अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ९६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात लागू िरण्यात आलेल्या शशक्षण हक्ि ववधेयिामळ
ु े
अनेि शाळाांमधील ररक्त पदाांबाबत

(१)

३३८ (२२-१२-२०१४).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)व , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुननल राऊत
(ववक्रोळी),

श्री.अननल

िदम

(ननफाड),

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्री.हनुमांत

डोळस

(माळशशरस), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांविर (वैिापरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),
श्री.नरहरी झिरवाळ (हदांडोरी) :
करतील काय :(१)

राज्यात

लागू

करण्यात

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

आलेल्या

शिक्षण

हक्क

विधेयकामुळे

अनेक

िाळाींमधील

उपमुख्याध्यापक, पययिेक्षक, ग्रींथपाल, शलवपक ि चतुथश्र
य ेणी कमयचारी पदे ररक्त होणार आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे ररक्त झाल्याने अनेक िाळाींतील कामे प्रलींबित राहण्याची िक्यता
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यािाित िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे ज्या िाींळामध्ये विद्याथी सींख्या कमी
झाली असेल तेथे मान्य पदसींख्या कमी होईल.
(२) (३) ि (४) मा. प्रधान सचचि (िा.शि.ि.क्री.) याींच्या अध्यक्षतेखाली िनयुक्त सशमतीने
सुचविलेल्या शिफारिीनस
ू ार दद. २८ ऑगस््, २०१५ चा सींचमान्यतेचा िासन िनणयय िनगयशमत
करण्यात आला आहे .

___________

वि.स. ९६ (2)
नदीचे खेडगाव (ता.पाचोरा, जि.िळगाव) येथील एच.बी.हायस्िुलमये गुणपत्रि दे ताांना
शशक्षिाांनी ववद्यार्थयाांिडून पैसे

(२)

७०५ (२२-१२-२०१४).

ेतल्याची

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

डलेली

डना

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नदीचे खेडगाि (ता.पाचोरा, जि.िळगाि) येथील एच.िी.हायस्कुलमध्ये माहे िन
ू २०१४

मध्ये िा ययादरम्यान गुणपत्रक दे ताींना शिक्षकाींनी विद्यार्थयाांकडून पसे ूेिून िाळे च्या िगायत
मोठी मेििानी केल्याचे िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनमाफयत चौकिी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकिीत

काय

आढळून

आले

ि

तद्नुसार िाळे तील

िगायत मेििानी

करणा-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) या प्रकरणी प्राथशमक चौकिीअींती दोषी आढळलेल्या मुख्याध्यापक तसेच दोन
शिपाई याींचे विरुध्द शिस्तभींगाची कारिाई करुन एक िेतनिाढ एक िषायकररता रोखण्यात

आली असन
ू , ९ उपशिक्षक, १ िररषठ शलवपक, १ प्रयोगिाळा सहाय्यक ि १ प्रयोगिाळा
पररचर याींना सक्त ताकीद दे ण्यात येऊन ययाींचेकडून प्रितज्ञापत्र शलहून ूेण्यात आले आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
शसांधूदग
ू व जिल््यातील शाळाांतील शशक्षिाांच्या प्रलांबबत प्रश्नाबाबत
(३)

८४६ (२२-१२-२०१४).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) शसींधूदग
ू य जिल्हा प्राथशमक विभागस्तरािर प्राथशमक शिक्षकाींना लागू केलेली बत्रस्तरीय
िेतनश्रेणीची काययिाही चक
ु ीच्या पध्दतीने सरु
ु असल्याने सिय पदिीधर श्रेणीधारक शिक्षक

िनिडश्रेणीच्या लाभापासून िींचचत रादहल्याचे तसेच जिल््यातील िाळाींचे ि या िाळे तील

शिक्षकाींचे अनेक प्रश्न प्रलींबित असून यािाित चचाय करण्याकररता जिल्हापररषद मुख्य
काययकारी अचधकारी ि शिक्षणाचधकारी याींच्याकडून दल
य
होत असल्याने राज्य प्राथशमक
ु क्ष
शिक्षक सशमतीने माहे नोव्हें िर, २०१४ मध्ये िा ययासुमारास आींदोलनाचा इिारा ददला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच अींिदायी पेंिन योिनेत समाविष् असलेल्या शिक्षकाींच्या खाययािर गत ५ िषे
िासन रक्कम िमा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (3)
(३) असल्यास, यािाितची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, जिल््यातील शिक्षकाींचे ि िाळाींचे प्रलींबित प्रश्न तातडीने सोडण्याकररता
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे
आहे .

िनकषानुसार पात्र

नाही.

ठरलेल्या ४०४ प्राथशमक शिक्षकाींना िनिडश्रेणी लागू करण्यात आलेली

(२) होय.
(३), (४) ि (५) अींिदायी पेंिन योिनेच्या अींमलििािणीिर मा. न्यायालयाची स्थचगती आहे .
___________
भांडारा जि्यातील सातही तालुक्यातील शाळाांमये मागणी
प्रमाणे ननधी हदला नसल्याबाबत

(४)

४७०८ (२२-१२-२०१४).

श्री.चरण वा मारे (तुमसर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यातील सात तालुक्यातील जिल्हा पररषद प्राथशमक ि पूिय माध्यशमक
िाळे मध्ये िगय खोल्याींचा ि सींरक्षण शभींतीचा अनि
ु ेष आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर राज्य प्राथशमक सिय शिक्षा अशभयानामध्ये अनि
ु ेष आहे ि गत दोन
िषायत िासनाने सदर अनि
ु ेष भरण्यासाठी मागणी प्रमाणे िनधी ददला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य शिक्षण पररषदे ने मागील दोन िषायत िगय खोल्या ि सींरक्षण
शभींतीसाठी मागणी प्रमाणे िनधी ददला नसल्यामुळे मानि विकास िनदे िाींक िाढविण्यासाठी
िाळे मधील भौितक सुविधेच्या अभािामुळे विद्यार्थयाांचा िक्षणणक विकासासोित सिाांचगण
विकास होण्यास अडचण िनमायण झाली, हे ही खरे आहे ,

(४) असल्यास, उक्त िाित िासनाने िनधी उपलब्ध होण्याकररता कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
मागील दोन िषायत िावषयक कायययोिना ि अींदािपत्रकात ८० िगय खोली िाींधकामे मींिूर

झाली आहे त.

(३) हे खरे नाही.

वि.स. ९६ (4)

(४) सन २०१५-१६ च्या िावषयक कायययोिना ि अींदािपत्रकामध्ये Spillover म्हणून रु.३२१.१५
लक्ष इतका िनधी मींिरू झाला आहे . तसेच १३ िा वियत आयोग, िीआरिीफ योिनेंतगयत
जिल्हा पररषदे च्या ४३ िाळाींमध्ये सींरक्षक शभींतीची कामे पूणय झाली असून ३५ िाळाींमध्ये
सींरक्षक शभींत िाींधकामाकररता काययिाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यातील खािगी मान्यताप्राप्त अनुदाननत उच्च मायशमि शाळे तील
शशक्षिाांच्या वाढीव पदाांना मान्यता शमळण्याबाबत

(५)

५२८४ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), डॉ.सजु ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश
क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील खािगी मान्यताप्राप्त अनुदािनत उच्च माध्यशमक िाळातील सन २००३-२००४

ते सन २०१० ते २०११ या िषाांमधील शिक्षकाींच्या िाढीि पदाींना िेतनासह पायाभूत
(शिक्षणसेिक) मान्यता शमळण्यासाठी शिक्षकाींनी मागणी करुनही िाढीि पदाींना िेतनासह
मान्यता शमळाली नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययात काय िनषपन्न झाले ि
ययानुसार

कोणता

िनणयय

ूेण्यात

आला,

ययानुषींगाने सदरहू शिक्षकाींच्या पदाींना उक्त
कालािधीत िेतनासह मान्यता दे ण्यािाित िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

राज्यातील खािगी मान्यताप्राप्त अनद
ु ािनत उच्च माध्यशमक िाळातील सन २००३-२००४

ते सन २०१० ते २०११ या िषायमधील ९३५ पदाींना मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर पदाींना
िेतन अनुदान मींिूर करण्यािाितची काययिाही सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९६ (5)
राज्यात ववनाअनुदाननत शाळे तील शशक्षिाांना वगळून
नवीन शशक्षिाांना सेवेत

(६)

६३५८ (०९-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
काय :-

ेत असल्याबाबत

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात विनाअनुदािनत िाळे तील शिक्षकाींना िगळून निीन शिक्षकाींना सेित
े
ूेत
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर शिक्षण विभागातील शिक्षक पदाींना िेकायदा मान्यतेप्रकरणी चौकिी
करण्यात येत असलेला अींितम अहिाल िासनाला प्राप्त झाला आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी राज्य कायम विनाअनद
ु ािनत कृित सशमतीचे उपाध्यक्ष ि शिक्षक
याींनी कोल्हापूर उपसींचालक कायायलयासमोर माहे िानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात
आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययात काय िनषपन्न झाले
ि ययानस
ु ार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) अिा प्रकारची कोणतीही चौकिी करण्यात आली नाही.
(३)

महाराषर

राज्य

विनाअनद
ु ािनत

उच्च

माध्यशमक

मागण्याींसाठी िानेिारी, २०१५ मध्ये आींदोलन केले होते.

िाळा

कृित

सशमतीने

विविध

तथावप, ययामध्ये सदर मागणीचा

समािेि नव्हता.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात ववशेषत: मुांबईमये चण्याच्या डाळीच्या वपठाजविी ्स्रे शलयन
वाटाण्याचे पीठ बेसन म्हणून ववक्री होत असल्याबाबत

(७)

७५३४ (०६-०४-२०१५).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मय) :

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

वििेषत:

मुींिईमध्ये

सध्या

िािारामध्ये

सन्माननीय अन्न आझण

चण्याच्या

डाळीच्या

वपठाजििी

ऑस्रे शलयन िा्ाण्याचे पीठ िेसन म्हणून िापरले िात असन
ू यामळ
ु े ग्राहकाींची फसिणूक होत
असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा यया दरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदरहू चणावपठाची विक्री करीत असताींना साींकेितक भाषेचा िापर करीत
असल्याने सामान्य नागररकाींना ही भाषा समित नसल्याने ते भेसळयुक्त चण्याच्या जििी

िा्ाण्याचे पीठ िेसन म्हणन
ू खरे दी करतात ि ययामळ
ु े नागररकाींना ूिाचे आिार िडत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययानुषींगाने

दोषीिर कोणती

कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, यामागील विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-१०-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
राज्यात अिी कोणतीही िाि माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा यया दरम्यान िनदियनास
आलेली नाही.
(३) अन्न ि औषध प्रिासनाने राज्यात ददनाींक ०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ या कालािधीत
िेसन या अन्नपदाथायचे एकूण १०५ नमूने विश्लेषणासाठी ूेण्यात आले होते. ययापकी ९९
नमन
ु े प्रमाणणत ूोवषत झाले असन
ू , ६ नमन
ु े कमी दिायचे आढळून आले. ययापकी २ प्रकरणी
तडिोड

होिून

रु.२०.०००/-

इतका

दीं ड

आकारण्यात

आला

आहे

ि

४

प्रकरणाींमध्ये

कायद्यानुसार पुढील काययिाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
रायगड जिल््यातील ल ु पाटां बधारे प्रिल्पाांबाबत
(८)

७६०० (०७-०४-२०१५).

श्री.पराग अळवणी (ववलेपाले) :

आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) रायगड जिल््यात सरासरी ३,१४२ शम.शम. पाऊस पडला असला तरी एकुण सरासरी पकी
हा

७० ्क्के असून धरणातील पाणीसाठा माहे िानेिारीमध्येच ५० ्क्के आल्याने रायगड

जिल््यातील ्ीं चाईग्रस्त गािाींच्या सींख्येत २० ्क्कयाींनी िाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ययामुळे निी मुींिई आणण मुींिईची तहान भागविणारा रायगड जिल्हा
तहानलेलाच रादहला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याला मुख्य कारण २५ लूु पा्िींधारे अप-ु या अिस्थेत रादहले असल्याचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर २५ लूु पा्िींधारे प्रकल्प पुणय करण्यासाठी िासनाने ताडतीने कोणती
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
रायगड जिल््याचे सरासरी पियन्यमान ३१४२.६४ शम.मी. आहे . ददनाींक १/६/२०१४ ते
ददनाींक ३१/१०/२०१४ पययन्त रायगड जिल््यात २८३९.२३ शम.मी. इतके पियन्यमान झाले आहे .
रायगड पा्िींधारे विभाग, कोलाड याींचेकडील २८ लूुपा्िींधारे योिनाींचा सींकजल्पत उपयुक्त

पाणीसाठा ६८.२६१ दलूमी इतका असन
ू १७.१.२०१५ पययन्त सरासरी पाणीसाठा ६४.५४ ्क्के
इतका होता.
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तसेच रायगड जिल्हा पररषदे कडील ७५ लूु पा्िींधारे योिनाींचा एकूण उपयुक्त

पाणीसाठा ७६०.२६ दलूमी इतकी आहे.

िानेिारी, २०१५ मधील सरासरी उपलब्ध पाणीसाठा

६५ ्क्के इतका होता.
रायगड जिल््याच्या सन २०१३-१४ च्या सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यात ४४३

गािे ि ९४३ िाड्या प्रस्तावित होयया. ्ँ करद्िारे पाणी पुरिठा करण्यािाित १५६ गािे ि ३५०
िाड्या प्रस्तावित करण्यात आल्या होयया. ययापकी प्रययक्षात ६६ गािे ि २३१ िाड्या अिा

एकूण २९७ गािे/िाड्याींना २ खािगी ि ३४ िासकीय अिा एकूण ३६ ्ँ करद्िारे पाणी पुरिठा
करण्यात आलेला आहे.

रायगड जिल््याच्या सन २०१४-१५ च्या सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यात ५८१

गािे ि ९९५ िाड्या प्रस्तावित होयया.

ययापकी प्रययक्षात ६१ गािे ि २३६ िाड्या अिा एकूण

२९७ गािे/िाड्याींना गािे/ग्रामपींचायतीच्या मागणीनुसार २ िासकीय ि ३६ खािगी अिा एकूण
३८ ्ँ करद्िारे माहे िानेिारी २०१५ ते ददनाींक २१/६/२०१५ पययन्त पाणी परु िठा करण्यात
आलेला आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
महाराष्ट्र राज्य मायशमि, उच्च मायशमि शशक्षण मांडळ, अमरावती ववभागीय मांडळातील
रोिांदार शशपाई याांना ननयशमत सेवेत समायोिन िरुन
(९)

८१८८

(शशरुर) :

(०९-०४-२०१५).

श्री.गोवधवन

शमाव

(अिोला

ेण्याबाबत

पजश्चम),

श्री.बाबरु ाव

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाचणे

(१) महाराषर राज्य माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळ, अमरािती विभागीय
मींडळातील शिपाई याींना िनयशमत सेिेत समायोिन करुन ूेण्यािाित रोिींदार कमयचारी कृती

सशमती, अमरािती याींनी ददनाींक १२ ऑगस््, २०११ रोिी मा.विभागीय सचचि, महाराषर राज्य
माध्यशमक, उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळ, विभागीय मींडळ, अमरािती ि मा.अध्यक्ष
महाराषर राज्य माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळ, पुणे याींना िनिेदन ददले आहे

तसेच स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये मा.शिक्षण मींत्रयाींनाही िनिेदन
ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त िनिेदनाच्या अनुषींगाने सदरील कमयचाऱयाींना उक्त ररक्त पदी सामािून
ूेण्यािाित कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे , असल्यास, साधारणत:
या कमयचाऱयाींना सामािन
ू ूेणे अपे्क्षत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

केंव्हापयांत
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श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) महाराषर राज्य माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळातफे अमरािती येथील अन्य
रोिींदारी कमयचारी याींनी सामािन
ू ूेणेिाित मा. कामगार न्यायालय, अमरािती ि मा. उच्च
न्यायालय, नागपूर याींच्या अनुक्रमे ददनाींक ९/१२/१९९६ ि ददनाींक ८/४/२००८ च्या आदे िाविरुध्द

मा. सिोच्च न्यायालयात वििेष अनम
ु ती याचचका (S.L.P.) दाखल करण्यात आली असून
प्रकरण न्यायप्रविष् आहे .

म्हणून सदर िनिेदनामध्ये नमूद सींिचीं धत रोिींदारी कमयचाऱयाींना

ररक्त पदी सामािून ूेण्यािाित सध्या विचार करता येत नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
बीड येथील मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या वसतीगह
ा ावर
अज्ञात व्यक्तीने हल्ला िेल्याबाबत

(१०)

८३३० (०९-०४-२०१५).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िीड येथील मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या िसतीगह
ृ ािर ददनाींक १४ िानेिारी, २०१५ रोिी
मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तीने हल्ला केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िसतीगह
ृ ािर झालेला हल्ला हा तेथील कमयचा-याींनी ूडिून आणल्याचे
आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िसतीगह
ू कमयचा-याींमध्ये अींतगयत िाद अहे त, हे ही
ृ ात अनेक ददिसाींपासन
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर िसतीगह
ृ ािर झालेल्या हल्ल्याची चौकिी करण्यात आली आहे काय, िा
चौकिीनुसार दोषी आढळणा-याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) या हल्ल्यािाित िसितगह
य ेणी कमयचारी सींिियत आहे .
ृ ातील चतुथश्र
(३) नाही.

(४) िसितगह
ृ ातील हल्ल्यािाित पोलीस स््े िनमध्ये तक्रार नोंद करण्यात आलेली आहे .

पोलीस स््े िनमध्ये सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आलेला आहे.

या प्रकरणानींतर विभागीय सहसींचालक,उच्च शिक्षण, औरीं गािाद याींनी िसतीगह
ृ ास ददनाींक

२५.१.२०१५ रोिी भे् दे िून चौकिी केली असून, िसितगह
ृ प्रिासनाकडून विद्यार्थयाांना सिय
सोयी सवु िधा परु विल्या िात

असल्याने विद्यार्थयाांची कोणतीही तक्रार नसल्याचे चौकिी

अहिालात नमूद केले आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९६ (9)

वाशशम जिल्हा पररषदे तील प्राथशमि व मायशमि शशक्षण
ववभागात पदमान्यतेत गैरप्रिार िेल्याबाबत
(११)

९२९४

(िारां िा) :

(०९-०४-२०१५).

प्रा.ववरें द्र

िगताप

(धामणगाव रे ल्वे),

श्री.रािेंद्र

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटणी

(१) िाशिम जिल्हा पररषदे तील प्राथशमक ि माध्यशमक शिक्षण विभागात गेल्या ६ िषायत
सींस्था चालक ि शिक्षण अचधकाऱयाींच्या सींगनमताने पदमान्यतेत गरव्यिहार केल्याचे माहे
िानेिारी, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पण
ु े अथिा मुींिई येथील पथकाव्दारे चौकिी करण्यात आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीच्या
अनुषींगाने या प्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४)
विभागीय शिक्षण उपसींचालक, अमरािती याींनी ददलेल्या चौकिीच्या अहिालािर पुढील

काययिाही सुरु आहे .

___________
ठाणे येथील

ोडबांदर किल्ला तसेच आिूबािूच्या पररसराचा

पयवटनाच्या दृष्ट्टीने वविास िरण्याबाबत
(१२)

१०६८५ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय

साांस्िानति िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ठाणे येथील ूोडिींदर ककल्ला तसेच आिि
ू ािच्
ू या पररसराचा पयय्नाच्या दृष्ीने विकास
होण्याकररता

तातडीने

िनधी

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

यािा,

अिी

मागणी

स्थािनक

लाकप्रितिनधीींनी मा. मुख्यमींत्री ि मा.महसूल मींत्री याींना ददनाींक १४ डडसेंिर, २०१४ रोिी िा
ययासुमारास एका िनिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ककल्ल्याच्या पररसरातील िशमन ि ययाींचे सि
ु ोशभकरण करुन दे ण्यािाित
िनधी दे ण्याचे तयकाशलन जिल्हाचधकाऱयाींनी मान्य केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िनणयय ूेतला आहे काय, असल्यास, ययाींचे स्िरुप काय आहे ि
ययानुषींगाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, होणाऱया विलींिाची कारणे काय आहे त ि यािाितची सद्य:जस्थती काय आहे ?

वि.स. ९६ (10)
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३)

शमरा

सुिोशभकरण

भाईंदर

महानगरपाशलकेने

आराखडा

तयार

सल्लागार

केला

आहे .

आकी्े क््
तसेच

नेमून

स्थळ

महानगरपाशलकेने

पाहणी

करुन

सदर

िागा

महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतरीत करण्याची विनींती जिल्हाचधकारी ठोणे याींना केली आहे .
ययानुसार ददनाींक ०९.०९.२०१५ रोिी जिल्हाचधकारी याींच्याकडे आयोजित िठकीत सियप्रथम
ूोडिींदर ककल्ला राज्य

सींर्क्षत स्मारक म्हणून ूोवषत करण्याचे ठरले. ययानुसार सींचालक

परु ातयि याींनी सदर ककल्ला राज्य सींर्क्षत स्मारक म्हणून ूोवषत करण्यािाितच्या प्राथशमक
अचधसूचनेचा प्रस्ताि ददनाींक ०१.१०.२०१५ रोिी िासन मान्यतेस सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िासोदा (ता.एरां डोल,जि.िळगाांव) येथील तात्पुरत्या नळपाणी
परु वठा योिनेत िालेला गैरव्यवहार

(१३)

११६६२ (०७-०४-२०१५).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कासोदा (ता.एरीं डोल, जि.िळगाींि) येथे खासिाि म्हणून मींिूर झालेल्या तायपुरती

नळपाणी पुरिठा योिनेच्या (्ीपीडब्ल्यूएस) कामाची प्रगती ि सद्यसजस्थती काय आहे ,

(२) असल्यास, सदर योिनेिर ककती खचय करण्यात आला ि या योिनेतन
ू गािास पाणीपरु िठा

करण्यात येत आहे काय तसेच सदर योिनेच्या कामात मोयाया प्रमाणात गरव्यिहार झाला
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, या सींदभायत चौकिी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, ययात काय

आढळून आले ि तद्नुसार सींिींचधताींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-१०-२०१५) : (१) मौिे कासोदा (ता.एरीं डोल,जि.िळगाि) येथे मींिूर
झालेल्या तायपुरती नळपाणी पुरिठा योिनेची (्ीपीडब्ल्यूएस) कामे पूणय झालेली आहे त.सदर

योिनेद्िारे मौिे कासोदा गािास दद.२.१०.२०१४ रोिी पाणी पुरिठा सुरु करण्यात आला होता.
परीं तू ग्रामपींचायतीने योिना हस्ताींतररत करुन न ूेतल्यामळ
ु े योिनेद्िारे होणारा पाणी पुरिठा

िींद करण्यात आलेला होता. सद्य:जस्थतीत दद.७.४.२०१५ पासन
ू पन्
ु हा गािास पाणी परु िठा सरु
ु
आहे .

(२) योिनेिर रु.६४.३३ लक्ष एिढा खचय झालेला असून ि रु.७.२९ लक्ष इतक्या रकमेची दे यके
अदा करण्याची काययिाही सुरु आहे . या योिनेद्िारे दद.७.४.२०१५ पासून पुन्हा गािाींस पाणी
परु िठा सरु
ु आहे . सदर योिनेच्या कामात गरव्यिहार झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९६ (11)
उच्च मायशमि ववभागातील ९२६ मान्यताप्राप्त पदाांच्या
वेतनासाठी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत
(१४)

१५८९३ (०९-०४-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उच्च माध्यशमक विभागातील ९२६ पदाींना मान्यता ददली असतानाही या पदाींच्या
िेतनासाठी माहे मे, २०१४ मध्ये िासनाने आिशमतीस िनधीची तरतूद न केल्यामुळे सदरहू
पदाींिर काययरत असलेल्या शिक्षकाींना तु्पुींज्या िेतनािर काम करािे लागत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू शिक्षकाींच्या िेतनासाठी विनाविलींि िनधीची तरतूद करण्यात यािी
यासाठी शिक्षक लोकप्रितिनधीींनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींच्याकडे लेखी िनिेदनाद्िारे
अशलकडेच मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू पदाींना िासनाने मान्यता ददल्यानींतरही िेतनासाठी आिशमतीस िनधीींची
तरतूद न करण्याची सियसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदरहू मान्यता प्राप्त ९२६ शिक्षक पदाींिर काययरत असलेल्या शिक्षकाींना
विनाविलींि मागील थकिाकीसह िेतन दे ण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) िासनाने या पदाींिाितची अचधक मादहती मागविली आहे .
(४) क्षेबत्रय यींत्रणेकडून अनुषींचगक मादहती मागविण्यात आलेली आहे .

सदर मादहती प्राप्त

झाल्यानींतर प्रस्ताि पुन्हा वियत विभागास पाठविण्याची काययिाही करण्यात येईल.
___________
अहमदनगर जिल््यातील १४ तालक्
ु यातील पाण्याच्या
पातळीत १ ते ३ मीटरने

(१५)

१६३९०

(मांब
ु ादे वी) :
काय :(१)

(१७-०९-२०१५).

श्री.राधािाष्ट्ण

ट िाल्याबाबत

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमन

पटे ल

सन्माननीय पाणीपरु वठा आझण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

अहमदनगर जिल््यातील १४ ही तालक्
ु यातील पाण्याची पातळी गत िषायपेक्षा १ ते ३

शम्रने कमी झाल्याचे माहे माचय, २०१५ मध्ये सिेक्षण विभागाने केलेल्या िनरीक्षणानुसार
आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील पाच िषायच्या तल
ु नेत माहे िानेिारी, २०१५ च्या अखेरीस जिल््याच्या
पाणीपातळीत मोठी ू् झाल्याने माहे माचय, २०१५ मध्ये पन्
ु हा सिेक्षण करण्यात आले, हे ही
खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (12)
(३) असल्यास, अययाधुिनक पध्दतीने दठिक अथिा तुषार शसींचन पध्दतीचा िापर न करता

पारीं पररक पध्दतीने िेतीला पाणी दे ण्यासाठी भूगभायतील पाण्याचा िेसुमार उपसा केला िात
असन
ू िेततळयाींची सींख्या िाढली असन
ू , िेत तळयाींमध्ये पाणी साठविताना प्लाजस््कचा िापर
केला िात असल्याने िशमनीत पाणी मुरत नसल्याने भूिल पातळी िेगाने कमी होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदभायत मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा याींनी ददनाींक २८ मे, २०१५ रोिी
सींचालक, भूिल सिेक्षण याींना पत्र ददले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यािाित िासनाने अचधक चौकिी केली आहे काय,
(६) असल्यास, चौकिीचे िनषकषय काय आहे त, ययानुसार भि
ू ल पातळी िाढविण्याच्या दृष्ीने
कोणती उपाययोिना केली आहे िा करण्यात येत आहे ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
अहमदनगर जिल््यातील एकूण १९२ िनरीक्षण विदहरीींच्या भूिल पातळीचा अ्यास

केला असता माहे माचय, २०१५ मधील पाणी पातळीचा मागील ५ िषायच्या माहे माचय मधील
पाणी पातळीिी तल
ु ानायमक अ्यास केल्यानींतर एकूण ६२ िनररक्षण विदहरीींमध्ये १ मी. पेक्षा
िास्त पाणी पातळीत ू् झाल्याचे आढळून येत आहे ेे.
(२) हे खरे नाही.

अहमदनगर जिल््यासदहत पूणय राज्यामधील सिय िनरीक्षण विदहरीींचा माहे ऑक््ोिर,

िानेिारी, माचय ि मे मदहन्यामध्ये भूिल पातळीचा िनयशमत अ्यास केला िातो.
(३)

िासनामाफयत

विविध

योिनाींतगयत

दठिक

अथिा

तुषार

शसींचन

पध्दतीचा

िापर

करण्याकररता प्रोयसाहन ददले िाते. भग
ू भायत भि
ू लाचे िास्तीत िास्त पन
ु भयरण होण्याकररता
राषरीय ग्रामीण पेयिल काययक्रम (िाश्ितता) ि िलयुक्त शििार अशभयान रािविण्यात येत
आहे .

(४) हे खरे नाही.

(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अन्न व औषध प्रशासन ववभागातील अन्न सुरक्षा
अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१६)

१६६१६

(०६-०८-२०१५).

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(इगतपूरी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु ादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अतल
ु
ू )व , श्री.किसन

िथोरे (मुरबाड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाव
गायिवाड (धारावी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय अन्न आझण औषध

प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींिईतील तब्िल एक को्ी पींचिीस लाख नागरीकाींना सुर्क्षत अन्न शमळािे याची

ििािदारी असलेल्या अन्न ि औषध प्रिासनाला (एफडीए) २०० अन्न सुरक्षा अचधका-याींची

वि.स. ९६ (13)
गरि आहे , परीं तु फक्त १९ अचधका-याींिरच ही ििािदारी असल्याने नागरीकाींचे आरोय
धोक्यात आले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर विभागातील ररक्त पदे भरण्यािाित िासनाकडे प्रस्ताि पाठविण्यात
आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानुषींगाने कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथावप िह
ृ न्मुींिई विभागात अन्न सुरक्षा

अचधकाऱयाींची ५७ पदे मींिूर असन
ू ययापकी २० पदे भरलेली आहे त तसचे मख्
ु यालयात १७
पदाींपकी ११ पदे काययरत आहे त.

(२) ि (३) अन्न सुरक्षा अचधकारी सींिगायतील ४८ ररक्त पदे सरळसेिेने भरण्यासाठी िासनास
प्रस्ताि प्राप्त झाला असन
ू , ययानुषींगे महाराषर लोकसेिा आयोगास पाठविण्यात आलेल्या

मागणीपत्रानस
ु ार, दद.०६.०८.२०१५ रोिी िादहरात प्रशसध्द झालेली आहे ि अनुषींचगक काययिाही
आयोगाकडून करण्यात येत आहे.

तसेच स्थािनक स्िराज्य सींस्थामधील ३३ अन्न सरु क्षा अचधकाऱयाींना प्रिासनात सामािन
ू

ूेण्यािाितची काययिाही वियत विभागाच्या सल्ल्यानुसार करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य पररक्षा पररषदतफे

ेतल्या िाणा-या ४ थी व ७ वीच्या शशष्ट्यवत्ा ती

पररक्षेच्या मराठी, इांग्रिी व ऊदव ु मायमाच्या प्रश्नपबत्रिेत चुिा असल्याबाबत

(१७)

१६६१७

(मुांबादे वी),

(०६-०८-२०१५).

डॉ.सांतोष

टारफे

श्रीमती

ननमवला

गाववत

(िळमनुरी),

श्री.वैभव

वपचड

(इगतपूरी),

(अिोले),

श्री.अशमन
श्री.अवधूत

पटे ल
तटिरे

(श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सांिय िदम

(दापोली), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.अननल

बाबर (खानापूर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम
खान (चाांहदवली) :
काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) महाराषर राज्य पररक्षा पररषदतफे ूेतल्या िाणाऱया ४ थी ि ७ िीच्या शिषयियृ ती

पररक्षेच्या मराठी, इींग्रिी ि ऊदय ु माध्यमाच्या प्रश्नपबत्रकेत चक
ु ा असल्याचे ददनाींक १९ एवप्रल,
२०१५ रोिी िा ययासुमारास िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात पररक्षेच्या प्रश्नपबत्रकेत चुका करणाऱया अचधकाऱयाींिर कारिाई होत
नसल्याने असे प्रकार िारीं िार होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (14)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने सींिींचधत दोषी अचधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ययाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) ि (४) प्रश्नपबत्रकेची छपाई करताींना मुद्रण दोषामळ
ु े ि उयतराच्या पयाययात झालेला

िदल यामळ
ु े चक
ु ा झालेल्या आहे त. ययाअनुषींगाने प्रश्नपबत्रका छपाई करणाऱया सींस्थेिर
दीं डायमक कारिाई िसुलीसह करण्यात आली आहे .

___________

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे बनावट पत्रिार स्थाननि व्यापा-याांिडून लाखो
रुपयाांची खांडणी वसूल िरीत असल्याबाबत

(१८)

१६६९४ (०६-०८-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय अन्न आझण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथे काही िनाि् पत्रकार अन्नभेसळ प्रितिींधक कायद्यातील

तरतुदीींचा चक
ु ीचा अथय साींगून सींिींधीत अचधका-याींच्या समक्ष स्थािनक व्यापा-याींकडून लाखो

रुपयाींची खींडणी िसूल करण्यात येत असल्याचे लोकप्रितिनधीींनी ददनाींक १ माचय, २०१५ रोिी
िा ययासम
ु ारास अन्न ि औषध प्रिासनाचे अचधकारी याींच्या िनदियनास आणले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानुषींगाने सींिींचधताींविरुध्द
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
नाांदेड येथील व
ा द िलावांताचे प्रस्ताव मांिूरी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत
(१९)

१६९३८ (३०-०७-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िानति िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नाींदेड येथे िासनाचे मानधन शमळण्यासाठी जिल्हास्तरािर असलेल्या िनिडसशमतीिर

मागील दोन िषायपासून अध्यक्ष नसल्याने जिल्हपररषदे च्या समािकल्याण विभागात िध्
ृ द
कलािींताचे प्रस्ताि मींिूरी अभािी प्रलींबित असल्याचे तसेच ययाींची हेळसाींड होत असल्याचे माहे
मे, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त िाितीत िासनाने कोणती काययिाही केली
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

िा करण्यात येत आहे ,

वि.स. ९६ (15)
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१५) :(१) अींित: खरे आहे . सन २०१३-१४ या आचथयक िषायत पात्र
६० कलािींताींची यादी िासनास प्राप्त झाली असून सदर कलािींताींना मानधन दे ण्यािाित
काययिाही सरु
ु आहे. तसेच सन २०१४-१५ मध्ये िनिड सशमतीचा काययकाल सींपल्यामळ
ु े यया
आचथयक िषायत कलािींताींची िनिड झाली नाही.

(२) मा.पालकमींत्री, नाींदेड याींच्याकडे सशमती पुनगयदठत करणेिाित जिल्हापररषद नाींदेड याींचा
पाठपुरािा सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नाांदेड येथे वैयक्तीि शौचालय बाांधिामाच्या अनुदानाची
रक्िम दे ण्यास हदरां गाई होत असल्याबाबत

(२०)

१७१३६ (१७-०८-२०१५).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आझण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील

(१) नाींदेड येथे गोरगरीि िनतेने व्याििट्याने, उसनिारीने पसे ूेऊन ूरी ियक्तीक िौचालय
िाींधकाम केल्यानींतर आता ययाींना अनुदानाची रक्कम दे ण्यासाठी काही ग्विकास अचधकारी

आचथयक सौदे िािी करीत असल्याचा आरोप स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी केला असल्याचे माहे मे ,
२०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करुन लाभार्थयाांना अनद
ु ान िा्प करण्यािाित
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) भाग १ िाित चौकिीचा प्रश्न उद््ाित नाही. तथावप, केंद्र परु स्कृत स्िच्छ भारत शमिन
(ग्रा.) अींतगयत दद. २ ऑक््ोिर, २०१४ पासून िौचालय िाींधकामाचे अनुदान सुधाररत करुन

रु.१२,०००/-- इतके करण्यात आलेले आहे . जिल्हा पररषद, नाींदेड अींतगयत एकूण १३०९
ग्रामपींचायती असून ददनाींक ३१.३.२०१५ अखेर एकूण ५५,७५७ िौचालयाींचे िाींधकाम झालेले

आहे . तसेच माचय, २०१५ नींतर सप््ें िर, २०१५ पयांत आणखी २७,५४६ िौचालयाींचे िाींधकाम
झालेले आहे . अिाप्रकारे जिल््यात एकूण ८३,३०३ िौचालयाींचे िाींधकाम झालेले आहे. ययापकी

३९,४३९ लाभार्थयाांना िनधीचे िा्प करण्यात आले आहे . नाींदेड जिल्हा पररषदे स सन २०१५-१६
मध्ये (माहे ऑगस््, २०१५ पयांत) स्िच्छ भारत शमिन (ग्रा.) अींतगयत राज्य दहश्श्यासाठी
रु.३६६.०० लक्ष ि केंद्र दहश्श्यासाठी रु. १९०८.६१ लक्ष असे एकूण रु.२२७४.६१ लक्ष एिढा िनधी
वितरीत करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९६ (16)
श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत
(२१)

१७३६८ (२९-०७-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील अनेक गाींिामध्ये तीर प पाणी्ीं चाई सुरु असून
प्रिासनाच्या उदाशसन यींत्रणेमळ
ु े येथील नागररकाींना पाण्यासाठी िणिण करािी लागत
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा यया दरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच चोराची िाडी (ता.श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर) ग् ग्रामपींचायतीमाफयत सुरु करण्यात
आलेल्या नळपाणी पुरिठा योिनेचे काम ि पाण्याच्या ्ाकीचे काम अितिय िनकृष् दिायचे
झाले असून पाण्याची ्ाकी कोणययाही क्षणी कोसळण्याची शभती िनमायण झाली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययात काय आढळून आले ि
ययानष
ु ींगाने येथील तीर प पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी ि वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीच्या
दरु
ु स्तीकररता कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-१०-२०१५) : (१) हे अींित: खरे आहे .
तथावप,

माहे

एवप्रल,

२०१५

ग्रामपींचायतीकडून ्ँ कर मागणीचा

मध्ये
प्रस्ताि

िा

यया

प्राप्त

दरम्यान

श्रीगोंदा

तालुक्यातील

४

झाल्यानुसार ४ गािे ि ६९ िाड्या

िस्ययाींमधील १८०५० इतक्या लोकसींख्येसाठी १० ्ँ करद्िारे नागररकाींना वपण्याचे पाणी
पुरविण्यात आले आहे .

(२) मौिे चोराचीिाडी, ता.श्रीगोंदा ग्रामपींचायतीमाफयत नळ पाणी परु िठा योिनेचे ि पाण्याच्या
्ाकीचे काम पूणय झालेले असन
ू पाण्याची ्ाकी कोसळण्याची िक्यता नाही.

(३) मौिे चोराचीिाडी येथील नळ पाणी पुरिठा योिनेची चौकिी करण्यात आली आहे.

चौकिीनुसार वपण्याच्या पाण्याच्या ्ाकीच्या दरु
ु स्तीची आिश्यकता भासलेली नाही. मौिे
चोराचीिाडी गािात वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई िनमायण झालेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
हहांगोली जिल््यामये अन्न व औषधी प्रशासन िायावलय सुरु िरण्याबाबत
(२२)

१७४५८ (०६-०८-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव
रे ल्वे), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय अन्न आझण औषध प्रशासन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल््यामध्ये अन्न ि औषधी प्रिासन कायायलय अद्याप सुरु झाले नसल्याने
भेसळयुक्त पदाथाांमुळे येथील सियसामान्याींना आरोयाचे प्रश्न भेडसाित असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (17)
(२) असल्यास, उपरोक्त जिल््यातील भेसळयुक्त पदाथायची विक्री रोखण्यासींदभायत येथे अन्न ि
औषधी प्रिासन यींत्रणा कायायजन्ित करण्यािात िासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, होणा-या विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-१०-२०१५) :(१) दहींगोली जिल््यासाठी स्ितींत्र कायायलय अजस्तयिात
नसन
ू परभणी कायायलयाकडून दहींगोली जिल््याचे कामकाि िनयींबत्रत केले िाते. मात्र ययामळ
ु े
सियसामान्याींना आरोयाचे प्रश्न भेडसाित असल्याचे िनदियनास आलेले नाही.

(२) परभणी येथे असलेल्या अचधकाऱयाींमाफयत दहींगोली जिल््यात िनयशमत तपासण्या करण्यात
येिून नमूने विश्लेषणासाठी ूेतले िातात ि िनयमानुसार काययिाही केली िाते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
पुणे येथील ववमानगरमधील आनांद ववदयाननिेतन ववद्यालयातील शशक्षिाने इयत्ता
दहावीच्या हहांदी ववषयाच्या उत्तरपबत्रिा नववीतील मुलाांिडून तपासन
ू

(२३)

१७६५६ (०६-०८-२०१५).

ेतल्याबाबत

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील विमानगरमधील आनींद विदयािनकेतन विद्यालयातील शिक्षकाने इययता
दहािीच्या दहींदी विषयाच्या उयतरपबत्रका नििीतील मल
ु ाींकडून तपासून ूेतल्याचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभायत िासनाने चौकिी करुन सींिींचधताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) िासनाने यासींदभायत चौकिी केली असन
ू सींिींचधत शिक्षकाला िनलींिीत करण्यात आले होते.
चौकिी अींती िावषयक िेतनिाढ एका िषायकरीता रोखण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
रत्नाधगरी येथील िेएसडब्ल्यू एनिी िांपनीने पयाववरण ववषयि िायद्याचे
उल्लां न िरुन इमारतीचे िेलेले बाांधिाम

(२४)

१८३७२ (३१-०७-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रयनाचगरी येथील िेएसडब्ल्यू एनिी कींपनीने पयायिरण विषयक कायद्याचे उल्लींून करुन
३६ हिार चौरस मी्रपेक्षा िास्त आकाराची इमारत िाींधली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानुषींगाने िेकायदे िीर
िाींधकाम प्रकरणी कींपनी तसेच सदर िाींधकामाकडे दल
य
करणा-या सींिींचधत अचधका-याींिर
ु क्ष
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ययाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०३-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) उपरोक्त १ च्या अनुषींगाने, सदर कींपनीने पयायिरण अनम
ु तीमधील अ्ी ि ितीचे

उल्लींून केल्यामळ
ु े महाराषर प्रदष
ू ण िनयींत्रण मींडळाने सदरहू कींपनीविरोधात प्रथम िगय
दीं डाचधकारी रयनाचगरी येथे ददनाींक १५/४/२०१५ रोिी ख्ला दाखल केला ि मा. न्यायालयाने
उक्त कींपनीस रु.४५०००/- रकमेचा दीं ड ठोठािला आहे . ययामळ
ु े सींिींचधत अचधकाऱयाींिर कारिाई
करण्याचा प्रश्न उद््ाित

नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात टरबि
ू , खरबूि, िेळी आझण आांबे िाबत्रमररत्या
वपिवून ववक्री होत असल्याबाबत

(२५)

१८८६२ (०६-०८-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधवन), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.रमेश िदम
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ांु ा िळवा), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
ू िडेगाव), श्री.अशमन
पटे ल (मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न आझण औषध

प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ्रिूि, खरिूि, केळी आणण आींिे कृबत्रमररयया वपकिून विक्री होत असल्याने फळे
खाणा-याींचे आरोय धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िािारात येणारे आींिे ूातक रसायनाींद्िारे वपकिून ग्राहकाींचे आरोय धोक्यात

आणणाऱयाींिर भा.दीं .वि.च्या कलम ३२८ नुसार विषप्रयोगाचे अिामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात
येणार असल्याचे अन्न ि औषधी प्रिासनाचे सह आयक्
ु त याींनी माहे माचय-२०१५ मध्ये िा यया
दरम्यान िादहर केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींिई, ठाणे, पुणे इययादी िािार पेठाींमध्ये रसायनयुक्त वपकविलेल्या आींब्याींची
सरायस विक्री होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय
आढळून आले ि तद्नस
ु ार कृबत्रमररयया वपकविलेल्या फळाींची विक्री होऊ नये म्हणून िासनाने
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही.
(४) कृबत्रमररयया वपकविलेल्या फळाींची विक्री होऊ नये म्हणून अन्न ि औषध प्रिासनातील
सिय विभागात आींिे विक्रेते, व्यापारी सींू्ना याींच्या िठका ूेऊन ययाींना मागयदियन करण्यात

येते तसेच िेळोिेळी फळाींचे नमन
ु े ूेऊन विश्लेषण करण्यात येत.े अनुचचत प्रकार िनदियनास
आल्यास सींिींचधताींविरुध्द मा. न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात येतात. सन २०१४-२०१५ या
कालािधीत एकूण २९ प्रकरणात ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यातील नद्याांच्या िलशुदीिरणासाठी िरावयाच्या उपाययोिना
(२६)

१८८७३ (३१-०७-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :
करतील काय :-

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय पयाववरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील नद्याींची िलप्रदष
ू णातन
ू स्
ु का करण्यासाठी राज्य िासनाने माहे मे, २०१५
मध्ये िा ययादरम्यान उपाययोिना आखली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आतापयांत राज्यातील ककती नद्याींचे िलप्रदष
ू णातून सु्का करण्यात आली
आहे तसेच उियररत नद्याींचे िलिध्
ु दीकरण केव्हापयांत अपे्क्षत आहे ,

(३) असल्यास, नद्याींच्या िलिुध्दीकरणासाठी िासनाने ककती खचय केला आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम (०३-१०-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
तथावप, महाराषर प्रदष
ु ण िनयींत्रण मींडळाने सिय महानगरपाशलकाींना िहरामधुन िनमायण

होणाऱया साींडपाणी ि ूनकचाऱयाच्या प्रकक्रयेसाठी यींत्रणा उभारणे इययादी कामाकरीता स्थािनक

स्िराज्य सींस्थाींच्या मूळ अींदाि पत्रकापकी २५% िनधी हा पयायिरणीय पायाभूत सुविधा तयार
करुन यया िापरणे, रखरखाि करणे इययादी साठी राखीि ठे िण्याचे िनदे ि ददले आहेत. यामळ
ु े

िहरातून िनूणाऱया साींडपाणी/ूनकचऱयाींमुळे होणाऱया राज्यातील नद्याींचे प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी
मदत होणार आहे .
(३)

राज्यातील

िठकीमध्ये

२६

२५%

महानगरपाशलकाींपकी
रक्कमेची

तरतूद

ही

२३

महानगरपाशलकाींनी

साींडपाणी

करण्यािाितचा ठराि पारीत केल्याचे कळविले आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

नागरी

ययाींच्या

ूनकचरा

अथयसक
ीं जल्पय

व्यिस्थापनासाठी

वि.स. ९६ (20)
राज्यातील तसेच िोिणातील दशावतार नाट्य आझण िला तसेच
भिन यातील व
ा द िलािाराांना मानधन दे ण्याबाबत
(२७)

१८९३३ (०६-०८-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू ), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.हनम
ु ांत
डोळस (माळशशरस), श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िानति िायव मांत्री पुढील

(१) राज्यातील तसेच वििेषत: कोकणातील दिाितार नाट्य आणण कला तसेच भिन,
िाखींडीनयृ य कलाकार या सारख्या कलेसाठी आपले आयषु य िेचले अिा या िध्
ृ द कलाकाराींची
आचथयक जस्थती हलाखीची असल्याने हातभार लािण्याकररता िासनाने िध्
ृ द कलाकार मानधन
योिना आखली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त िध्
ृ द कलािींताींना मानधन दे ण्यािाित स्थािनक लोकप्रितिनधी,ददींडोिी
याींनी ददनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोिी िा ययासम
ु ारास मा. मुख्यमींत्री याींना एक लेखी िनिेदन
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने कोकणातील ककती िध्
ृ द कलाकाराींना मानधन दे ण्यात आले आहे ,
ज्या िध्
ृ द कलाकाराींना मानधन दे ण्याींत आले नाही ययाींना केव्हा दे ण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, सदर योिनेचा लाभ शमळण्यािाित ि िनिेदनािाित िासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ि (४) िासनामाफयत कोकणातील २,७३२ पात्र िध्
ृ द कलाकाराींना मानधन दे ण्यात येत आहे .
दरिषी प्रययेक जिल््यात ६० इष्ाींकाच्या मयायदेत िध्
ृ द कलािींताींची िनिड जिल्हा िनिड

सशमतीमाफयत केली िाते. ज्या कलाकाराींना मानधन अद्याप शमळालेले नाही, ययाींना मानधन
दे ण्यािाित आिश्यक ती काययिाही करण्यात येत आहे .

मा.सदस्याींकडून प्राप्त झालेल्या िनिेदनास योय ते उयतर दे ण्यात आलेले आहे .

(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
उल्हासनगर (जि.ठाणे)येथील वालधुनी नदीत दवू षत पाणी सोडण्यात
येत असल्यामळ
ु े नदीचे पाणी दवू षत िाल्याबाबत

(२८)

१९०१५ (३१-०७-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल
(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.गणपत
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गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
सन्माननीय पयाववरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील िालधुनी नदीत अींिरनाथ, िदलापूर एमआयडीसी येथील
कारखान्यातील तसेच सदर जिल््यातील कॅम्प ५ येथील सम
ु ारे ४५० जिन्सिशि कारखान्यातील

रसायन शमचश्रत दवू षत पाणी सोडण्यात येत असल्यामुळे नदीतील पाणी दवू षत झाले असल्याचे
माहे मे, २०१५ मध्ये िा यया दरम्यान िनदियनास आले असन
ू तेथील नागररकाींना आिार होत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नदीचे प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी कालिध्द काययक्रम आखण्यात आला आहे
काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, ययात काय आढळून आहे ि तदनुसार सींिींचधत कारखान्याींविरुध्द तसेच प्रदष
ू ण
मींडळाच्या कमयचाऱयाींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्याींत येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०३-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
माहे मे, २०१५ ि यया दरम्यान अिाप्रकारची तक्रार म.प्र.िन.मींडळास प्राप्त नाही. तथावप
डडसेंिर, २०१३ दरम्यान म.प्र.िन.मींडळाने केलेल्या सिेक्षणामध्ये उल्हानगर कॅम्प नीं.५ येथे
२०५ प्रदष
ू णकारी जिन्सिशि कारखाने आढळून आलेले होते.
(२) होय.

मा.राषरीय हररत लिाद पण
ु े याींच्या ददनाींक ०२/०७/२०१५ च्या आदे िानस
ु ार विभागीय

आयुक्त कोकण विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आली असून सदर

सशमतीमाफयत उल्हास नदीच्या प्रदष
ु ण िनयींत्रणाकररता कृती आराखडा तयार करण्यात येत
आहे .

(३) ि (४) होय.
म.प्र.िन. मींडळाने उल्हास नगर कॅम्प नीं. ५ पररसरातील २०५ कारखान्याींना िींदचे आदे ि

(पाणी पुरिठा ि विद्युत पुरिठा खींडण) पारीत केलेले आहे त. उल्हासनगर महानगरपाशलकेने
एकूण ३२ उद्योगाींचे पाणी पुरिठा खींडीत केलेला असून महाराषर राज्य विद्युत वितरण
कींपनीने ११० उदयोगाींचा विदयत
ु परु िठा खींडीत केलेला आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
साांस्िानति िायव सांचालनालयाने व्यवसानयि राज्य नाट्य स्पधाव
(२९)

रद्द िरण्याचा ननणवय

१९४४५ (१६-०८-२०१५).

ेतल्याबाबत

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )व :

सन्माननीय

साांस्िानति िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींस्कृितक कायय सींचालनालयाने चालू िषी व्यािसाियक राज्य नाट्य स्पधाय रद्द करण्याचा
िनणयय ूेतल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नाट्य स्पधाय रद्द करण्याची कारणे काय आहे त, चालू िषीच नाट्य स्पधाय
आयोजित करण्यासाठी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर नाट्य स्पधाय कधीपयांत आयोजित केल्या िातील,
(४) नसल्यास, ययाींची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व्यािसाियक राज्य ना्य स्पधाय आयोिना कररता ककमान २० प्रिेशिका प्राप्त न झाल्याने
ही स्पधाय रद्द करण्यात आली.
(३) सदर स्पधेच्या प्राथशमक फेरीचे आयोिन फेब्रुिारी ि माचय, २०१६ या कालािधीत ि
अींितम फेरीचे आयोिन एवप्रल, २०१६ मध्ये प्रस्तावित आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
िैतापूर (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथील िन्याशाळे ची इमारत बांद असल्याबाबत
(३०)

१९५९१ (०६-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ितापूर (ता.रािापूर, जि.रयनाचगरी) येथे गेल्या अनेक िषायपूिी िाींधण्यात आलेल्या

कन्यािाळे ची इमारत सध्या िींद अिस्थेत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा यया सम
ु ारास
िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर इमारत िींद अिस्थेत असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययात काय िनषपन्न झाले ि
ययानुसार िासन स्तरािर कोणती काययिाही करण्यात आली िा येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) कन्या िाळा ितापूर या िाळे चे सदर िाळे पासून ििळच असलेल्या िीिन शिक्षण िाळा
ितापूर िाळा नीं.१ या िाळे त सन १९७४ मध्ये विशलनीकरण झाले.

कन्या िाळे तील

विद्याथीनीींचे िीिन शिक्षण िाळे त समायोिन झाले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

डोंबबवली (ता.िल्याण,जि.ठाणे) येथील दव
े रासायननि िांपनीतून होणारे प्रदष
ु श
ू ण
(३१)

१९९३० (३१-०७-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.किसन िथोरे
(मुरबाड) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबििली महानगरपाशलका हद्दीतील डोंबििली (ता.कल्याण,जि.ठाणे) ििळील
पेंढारकर महाविद्यालयािेिारी असणाऱया दि
ु ेि रासायिनक कींपनीतून कोणतीही प्रकक्रया न
करताच प्रदवू षत िायू सोडण्यात येत असल्याची ू्ना
ययासुमारास िनदियनास आली, हे खरे आहे काय,

ददनाींक ७ मे, २०१५ रोिी िा
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(२) असल्यास, सदर कपींनीची प्रदष
ू ण िनयींत्रण महामींडळाने पाहणी करून कींपनी िींद करण्याचे
िनदे ि दे ण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानष
ु ींगाने सदर कींपनीिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०७-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे .
प्रादे शिक अचधकारी, महाराषर प्रदष
ू ण िनयींत्रण मींडळ, कल्याण (जिल्हा) याींच्या शिघ्र

कृती दलाने ददनाींक ५ मे, २०१५ रोिी डोबिींिली पररसरातील औद्योचगक पररसराची पाहणी

केली असता मे.दि
ू ेि रासायिनक प्रा.शल. या कींपनीतून उग्र स्िरुपाचा िास येत असलेला िायू
उयसजियत होत असल्याचे आढळून आले होते.

प्रादे शिक अचधकारी, महाराषर प्रदष
ू ण िनयींत्रण मींडळ, कल्याण याींनी

िरील ू्नेची

तायकाळ दखल ूेऊन उक्त कारखान्यास उयपादन िींद करण्याची नो्ीस ििािली आहे. सद्य
पररजस्थतीत कारखान्याने उयपादन िींद केलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील इ.१ ली ते ४ थी मधील बीपीएल ववद्यार्थयाांना पुरवठा
होणाऱया गणवेश दरात वाढ िरण्याबाबत

(३२)

२०४२७ (०६-०८-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)व :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील इ.१ ली ते ४ थी मधील िीपीएल विद्यार्थयाांना पुरविण्यात येणाऱया गणिेिाच्या

दरात िाढ करण्यािाित ददनाींक २० फेब्रुिारी, २०१४ ते २५ फेब्रुिारी, २०१४ दरम्यान स्थािनक
लोकप्रितिनधी, अचलपूर याींनी िासनाकडे लेखी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-१०-२०१५) : (१) ि(२)

राज्य िासनाच्या मोफत गणिेि िा्प

योिनेच्या लाभार्थयाांना प्रितविद्याथी एक गणिेिासाठी मल
ु ाींकररता रु.५७/-आणण मुलीींकररता
रु.६९/-इतका दर मींिूर

आहे . सदर दरात िाढ करुन प्रितविद्याथी रु.२००/- इतका दर

करण्यािाितच्या प्रस्तािािर िासनस्तरािर काययिाही सुरु आहे .
(३)

प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९६ (24)
खाांबा-नेहेरवाडी िांु ड (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) येथे अन्नातून
(३३)

ववषबाधा िाल्याने तीन िणाांचा िालेला मत्ा यू

२०८६७ (०६-०८-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय अन्न आझण

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खाींिा-नेहेरिाडी कींु ड (ता.सींगमनेर, जि.अहमदनगर) येथे डोंगराळ ्े कडीिर राहणाऱया

रोदहदास शिींदे आणण याींच्या कु्ुींबियाींना अन्नातून विषिाधा झाल्याने तीन भाऊ िदहणीींचा
मयृ यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, ययात काय आढळून आले,
तद्नुसार कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०१-१०-२०१५) : (१) होय, हे

खरे आहे , तथावप, सदर मयृ यू अन्नातील

विषिाधेमुळे झाला यािाित अहिाल प्राप्त झालेला नाही.

(२) सदर प्रकरणात पोशलसाींसह तपास करण्यात आला असन
ू ,प्रिरा ग्रामीण िद्यकीय

महाविद्यालय रुणालय, लोणी याींच्या अींितम अहिालानस
ु ार सदर मयृ यू हा Gastroeneteritis
मळ
ु े झाल्याचे नमद
ू केलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यातील सवव जिल््याांमये तसेच अहमदनगर जिल््यामये सावविननि
वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताांचे सवेक्षण िाले नसल्याबाबत
(३४)

२०९०३ (२९-०७-२०१५).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आझण

(१) (अ) िासन िनणयय क्रमाींक डब्ल्यूक्यूएम-२०१०/प्र.क्र.१९०/पाप-ु १२ मींत्रालय, मुींिई ददनाींक २९
ऑगस््, २०१२, (ि) िासन िुध्दीपत्रक क्रमाींक डब्ल्युक्युएम-२०१०/प्र.क्र.१९०/पाप-ु १२ मींत्रालय,
मुींिई ददनाींक १० ऑक््ोिर, २०१२, अन्िये प्रययेक जिल््यात ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ ते

३०

एवप्रल, २०१४ या कालािधीत साियििनक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींचे सिेक्षण करािे, असे
आदे ि आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील इतर जिल््याींमध्ये तसेच जिल्हा पाणी ि स्िच्छता कक्ष जिल्हा
पररषद कायायलय ता.सींगमनेर, जि.अहमदनगर येथे ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ ते ददनाींक ३०
एवप्रल, २०१४ या कालािधीत साियििनक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींचे सिेक्षण झाले नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कोणकोणयया जिल्हा पररषदाींनी सिेक्षण केले नाही,
(४) असल्यास, यािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानुषींगाने सींिींचधत दोषीींिर
कोणती कारिाई करण्यात आली िा करिाईचे स्िरुप काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ९६ (25)
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०९-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२), (३), (४) ि (५) ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ ते ददनाींक ३० एवप्रल, २०१४ या कालािधीत सिय
जिल््यातील साियििनक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींचे स्िच्छता सिेक्षणाचे काम पण
ू य
करण्यात आले आहे .

___________
नागपूर शासिीय आयुवेद रूग्णालयातील एक्स-रे यांत्र दरू
ु स्तीबाबत
(३५)

२११३९ (१४-०८-२०१५).

(नतरोडा) :

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.वविय रहाांगडाले

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर िासकीय आयुिेद रूणालयातील एक्स-रे यींत्र दरू
ु स्तीचा प्रस्ताि ६मदहन्यापासून
आयष
ु सींचालनालय इथे विना कारिाई पडलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आयुष सींचालनालय िासकीय आयुिेद रूणालय, नागपूर येथील विविध
प्रस्तािािर अक्षम्य दल
य करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, एक्स-रे मिीन दरू
ु स्तीकररता िनधी उपलब्ध करून दे ण्यात आलेला आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३)

होय. पो्े िल एक्स रे मिीन रुपये ३४,८७५/-खचन
ददनाींक ७ िुल, २०१५ रोिी
ूय

कायायजन्ित करण्यात आलेली आहे .

तसेच या विभागाच्या िासन पत्र ददनाींक ०३/०७/२०१५ नुसार िासकीय आयुिेद

रुणालय नागपुर याींचे कायायलयातील क्ष-ककरण यींत्रासाठी लागणारा डह-एक्स -३०० कींरोल हा
सु्ा भाग रु.२,५३,१२५/- एिढया ककीं मतीस खरे दी करण्याींस ि ययासाठी लागणारा खचय
अचधषठाताींचे स्िीय प्रपींिी खाययातून भागविण्यास मींिूरी ददली आहे. सदर यींत्र ददनाींक
२०/०७/२०१५ रोिी दरु
ु स्ती करण्याींत आले असन
ू , सद्यजस्थतीत उपरोक्त दोन्ही एक्स रे मिीन
काययरत आहे त.
(४)

प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
धचमुर व नागशभड (जि.चांद्रपूर) तालुक्यात वपण्याच्या पाण्यासाठी
(CSR ATM) सांयांत्रे बसववणे बाबत

(३६)

२१४०२ (२९-०७-२०१५).

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आझण

(१) चचमरु ि नागशभड (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यात सन २०१५ च्या प्रखर उन्हाळयात वपण्याच्या

पाण्याची गींभीर ्ीं चाई िनमायण झाल्यामुळे लोलोराईडयुक्त भागामध्ये िासनाद्िारा उभारण्यात

वि.स. ९६ (26)
येणा-या

अकोला अियन िँकेद्िारा पुरविण्यात आलेल्या िुध्द वपण्याच्या पाण्यासाठी (CSR

ATM) सींयींत्र िसिुन दे ण्यािाित स्थािनक लोकप्रितनीधीने जिल्हा प्रिासनास ददनाींक १ एवप्रल
२०१५ रोिी िा ययासम
ु ारास विनींती केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणी केलेले हातपींपािरील िुध्द वपण्याच्या पाण्याच्या सींयत्रास (CSR
ATM) जिल्हा प्रिासनाने मींिुरीसाठी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०८-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) चचमरू ि नागशभड (जि.चींद्रपूर)
तालुक्यात सन २०१५ च्या प्रखर उन्हाळयात वपण्याच्या पाण्याची गींभीर ्ीं चाई िनमायण
झाल्यामळ
ु े

लोलोराईडयुक्त

भागामध्ये

िासनाद्िारा

उभारण्यात

येणाऱया

िँकेद्िारा पुरविण्यात आलेल्या िुध्द वपण्याच्या पाण्यासाठी (CSR ATM)

अकोला

अियन

सींयींत्र िसिून

दे ण्यािाित १ एवप्रल, २०१५ िा यया सुमारास जिल्हाप्रिासनास विनींती पत्र/प्रस्ताि प्राप्त झाला
नसल्याचे जिल्हाप्रिासनाकडून कळविण्यात आले आहे.

___________
पेण (जि.रायगड) येथील आईस्क्रीम दि
ु ानातून खरे दी
िेलेल्या आईस्क्रीममुळे िालेली ववषबाधा

(३७)

२१७६६ (०६-०८-२०१५).

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
व ील

पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय अन्न आझण औषध प्रशासन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पेण (जि.रायगड) येथील आईस्क्रीम दक
ु ानातून खरे दी केलेल्या आईस्क्रीममुळे माहे माचय,
२०१५ मध्ये िा यया दरम्यान पेण िहरातील नागरीकाींना आईस्क्रीम खाल्याने विषिाधा झाली,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाच्या अन्न ि औषध प्रिासन विभागाने तक्रारी अिय केल्यानींतर

सदर

दक
ु ानािर धाड ्ाकून मुदतिा्य झालेले आईजस्क्रम िप्त करण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, आिश्यक परिाना नसलेल्या सींतोष आईस्क्रीम दक
ु ानमालकाविरुध्द कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
तथावप, तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर रायगड कायायलयातील अन्न सुरक्षा अचधकारी याींनी

मे, सींतोष आईजस्क्रम सें्र, िडगाि रोड, चचींचपाडा, ता. पेण, जि.रायगड या पेढीची तपासणी
करुन “शमडीयम फॅ् फ्रोिन डेझ्य मँगो सींड”े या अन्न पदाथायचा सव्हे क्षणासाठी नमुना ूेतला
होता. सदर नमन
ु ा प्रमाणणत ूोवषत झाला आहे .

वि.स. ९६ (27)
तसेच, पुरिठादार पेढी मे.ददिाह एन््रप्रायझेस, पेण याींच्या िाहनाची तपासणी करुन

“शमडीयम फॅ् फ्रोिन डेझ्य मँगो सींड”े या अन्न पदाथायचा नमुना विश्लेषणासाठी ूेऊन उियररत
साठा एकूण १२ िशक्स ककीं मत रु.३,३६०/- चा साठा विक्रीसाठी प्रितिींचधत करण्यात आला होता.

तथावप, विश्लेषणासाठी ूेतलेला नमुना प्रमाणणत ूोवषत झाल्याने प्रितिींचधत साठा विक्रेययास
खुला करण्याचे आदे ि दे ण्यात आले.

(३) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने केलेल्या तपासणी दरम्यान, तक्रारी व्यितररक्त आढळून

आलेल्या अन्य त्रु्ीींच्या अनुषींगाने, अन्न सुरक्षा अचधकारी याींनी कलम ६९ अींतगयत तडिोड
अिय दाखल केला होता सदर प्रकरणी सन
ु ािणी होिन
ू पेढीस रु. १०,०००/- दीं ड आकारण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
चांद्रपूर व यवतमाळ जिल््यातील ग्रामीण भागातील वपण्याच्या
पाण्याचे स्त्रोत फ्लोराईडयुक्त असल्याबाबत

(३८)

२२१६१ (०६-०८-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा),

श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),
श्री.सांजिवरे ड्डी

बोदिुरवार

(वणी),

श्री.राधािाष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम
(मोहोळ) :
काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) चींद्रपूर जिल््यात लोलोराईड ि नायरे डचे प्रमाण असलेले स्त्रोत असल्याचे ि जिल््यातील

ग्रामीण भागातील वपण्याच्या स्त्रोताींची रासायिनक तपासणी सन २००५ मध्ये करण्यात आली
असल्याचे लेखी उयतर मा.पाणीपुरिठा मींत्री याींनी ददनाींक ७ मे, २०१५ चे क्र. कपास-ू
१४१३/प्र.क्र.१२२/पाप-ू १३ अन्िये स्थािनक लोप्रितिनधी याींना कळविले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर जिल््यातील ग्रामीण भागातील वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींची रासायिनक

तपासणी सन २००५ ते २०१५ याकालािधीत पुन्हा करण्यात आली आहे त ि १ हिार ८३६
गािापैंकी ९५२ गाींिे लोलोराईडयक्
ु त पाणी पुरिठा होणारी असल्याची धक्कादायक मादहती

िनरक्षण भि
ू ल विभागाच्या सिेक्षणाकडून माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास
आली आणण सदर गािाींतील नागररकाींचे दात वपिळे पडणे, हातपाय िाकडे होणे, हाडे कमिोर
पडणे, चेहऱयािर व्यींगयि येणे आदद आिार झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच, यितमाळ जिल््यातील माहे १ ऑक््ोिर ते फेब्रुिारी पयांत करण्यात आलेल्या८२८०
िलस्त्रोताींच्या पाणी नमुने सिेक्षणात ४७१ िलस्त्रोत लोलोराईडने िाधीत आहे , ३८२२ िलस्त्रोत
नायरे ् अचधक असल्याचे ददसन
ू आले, १०९ िलस्त्रोतात अल्केशल्ी तर ६३० िलस्त्रोतात
्ीडीएस, ३५७ िलस्त्रोतात अल्केशल्ी तर ६३० िलस्त्रोतात पाण्याची कदठणता आढळून आली

आहे , ययामळ
ु े विविध प्रकारच्या िारररीक रोगाींनी आिारी होण्याचे प्रमाण िाढले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (28)
(४) असल्यास, लोलोराईडयुक्त पाण्यामुळे उभवणिणाऱया आिाराला आळा ूालण्याकररता ि िुध्द
पाण्याचा मुिलक पुरिठा करण्याकररता कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०९-२०१५) : (१) होय.
(२) चींद्रपूर जिल््यातील ११२८० स्त्रोताींच्या पाण्याच्या नमुन्याींपकी ३७२ गािाींतील ९५२
पाण्याच्या स्त्रोतामध्ये लोलोराईड आढळून आले आहे . ययामळ
ु े सदर गािाींतील नागररकाींचे दात
वपिळे पडणे, हातपाय िाकडे होणे, हाडे कमिोर पडणे, चेहऱयािर व्यींगयि येणे आदद आिार
झाल्याचे िनदियनास आले आहे .
(३) यितमाळ जिल््यातील पाणी नमुन्याींचे रासायिनक तपासणी अशभयान माहे १ ऑक््ोिर,

२०१४ ते फेब्रुिारी, २०१५ पयांत करण्यात आलेले आहे .अशभयानामध्ये ८२८० िलस्त्रोताींची
रासायिनक तपासणी करण्यात आली ि ययामध्ये लोलोराईड अचधक असलेले ४७१ नायरे ड

अचधक असलेले ३८२२, अल्केशल्ी अचधक असलेले १५७,्ीडीएस अचधक असलेले ८१ कठीणता
अचधक असलेले ६३० िलस्त्रोत दवु षत आढळून आले आहे त.

जिल््यातील दवु षत पाणी नमुने आढळून आलेल्या गािामध्ये िारररीक रोगाींनी आिारी

रुणाींच्या सींख्येमध्ये कुठल्याही प्रकारची िाढ आढळून आलेली नाही. तसेच जिल््यात
लोलोराईड अचधक असलेल्या गािातील लोलोरोशससग्रस्त रुणाींच्या सींख्येमध्ये िाढ झाल्याचे
आढळून आलेले नाही.

(४) ि (५) चींद्रपूर जिल््यात िररषठ भुिज्ञािनक, भुिल सिेक्षण ि विकास यींत्रणा याींनी

११२८० स्त्रोताींची रासायिनक तपासणी केली ययानुसार ३७२ गािाींच्या ९५२ स्त्रोताींमध्ये
लोलोराईड आढळून आले. ३७२ गािापकी ३१५ गािात स्ितींत्र नळ योिना, प्रादे शिक नळ

योिना ि सौर उिाय दहु े री पींपद्िारा पाणी पुरिठा होत आहे. उियरीत ५७ गािापकी १६ गािे
सन २०१३-१४ च्या आराखडयात असून प्रगतीपथािर आहे ि १२ गािे राषरीय ग्रामीण पेयिल
काययक्रमाअींतगयत सन

२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या कृती आराखडयात ि १० गािे

िलस्िराज्य ्प्पा-२ च्या आराखडयात समाविष् करण्यात आलेले आहे . उियररत १९ गािात

इतर हातपींप ि विहीरीद्िारे िध्
ु द पाणी परु िठा होत आहे . पाणी परु िठा योिना असलेल्या १७
गािामध्ये नळ योिनेचे स्त्रोत लोलोराईडिाधीत आहे . सदर गािाींना िुध्द
होण्याचे दृष्ीने उपाय योिना कराियाचे प्रस्तावित आहे .

पाणी पुरिठा

यितमाळ जिल््यातील विविध ू्काींनी रासायिनक दृष्या दवु षत आढळलेल्या

गािाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याचे पयाययी स्त्रोत उपलब्ध असन
ययाद्िारे मि
ू
ु लक प्रमाणात
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा सुरु आहे .

___________

वि.स. ९६ (29)
राज्यातील तेरा जिल््यात भि
ू लातील पाण्याचा प्रचांड उपसा िाल्याने
सदर भाग अनतशोवषत पाणलोट क्षेत्रात समाववष्ट्ट िाल्याबाबत.

(३९)

२२३१७ (१४-०८-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) पण्
ु यासह सातारा, साींगली, सोलापरू , नगर, औरीं गािाद, अमरािती, िल
ु डाणा, िळगाींि,
िालना, लातूर, उस्मानािाद ि नाशिक या तेरा जिल््यात भि
ू लातील पाण्याचा प्रचींड उपसा

झाल्याने हा भाग अितिोवषत पाणलो् क्षेत्रात समाविष् झाला असून याकररता राज्यात भूिल
विकास

आणण

व्यिस्थापन

अचधिनयम

गेल्या

िनयमािलीच तयार झाली नाही, हे खरे आहे काय,

िषायपासून

अमलात

येिूनही

कायद्याची

(२) असल्यास, राज्यात दर िषी भि
ू लपातळीत मोठी ू् होत असल्याने ययािर िनयींत्रण
आणण्याकररता सच
ु विण्यात आलेल्या उपाययोिनाींमध्ये खोलिर खोदल्या िाणाऱया विींधन
विदहरीींिर (िोअरिेल) िनिांध आणण्याच्या मागणीचा समािेि आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची सिय साधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे .
भूिल अींदाि अहिालानुसार सदर

१३ जिल््यातील ७६ पाणलो् क्षेत्रे अितिोवषत ि ४

पाणलो् क्षेत्रे िोवषत या िगयिारीत समाविषठ आहे त.
महाराषर भूिल (विकास ि व्यिस्थापन) अचधिनयम, २००९ हा दद.०१०६.२०१४ पासून

राज्यात अींमलात आलेला आहे . या अनुषींगाने, भूिल सिेक्षण आणण विकास यींत्रणेद्िारे

महाराषर भूिल (विकास ि व्यिस्थापन) अचधिनयम, २००९ अींतगयत िनयमाींचा मसुदा तयार
करण्यात आला असून, सदर मसूदा अींितम करण्यासाठी िासन िनणयय, पाणी पुरिठा ि

स्िच्छता विभाग, क्र. आपना-२०१४/प्र.क्र. १९६/ पापु-१५, दद.११.०८.२०१५ अन्िये सशमती गदठत
करण्यात आली आहे .

(२) ि (३) महाराषर भि
ू ल (विकास ि व्यिस्थापन) अचधिनयम, २००९ अींतगयत कलम ८
अनुसार राज्य भूिल प्राचधकरण याींनी दद. ०२.०८.२०१५ च्या आदे िान्िये प्रथमत: राज्यातील
अितिोवषत ि िोवषत अिा ८० पाणलो् क्षेत्रामधील समाविष् गािाींमध्ये कृवष ि औद्योचगक
िापरासाठी ६० मी्र पेक्षा िास्त

खोलीच्या विींधण विदहरी / कूपनशलका खोदण्यास पुढील

आदे ि होईपयांत प्रितिींध केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९६ (30)
बीड जिल््यात वपण्याच्या पाण्याच्या टाक्याांचे वाटप िाले नसल्याबाबत
(४०)

२३०५७ (३१-०७-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व , श्री.सुधािर भालेराव
(उदगीर) :
काय :(१)

सन्माननीय पाणीपरु वठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

िीड जिल््यात सन २०१३ मध्ये अप-ु या पािसामुळे दषु काळी जस्थती िनमायण झाली

असताना नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी गािपातळीिर विविध सामाजिक सींू्ना आणण
व्यक्तीींनी ददलेल्या पाण्याच्या ्ाक्या काही पुढा-याींकडे असल्याची िाि माहे मे २०१५ मध्ये िा
यया दरम्यान िनदियनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामसेिक ि ग्विकास अचधकारी याींच्या दल
य ामळ
ु क्ष
ु े पाण्याच्या ्ाक्यािरुन
िाद िनमायण झाल्याचे िनदियनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित िासनाने चौकिी करण्यात आली आहे काय, ययानुषींगाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०७-१०-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही
___________
भांडारा जिल््यातील वैनगांगा नदी प्रदवु षत िाल्याबाबत
(४१)

२३३५० (३१-०७-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यातील िनगींगा नदीच्या पात्रात इकशिनयया नािाची िनस्पती मोयाया प्रमाणात
साचली आहे या िनसींपयतीमुळे नदीचे पाणी दवु षत झाले असून मानि ि प्राणी, मासे याींच्या
आरोयालाही धोका िनमायण होण्याची िक्यता नाकारता येत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दवु षत पाणी ि िनस्पती याींचे नमुने तपासणी कररता प्रयोगिाळे कडे
पाठविले आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तपासणी अहिाल सादर करण्यात आला आहे काय,
(४) नसल्यास, ययाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२४-०९-२०१५) : (१) िनगींगा नदीच्या पात्रात

काही प्रमाणात इकशिनयया

या िनस्पतीची िाढ झाल्याची ददसन
ू येते. तथावप, िनस्पतीच्या िाढीमळ
ु े मानिी आरोयािर,
प्राणी ि मासे याींच्यािर पररणाम झाला, हे खरे नाही.

वि.स. ९६ (31)
(२) ि (३) म.प्र.िन.मींडळातफे िनगींगा नदीच्या पाण्याचे नमन
ु े राषरीय िल िनगराणी योिने

अींतगयत (NWMP) िनयशमतपणे सींकलीत करण्यात येतात ि पर्थ
ृ थ:करण अहिाल केंद्रीय
प्रदष
ू ण िनयींत्रण मींडळास सादर करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
अमरावती येथील शासिीय तांत्र मायशमि शाळा व िननष्ट्ठ महाववद्यालय येथे
िांम्प्युटर सायन्स व इलेक्रॉननक्स या ववषयाचे अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत
(४२)

२३८३९ (३०-०७-२०१५).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरािती येथील िासकीय तींत्र माध्यशमक िाळा ि किनषठ महाविद्यालय येथे कशम्प्य्
ु र
सायन्स ि इलेक्रशिनक्स या विषयाींचे अ्यासक्रम सुरु करण्याचा िनणयय सन २००५ मध्ये
होिूनही अद्यापपययत हे अ्यासक्रम सुरु झालेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे िुल, २०१५ पासुन हे अ्यासक्रम सुरु करािेत अिी मागणी सदर

लोकप्रितिनधीींनी मा.उच्च ि तींत्र शिक्षण मींत्री याींचेकडे ददनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी िा
ययासम
ु ारास केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने उक्त महाविद्यालयात सदरील विषयाींचे
अ्यासक्रम सुरु करण्यासींदभायत िासनाने पुढे कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-१०-२०१५) : (१) ि (२) होय.
(३) ि (४) सदर प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे .
___________
राज्यातील अनतररक्त प्रायापिाांच्या समावेशनाबाबत सहसांचालि, उच्च व तांत्र शशक्षण,
मुांबई याांनी माहहती दे ण्यास िेलेल्या ववलांबाबाबत
(४३)

२३८४१ (३१-०७-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अितररक्त प्राध्यापकाींच्या समािेिनािाित सहसींचालक, उच्च तींत्र शिक्षण, मुींिई

याींना मा. लोकप्रितिनधी, अचलपूर याींनी ददनाींक ९ एवप्रल, २०१५ रोिी मादहती िाणून
ूेण्यािाित ददलेल्या पत्रास सींिींचधत अचधकाऱयाींनी ६० ददिस उल्ून गेल्यानींतरही उयतर ददले
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मादहती न दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त मादहती यिरीत उपलब्ध करुन दे ण्यािाित िासनाने कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे तसेच मा. सदस्याींच्या मादहती िाणन
ू ूेण्याच्या अचधकारास िाधा
आणल्यािाित िासनाने कोणती उपायोिना केली आहे ?

वि.स. ९६ (32)
श्री.

ववनोद

तावडे

(०६-१०-२०१५)

:(१)

सहसींचालक,

उच्च

ददनाींक २५/०८/२०१५ च्या पत्राने मा. लोकप्रितिनधीींना उयतर ददले आहे .

शिक्षण,मुींिई

याींनी

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३)

प्रस्तूत प्रकरणी मा. विधानसभा सदस्य याींनी मागणी केलेली मादहती सहसींचालक,मुींिई

याींनी विलींिाने उपलब्ध करुन ददली असल्याचे िनदियनास आले असून सामान्य प्रिासन

विभागाचे क्र विमींस/२०१३/प्रक६७/१८(र.ि.का.) ददनाींक २७.०७.२०१५ अन्िये लोकप्रितिनधीकडून
प्राप्त होणाऱया पत्रव्यिहार ि इतर अनुषींचगक िािीींच्या सींदभायत विदहत करण्यात आलेल्या
मागयदियक तयिाींचे अनप
ु ालन क्ाक्षाने करण्यािािति सींचालक/सहसींचालक याींना कळविण्यात
आले आहे.

___________
राज्यात चायनीि ठे ले व उ डयावरील अन्नपदाथव ववक्री तसेच बनावट
शीतपेये याांची सावविननि ववक्री होत असल्याबाबत
(४४)

२३८६२ (०६-०८-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

अन्न आझण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाने मॅगीिरील ूातलेली िींदी पाहता साियििनक आरोयाच्या दृष्ीकोनातून

मोठया महानगरातील चायनीि ठे ले ि उूडयािरील अन्नपदाथय विक्री तसेच िनाि् िीतपेये
याची साियििनक विक्री यािाित स््शल माकफयाींच्या दिािामुळे अद्यावप कोणतीही कारिाई होत
नसल्यामळ
ु े मींि
ु ईकराींचे साियििनक आरोय धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यािाित िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, यािाितची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) अन्न ि औषध प्रिासनामाफयत अन्न आस्थापनाींच्या िनयशमत तपासण्या करण्यात येतात
ि अहिालातील त्रु्ीींच्या अनुषींगाने अन्न सुरक्षा ि मानके अचधिनयम २००६ अींतगयत कारिाई
करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
यवतमाळ जिल््यातील जिल्हा पररषद शाळे तील ८० टक्िे
(४५)

२४५८० (१७-०८-२०१५).

वॉटर कफल्टर बांद असल्याबाबत

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

आझण स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) यितमाळ जिल््यातील जिल्हा पररषद िाळे मध्ये विद्यार्थयाांना िुध्द पाणी शमळािे या

करीता प्रययेक िाळे त “िलमणी” योिनेतून पाणीपुरिठा विभागाने िश्र कफल््र िसविण्यात
आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ९६ (33)
(२) असल्यास, पाण्यात क्लोराईडयुक्त ूातक क्षार असन
ू विद्यार्थयाांच्या आरोयािर पररणाम

होऊ नये म्हणून िासनान लाखो रुपये खचन
ुय हे िश्र कफल््र िसविण्यात आले मात्र
अचधकाऱयाींच्या िनषकाळिीपणामळ
ु े ८० ्क्के िश्र कफल््र िींद पडले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-१०-२०१५) :(१) अींित: खरे आहे . जिल््यामध्ये एकूण २१०९
प्राथशमक िाळा आहे त. ययापकी ४४१ िाळाींमध्ये िलमणी सयींत्र २००९-१० ते २०११-१२ ्या
िषायत िसविण्यात आले आहे त
(२) ि (३) हे खरे नाही. तथावप, िसविण्यात आलेल्या सयींत्रापकी ६० ्क्के सयींत्र सुरु आहे त.

१३९ सींयत्रे िसिन
ू ५ िषायपेक्षा िास्त कालािधी झालेला आहे. काही सींयत्रे विद्यत
ु दे यके
प्रलींबित असणे, िाळा स्थलाींतररत होणे ि इतर बिूाडामुळे िींद आहे त िारीं िार आढािा ूेऊन
सयींत्रे सुरु करुन ूेण्यासाठी जिल्हा पररषद, यितमाळ माफयत पाठपुरािा करण्यात येत आहे,
तसेच सद्य:जस्थतीत २५९ सयींत्राींमधून विद्यार्थयाांना िुध्द पाणी पुरिठा करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्यात लशलत िला िेंद्र स्थापन िरण्याबाबत
(४६)

२४९३५ (३१-०७-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

साांस्िानति िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर चचत्रप् रीं गभूमी आणण साींस्कृितक विकास महामींडळ याींच्या ताब्यातील सुमारे

१५ एकर िमीन महाराषर कला अकादमीला ि ५.०२ एकर िमीन लशलत कला अकादमीचे
विभागीय केंद्रासाठी हस्ताींतरीत करण्याचा िासन िनणयय १९९२ ला झाला असतानाही
महाराषरात सदर प्रस्तावित केंद्राची स्थापना झाली नाही असे िनदियनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) तसेच, प्रययेक राज्याचे लशलत कला केंद्र आहे त परीं तु महाराषर िासनाचे चचत्रकला,
शिल्पकला ि मद्र
ु कला साठी असे कोणतेच केंद्र नाही, असे िनदियनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

केंद्राींची

स्थापना

करण्यासाठी

कोणती

उपाय

योिना

केली

िा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-१०-२०१५) : (१) हे अित: खरे आहे.
महसूल ि िन विभागाने दद. १० माचय, १९९२ च्या ज्ञापनान्िये १५ एकर िमीन महाराषर

कला अकादमीला ि ५.०२ एकर िमीन लशलत कला अकादमीचे विभागीय केंद्रासाठी

वि.स. ९६ (34)
हस्ताींतरीत करण्याचा िनणयय ूेतला होता. तथावप सदर िनणयय महसूल ि िन विभागाने
दद. २२ डडसेंिर, २००० च्या िासन ज्ञापनान्िये रद्द केला.

(२) इतर राज्यातील केंद्रािाित मादहती उपलब्ध नाही. महाराषर िासनाचे असे कोणतेही केंद्र
नाही.
(३) लशलत कलेच्या प्रचार ि प्रसारासाठी महाराषरात स्ितींत्र कला सींचालनालय काययरत आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
लोिमान्य बाळ गांगाधर हटळि याांच्या िीवनावर धचत्रपट िरण्यासाठी हदग्दशविाांनी
अनुदान
(४७)

२५४७९ (३१-०७-२०१५).

ेऊनही धचत्रपट ननशमवती िेली नसल्याबाबत
श्रीमती माधुरी शमसाळ (पववती), श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव

शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.वविय िाळे

(शशवािीनगर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)व :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िानति िायव

(१) लोकमान्य िाळ गींगाधर द्ळक याींच्या िीिनािर चचत्रप् करण्यासाठी दददियक विनय
धुमाळे याींनी केंद्र िासनाकडून अडीच को्ी रुपयाींचे आणण राज्य िासनाकडून ५० लाख
रुपयाींचे अनुदान ूेऊन पींधरा िषाांनींतरही चचत्रप् िनशमयती केली नसल्याची िाि माहे मे, २०१५
मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चचत्रप्ाकररता िासनाने अनुदान ददल्यानींतर सदर प्रकल्पाचे काय झाले
याचा पाठपुरािा िासनाकडून करण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित िासनाने कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-१०-२०१५) : (१) विनय धम
ु ाळे याींनी केंद्र िासन ि राज्य िासन या

दोहोंकडून अनुदान शमळविले ही िाि मे, २०१५ मध्य िनदियनास आली. या अनुदानातून ययाींनी
लोकमान्य िाळ गींगाधर द्ळक याींच्या िीिनािर चचत्रप् िनमायण केला आहे .
(२) होय.
(३) चचत्रप् मराठी ि इींग्रिी भाषेत िनमायण करण्यासाठी िासनाने अथयसहाय्य ददले होते. मात्र
चचत्रप् मराठीत िनमायण केलेला नाही. चचत्रप्ाचा दिाय सुमार आहे ि िनमायययाने चचत्रप्ाचे
प्रदियन केलेले नाही ही कारणे लक्षात ूेता िासन अथयसहाय्याचा हे तू विफल झाल्याच्या
कारणास्ति िासकीय अथयसहाय्य िसूल करण्याचा िनणयय िासनाने ूेतला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९६ (35)
राधानगरी व भुदरगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील तलावाांचे सांवधवन
िरण्यािररता ननधीची मागणी िेल्याबाबत

(४८)

२६८२१ (३१-०७-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय पयाववरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील गािातील तलािाची अिस्था दयनीय असल्याची िाि माहे
िून, २०१५ मध्ये िा ययादरम्यान िनदियनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राधानगरी ि भुदरगड (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील तलािाींचे सींिधयन पयायिरण
विभागाच्या अनास्थेमुळे दल
ु ्य क्षत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी मा.पयायिरण मींत्री याींचक
े डे तलािाींचे सींिधयन
करण्याकररता िनधीची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासनाने ग्रामीण तलािाींच्या सींिधयनाकररता िनधी उपलब्ध करुन दे ण्यािाित
कोणता िनणयय ूेतला िा येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (०१-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही. ग्रामीण भागातील िलस्त्रोताींचे (तलािाींचे) सींिधयन करण्याची ििािदारी
सींिींचधत स्थािनक स्िराज्य सींस्थेची आहे.
(३) होय, हे खरे आहे .मा.आमदार प्रकाि आबि्कर याींनी दद. १ िन
ू , २०१५ रोिीच्या पत्रान्िये
यािाितची मागणी केली आहे.

(४) ि (५) राधानगरी ि भुदरगड तालुक्यातील तलािाींचा समािेि राज्य सरोिर सींिधयन

योिनेमध्ये करण्यािाितचा प्रस्ताि िासन िनणययातील मागयदियक तयिानुसार विहीत नमुन्यात

सादर करण्यािाित जिल्हाचधकारी, कोल्हापूर ि जिल्हा पररषद, मुख्य काययकारी अचधकारी,
कोल्हापूर याींना कळविण्यात आले आहे . प्रस्ताि अद्याप अप्राप्त आहे .
___________
वसई (जि.पाल र) तालुक्यात धान्य व रॉिेल वाटपात होत असलेल्या गैर प्रिाराबाबत
(४९)

२७१५२ (३१-०७-२०१५).

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) िसई (जि.पालूर) तालक्
ु यात धान्य ि रशकेल िा्पात गेले अनेक मदहन्याींपासन
ू सरु
ु
असलेल्या गर प्रकारािाित स्थािनक लोकप्रितिनधीींनी सचचि, अन्न ि नागरी पुरिठा याींना

ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी िा ययासुमारास प्रययक्ष भे्ून सविस्तर िनिेदन दे ऊन मादहती
ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िनिेदनातील मागण्या कोणयया आहे त ि ययािर प्रिासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

वि.स. ९६ (36)
(३) तसेच केंद्र िासनाच्या राषरीय अन्न सुरक्षा अचधिनयमानुसार दे िातील सिय राज्यात माहे

फेब्रुिारी, २०१५ पासून अींमलििािणी सुरु होऊनही िसई तहशसल कायायलयाने अन्न सुरक्षा
कायद्याची अींमलििािणी केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर िनिेदनामध्ये िसई तालुक्यामध्ये दक्षता सशमतीची स्थापना ि ययाींच्या िठका होत
नसणे, पात्र लाभार्थयाांच्या याद्या रास्तभाि दक
वितरण
ु ानिनहाय प्रशसध्द केल्या नसन
ू
व्यिस्थेिाित लाभार्थयाांच्या तक्रारी असणे, धान्य शिल्लक असताना दे खील धान्याचे कमी
िा्प केल्याचे ददसून येणे, अींययोदय लाभार्थयाांना दे य असलेल्या धान्यापकी काही धान्य इतर

योिनेत िगय करणे, िींद दक
ु ानातील लाभाथी इतर दक
ु ानास िोडण्यािाित हयगय करणे.
रशकेल आणण साखरे चा को्ा लाभार्थयाांपयांत पोहचत नसणे इययादी मागण्या करण्यात आल्या
आहे त.
सदर िनिेदनािर जिल्हाचधकारी, पालूर याींच्या स्तरािर सींिींचधत लोकप्रितिनधीींना
कळविण्यात आले आहे .
(३) िसई तालक्
ु यामध्ये राषरीय अन्नसरु क्षा अचधिनयम, २०१३ ची अींमलििािणी करण्यात
आली असून पात्र लाभार्थयाांना अन्नधान्य िा्प करण्याची काययिाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मौिे अिीवली (फौिदारवाडी) (ता.रािापूर जि.रत्नाधगरी) येथील
पाणी पुरवठा योिना बांद िेल्याबाबत

(५०)

२७५०१ (२९-०७-२०१५).

श्री.पर्थ
ा वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे अिीिली (फौिदारिाडी) (ता.रािापरू जि.रयनाचगरी ) येथे िासनातफे गत ३
िषायपासून सुरु असलेली पाणीपुरिठा योिना सदर ग्रामपींचायतीने माहे एवप्रल, २०१५ पासून
िींद केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिना अचानक िींद करण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर योिना ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात दे ण्यािाित कोणती काययिाही केली आहे
िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, होणा-या विलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही
(२) ि (३) मौिे अिीिली (फौिदारिाडी) (ता.रािापूर, जि.रयनाचगरी) येथील नळ पाणी पुरिठा
योिना राषरीय ग्रामीण पेयिल काययक्रमाींतगयत मींिूर करण्यात आली असून सदर योिना

वि.स. ९६ (37)
दद.३०.५.२०१३ रोिी ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात दे ण्यात आली आहे . योिनेच्या विद्युत पींपामध्ये
ताींबत्रक बिूाडामळ
ु े दद.३१.३.२०१५ ते ६.४.२०१५ या कालािधीत योिना िींद होती. मात्र

ग्रामपींचायतीमाफयत सदर ताींबत्रक बिूाड दरु
य त सरु
ु स्त करुन दद.७.४.२०१५ रोिी योिना पि
ु ि
ु
केली आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींि
ु ई.

