रलसद्ध करण्याचा

उल्लेख नसताना कींत्रा्दाराींर्ी सींगनमत करुन कायशकारी अलभयींता, पाणीपरु िठा
विभाग, जजल्हा पररषद, गोंददया याींनी ४ ते ५ योजनाींकररता गठ्ठा पद्धतीने

ननविदा प्रलसद्ध करुन त्यामध्ये र्ासन ननदे र्ाींच्या विरोिात अ्ी-र्ती नमद
ु
केल्याची तिार सलु र्क्षक्षत अलभयींता ि नोंदणीकृत कींत्रा्दार सींघ्नेने मख्
ु य
कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, गोंददया याींच्याकडे माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली तसेच उक्त योजना सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे अींर्त: खरे आहे . गोंददया जजल््यातील ४० नळ

पाणी परु िठा योजनाींना विविि ्प्प्यामध्ये मान्यता दे ण्यात आली असन
ू अींनतम
मींजुरी ददनाींक ४ जुल,ै २०१७ रोजी दे ण्यात आली आहे . ददनाींक १ जुल,ै २०१७

रोजी जीएस्ी लागू झाल्याने ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ च्या वित्त विभागाच्या
र्ासन पररपत्रकातील सच
ू नानस
ु ार ददनाींक २८.०८.२०१७ रोजी प्रलसध्द केलेली
ननविदा रद्द करण्यात आली आहे . त्यानींतर गोंददया जजल््यातील ग्रामपींचायत
ननिडणक
ू आदर्श आचार सींदहता लागू झाल्यामळ
ु े िेळेत ई-ननविदा प्रलसद्ध करणे

र्क्य झाले नाही. त्यामळ
ु े ददनाींक १३ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ई-ननविदा प्रलसद्ध
करण्यात आली आहे .

(२) अींर्त: खरे आहे . ददनाींक १४ जून २०१७ रोजी कायशकारी अलभयींता, ग्रामीण

पाणी परु िठा विभाग, जजल्हा पररषद, गोंददया याींनी मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल
कायशिमाींतगशत घेण्यात येणाऱया योजनाींची ई-ननविदे ची कायशिाही गठ्ठा पध्दतीने
करण्याबाबतचे

मागशदर्शन

माधगतले

होते.

त्यानष
ीं ाने
ु ग

सदर

योजनाींच्या

अींमलबजािणीचे अधिकार मख्
ु य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद याींना
असल्याने ते सदर योजनाींच्या ननविदाबाबत ननणशय घेण्यास सक्षम असल्याचे
ददनाींक ६ जुल,ै २०१७ रोजीच्या र्ासन पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे .

(३) ि (४) ददनाींक ०१ सप््ें बर, २०१७ रोजी सलु र्क्षीत अलभयींता ि नोंदणीकृत
कींत्रा्दार सींघ्नेने तिार केली आहे . मात्र सदर योजनाींच्या अींमलबजािणीचे

अधिकार मख्
ु य कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद याींना असन
ू ई-ननविदे च्या

अ्ी ि र्तीचे प्रारुप तयार करुन ती ददनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोजी प्रलसध्द
करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

*

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

औरां गाबाद जजल््यात ल प्रदष
ू ण िम िरण्याबाबत

(२६)
१००७९०
(औरां गाबाद मध्य) :
करतील काय :-

श्र .सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्र .इम्त याज सय्यद
सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) िाळींू ज (जज.औरीं गाबाद) औद्योधगक िसाहतीतील कारखान्याींचे साींडपाणी

उघड्यािर सोडले जात असन
ू सदर पाणी जलमनीत पाझरून जलमनीतील
जलसाठे ि हात पींपाचे पाणी दवु षत झाले असल्यामळ
ु े राींजणगाि ि पररसरातील
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गािातील नागररकाींना पो्दख
ु ी, खोकला, अींगाला खाज येणे आदी अनेक आजार

होत असन
ू याबाबतच्या तिारी ग्रामस्थाींनी िारीं िार केल्या असल्याचे ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पैठण (जज.औरीं गाबाद) येथील औद्योधगक िसाहती मिील “मेदरक्स
प्रा.ली.,

बी.बी.केलमकल्स,

किस््ल

केलमकल्स

आदी

अनेक

रासायननक

कारखान्यातन
ू उत्सजजशत होणाऱया दवु षत गींि ि रसायनामळ
ु े पररसरातील
मि
ु लिाडी, वपींपळिाडी, िाहे गाि, नारायणगाि, कातपरू , इसारिाडी या गािातील

ग्रामस्थाींना कायम स्िरूपी दमा, खोकला विविि श्िसन विकार झाले असन
ू
उक्त कारखान्या मध्ये अनेक िेळा स्फो् होऊन कामगार मत्ृ यम
ु ख
ु ी पडले
असल्याने या कारखान्याच्या विषारी रसायनाींमळ
ु े ि
हानी भविषयात होऊ र्कते, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

िायू मळ
ु े मोठी जीवित

मौजे धचकलठाणा (जज.औरीं गाबाद) येथून सेिन्हील, ्ीव्ही सें्र

चौक ते गजानींद मींददर ि र्ेजारी अनेक दठकाणच्या पररसरामध्ये विषारी िायू
हिेत सोडण्यात येत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त जजल््यामध्ये

विषारी िायच
ींू े हिेतील प्रमाण मोजणारी

यींत्रणा उपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले

ि

उक्त

कारखान्याींकडून

सोडण्यात

येणाऱया

साींडपाण्याबाबत

ि

जजल््यातील प्रदष
ू ण कमी करण्याकररता कायम स्िरूपी उपाय योजना
करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) अर्ींत: खरे आहे .

(२) िैदयककय अधिकारी, पैठण याींच्याकडून प्राप्त अहिालानस
ु ार पैठण

औद्योधगक िसाहतीमिील रासायननक उद्योगामळ
ु े पररसरातील ग्रामस्थाींना
कायमस्िरुपी श्िसनाचे विकार झाल्याचे आढळून आले नाही.

सॅ्ेलाई् फॉमाशस्य्
ु ीकल, पैठण, जज.औरीं गाबाद या कारखान्यात ददनाींक

२३.०६.२०१६ रोजी रसायनाींचा स्फो् होिन
ू कारखान्यातील कामगाराचा मत्ृ यू
झाला होता. याबाबत सींबधीं ित कारखान्यािर फौजदारी ख्ला दाखल करण्यात
आला असन
ू प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .
(३) ि (४) हे खरे नाही.
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(५) सन २०११ पासन
ू औद्योधगक िसाहत, िाींळूज येथे कायमस्िरुपी रासायननक
साींडपाणी सयींत्रणा कायाशजन्ित करण्यात आली आहे . तसेच जजल्हयातील प्रदष
ू ण

कमी करण्याकररता महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून कारखान्याची
िेळोिेळी तपासणी करण्यात येत.े
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात ल मान्यता रद्द झालेल्या ि .एि. ि डि.टी.एि. िॉलेजच
अनामत रक्िम सांस्थाचालिाांना परत िरणेबाबत
(२७)

*

१००९५१

श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :

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

राज्यातील

डी.एड.

ि

डड.्ी.एड.

पण
ु े

याींचक
े डे

कॉलेजची

सन्माननीय शालेय
मान्यता

मा.सिोच्च

न्यायालयाच्या आदे यान्िये रद्द झाल्याने र्ालेय लर्क्षण विभागाच्या महाराषर
राज्य

पररक्षा

पररषद,

अनामत

असलेली

रक्कम

सिश

सींस्थाचालकाींना परत करणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतनीिीींनी प्रिान

सधचि, र्ालेय लर्क्षण याींचक
े डे ददनाींक १४ जून, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास
पत्रान्िये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील अनेक सींस्थाचे लाखो रुपये महाराषर राज्य परीक्षा
पररषद, पण
ु े याींचेकडे प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने सींस्था चालकाींची अनामत रक्कम परत
करणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अर्ींत: खरे आहे .

(२), (३) ि (४) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आदे र्ानस
ु ार या सींस्थाींना विद्याथी
परु विण्याकरीता प्रिेर् प्रकिया अिलींबण्यासाठी सींबि
ीं ीत सींस्थेकडून प्रिेर् प्रकिया
र्ल्
ु क घेण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े ते परत करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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हातिणांगले (जज.िोल्हापूर) येथ ल क्रीिा सांिुलाचे
िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(२८)

*

१०२३६६

श्र .सरु े श हाळिणिर (इचलिरां ज ) :

सन्माननीय क्रीिा

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हातकणींगले (जज.कोल्हापरू ) येथील िीडा सींकुलाचे काम गत १० िषांपासन
ू
प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िीडा सींकुलाच्या कामास सन २००५ मध्ये प्रर्ासकीय
मींजुरी दे ण्यात आली

होती तसेच त्यासाठी मींजूर झालेला ननिी अखधचशत

रादहल्याने परत करािा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त िीडा सींकुलासाठी मौ.हातकणींगले येथील भम
ू ापन ि.९६६
मिील जागा जजल्हाधिकारी याींच्या पि
ू श परिानगीलर्िाय हस्ताींतरीत झाल्याचे
ननदर्शनास आल्याने तहसील कायाशलय, हातकणींगले याींचे ददनाींक ६ जानेिारी,

२००९ रोजीच्या आदे र्ान्िये र्ासनास जमा करण्यात आली असन
ू उक्त जागा
प्राप्त करुन घेण्याबाबत जजल्हा िीडा अधिकारी, याींचे माफशत सरु
ु करण्यात
आलेली कायशिाही पण
ू श झाली आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
कोणती कायशिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे .

(३) ि (४) सदर सींकुल उभारणीसाठी मौजे हातकणींगले येथील भम
ु ापन िमाींक

९६६ मिील २.५० हे क््र जमीन ददनाींक २७.५.२००४ रोजी ९९ िषाशचे भाडेपट्टय
् ाने
नाममात्र रु.१/- भाड्याने प्राप्त झाली होती. परीं तु सदर जागा जजल्हाधिकारी याींचे
पि
श रिानगीलर्िाय हस्ताींतरीत झाल्याचे ननदर्शनास आल्याने तहसील कायाशलय,
ु प

हातकणींगले याींचे ददनाींक ६.१.२००९ च्या आदे र्ान्िये परस्पर सरकार जमा
करण्यात आली आहे . तथापी सदर बाबत जजल्हा िीडा अधिकारी, कोल्हापरू
कायाशलयास अथिा तालक
ु ा िीडा सींकुल सलमतीस कळविण्यात आले नाही.
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त्यामळ
ु े हातकणींगले तालक
ु ा िीडा सींकुलासाठी दस
ु री जागा लमणचे येथील

गायरान ग् ि.४९९ मिील सलग ७ एकर जागा ही ग्रामपींचायत लमणचे याींनी

जनरल ग्रामसभा विषय ि.१० दद.२६.०१.२०१७ ठराि ि.१२२ चा जरुरी परु ता

उतारा अन्िये जजल्हाधिकारी, कोल्हापरु याींचे पि
ू श परिानगीने दे णेस मान्यता
ददलेली आहे . त्या अनष
ीं ाने तहलसलदार हातकणींगले याींचे कडे जागा हस्ताींतरण
ु ग
करणे बाबतचा प्रस्ताि दद.२७.०५.२०१७ रोजी सादर करण्यात आलेला आहे . सदर
जागा

प्राप्त

करुन

घेण्याबाबत

तालक
ु ा

याींच्यामाफशत पाठपरु ािा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

िीडा

अधिकारी,

हातकणींगले

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

दौंि (जज.पण
ु े) तालक्
ु यात ल मांजरू क्रीिा सांिुलासाठी
(२९)
(भोर) :

*

िृष विभागाच जागा शमळणेबाबत

१००८८७

श्र .राहूल

िुल

(दौंि),

श्र .सांग्राम

थोपटे

सन्माननीय क्रीिा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दौंड (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील मींजूर िीडा सींकुलासाठी दौंड येथील कृषी
विभागाची जागा (ग् नीं.६६/१ एकूण क्षेत्र ३६ एकर) लमळणेबाबतची मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननिीनी ददनाींक ९ ऑगस््, २०१७ िा त्यापि
ू ी दे खील मा.िीडा
मींत्री तसेच सधचि, िीडा विभाग याींचेकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िीडा सींकुलाला र्ासनाने तत्िता मान्यता दे खील ददलेली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कृषी विभागाची जागा िीडा सींकुलाला लमळणे बाबत र्ासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) कृषी विभागाकडे जागा मागणी करण्याचे प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
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परभण जजल्हा पररषदे च्या पाण पुरिठा योजना ि लघु शसांचन
विभागामध्ये अतनयशमतता झाल्याबाबत

(३०)

*

१०२६८२

िॉ.राहूल पाटील (परभण ) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परभणी जजल्हा पररषदे च्या पाणी परु िठा विभागात सन २०११-१२ या
आधथशक िषाशत पाणी परु िठा योजना ि सादहत्य खरे दीत ३ को्ी १० लाख ४५

हजार ५१६ रुपयाींची तर लघु लसींचन विभागात १ को्ी ४१ लाख २७ हजार ४७४
रुपयाींची अननयलमतता झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार दोषी आढळून येणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ि याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) अींर्त: खरे आहे .

सदरील रक्कमा या सन २०११-१२ स्थाननक ननिी लेखा परीक्षण

अहिालात दर्शविण्यात आलेल्या तात्परु त्या/अींनतम स्िरुपातील अमान्य रक्कमा
आहे त.

(२) सन २०११-१२ या वित्तीय िषाशत लेखा पररक्षण अहिालानस
ु ार तात्परु त्या /

अींनतम स्िरुपात रक्कमा अमान्य केल्याचे ि तात्परु ती अननयलमतता झाल्याची
लेखा परीक्षणात आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे . सदरील लेखा परीक्षण

आक्षेपाचा अनप
ु ालन अहिाल तयार करुन आक्षेप िगळण्याची कायशिाही चालू
आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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गोरे गाांि (जज.गोंददया) येथ ल नेहरु सेिा सहिारी सोसायटी ि पूती
शेत उद्योग साधन सामुग्र पुरिठा खरे दी-विक्री
सोसायटीने धान विक्रीत िेलेला गैरव्यिहार

(३१)

*

९७०८९

श्र .मधुिरराि चव्हाण (तळ
ु जापरू ), श्र .सभ
ु ाष भोईर

(िल्याण ग्राम ण) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि

सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरे गाींि (जज.गोंददया) येथील नेहरु सेिा सहकारी सोसाय्ी ि पत
ू ी र्ेती

उद्योग सािन सामग्र
ु ी परु िठा खरे दी वििी सोसाय्ी याींनी कागदोपत्री िान
खरे दी केल्याचे दाखिन
ू गैरव्यिहार केला याबाबत िान वििी र्ेतकऱयाींनी
(अडत्याींनी) सींबधीं ित जजल्हाधिकारी, डी.सी.सप्लाय अधिकारी, नागपरू ि
विभागीय आयक्
ु त, नागपरू याींचेकडे लेखी तिार केली असल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास,

चौकर्ीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) होय, याबाबत ईमेल द्िारे तिार प्राप्त झालेली आहे .

(२) सदर प्रकरणी माकेद्ींग फेडरे र्न माफशत स्िींतत्रपणे चौकर्ी करण्यात आली.
चौकर्ी अहिालात खरे दीमध्ये अननयलमतता आढळून आली नाही, परीं तु प्रत्यक्ष

खरे दी करण्यात आलेला िान ि धगरणीमालकाींना दे ण्यात आलेला िान यामध्ये
घ् आल्यामळ
ु े घ्ीची रक्कम माकेद्ींग फेडरे र्नकडून मींजूर घ् िजा जाता,

सदर सींस्थेला दे य असलेल्या प्रर्ासकीय खचाशतन
ू िसल
ू करण्यात आली आहे .

तसेच, जजल्हा माकेद्ींग अधिकारी, गोंददया याींनी सदर सींस्थेकडून रब्बी हीं गाम

२०१६-१७ चे िान खरे दीचे काम ददनाींक १४.४.२०१७ च्या आदे र्ान्िये काढून
घेतले आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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रोदहणखेि (ता.मोताळा, जज.बुलिाणा) ि १२ गािाांचा
पाण पुरिठा बांद असल्याबाबत

(३२)

*

९६०४६

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

(शशिी), श्र .विजय ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोदहणखेड (ता.मोताळा, जज.बल
ु डाणा) ि १२ गािाींचा पाणीपरु िठा योजनेव्दारे

होणारा पाणी परु िठा सींबि
ीं ीत कींत्रा्दाराने ददनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ पासन
ु
बींद केला असल्याची बाब ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ठजकाणचा पाणी परु िठा बींद केल्यामळ
ु े रोदहणखेड ि १२
गाींिे वपण्याच्या पाण्यापासन
ू िींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,त्यात काय ननषपन्न
झाले ि त्यानस
ु ार उक्त दठकाणी पाणी परु िठा योजना त्िररत सरू
ु करणे बाबत
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे .

कींत्रा्दाराने ददनाींक २५/१०/२०१७ रोजी दे खभाल दरु
ु स्तीकरीता आिश्यक

ननिी नसल्याचे कारणास्ति पाणी परु िठा बींद केला होता.
(२) हे खरे नाही.

(३) सिश ग्रामपींचायत ि जजल्हा पररषद समिेत बैठक घेऊन पाणी परु िठा
तात्काळ सरु ळीत सरु
ु करण्याचे ननदे र् दे ण्यात आले. तसेच सिश ग्रामपींचायतीींना

योजनेची पढ
ु ील कामे ि दे खभाल दरु
ु स्ती सरु
ु ठे िण्याकरीता लर्खर सलमती

स्थापन करण्याकरीता मागशदर्शन करण्यात आले. ि ददनाींक २६/१०/२०१७ पासन
ू
सरु ळीत पाणी परु िठा सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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अांजनगाि (जज.अमराित ) पांचायत सशमत ने तनमयलग्राम योजनेंतगयत
गिांि प्रशशक्षण शौचालय बाांधिामामध्ये िेलेला गैरव्यिहार
(३३)

*

९९४२७

श्र .अशमत झनि (ररसोि) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींजनगाि (जज.अमरािती) पींचायत सलमतीने ननमशलग्राम योजनेंतगशत गिींडी

प्रलर्क्षण र्ौचालय बाींिकाम सींपण
ू श तालक्
ु यात राबिन
ू तालक
ु ा र्ौचालय मक्
ु त
झाला असे दाखविल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त योजना राबविण्यात आल्याचे कागदोपत्री

दाखिन
ू या

योजनेखाली र्ौचालय बाींिकाम ि गिींडी प्रलर्क्षणाची दे यके ननयमबाहयररतीने

ऑफ लाईन पध्दतीद्िारे अदा करण्यात आली असन
ू यामध्ये लाखो रुपयाींचा
अपहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही.
तथावप अर्ा आर्याचे ित्ृ त ददनाींक २१.१०.२०१७ रोजी दै ननक दे र्ोन्नती
या ित्ृ तपत्रामध्ये
(२) हे खरे नाही.

प्रलसध्द झाले होते.

अींजनगाींि सज
ु ी अधिनस्त एकूण ४९ ग्रामपींचायती आहे त. त्यापैकी ११
ग्रामपींचायतीींमध्ये १२ गिींडी प्रलर्क्षण दे ण्यात आले. प्रनत प्रलर्क्षण ५० र्ौचालय
बाींिकामाचे उद्दीष् होते. ९ ग्रामपींचायतीींनी गिींडी प्रलर्क्षणासाठी त्याींना वितरीत
केलेला ननिी खचश केलेला आहे .त्याची प्रमाणके ि गिींडयाींची स्िाक्षरी दप्तरी
उपलब्ि आहे त. ददहगाींि ग्रामपींचायतीमध्ये पण
ू श ५० लाभाथी नसल्याने सदर
ननिी अखचीत रादहला आहे . उिशरीत ग्रामपींचायतीमध्ये गिींडी प्रलर्क्षणासाठी
स्थाननक गिींडी उपलब्ि असल्याने खचश झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
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राज्यात शालेय स्तरािर “मुखय तनिाल क्षेत्र” (िेआरए) पध्दत
राबविण्याबाबत तसेच उस्मानाबाद जजल्हा पररषद शाळे मध्ये
सोलार पॅनल पुरिठा िरण्याबाबत
(३४)

*

९८४८८

श्र .सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्र .ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्त

नगर), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .अजजत पिार (बारामत ),

श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .जजतें द्र आव्हाि
(मब्र
ांु ा

िळिा),

(मादहम) :
काय :-

श्र .प्रिाश

फातपेिर

(चें बरू ),

श्र .सदा

सरिणिर

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) र्ासनाने राज्यातील र्ालेय स्तरािर “मख्
ु य ननकाल क्षेत्र” (केआरए) पध्दत
राबविण्याचा ननणशय माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच उस्मानाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषदे च्या सिश प्राथलमक ि
माध्यलमक अर्ा एकूण १०९३ र्ाळा असन
ू मा.मख्
ु यमींत्री याींनी लर्क्षण विभागास
ददलेल्या (केआरए) “मख्
ु य ननकाल क्षेत्र” उदद्दष्ाप्रमाणे सिश र्ाळा डडजी्ल होणे

अपेक्षक्षत असन
दे यके थकीत
ू ही बऱयाच जजल्हा पररषद र्ाळे ची विद्यत
ु

असल्यामळ
ु े तेथील विद्यत
ु परु िठा खींडीत केल्याने उक्त र्ाळाींना सोलार
पॅनलचा परु िठा करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी उस्मानाबाद
याींनी ददनाींक १० जुल,ै २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी पत्रान्िये केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केआरए पध्दतीत ककती ि कोणती उदृदीष्े ठे िण्यात आली
आहे त ि त्याची अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने उस्मानाबाद जजल्हा पररषद र्ाळे मध्ये सोलार
पॅनल परु िठा करण्याबाबत ि राज्यात केआरए पध्दत राबविण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . विनोद ताििे : (१) होय.

(२) र्ासनाकडे सदर मागणी प्राप्त झालेली नाही. तथावप सभापती, कृषी,
पर्स
ीं िशन ि दग्ु िविकास सलमती, जजल्हा पररषद, उस्मानाबाद याींनी दद.२३ मे,
ु ि

२०१७ च्या पत्रान्िये लर्क्षणाधिकारी (प्राथलमक), जज.प.उस्मानाबाद याींच्याकडे
या सींदभाशत मादहतीची मागणी केलेली आहे .

(३) मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी विभागास पढ
ु ीलप्रमाणे KRA सींदभाशत उदद्दष्े ददले
असन
ू त्या सींदभाशत विभागिार बैठका घऊन ननयोजन करण्यात येत आहे .

१. खाजगी अनद
ु ाननत ि विनाअनद
ु ाननत र्ाळाींमध्ये प्रिेर् सींदभाशत

विद्याथी ि पालक याींना त्रास न होता सींपण
ू श प्रिीया ही पारदर्शक Digital
पध्दतीने ि सल
ु भपणे होण्याकरीता योग्य ते ननयोजन करुन सि
ु ारणा करणे.

२. ASER evauation प्रमाणे सिश जजल्हे सातारा जजल््याच्या २०१६च्या

मानाींकनानस
ु ार आणणे.

३. िषाशत ४ बा्य परीक्षा/चाचणी घेऊन पालकाींना कळविणे.

करणे.

करणे.

४. इयत्ता १ ली ते १०िी तील विद्यार्थयांच्या मल
ू भत
ू क्षमता विकलसत
५. प्रगत र्ैक्षणणक महाराषर अींतगशत ७५% प्राथलमक र्ाळाींना प्रगत करणे.
६. प्रगत र्ैक्षणणक महाराषर अींतगशत ५०% उच्च प्राथलमक र्ाळाींना प्रगत

७. प्रगत र्ैक्षणणक महाराषर अींतगशत माध्यलमक स्तर माध्यलमक र्ाळाींना

प्रगत करणे.

८. Aग्रेड मध्ये नसलेल्या र्ाळाींनी ककमान १श्रेणी िाढ करणे. तसेच ३३ %

र्ाळा A ग्रेड मध्ये आणणे.

९. इयत्ता नििी ते दहािीमिील विद्यार्थयांचे गळतीचे प्रमाण मागील

िषाशच्या तल
ु नेत ५०% नी कमी करणे.

१०. सिश र्ाळा डडजज्ल करणे (१००%).

११. २५% र्ाळाींमध्ये बायोमॅरीक लागू करणे. (Thump impression /

Facial Recognition )

१२. राज्यातील १००० प्रगत र्ाळाींमिील १००% विद्यार्थयांमध्ये

स्िच्छतेच्या सियी रुजविणे.
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(४) सद्य:जस्थतीत उस्मानाबाद जजल्हा पररषद र्ाळे मध्ये सोलार पॅनल परु िठा
करण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचारािीन नाही ि राज्यात केआरए पध्दत
राबविण्याबाबत विभागिार आढािा बैठका घेऊन ननयोजन करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नि मुांबई शहरात ल जल ि िायू प्रदष
ू ण रोखण्याबाबत.
(३५)

*

९५६९९

श्र .सांदीप नाईि (ऐरोली), श्र .मनोहर भोईर (उरण),

श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी),
श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), अॅि.यशोमत

ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू ििेगाि), श्र .अमर िाळे (आिी),

श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .विजय ििेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .सभ
ु ाष उफय
पांडितशेठ पाटील (अशलबाग) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) निी मब
ुीं ईतील ठाणे-बेलापरू औद्योधगक िसाहतीतील अनेक रासायननक
कींपन्या तसेच ठाणे औद्योधगक िसाहतीमिील ८३ कींपन्या ननयमाींचे उल्लींघन

करुन रात्री विषारी गॅस िातािरणात सोडत असन
ू रासायननक पाणी प्रकिया न
करताच निी मब
ुीं ईतील नाल्याींमध्ये सोडत असल्याचा प्रकार माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच निी मब
ुीं ईमध्ये हजारो िाहनाींमळ
ु े मोठ्या प्रमाणािर िायू प्रदष
ू णाची
समस्या ननमाशण झाली आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िायू प्रदष
ू णाबरोबरच एमआयडीसी क्षेत्रातील रासायननक
कारखान्यातील दवु षत पाण्यािर कोणतीही प्रकिया न करता ते पाणी निी

मब
ींु ईतील नाल्यामींध्ये सोडण्यात येत असल्याने जल प्रदष
ू ण िाढले असन
ू त्याचा
पररणाम नागररकाींच्या आरोग्यािर होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रदष
ू ण करणाऱया कींपन्याींची नािे महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण

मींडळ आणण एमआयडीसीलाही पाललकेने कळविली आहेत, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, र्हरातील िायू ि जलप्रदष
ू ण रोखण्याकडे प्रदष
ू ण ननयींत्रण
मींडळाचे दल
श
होत असल्याने स्थाननक लोकप्रनतननिी, ऐरोली याींनी माहे
ु क्ष

ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान मा.पयाशिरण मींत्री याींना ननिेदन ददले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ींु ई र्हरातील िायू आणण जल
ु ार निी मब

प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या ि सींबधीं ित कींपन्याींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, याबाबतचे ित्ृ त ददनाींक
१२/०९/२०१७ रोजी ित्ृ तपत्रामध्ये प्रलसध्द झाले होते.
(२) हे अर्ींत: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
(५)

हे खरे आहे .

(६) सदर ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने महाराषर प्रदष
ु ग
ू ण ननयींत्रण मींडळ, निी मब
ुीं ई
महानगरपाललका ि सीई्ीपी याींच्या प्रनतननिीव्दारे माहे सप््ें बर २०१७ मध्ये ८३

उद्योगाींच्या केलेल्या सींयक्
ु त पाहणी दरम्यान कोणत्याही उद्योगाचे औद्योधगक
साींडपाणी थे् नाल्यात लमसळत असल्याचे आढळून आले नव्हते. तथावप, माहे

ऑक््ोबर २०१७ मध्ये महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या स्तरािर करण्यात
आलेल्या पाहणीत िाऊन पेरोललयम प्रोडक््स या उद्योगाकडून औद्योधगक

साींडपाणी नाल्यात सोडले जात असल्याने सदर उद्योगास उत्पादन बींदचे आदे र्

दे ण्यात आले आहे त. तसेच ४ उद्योगाींनी सींमती पत्राच्या अ्ीींची पत
श ा न
ु त
केल्यामळ
ु े सदर उद्योगाींना प्रस्तावित आदे र् ि ५ उद्योगाना कारणे दाखिा
नो्ीस बजािण्यात आल्या आहे त.
(७) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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राज्यात प्राथशमि माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि अनुदातनत
शाळाांमध ल िेलेली तनयमबाहय शशक्षि भरत

(३६)

*

(भोर) :
काय :-

९९२५२

प्रा.(श्र मत ) मेधा िुलिणी (िोथरुि), श्र .सांग्राम थोपटे

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील र्ासकीय ि खाजगी अनद
ु ाननत प्राथलमक, माध्यलमक ि उच्च
माध्यलमक

र्ाळाींमध्ये

लर्क्षक

भरतीस

पण
श णे
ू प

बींदी

असताना

सिशच

जजल््याींमध्ये ७ हजारापेक्षा जास्त लर्क्षकाींच्या करण्यात आलेल्या ननयमबाहय
भरतीमध्ये प्राथलमक ४८८, माध्यलमक २ हजार ८०५ ि उच्च माध्यलमक ७१८
अर्ा एकूण ४ हजार ११ लर्क्षकाींच्या मान्यता ननयमबा्य असल्याचे माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, लर्क्षण आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सलमतीकडून २
मे, २०१२ नींतर दे ण्यात आलेल्या लर्क्षक मान्यतेच्या चौकर्ीत ४ हजार ११

मान्यतेमध्ये ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे, पदाची जादहरात प्रलसद्ध न करता
ननयक्
ु ती करणे, रोस््र न पाळणे अर्ा प्रकारच्या अननयलमतता ननदर्शनास
आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच उक्त ननयमबाहय

भरती करण्यात आलेल्या

लर्क्षकाींच्या िेतनािर

र्ासनाच्या नतजोरीतन
ू ९७ को्ी रुपये खचश झाल्याचेही ननदर्शनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने उक्त र्ाळाींमिील

लर्क्षकाींच्या ननयमबा्य ननयक्
ु त्या

रद्द करुन त्याींच्याकडून िेतन िसल
ू केले जाणार आहे काय,

(५) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ि त्यानस
ु ार दोषी

आढळलेल्या अधिकारी सींचालकाींिर कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) अींर्त: खरे आहे .
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(४) चौकर्ीनींतर मान्यता रद्द करण्याची कायशिाही करण्यात येईल.
(५) कायशिाही सरु
ु आहे .

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

ददघांच (ता.आटपाि , जज.साांगली) नळ पाण पुरिठा
योजनेच चौिश िरण्याबाबत

(३७)

*

९६६२७

श्र .अतनल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि

स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ददघींची (ता.आ्पाडी, जज.साींगली) नळ पाणीपरु िठा योजनेची महाराषर
जीिन प्राधिकरण, कोल्हापरू विभाग याींच्यामाफशत चौकर्ी करण्याचे आदे र् माहे

ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान मख्
ु य कायशकारी अधिकारी याींनी ददले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त चौकर्ीचा अहिाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे

काय, त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार दोषी अधिकारी ि कींत्रा्दाराींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) तसेच सदर नळ पाणीपरु िठा योजनेची
नागररकाींना

तातडीने दरू
ु स्ती करण्याबाबत ि

ननयलमतपणे वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने

कोणती कायशिाही केली िा करण्यत येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय, हे खरे आहे .

मौजे ददघींची ता.आ्पाडी, जज.साींगली येथील भारत ननमाशण योजनेअत
ीं गशत

नळ पाणी परु िठा योजनेची अींमलबजािणी महाराषर जीिन प्राधिकरण विभाग,

साींगली या कायाशलयामाफशत करणेत आली आहे . योजनेच्या झालेल्या कामाच्या
ननकृषठ दजाश बाबत चौकर्ी ि अननयलमततेबाबत अधिक्षक अलभयींता,

गण
ु ननयींत्रण ि दक्षता पथक महाराषर जीिन प्राधिकरण नविन प्रर्ासकीय
इमारत पदहला मजला कन्है यानगर ठाणे पि
े डून तपासणी करुन
ु श याींचक
घेणेबाबत अधिक्षक अलभयींता, महाराषर जीिन प्राधिकरण मींडळ,साींगली याींना

दद.०१/०९/२०१७ रोजी मा.मख्
ु य कायशकारी अधिकारी जजल्हा पररषद साींगली याींनी
कळविले आहे .

48
(२) महाराषर जीिन प्राधिकरण या कायाशलयास केलेल्या कायशिाहीचा अहिाल
सादर

करण्या बाबत कळविण्यात आले आहे . परीं तु अद्याप अहिाल अप्राप्त

आहे . तथावप र्ासककय तींत्रननकेतन लमरज या त्रयस्थ यींत्रणेकडून तपासणी

करणेसाठी दद. २६/१०/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये कळविणेत आले आहे . सदर
तपासणीचा अहिाल प्राप्त होताच कायशिाही करणेत येईल.

(३) महाडडकिाडी तलािातील उपसा विदहरीिरून करणेत आलेल्या पाणी परु िठा
योजनेच्या जलर्घ्
ु दीकरण केंद्रातील िाळू खराब झाल्याने गेली दोन िषे बींद

असल्याने िापरात न घेता ननींबाळकर िस्ती तलािालगत असणाऱया याच

गािच्या उद्भि विदहरीस परु े से पाणी उपलब्ि असल्याने सदर योजनेमिील

दाबनललका, उीं च ्ाकी ि वितरण व्यिस्था इत्यादी उपाींगाचा िापर करुन
गािठाण ि योजनेमिील मींजूर िाड्या िस्त्याींना पाणी परु िठा सरु
ु आहे .

पण
ु श झालेल्या योजनेमिील जलर्ध्
ु दीकरण केंद्राींमिील कफल््रची िाळू

बदलणे आिश्यक असल्याने

ग्रामपींचायत ददघींची याींचेमाफशत १४ िा वित्त

आयोग अींतगशत प्राप्त ननिी मिून सदर काम हाती घेणेत येत आहे . त्याचप्रमाणे
योजनेत समाविष् नसलेल्या िाड्यािस्त्या ि ज्या िाड्या िस्त्याींच्या दठकाणी

पाणी ्ीं चाई ननमाशण झालेली होती त्या दठकाणी ्ँ करद्िारे दद.२४/०३/२०१७ ते
दद.१५/०९/२०१७ या कालाििीमध्ये पाणी परु िठा केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

लोहा (जज.नाांदेि) तालुक्यात ल मागासप्रिगायत ल ि दाररद्रय रे षेखालील
(३८)

*

उत्तर) :
काय :-

विदयाथी गणिेशापासून िांधचत रादहल्याबाबत

९९३८६

श्र मत अशमता चव्हाण (भोिर), श्र .ि .प .सािांत (नाांदेि

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) र्ासनाने मागासप्रिगाशतील विद्याथी ि दाररद्रय रे षख
े ालील र्ालेय

विदयार्थयाशना गणिेर्ासाठी दे ण्यात येणारी ४०० रुपयाींची रक्कम थे् बँकेत जमा
करण्याचा ननणशय घेतला असन
ू त्यानस
ु ार पालकाींनी गणिेर् खरे दी करुन त्याची
पािती र्ाळे कडे जमा केल्यानींतरच सींबधीं ित विदयार्थयाशच्या बँक खात्यात
गणिेर्ाची रक्कम जमा होणार आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननणशयानस
ु ार लोहा (जज.नाींदेड) तालक्
ु यातील र्ाळाींना
पींचायत सलमतीच्या लर्क्षण विभागाने अिाशच ननिी ददला असल्याने २००
रुपयाींत गणिेर् उपलब्ि करण्याची समस्या ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े ऐन स्िाींतत्रयददनी विदयार्थयाशना गणिेर्ापासन
ू िींधचत
रहािे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या सींदभाशत र्ासनाने चौकर्ी करुन भविषयात विदयाथी

गणिेर्ापासन
ू िींधचत राहू नये यासाठी कोणती कायशिाही केली आहे िा करण्यात
येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

लोहा तालक्
ु यातील एकूण १५८०४ विद्यार्थयांना प्रनत विद्याथी रु. ४००/-

याप्रमाणे गणिेर्ाचा ननिी सींबधीं ित र्ाळा व्यिस्थापन सलमतीकडे िगश करण्यात
आला आहे .

(४) पात्र विद्यार्थयांची बँक खाते काढण्याबाबत सच
ू ना ददलेल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िोल्हापरू जजल््यात ल पूरपररजस्थत मळ
ु े शशक्षि पात्रता परीक्षा (टीईटी)
दे णाऱ्या उमेदिाराांना पररक्षा दे ता न आल्याबाबत

(३९)

*

१००२२९

श्र .चांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुििर

(शाहूिाि ) :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र
करतील काय :-

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कोल्हापरू जजल्हयामध्ये माहे जल
ु ,ै २०१७ मध्ये झालेल्या परु पररजस्थतीमळ
ु े
३४ मागश बींद झाले असल्याने महाराषर राज्य लर्क्षक, पात्रता परीक्षा (्ीई्ी)
दे णाऱया उमेदिाराींिर याचा पररणाम

झाला आहे हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त परु पररजस्थतीमळ
ु े परीक्षा केंद्रािर िेळेत पोहचता आले
नसलेल्या ३०० हून अधिक पररक्षार्थयांना परीक्षेला बसण्याची परिानगी
नाकारण्यात आल्यामळ
ु े पररक्षार्थयांचे एक िषश िाया गेल,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार उक्त परीक्षेला विदहत िेळेमध्ये न पोहोचलेल्या उमेदिाराींसाठी
पन्
ु हा परीक्षा घेण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१), (२) ि (३) लर्क्षक पात्रता पररक्षेचे आयोजन ददनाींक
२२/०७/२०१७ रोजी जजल्हयाच्या मख्
ु यालयी करण्यात आल्याबाबतची प्रलसध्दी

दै ननक ितशमानपत्रातन
ू तसेच पररक्षा पररषदे च्या सींकेतस्थळािर करण्यात आली
होती. तसेच पररक्षेकररता िेळेिर उपजस्थत राहण्याच्या सच
ू ना पररक्षाथीच्या

प्रिेर्पत्रािर दे ण्यात आलेल्या होत्या. पररक्षेस िेळेिर उपजस्थत राहण्याची पि
ू श
कल्पना ददलेली असल्याने पररक्षेस उलर्रा आलेल्या पररक्षार्थयांचे िषश िाया
जाण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.

परु पररजस्थतीमळ
ु े पररक्षेपासन
ू िींधचत रहािे लागल्याबाबतच्या तिारी

उमेदिाराींकडून पररक्षा पररषदे स प्राप्त झाल्या नाहीत. तसेच पररक्षा दे ता न

आलेल्या उमेदिाराींनी पन्ू हा पररक्षा घेण्याबाबतची मागणी ही सदर पररषदे स
प्राप्त झाली नाही.

सदर पररक्षा राज्यस्तरीय असल्याने, केिळ कोल्हापरू साठी पन्
ू हा पररक्षा घेण्याची
मागणी आल्यास, ती मान्य करणे र्क्य होणार नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

सोलापूर जजल््यात ल अन्नपूणाय शशधापत्रत्रिा धारिाांना
धान्याचा पुरिठा बांद िेल्याबाबत

(४०)

*

१०१४०७

श्र .गणपतराि दे शमख
ु (साांगोले) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) सोलापरू जजल््यातील स्िस्त िान्य दक
ु ानातन
ू माहे माचश, २०१७ पासन
ू
अन्नपण
ू ाश लर्िापत्रत्रका िारकाींना र्ासनाकडून मोफत परु विण्यात येणारा
िान्याचा परु िठा बींद झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
श त िान्य परु िठा
ु ार उक्त जजल््यातील लाभार्थयांना पि
ू ि
होण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची
सद्यजस्थती काय आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) ि (२) अन्नपण
ु ाश योजने अींतगशत केंद्र र्ासनाकडून माहे

ऑक््ोबर, २०१५ पासन
ू चे ननयतन राज्य र्ासनास उपलब्ि झालेले नाही. सदर
योजना

ही केंद्र

ननयतनाची

र्ासनाची

मागणी

केंद्र

योजना असल्याने पढ
ु ील

र्ासनाकडे

पाठपरु ािादे खील करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

करण्यात

आली

कालाििीसाठीच्या
असन
ू

त्याबाबत

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

नाांदगाि खांिश्े िर (जज.अमराित ) तालुक्यात ल १२ गािाांमध्ये
पाण पुरिठा योजनेत झालेली अतनयशमतता

(४१)

*

९५५२०

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदगाि खींडश्े िर (जज.अमरािती) तालक्
ु यातील १२ गािाींत सन २०१७ मध्ये

करण्यात आलेल्या भारत ननमाशण कायशिमातील पाणीपरु िठा योजनेत मींजरू

ननिीपेक्षा अधिक रकमेची दे यके सादर केल्याचे तसेच सदर योजना १०
िषाशपासन
ु

अपण
ू श जस्थनतत असल्याचे ददनाींक १ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्या

सम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
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(३) तसेच उक्त योजना पण
ू श करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

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

नाींदगाि खींडश्े िर (जज.अमरािती) तालक्
ै ी ४
ु यातील एकूण १४ योजनाींपक

योजना अपण
ु श होत्या.
(२) ि

(३) चार अपण
ू श योजनाींची कामे सबींिीत ग्राम पाणी परु िठा सलमतीकडून

करुन घेण्यात आली आहे त.
तसेच

तफाित

आढळून

आलेल्या

दोन

सलमतीविरुद्ध

गन्ु हा

नोंदविण्याबाबत ग् विकास अधिकाऱयाींना कळविण्यात आले आहे . एक

सलमतीकडून जादाची रक्कम िसल
ू करण्यात आली आहे . तर एका सलमतीिर
फौजदारी गन्
ु हा दाखल करण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राज्यात ल शाळाांमध ल िला, शारीररि शशक्षण आणण िायायनुभि
शशक्षिाांच्या तनयुक्त बाबत

(४२)

*

१००८३१

श्र .सतु नल शशांदे (िरळ ) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील १०० पेक्षा अधिक प्सींख्या असलेल्या एकूण एक हजार ८३५

र्ाळाींमध्ये कला, र्ारीररक लर्क्षण आणण कायाशनभ
ु ि या विभागाींसाठी लर्क्षक

नेमण्याकरीता र्ालेय लर्क्षण ि िीडा विभागाने काढलेल्या अध्यादे र्ात या

जागा भरताना मानिन न घेणा-यािर भर दे ण्याच्या सच
ु ना करण्यात आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२). असल्यास, यामळ
ु े कला, र्ारररीक लर्क्षण ि कायाशनभ
ु ि लर्क्षकाींमध्ये

सींतप्त भािना ननमाशण झाली असन
ू यासींदभाशत तीव्र आींदोलन करण्याचा इर्ारा
लर्क्षक सींघ्नाींनी ददला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय असल्यास, त्यानस
ु ार
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . विनोद ताििे : (१), (२), (३) ि (४) बालकाींचा मोफत ि सक्तीचा लर्क्षणाचा

अधिकार अधिननयम,२००९ नस
ु ार उच्च प्राथलमक र्ाळाींमध्ये अींर्कालीन

ननदे र्काींची ननयक्
ु ती तसेच अनतथी ननदे र्काींचे पथक तयार करण्याबाबतचा
र्ासनननणशय ०१ सप््ें बर, २०१७ रोजी ननगशमीत करण्यात आला आहे .

याअन्िये अींर्कालीन ननदे र्काींची पदे ननमाशण करण्यास आणण घडयाळी

तत्िािर तात्परु त्या स्िरुपात पि
श त मानिनािर ननयक्
ू ि
ु ती करण्यास मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) येथ ल भोसे ि इतर ३९ गािाांच प्रादे शशि नळ
पाण पुरिठा योजना प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(४३)

*

१०१६११

श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींगळिेढा (जज.सोलापरू ) येथील भोसे ि इतर ३९ गािाींच्या प्रादे लर्क नळ
पाणी परु िठा योजनेस ददनाींक ११ जुल,ै २०१४ रोजी िा त्या सम
ु ारास प्रर्ासकीय
मान्यता दे ऊनही अद्याप सदर योजना प्रलींत्रबत असन
ू कायाशजन्ित झाली
नसल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजना माहे ऑगस््, २०१७ पयंत पण
ू श करून योजना

लोकाींसाठी प्रत्यक्ष कायाशन्िीत करण्याचे मयाशदा आदे र् ददले असल्याचेही
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्यापही उपरोक्त योजनेतील बरीचर्ी कामे प्रलींत्रबत असन
ू

याबाबत सींबधीं ित कींत्रा्दार ि पाणी परु िठा विभाग याींचेकडून ददरीं गाई होत
असल्यामळ
ु े त्या भागातील लोकाींना वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई होत असल्याचेही
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सदर पाणी परु िठा योजना तातडीने पण
ु श करून ती कायाशजन्ित
करणेबाबत कोणती कायशिाही केली तसेच ददरीं गाई करणाऱया सींबधीं िताींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) हे खरे नाही
सदर

योजनेमिील ४०

गािाींपक
ै ी १५

गािाींना

चाचणी

स्िरुपात

मागणीनस
ु ार पाणी परु िठा सरु
ु आहे .उिशरीत गािे माचश,२०१८ अखेर कायाशजन्ित
करण्यात येत आहे त.

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही, योजनेची सिशसािारणपणे ७७% कामे पण
ू श झाली आहे त.सदर
योजनेमिील ४० गािाींपक
ै ी १५ गािाींना चाचणी स्िरुपात मागणीनस
ु ार पाणी

परु िठा सरु
ु आहे . उिशरीत गािे माचश,२०१८ अखेर कायाशजन्ित करण्यात येत
आहे त.

(४) ि (५) भोसे प्रादे लर्क योजनेमिील ४० पैकी १५ गािाींना चाचणी स्िरुपात
मागणी नस
ु ार पाणी परु िठा सरु
ु केला आहे . सदर योजनेची कामे प्रगतीपथािर
असन
ू उिशरीत २५ गाींिामिील १३ गाींिे

डडसेंबर, २०१७ अखेर ि १२ गाींिे माहे

माचश, २०१८ पयंत कायाशजन्ित करण्याचे ननयोजन केलेले असन
ू सींबधीं ित

ठे केदारास याबाबत समज दे ण्यात आलेली आहे . ठे केदारास कामाची प्रगती
िाढविण्याबाबत नो्ीस दे ण्यात आली आहे .

सदर योजने मिील सिश गाींिे कायाशजन्ित करण्यास लागलेल्या विलींबाची कारणे
खालील प्रमाणे आहे त:१)

जॅकिेल

जाणेसाठीच्या

जोडपल
ु ासाठीच्या

गािकऱयाींच्या हरकतीमळ
ु े जागा उलर्रा ताब्यात लमळली.

जागेबाबत

स्थाननक

२) जलर्ध्
ु दीकरण केंद्रासाठी आिश्यक असणारी जागा एक िषश उलर्राने

लमळाली.

३) उीं च ्ाक्या ि जलर्ध्
ु दीकरण केंद्र बाींिकामासाठी आिश्यक िाळू

िेळेिर उपलब्ि झाली नाही.
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४) सदर योजनेसाठी ्प्या्प्याने आिश्यक असणारा ननिी काही

कालाििीत अींर्त: उपलब्ि झाला.

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

रायगि जजल्हयात समुद्रकिनारी स आरझेि ि पयायिरणाचे
तनयम िािलून अनधधिृतपणे िेलेली बाांधिामे

(४४)

*

९५१९५

श्र .भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .मिरां द
जाधि-पाटील (िाई), श्र .किसन िथोरे (मरु बाि) :
मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण

(१) रायगड जजल्हयातील मरु
ु ड ि जींजजरा, बोली, कालर्द, बारर्ीि ि नाींदगाि
समद्र
ु ककनारी सीआरझेड ि पयाशिरण कायदयाचा भींग करुन अधिकारी ि

बाींिकाम व्यािसानयकाींर्ी सींगनमत करुन अनधिकृतपणे अललर्ान बींगल्याींची
बाींिकामे केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे .

(२) ि (३) अललबाग ि मरु
ु ड तालक्
ु यातील समद्र
ु ककनारी बाींिण्यात आलेल्या
अनि
ु मे १४५ ि १६७ बाींिकाम िारकाींना महाराषर नगर रचना अधिननयम,
१९६६ िे कलम

५२, ५३, ५४ ि ५५ तसेच, पयाशिरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६

चे कलम ३ (१) प १५ अन्िये

सींबधीं ित तहलसलदाराकडून नो्ीस बजािण्यात

आल्या आहे त, सदर दाव्याींपक
ै ी अललबाग तालक्
ु यातील ६१ ि मरु
ु ड तालक्
ु यातील
१०१ दाव्याींमिील अनधिकृत बाींिकामाबाबत मा.न्यायालयाने तात्परु ते स्थधगती
आदे र् ददले आहे त.
सदर

दोन्ही

तालक्
ु यातील

अनधिकृत

बाींिकामाींपक
ै ी

अललबाग

तालक्
ु यातील ६९ ि मरु
ु ड तालक्
ु यातील ९५ प्रकरणाींमध्ये महाराषर नगररचना
अधिननयम, १९६६ चे कलम ५२, ५३, ५४ ि ५५ ि केंदद्रय पयाशिरण ि िन
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मींत्रालयाच्या ददनाींक ६/१/२०११ रोजीच्या अनघसच
ू नेमिील ननदे र्ाींचे उल्लींघन

केल्याचे सींबधीं िताविरुध्द पयाशिरण (सींरक्षण) कायदा, १९८६ चे कलम ३(१) ि १५
अन्िये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त.

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

यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्याप ठात
होत असलेला गैरव्यिहार

(४५)

*

९९३०४

(बागलाण) :

करतील काय :-

श्र .योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली), श्र मत ददवपिा चव्हाण
सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यर्िींतराि चव्हाण महाराषर मक्
ु त विद्यापीठात मोठया प्रमाणािर
गैरव्यिहार झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गैरव्यिहाराची तातडीने चौकर्ी करण्यासाठी त्रत्रसदस्यीय
सलमती गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, यर्िींतराि चव्हाण महाराषर मक्
ु त विद्यापीठाचे माजी कुलसधचि
डॉ.प्रकार् अतकरें ची स्ितींत्र सलमतीमाफशत चौकर्ी करण्याचा ननणशय घेतला

असन
ू चौकर्ी सरु
ु असतानाच मक्
ु त विद्यावपठाच्या तीन-तीन विभागाच्या
पदाींचा कायशभार त्याींच्याकडे सोपविण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनास सदर चौकर्ी सलमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे
काय, सलमतीच्या अहिालात कोणकोणत्या बाबी नमद
ू केल्या आहे त,

(५) त्यानस
ु ार र्ासनाने सींबधीं ित दोषी अधिकऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) विद्यापीठामध्ये गैरव्यिहार झाल्याच्या बातम्या

ित्ृ तपत्रात प्रलसध्द झालेल्या आहे त. तसेच या सींदभाशत तिारी विद्यापीठास
प्राप्त झालेल्या आहे त.
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(२) होय. कधथत गैरव्यिहाराबाबतीत ित्ृ तपत्रातील प्रलसध्द बातम्याींच्या
अनष
ीं ाने सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी विद्यापीठाने डॉ.खडककार याींच्या
ु ग
अध्यक्षतेखाली त्रत्रस्तरीय सलमती गदठत केलेली आहे .

(३) होय. प्रश्नािीन प्रकरणी डॉ.अतकरे याींच्या विरुध्द प्राप्त तिारीींची

तपासणीसाठी डॉ.नींदनिार याींचे अध्यक्षतेखाली त्रत्रसदस्यीय सलमती गदठत
करण्यात आली असन
ू त्यापि
ू ीच डॉ.अतकरे याींचा अनभ
ु ि विचारात घेऊन
प्राध्यापक पदाबरोबरच विद्यापीठातील प्रभारी सींचालक, विद्याथी सेिा या ररक्त

पदाचा अनतररक्त कायशभार दद.३१/०३/२०१७ पासन
ददलेला आहे . तसेच
ू

विद्यापीठाच्या पररक्षा ननयींत्रक पदाचा तात्परू ता कायशभार दद.१४/०८/२०१७ रोजी
दे ण्यात

आला

होता.

त्यानींतर

श्री.अतकरे

याींना

दद.२०/०९/२०१७

ते

दद.०२/१०/२०१७ या कालाििीत कुलसधचि पदाचा कायशभार दे ण्यात आला होता.

(४) नाही. ित्ृ तपत्रातील बातम्याींच्या अनष
ीं ाने स्थावपत डॉ. खडककार सलमतीचा
ु ग
अहिाल अद्याप विद्यापीठास प्राप्त नाही. तथावप, प्रश्नभाग – ३ मध्ये नमद
ु
डॉ.अतकरे प्रकरणी डॉ.नींदनिार सलमतीने अहिाल विद्यापीठास सादर केला
असन
ू विद्यापीठ स्तरािर छाननी सरु
ु आहे .

(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात ल ४३ नळपाण परु िठा
(४६)

*

योजनेचे िाम अपण
ू य असल्याबाबत

९६४६०

(आिी) :

श्र .अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्र .अमर िाळे

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) धचपळूण

(जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील ४३ नळपाणी परु िठा योजनेचे काम

गत एक िषाशपासन
ू अपण
ू ाशिस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानष
ीं ाने सदर नळपाणी परु िठा योजनेचे काम पण
ु ग
ू श करण्याच्या
दृष्ीने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय.

(२) सदर ४३ पाणी परु िठा योजना पण
ू श करण्यासाठी तालक
ु ास्तरीय ि
जजल्हास्तरीय सलमती गठीत करण्यात आली आहे . तालक
ु ास्तरीय सलमतीने
पाणी परु िठा ि स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष ि सधचि, तसेच ग्राम पींचायतीचे

सरपींच ि ग्रामसेिक याींच्या समिेत ददनाींक ११.८.२०१७ रोजी बैठक घेऊन
योजना पण
ु श करण्याच्या सच
ू ना ददल्या आहे त. तसेच ददनाींक २२.११.२०१७ रोजी

झालेल्या जजल्हास्तरीय बैठकीत सदर ४३ योजना पण
ु श करण्याच्या उप विभागीय
अलभयींता याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पालघरसह राज्यात ल आददिास पाड्यािरील बांद िरण्यात
आलेल्या िस्त शाळाांत ल स्ियांसेिि ि शशक्षिाांबाबत
(४७)

*

९८६८६

श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र .पास्िल धनारे (िहाण)ू :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील पालघर जजल््यातील आददिासी पाड्यािरील बींद करण्यात
आलेल्या

िस्ती

र्ाळाींमिील

लर्क्षकाींना

प्राथलमक

र्ाळामध्ये

सामािन
ू

घेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे र्ाचे पालन न केल्याने

न्यायालयाच्या खींडपीठाने पालघर जजल्हा पररषदे च्या मख्
ु य कायशकारी अधिकारी
आणण लर्क्षण अधिकाऱयाींना नो्ीस ददली असल्याचे ददनाींक १० सप््ें बर, २०१७
रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील इतर जजल््यातील ग्रामीण भागातील अनेक
िस्तीर्ाळा बींद करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने “गाि पाडा तेथे र्ाळा” या िोरणानस
ु ार िस्तीर्ाळा सरु
ु

करून स्थाननक उमेदिाराींच्या नेमणूका केल्या परीं तु काही भागातील िस्तीर्ाळा
बींद पडल्याने ददनाींक १ माचश, २०१४ च्या र्ासन ननणशयानस
ु ार उक्त उमेदिाराींना
सेिेत सामािन
घेणेबाबतचा प्रस्ताि जजल्हा पररषदे कडे पाठिन
फक्त ८
ू
ू
स्ियींसेिकाींना समािन
ू घेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर ननणशया विरोिात िस्तीर्ाळा लर्क्षकाींनी याधचका दाखल
करून न्यायालयाने त्याींना सेिेत घेण्याचा आदे र् ददला असतानाही त्यािर

जजल्हापररषद पालघर, याींनी कुठलीही कायशिाही न केल्याने िस्तीर्ाळा
लर्क्षकाींनी

मा.न्यायालयात

दाखल

केलेल्या

अिमान

याधचका

सींदभाशत

मा.न्यायालयाने िस्तीर्ाळा लर्क्षकाींची ननयक्
ु ती ि समायोजनाबाबत ददनाींक २
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास आदे र् ददल्याचे ननदर्शनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, ि त्यानस
ु ार

उपरोक्त नमद
ु स्ियींसेिक ि लर्क्षकाींबाबत तसेच उक्त बींद असलेल्या
िस्तीर्ाळा पि
श त करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,
ु ि
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) होय हे खरे आहे .

(४), (५) ि (६) मा.उच्च न्यायालयाने चार आठिडयात जजल्हास्तरािर ननणशय
घेण्याचे ननदे र् ददले आहे त. त्यानस
ु ार ननणशय घेण्यात आलेला आहे .
-----------------

सारफळ (ता.बाभळ
ु गाांि, जज.यितमाळ) येथे भज
ू ल यांत्रणेच परिानग न
घेता पाण पुरिठा विभागाने विहीरीचे खोदिाम िेल्याबाबत
(४८)

*

१००५३७

िॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय पाण परु िठा

ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सारफळी (ता.बाभळ
ु गाींि, जज.यितमाळ) येथे सन २०१६-१७ या िषाशमध्ये
पाणी परु िठा परु क योजनेअत
ीं गशत पाणीपरु िठा ि पाईपलाईन ्ाकणे या
कामासाठी रूपये १० लक्ष मींजूर करण्यात आले असल्याचे ददनाींक २६ ऑक््ोबर,
२०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणी परु िठा विभागाने भज
ू ल यींत्रणेकडून पाणीसाठा उपलब्िते
बाबतचे प्रमाणपत्र न घेता उक्त दठकाणच्या विहीरीचे खोदकाम केले असल्याने
सदर विहीरीला पाणी लागले नाही त्यामळ
ु े अनािश्यक खचश झाला, हे ही खरे
आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं ितािर कोणती कारिाई केली ि उक्त दठकाणी

कायमस्िरूपी पाणी परु िठा करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय.

सन २०१६-१७ मध्ये नळ पाणी परु िठा योजना विर्ेष दरु
ु स्ती अींतगशत

रु.९,९५,५१०/- मींजूर करण्यात आले असन
ू काम प्रगतीपथािर आहे .
(२) ि

(३) हे खरे नाही.

सदर कामात विहीरीचे काम प्रस्तावित नसल्याने, भज
ू ल यींत्रणेकडून पाणीसाठा
उपलब्ितेबाबतचे प्रमाणपत्र घेण्याची आिश्यकता नाही.

सदर दठकाणी कायमस्िरुपी पाणी परु िठा योजना अजस्तत्िात असन
ू ,

उन्हाळयात पाणी कमी पडत असल्यामळ
ु े

विर्ेष दरु
ु स्तीअींतगशत करणे प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

उध्िशनललका ि पॅनल बोडशचे काम

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

भाईंदर (जज.ठाणे) येथ ल जेसल पािय खाि किनारी खारफुटीच
(४९)

*

झािे तोिून होत असलेले अनधधिृत बाांधिाम

१०२९०४

श्र .पास्िल धनारे (िहाणू) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाईंदर (जज.ठाणे) येथील जेसल पाकश खाडीककनारी खारफु्ीची झाडे तोडून
अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे ददनाींक १४ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मेरी्ाईम बोडश ि महापाललकेचे कायशकारी अलभयींते
तसेच दोन ठे केदाराींिर पयाशिरण सींरक्षण कायद्याखाली गन्
ु हा दाखल करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर प्रकरणी तहलसलदार ठाणे याींचे कायाशलयामाफशत चौकर्ी करुन

पयाशिरण सींरक्षण अधिननयम १९८६ चे कलम १५ ि १९ तसेच कलम १५(१) ि
कलम १५(२) अन्िये लमरा भाईंदर महानगर पाललकेचे कायशकारी अलभींयता, लमरा

भाईंदर महानगरपाललकेतफे ऋवषकृती इन्रा, मे.सभ
ु ाष कन्स्रक्र्न ि महाराषर

मेरी्ाईम बोडश याींच्याविरुध्द निघर पोलीस स््े र्न येथे गन्
ु हा रजज. ि.४०७
अन्िये ददनाींक १०.११.२०१७ रोजी गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

पालीदे िद (सुिापूर) (ता.पनिेल, जज.रायगि) अांतगयत पाण पुरिठा ि
स्िच्छता सशमत च्या अध्यक्षाांन िेलेला गैरव्यिहार

(५०)

*

९५६२०

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) :

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

(१) पालीदे िद (सक
ु ापरू ) (ता.पनिेल, जज.रायगड) अींतगशत पाणी परु िठा ि

स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष याींनी केलेल्या आधथशक गैरव्यिहाराची चौकर्ी करून
त्याींच्याविरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे

सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान प्रिान सधचि, ग्रामविकास ि जलसींिारण
विभाग, मींत्रालय मब
ुीं इश याींच्याकडे ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

62
(२) असल्यास, उपरोक्त पाणी परु िठा ि स्िच्छता सलमतीचे अध्यक्ष याींनी
ग्रामपींचायत हद्दीतील विकासक ि नागररकाींकडून पाणीपट्टी ि निीन नळ जोडणी
करीता िसल
ू केलेल्या ननिीचा दरू
ु पयोग केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,कारिाईचे स्िरूप काय आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . बबनराि लोण िर : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) ि (३) सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्याकरीता उप मख्
ु य कायशकारी अधिकारी,
(पाणी ि स्िच्छता), रायगड जजल्हा पररषद, अललबाग याींची ददनाींक ०६.१२.२०१७

च्या आदे र्ान्िये ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे . याबाबत चौकर्ी सरु
ु असन
ू
चौकर्ी अहिाल प्राप्त झाल्यािर पढ
ु ील कारिाई करण्यात येईल.
(४)

प्रश्न उद््ाित नाही.

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

परभण जजल्हयात िोट्यिध रुपयाांच्या शासिीय
(५१)

*

धान्याचा झालेला अपहार

९९३२५

श्र .सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी

परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परभणी

जजल्हयातील

तहलसल

कायाशलय,

परभणी

अींतगशत

परु िठा

विभागाच्या गोदामातन
ू सम
ु ारे २४ को्ी ९७ लाख रुपयाींचे १९ हजार १४१ जक्िीं्ल

िान्य गायब झाल्याप्रकरणी तत्काललन जजल्हा परु िठा अधिकारी श्री.सींतोष

िेणीकर याींच्या विरूध्द र्ासकीय िान्याचा अपहार केल्याप्रकरणी गन्
ु हा
नोंदविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा तपास पण
ू श झाला आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . धगरीश बापट : (१), (२), (३) ि (४) परु िठा आयक्
ु त कायाशलय, मब
ुीं ई याींच्या
पथकाने

केलेल्या

गोदाम

तपासणी

अहिालानस
ु ार

सािशजननक

वितरण

व्यिस्थेअत
ीं गशत वितरीत कराियाच्या अींदाजे ४ को्ी ९७ लाख ६९ हजार ९२९

रुपये एिढया ककीं मतीच्या अन्निान्याचा परभणी येथील र्ासकीय गोदामातन
ू
अपहार झाल्याची बाब माहे ऑगस्् २०१६ मध्ये ननदर्शनास आली आहे .

सदर प्रकरणात दद.१३.८.२०१६ रोजी ग.ु र.नीं. ३०५/१६ कलम ४२०, ४०९,

४६८, ४७१, ३४ सह कलम ३, ७ जीिनािश्यक िस्तु अधिननयम १९५५ अन्िये
गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी श्री.सींतोष िेणीकर तत्कालीन

जजल्हा परु िठा अधिकारी, परभणी याींच्यासह १६ जणाींविरुद्ध न्यायालयात
दोषारोप ि. १०३/१६, दद. ०९.११.२०१६ दाखल करण्यात आलेले आहे . सदर गन्ु हा
न्यायप्रविष्

आहे .

या

प्रकरणी

विभागीय

आयक्
ु त,

औरीं गाबाद

याींच्या

आदे र्ान्िये अपर जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय
सलमती गठीत करण्यात आली होती. सलमतीच्या अहिालानस
ु ार श्री.सींतोष

िेणीकर, तत्कालीन जजल्हा परु िठा अधिकारी, परभणी याींचे विरुद्ध म ऩा.से.

(लर्स्त ि अपील) ननयम, १९७९ मिील ननयम ८ अन्िये विभागीय चौकर्ी
प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे .

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

िळां ब (ता.िळां ब, जज.उस्मानाबाद) येथ ल शासिीय
गोदामात ल धान्याचा झालेला गैरव्यिहार
(५२)

*

९६६०३

श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्र .अजजत पिार

(बारामत ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ),
श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ांु ा िळिा) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं ब (ता.कळीं ब, जज.उस्मानाबाद) येथील र्ासकीय गोदामामिून रूपये १
को्ी ३१ लाख ९६ हजार इतक्या ककीं मतीच्या ४९ ्न िान्याचा गैरव्यिहार
झाल्याचे माहे जन
ू , २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची सीबीआय माफशत चौकर्ी करण्याची मागणी
नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िान्य गैरव्यिहारामध्ये अधिकारी िगश तसेच मोठ्या
व्यापाऱयाींचा समािेर् आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१) अप्पर जजल्हाधिकारी, उस्मानाबाद याींच्या ननयींत्रणाखाली

कळीं ब ि येरमाळा येथील र्ासकीय िान्य गोदामाींची दद.१९.०६.२०१७ ते
दद.२२.०६.२०१७ या कालाििीत तपासणी केली असता ४८७८.४६ जक्िीं्ल एिढया
िान्याचा अपहार झाला असल्याचे

सकृतदर्शनी ननदर्शनास

आले आहे .

Economic Cost दरानस
ु ार सदर िान्याची रु.१,३२,९६,०६१/- एिढी ककीं मत
आहे .

(२) कळीं ब तालक्
ु यातील र्ासकीय िान्य गोदामातील घो्ाळयाची ई.डी ककीं िा

आधथशक गन्
ु हे र्ाखेमाफशत सखोल चौकर्ी करण्याच्या मागणीच्या सींदभाशतील
ननिेदन प्राप्त झाले आहे .

(३), (४) ि (५) सदर प्रकरणी दद. ६.६.२०१७ रोजी ग.ु र.नीं.१४८/२०१७ ि

दद.६.७.२०१७ रोजी ग.ु र.न.१७१/२०१७ प्रमाणे २ गन्
ु हे दाखल करण्यात आले
आहे त. ग.ु र.नीं.१४८/२०१७ मध्ये ४ आरोपीींना अ्क केली असन
ू , सदर गन्
ु हयाचा

तपास सरू
ू आहे . ग.ु र.नीं.१७१/२०१७ मध्ये ६ आरोपीींविरूध्द मा. न्यायालयात
दोषारोप पत्र दाखल केले असन
ू त्याचा को्श केस ि. आर.सी.सी. १६७/२०१७
दद.११.१०.२०१७

असा

आहे .

तसेच

सदर

प्रकरणी

श्री.अलभजजत

खरा्े ,

गोदामपाल, र्ासकीय िान्य गोदाम, कळीं ब ि श्री.द्प्परसे एस.एस, नायब

तहलसलदार, कळीं ब याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे . उपरोक्त
ननलींत्रबत
ो़

अधिकारी/कमशचारी सहीत श्री.अर्ोक नाींदलगािकर, तहलसलदार, कळीं ब ि

श्री.डी.एम. मोरे , अ.का.,परु िठा याींच्यािर विभागीय चौकर्ी प्रस्तावित करण्यात
आली आहे .

-----------------
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शशिाज नगर (जज.पुणे) येथ ल धान्य गोदामात
धान्याचा झालेला गैरव्यिहार

(५३)

*

९५३६५

(हिपसर) :

श्र .शभमराि तापिीर (खिििासला), श्र .योगेश दटळे िर

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लर्िाजीनगर (जज.पण
ु े) येथील िान्य गोदामाची अन्न ि नागरी परु िठा
विभागाच्या तपासणी पथकाने तपासणी केली असता जिळपास ५० लाख
रुपयाींच्या िान्याचा गैरव्यिहार झाल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा
त्या दरम्यान ननदर्शनास आणली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. तथावप परु िठा आयक्
ु ताींचे

कायाशलय, मब
ुीं ई येथील तपासणी पथकाने दद.१०.०३.२०११ ते दद.१९.०३.२०११ या
कालाििीत लर्िाजीनगर, पण
ु े र्हर गोदामाची फेर तपासणी केली. सदर

तपासणीत गहू २९५४ पोती कमी आढळून आला. सदर कमी आढळून आलेल्या
िान्यसाठयाची एकूण रक्कम रु.९,८९,५९०/- असन
ू सदर िसल
ु ीच्या सींदभाशत
कायशिाही सरु
ु आहे .

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

िजयत (जज.रायगि) येथ ल इांजजतनअरीांग महाविद्यालयात ल
शशक्षि ि शशक्षिेत्तर िमयचाऱ्याांच्या प्रलांत्रबत िेतनाबाबत
(५४)

*

९५४२०

श्र .जजतें द्र आव्हाि (मब्र
ुां ा िळिा), श्र .अजजत पिार

(बारामत ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्र .पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्र .िैभि वपचि (अिोले), श्र मत ददवपिा चव्हाण
(बागलाण) :

करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) कजशत (जज.रायगड) येथील यादिराि तासगािकर इजन्स्््य्
ु ऑफ
इींजजननअरीींग

्े क्नॉलॉजी

आणण

इींजजननअरीींग

मॅनेजमें ्

या

दोन

महाविद्यालयातील लर्क्षक ि लर्क्षकेतर कमशचा-याींना गत १५ मदहन्याींपासन
ू
िेतन लमळालेले नसणे, त्याींचा प्रॉजव्हडीं् फींड भरलेला नसणे, त्याींना गत पाच

िषांपासन
ू आयकर रर्नश भरण्यासाठी फॉमश-१६ न दे णे इ.बाबतच्या तिारी
लस्ीझन फोरम या सींस्थेने उच्च ि तींत्र लर्क्षण सींचालनालय, मब
ुीं ई ि मब
ुीं ई
विद्यापीठ प्रर्ासनाकडे ददनाींक २५ सप््ें बर, २०१७ रोजी िा त्या सम
ु ारास केल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२)असल्यास, उक्त प्रकरणी

र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी प्राप्त तिारीींच्या अनष
ीं ाने सहसींचालक, तींत्र लर्क्षण
ु ग
विभागीय कायाशलय, मब
ुीं ई याींच्या स्तरािरून चौकर्ी सलमती गठीत करण्यात
आली आहे . सदर सलमतीचा अहिाल र्ासनास अद्याप अप्राप्त आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यामध्ये शशधािाटपाच्या
धान्याचा होत असलेला गैरव्यिहार

(५५)

*

१०२२०६

श्र .रुपेश म्हात्रे (शभिांि पि
ू )य : सन्माननीय अन्न ि नागरी

परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील परु िठा विभागाचे काही अधिकारी ि काही
दक
ु ानदार याींच्या सींगनमताने होत असलेल्या लर्िािा्प कराियाच्या िान्याचा

काळाबाजार होत असल्याची चौकर्ी करण्याची मागणी राजकीय पक्षाच्या

पदाधिकाऱयाींनी तहलसलदार याींच्याकडे ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१७ रोजी िा त्या
सम
ु ारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं िताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीश बापट : (१), (२) ि (३) श्री. सागर अनींत उतेकर याींनी दद.३.११.२०१७
रोजी तहलसलदार अींबरनाथ याींना अींबरनाथ परु िठा विभागातील लाभाथी पात्र

नसताना िान्याचे वितरण होत असल्याची तिार केली. उक्त तिारीच्या

अनष
ीं ाने परु िठा ननररक्षक अींबरनाथ याींनी ग्रामीण भागातील ३१ रास्त भाि
ु ग
दक
ै ी ०६ रास्त भाि दक
ु ानाींपक
ु ानाींना अचानक भे्ी दे ऊन सखोल तपासणी केली

असन
ू सदर तिारीत तर्थय आढळून आले नाही. तसेच उक्त तालक्
ु यातील

ग्रामीण भागातील सिश रास्त भाि िान्य दक
ु ानदाराींना त्याींच्या दक
ु ानात
िान्याचा लाभ घेणा-या लाभार्थयांची

यादीचे आगामी ग्रामसभेत िाचन करुन

अपात्र लाभार्थयांचा लाभ बींद करण्यासाठी यादी सादर करण्याबाबत कळविण्यात
आले आहे .

रास्तभाि दक
ु ानातन
ू वितरीत होणारे िान्य PoS मर्ीनद्िारे आिार

िमाींकाच्या आिारे बायोमेरीक ओळख प्िन
ू दे ण्याबाबत र्ासनाचे आदे र्
आहे त. त्यानस
ु ार कायशिाही करण्यात येत आहे .
-----------------

मुांबईत ल शमठी नदीच्या िाढत्या प्रदष
ू णाबाबत
(५६)

*

९५१९९

(विलेपाले), श्र मत

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅि.पराग अळिण
मतनषा चौधरी (ददहसर), श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िािा),
श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी),
श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ), अॅि.यशोमत

ठािूर (ततिसा), िॉ.पतांगराि िदम (पलस
ििेगाि), श्र .विजय ििेट्ट िार
ू
(ब्रम्हपरू ी), श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .नस म खान (चाांददिली), श्र .सांजय

पोतन स (िशलना), िॉ.भारत लव्हे िर (िसोिा), श्र .राज परु ोदहत (िुलाबा) :
सन्माननीय पयायिरण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ईतील लमठी नदीला पजश्चम उपनगरात सहा मोठे नाले येऊन लमळत

असन
या नाल्याींलगत असणारी िस्ती आणण औद्योधगक कींपन्याींमिून
ू
परिानगीलर्िाय

सोडण्यात

येणाऱया

प्रककया

न

केलेल्या

रसायनयक्
ु त

साींडपाण्यामळ
ु े ि जैविक कचऱयामळ
ु े नदीचे पात्र प्रदवु षत होत असल्याचा दािा
िॉचडॉग फाऊींडेर्नने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान केला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लमठी नदीचे िाढते प्रदष
ू ण रोखण्याकररता लमठी नदी विकास
प्राधिकरण ि प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाकडून होत असलेल्या उपाययोजनात्मक
बाबी अयर्स्िी ठरल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्रक मींडळाने केलेल्या सिेक्षणामध्ये लमठी नदी
ि िसोिा ककनाऱयािरील पाणी सिाशधिक प्रदवु षत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

असल्याचे आढळून आले

(४) असल्यास, मब
ुीं ईला प्रत्येक ददिर्ी २४०० लाख लल्र साींडपाणी ननमाशण होते
त्यातील केिळ १५०० एमएल्ी पाण्यािर प्रकिया करण्याची क्षमता असन
ू

मब
ुीं ईत फक्त ७ दठकाणी अर्ाप्रकारे प्रकिया केली जाते ि खाजगी केंद्रातन
ू ९००
एमएल्ी पाण्यािर प्रकिया केली जाते आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि सदर दोषी कींपन्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली तसेच लमठी

नदीला प्रदष
ु णमक्
ु त करण्याकररता कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे, कायशिाहीची सद्यजस्थती काय आहे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) लमठी नदीच्या पाण्याची गण
ु ित्ता ही विहीत मानकाींच्या मयाशदेपेक्षा काही

प्रमाणात आढळून आली आहे . तसेच िसोिा ककना-यािरील पाण्यामध्ये कफकल
कॉलीरॉमचे प्रमाण विहीत मयाशदेपेक्षा जास्त आढळून आलेले आहे .
(४) हे खरे आहे .
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(५) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने बह
ुीं ई महानगरपाललकेस ददनाींक
ृ न्मब
७/९/२०१७ रोजी कायदे र्ीर नो्ीस बजािण्यात आली आहे . त्या सींदभाशत
बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाललकेकडून

७

दठकाणी

साींडपाणी

बसविण्याचे काम ननयोजजत आहे . तसेच महाराषर

प्रकिया

सयींत्रणा

प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने

लमठी नदी लगत अो़स
ो़ लेल्या ८३८ उद्योगाींना उत्पादन बींद करण्याच्या नो्ीसा
बजािण्यात आलेल्या आहे त.
(६) प्रश्र उद््ाित नाही.

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

ां िेतुिाई (ता.नेिासा, जज.अहमदनगर) गािात ल
शशग
विदहरी दवू षत झाल्याबाबत

(५७)

*

९८२३१

श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा) :

सन्माननीय पयायिरण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेिासा (जज.अहमदनगर) औद्योधगक िसाहतीमध्ये असलेल्या पारस फूड या

कींपनीचे दवू षत पाणी लर्ींगिेतक
ु ाई गािातील वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या
विदहरीजिळ सोडण्यात येत असल्याची तिार येथील ग्रामपींचायतीने िारीं िार
औद्योधगक िसाहतीच्या अधिकाऱयाींकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार सींबधित कींपनीिर कोणती कारिाई केली
िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . रामदास िदम : (१) हे खरे नाही. तथावप, सदर उद्योगाबाबत मा.मींत्री
(उद्योग) याींच्याकडे ददनाींक २२.११.२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान सदर

उद्योगामळ
ु े मोठया प्रमाणात प्रदष
ू ण होत असल्याची बाब उपजस्थत करण्यात
आली होती.

(२) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने,ददनाींक ९.१०.२०१७ ि दद ६.१२.२०१७
रोजी सदर उद्योगाच्या केलेल्या पाहणीदरम्यान उद्योगाने त्याच्या पररसरात
पक्के कींु पन लािलेले असन
ू यामिून कोणत्याही प्रकारचा पाण्याचा ननचरा होत
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असल्याचे आढळून आले नाही. तसेच आजुबाजूच्या पररसरातील विहीरीचे ि
तळयातील पाण्याच्या नमन्ु याच्या पथ
ृ करणािरून सदर पाणी र्ेती ि वपकाींच्या
िापराकररताच्या मानींकानाच्या मयाशदेत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यात ल नळ पाण पुरिठा योजनाांच्या
दरू
ु स्त िरीता तनध च तरतद
ू िरण्याबाबत

*

(५८)

९५५४८

श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय

पाण परु िठा ि स्िच्छता मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रािानगरी (जज.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील नळ पाणीपरु िठा योजनाींच्या
दरू
ै ी जजल्हा पररषद,
ु स्तीकरीता एकूण ५ को्ी ६ लाख रुपयाींच्या तरतद
ु ीींपक

कोल्हापरू याींनी कोणतीही तरतद
ू केली नसल्याने तालक्
ु यातील नळपाणी परु िठा
योजना बींद होत असल्याचे

ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपअलभयींता पाणी परु िठा विभाग, रािानगरी याींचेकडून जजल्हा

पररषदे स नळ पाणीपरु िठा दे खभाल दरू
ु स्तीचे १५ प्रस्ताि पाठिन
ू दे खील एकही
प्रस्ताि

मींजूर करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील नळ पाणी परु िठा योजनाींची दरू
ु स्ती
करण्याकरीता ननिीची तरतद
ू करण्यासाठी जजल्हा पररषद सदस्याींनी मख्
ु य

कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, कोल्हापरू याींच्याकडे मागणी करूनही
अद्याप कोणतीही कायशिाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४)असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानस
ु ार ननिीची तरतद
ू करण्यासाठी कोणती कायशिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

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

रािानगरी तालक्
ु यातील सन २०१४-२०१५ ते २०१६-२०१७ या तीन िषाशत

एकूण २९ नळ पाणी योजनाींचे दरु
ु स्तीचे

प्रस्ताि प्राप्त झाले होते, त्यापैकी
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ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार १८ नळपाणी परु िठा योजनाींच्या

दरु
ु स्तीच्या

प्रस्तािाींना मींजुरी दे िन
ू दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आली आहे त. सदर योजनाींच्या
दरु
ु स्तीसाठी रु. ५९.३१ लक्ष

खचश झालेला आहे, तसेच सद्य:जस्थतीत या सिश

२९ योजनाींमिन
ू पाणी परु िठा सरु
ु आहे .
(३) हे खरे नाही.

सन २०१७-२०१८ साठी प्राप्त होणाऱया ननिीतन
ु

प्रािान्याने विचार करणेत येईल.

उिशरीत सिश प्रस्तािाींचा

(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िुरिांु भ (ता.दौंि, जज.पुणे) येथ ल औद्योधगि िसाहत त ल िांपन्या
रसायन शमधश्रत पाण ओढा,नाला ि विदहरीत सोित असल्याबाबत

(५९)

*

१००९२२

सोनािणे (जुन्नर) :

श्र .राहूल िुल (दौंि), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर), श्र .शरददादा

करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) कुरकींु भ (ता.दौंड, जज.पण
ु े) येथील केलमकल झोन असलेल्या औद्योधगक

िसाहतीतील रसायन लमधश्रत पाणी माहे जून-जुलै २०१७ पासन
ू पररसरातील
ओढ्यात, नाल्यात ि विदहरीत सोडले जात असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास

आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत कुरकींु भ, पाींढरे िाडी, मळद येथील ग्रामस्थाींनी अनेक
िेळा औद्योधगक प्रर्ासनाला ननिेदन ददले आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

पररसरातील

काही

कींपन्याींिर

अिैिररत्या

पाणी

सोडल्यामळ
ु े मागील काही ददिसाींपि
ू ी गन्
ु हे दाखल करण्यात आले होते, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि सोडण्यात येणारे रसायनयक्
ु त पाणी थाींबिण्यासाठी कोणती कायशिाही
केली

तसेच सींबधीं ित कींपन्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) हे अींर्त: खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) ि (५) कुरकींु भ पररसरात ददनाींक ०८ ि ०९ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी झालेल्या
अनतिषृ ्ीमळ
ु े औद्योधगक िसाहतीतील पाणी पररसरातील ओढ्या नाल्यामध्ये
लमसळल्याचे ननदर्शनास आले होते. त्यानष
ीं ाने महाराषर प्रदष
ु ग
ू ण ननयींत्रण
मींडळाने मे. रामकमल केलमकल्स, मे. अलकाइल अमाइन, मे रॅन्क्यू रे डीमेड

प्रा.लल., मे. हॉनर लॅ ब, ि मे.तारीणी स््ील या प्रकल्पाींना ददनाींक ११/१०/२०१७
रोजी प्रस्तावित आदे र् बजािले आहे त.
तसेच महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने सदर औद्योधगक िसाहतीमिील
साींडपाणी प्रकियेच्या ददनाींक १३/११/२०१७ ते १८/११/२०१७ रोजी केलेल्या

पाहणीदरम्यान काही प्रकल्पाींनी सींमतीपत्रातील अ्ी ि र्तींचे उल्लींघन

केल्यामळ
ु े १६ उद्योगाींना कारणे दाखिा नो्ीस ि ५ उद्योगाींना प्रस्तावित
आदे र् बजािण्यात आले आहे त.
सदर

घ्नेच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

जजल्हाधिकारी,

पण
ु े

याींनी

स्थाननक

लोकप्रनतनीिीींसोबत ददनाींक ०९/११/२०१७ रोजी घेतलेल्या बैठकीमिील
ननणशयानस
ू ार महाराषर औद्योधगक िसाहत ि सीई्ीपी याींनी साींडपाणी िाहून
नेणाऱया पाईपलाईनची दरु
ु स्ती पण
ू श केली असन
ू सद्यजस्थतीमध्ये प्रकिया
केलेल्या साींडपाण्याचा विसगश रो्ी येथे करण्यास सरु
ु िात करण्यात आली आहे .
-----------------

बुलढाणा जजल््यात मालिाहतूि िांत्राटदारामुळे लाभाथ्याांपयांत
रे शन धान्य पोहचले नसल्याबाबत

(६०)

*

(शशिी),

९५०९६

(मेहिर) :

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

श्र .विजय

ििेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी),

िॉ.सांजय

रायमल
ु िर

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जजल््यात सन २००८ ते २०१६ या कालाििीत सम
ु ारे १०० को्ी
रूपयाींचे रे र्नचे िान्य मालिाहतक
ू कींत्रा्दारामळ
ु े जजल््यातील लाभार्थयांपयंत

पोहचले नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या प्रकरणी उपायक्
ु त, परु िठा विभाग, अमरािती याींना चौकर्ी
अहिाल सादर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त अहिालाच्या अनष
ीं ाने र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
ु ग

त्यात काय ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार सींबधीं ित मालिाहतक
ू कींत्रा्दारािर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . धगरीश बापट : (१) तत्कालीन अन्निान्य िाहतक
ू कींत्रा्दार याींनी दद.१३ मे,
२००८ ते दद.३१ माचश, २०१० या कालाििीत रु.२३,४९,७५,७७८ ककीं मतीचे

अन्निान्य ि दद.०१ एवप्रल, २०१० ते दद.२० सप््ें बर, २०१६ या कालाििीत
अींदाजजत

रु.८३,१७,०६,६५५/-

ककीं मतीचे

अन्निान्य

असे

एकूण
१,०६,६६,८२,४३३/- ककीं मतीचे अन्निान्य व्यपगत केल्याची बाब ननदर्शनास
आली आहे .

(२) हे खरे नाही, मात्र, अन्य प्रकरणी र्ासनाच्या दद.११ सप््ें बर, २०१७ रोजीच्या
पत्राच्या अनष
ीं ाने उप आयक्
ु ग
ु त (परु िठा) याींनी दद.२५ सप््ें बर, २०१७ रोजीच्या
पत्रान्िये र्ासनास सादर केलेल्या अहिालान्िये दद.१ एवप्रल, २०१० ते दद.२०
सप््ें बर, २०१६ या कालाििीत िान्य व्यपगत झाल्याची बाब र्ासनाच्या
ननदर्शनास आणली आहे .

(३) दद.१३ मे, २००८ ते दद.३१ माचश, २०१० या कालाििीतील व्यपगत केलेल्या
िान्यासाठी रु.२,३४,९७,५८२/- एिढा दीं ड सींबधीं ित िाहतक
कींत्रा्दारािर
ू
आकारण्यात आला आहे, त्यापैकी रु.४४,५४,८५४/- इतक्या रक्कमेची िसल
ु ी
करण्यात आली आहे . उिशररत रक्कमेच्या िसल
ु ीसाठी जजल्हाधिकारी, बल
ु डाणा
याींनी महसल
ू िसल
ू ी प्रमाणपत्राच्या कायशिाहीचे आदे र् ननगशलमत केले आहे त.

याविरुध्द सदर कींत्रा्दाराने मा.जजल्हा ि सत्र न्यायालय, बल
ु डाणा येथे अवपल
दाखल केलेले आहे . सध्या प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .

दद.१ एवप्रल, २०१० ते दद. २० सप््ें बर, २०१६ या कालाििीतील व्यपगत

केलेल्या अींदाजजत रु. ८३,१७,०६,६५५/- इतक्या िान्याचे अींनतम प्रमाणपत्र
भारतीय खाद्य ननगमकडून अद्याप प्राप्त झालेले नाही. ते प्राप्त झाल्यानींतर
सींबधीं ित िाहतक
ू कींत्रा्दाराकडून व्यपगत िान्याच्या ककीं मतीच्या १० ्क्के
रक्कम दीं ड म्हणन
ू िसल
ू करण्याची कायशिाही सरु
ु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

-----------------
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िोल्हापूर जजल्हयात ल जजल्हा पररषदे च्या प्राथशमि
शाळा धोिादायि जस्थत त असलेबाबत

(६१)

*

१००२३४

श्र .चांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुििर

(शाहूिाि ), श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :
मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या प्राथलमक र्ाळाींची दरु ािस्था

झाली असल्याचे ि जजल्हयातील २०० र्ाळाींपक
ैं ी ४५९ िगश खोल्या िोकादायक
जस्थतीत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िोकादायक जस्थतीत असलेल्या र्ाळाींतील विद्यार्थयांच्या
जीवितास िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, उक्त िोकादायक जस्थतीत असलेल्या ४५९ िगशखोल्याींपक
ै ी ३२२
िगश खोल्याींचे तातडीने बाींिकाम करण्याची आिश्यकता असल्याने लर्क्षण

विभागाकडून २२ को्ी ८२ लाख ननिीच्या मागणीचा प्रस्ताि जजल्हा ननयोजन
सलमतीकडे सादर करून िगशखोल्या दरू
ु स्तीकरीता १४ को्ी ३९ लाखाची मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले ि त्यानस
ु ार िगश खोल्याींच्या बाींिकामाकरीता ननिी उपलब्ि करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायशिाही केली ि करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) नाही.

(३) ि (४) होय. िगशखोली बाींिकामासाठी रू.२२ को्ी ९६ लाख ि र्ाळा इमारत

दरू
ु स्तीसाठी रू.१४ को्ी ३९ लाख इतक्या रक्कमेची मागणी जजल्हा ननयोजन
सलमती, कोल्हापरू याींचेकडे करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
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मौजे खाांिोत्र (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथ ल शाळे च्या
िगयखोल्या धोिादायि असल्याबाबत

(६२)

*

९५४९२

श्र .भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे खाींडोत्री (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील सन १९५५ साली

बाींिलेल्या पि
ू श प्राथलमक मराठी र्ाळे च्या िगशखोल्या अत्यींत िोकदायक जस्थतीत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िगशखोल्याींना लागन
दरड असल्याने विदयाथी ि
ू
लर्क्षकाींच्या जजविताला िोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त र्ाळे कररता निीन िगशखोल्या बाींिण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान र्ासनाकडे
ननिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार उक्त
र्ाळे साठी िगशखोल्या बाींिण्याबाबत कोणती कायशिाही केली ि करण्यात
आहे,

येत

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . विनोद ताििे : (१) होय.

(२) हे खरे नाही. िोकादायक िगशखोल्याींत िगश भरत नाहीत.
(३) होय.

(४) र्ाळे साठी चार िगशखोल्या आिश्यक आहे त. सद्य:जस्थतीत तीन सजु स्थतीत
िगशखोल्या उपलब्ि असन
ू उिशररत १ िगशखोली २०१८-१९ च्या जजल्हा िावषशक
योजनेत समाविष् करण्याची तजिीज ठे िली आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
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िहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात ल गािाांना
(६३)

*

सुरळ त पाण पुरिठा िरण्याबाबत

९९०१६

श्र .योगेश सागर (चारिोप), श्र मत

मतनषा चौधरी

(ददहसर), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),
श्र .दहतें द्र ठािूर (िसई), श्र .क्षक्षत ज ठािूर (नालासोपारा), श्र .विलास तरे
(बोईसर), श्र .पास्िल धनारे (िहाणू) :

सन्माननीय पाण परु िठा ि स्िच्छता

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू (जज.पालघर) तालक्
ु यातील पजश्चम ककनारपट्टीिरील िाणगाि,

धचींचणी, तारापरू , िाक्ी डहाण,ू ओसार, तार्ी, िाढीिर, मोगरा इत्यादी २५ पेक्षा
जास्त गािाींना तसेच पररसरातील खेड्यापाड्याींना पाणी परु िठा करण्यासाठी
सम
ु ारे रूपये ४५ को्ी खचश करून र्ासनाने पाणीपरु िठा योजना राबिली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जजल््यातील डहाण,ू वििमगड, पालघर, तलासरी या चार

तालक्
ु याींकररता लसींचन आणण वपण्याच्या पाण्यासाठी बाींिलेल्या सच
ू ी प्रकल्पाचे

पाणी डहाणू तालक्
ु यातील गािाींना लमळत नसल्याचे ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१७
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

डहाणू

तालक्
ु यातील

उपरोक्त

गाि

ि

पररसरातील

खेड्यापाड्यामध्ये नळाींना आठ ददिसातन
एकदा पाणी येत असल्याने
ू
रदहिाश्याींना वपण्याच्या पाण्यापासन
ू िींधचत रहािे लागत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून

आले ि त्यानस
ु ार उक्त गािाींना सरु ळीत पाणी परु िठा करण्याबाबत कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,

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

सदर गािाींना बडापोखरण ग्रामीण प्रादे लर्क पाणी परु िठा योजनेमाफशत साखरा
िरणातन
ू पाणी परु िठा होतो.
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(३) ि (४) बडापोखरण ग्रामीण प्रादे लर्क पाणी परु िठा योजनेच्या नत
ु णीकरणाचे

काम प्रगतीपथािर आहे . तसेच या योजनेअत
ीं गशत ३३ उीं च ्ाक्या बाींिण्याचे काम
सरु
ु असल्याने उीं च ्ाकीतन
ू पाणी परु िठा न करता बायपासद्िारे पाणी परिठा

करण्यात येतो. त्यामळ
ु े सदर गाि/पाड्याींना कमी दाबाने ि अननयलमतपणे पाणी
परु िठा होतो. नत
ु णीकरणाचे काम पण
ू श झाल्यानींतर दररोज ि ननयलमत पाणी
परु िठा सरु
ु होईल.

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

नि न पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथ ल सेंट जोसेफ
हायस्िुलमध ल शशक्षिाांन विद्याथ्याांना मारहाण िेल्याबाबत
(६४)

*

१०१३३३

श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) निीन पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील सें् जोसेफ हायस्कुल मध्ये
िाढीि फीच्या िादात विद्यार्थयांिर अत्याचार होत असन
ू इयत्ता ५ िीतील
सोहम पिार, श्रेयस कािळे ि विर्ाखा सरु िसे या विद्यार्थयांना फस्् ्मशच्या

ि्या आणल्या नाहीत या कारणाखाली लर्क्षकाींनी डस््र आणण लाकडी पट्टयाींनी
अमानष
ु पणे मारहाण केली असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लर्क्षकाींच्या या मारहाणीमळ
ु े विद्यार्थयांच्या हाताला सज
ू येऊन
एका विद्यार्थयांच्या हाताला गींभीरररत्या दख
ु ापत झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर विद्यार्थयांच्या पालकाींनी अमानष
ु पणे मारहाण करणाऱया
लर्क्षकाींविरोिात पोलीस स््े र्नमध्ये गन्
ु हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले ि त्यानस
ु ार अमानष
ु पणे मारहाण करणाऱया लर्क्षकाींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र . विनोद ताििे : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) अींर्त: खरे आहे .

(४) सींबधीं ित लर्क्षक्षकेस ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

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

िोल्हापूर, साांगली ि सातारा जजल््यात ल ऊस तोिण मजूराांच्या
मुलाांसाठी साखर शाळा िायायजन्ित िरण्याबाबत

(६५)

*

१०२२९३

श्र .प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू , साींगली ि सातारा जजल््यातील ऊस तोडणी हीं गाम सरू
ु झाल्याने

मोठ्या प्रमाणािर ऊस तोडणी मजूर या पररसरामध्ये दाखल झाला असन
ू त्या
मजरू ाींच्या मल
ु ाींचे र्ैक्षणणक नक
ु सान ्ाळण्याकरीता साखर र्ाळाींची ननलमशती
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्याप कोणतीही साखर र्ाळा कायाशजन्ित झाली नसल्याची बाब
माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े विद्यार्थयांच्या र्ैक्षणणक नक
ु सानासी जबाबदार असणाऱया
साखर कारखान्याींिर कारिाई करण्याबाबत तसेच ऊस तोडणी मजूराींच्या
मल
ु ाींसाठी साखर र्ाळा कायाशजन्ित करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे,

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

(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
-----------------
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बुलढाणा जजल््यात ल पाण पुरिठा योजनाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(६६)

*

(धामणगाि

९५९५३
रे ल्िे),

श्र .हषयिधयन सपिाळ (बल
ु ढाणा), प्रा.विरें द्र जगताप
श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी) :

सन्माननीय

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

(१) बल
ु ढाणा जजल््यातील १ हजार ४२० गािाींमिील पाणी परु िठा योजनाींमध्ये
२ हजार को्ी रूपयाींचा गैरव्यिहार झाला असल्याची तिार माहे ऑगस््, २०१७
मध्ये िा त्या दरम्यान र्ासनास प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
ननषपन्न झाले ि त्यानस
ु ार सींबधिताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे,

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

(२) याबाबत विभागीय आयक्
ु त, अमरािती याींनी सदर योजनाींची बल
ु डाणा
जजल््याबाहे रील ताींत्रत्रक सलमतीमाफशत चौकर्ी करण्याबाबत आदे र् ननगशलमत

केलेले आहे त. त्यानस
ु ार चौकर्ीची कायशिाही सरु
ु आहे . तसेच योजनाननहाय
लेखापरीक्षण करण्याकरता सनदी लेखापालाची नेमणक
करण्याची कायशिाही
ू
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

विधान भिन :
नागपरू .

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

िॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा
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