अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १२७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांब
ु ई ववद्यापीठामध्ये प्राध्यापि पद भरती ननयमबाह्य पध्दतीने िरण्यात आल्याबाबत
(१)

८१२३ (०९-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती
ठािूर (नतवसा), श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई विद्यापीठाच्या सन २०११ मध्ये प्रससध्द झालेल्या जाहिरातीनस
ु ार मािे एवप्रल, २०१३

मध्ये झालेल्या प्राध्यापक पद भरती ननयमबाह्य पध्दतीने झाल्याचे मािे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) तसेच सदरील विद्यापीठाने मागील दीड िर्ाशपूिी मराठी विभागाींकरीता तीन तासात १००

प्राध्यापकाींच्या मुलाखती घेतल्या असून या भरती प्रक्रियेत डािलण्यात येणाऱ्या नागपूरमधील
डॉ. प्रमोद मन
ु घा्े

याींनी ९ महिने माहितीच्या अधधकाराव्दारे

पाठपरु ािा करुन सदर

भरतीमध्ये प्राध्यापकाींची ननिड िी ननयमबाह्य झाली असल्याचे मािे जानेिारी, २०१५ मध्ये
िा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, असल्यास,
चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले ि त्यानर्
ु ींगाने भरती प्रक्रियेत दोर्ी असणाऱ्या अधधकाऱ्याींिर
कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची सिशसाधारण कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०२-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) नािी, प्राध्यपकाींची भरती िी ननिड ससमतीच्या सर्फारर्ीप्रमाणे झालेली आिे.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

वि.स. १२७ (2)
िेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शश्षणण योजनेंतगगत राज्यातील शाळाांमध्ये
िॉम््युटरचे प्रमाण िेवळ ५२ टक्िेच झाल्याबाबत
(२)

८१३३ (०९-०४-२०१५).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री.गोवधगन शमाग (अिोला पश्श्चम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर) :
सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र र्ासनाच्या राषरीय सर्क्षण योजनेंतगशत प्रकासर्त झालेल्या सन २०१३-१४ च्या
अििालामध्ये राज्याच्या र्ाळाींमध्ये कॉम््यु्रचे प्रमाण केिळ ५२ ्क्केच असल्याचे मािे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा सुमारास ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील र्ाळाींचे िेतनेत्तर अनुदान बींद झाल्याने कॉम््यु्रचे प्रमाणात घ्
झाल्याचेिी ननदर्शनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील र्ाळाींमध्ये कॉम््यु्रचे प्रमाण १०० ्क्के करण्याकररता र्ासनाने
कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१६) :(१), (२) ि (३) केंद्र परु स्कृत आयसी्ी योजनेंतगशत सन
२०१३-१४ पयशत तीन ्््यात समळून ८००० र्ाळाींत सींगणक पुरविण्यास मींजूरी दे ण्यात आली

असून सन २०१५-१६ मध्ये केंद्र र्ासनाने चौथ्या ्््यातील १००० र्ाळाींना मींजूरी हदलेली
आिे .

र्ाळाींना दे ण्यात येणाऱ्या िेतनेतर अनद
ु ान ि इमारत भाडे/दे खभाल अनद
ु ानातन
ू सींगणक

खरे दीची तरतूद नािी.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
पेल्हार (ता.वसई, श्ज.पालघर) येथे श्जल्हा पररषदे च्या प्राथाशमि शाळे मधील
ववद्याथी प्राथशमि सुववधापासन
ू वांधचत असल्याबाबत.
(३)

९४८९ (०९-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िसई

(जज.पालघर)

तालुक्यातील

नालासोपारा

पूिेकडील

िसई-विरार

र्िर

मिानगरपासलकेच्या िद्दीत पेल्िार येथे जजल्िा पररर्दे च्या प्राथासमक र्ाळे मधील विद्याथी
अद्यापिी प्राथसमक सवु िधापासन
ू िींधचत असन
ू त्याींना अर्ध्
ु द पाणी ्यािे लागत आिे तसेच
तेथील विद्याथ्याांना र्ालेय युननफॉमश ि बु्सुध्दा दे ण्यात आलेले नािीत, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू र्ाळे त प्राथसमक सुविधा नसल्यामळ
ु े तेथे सर्क्षण घेणा-या सुमारे २५०
िून अधधक विद्याथ्याांना अनेक समस्याींना तोंड द्यािे लागत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदरिू र्ाळे तील विद्याथ्याांना र्ालेय युननफॉमश, बू् तसेच मूलभत
ू सुविधा,
र्ध्
द
पाणी
न
प
र
विण्याची
सिश
स
ाधारण
कारणे
काय
आिे
त
,
ु
ु

वि.स. १२७ (3)
(४) याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आिे काय,
(५) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुसार कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आिे ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) िसई विरार र्िर नगरपासलकेच्या िद्दीत पेल्िार जजल्िा पररर्दे च्या तीन र्ाळा असन
ू
त्यामध्ये ३४० विद्याथी आिे त, या र्ाळाींना विद्याथ्याशच्या गणिेर् िा्पासाठी रक्कम अदा

केली असून विद्याथ्याशना गणिेर् िा्प केले आिे . तसेच ब्
ू िा्प ि िसई विरार
नगरपासलकेने पुरविलेले विविध र्ैक्षणणक साहित्य िा्प करण्यात आले आिे.

(३) र्ाळे तील विद्याथ्याशना र्ालेय युननफॉमश, बू् तसेच मुलभूत सुविधा, र्ुध्द पाणी
परु विण्यात आले आिे .
(४) िोय.

(५) विद्याथ्याशना विविध सुविधाचा लाभ हदला असून त्याबाबत िा्प रजजस््रमध्ये विविध
िा्पाबाबत नोंदी करण्यात आल्या आिे त.
___________

शशवाजीनगर मानुखुदग अांतगगत उच्च शश्षणणाच्या सोयी सुववधाांनी
(४)

युक्त शासिीय महाववद्यालये स्थापन िरण्याबाबत

१०२३२ (०९-०४-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनगर) :

सन्माननीय उच्च

व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सर्िाजीनगर मानख
ु द
ु श (बि
ु ई मिानगर पासलका एम पि
ू श प्रभाग) अींतगशत उच्च
ृ न्मींब
सर्क्षणाच्या सोयी सुविधाींनी युक्त र्ासकीय मिाविद्यालये स्थापन करण्याबाबतची मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधी, सेिाभािी, सींगठना, त्याींचे पदाधधकारी याींनी मा.मुख्यमींत्री मा. उच्च
सर्क्षण मींत्री ि उच्च सर्क्षण राज्यमींत्री, प्रधान सधचि, उच्च सर्क्षण, सींबींधधत सर्क्षण सींचालक
उच्च सर्क्षण याींच्याकडे मािे डडसेंबर २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी ननिेदनाव्दारे केली, िे
खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला ि त्यानुसार पुढे
कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-०३-२०१६) :(१) नािी.
(२)

ि

(३)

विद्यापीठ

अधधननयम

मिाविद्यालय/अ्यासिम/विद्यार्ाखा

१९९४

च्या

इत्यादीींना

कलम

मान्यता

८२

ि

दे ण्याची

८३

यान्िये

कायशपध्दती

निीन
विहित

करण्यात आलेली आिे , त्यानस
ु ार विद्यापीठाकडून अर्ा स्िरुपाचा कोणतािी प्रस्ताि र्ासनास

प्रा्त झालेला नािी. तसेच र्ैक्षणणक िर्श २०१५-१६ साठी नविन मिाविद्यालयाींना मान्यता न
दे ण्याचा ननणशय र्ासन स्तरािर घेण्यात आलेला आिे. त्यामुळे कायशिािी करण्याचा प्रश्न
उद््ाित नािी.

___________

वि.स. १२७ (4)
मराठवाड्यासह राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त, अवषगण, अविाळी, पाऊस, गारपीटग्रस्त
श्जल्ह्यातील शेतिऱयाांच्या पाल्याांचे (ववद्याथी) शै्षणणणि व परर्षणा

(५)

शल्
ु ि माफ िरण्याबाबतची िेलेली मागणी

१०४९५ (०९-०४-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊफग बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.जयदत्त

्षणीरसागर (बीड), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा) :

सन्माननीय

(१)

गारपी्ग्रस्त

शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :मराठिाड्यासि

राज्यातील

दषु काळग्रस्त,

अिर्शण,

अिकाळी

पाऊस,

जजल्ह्यातील र्ेतकऱ्याींचे पाल्य (विद्याथी) याींचे र्ैक्षणणक ि पररक्षा र्ल्
ु क माफ करण्याबाबत

हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोजी र्ासनाकडे अचलपूरच्या लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आिे ,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने याबाबत कोणती कायशिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२5-०२-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) ि (३) मिसल
ू ि िन विभागाने हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजीच्या र्ासन ननणशयान्िये
सन २०१५-१६ च्या खरीप िीं गामातील वपकाींची िीं गामी पैसेिारी ५० पैर्ाींपेक्षा कमी असलेल्या

१४,७०८ गािाींमध्ये दषु काळसष्षय पररजस्थती जािीर केली असून, मिसूल ि िन विभागाच्या
सदर र्ासन ननणशयाच्या अनुर्ग
ीं ानेू उच्च ि तींत्र सर्क्षण विभागाच्या अधधपत्तयाखालील

मिाविद्यालयाींमध्ये उच्च सर्क्षण घेणा-या विद्याथ्याांना सदर सिलतीचा लाभ समळण्यासाठी
हदनाींक २४ नोव्िें बर, २०१५ रोजी पररपत्रक ननगशसमत करण्यात आले आिे .
तथावप, मिसूल ि िन विभागाने, हदनाींक ९ नोव्िें बर, २०१५ रोजीच्या र्ुध्दीपत्रकान्िये,

सन २०१५-१६ च्या खरीप िीं गामातील वपक कापणी प्रयोगानींतर ५० पैर्ाींपेकी कमी पैसेिारी
आलेल्या १४,७०८ ऐिजी एकूण १५,७४७ गािाींमध्ये दषु काळसष्षय पररजस्थती जािीर केली आिे .

त्यास अनुसरुन या विभागाच्या हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ च्या पुरकपत्रान्िये मिाविद्यालयीन
विद्याथ्याांच्या परीक्षा र्ल्
ु कात माफीच्या अनर्
ु ींगाने कायशिािी करण्याबाबत सींचालक, उच्च
सर्क्षण याींना सूचना दे ण्यात आलेल्या आिे त.

___________

पण
ु े शहर आणण श्जल्ह्यात सम
ु ारे ४५ टक्िे शाळाांमध्ये शालेय पररवहन सशमती नसल्याबाबत
(६)

११२५५ (०९-०४-२०१५).

श्री.जगदीश

मुळीि

(खडिवासला) :

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्रीमती माधरु ी शमसाळ (पवगती),

(वडगाव शेरी), श्री.योगेश

हटळे िर (हडपसर), श्री.शभमराव

तापिीर

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्ाळे त जाणा-या विद्याथ्याांना र्ाळे त घेऊन जाणा-या स्कुलबसच्या िाढत्या

दघ
श नाींमळ
ननयमािली
ु ्
ु े र्ासनाने मािे माचश, २०११ मध्ये सरु षितक्षततेसाठी र्ालेय िाितक
ू
अींमलात आणून सिशच र्ाळा, स्कुलबस मालक आणण सर्क्षण खात्याचे अधधकारी याींचा र्ालेय

वि.स. १२७ (5)
पररििन ससमती, र्ाळा मास्तर िा मुख्याध्यापकाींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याच्या स्पष् सूचना
सिश र्ाळाींना हदल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, र्ैक्षणणक िर्श सींपत आले तरी पण
ु े र्िर आणण जजल्ियात सम
ु ारे ४५ ्क्के

र्ाळाींमध्ये र्ालेय पररििन ससमती नसल्याचे तसेच पोलीस आयक्
ु त, मिापासलका आयुक्त ि
आर्ीओतील िररषठ अधधकाऱ्याींचा समािेर् असलेली पुणे जजल्िा स्कूल बस सुरषितक्षतता
ससमतीची बैठक सिा महिन्यात घेतली नसल्याचे मािे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यानर्
ु ींगाने सींबींधधत र्ालेय
पररििन ससमती स्थापन न करणा-या सींबींधधत र्ाळा चालकाींिर ि मुख्याध्यापकाींिर
आतापयांत कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आिे , असल्यास, कायशिािीची सद्यःजस्थती
काय आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (20-०२-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) ि (३) िोय, िे खरे आिे .
प्रस्तुत प्रकरणी पुणे जजल्ह्यातील मुख्याध्यापकाींची हद. १९,२१,२५ ि २६ ऑगस्् रोजी बैठकी

घेऊन प्रत्येक र्ाळे मध्ये पररििन ससमतीची स्थापना ि ननयसमत बैठका घेण्याबाबतच्या सूचना
दे ण्यात आल्या आिे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
ररसोड (श्ज.वाशशम) तालुक्यातील श्जल्हा पररषदे च्या बांद असलेल्या
शाळा खोल्याांचा गैरवापर होत असल्याबाबत.

(७)

१३५९२ (०८-०४-२०१५).

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ररसोड

(जज.िासर्म)

तालुक्यातील

जजल्िा

पररर्दे च्या

बींद

असलेल्या

र्ाळा

खोल्याींचा गैरिापर िोत असल्याची बाब ननदर्शनास आली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सदर बींद खोली सुरू करून त्या जागी िगश घेण्यात यािे अर्ी मागणी हदनाींक
५ फेब्रि
ु ारी, २०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर हठकाणी िगश सुरू करण्यासाठी प्रर्ासनामाफशत कोणती कायशिािी करण्यात
आली िा येत आिे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) िोय.

वि.स. १२७ (6)
(३) ि (४) सदर र्ाळा इमारतीची मागील बाजच
ू ी सभींत पडली असल्याने तेथे िगश सुरु
करण्यात आले नािीत. निीन इमारतीत िगश भरविण्यात येत आिे त.
___________
राज्यातील १४ शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयात ३०० पे्षणा
जास्त वैद्यिीय शश्षणि िां्र ाटी पध्दतीवर िायगरत असल्याबाबत
(८)

१९२५४ (३१-०७-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय वैद्यिीय शश्षणण

मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील १४ र्ासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय ि रुग्णालयात ३०० पेक्षा जास्त

िैद्यकीय सर्क्षक कींत्रा्ी पध्दतीिर कायशरत असून त्याींना र्ासनाच्या कोणत्यािी सिलतीचा
लाभ समळत नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सन

२००७

मध्ये

र्ासकीय

िैद्यकीय

मिाविद्यालयात

कायशरत

अधधव्याख्याताींना स्थायी करण्याचा ननणशय िैद्यकीय सर्क्षण ि सींर्ोधन विभागाने घेतला
िोता, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, राज्यातील कींत्रा्ी िैद्यकीय व्याख्यात्याींना कायम करण्याबाबत र्ासनस्तरािर
पढ
ु े कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०२-२०१६) :(१) र्ासकीय िैद्यक्रकय मिाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक ि
सियोगी प्राध्यापक याींची र्ासन ननणशय हदनाींक ०७/०९/२०११ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार कींत्रा्ी
तत्िािर ३६० हदिसाींसाठी सींबींधधत अधधषठाता याींच्या स्तरािरुन ननयुक्ती केली जाते.
नािी.

तसेच अधधव्याख्याता (सिायक प्राध्यापक) याींची ननयुक्ती कींत्रा्ी पध्दतीने केली जात
कींत्रा्ी िैद्यक्रकय सर्क्षकाींना कोणतेिी भत्ते अनुज्ञेय नािीत. मात्र त्याींना क्रकरकोळ रजा

अनुज्ञेय आिे.

(२) सन २००९ मध्ये तात्पुरत्या स्िरुपात कायशरत असलेल्या अधधव्याख्याताींना ननयसमत
करण्यात आलेले आिे .

(३) कींत्रा्ी िैद्यक्रकय व्याख्याताींना ननयसमत करण्याचीबाब र्ासनाच्या विचाराधीन नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
तारळ व वाडापाल्ये (ता.राजापूर,श्ज.रत्नाधगरी) खारभम
ू ी
योजनेला सीआरझेड मधन
ु सट
ू शमळणेबाबत

(९)

१९६०४ (३१-०७-२०१५).

श्री.राजन साळवी (राजापरू ) :

सन्माननीय पयागवरण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तारळ ि िाडापाल्ये (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) खारभूमी योजनेला सीआरझेड मधुन सू्
समळणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी ि त्यानींतरिी
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अनेकिेळा मा.मुख्यमींत्री, मिाराषर राज्य याींना पत्रव्यििार करुन अद्यापी कोणतीच कायशिािी
झालेली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींब लागण्याची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (१०-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) ि (३) तालुका राजापूर येथील तारळ ि िाडापाल्ये या खारभूमी योजनाींना सीआरझेड

अधधसूचना १९९१ मधन
ू सू् समळणेबाबतचा प्रस्ताि खारभूमी विकास मींडळ, ठाणे याींचेकडून
प्रा्त झाला िोता. सदर प्रस्ताि मिाराषर क्रकनारी क्षेत्र व्यिस्थापन प्राधधकरण अथाशत

एम.सी.झेड एम.ए. च्या हदनाींक २४ ि २५ नाव्िें बर, २०१४ रोजी सींपन्न झालेल्या ९४ व्या
बैठकीमध्ये चचेसाठी ठे िण्यात आला िोता. सीआरझेड अधधसूचना २०११ नुसार उपरोक्त नमुद
निीन खारभम
ू ी योजनाींसाठी जलद पयाशिरणीय आघात मुल्याींकन अििाल सादर करणे
आिश्यक आिे असा ननणशय सदर बैठकीमध्ये घेण्याींत आला. सदर ननणशयानुसार जलद
पयाशिरणीय आघात मल्
ु याींकन अििाल सादर करणेबाबत अधीक्षक असभयींता, खारभम
ु ी विकास
मींडळ, ठाणे याींना कळविण्याींत आले आिे . सदर अििाल अद्याप अप्रा्त आिे .
___________
िल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलिा हद्दीमध्ये असणा-या डोंबबवली
एमआयडीसी मधील प्रदष
ू णावर ननयां्र ण ठे वण्याबाबत
(१०)

१९९१८ (१०-०८-२०१५).

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

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ग :

सन्माननीय

पयागवरण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण-डोंबबिली मिानगरपासलका िद्दीमध्ये असणा-या डोंबबिली एमआयडीसी मधील
प्रदर्
ू णािर ननयींत्रण ठे िण्यासाठी सामुहिक साींडपाण्यातून घनपदाथश िेगळे करणारे सींयींत्र
कायाशजन्ित करण्यात आले आिे तसेच बायोमास ्ॉिर हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास उभारण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर सामुहिक साींडपाण्यातून घनपदाथश िेगळे करणारे सींयींत्र ि बायोमास ्ॉिर
कायाशजन्ित करण्यात आले आिे , िे िी खरे आि काय,

(३) असल्यास, एमआयडीसीमध्ये मोठया प्रमाणािर प्रदर्
ु ण िोण्याची कारणे काय आिे त ि
त्यािर कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आिे त,
(४) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (२१-०३-२०१६) :(१) ि (२) िोय.
(३) डोंबबिली औद्योधगक िसाितीमध्ये औद्योधगक विभाग ि रहििासी विभाग एकत्र असून

रहििासी विभागाकडून अनधधकृतररत्या नागरी घनकच-याींची ि घरगुती साींडपाण्याची विल्िे िा्
केली जाते.

औद्योधगक कारखान्याींनी प्रदर्
ू ण ननयींत्रण यींत्रणा बसविलेली असून ती सतत कायाशजन्ित

असते. प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाकडून कारखान्याींना िेळोिेळी भे्ी दे िून त्याींची पिाणी केली
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जाते. डोंबबिलीतील प्रदर्
ू णाला नविन इमारतीींचे बाींधकाम, रस्त्याींचे बाींधकाम, िािनाींपासून
िोणारे प्रदर्
ू ण इ.घ्क िी कारणीभूत आिे त.

सामहु िक साींडपाणी प्रक्रिया यींत्रणेत कायाशजन्ित असलेल्या प्रक्रिया यींत्रणा अद्याित

करण्याबाबत डीपीआर बनविण्याचे काम चालू आिे . डीपीआर मधील माहिती ि त्यामधील
प्रस्तावित उपाययोजना याींच्या आधारे औद्योधगक प्रदर्
ू ण आणखी ननयींबत्रत करणे र्क्य
िोणार आिे.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

बुलढाणा श्जल्ह्यातील स्थाननि स्वराज्य सांस्थाांच्या शाळा शश्षणण हक्ि िायद्यातील
(११)

अांतराच्या ननिषामळ
ु े अपा्र  ठरववण्यात आल्याबाबत

२११०४ (१०-०८-२०१५).

श्री.हषगवधगन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय शालेय

शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सर्क्षण िक्क कायद्यानस
ु ार इयत्ता १ ते ५ कननषठ प्राथसमक स्तर ि इयत्ता ६ ते ८
िरील प्राथसमक स्तर असे प्राथसमक सर्क्षणाचे स्तर ननजश्चत करण्यात आले आिे त, िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, अद्यापिी बल
ु ढाणा जजल्ह्यातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या ६१८ र्ाळाींना
इयत्ता ५ िी ची ि ४१६ र्ाळाींना इयत्ता ८ िी ची सुविधा उपलब्ध नािी, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, अींतराच्या ननकर्ाींमळ
ु े सदर र्ाळा अपात्र ठरविण्यात आल्या आिे त, िे िी खरे
आिे काय,

(४) असल्यास, सदरील ननकर्ात दरु
ु स्ती करुन उक्त र्ाळाींना ५ िी ि ८ िी चे िगश सुरु
करण्याच्या अनुर्ग
ीं ाने र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०४-०२-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) अींर्त: खरे आिे.
(३) ि (४) मिाराषर बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या सर्क्षणाचा िक्क ननयम २०११ अन्िये १
क्रक.मी. पररसरात इ. ५ िी ची तसेच ३ क्रक.मी. पररसरात इ. ८ िी ची र्ाळा उपलब्ध करणे
आिश्यक असल्याने त्यानुसार कायशिािी करणे िमप्रा्त आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
चांद्रपरू वाढीव पाणीपरु वठा योजना व ववस्तारीत पाणीपरु वठा योजनाांच्या िामाबाबत
(१२)

२२१५९ (२९-०७-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) चींद्रपूर िाढीि पाणीपुरिठा योजना ि चींद्रपूर विस्तारीत पाणीपुरिठा योजना या दोन्िी

योजना पूणश करण्यात आले असल्याने मा.पाणीपुरिठा मींत्री याींनी हदनाींक ९ जानेिारी, २०१५
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च्या कपासू २०१४/३८/प्र.ि.२६६/पापु-२२ अन्िये स्थाननक लोकप्रनतननधी चींद्रपूर याींना लेखी
उत्तराद्िारे कळविले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, चींद्रपरू िाढीि पाणी परु िठा योजनेकरीता रुपये ४५५.९९ लक्ष क्रकींमतीचे पाईप
पैकी तब्बल ३५१.७५ लक्ष क्रकींमतीचे पाई्स इतर योजनेिर िापरण्यात आले आिे, िे िी खरे
आिे काय,
(३) तसेच, सन २०१३-१४ या िर्ाशत चींद्रपूर र्िरातील वितरण व्यिस्था नसलेल्या भागाींमध्ये

पींचर्ताब्दी िर्ाशननसमत्त रु.८४४.७३ लक्ष सुिणशमिोत्सिी नागरी दसलत िस्ती पाणीपुरिठा
योजनेअत
ीं गशत रु.३२२.७४ लक्ष, ि मिाराषर सज
ु ल ि ननमशल असभयानाींतगशत रु.१६.७२ लक्ष
प्रा्त झाला असून या ननधी अींतगशत कोण कोणती कामे करण्यात आली आिे त,

(४) असल्यास, चींद्रपूर मिानगरपासलका क्षेत्रातील सींपूणश िस्त्याींमध्ये नळाद्िारे पाणी वितरण
करण्यात येत आिे काय तसेच उक्त क्षेत्रातील कोण कोणत्या िस्त्याींमध्ये नळाद्िारे पाणी

वितरण िोत नािी ि सदर िस्त्याींमध्ये नळाद्िारे पाणी वितरण करण्यासींदभाशत कोणती
योजना आखण्यात आली िा येत आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०३-२०१६) :(१) अींर्तः खरे आिे . चींद्रपूर िाढीि पाणी पुरिठा ि
चींद्रपरू विस्तारीत पाणी परु िठा योजना या दोन्िी योजनाींच्या पण
ू श करण्यात आलेल्या उपाींगाींचा

उपयोग करुन चींद्रपूर र्िराला मिानगरपासलकेतफे पाणी पुरिठा सुरळीत सुरु असे हदनाींक ९
फेब्रुिारी, २०१५ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आिे .
(२) िोय.

(३) चींद्रपरू र्िरात वितरण व्यिस्था नसलेल्या भागाींसाठी ११ विविध भागामध्ये पाईप लाइशन

्ाकण्याचे काम सुरु आिे. नागरी दसलत िस्ती पाणी पुरिठा ि स्िच्छता योजनेच्या रु.
७५५.१५ लक्ष इतक्या खचाशच्या योजनेस मींजूरी दे ण्यात आली असन
ू त्यापेकी रु.३३९.८१ लक्ष
इतका ननधी चींद्रपूर मनपास वितरीत केला आिे. आणण त्यामधन
ू वितरण व्यिस्थेची कामे

प्रस्तावित असून कामास सुरुिात झालेली नािी. मिाराषर सुजल ि ननमशल असभयानाींतगशत
चींद्रपरू र्िराच्या पाणीपरु िठा योजनेतील रु. १६३.७२ लक्ष क्रकींमतीच्या सध
ु ारणा कामाींस मींजरू ी
दे ण्यात आली असून सदर योजनेसाठी अनुज्ञेय असलेल्या अनुदानापैकी रु. ६०.२२ लक्षचा ननधी
वितरीत करण्यात आलेला आिे. यामधून ग्रािक सिेक्षण, पाणीविर्यक लेखा पररक्षण ग्रािक

सिेक्षण, पाणीविर्यक लेखा पररक्षण, उजाश लेखापररक्षण, िायड्रॉसलक मॉडेसलींग, जी.आय.एस.
मॅपीींग इ. कामे प्रगतीपथािर आिेत.
(४) ि (५) चींद्रपूर र्िरातील बाबप
ू ेठ पररसरातील बािे रील भाग तक
ु ु म, इींहदरानगर, एम.ई.एल.
िडगाींि, सभिापूर, नधगना बाग इ. निीन विकससत भाग िगळता इतर भागामध्ये नळाव्दारे
पाणी

वितरीत

करण्यात

येत.े

नविन

विकससत

िस्त्याींमध्ये

नळाव्दारे

पाणी

वितरीत

करण्यासाठी मिाराषर सज
ु ल ि ननमशल असभयानाींतगशत पाणी पुरिठा योजनेमध्ये कराियाच्या
सध
ु ारणा सींदभाशत सिेक्षणाचे काम अींनतम ्््यात आिे . सध्याची अजस्तत्िात असलेली पाणी
पुरिठा यींत्रणा अपुरी असल्यामुळे पाण्याचे वितरण िाहिनीचे काम िाती घेता आिे नािी. केंद्र

वि.स. १२७ (10)
र्ासन पुरस्कृत अमत
ृ योजनेमध्ये चींद्रपूर मिानगरपासलकेकरीता िाढीि ि विस्तारीत पाणी

पुरिठा योजना मींजूर झालेली असून सदर योजना मिाराषर जीिन प्राधधकरण, चींद्रपूर
याींचेमाफशत राबविण्यात येणार आिे .

___________
चांद्रपूर येथील चाांदा शश्षणण प्रसारि मांडळाच्या सांचालिाने िॉलेजमध्ये
(१३)

जेईई आणण वैद्यकिय पूवग परर्षणेचे क्लासेस सुरु िेल्याबाबत

२३०३७ (३०-०७-२०१५).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

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

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मिाविद्यालयात कोधचींग क्लासेस सुरु करण्यास मनाई असताना चींद्रपूर येथील

चाींदा सर्क्षण प्रसारक मींडळाींच्या सींचालकाने कॉलेजमध्ये जेईई आणण िैद्यक्रकय पूिश पररक्षेचे
क्लासेस सुरु केल्याचे मािे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, चींद्रपूर येथे गत अनेक िर्ाशपासून उक्त सींस्थेची बरीच डीएड, बीएड आणण

विविध अ्यासिमाींची मिाविद्यालये चालत असुन या सींस्थेअींतगशत (जनता कररअर लॉचर)
या नािाने कोधचींग क्लासेस सुरु असन
ु मिाविद्यालयातील मुलाींनािी त्यात प्रिेर् घेण्याची
सक्ती केली जात असल्यामळ
ु े या ननयमाबािय क्लासेसमुळे विद्याथ्याांचे तसेच पालकाींचेिी
नक
ु सान िोत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, असल्यास, त्यात काय
ननषपन्न झाले ि त्यानुसार सींबींधधत दोर्ीींिर पुढे कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत
आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०२-२०१६) :(१) जेईई आणण िैद्यकीय पि
ु श पररक्षेचे जनता कररअर
लााँचर क्लासेस िे जनता मिाविद्यालयात घेतले जात नसून, ते चाींदा सर्क्षण प्रसारक मींडळ,
चींद्रपूर या सींस्थेच्या मालकीच्या इमारतीमध्ये चालविण्यात येतात.

(२) ि (३) सदर क्लासमध्ये प्रिेर् घेण्यास विद्याथ्याशना तसेच पालकाींना कुठलीिी तिार
दाखल नािी.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

पण्
ु यातील शाळाांनी गणवेश खेरदीबाबत थेट आपापल्या शाळाांच्या
(१४)

सांिेतस्थळाांवरच दि
ु ानदाराांची नावे जाहीर िेल्याबाबत

२४१०२ (०६-०८-२०१५).

माश्जवडा) :

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील र्ाळाींनी गणिेर् खेरदीबाबत आता थे् आपापल्या र्ाळाींच्या सींकेतस्थळाींिरच
दक
ु ानदाराींची नािे जािीर करायला सुरुिात केली असून दक
ु ानदाराचे नाि, पत्ता, फोन नींबर,
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दक
ु ानाच्या िेळाींसहित सिश माहिती उपलब्ध करुन हदली जात असल्याची बाब मािे मे, २०१५
च्या र्ेि्च्या आठिड्यात ननदर्शनास आली, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

गणिेर्

खरे दीबाबत

असलेल्या

र्ासन

ननणशयाची

उक्त

अींमलबजािणी करण्यात येत नािी, िे िी खरे आिे काय,

र्ाळाींकडून

(३) असल्यास, त्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०२-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

मुांबई महानगरपाशलिेच्या शालेय पोषण आहाराचे धान्य खाजगी गोडाऊनमध्ये
ररिामे िरताना रे शननांग ववभागाच्या भरारी पथिाने पिडल्याबाबत

(१५)

२८२१९ (१५-१०-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई मिानगरपासलकेच्या र्ालेय पोर्ण आिारासाठी फुड कापोरे र्न ऑफ इींडडयाच्या
बोरीिली येथील गोदामातन
ू धान्य घेऊन ननघालेले दोन रक सभिींडी येथील हदिा पररसरातील

िायिेिरील इींडडयन ऑईल पेरोल पींपाजिळील खाजगी गोडाऊनमध्ये ररकामे करताना ठाणे ि
मुींबई येथील रे र्ननींग विभागातील भरारी पथकाने पकडल्याचे हदनाींक ३ ऑगस््, २०१५ रोजी
िा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरचा पकडण्यात आलेला माल कोणता ि क्रकती क्रकींमतीचा िोता,
(३) असल्यास, स्िस्त धान्य दक
ु ानातन
ू गरीबाींना दे ण्यात येणाऱ्या धान्याचा काळाबाजार
करणाऱ्याींिर र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येणार आिे ,

(४) असल्यास, राज्यात िारीं िार िोणाऱ्या अर्ा प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कडक उपाययोजना िा धोरण ठरविले आिे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री.

ववनोद तावडे (२०-०२-२०१६)

: (१)

ि

(२)

बि
ृ न्मुींबई

मिानगरपासलका

क्षेत्रातील

विद्याथ्याांना र्ालेय पोर्ण आिार योजनेंतगशत आिार सर्जिून दे ण्याकररता भारतीय अन्न
मिामींडळ, बारीिली येथील गोदामातून उचल केलेला २१० गोणी ताींदळ
असलेला रक
ू

हद.०१/०८/२०१५ रोजी सभिींडी येथे अन्न ि नागरी परु िठा विभागाने पकडला. सदर रक मण्से

२१० गोणी ताींदळ
िोता. र्ासन दर रु.५.६५ प्रती क्रकलो याप्रमाणे एकूण १०५०० क्रकलो
ू
ताींदळ
ू ाची क्रकींमत रु.५९,३२५/- इतकी िोते.

(३) ि (४) सािशजननक वितरण व्यिस्थेंतगशत वितरीत करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या
वितरणात कोणत्यािी प्रकारच्या गैरव्यििारासर्िाय सर्धापबत्रका धारकाींना ननयसमतपणे उपलब्ध
व्िािे, याकररता राज्यातील प्रत्येक रास्तभाि/अधधकृत सर्धािा्प दक
ु ानाचे िर्ाशतून क्रकमान
दोनदा ि सिा महिन्यातून क्रकमान एकदा ननयसमत तपासणी करण्याबाबत पररपत्रकान्िये

वि.स. १२७ (12)
सींबींधधताींना
सर्धािा्प

सूचना

हदलेल्या

दक
ु ानात

आिे त.

अननयसमतता/

सदर

तपासणीच्या

भ्रष्ाचार

आढळून

अनुर्ींगाने

आल्यास

रास्तभाि/अधधकृत

सींबींधधत

जीिनािश्यक िस्तू कायदा, १९५५ अींतगशत तरतद
ू ीनस
ु ार कायशिािी केली जाते.

दक
ु ानािर

(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
राज्यातील वस्तीशाळा शश्षणिाांना पेन्शन योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत
(१६)

२८२२५ (३१-१०-२०१५).

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.िालीदास िोळां बिर (वळाडा),

श्री.अमीन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.पतांगराव
िदम

(पलुस-िडेगाव),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.बसवराज

सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(औसा):

(१) राज्यात िस्तीर्ाळा योजना सुरु करताींना आहदिासी पाडे ि ताींडयािर ८ िजार िस्तीर्ाळा

सर्क्षक, आहदिासी भागात स्ियींसेिी सर्क्षक म्िणून काम करीत िोते, त्याींची सेिा लक्षात
घेऊन हदनाींक १ माचश २०१४ रोजी र्ासनाने सिश सर्क्षकाींना पद उपलब्धतेनुसार ननयसमत
सर्क्षक म्िणन
ू सेिेत घेतले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्यातील कािी सर्क्षक ियोमानानुसार सेिाननित्ृ त झाले, मात्र ननित्ृ त
झाल्यानींतर

त्याींना

कोणत्यािी

प्रकारची

सेिा

ननित्ृ ती

समळाली

नसून

या

सर्क्षकाींना

सेिाननित्ृ तीचे लाभ समळण्यासाठी मागणी िोत आिे , असे हदनाींक १० ऑगस््, २०१५ रोजी िा
त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील िस्तीर्ाळा सर्क्षकाींना पेन्र्न योजनेचा लाभ समळण्याबाबत
र्ासनाने कोणते धोरण राबविले आिे िा राबविणार आिे ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०२-२०१६) :(१) िोय िे खरे आिे .
(२) अींर्त: खरे आिे.
(३) हद. १ माचश, २०१४ च्या र्ासन ननणशयान्िये िस्तीर्ाळा ननमसर्क्षकाींना ननयसमत सर्क्षक
म्िणून सेिेत सामािून घेतल्यानींतर ि ननयसमत िेतनश्रेणी लागू केल्यानींतर त्याींना राज्य
र्ासनाची पररभावर्त अींर्दान ननित्ृ तीिेतन योजना लागू करण्यात आली आिे .
___________

रत्नाधगरी श्जल्ह्यात भूजल पातळीत घट झाल्याने पाणी टां चाई
ननवारण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना

(१७)

२८३६६ (२०-०१-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) रत्नाधगरी जजल्ह्यात यािर्ी केिळ ७० ्क्के पाऊस पडल्यामुळे जजल्ह्यातील ८
तालक्
ु याींतील भज
ू ल पातळीत घ् झाल्याचे भज
ू ल विभागाच्या ननदर्शनास आले आिे , िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, भूजल पातळीत घ् झाल्याने येत्या उन्िाळी िीं गामात

पाणी

्ीं चाईची

समस्या ननमाशण िोणार आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, पाणी ्ीं चाई ननिारणाथश र्ासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या िा करण्यात
येत आिे त,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) :(१) रत्नाधगरी जजल्ह्यात सरासरी ६७.४०% इतका
पाऊस झाला असन
ू जजल्ह्याींत ननरीक्षण वििीरीतील पाण्याच्या पातळीमध्ये सरासरी ०.४० सम.
इतकी घ् आढळून आली आिे .

(२) रत्नाधगरी जजल्ह्यात पाण्याच्या पातळीतील घ् िी अल्प प्रमाणात असल्याने सन २०१६
च्या उन्िाळयात पाणी ्ीं चाई भासण्याची र्क्यता नािी. परीं तू जजल्ह्याींत झालेल्या अल्प
पािसाचा तसेच जजल्ह्याच्या पि
ू श भागातील तीव्र उताराचा प्रदे र्, डोंगराळ भाग ि परु े से पाणी
साठिू र्केल अर्ा जलधारक खडकाचा अभाि यामुळे कािी भागात एवप्रल, २०१६ पासून पाणी
्ीं चाई भासण्याची र्क्यता नाकारता येत नािी.

(३) जजल्ह्यात समर्न बींधारे २०१५ यर्स्िीररत्या राबविण्यात आले असून सदर उपिमाींतगशत
लोकसिभागातून सुमारे ४४६४ बींधारे विविध हठकाणी बाींधण्यात आलेले आिेत. तसेच दरिर्ी

प्रमाणे या िर्ीिी पाणी ्ीं चाई कालािधीकरीता सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखडा मींजरू ी
दे ण्याची कायशिािी सुरु आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
राज्यात ग्राहि मांचािडे प्रलांबबत असलेल्या खटल्याांबाबत
(१८)

२८५०१ (२१-१२-२०१५).

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्रािक कायदयातींगत
श ग्रािक मींचाकडे सम
ु ारे ३६ िजार ख्ले प्रींलबबत आिे त, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, एिढया मोठया प्रमाणात ख्ले प्रलींबबत रािण्याची सिशसाधारण कारणे काय
आिे त,
(३) असल्यास, सदर ख्ले लिकरात लिकर ननकाली काढण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशिािी
केली िा करण्यात येत आिे ि त्याची फलननषपत्ती काय आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (१७-०३-२०१६) :(१) अींर्तः खरे आिे . राज्य ग्रािक कायद्याींतगशत स्थापन
करण्यात आलेल्या ग्रािक आयोग ि ग्रािक मींचामध्ये डडसेंबर, २०१५ अखेर एकूण ३२५७४
इतकी प्रकरणे प्रलींबबत आिे त.
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(२) राज्य आयोग ि जजल्िा ग्रािक मींच याींचा दजाश अधशन्यानयक (Quasi Judicial) स्िरुपाचा
आिे . तसेच राज्य आयोग तसेच जजल्िा मींचाचे कामकाज हदिाणी न्यायालय प्रमाणे असून
राज्य

आयोग

ि

जजल्िा

मींचातील

प्रकरणाींच्या

सन
ु ािणीचे

कामकाज

अींर्तः

हदिाणी

न्यायालयाप्रमाणे चालते. तसेच राज्य आयोग ि जजल्िा मींचासमोरील पक्षकाराींची तसेच
िक्रकलाींची अनुपजस्थती, अपुरा कमशचारी िगश इ. कारणामुळे ख्ले प्रलींबबत आिे त.

(३) ि (४) उपरोक्त प्रलींबबत प्रकरणे लिकरात लिकर ननकाली काढण्याकरीता राज्य आयोग
तसेच जजल्िा मींचाकडून लोक अदालतच्या माध्यमातून विर्ेर् प्रयत्न केले जातात. राज्य
आयोगामाफशत प्रकरणाींची सन
ु ािणी घेण्याचे काम मींब
ु ई, औरीं गाबाद ि नागपरू येथील प्रस्थावपत
पररिमा खींडपीठाींकडून केले जाते. तसेच महिन्यातील कािी ठराविक कालािधी करीता

अयोगाचे कामकाज पुण,े कोल्िापूर, अमरािती ि नासर्क येथूनिी करण्यात येते जेणेकरुन

सींबींधधत पक्षकाराींना मुींबई येथे क्रकींिा नागपूर येथे यािे लागत नािी. तसेच राज्य आयोगा
कडील ि जजल्िा मींचाींकडील प्रकरणाींची सन
ु ािणी जव्िडीओ कॉन्फरजन्सींगव्दारे घेण्याचेिी
प्रस्तावित आिे .

___________

मानखुदग शशवाजी नगर (मुांबई)येथील एस एम एस या इांव्होक्लीन
(१९)

िांपनीिडून होणारे ववषारी वायच
ू े प्रदष
ू ण रोखण्याबाबतची मागणी

२८५४२ (२१-१२-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानखूदग शशवाजीनगर) :

पयागवरण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ईर्ान्य मुींबईजस्थत मानखुदश सर्िाजी नगर मुींबई उपनगर जजल्िाजस्थत मिानगरपासलका
एम/पूिश नागरी परीक्षेत्रात एस एम एस या इींव्िोक्लीन
विर्ेर्तः

बायोमेडडकल

रोखण्याबाबतची

कचरा

जाळल्यामळ
ु े

ि स्थाननक

औद्योधगक कींपनीकडून कचरा

भागात

विर्ारी

िायच
ू े

प्रदर्
ू ण

तिार स्थाननक नागररकाींनी लोकप्रनतननधी तसेच सेिाभािी नागरी सींस्था

याींच्याितीने मा. मींत्री (पयाशिरण), राज्यमींत्री (पयाशिरण), प्रधान सधचि (पयाशिरण), आयुक्त,
बि
ृ न्मुींबई मिानगरपासलका

(पूि-श उपनगरे ), सिाय्यक आयुक्त बि
ृ न्मुींबई मिानगरपासलका

(एम/पि
ू श प्रभाग) याींच्याकडे मािे स््ें बर-२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान लेखी ननिेदनाद्िारे
हदली आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत मिापासलकेने त्याींच्या वििषितक्षत कायद्यातील तरतुदीनुसार पयाशिरण
तसेच प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मिामींडळाकडे मािे स््ें बर २०१५ अखेर पयांत कोणती
िा

कायशिािी केली

करण्यात येत आिे ,

(३) असल्यास, मािे स््ें बर-२०१५ मध्ये या कालािधीत करण्यात आलेल्या सच
ू नाींच्या
कायशिािीपुतीबाबत कोणता ननणशय घेण्यात आला िा येत आिे तसेच सदर कामाची मािे

स््ें बर-ऑक््ोबर २०१५ पयांतची सद्यजस्थती काय आिे ि सदरचे काम क्रकती कालािधीत पूणश
केले जाईल िा कोणता कालबद्ध कायशिम आखण्यात आला िा येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची

कारणे काय आिे त ?

वि.स. १२७ (15)
श्री. रामदास िदम (०३-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) ि (३) मे.एस.एम.एस. इींव्िोक्लीन प्रायव्िे ् सल.या कींपनीस हद. ०५.०३.२०१५ रोजी कारणे
दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आिे . तद्ननींतर िैयजक्तक सन
ु ािणी घेऊन ििा प्रदर्
ु ण
ननयींत्रण करण्यासाठी ननदे र् हदले आिे त. त्यानुसार सदर कींपनीने ििा प्रदर्
ु ण ननयींत्रणासाठी

िे् स्िबर आणण ३० मी्र उीं चीचे धुराडे बसविले आिे . तसेच ििा प्रदर्
ु णाचे मोजमाप
करण्यासाठी चोिीस तास चालणारी ििा प्रदर्
ू ण मोजमाप करणारी यींत्रणा बसविण्याचे काम
सुर आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
िोल्हापूर श्जल्ह्यात पाणी टां चाईची समस्या सोडववण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(२०)

२९०६० (२०-०१-२०१६).
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्िापूर जजल्ह्यात यािर्ी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कमी पाऊस पडल्याने जजल्ह्यातील बारािी तालुक्यात भूजल पातळीत लक्षणीय
घ् झाली आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सरासरी पािणेतीन फू् पाणी पातळी खालािली असून उन्िाळ्यात तीव्र पाणी
्ीं चाई ननमाशण िोणार आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, पाणी ्ीं चाईची समस्या सोडिण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आिे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) कोल्िापूर जजल्ह्यात एकूण ९९ ननरीक्षण विहिरी ननजश्चत करण्यात आलेल्या आिे त. मािे

ऑक््ोबर, २०१५ मधील ननररक्षण विहिरीतील भूजल पातळीचा मागील ५ िर्ाशतील ऑक््ोबर
महिन्यातील सरासरी भज
ू ल पातळीर्ी तुलनात्मक अ्यास करण्यात आलेला आिे . त्यानस
ु ार

I) भज
ू ल पातळीमध्ये ० ते १ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण विहिरीींची सींख्या ५३

इतकी आिे .

II) भूजल पातळीमध्ये १ ते २ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननररक्षण विहिरीींची सींख्या ४६

इतकी आिे .

(३) भूजल पातळीमध्ये १ मी. पेक्षा जास्त आढळून येणारी घ् ि जजल्ह्यात पडलेल्या
पजशन्यमानातील २०% पेक्षा जास्त त्
ू याींचे आधारे सींभाव्य वपण्याच्या पाण्याचा ्ीं चाई अींदाज

व्यक्त करण्यात आलेला आिे . त्यानुसार जजल्ह्यातील कािी भागात वपण्याच्या पाणी उपलब्ध
व्िािे म्िणून जजल्िा यींत्रणेला लक्ष ठे िािे लागेल.

(४) दर िर्ी जजल्ह्याचा वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई भासू नये म्िणन
ू जजल्िाधधकारी याींचेमाफशत

तयार करण्यात आलेल्या ्ीं चाई कृती आराखडयामधील उपाययोजना जजल्िा पररर्दे माफशत
राबविण्यात येतात. ्ीं चाई कायशिमाींतगशत विविध उपाययोजनेपक
ै ी नविन विींधन विहिरीचे

वि.स. १२७ (16)
सिेक्षण जजल्िा पररर्दे माफशत करण्यात येत.े
मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्िा पररर्द, कोल्िापूर याींनी मािे जानेिारी ते माचश २०१६

तसेच मािे एवप्रल-२०१६ ते जन
ू २०१६ अखरे ््पाननिाय पाणी ्ीं चाई ननिारण कृती आराखडा
तयार केलेला आिे .

___________
उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठाने बीएसडब्ल्यू इांग्रजी ववषयाचा
अभ्यासक्रम तयार िेला नसल्याबाबत

(२१)

२९३७५ (२२-१२-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.उदे शसांग पाडवी (शहादा) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उत्तर मिाराषर विद्यापीठाने तत
ृ ीय िर्श बीएसडब्ल्यू या िगाशच्या इींग्रजी विर्याचा

अ्यासिम या िर्ी तयारच केला नसल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ दरम्यान ननदर्शनास आले,
िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, विद्यापीठाच्या चुकीमळ
ु े २५० विद्याथ्याशचे भवितव्याचा प्रश्न ननमाशण झाला
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त विद्यावपठािर र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१६) :(१) िे खरे आिे . तत्कालीन अधधषठाता मानसननती ि
समाज विज्ञान विद्यार्ाखा याींचक
े डील हद. १४/०८/२०१५ च्या पत्रान्िये तत
ृ ीय िर्श बी.एस.डब्य.ू

िगाशच्या इींग्रजी विर्याचा अ्यासिम तयार करण्यासाठी सधू चत करण्यात आले िोते. दरम्यान

सदर अ्यासिम तयार करण्यासाठी उपससमती गहठत करण्यात आली िोती. परीं तु सदर
ससमतीचे तत्कासलन अध्यक्ष याींच्या पत्रानुसार ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े अ्यािम तयार करण्यात
आलेला नव्िता ि ऑगस््, २०१५ नींतर उत्तर मिाराषर विद्यापीठात कोणतेिी प्राधधकरण
अजस्तत्िात नव्िे ते.
(२) विद्यापीठाने विद्याथ्याशचे र्ैक्षणणक

हित लक्षात घेता मागील अ्यासिमानस
ु ार कायशिािी

केलेली आिे . त्यामुळे कोणत्यािी विद्याथ्याशचे र्ैक्षणणक नक
ु सान झालेले नािी.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

िल्याण डोंबबवली (श्ज.ठाणे) पररसरातील वैध मापन शास््र  खात्याचे अधधिृत दलालाने
दरु
ु स्ती आणण मुद्रािांनासाठी जमा िेलेल्या वजन मापाांची शासिीय फी

(२२)

िोषागारात जमा िेली नसल्याबाबत

३००८१ (२१-१२-२०१५).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु वठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण (जज.ठाणे) डोंबबिली पररसरातील िैध मापन र्ास्त्र खात्याचे अधधकृत दलालाने
व्यापारी दक
ु ानदाराकडून दरु
ु स्ती आणण मुद्राकींनासाठी जमा केलेल्या िजन मापाींची र्ासकीय

वि.स. १२७ (17)
फी र्ासनाच्या कोर्ागारात जमा केली नसल्याचे मािे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यानर्
ु ींगाने
दलालािर कोणती कारिाई केली

सींबधधत

िा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, िोणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (०५-०२-२०१६) :(१) ि (२) मिाराषर राज्य िजने मापे परिानाधारक सींघ्ना
यानी अाँ्ी कर्र्न ब्यरु ो, ठाणे याींच्याकडे हदनाींक ०७.०२.२०१४ रोजी र्ासकीय मिसल
ु ाचा
अपिार झाल्याबाबत तिार केली आिे . सदर तिारीच्या
चौकर्ी केली असता दरु
ु स्तक श्री. विठ्ठल अन्ना्पा

अनुर्ींगाने अाँ्ी कर्र्न ब्युरोने

जाधि, मे. विनय स्केल सजव्िशस,कल्याण

याींनी रु. ३,३५०/- एिढया र्ासकीय रकमेचा अपिार केल्याचे आढळून आल्याने त्याींच्याविरुध्द

हदनाींक १४.०८.२०१५ रोजी मानपाडा पोलीस स््े र्न, डोंबबिली येथे भा.द.वि. सींहिता कलम
४०६, ४२० ि २०१ प्रमाणे गुन्िा ि. ४४४/२०१५ नोंदविला आिे . तसेच मे. विनय स्केल सजव्िशस

याींच्या नािे असलेला दरु
ु स्ती परिाना उप ननयींत्रक, िैध मापन र्ास्त्र, कोकण विभाग याींच्या
हदनाींक १४.०८.२०१५ च्या आदे र्ान्िये रद्द करण्यात आला आिे .
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
डोंबबवली (श्ज.ठाणे) येथील एमआयडीसी लगत असलेल्या चाश्जिंगच्या
बॅटरीसाठी लागणारे ग्रीड बनववण्याऱया उद्योगाांमुळे होणारे प्रदष
ू ण
(२३)

३००८९ (२१-१२-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयागवरण मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील एमआयडीसी लगत असलेल्या उसरघर, सींदप, बदलापरू पाईप

लाईन या पररसरात चाजजांगच्या बॅ्रीसाठी लागणारे ग्रीड कोळर्ािर चालणा-या भट्टीिर
बनविले जात असून त्यामुळे

मोठ्या प्रमाणात आजूबाजूच्या पररसरात धूर ननमाशण िोत

असल्याने नागररकाींना या प्रदर्
ू णाचा त्रास िोत असल्याचे मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रदर्
ू ण मींडळाच्या अधधकारी या ग्रामीण भागात आठिड्यापूिी
धाड ्ाकून सींबींधधत उद्योजकाींिर परिाना माधगतला असता त्याींच्याकडे कोणतीिी आिश्यक

कागदपत्रे नसल्याचे उघड झाले परीं तू या धाडीच्या िेळी पोलीस सींरक्षण नसल्याने सदरिू
उद्योजकाींनी अधधका-याींिर िल्ला करत त्याींनी बनविलेला अििाल फाडून ्ाकला िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यानुर्ींगाने सींबींधधत उद्योगाींिर
कोणती कारिाई केली िा करण्यात

येत आिे ,

(४) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. १२७ (18)
श्री. रामदास िदम (०३-०३-२०१६) :(१) ि (२) िोय.
(३) सींबींधधत उद्योगाींिर कारिाई करण्यासींदभाशत मा.जजल्िाधधकारी ठाणे याींनी कळविण्यात
आले आिे . तसेच मिाराषर प्रदर्
ु ण ननयींत्रण मींडळाच्या अधधका-याींना सींरक्षण परु विण्याबाबत
पोलीस आयुक्त, कल्याण याींना कळविण्यात आले आिे.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
वपांपळगाांव गाढे (ता.परळी,श्ज.बीड) येथे महाप्रसाद खाल्ल्यामळ
ु े भावविाांना झालेली ववषबाधा
(२४)

३०२५५ (२१-१२-२०१५).

िळवा) :
काय :-

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) वपींपळगाींि गाढे (ता.परळी,जज.बीड) येथे सींत पाचले गािकर मिाराज याींच्या पुण्यनतथी
ननसमत्त हदनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास आयोजजत केलेल्या कायशिमामध्ये
मिाप्रसाद खाल्ल्यामळ
ु े २ िजार भाविकाींना विर्बाधा झाली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले आिे ,

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. धगरीश बापट (१८-०३-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) अन्न ि और्ध प्रर्ासनाच्या बीड कायाशलयाने याबाबत चौकर्ी केली असून त्यानस
ु ार

साबुदाणाचे दोन, ररफाईड पामोसलन तेल ि र्ेंगदाणेचे प्रत्येकी एक असे एकूण चार नमुने
तपासणीसाठी घेण्यात आले असून, सदर सिश नमुने प्रमाणणत घोवर्त झाले आिे त.

तसेच घ्नास्थळािरुन साबद
ु ाणा णखचडीचे दोन, समरची पािडर, सैंधा नमक ि

र्ेंगदाणेचे प्रत्येकी एक असे एकूण ०५ अनौपचारीक नमुने घेण्यात आले. सदर नमुन्याींमध्ये
अन्न विर्बाधेस कारणीभूत असलेले घ्क आढळून आलेले नािीत.

उपरोक्त नमुन्याींपक
ै ी र्ेंगदाणा िा नमन
ु ा कमी दजाशचा जाहिर झाला असून सदर

नमन्
ु याबाबत पदािधधत अधधकारी अन्न ि और्ध प्रर्ासन, बीड सींबींधधत दक
ु ानदाराकडून
रु.५०००/-इतके तडजोड र्ुल्क िसल
ू केले आिे .

सदर प्रकरणी िैद्यकीय अधधकारी याींनी सदरची अन्न विर्बाधा िी Staphiococcal

Food Poisoning या जीिाणूमळ
ु े घडल्याचा अििाल हदलेला आिे . पोसलस स््े र्न सर्रसाळा
याींनी कोणत्यािी व्यक्तीींिर गुन्िा दाखल केलेला नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

वि.स. १२७ (19)
राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला चाांगल्या आरोग्य सेवा शमळाव्यात
यासाठी वैद्यिीय महाववद्यालय सुरु िरणेबाबत

(२५)

३०२५९ (२२-१२-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्रीमती

ननमगला

(शसल्लोड) :

गाववत

(इगतपूरी),

प्रा.वषाग

गायिवाड

(धारावी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

सन्माननीय वैद्यिीय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला चाींगल्या आरोग्य सेिा समळाव्यात यासाठी
राज्यातील ज्या जजल्ियात िैद्यकीय मिाविद्यालय नािीत त्या जजल्ियाींमध्ये पजब्लक प्रायव्िे ्
पा्श नरर्ीपच्या

माध्यमातून

िैद्यकीय

मिाविद्यालय

सुरु

करण्याचा

र्ासनाचा

प्रयत्न

असल्याचे मािे ऑगस््, २०१५ दरम्यान ननदर्शनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

ननणशय

घेऊन

ज्या

जजल्ियात

िैद्यकीय

मिाविद्यालये नािीत तेथे पीपीपी च्या माध्यमातन
ू िैद्यकीय मिाविद्यालये सरु
ु करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास िोणाऱ्या विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री.

ववनोद

तावडे

(१७-०२-२०१६)

:(१)

ि

(२)

पीपीपी

तत्िािर

र्ासकीय

िैद्यकीय

मिाविद्यालये सरु
ु करण्याबाबत अद्याप अींनतम ननणशय घेण्यात आलेला नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

दष्ट्ु िाळावर मात िरण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(२६)

३१९९८

(िाांहदवली पूव)ग :
करतील काय :-

(२२-०१-२०१६).

डॉ.सांजय

रायमल
ु िर

(मेहिर),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) दषु काळािर मात करण्यासाठी आणण ्ीं चाई पररजस्थती रोखण्यासाठी दीघशकासलन उपाय

सुचविणाऱ्या मिाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) कायद्याची अींमलबजािणी दोन िर्े
उल्ली तरी अद्याप करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या कायद्यात जसमनीखालील पाण्याचे ननयोजन ि व्यिस्थापन, वपण्याच्या
पाण्याच्या स्त्रोताचे सींरक्षण, भूजलाच्या उपलब्धेनुसार पीक आराखडा आखणे आणण पाण्याचा
अनतउपसा थाींबविणे अर्ा तरतूदी करण्यात आल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या कायदयाची अींमलबजािणी करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशिािी केली
िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०५-२०१६) :(१) नािी.
(२) िोय.

वि.स. १२७ (20)
(३) १. मिाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन अधधननयम २००९ हद. २४ मे, २०१४ नुसार
हद.१ जून, २०१४ च्या राजपत्रान्िये राज्यात लागु झालेला असून त्यामधील कलम ३ (१) च्या
तरतद
ु ीनस
ु ार

मिाराषर

जलसींपत्ती

ननयमन

प्राधधकरणािर

(MWRRA)

राज्य

प्राधधकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आिे.

भज
ू ल

२. मिाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अधधननयम २००९ मधील कलम १७ अन्िये

जजल्िा प्राधधकारी म्िणून मिसूल विभागाच्या सिश उपविभागीय अधधकारी (प्राींताधधकारी) याींना
पदननदे सर्त करण्यात आलेले आिे.

३. मिाराषर भज
ू ल (विकास ि व्यिस्थापन) अधधननयम २००९ अींतगशतच्या कलम ८ (१)

नुसार राज्य भज
ू ल प्राधधकरण (MWRRA) याींनी प्रथमतः राज्यातील अनतर्ोवर्त ि र्ोवर्त

अर्ा ८० पाणलो् क्षेत्रामधील समाविषठ गािाींमध्ये, कृर्ी ि औद्योधगक िापरासाठी ६०
मी.पेक्षा जास्त खोलीच्या विींधण विहिरी/कूपनलीका खोदण्यास पुढील आदे र् िोईपयांत प्रनतबींध
केला आिे .

४. मिाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अधधननयम, २००९ मधील प्रयोजने पार

पाडण्या करीता भज
ू ल सिेक्षण आणण विकास यींत्रणेव्दारा तयार करण्यात आलेल्या ननयमाींचा
मसुदा अींनतम करणेकरीता सिश सींलग्न मींत्रालयीन विभागाींचे प्रनतननधीत्ि असलेली ससमती
गठीत करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

वप्रयाली बबल्डसग याांनी सायन िोळीवाडा येथील एसआरए प्रिल्पाच्या
(२७)

बाांधिामािररता पयागवरण मांजरू ी न घेता िेलेल्या बाांधिामाबाबत

३२०७७ (२१-१२-२०१५).

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय पयागवरण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वप्रयाली बबल्डसश याींनी सायन कोळीिाडा येथील एसआरए प्रकल्पाच्या बाींधकामाकररता
पयाशिरण विभागाची मींजूरी न घेता िे तूत: कमी क्षेत्र दाखिून सदर विभागाची फसिणूक

केल्याप्रकरणी तसेच सुननलकुमार चुग ि रविींद्र खोसला याींचे तिारीनस
ु ार राषरीय िररत
लिादाने ३ को्ी रुपयाींचा दीं ड ठोठािल्याचे हदनाींक ८ स््ें बर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास
ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रोख दीं डाबरोबर विकासकाला अन्य कािी बाबीींची पुतत
श ा करण्यास लिादाने
सुचविले आिे ि सदर अ्ीींची पत
श ा केल्यासर्िाय वििीच्या इमारतीचे बाींधकाम सुरु करता
ु त
येणार नािी असेिी हदलेल्या ननकालात नमूद करण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, लिादाने हदलेल्या ननकालानस
ु ार सदर विकासकाने हदलेल्या मद
ु तीत कायशिािी
केली नसल्यास सदर विकासकाविरोधात पयाशिरण विभागाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (०३-०३-२०१६) :(१) ि (२) िोय िे खरे आिे . प्रश्नामध्ये नमूद न्यायालयीन
प्रकरणी मा.राषरीय िरीत प्राधधकरणे, निी हदल्ली याींच्याकडे दाखल अपील ि. ६६/२०१४ मध्ये

वि.स. १२७ (21)
मा.न्यायालयाने हद.३.९.२०१५ रोजी याबाबतचे आदे र् पाररत केले आिे त.
(३) ि (४) मा. राषरीय िररत प्राधधकरण, निी हदल्ली याींच्या सदर आदे र्ाविरुध्द मे. वप्रयाली
बबल्डसश याींनी मा. सिोच्च न्यायालय, निी हदल्ली याींच्याकडे ससव्िील अपील ि.७१८०/२०१५
दाखल

केले

असून

प्रकरणी

मा.सिोच्च

न्यायालयाने

हद.२८.९.२०१५

रोजीच्या

अींतररमआदे र्ान्िये मा.राषरीय िररत प्राधधकरण, निी हदल्ली याींच्या हद. ३.९.२०१५ रोजीच्या
आदे र्ास स्थधगती हदली आिे . प्रकरण न्यायप्रविषठ आिे.
___________
ब्रह्मपुरी, (श्ज.चांद्रपूर) येथील शासिीय तां्र ननिेतन महाववद्यालयात
(२८)

तत
ृ ीय वगागत शशिणाऱया ववद्याधथगनीने आत्महत्या िेल्याबाबत

३२४९२ (२३-१२-२०१५).

श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ब्रह्मपुरी, (जज.चींद्रपूर) येथील र्ासकीय तींत्रननकेतन मिाविद्यालयात तत
ृ ीय िगाशत
सर्कणारी कु.स्िाती सतीर् ननकुरे या विद्याथीनीींने हदनाींक ४ऑक््ोबर, २०१५

रोजी िा

त्यासुमारास गळफास लािन
ू आत्मित्या केली असल्याचे आढळून आले आिे , िे खरे आिे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

विद्याथीनीने

मिाविद्यालयातील

एक

प्राध्यापक

आणण दोन

विद्याथ्याांच्या जाचाला कीं्ाळून आत्मित्या केली असल्याचे नोंद स्ित:च्या डायरीमध्ये करुन
ठे िली िोती, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी केली आिे काय, चौकर्ीत आढळून आलेल्या दोर्ीिर
र्ासनाने कोणती कारिाई करण्यात आली आिे िा येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०२-२०१६) :(१) िोय.
(२) िोय.
(३) सदर प्रकरणी सिसींचालक, तींत्रसर्क्षण विभागीय कायाशलय, नागपूर याींनी त्याींच्या स्तरािर
चौकर्ी ससमती गठीत करुन चौकर्ी केलेली आिे. चौकर्ी ससमतीने सदर प्रकरणी पोलीस
तपास सुरु असल्याने सदर घ्नेसींबींधी अींनतम ननषकर्श काढणे र्क्य नािी.
परीं तु

श्री.सुिास

मधुकर

मेश्राम,

अधधव्याख्याता,

विद्युत

असभयाींबत्रकी,

र्ासकीय

तींत्रननकेतन, ब्रम्िपरु ी याींना सदर घ्नेसींबींधी र्ासनाने हदनाींक २२/१२/२०१५ च्या आदे र्ाींन्िये
हदनाींक १३/१०/२०१५ पासून ननलींबीत केलेले आिे .

तसेच याप्रकरणी श्री. सय्यद र्ािरुख अली मोनद्दीन अली ि श्री. रजत जजभका्े या

तत
ृ ीय िर्श विद्युत असभयाींबत्रकी र्ाखेतील दोन्िी विद्याथ्याशना ननषकाससत करुन त्याींना
नोव्िें बर/डडसेंबर २०१५ मध्ये मिाराषर राज्य तींत्र सर्क्षण मींडळ, मींब
े ाफशत घेण्यात
ु ई याींचम
आलेल्या लेखी, तोंडी, प्रात्यषितक्षक परीक्षेस बसण्यास मनाई करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

वि.स. १२७ (22)
मौजे नेसरी (ता.गडहहांग्लज, श्ज.िोल्हापूर) येथील नळपाणी

पाणीपुरवठा योजनेची प्रलांबबत िामे पूणग िरण्याची मागणी
(२९)

३२५३८ (२१-१२-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे नेसरी (ता.गडहिींग्लज, जज.कोल्िापरू ) येथील नळपाणी पाणीपरु िठा योजनेचे प्रलींबबत
असलेली कामे पूणश करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मािे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१६) :(१) राज्यमींत्री, ग्राम विकास याींनी हद.१४.०८.२०१५
रोजीच्या गडहिींग्लज भे्ीत सदर योजनेस मींजुरी द्यािी असे ननदे र् हदले आिे त

तथावप, श्रीमती सींध्यादे िी कुपेकर, विधानसभा सदस्य याींनी हद.२६.०१.२०१५ रोजीच्या

पत्रान्िये सदरची अधशि् जस्थतीत बींद असलेली योजना रद्द करािी ि गािाचा विस्तार
िाढल्याने पुनस
श िेक्षण करुन निीन नळ पाणीपुरिठा योजना

िाती घेण्याची मागणी केली

आिे .

(२) सदर योजनेच्या सुधाररत अींदाजपत्रकात मान्यता दे णेबाबतचा प्रस्ताि विभागाकडून जन
ू ,
२०१४ मध्ये ननयोजन ि

वित्त विभागास सादर करण्यात आला िोता, तथावप, मौजे नेसरी

ग्रामसभेने हद. २५.०८.२०१४ रोजीच्या ठराि ि. १२/१ अन्िये सदरची योजना रद्द करुन निीन
नळ पाणीपुरिठा योजना घेण्याची मागणी केली. मागणी केली. त्यानुसार जुनी योजना रद्द
करणेची कायशिािी करणेत येत आिे
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
अहमदनगर श्जल्हयातील ५ प्रादे शशि पाणी पुरवठा योजनाांचे
वॉटर ऑडडट व एनजी ऑडडट िरण्याचा घेतलेला ननणगय

(३०)

३३०४७ (२१-१२-२०१५).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण

(१) अिमदनगर जजल्ियातील ५ प्रादे सर्क पाणी पुरिठा योजनाींचे िॉ्र ऑडड् ि एनजी
ऑडड् करण्याचा धोरणात्मक ननणशय र्ासनाने मािे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
घेतला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. १२७ (23)
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) प्रश्न उद््ाित नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
मालेगाांव (श्ज.नाशशि) येथील धगरणाव धरण उद्भ्ाव इस्मालपुरा, हुडिो/िॉलनी येथील
जलिांु भाचे उवगररत िाम िरण्याबाबतची मागणी
(३१)

३३१५३

(२१-१२-२०१५).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींि (जज.नासर्क) येथील िाढीि पाणी परु िठा योजनेतील धगरणाि धरण उद््ाि
इस्मालपुरा, िुडको/कॉलनी येथील जलकींु भाचे उिशररत काम मिानगर पासलका स्तरािरुन
तातडीने पूणश करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी प्रधान सधचि, पाणी परु िठा ि
स्िच्छता विभाग, मींत्रालय याींना हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी ननिेदन
हदले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू ननिेदनािर र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०३-२०१६) :(१) नािी.
(२) ि (३) मालेगाींि (जज.नासर्क) येथील िाढीि पाणी परु िठा योजनेतील धगरणाि धरण उद्भि
इस्मालपुरा,

िुडको/कॉलनी येथील जलकींु भाचे काम मिाराषर जीिन प्राधधकरण माफशत
िाताळण्यात येत िोते. ठे केदाराने काम बींद केल्याने ननविदा कलम १५ अींतगशत त्याींचेकडून
सदरचे काम काढण्यात आले. उिशररत काम मिानगर पासलका स्तरािरुन करण्याकरीता

मिाराषर जीिन प्राधधकरणासोबत PMC करारनामा करण्यात आला आिे . सदर कामाची
ननविदा प्रपत्रे तयार असन
ू मिानगरपासलका स्तरािर ई ननविदा प्रससध्द करण्यात आली आिे .
___________
नाांदेड येथील स्वामी रामानांद तीथग मराठवाडा ववद्यापीठाच्या िायग्षण्र 
े ातील महाववद्यालयात व
ववद्यापीठ स्तरावरील ववद्यार्थयािंच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(३२)

३३३८३ (२३-१२-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :
तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदेड

येथील

स्िामी

रामानींद

तीथश

मराठिाडा

सन्माननीय उच्च व

विद्यापीठाच्या

कायशक्षेत्रातील

मिाविद्यालयात ि विद्यापीठ स्तरािरील विद्याथ्याांच्या प्रलींबबत मागण्याींचे ननिेदन एका
विद्याथी सींघ्नेने मा.कुलगुरु याींना हदले असल्याचे मािे स््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

वि.स. १२७ (24)

(२) असल्यास, सदर ननिेदनातील मागण्याींिर र्ासनाने कोणती कायशिािी केली आिे िा
करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) ि (३) स््ें बर, २०१५ मध्ये विविध सींघ्नाींनी त्याींच्या विविध मागण्याींसींदभाशत
विद्यापीठाकडे हदलेल्या ननिेदनाच्या अनर्
ु ींगाने विद्याथी सींघ्नाींच्या प्रनतननधीर्ी चचाश करुन
ननयमानुसार मागण्याींची पूतत
श ा केली आिे. ज्या मागण्या िेळेत पूणश करणे र्क्य नािी त्या
मागण्याींची पूतत
श ा नींतर करण्यात येईल असे सींघ्नाींना कळविण्यात आलेले आिे .
___________

कििवी (ता.िजगत, श्ज.रायगड) येथील वराह पालन व्यवसाय
िरणाऱया फामग हाऊसमुळे होणारे प्रदष
ू ण
(३३)

३३५२१ (२१-१२-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िजगत), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळवा) :

सन्माननीय

पयागवरण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) क्रककिी (ता.कजशत, जज.रायगड) येथे गत ४ िर्ाशपासन
ू िराि पालन व्यिसाय करणाऱ्या
फामश िाऊसमधील डुक्कराींचे मलमूत्र आणण विषठा नाल्यातून धचल्लार नदीत सोडल्याने त्या

दग
ां ीमुळे नदीचे पाणी दवू र्त िोिू लागल्याने या नदीच्या तीरािर अनेक नळपाणी योजनाींचे
ु ध
पाणी दवू र्त िोिून या पररसरातील सिा गािाींमधील लोकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील फामशिाउस तेथून िलिािा अर्ी मागणी ग्रामस्थाींनी
तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे तसेच जजल्िाधधकारी, रायगड याींचेकडे मािे
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान केली, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, त्यानुर्ींगाने फामश िाऊस ि
सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) प्रश्न उद््ाित नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

वि.स. १२७ (25)
धुळे शहरालगत असलेल्या अनेि गावाांना फागणे २१ गाव
पाणीपुरवठा योजनेमाफगत वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा

(३४)

३३५७५ (२३-१२-२०१५).

श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळ
ु े शहर) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े र्िरालगत असलेल्या अनेक गािाींना फागणे २१ गाि पाणीपरु िठा योजनेमाफशत
वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा केला जातो िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त योजना गेल्या तीन िर्ाशपासन
श ूणे
ू िीज बबल थक्रकत असल्यामळ
ु े पुणप
बींद आिे िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, त्यामुळे २१ गािातील ५० ते५५ िजार नागरीकाींच्या वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न
गींभीर झला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याींदभाशत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दषु काळाच्या पाश्िशभूमीिर धुळे र्िरालगत

फागणे २१ गािाचा पाणी योजनेचे िीज बबल माफ करण्यासींदभाशत हदनाींक ४ ऑगस््, २०१५
रोजी िा त्यासम
ु ारास रोजी मा.ऊजाशमींत्री याींच्याकडे ननिेदन हदाले आिे , िे खरे आिे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त ननिेदनाच्या अनुर्ींगाने फागणे २१ गािाचा पाणीपुरिठा योजनेचे विज

बबल माफ करुन तातडीने पाणीपरु िठा योजना कायाशजन्ित करण्याबाबत र्ासन स्तरािर कोणती
कायशिािी केली आिे िा करण्यात येत आिे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (११-०३-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे.
(२) िोय सदर प्रादे सर्क नळ पाणी पुरिठा योजना सन २०१३ पासून बींद अिस्थेत आिे.
(३) िोय.

(४), (५) ि (६) ननिेदन प्रा्त झाल्याचे आढळून येत नािी. तथावप, सदर योजनेतील गािाींना

सन २०१२-१३ या िर्ाशत स्ितींत्र परु क नळ पाणी पुरिठा योजना कायाशजन्ित करण्यात आलेल्या
आिे त. तसेच समाविष् गािाींपक
ै ी आिश्यक असलेल्या गािाींना पाणी ्ीं चाई ननिारणाथश इतर
्ीं चाईच्या उपाययोजना प्रस्तावित करुन िाताळण्यात येत आिे.
___________
महाराष्ट्रातील भज
ु ल सवे्षणणाच्या अहवालानस
ु ार मराठवाडा व ववदभागतील गावातील
भूजलपातळी वाढववण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना

(३५)

३३७४१ (२०-०१-२०१६).

श्री.रमेश बुांदीले (दयागपूर) :

स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१) मिाराषरातील भज
ु ल सिेक्षणाच्या अििालानुसार मराठिाडा ि विदभाशतील गािातील
भज
ू लपातळी १ ते ३ सम्र घ्ली असल्याने बागायती र्ेतकऱ्याींना ि गािातील वपण्याच्या

पाण्यासाठी नागरीकाींना अडचणी ननमाशण िोत आिे , असे ित्ृ त हदनाींक १४ मे, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान प्रससध्द झाले, िे खरे आिे काय,

वि.स. १२७ (26)
(२) असल्यास, यािर कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(३) तसेच, भुजल पातळी िाढविण्यासाठी र्ासन कोणती निीन उपाययोजना करणार आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) :(१) मराठिाडा ि विदभाशतील गािातील भज
ू ल पातळी
घ्ण्याचा पररणाम बागायती र्ेतक-याींना ि वपण्याच्या

पाण्यासाठी नागररकाींना अडचणी

ननमाशण िोत असल्याबाबतचे ित्ृ त हद.१४ मे २०१५ रोजी िा त्या सुमारास प्रससध्दी झाल्याची
माहिती उपलब्ध नािी.

तथावप, यींत्रणेमाफशत भज
ू ल पातळीचा अ्यास मािे ऑक््ोबर, जानेिारी माचश ि मे

महिन्यात करण्यात येतो. मािे माचश, २०१५ मधील ननरीक्षण वििीरीतील भूजल पातळीचा
मागील ५ िर्ाशतील माचश महिन्यातील सरासरी भूजल पातळीर्ी तल
ु नात्मक अ्यास करण्यात
आलेला आिे . त्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आिे .
(अ) मराठिाडा- (औरीं गाबाद विभाग)
(i)

भूजल पातळीमध्ये १ ते २ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची सींख्या ३२७

इतकी आिे .

(ii) भूजल पातळीमध्ये २ ते ३ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची सींख्या ७४

इतकी आिे .

(iii) भज
ू ल पातळीमध्ये ३ मी. पेक्षा जास्त खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची सींख्या

७३ आिे .

(ब) विदभश- (अमरािती ि नागपूर विभाग)

(i) भूजल पातळीमध्ये १ ते २ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची सींख्या ५९

इतकी आिे .

(ii) भूजल पातळीमध्ये २ ते ३ मी. खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची

सींख्या २४

इतकी आिे .

(iii) भूजल पातळीमध्ये ३ मी. पेक्षा जास्त खोल गेलेल्या एकूण ननरीक्षण वििीरीींची सींख्या

२ आिे .

(२) ्ीं चाई कालािधीत वपण्याचे पाणी

तात्काळ उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी जजल्िाननिाय ्ीं चाई

कृती आराखडा जजल्िाधधकारी याींचेमाफशत तयार करण्यात येतो ि त्याची अींमलबजािणी मुख्य
कायशकारी अधधकारी, जजल्िा पररर्द याींचे स्तरािरुन करण्यात येत.े

(३) भूजल पातळी िाढविण्यासाठी भज
ू ल सिेक्षण आणण विकास यींत्रणेमाफशत वपण्याच्या
पाण्याचे स्त्रोत बळक्ीकरण करण्यासाठी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिम (र्ाश्ितता) िी

योजना राज्यात राबविली जात आिे . जलस्िराज्य ््पा ि.२ अींतगशत जागनतक बाँकेच्या
सिकायाशने राज्यातील १२ जजल्ह्यामध्ये भूजल व्यिस्थापनाचे ४ उपप्रकल्प राबविण्यात येत
आिे त.

तसेच नव्याने र्ासनामाफशत सुरु करण्यात आलेल्या जलयुक्त सर्िार असभयानाद्िारे

भज
ू ल पन
ु भशरणाचे काम घेण्यात येते.

___________

वि.स. १२७ (27)

सांत गाडगेबाबा ववद्यापीठ अमरावती अांतगगत असलेल्या महाववद्यालयािडून माजी ववद्याथी व
बही:शाल ववद्यार्थयािंचे परर्षणा अजग श्स्विारत नसल्याबाबत

(३६)

३३८६७ (२३-१२-२०१५).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ग :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींत गाडगेबाबा विद्यापीठ अमरािती अींतगशत असलेल्या मिाविद्यालयाकडून माजी
विद्याथी

ि

बिी:र्ाल

विद्याथ्याांचे

पररक्षा

अजश

विद्यापीठाचे

आदे र्

असुन

सुध्दा

मिाविद्यालये पररक्षा अजश जस्िकारत नसल्याने, अर्ा विद्याथ्याांना विद्यापीठात जािे लागते,
िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, अर्ा विद्याथ्याांचे पररक्षा अजश जस्िकारण्यास मिाविद्यालये विद्याथ्याांची
अडिणुक करते अर्ा अनेक तिारी आिे त, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१६) :(१) िोय. मिाविद्यालयाने ज्या विद्याथ्याशचे

पररक्षा अजश

जस्िकारले नािीत अर्ा विद्याथ्याशचे पररक्षा अजश विद्यापीठात वििीत अधधसूचनाींचे अधधन
रािून जस्िकारले जातात.
(२) याबाबत विद्यापीठाला विद्याथ्याशकडून तिार प्रा्त झाली नािी.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
राज्यातील ४५०० पाणीपरु वठा योजना शौचालयाांच्या जाचि अटीांमळ
ु े प्रलांबबत असल्याबाबत
(३७)

३४०६४ (२१-१२-२०१५).

श्री.जयिुमार रावल (शशांदखेडा) :

आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) राज्यातील ४५०० पाणीपुरिठा योजना र्ौचालयाींच्या जाचक अ्ीींमुळे

प्रलींबबत असल्याचे

मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, ज्या गािाने अधधकची र्ौचालये बाींधली असतील त्याींना आणण ज्या गािाने
अत्यींत कमी र्ौचालये बाींधली असतील अर्ा दोन्िी प्रकारच्या गािाींना द्ु प् र्ौचालये

बाींधण्याची अ् घातल्यामुळे बिुताींर् पाणीपुरिठा योजना रखडल्या असून केंद्राकडून ४५०
को्ीचा ननधी राज्य र्ासनाकडे आलेला असताींना दे खील मात्र केिळ र्ौचालयाींची अ् पण
ू श
करु न र्कल्यामुळे सदर योजना रखडत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी अधधकची र्ौचालये करणाऱ्या गािाींना सिलत दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

वि.स. १२७ (28)
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०३-२०१६) :(१) अींर्तः खरे आिे.
जजल्ह्याींकडून

प्रगतीपथािर

प्रा्त

असलेल्या

प्रगती
३०१०

अििालानुसार

गािे/िाड्याींच्या

मािे

जानेिारी,

१९९१

पाणी

२०१६
परु िठा

अखेर

राज्यात

योजनाींपक
ै ी

२९

गािे/िाड्याींच्या २२ पाणी पुरिठा योजना िागणदारीमुक्तीच्या अ्ीमुळे प्रलींबबत आिे त.
(२) िे खरे नािी.

(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
रां िाळा (श्ज.िोल्हापूर) तलावातील पाणी हररत लवादाच्या
सूचनेनुसार धचपळूणच्या प्रयोगशाळे त पाठववल्याबाबत

(३८)

३५२३० (२१-१२-२०१५).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय पयागवरण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रीं काळा (जज.कोल्िापूर) तलािातील तीन हठकाणचे पाणी िररत लिादाच्या सूचनेनुसार
प्रदर्
ू ण

ननयींत्रण

मींडळाच्या

अधधकाऱ्याींनी चाचणीसाठी

धचपळूणच्या

प्रयोगर्ाळे त

मािे

ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर पाण्याच्या चाचणीचा अििाल र्ासनास सादर केला आिे काय,
(३) असल्यास, सदर अििालात काय आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायशिािी केली िा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (२४-०२-२०१६) :(१) मिाराषर प्रदर्
ू ण ननयींत्रण मींडळाने त्याींच्याकडे प्रा्त
तिारीस अनस
िािणाऱ्या
ु रुन हद.२४.०९.२०१५ रोजी रीं काळ तलाि ि बाजच्
ु या नाल्यातन
ू
पाण्याचे नमूने घेऊन प:ृ थकरणासाठी त्याच हदिर्ी धचपळूण येथे पाठविले.
(२)

प्रा्त

झालेले

पथ
ृ :करण

अििाल

हद.१४.१०.२०१५

रोजीच्या

पत्रान्िये

मिानगरपासलकेस कळविण्यात आले आिे त.

कोल्िापूर

(३) रीं काळा तलाि प्रदवू र्त िोऊ नये म्िणन
ू मा. राषरीय िरीत लिाद, पण
ु े याींनी १८/२०१५

द्िारे दाखल याधचकेत हदलेल्या ननदे र्ानस
ु ार एम. एस.विद्यापीठ, बडोदा याींना या कामी

कायाशदेर् हदले असून त्यानुसार कायशिािीचा अििाल मा. िरीत लिाद, पुणे याींच्या मान्यतेने
पुढील मींजूरीसाठी कोल्िापूर मिानगरपासलका पाठवित आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
यशवांतराव चव्हाण मक्
ु त ववदयापीठातन
ू जळगाांव िेंद्रातन
ू परर्षणा हदलेल्या
(३९)

ववदयार्थयागना परर्षणेला हजर राहूनही गैरहजेरीचा शेरा मारल्याबाबत

३५२६७ (२३-१२-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय उच्च व तां्र 

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यर्िींतराि चव्िाण मुक्त विद्यापीठाच्या जळगाींि केंद्रातून पररक्षा हदलेल्या कािी

विदयाथ्याांच्या गुणपबत्रकेत पररक्षेला िजर रािूनिी गैरिजर असल्याचा र्ेरा मारण्यात आल्याचे

वि.स. १२७ (29)
मािे स््ें बर २०१५ च्या सुमारास ननदर्शनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास सदरची चुक दरु
ु स्त करण्याकररता नासर्क येथे जाण्याचा सल्ला सदर केंद्रातन
ू
दे ण्यात येत असल्याने या विदयाथ्याांना िेळ ि आधथशक भद
ु ां डिी सिन करािा लागणार आिे ,
िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जबाबदार असणा-या कमशचारी ि अधधकारी याींच्यािर कोणती
कारिाई केली तसेच या विदयाथ्याांचे िर्श िाया जािू नये म्िणून सदर केंद्रातून िी चूक
सुधारुन दे ण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) नािी. विद्याथ्याशनी नासर्कला जािे अर्ा कोणत्यािी सच
ू ना अ्यासकेंद्राींना हदलेल्या
नािीत.

विद्याथ्याशचे िर्श िाया जाऊ नये म्िणून अर्ा प्रकरणाींच्या चुका दरु
ु स्त करण्याचे काम

युध्द पातळीिर सुरु असून बिुताींर् प्रकरणे ननकाली काढली आिे त. बाकीची प्रकरणी लिकरच
ननकाली काढली जातील.
(३) सदरपैकी बिुताींर् प्रकरणाींमध्ये विद्याथ्याशनी पररक्षा अजश न भरणे अथिा ती विद्यापीठास
प्रा्त न िोणे, परस्पर पररक्षा केंद्र बदलणे, विद्याथ्याशचा प्रिेर् ननजश्चत नसणे, प्रिेर् प्रक्रिया
अपूणश बसणे अथिा िेळेत केलेली नसणे, नोंदणीकृत विर्याची पररक्षा न दे णे अर्ा त्रु्ी
असल्याने सींबींधधत कम्रचारी ि अधधकारी याींच्याबाबत कायशिािी करण्याचा प्रश्न उद््ाित नािी.
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

शमरज (श्ज.साांगली) येथे बनावट मीठाचा साठा ज्त िेल्याबाबत
(४०)

३५२९९ (२१-१२-२०१५).

श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय अन्न

आणण औषध प्रशासन मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समरज (जज.साींगली) येथे िेगिेगळया ११ नामाींक्रकत कींपन्याच्या नािाने बनाि् समठाचा
साठा सापडल्याची घ्ना मािे जल
ु ै २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आिे काय, त्यानुर्ींगाने कोणती
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (०३-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
तथावप, सदर प्रकरणी समरज लोिमागश पोसलस ठाणे याींनी भा.दीं .वि. कायद्याअींतगशत ि
कॉपीराई् अॅक्् अींतगशत कारिाई केली आिे .

वि.स. १२७ (30)
(२) समरज लोिमागश पोसलस ठाणे कायशक्षेत्रात हद.२३/७/२०११५ रोजी गज
ु रात िालिाड येथन
ू
तासमळनाडू मधील ‘’सागर र्ुध्द’’ या समठाच्या प्रोडक््ची नक्कल करुन ‘’सागर ्लस’’ या
नािाने वििीसाठी पाठविले िोते. सदर समठ बनाि् नसल्याने असा समठाचा साठी ज्त
केलेला नािी. परीं तु कींपनीचे ब्राँडीींग बनाि् असल्याने सदर प्रकरणी समरज लोिमागश पोलीस

ठाणे, येथे गुन्िा रजज.नीं.२४/२५ भा.द.वि. कलम ४१९,४२०,३४ कॉपीराई् अॅक्् ५२(अ) अन्िये
गुन्िा नोंदविण्यात आलेला आिे .

सदर प्रकरणाचा तपास पूणश झाला असून, रे ल्िे पोसलसाींनी मा.प्रथमिगश न्यायदीं डाधधकारी,

समरज याींचे न्यायालयात दोर्ारोप पत्र सादर केले आिे.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
श्रीरामपरू (श्ज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील नाऊर येथे दवु षत पाण्याचा परु वठा होत असल्याबाबत
(४१)

३५६७० (२०-०१-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ) :

आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) श्रीरामपूर (जज.अिमदनगर) तालुक्यातील नाऊर येथील वपण्याचे पाणी मोठ्या प्रमाणात

खराब झाले असून नदीचे पाणी ग्रामपींचायतीच्या विहिरीत गेल्याने वपण्याच्या पाण्यामध्ये जींतू
सष्श्य गाळ आणण र्ेिाळ आढळून येत असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दवू र्त पाण्यामुळे ग्रामस्थाींचे तसेच बालकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असून
आरोग्य विभागाने ि ग्रामपींचायतीने त्िरीत पाणीर्ुध्दीकरण करण्याची मागणी येथील
ग्रामस्थाींनी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशिािी िा उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०३-२०१६) :(१) ि (२) िे खरे नािी.
(३) मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये नाऊर येथील पाणी नमुना प्रयोगार्ाळे त तपासणी साठी
पाठविला िोता, प्रयोगर्ाळे च्या अििालानस
ु ार सदरिू पाणी वपण्यास योग्य आिे .
(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
महाड (श्ज.रायगड) तालुक्यात ववहहरीांच्या खोदाई िामात झालेला गैरव्यवहार
(४२)

३५७१० (२०-०१-२०१६).

िळवा) :
काय :-

श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधगन), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मिाड (जज.रायगड) तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये ्ीं चाई आराखड्यानुसार खोदाई
करण्यात आलेल्या ७ गाींिे ि २६ िाड्याींतील ३६ विहिरीपैंकी कािी विहिरीींची खोदाईच करण्यात

वि.स. १२७ (31)
आली नसल्याचे असलकडेच ननदर्शनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार याप्रकरणी कोणती कारिाई करण्यात
आली िा येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०३-२०१६) :(१) िे अींर्तः खरे आिे .
विधींन विहिर ठे केदाराने ७ गाींिे ि २६ िाड्याींतील ३६ विहिरीपैकी ५ गािे ि २७
िाड्याींमधील एकूण ३२ विींधण विहिरी खोदल्या आिे त.

(२) िोय. उप असभयींता (याींबत्रकी) ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, रायगड जजल्िा पररर्द,
असलबाग याींचेकडून चौकर्ी करण्यात आलेली आिे.

(३) मिाड तालक्
ु यात प्रर्ासकीय मान्यता हदलेल्या विींधण विहिरीींपैकी ४ विींधण विहिरी

खोदल्या नसल्याचे आढळून आलेले आिे. त्यानुसार सींबींधधत ठे केदार याींना उप असभयींता
(याींबत्रकी) ग्रामीण पाणी पुरिठा विभाग, रायगड जजल्िा पररषज्ञद, असलबाग याींनी नो्ीस
हदलेली आिे.

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
मौजे किन्हवली (ता.शहापूर,श्ज.ठाणे) येथील डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर
नगरामधील दशलत वस्तीिररता मांजूर झालेल्या
शौचालयाांच्या दे यिात िेलेला गैरव्यवहार

(४३)

३५९०१

िळवा) :
काय :-

(२०-०१-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापरू ),

श्री.श्जतेंद्र

आव्हाड

(मांब्र
ु ा

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौजे क्रकन्ििली (ता.र्िापूर,जज.ठाणे) येथील डॉ.बाबासािे ब आींबेडकर नगरामधील दसलत

िस्तीसाठी स्िच्छ भारत असभयानासाठी सन २०१२ मध्ये मींजूर झालेल्या ४९ र्ौचालयाींची
दे यके मािे स््ें बर, २०१५ अखेर दे ण्यात आली नािीत, िे खरे आिे काय,

(२) तसेच सदर ग्रामपींचायतीच्या कमशचा-याने प्रनत लाभाथी ७५० रुपये पािती न दे ता
गैरव्यििार केला आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, भाग (१) ि (२) बाबत र्ासनामाफशत चौकर्ी केली आिे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तद् नुसार पुढे र्ासनाने कोणती कायशिािी
केली िा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
सदर लाभाथी स्िच्छ भारत समर्न (ग्रा) चे नसून ग्रामीण दसलत िस्ती पाणी पुरिठा ि

स्िच्छता योजनेतील आिे त. सदर ४९ खाजगी नळ जोडणीच्या लाभाथ्याांपैकीच २७ लाभाथी िे

वि.स. १२७ (32)
िैयजक्तक र्ौचालयाचे आिे त. सदर २७ लाभाथीपैकी मािे स््ें बर, २०१५ पयांत ६ लाभाथ्याांनी
िैयजक्तक र्ौचालय ि नळ जोडणीचे काम पूणश केल्याने र्ासन ननणशयानुसार प्रनत लाभाथी
रु.१५, ०००/- प्रमाणे अनद
ु ान त्याींचे खाती जमा करण्यात आलेले आिे .

सदर योजनेंतगशत िैयजक्तक र्ौचालयाींच्या उिशररत २१ लाभाथ्याांपैकी १७ लाभाथ्याांची

कामे प्रगतीपथािर असून, ४ लाभाथींनी अद्याप काम सुरु केलेले नािी.
(२) िे खरे नािी.

(३), (४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
मुांबई ववद्यापीठातील एमए, एमएस्सी, एमिॉम इत्यादी पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाांचा
(४४)

िालावधी दोन ऐवजी दीड वषागवर आणण्याचा प्रस्ताव

३६२७१ (२०-०१-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय उच्च व

तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई विद्यापीठातील एमए, एमएस्सी, एमकॉम इत्यादी पदव्यत्ु तर पदिी अ्यासिमाींचा

कालािधी दोन ऐिजी दीड िर्ाशिर आणण्याचा प्रस्ताि मुींबई विद्यापीठाने तयार केला आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्ताि मब
ुीं ई विद्यापीठाने उच्च ि तींत्र सर्क्षण विभागाकडे पाठविला
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रस्तािाबाबत र्ासनाने कोणती कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०३-२०१५) :(१) नािी.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालय नागपूर मधील बायोिेमेस्री ववभागातील खरे दी
दोन यां्र े बांद असल्याबाबत

(४५)

३६३४५ (२२-१२-२०१५).

श्री.सध
(नागपरू पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे
ु ािर दे शमख
ु

(नागपूर पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्ष्षणण) :
सन्माननीय वैद्यिीय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय ि रुग्णालय नागपूर मधील बायोकेमेस्री विभागाकरीता
खरे दी करण्यात आलेले दीड को्ी रुपयाची दोन यींत्रे मागील सात महिन्याींपासन
ु ररएजीं्
क्रक्च्या अभािामुळे बींद पडलेले असल्याबाबतची बाब मािे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये िा
त्यादरम्यान ननदर्शनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, बायोकेमेस्री विभागाकरीता खेरदी करण्यात आलेले बेकमन कॉल््र कींपनीचे
एनलयाझर यींत्र एका तासात दोन िजाराच्यािर नमुने तपासणी करुन अचक
ु अििाल दे त

वि.स. १२७ (33)
असते, तर दस
ु रे थायरॉईडची चाचणी करणारे यींत्र ससमेन्स कींपनीचे असून या दोन्िी
कींपन्याींच्या यींत्राला एका विसर्ष् कींपनीचीच ररएजीं् क्रक् लागते, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या दोन्िी यींत्राच्या दरु
ु स्तीचा साधारण खचश सात लक्ष रुपयाचा असन
ू

याबाबतचा प्रस्ताि िैद्यकीय सर्क्षण ि सींर्ोधन विभागाकडे मींजरु ीकरीता पाठविण्यात येणार
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, िी दोन्िी यींत्रे बींद पडली असल्यामळ
ु े जुन्याच यींत्रािर अिलींबुन रिािे लागत
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(५) असल्यास, दोन्िी यींत्राच्या दरु
ु स्ती करीता ७ लक्ष रुपयाचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात
येणार आिे काय,

(६) नसल्यास, ननधी उपलब्ध न करुन दे ण्याची कारणे काय?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०३-२०१६) :(१) नािी, िे खरे नािी.
(२) िोय.
दोन्िी यींत्राकरीता उत्पादक कींपनीचीच क्रकट्स आिश्यक असतात.
(३) नािी.
सदरील दोन्िी यींत्रे रुग्णसेिेत कायशरत असल्याने दरु
ु स्तीचा प्रश्न उद््ाित नािी.

(४) (५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________
आरटीई अांतगगत समाजातील वांचीत दब
ग घटिाांतील ववद्याथी
ु ल
अद्यापही प्रवेशापासून वांचीत असल्याबाबत

(४६)

३७१०१ (२१-०१-२०१६).

डॉ.सुननल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय शालेय

शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समाजातील िींचीत ि दब
श घ्काींना सर्क्षणाच्या मुख्य प्रिािात आणण्याच्या ष्ष्ीने
ु ल
आर्ीई अींतगशत नामाींक्रकत कॉन्िें् मध्ये प्रिेर् दे ण्याबाबतची मुदत हदनाींक १५ स््ें बर पयांत
असून सुध्दा विद्याथी प्रिेर्ा पासन
ू िींचीत असल्याची बाब ननदर्शनास आली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, र्ासनातफे कोणती कायशिािी करण्यात आली िा येत आिे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-०३-२०१६) :(१) अींर्त: खरे आिे.
आर्ीई २००९ अींतगशत २५ ्क्के प्रिेर् प्रक्रिया अल्पसींख्याक प्रमाणपत्र धारक कॉन्िें् र्ाळाींना

लागू नािी. सन २०१५-१६ मध्ये २५ ्क्के प्रिेर्ाींतगशत मा. उच्च न्यायालयामध्ये याधचका
प्रलींबबत असल्याने प्रिेर् प्रक्रियेस विलींब झाला आिे .

(२) अल्पसींख्याक र्ाळा िगळून सन २०१६-१७ या र्ैक्षणणक िर्ाशपासन
ू प्रिेर् प्रक्रिया सींपण
ू श
राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

वि.स. १२७ (34)
गौरखेड (ता.भातिुली, श्ज.अमरावती) हा गावाला लागून ननांभा व परलाम
(४७)

ही दोन्ही गावे खारपाण पट्टय
ू िमी िरण्याबाबत
् ामधन

३८१४८ (२२-०१-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गौरखेड (ता.भातकुली, जज.अमरािती) िा गािाला लागून ननींभा ि परलाम िी दोन्िी गािे
खारपाण पट्टय
् ात नािी परीं तु गौरखेडा गाि िे मध्यभागी असून िी खारपाण पट्टय
् ात ्ाकलेले

आिे त्यामळ
ु े ससींचनाचा लाभ र्ेतकऱ्याींना समळत नसल्याचे गौरखेडा िे गाि खारपाण
पट्टय
ू कमी करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक १६ जन
ू , २०१५ रोजी
् ामधन
जजल्िाधधकारी, अमरािती याींना ननिेदन हदले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, खारपाण पट्टय
ू गोरखेडा (ता.भातकुल) िे गाींि कमी करण्याबाबत कोणती
् ातन
कायशिािी केली िा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०३-२०१६) :(१) िोय.
(२) सदर गािे, खारपाण पट्याच्या अ्यासाकरीता नेमलेल्या उच्चाधधकार ससमतीने केलेल्या
सर्फारर्ीनस
ु ार खारपाण पट्यात सामाविष् केलेली आिे सदर गािे खारपाण पट्टयातून कमी
करण्याबाबतचा प्रस्ताि क्षेबत्रय स्तरािरुन र्ासनास प्रा्त झालेला नािी.
(३) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________
चांद्रपरू येथील महाऔश्ष्ट्णि ववद्यत
ु क्रेंद्रातील सांच क्र.२ बांद िरण्याच्या नोटीसबाबत
(४८)

३८३९० (२१-१२-२०१५).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय पयागवरण मां्र ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर येथील मिाऔजषणक विद्युत केंद्रातील २१० मेगािॅ् क्षमतेचा सींच ि.२ च्या
प्रदर्
ु णाची मात्रा सुमारे ९०० प् िाढल्याने सदर सींच बींद करण्याची नो्ीस केंद्रीय ससमतीने
बजािली असल्याचे मािे नोव्िें बर २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्याअनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायशिािी केली
िा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. रामदास िदम (०३-०३-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

वि.स. १२७ (35)

अहमदनगर श्जल्ह्यातील १४ ही तालुक्यातील पाण्याच्या
पातळीत १ ते ३ मीटरने घट झाल्याबाबत

(४९)

३९४०३

(२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(शशडी) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भूजल सिेक्षण विभागाने केलेल्या ननरीक्षणानुसार अिमदनगर जजल्ह्यातील १४ िी

तालुक्यातील पाण्याची पातळी गत िर्ाशपेक्षा १ ते ३ सम्रने कमी झाल्याचे मािे माचश, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान आढळून आले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, मागील पाच िर्ाशच्या तल
ु नेत मािे जानेिारी, २०१५ च्या अखेरीस जजल्ह्याच्या
पाणीपातळीत मोठी घ् झाल्याने मािे माचश, २०१५ मध्ये पन्
ु िा सिेक्षण करण्यात आले, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, अत्याधुननक पध्दतीने हठबक अथिा तुर्ार ससींचन पध्दतीचा िापर न करता

पारीं पाररक पध्दतीने र्ेतीला पाणी दे ण्यासाठी भूगभाशतील पाण्याचा बेसुमार उपसा केला जात

असून र्ेततळाची सींख्या िाढली असून, र्ेत तळ्याींमध्ये पाणी साठविताना ्लॅ जस््कचा िापर
केला जात असल्याने जसमनीत पाणी मरु त नसल्याने भज
ू ल पातळी िेगाने कमी िोत आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने अधधक चौकर्ी केली आिे काय,
(५) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकर्श काय आिे त, त्यानुसार भज
ू ल पातळी िाढविण्याच्या ष्ष्ीने
कोणती उपाययोजना केली आिे , िा करण्यात येत आिे ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०३-२०१६) :(१) अिमदनगर जजल्ह्यातील एकूण १९२ ननरीक्षण
वििीरीींच्या भूजल पातळीचा अ्यास केला असता मािे माचश, २०१५ मधील पाणी पातळीचा

मागील ५ िर्ाशच्या मािे माचश मधील पाणी पातळीर्ी तुलनात्मक अ्यास केल्यानींतर एकूण
६२ ननरीक्षण वििीरीमध्ये १ मी. पेक्षा जास्त पाणील पातळीत घ् झाल्याचे आढळून येत आिे .
(२)

अिमदनगर

जजल्ह्यामध्ये

तसेच

राज्यामधील

ननरीक्षण वििीरीींचा

मािे

ऑक््ोबर,

जानेिारी, माचश ि मे महिन्यामध्ये भूजल पातळीचा ननयसमत अ्यास केला जातो.

(३) र्ासनामाफशत विविध योजनेतग
ीं त
श हठीं बक अथिा तुर्ार ससींचन पध्दतीचा िापर करणेकरीता

प्रोत्सािन हदले जाते. सन २०१५-१६ मध्ये प्रधानमींत्री कृर्ी ससींचाई योजनेतींगत
श केंद्र परु स्कृत
सुक्ष्म ससींचन योजना राबविण्यात येत आिे . भूगभाशत भूजलाचे जास्तीत जास्त पुनभशरण
िोणेकरीता राषरीय ग्रामीण पेयजल कायशिम (र्ाश्ितता) ि जलयुक्त सर्िार असभयान
राबविण्यात येत आिे .

(४) प्रश्न उद््ाित नािी.
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.

___________

वि.स. १२७ (36)
पुराशभलेख सांचालनालयामध्ये स्िॅननांग आणण मायक्रोकफल्मीांगच्या
(५०)

३९६०८ (२१-१२-२०१५).

िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार
श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

मां्र ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायग

(१) पुरासभलेख सींचालनालयामध्ये स्कॅननींग आणण मायिोक्रफल्मीींगच्या कामामध्ये रुपये २
को्ीींचा गैरव्यििार झाल्याची बाब सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
र्ासनाच्या ननदर्शनास आली आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, गत िर्शभराचे स्कॅननींग ि मायिोक्रफल्मीींगचे काम रीतसर पडताळणी न
करताच, कोणत्यािी ससमतीने तपासणी न करता, कोणतेिी प्रमाणपत्र न लािताच पूणश कामाची
रक्कम ठे केदारास अदा करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

स्कॅननींग

आणण

मायिोक्रफल्मीींगच्या

काम

करताना

दसु मशळ

ऐनतिाससक

दस्तऐिज फा्लेले ि जीणश िोत असन
ू त्यािर कािीच उपाययोजना करण्यात येत नािी, िे िी
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी श्री.हदलीप सािींत छायाधचत्रकार तथा सिायक सींचालक
आस्थापना याींच्यासि इतर अधधकारी सिभागी आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आिे काय, सदर प्रकरणी चौकर्ी ससमती
गठीत करण्यात आली आिे काय, त्यानर्
ु ींगाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आिे ,

(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-०३-२०१६) :(१), (२), (३) ि (४) स्काँननींग आणण मायिोक्रफल्मीगच्या
कामामध्ये गैरव्यििार िोत असल्याने त्याबाबतची चौकर्ी करण्याबाबत तिार र्ासनास प्रा्त

झाली िोती. या अनर्
ु ींगाने सींचालक, परु ासभलेख सींचालनालय याींचकडून प्रा्त अििालाच्या
आधारे प्रस्तुत प्रकरणी अधधक कायशिािीची आिश्यकता नसल्याचा ननणशय घेण्यात आला आिे .
(५) प्रश्न उद््ाित नािी.
(६) प्रश्न उद््ाित नािी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई.

