महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि २६ फेब्रि
ु ारी, २०२० / फाल्गन
ु श.ु ३, १९४१ ( शिे )
(१)

अन्न, नागरी परु िठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री

(३)

अल्पसांखयाांि वििास आणण षिाफ,

(२)

(४)
(५)
(६)
(७)
(८)

अन्न ि षधध प्रशासन मांत्री

िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री
शालेय शशक्षण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

उच्च ि तांत्रशशक्षण मांत्री

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री
पररिहन, सांसदीय िाये मांत्री

पययटन, पयायिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांखया - ५४
-------------------------------------

राज्यातील सिय मांडळाच्या शाळाांमध्ये मराठी
भाधा विधय सक्तीचा िरण्याबाबत
(१)

*

१२२

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम),

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे
(चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश
फातपेिर (चें बरू ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.महें द्र दळिी
(अशलबाग), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण
पश्श्चम),

श्री.ज्ञानराज

चौगल
ु े

(उमरगा),

श्री.अननल

बाबर

(खानापरू ),
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श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील
(मक्
ु ताईनगर), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांजय गायििाड (बल
ु ढाणा),
श्री.ननतीन अजन
(ए.टी.) पिार (िळिण), श्री.सांतोध बाांगर (िळमनरु ी),
ुय
श्री.प्रमोद (राज)ू रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्रीमती याशमनी यशिांत

जाधि (भायखळा), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ),

श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), िुमारी

प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती),
श्री.बळिांत िानखडे (दयायपरू ), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास
ठािरे (नागपरू पश्श्चम), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.प्रताप सरनाईि

(ओिळा माश्जिडा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ), अॅड.शहाजीबापू पाटील
(साांगोले), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) कनाा्क, आींध्र प्रदे श, तेलग
ीं णा व गज
ु रात राज्यात राज्य भाषा सक्तीची

करण्यात आली आहे, त्याधतीवर राज्यात सरु
ु असलेल्या आय.सी.एस.ई व
सी.बी.एस.ई सह केंद्रीय बोर्ााच्या सवा शाळाींमध्ये मराठी भाषा ववषय सक्तीचा

करण्याकररता लोकप्रतततनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकर्े माहे डर्सेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात महाराषर राज्य माध्यममक मींर्ळाच्या शाळा बींद

करुन आय.सी.एस.ई. आणण सी.बी.एस.ई. मींर्ळाच्या शाळा सरु
ु असन
ू या
शाळाींमध्ये मराठी भाषेला तत
ृ ीय भाषेचा दजाा ददला जातो, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच राज्यातील सवा मींर्ळाच्या शाळाींमध्ये मराठी ववषय अतनवाया
करण्यासींदभाात दे शाच्या इतर राज्यातील सींबधीं धत कायदे आणण मा.सवोच्च
न्यायालयाच्या

सींबधीं धत

तनणायाचा

राज्याच्या

ववधी

ववभागामार्ात

सरु
ु

असलेल्या अभ्यास पण
ू ा झाला आहे काय, असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे
व यासींदभाातील अहवाल शासनाला सादर केला आहे काय,
(४)

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

असल्यास,

चौकशीच्या

अनष
ीं ाने राज्यातील सवा मींर्ळाच्या शाळाींमध्ये मराठी ववषय अतनवाया
ु ग
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. िधाय गायििाड : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) दाक्षिणात्य राज्यातील कायदयाींचा व त्याची अींमलबजावणी इ.

सवा सींबध
ीं ीत बाबीींचा अभ्यास करून राज्यातील सवा माध्यमाींच्या, सवा
मींर्ळाींच्या

शाळाींमध्ये

मराठी

भाषा

अतनवाया

करण्याचा

कायदा

लागू

करण्याकररता ववधी व न्याय ववभागाच्या सल्ल्याने कायदयाचा मसद
ू ा तयार
करण्याचे काम सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मुांबई ि िोिण येथील पययटन वििास योजनाांसाठी ननधी
(२)

*

उपलब्ध िरुन वििास िरण्याबाबत

१२६६

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पययटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणासाठी स्वतींत्र पया्न ववकास मींर्ळ स्थापन करण्याची घोषणा

शासनाने ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी ववधीमींर्ळाच्या अधधवेशनामध्ये केली
होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

रत्नाधगरी

व

मसींधद
ु ग
ु ा

जजल्हयातील

पया्नस्थळाींच्या

ववकासासाठी रुपये ३०५५ को्ीींचा आराखर्ा तयार करण्यात येऊन एमशयन

र्ेव्हलपमें ् बॅंकेच्या माध्यमातन
कायााजन्वत करण्यात येणार असल्याची
ू
घोषणा केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोकण ववकासाच्या योजना मागी लावण्यासाठी समन्वयक
म्हणून सनदी अधधकाऱ्याची तनयक्
ु ती करण्याची घोषणाही करण्यात आली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मब
ुीं ई व कोकण ववभागातील सवा जजल््यातील पया्न
ववकासाला प्राधान्य दे ण्यासाठी व समद्र
ु ककनाऱ्याींवर पया्काींची सींख्या वाढावी,
पया्काींकररता
ऐततहासीक

सौंदयीकरण

उत्त्तम

महत्व

व

करण्याच्या

दजााच्या

जागतीक
कामाींना

पायाभत
ू

वारसा

प्राधान्य

सवु वधा

असलेल्या

तनमााण

वास्तच
ींू े

दे ऊन तनधी

जतन

उपलब्ध

दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

व्हाव्यात,

व

करुन
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श्री. आददत्य ठािरे : (१) होय.

(२) तनधीच्या उपलब्धतेसाठी सदर आराखर्ा एमशयन र्ेव्हलमें ् बँकेकर्े सादर
करण्यात आला होता. परीं तू बँकेमार्ात मींजूर करण्यात येणाऱ्या आधथाक
सहाय्याच्या
आहे .

बाबीमध्ये ‘पया्न’ ही बाब अग्रक्रमी नसल्याचे बँकेने कळववले

(३) ववभागीय आयक्
ु त, कोकण ववभाग याींची समन्वय अधधकारी म्हणून
तनयक्
ु ती करण्यात आली आहे .

(४) कोकण ववभागातील रायगर् ककल्ला व पररसर ववकासाच्या रु.६०६.०८

को्ीच्या ववकास आराखड्यास आणण एमलर्ीं्ा बे्ाच्या रु.९२.२७ को्ीच्या
आराखड्यास

मींजूरी

प्रगतीपथावर आहे त.

दे ण्यात

आली

असन
ू

दोन्ही

आराखड्यातील

कामे

केंद्रीय पया्न मींत्रालयाने मसींधद
ु ग
ु ा जजल््यातील ववकास कामाींकररता

रु.८२.१७ को्ीच्या मसींधुदग
ु ा कोस््ल सकी् प्रकल्पास मींजूरी दे ऊन त्यासाठी
रु.१६.४३ को्ी तनधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन ददला आहे .

प्रादे मशक

पया्न ववकास योजनेंतगात कोकण ववभागामध्ये ववववध दठकाणी जसे

गणपतीपळ
ु े , वेळणेश्वर इत्यादी दठकाणी पया्क तनवास बाींधण्यात आले

आहे त. तसेच मालगर्
ुीं येथील शभ्र
ु कळम तलावाचे सश
ु ोमभकरण, रत्नाधगरी,
मसींधुदग
ु ा जजल््यामध्ये पया्नस्थळाबाबत मादहती दे णारे मादहतीर्लक लावणे,

पायाभत
ू सवु वधा ववकास कामे करणे इत्यादी कामे प्रादे मशक पया्न ववकास

योजनेंतगात करण्यात आलेली आहे त. ओरोस जजल्हा मसींधद
ु ग
ु ा येथे स्वागत
केंद्राचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

नेर (श्ज.यितमाळ) तालक्
ु यात सर्वहय र डाऊन ि नेटििय नसल्यामळ
ु े
लाभाथी स्िस्त धान्य योजनेपासन
ू िांधचत असल्याबाबत

(३)

*

२५७९

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) नेर (जज.यवतमाळ) तालक्
ु यात ई-पॉस मशीनचे सव्हरा र्ाऊन व ने्वका
नसल्याने ग्रामीण भागातील ५० मशीन बींद असल्यामळ
ु े रास्त भाव दक
ु ानदार
व लाभाथी त्रस्त झाले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१८ पासन
ू ई-पॉस मशीन बींद असल्याने तसेच

ऑनलाईन मशीनमध्ये काही लाभार्थयाांच्या हाताच्या बो्ाचा ठसा ममळत
नसल्याने शासनाने नॉममनीचा र्ॉमा भरुन धान्य दे ण्याची सोय उपलब्ध

करुन ददली होती पींरतु माहे जन
ू , २०१९ पासन
ू नॉममनी र्ॉम भरणे बींद
करण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन ई-पॉस मशीनमळ
ु े लाभाथींना धान्य ममळण्यास

अर्चण तनमााण होत असन
े ालील
ू ठसा लागत नसल्यामळ
ु े दाररद्रय रे षख
अनेक लाभाथी शासनाच्या स्वस्त धान्य योजनेपासन
ू वींधचत राहत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत श्री.एस.य.ु मींर्पे, सधचव रास्त भाव दक
ु ानदार

सींघ्ना, नेर याींनी तहमसल कायाालयाला तनवेदन ददले असन
ू सदर तनवेदनात
जानेवारी पयांत उपाययोजना न केल्यास सींपण
ु ा नेर तालक्
ु यातील ई-पॉस

मशीन नेर तहमसल कायाालय मध्ये जमा करणार असल्याचे नमद
ू केले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. छगन भज
ु बळ : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे आहे .

ई-पॉस मशीनचे सव्हार व ने्वका व्यवस्थीत झाल्याने नेर तालक्
ु यात

पात्र लाभार्थयाांची बायोमेदरक ओळख प्वन
ू मशधावस्तच
ु े ववतरण करण्यात
येत आहे .
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(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

भालोद (ता.यािल, श्ज.जळगाांि) येथील हज्जन िुलसुमबी ऊदय ु
माध्यशमि शाळा अनधधिृतपणे सुरू असल्याबाबत

(४)

*

२०९५

श्री.शशरीध चौधरी (रािेर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भालोद (ता.यावल, जज.जळगाींव) येथील हज्जन कुलसम
ु बी ऊदा ु माध्यममक
शाळा अनधधकृतपणे सरू
ु असल्याने सदर शाळा तात्काळ बींद करण्याबाबतची
मागणी ददनाींक ३ जुल,ै २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास जजल्हाधधकारी, जळगाींव
याींच्याकर्े ग्रामस्थाींनी व सींस्थेतील पदाधधकाऱ्याींनी एकत्रत्रतररत्या केली होती,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सींस्थेची चौकशी मशिणाधधकारी (माध्य.) याींनी करून

आपला अहवाल ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी उपसींचालक मशिण ववभाग,
नामशक याींच्याकर्े पढ
ु ील कायावाहीसाठी पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर सींस्थेच्या केलेल्या तपासणीत त्र्
ु ी आढळून आल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर अनाधधकृत शाळा चालववणारे मशिणसींस्थेचे प्रशासन व
मशिण ववभाग, जजल्हा पररषद, जळगाींव येथील अधधकाऱ्याींवर कोणती
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.
(४)

तत्कालीन

मशिणाधधकारी,

उपमशिणाधधकारी

पींचायत

सममती,

(प्राथममक),

यावल,

जज.प.

जज.जळगाव

जळगाव,
तसेच

ग्

शाळे चे

मख्
ु याध्यापक/अध्यि याींना दद.२१/१२/२०१९ रोजी नो्ीस दे ण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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राज्यात एमटीपी किटची ऑनलाईन विक्री
िरणाऱयाांिर ननबंध घालण्याबाबत
(५)

*

२२९५

(अमरािती),
(इगतपरू ी) :

श्री.अशमन

श्री.वििास

पटे ल

ठािरे

(मब
ुां ादे िी),

(नागपरू

श्रीमती

पश्श्चम),

सल
ु भा

श्री.दहरामण

खोडिे
खोसिर

सन्माननीय अन्न ि षधध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दरवषी ऑनलाईन औषध ववक्री करणाऱ्या कपींनीच्या १० ते १२
हजार

ग्राहकाींकर्ून एम्ीपी

कक्ची खरे दी

होवन
त्याचा
ू

वापर

अवैध

गभापातासाठी केला जात असल्याचे ददनाींक २६ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गभापात करणाऱ्याींमध्ये १६ ते २२ वयोग्ातील मल
ु ीींचा
समावेश

असल्याने

यासींदभाात

शासनाने

तनणाय

घेऊन

या

औषधाींच्या

ऑनलाईन ववक्रीवर तनबांध घालण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. राजेंद्र शशांगणे : (१) हे खरे नाही.

(२) औषधे व सौंदया प्रसाधने कायदयाचे उल्लींघन करून ऑनलाईन औषधी

ववक्री करण्यास बींदी आहे . असे केल्याचे आढळुन आल्यास अन्न व औषध
प्रशासनाकर्ून

सदरहू आस्थापनाचे परवाने रद्द करणे/तनलींत्रबत करणे,
त्याींचेववरूध्द ख्ला दाखल करणे इत्यादी स्वरूपाची कर्क कारवाई घेण्यात
येत.े

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
-----------------
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नेहरु नगर आगार, िुलाय (मुांबई) येथील स्ियांचशलत िाहन ननररक्षण ि
पररक्षण तपासणी िेंद्राचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(६)

*

१९०

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशध
शेलार

(िाांद्रे

पश्श्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य , अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.िालीदास
िोळां बिर (िडाळा), श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), श्रीमती मननधा
चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.शमहीर िोटे चा (मल
ांु ) :
ु ड
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील व्यावसातयक वाहनाींच्या तपासणीत सस
ु त्र
ू ता यावी यासाठी

महाराषर राज्य मागा पररवहन मींळर्ाच्या (एस.्ी) कुलाा येथील नेहरु नगर
आगारात आर्ीओचे स्वयींचमलत वाहन तपासणी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव
राज्य शासनाच्या मींजुरी अभावी गत ३ मदहन्याींपासन
ू प्रलींत्रबत आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) उपरोक्त केंद्राच्या तनममातीसाठीच्या तनववदे कररता राज्य शासनाची मींजुरी
आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास आजममतीस मींजरु ी न दे ण्याची सवासाधारण
कारणे काय आहे त,
(४) कुलाा आगाराचा पररसर खूपच मोठा असन
स्वयींचमलत केंद्र उभे
ू

रादहल्यास ददवसाला सम
ु ारे २०० पेिा जास्त वाहींनाची तपासणी शक्य
असल्याने सदरहू प्रस्तावास ववनाववलींब मींजुरी दे ण्याच्यादृष्ीने शासनाने
कोणती ठोस कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
अॅड. अननल परब : (१), (२), (३) व (४) नेहरुनगर, कुलाा (मब
ींु ई) येथील

महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींर्ळाच्या जागेवर ऑ्ोमो्ीव्ह ररसचा

असोमसएशन ऑर् इींडर्या, पण
ु े या सींस्थेमार्ात वाहन तनरीिण व पररिण
केंद्र स्थापन करण्यास प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
त्यानष
ीं ाने,
ु ग

सदर

कामासाठी

मान्यता दे ण्यात आली आहे.

राबवावयाच्या तनववदे च्या

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

प्रारुपास

शासन
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राज्यातील खाजगी शाळाांच्या शुल्ििाढीिर ननयांत्रण ठे िण्याबाबत
(७)

*

१९२१

िोळीिाडा),

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायनअॅड.आशशध

शेलार

(िाांद्रे

पश्श्चम),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांददिली पि
ू )य , श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली),
श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), अॅड.राहुल नािेिर
(िुलाबा), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड),
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम),
श्री.गणपत

गायििाड

(िल्याण

पि
ू )य ,

श्री.ज्ञानराज

चौगल
ु े

(उमरगा),

श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर), श्री.रमेश नानासाहे ब बोरनारे (सर)

(िैजापरू ), श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.योगेश
सागर

(चारिोप),

(अमरािती),

श्री.अशमन

श्री.वििास

ठािरे

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

(नागपरू

श्रीमती

पश्श्चम),

सल
ु भा

श्री.दहरामण

खोडिे

खोसिर

(इगतपरू ी), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्री.सरु े श
िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सदा सरिणिर (मादहम),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी
(उरण), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण
पश्श्चम), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) महाराषर शैिणणक सींस्था (शल्
ु क ववतनयमन) २०११ तनयमाप्रमाणे २०१९

मध्ये राज्यात खाजगी शाळाींच्या अवाजवी शल्
ु क वाढीवर तनयींत्रण ठे वणारी

ववभागीय शल्
ु क तनयींत्रण सममतीची मद
ु त सींपन
ू ही राज्यात एकाही ववभागात

अदयाप नव्याने या सममतीची स्थापना झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात पव
ू ा प्राथममक प्रवेशासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शल्
ु कात
मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याचे तसेच राज्यातील मब
ुीं ई, नवी मब
ुीं ई, ठाणेसह
पव
ू ा प्राथममक शाळा व इतर शाळाींमध्ये शल्
ु क वाढ करण्यात आल्याचे माहे
जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पव
ु ा प्राथममक प्रवेशासाठी असलेल्या प्रवेश शल्
ु कातन
ू पालकाींचे
आधथाक नक
ु सान होऊ नये यासाठी शासनाने पव
ु ा प्राथममक शाळाींच्या
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कारभारावर तनयींत्रण आणण्यासाठी गत वषी तनयमावली तयार केली असन
ू
या

तनयमावलीमध्ये

शल्
ु कवाढीचा

समावेश

नसल्याने

पव
ु ा

प्राथममक

प्रवेशासाठीचे लाख रुपयाच्यावर शल्
ु क आकारणी प्राथममक शाळा व्यवस्थापन
करत

असन
ू

पालकाींची

आधथाक

र्सवणक
ू

करीत

असल्याच्या

तक्रारी

तत्कालीन मा.शालेय मशिण मींत्री, प्रधान सधचव, शालेय मशिण ववभाग
याींच्याकर्े केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववभागीय शल्
ु क सममत्या अजस्तत्वात नसल्याने खाजगी

स्वयीं-अथासहाय्यीत आणण ववना-अनद
ु ातनत शाळा अवाजवी शल्
ु क वाढ करत
असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने खाजगी शाळे च्या तसेच पव
ु ग
ू ा प्राथममक शाळे च्या
अवाजवी

शल्
ु कवाढीवर

तनयींत्रण

ठे वण्यासाठी

शल्
ु क

तनयींत्रण

सममतीची

स्थापना करण्यासाठी कोणती उपायोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. िधाय गायििाड : (१) महाराषर शल्
ु क ववतनयमन अधधतनयम, २०११ च्या
तरतद
ु ीनस
ु ार गठीत केलेल्या ववभागीय शल्
ु क तनयामक सममती व पन
ु ररिण
सममतीची मद
ु त सींपली आहे.

(२) व (३) पव
ू ा प्राथममक प्रवेशासाठीच्या शल्
ु कात शाळा व्यवस्थापींनानी वाढ
केल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त.

(४), (५) व (६) ववभागीय तनयामक शल्
ु क सममती व पन
ु ररिण सममती
गठीत करण्याची कायावाही शासनस्तरावर सरु
ु आहे .
-----------------

नाशशि येथील यशिांतराि चर्वहाण महाराष्ट्र मुक्त
विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाबाबत

(८)

*

१०५३

श्री.सह
ु ास

(आण्णा)

र्वदारिानाथ

िाांदे

(नाांदगाि) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) यशवींतराव चव्हाण महाराषर मक्
ु त ववदयावपठ नामशक मध्ये सन २०१४
पयांत ववववध प्रकारचे १२५ शैिणणक व व्यावसातयक अभ्यासक्रम सरु
ु होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील सवासामान्य कु्ुींबातील ववदयार्थयाांना एम.ए
मराठी, कौशल्यावर आधाररत मशिणाची तसेच शेतीसाठी महत्वाचा असा

बी.एस.सी अॅग्री हे अभ्यासक्रम आवश्यक असताना सन २०१८-१९ पासन
ू बींद
करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त अभ्यासक्रम बींद करून सध्यजस्थतीत पदवीधर व

पदव्यत्ु तरचे केवळ ३० अभ्यासक्रम सरु
ु असल्याने ग्रामीण भागातील लाखो
ववदयार्थयाांचे नक
ु सान होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत : (१) होय.

(२) होय. केंद्र शासनाच्या ववदयापीठ अनद
ु ान आयोगाने मान्यता रद्द
केल्यामळ
ु े सदर अभ्यासक्रम बींद करण्यात आले आहे त.

(३) अींशत: खरे आहे . सदय:जस्थतीत ववदयापीठात एकूण ९८ अभ्यासक्रम सरु
ु
असन
ू त्यापैकी २५ अभ्यासक्रम हे पदवी व पदव्यत्ु तर पदवीचे आहे त.

(४) ग्रामीण भागातील ववदयार्थयाांना उपयक्
ु त असलेले सदर अभ्यासक्रम पन्ु हा

सरु
ु व्हावेत, यासाठी ववदयापीठ अनद
ु ान आयोगाचे तनयम व तनदे शानस
ु ार
आवश्यक ते प्रस्ताव ववदयापीठामार्ात ववदयापीठ अनद
ु ान आयोगास सादर
करण्यात आले आहे त. बींद केलेले अभ्यासक्रम लवकरात लवकर सरू
ु व्हावेत

याकरीता ववदयापीठाकर्ून ववदयापीठ अनद
ु ान आयोगाकर्े पाठपरु ावा करण्यात
येत आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
-----------------
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मुरुड (श्ज.रायगड) तालुक्यातील डोंगरी, आांबोली ि एिदरा गािात
दवु धत पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत

(९)

*

३६६०

श्री.महें द्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मरु
ु र् (जज.रायगर्) तालक्
ु यातील र्ोंगरी, आींबोली व एकदरा गावात दवु षत
पाण्याचा परु वठा होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दवु षत पाण्यामळ
ु े गावात उल्ी व जुलाबाची साथ पसरली

असन
ू आतापयात ५० ते ६० ग्रामस्थाींना या साथीची लागण झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानस
ु ार यास जबाबदार असणा-याींववरुध्द कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

तपासण्यात आलेल्या १६ नमन्
ु यापैकी ४ नमन
ु े दवू षत असल्याचे

आढळून आले.

(२) अींशत: खरे आहे,

र्ोंगरी, आींबोली व एकदरा गावात उल्ी जुलाबाचे एकूण ४१ रुग्ण

आढळून आले.

(३) वैदयककय अधधकारी, प्राथममक आरोग्य केंद्र आगरदाींर्ा ग् ववकास
अधधकारी तसेच तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी, ता.मरू
ु र् जज.रायगर् याींनी मौजे

र्ोंगरी, आींबोली व एकदरा या गावाींना प्रत्यि गह
तसेच
ू
ृ भे्ी दे वन
ग्रामस्थासमवेत चौकशी करून, गावातील पररजस्थतीचा आढावा घेतला तसेच
उल्ी व जल
ीं ाने आवश्यक त्या प्रततबींधक उपाय योजना
ु ाबाच्या अनष
ु ग
राबववल्या.

सींबधीं धत

ग्रामसेवक

याींनी गावामध्ये

उल्ी

व जुलाबाच्या

साथीच्या अनष
ीं ाने व्यजक्तश:लि घालन
ु ग
ू उपाय योजनेबाबत कायावाही न
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केल्यामळ
ु े , सींबधीं धत ग्रामसेवकाींना ग्ववकास अधधकारी, ता.मरू
ु र्, जज.रायगर्
याींनी कारणे दाखवा नो्ीस बजावली आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

चांद्रपूर श्जल््यात रालोराईडयुक्त पाण्याचा पुरिठा होत असल्याबाबत
(१०)

*

धानोरिर

२७९०

श्री.सध
ु ीर

(िरोरा),

श्री.अशमन

मन
ु गांटीिार
पटे ल

(बल्लारपरू ),

(मब
ुां ादे िी),

श्रीमती

श्रीमती

प्रनतभा

सल
ु भा

खोडिे

(अमरािती), श्री.सभ
ु ाध धोटे (राजरू ा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम),

श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सरु े श
िरपड
ु िर (पाथरी) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जजल्हा व उपववभागीय पाणी गण
ु वत्ता तपासणी प्रयोगशाळे त माहे

डर्सेंबर, २०१९ मध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या एकूण २४६१ पाणी
नमन्
ै ी १६१ पाणी नमन
ु याींपक
ू े फ्लोराईर्यक्
ु त असल्याचे तनदशानास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हयातील राजरु ा, भद्रावती, कोरपना, ब्रम्हपरू ी, नागभीर्,

चींद्रपरू , गोंर्वपपरी, पोंभण
ु ाा, मल
ु , मसींदेवाही या तालक्
ु याींमध्ये फ्लोराईर्यक्
ु त
पाण्याचे प्रमाण अधधक आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पाटील : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .
चींद्रपरू ,

चींद्रपरू जजल्हयातील राजरु ा, भद्रावती, कोरपना, ब्रम्हपरू ी, नागभीर्,
गोंर्वपपरी,

पोंभण
ु ाा,

मसींदेवाही,

मल
ु ,

या

१०

तालक्
ै ी
ु याींपक

तालक्
ु याींमधील १५ गावात ६० नमन
ु े फ्लोराईर्बाधीत आढळून आले आहे त.

५
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(३) चींद्रपरू जजल्हयातील ५४ गावातील ९१३ स्त्रोताींची तपासणी केली असता,
त्यापैकी १६१ स्त्रोताींचे नमन
ु े फ्लोराईर्बाधधत असल्याचे आढळून आले.

उवाररत ७५२ स्त्रोताींचे पाणी वपण्यास योग्य आहे . या ५४ गावाींपक
ै ी ४५
गावाींमध्ये नळपाणी परु वठा योजनेदवारे शध्
ु द पाण्याचा परु वठा करण्यात येत

आहे . उवाररत ९ गावाींपक
ै ी ३ गावाींमध्ये १ डर्फ्लोररर्ेशन यतु न् व २
जलशध्
ु दीकरण सयींत्र बसववण्यात आले आहे त. २ गावाींमध्ये १ जलशध्
ु दीकरण
सयींत्र बसववण्याचे व १ गावाींमध्ये

नळ योजना प्रगतीपथावर आहे . १

गावामध्ये हातपींप व ववदहरीदवारे शध्
ु द पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे . ३
गावाींमध्ये २ नळ योजना व १ जलशध्
ु दीकरण सयींत्र तात्काळ बसववण्याचे
तनयोजजत आहे .

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

ऑरें ज शसटी विद्यालयातील (नागपूर शहर) विद्यार्थयायचा झालेला मत्ृ यू
(११)

*

१५८

श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण) :

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

नागपरू

शहरातील बजेररया

चौकाजवळ

स्कूल

सन्माननीय शालेय
बसमधन
ू

उतरलेला

ववदयाथी सरु क्षित अींतरावर गेला अथवा नाही याची खातरजमा न करताच

स्कूल बसचालकाने तनषकाळजीपणे बस चालववल्याने बस खाली येवन
ू ऑरें ज

मस्ी ववदयालयात मशिण घेणाऱ्या कु. यश ममश्रा या ववदयार्थयााचा दद
ु ै वी
मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ददनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास
घर्ली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू दघ
ा नेची चौकशी शासनाकर्ून करण्यात आली आहे
ु ्
काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय तनषपन्न झाले आहे व सदरहू दघ
ा नेस
ु ्
कारणीभत
असलेल्या सींबधधत शाळा प्रशासनावर शासनाकर्ून कोणती
ू
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,

(४) असल्यास, अशा प्रकारच्या घ्नाींना आळा घालण्यासाठी शासनाकर्ून
कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे त,

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ?
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प्रा. िधाय गायििाड : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) व (४) सदर घ्ना शाळा पररसराबाहे र घर्ली असन
बस खाजगी
ू

मालकीची असल्याने शाळा प्रशासनावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उदभ्ावत
नाही. तथावप, पोमलस स््े शन गणेश पेठ, नागपरू येथे अपराध क्र.२०/२०२०
कलम ३०४ भादीं वव सहकलम ७३,७४ मोवा क्र.२४९ गन्ु हा नोंदववण्यात आला
असन
ू पढ
ु ील तपास पोमलस ववभागामार्ात सरू
ु आहे . याबाबत मशिणाधधकारी

कायाालयामार्ात शाळा मख्
ु याध्यापकाींच्या बैठकीत वेळोवेळी सच
ु ना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील विशेधत: मांब
ु ई, षरां गाबाद आणण नागपरू येथील तपासणी
प्रयोगशाळाांमध्ये िाढ िरुन ररक्त पदे भरण्याबाबत

(१२)

*

४०१०

श्री.अबू आजमी (मानखूदय शशिाजीनगर), श्री.रईस शेख

(शभिांडी पि
ू )य , श्री.सशमर मेघे (दहांगणा), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण),
श्री.प्रशाांत

बांब

(गांगापरू ),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांददिली

पि
ू )य :

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

राज्यातील नागररकाींना गण
ु वत्तापण
ू ा औषधे ममळण्यासाठी राज्यात

उत्पाददत ककीं वा ववक्री होणाऱ्या औषधाींची तनयममत तपासणी होणे आवश्यक
असताना केवळ नाममात्र तपासण्या व चाचण्या करण्यात येत असल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील सन २०१९ या वषाात अन्न व औषध प्रशासनाने

केलेल्या चाचण्याींमध्ये २३२ औषधाींचे नमन
ु े तनकृष् असल्याचे तनदशानास

आले असन
ू सवााधधक म्हणजे ६५ हजार ववववध ब्रँर्ची औषधे ववकली जात
असन
ू

औषधाींची

तपासणी

करणाऱ्या

प्रयोगशाळाींची

सींख्या

कमी

होत

असल्याची बाब ददनाींक १६ जानेवारी, २०२० वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, मब
ुीं ई, औरीं गाबाद, नागपरू व इतर जजल््यातील प्रयोगशाळाींत
कुशल मनषु यबळाची कमतरता तसेच अपरु े कमाचारी असल्याचे ददनाींक १६
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सवासामान्याींना गण
ु वत्तापण
ू ा औषधे उपलब्ध होण्यासाठी
औषधाींची तपासणी व दोषी औषध उत्पादकाींवर तनयमानस
ु ार कारवाई करणे

तसेच प्रत्यि तपासणी करण्यात येत असलेल्या प्रयोगशाळाींमध्ये वाढ करुन
मब
ुीं ई,

औरीं गाबाद,

कमाचाऱ्याींची

व

नागपरू

तज्ञ

आणण

अधधकाऱ्याींची

इतर

जजल््यातील

ररक्त

पदे

प्रयोगशाळाींमधील

तातर्ीने

शासनाकर्ून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

भरण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे कोणती ?
डॉ. राजेंद्र शशांगणे : (१) हे खरे नाही.

(२) सन २०१९ या वषाात एकूण २३२ औषधाींचे नमन
ु े अप्रमाणणत / तनकृष्
असल्याचे आढळुन आले आहे .

राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीन प्रयोगशाळा कायारत असन
ु

या प्रयोगशाऴाींची सींख्या कमी झालेली नाही.

(३) राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीन प्रयोगशाऴे साठी १०३ ताींत्रत्रक
पदे मींजरु असन
ु त्यापैकी ७६ पदे भरलेली आहे त व २७ पदे ररक्त आहे त.

(४) अन्न व औषध प्रशासनाच्या आकृततबींधाचा आढावा घेण्याची कायावाही

शासन स्तरावर सरू
ु आहे . आकृततबींधाच्या आढाव्यास मान्यता दे ण्याबाबतची
कायावाही

पण
ु ा

झाल्यानींतर

प्रयोगशाळातील

कायावाही तातर्ीने करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

ररक्त

पदे

भरण्याबाबतची

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

लातूर श्जल्हयातील अनुदानास पात्र घोवधत शाळे तील विद्यार्थयांना
शालेय पोधण आहार दे ण्याबाबत

(१३)

*

७५९

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय
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(१) राज्यातील मान्यता प्राप्त असलेल्या अनद
ु ातनत, ववनाअनद
ु ातनत खाजगी
प्राथममक व माध्यममक शाळाींना शालेय पोषण आहार योजना कायाान्वीत

करण्यासींदभाात शासनाने आदे श तनगाममत केले आहे त त्यानस
ु ार ददनाींक १
एवप्रल, २०१९ रोजी व त्यासम
ु ारास राज्यातील २७६ प्राथममक शाळाींना
सरसक् २० ्क्के अनद
ु ानासाठी पात्र घोवषत केले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लातरू जजल्हयातील अनद
ु ानास पात्र असलेल्या २२ शाळा व
१३ वगा तक
ु र्याींतील ववदयार्थयाांना शालेय पोषण आहार ददनाींक १ एवप्रल,

२०१९ नस
ा
ु ार दे ण्याचे आदे श असतानाही मशिण ववभागाकर्ून याकर्े दल
ु ि
होत

असल्याने

जजल्हयातील

काही

सींघ्नाींनी

जजल्हा

पररषदे च्या

मशिणाधधकारी याींना सदरचा आहार तातर्ीने दे ण्यात यावा अशी मागणी माहे
डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार लातरू जजल्हयातील
शाळाींना शालेय पोषण आहार दे ण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली
आहे वा करण्याींत येत आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) हे खरे आहे .

(२) शासन तनणाय दद. १३ सप््ें बर, २०१९ अन्वये लातरू जजल््यातील २२
शाळाींना व ८ वगा तक
ु ड्याींना

दद.०१/०४/२०१९ पासन
ू सरसक् २० ्क्के

अनद
ु ानास पात्र घोवषत केले आहे . सदर घोवषत शाळाींना शालेय पोषण आहार
योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत ववनींती अजा प्राप्त झाले होते.

(३) व (४) शासन तनणाय दद.१३ सप््ें बर, २०१९ अन्वये अनद
ु ानास पात्र
घोवषत केलेल्या लातरू जजल््यातील शाळाींना शालेय पोषण आहार योजना
लागू केली आहे .

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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(१४)

*

राज्यातील जलप्रदध
ु णास प्रनतबांध िरण्याबाबत
१७५९

श्री.सांग्राम

श्री.अशोि पिार (शशरुर),

थोपटे

(भोर),

श्री.ननलेश

श्री.सनु नल शेळिे (मािळ),

लांिे

(पारनेर),

श्री.सनु नल दटांगरे

(िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड),
श्री.यशिांत माने (मोहोळ), अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.राजू िारे मोरे

(तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), श्री.ददपि चर्वहाण (फलटण), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय पेयजल आणण स्वच्छता मींत्रालयाने राषरीय पेयजल कायाक्रमातींगत
ा
केलेल्या पाहणीत राज्यातील ३७ ्क्के नैसधगाक जलस्त्रोत प्रदवू षत असन
ू हे

प्रदष
ु ण औदयोधगक िेत्राींमधील रासायतनक साींर्पाणी आणण घरगत
ु ी साींर्पाणी
यामळ
ु े सवााधधक होत असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलप्रदष
ु णाला प्रततबींध करण्यासाठी स्थातनक पातळीवर

जजल्हाधधकारी, जजल्हा पोलीस प्रमख
ु , जजल्हा न्यायाधीश आणण प्रदष
ु ण
तनयींत्रण मींर्ळ याींची सींयक्
ु त सममती स्थापन केली असन
ू या सममतीने उक्त
प्रकरणी कारवाई करुन त्याबाबतचा अहवाल पाठववण्याचे आदे श केंद्र शासनाने
राज्य शासनास ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

राज्यातील

जलस्त्रोताींचे

्ाळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

प्रदष
ू ण

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. गल
ु ाबराि पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सन २०१९-२०२० या आधथाक वषाात राज्यातील ग्रामीण भागातील

वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताींच्या तपासणीमधील केंद्र शासनाच्या IMIS वर
झालेल्या नोंदीनस
१०.१ ्क्के
ु ार रासायतनक तपासणीतन
ू
तपासणीतन
ू ८.३९ ्क्के स्त्रोत दवू षत आढळून आलेले आहे त.
(२) हे खरे आहे .

व जैववक
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नदी प्रदष
ु णावर तनयींत्रण ठे वण्यासाठी जजल्हा पातळीवर, जजल्हाधधकारी,

जजल्हा पोलीस प्रमख
ु , जजल्हा न्यायाधीश आणण महाराषर प्रदष
ु ण तनयींत्रण

मींर्ळ याींचा समावेश असलेल्या पयाावरण सींतनयींत्रण कृती दलाची स्थापना,

प्रदवु षत नदी पट्टे असलेल्या जजल््याींमध्ये करण्यात आलेली आहे . तसेच
राज्य पातळीवर नदी पन
ु रूस्थापन सममतीचे गठन करण्यात आले आहे . सदर
सममती राज्यस्तरावर प्रदवु षत नदयाींसाठी

बनववण्यात आलेल्या कृती

आराखड्याींच्या अींमलबजावणीवर सींतनयींत्रणाचे काम करते. केंद्रीय प्रदष
ू ण
तनयींत्रण मींर्ळ जलशक्ती मींत्रालय, भारत सरकार ्याींना या सममतीमार्ात
अहवाल सादर करण्यात येतो.

(३) जलस्त्रोताींचे प्रदष
ू ण ्ाळण्याबाबत खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात
आली आहे :(i)

कारखान्याींना

नदीमध्ये

करण्यात आला आहे .

प्रकक्रयायक्
ु त

साींर्पाणी

सोर्ण्यास

प्रततबींध

(ii) स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींनी त्याींचे साींर्पाणी व्यवस्थापन व घनकचरा

व्यवस्थापनासाठी भाींर्वली खचाातन
ू २५ ्क्के रक्कम राखीव ठे वन
ू , सदरची
याच कारणासाठी वापरणे बींधनकारक केले आहे .
(ii)

स्थातनक

स्वराज्य

सींस्थाींनी

करण्यासाठी नो्ीसा ददलेल्या आहे त.

साींर्पाणी

यींत्रणा

बाींधन
ू

अदययावत

(iv) कारखान्याींचे प्रदष
ू ण तनहाय वगीकरण करून जास्त प्रदष
ू ण करणाऱ्या
कारखान्याींना सींगणकीय पध्दतीने तनवर्ून भे्ी ददल्या जातात.

(v) १७ वगीकृत ग्ातील कारखान्याींना ऑनलाईन मॉतन्रीींग मसजस््म
लावणे बींधनकारक केलेले आहे . त्यानस
ु ार सींबधीं धत कारखान्याींनी यींत्रणा
बसववलेली आहे .

(vi) नदीच्या सवेिणाचे अहवाल महाराषर प्रदष
ु ण तनयींत्रण मींर्ळाच्या
सींकेतस्थळावर ठे वले जातात.

(vii) महाराषर प्रदष
ु ण तनयींत्रण मींर्ळाने तयार केलेल्या अींमलबजावणी
धोरणानस
ु ार (Enforcement Policy) कारखान्याींवर कायावाही केली जाते.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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मुांबई विद्यापीठास अनुदानाची रक्िम दे ण्याबाबत
(१५)

*

१९००

श्री.ननलेश लांिे (पारनेर), श्री.अशोि पिार (शशरुर),

श्री.सनु नल शेळिे (मािळ), श्री.सनु नल दटांगरे (िडगाि शेरी), श्री.बाळासाहे ब
आजबे (आष्ट्टी), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड), श्री.यशिांत माने (मोहोळ),

श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.फारूि
शाह (धळ
ु े शहर), अॅड.माणणिराि िोिाटे (शसन्नर), श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े
(अजन
ुय ी-मोरगाांि), श्री.शेखर ननिम (धचपळूण), श्री.ददपि चर्वहाण (फलटण),
श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ) :

सन्माननीय उच्च ि

तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनामार्ात दरवषी ववदयापीठाच्या ववकास कामासाठी मब
ुीं ई
ववदयापीठास ववववध प्रकारचे अनद
ु ान दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई ववदयापीठास गेल्या वषी दे ण्यात आलेल्या अनद
ु ानाच्या

रक्कमेपक
ै ी शासनाकर्े रुपये २७.९८ को्ी प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक २५
ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, ववदयापीठाने उवाररत अनद
ु ानाची रक्कम तातर्ीने दे ण्यात
यावी अशी मागणी शासनाकर्े केली असल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मब
ुीं ई ववदयापीठास प्रलींत्रबत अनद
ु ानाची रक्कम दे ण्याचे
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) मब
ुीं ई ववदयापीठाच्या ववकास कामाींकररता (राषरीय उच्चतर मशिा

अमभयान) अींतगात व शासनाकर्ून एकूण रु.३०.६६ को्ी अनद
ु ान मींजूर
करण्यात आले असन
ू आतापयांत त्यापैकी रु.१७.७० को्ी एवढी अनद
ु ानाची
रक्कम ववदयापीठास उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आहे . उवाररत रकमेचा

प्रस्ताव मब
ुीं ई ववदयापीठाकर्ून प्राप्त झाल्यावर सदरहु रक्कम ववदयापीठास
उपलब्ध करुन दे ता येणे शक्य होईल.
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मब
ुीं ई ववदयापीठाच्या प्रो.बाळ आप्े सें्र र्ॉर स््र्ीज इन स््ुर्ीं्स

ॲन्र् यथ
ु मव्ु हमें ् या केंद्रासाठी रु.२५.०० को्ी तनधी मींजुर करण्यात आलेला
आहे . त्यापैकी रु.६.०० को्ी या केंद्रास ववतरीत करण्यात आले आहे त.

मा.श्री.बाळासाहे ब ठाकरे अध्यासन केंद्राकरीता रु.५.०० को्ी तनधी

मींजुर करण्यात आलेला आहे . त्यापैकी या अध्यासन केंद्रास रु.१.०० को्ी
ववतरीत करण्यात आले आहे त. उक्त (२) व (३) मधील उवाररत रकमेचा
प्रस्ताव मब
ींु ई ववदयापीठाकर्ून प्राप्त झाल्यावर सदरहु रक्कम ववदयापीठास
उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
-----------------

मांब
ु ई विद्यावपठाच्या िशलना िॅम्पस येथील गरिारे इश्न्स्टटयूटिडून
होत असलेली अननयशमतता

(१६)

*

८४५

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण), श्री.सनु नल प्रभू
(ददांडोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती),
श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मब
ींु ई

ववदयापीठाच्या

कमलना

कॅम्पसमध्ये

सरु
ु

असलेल्या

गरवारे

इजन्स्््य्
ू मध्ये कौशल्यववकास अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली खाजगी सींस्थेशी
सामींजस्य करार करून अनेक अभ्यासक्रम चालववण्यात येत असल्याचे
ददनाींक ६ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाववदयालयाींनी ववदयापीठाकर्ून अभ्यासक्रमाची परवानगी

न घेता गरवारे सींस्थेशी सामींजस्य करार करून नवनवीन अभ्यासक्रम सरु
ु

करण्यात येऊन मोठ्या प्रमाणात शल्
ु क आकारुन ववदयापीठास नाममात्र २०
्क्के

रक्कम

दे ऊन

ववदयापीठाची

पदवी

ववतररत

करण्याचे

गैरप्रकार

शहरातील अनेक नामाींककत सींस्थाींनी सरु
ु केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक अभ्यासक्रमाींना मान्यता नसतानाही अभ्यासक्रमाींसाठी
ववदयार्थयाांकर्ून मोठ्या प्रमाणात शल्
ु क आकारणी होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले,

(५) असल्यास, सींबधधताववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे . ववदयार्थयााना कौशल्यामभमख
ु ,

नाववन्यपण
ू ा अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन दे ण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेली

गरवारे व्यवसाय मशिण व ववकास सींस्था ही मब
ुीं ई ववदयापीठाची स्वयत्त
सींस्था

असन
ू

सवा

अभ्यासक्रम

ववदयापीठाच्या

सिम

प्राधधकरणाींच्या

सींस्थाबरोबर

कौशल्यवधाक

परवानगीने चालववण्यात येतात. जजथे ववशेष कौशल्याची गरज असते
अशावेळी

सामींजस्य

कराराींव्दारे

अभ्यासक्रम चालववले जातात.

ववववध

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

गोददांया श्जल््यातील पययटन स्थळाांचा वििास िरण्याबाबत
(१७)

*

२४४

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुय ी-मोरगाांि) :

सन्माननीय

पययटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोरे गाींव (जज.गोंददया) तालक्
ु यातील माींर्ादे वी, ई्ीहार्ोह धरण, नवेगाींव

बाींध तसेच अजन
ुा ी/मोरगाींव येथील प्रतापगढ इत्यादी पया्न स्थळाकर्े
शासनाचे दल
ा होत असल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ु ि
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ई्ीयार्ोह धरणाचे अस्तीत्व वाचववण्याकरीता एक सममती
स्थापन करण्यात आली असन
ई्ीयार्ोह व नवेगाींव बाींध या पया्न
ू

िेत्राकरीता रुपये ५० को्ी इतक्या तनधीला मान्यता तसेच तनयोजन
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आराखर्ा तयार करण्यात येऊन र्ाऊींर्ेशनची तनममाती करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पया्न ववभागाने गोंददया जजल्हयातील
पया्न स्थळाचा ववकास होण्याच्यादृष्ीने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा
करण्यात येत आहे ,

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

प्रादे मशक पया्न ववकास योजनेअत
ीं गात पया्न व साींस्कृततक काया

ववभाग, शासन तनणाय, दद.६/२/२०१८ अन्वये मौजे नवेगाींव बाींध (तालक
ु ा-

अजन
ुा ी–मोरगाींव) आणण प्रतापगर् (तालक
ु ा-अजन
ुा ी–मोरगाींव) येथील अनक्र
ु मे

रु.४९४.०५ लि व रु.४८८.४१ लिच्या ववकास कामाींसाठी प्रशासकीय मींजुरी
दे ऊन सदर दोन्ही कामाींसाठी प्रत्येकी रु.५०.०० लि तनधी ववतरीत करण्यात
आला आहे . यामध्ये प्रवेशव्दार, प्रसाधनगह
ृ , सींरिक मभींत, लॉन आणण
बागबगीचा, पोचरस्ता, वाहनतळ इत्यादी कामाींचा समावेश आहे .

तसेच केंद्र शासनाने मींजुरी ददलेल्या भींर्ारा-गोंददया-नागपरू तनसगा

पया्न मेगा सकी्साठी राज्य शासनाकर्ून आतापयांत रु.२८.९१ को्ी तनधी
उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आला

असन
ू

या

मेगा

जजल््यातील नवेगाव बाींध येथील कामाींचा समावेश आहे .

सकी्मध्ये

गोंददया

सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये जजल्हा वावषाक

योजनेअत
ीं गात उपलब्ध तनधीमधून (१) नवेगाींव बाींध येथे बालोदयान, सोलर

लाई् बसववणे, अींतगात रस्त्याचे मजबत
ू ीकरण व र्ाींबरीकरण, पोचमागााचे
नत
ु नीकरण व र्ाींबरीकरण, बालोदयानाचे सौंदयीकरण, मादहती र्लक बसववणे

(२) प्रतापगर् येथे सभागह
ृ बाींधकाम, मसमें ् कॉक्री् रस्ता, पोच मागााची
दरु
ु स्ती जलशध्
ु दीकरण यन
ु ी् बसववणे, ककचन शेर् व स्वच्छतागह
ृ बाींधकाम

करणे (३) इ्ीयार्ोह येथे बगीचा दरु
ु स्ती व आवरमभींत बाींधकाम करणे,

मादहती र्लक बसववणे (४) माींर्ादे वी येथे शौचालय बाींधकाम व पाण्याची

सोय करणे, पेव्हरब्लॉक बसववणे, खेळाींचे सादहत्य परु ववणे इत्यादी कामे पण
ू ा
करण्यात आलेली आहे त.
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(२) नाही.

अशा प्रकारची कोणतीही सममती पया्न ववभाग अथवा जलसींपदा

ववभागामार्ात स्थापन करण्यात आलेली नाही.

(३) व (४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
-----------------

रत्नाधगरी श्जल्हयातील प्राथशमि शाळाांना
कक्रडाांगण उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१८)

*

८२६

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील २२६२ पैकी २२२५ प्राथममक शाळाींना स्वतःचे

कक्रर्ाींगण नसल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळाींना कक्रर्ाींगण नसल्याने ववदयार्थयाांना खेळापासन
ू वींधचत
राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

बालकाींच्या

मोर्त

व

सक्तीच्या

मशिणाचा

अधधकार

अधधतनयम, २००९ नस
ु ार शाळाींमध्ये मल
ु भत
ू सवु वधा उपलब्ध करुन दे णे
बींधनकारक

असताींनाही

जजल्हयातील

२२२५

प्राथममक

शाळाींना

स्वतःचे

कक्रर्ाींगण नसल्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले आहे,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

सन २०१८-१९ च्या य-ु र्ायस ररपो्ा नस
ु ार रत्नाधगरी जजल्हयातील एकूण

२५८२ शाळाींपक
ै ी २२७६ प्राथममक शाळाींना स्वत:चे खेळाचे मैदान उपलब्ध
आहे . उवाररत ३०६ शाळाींसाठी शाळा व्यवस्थापन सममत्याींच्या माध्यमातन
ू
खाजगी

मालकीच्या

शेत

जमीनी

व

पडर्क

खेळण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आल्या आहे त.

जममनी

मैदान

म्हणन
ू
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(३), (४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

तळोजा (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) षद्योधगि
िसाहतीमळ
ु े होत असलेले प्रदध
ु ण
*

(१९)

४०

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.महे श

बालदी

(उरण),

अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती
मननधा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जज.रायगर्) तालक्
ु यातील खारघर, कामोठे , कळीं बोली, खाींदा
काँलनी

व

औदयोधगक

नवीन

पनवेल

वसाहतीतील

पररसरात

कींपन्यामार्ात

ववशेषत:

पहा्े च्या

सोर्ण्यात

वेळी

येणाऱ्या

तळोजा

दग
ां ीयक्
ु ध
ु त

वायम
ु ळ
ु े नागररकाींच्या आरोग्याला धोका तनमााण झाला असल्याचे माहे

नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच या वसाहतीजवळ असणाऱ्या कासार्ी नदीत सोर्ण्यात येणाऱ्या

रासायतनक ममश्रीत दवु षत साींर्पाण्यामळ
ु े खारप्
ु ी नष् होत असल्याचे
तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, शासनाच्या वारीं वार तनदशानास आणुन दे खील सींबध
ीं ीत

ववभागाच्या अधधकाऱ्याींच्या दल
ा ामळ
ु ि
ु े कोणतीच कारवाई होत नसल्याने
नागरीकाींना त्रास सहन करावा लागत असन
ू पयाावरणाचा समतोल राखण्यास

परु क असणारी खारप्
ु ी नष् होत असल्यामळ
ु े जममनीची पाण्यापासन
ू होणारी
धप
ू , जलचर प्राणी व मासे याींना धोका तनमााण झाला आहे , हे ही आहे काय,

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

आले

व

त्यानस
ु ार

सींबध
ीं ीत

कींपन्या

तसेच

अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

दल
ा
ु ि

करणाऱ्या
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श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे नाही.

ववचाराधीन पररसरात दग
ां ीयक्
ु ध
ु त वायम
ू ळ
ु े त्रास होत असल्याबाबतच्या

तक्रारी महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळाकर्े प्राप्त झालेल्या आहे त. त्या
अनष
ीं ाने, माहे जानेवारी, २०२० मध्ये कायावाही करण्यात आली आहे . तसेच,
ु ग
या

कालावधीत

सदर

पररसरात

महाराषर

प्रदष
ू ण

तनयींत्रण

मींर्ळाकर्ून

करण्यात आलेल्या पाहणीदरम्यान घो्-चाळ गावाशेजारी असणा-या नागरी

घनकचरा प्रकल्पाची दग
ां ी आजब
ु ध
ू ाजच्
ू या सम
ु ारे २५०-३०० मी. पररसरात
जाणवत होती. तसेच,रोर्पाली पररसरात औदयोधगक साींर्पाणी वाहून नेणाऱ्या
पाईपलाईनची गळती झाल्यामळ
ां ी जाणवत होती. मात्र, महाराषर
ु े दग
ु ध
औदयोधगक ववकास महामींर्ळामार्ात सदर पाईपलाईनची दरू
ु स्ती
करण्यात आली.

तात्काळ

महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळामार्ात तळोजा औदयोधगक

वसाहतीमधील उदयोगाींची वळोवेळी पाहणी करण्यात येत.े पाहणीदरम्यान
दोषी आढळणा-या उदयोगाींवर तनयमानस
ु ार कारवाईदे खील करण्यात येत.े
(२) व (३) हे खरे नाही.
उप

वनसींरिक,

अमलबाग

याींच्या

अहवालानस
ु ार

औदयोधगक

साींर्पाण्यामळ
ु े खारर्ु्ी नष् होत असल्याची बाब वन ववभागाच्या तनदशानास
आलेली नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

िुरिांु भ (ता.दौंड, श्ज.पुणे) षद्योधगि िसाहतीतील दवु धत
साांडपाणी ि िायुमुळे होणारे प्रदध
ु ण

(२०)

*

३७१६

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सनु नल िाांबळे (पण
ु े िॅन्टोन्मेंट) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुरकींु भ (ता.दौंर्, जज.पण
ु े) औदयोधगक वसाहतीतील ववश्व लॅ बो्रीज

कींपनी व इतर रासायतनक प्रकल्पातन
ू सोर्ण्यात येणारे दवु षत साींर्पाणी व
वायम
ु ळ
ु े मोठ्या प्रमाणावर प्रदष
ू ण होत असल्याने नागरीकाींच्या जीवाला धोका
तनमााण झाला असल्याचे माहे

नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान

तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

उक्त

प्रदष
ू ण

रोखण्यासाठी

उपाययोजना

करण्याबाबत

लोकप्रतततनधीींनी वारीं वार शासनाकर्े पाठपरु ावा केलेला असन
ू याबाबत जजल्हा

प्रशासन, राज्य प्रशासन याींचेकर्े बैठका झाल्या असन
ू दे खील कोणतीही
उपाययोजना करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानस
ु ार पररसरातील ज्या कींपन्याींकर्े दवू षत पाणी शद्ध
ु
करण्याच्या यींत्रणा नाहीत तसेच ज्या कींपन्याकर्ून वायु प्रदष
ु ण होत आहे
अशा कींपन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) • मे.ववश्व लॅ बो्रीज कींपनीमधून अप्रकक्रयाकृत औदयोधगक

साींर्पाणी उदयोगाबाहे र सोर्ण्यात येत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये
तनदशानास आल्याने सदर उदयोगावर महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळामार्ात
ददनाींक १६/०१/२०२० रोजी उत्पादन बींदचे तनदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

• मे.हामोनी ऑरगॅतनक्स प्रा.मल. या उदयोगामधून काही प्रमाणात औदयोधगक

साींर्पाणी उदयोगाबाहे र जात असल्याचे तनदशानास आल्याने महाराषर प्रदष
ू ण

तनयींत्रण मींर्ळामार्ात सदर उदयोगास ददनाींक ०९/०१/२०२० रोजी उत्पादन बींद
करण्याचे तनदे श दे ण्यात आले होते. तथावप, ददनाींक २३/०१/२०२० रोजी बॅंक

हमी व काही अ्ी व शतींच्या आधारे सदर उदयोगास उत्पादन सरु
ु करण्याचे
तनदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

• महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळामार्ात उदयोगाींना वेळोवेळी भे्ी दे ऊन

साींर्पाण्याची गण
ु वत्ता तपासण्यात येते व दोषी उदयोगाींवर जल (प्रदष
ू ण

प्रततबींध व तनयींत्रण) कायदा, १९७४ अींतगात व वायू (प्रदष
ू ण प्रततबींध व
तनयींत्रण) कायदा, १९८१ अींतगात कारवाई करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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मुांबईतील इांदटग्रेटेड महाविद्यालयातील गैरिारभाराबाबत
(२१)

*

३३९२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई व पररसरात, महाववदयालये व खाजगी मशकवण्या असे एकत्रत्रत
मशिण दे णाऱ्या सींस्थाींना (इींद्ग्रे्ेर्) परवानगी ददल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या पररसरातील जुन्या पारीं पाररक महाववदयालयाींवरही याचा
पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इींद्ग्रे्ेर् महाववदयालये सरु
ु करण्यासाठी आवश्यक जागा व
मशिक सींख्या इत्यादी तनकषाींची पत
ा ा होत नाही तसेच एकच सींस्था
ु त
असतानाही

मशकवणी

आणण

महाववदयालय

याींचे

वेगवेगळे

ववदयार्थयाांकर्ून वसल
ू करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

शल्
ु क

(४) इींद्ग्रे्ेर् महाववदयालयामध्ये ववदयार्थयाांनी प्रवेश घेऊ नये असे सच
ू नापत्र
शासनाने जारी केले असतानाही इींद्ग्रे्ेर् महाववदयालयाींच्या परवानगीची

प्रकक्रया पण
ू ा होण्यापव
ू ीच या महाववदयालयाींना अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश
प्रकक्रयेत समाववष् करण्यात आल्याने पालकाींची ददशाभल
ू झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(६)

असल्यास,

चौकशीत

काय

तनदशानास

आले,

त्यानस
ु ार

इींद्ग्रे्ेर्

महाववदयालयातील गैरप्रकार रोखण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ?
प्रा.

िधाय

गायििाड

:

(१)

काही

नवीन

कतनषठ

महाववदयालयाींना

स्वयींअथासहाजय्यत तत्त्वावर काही अ्ी शतीच्या अधीन राहून परवानगी
दे ण्यात आली आहे .
(२) नवीन शाळा सरू
ु झाल्यानींतर काही इतर शाळाींची प्सींख्या कमी झालेली
आहे .

(३) काही शाळाींनी परवानगी आदे शामध्ये ववहीत केलेल्या अ्ीींची पत
ा ा
ु त
केलेली नाही.
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(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) याबाबत तपासणी करून आवश्यक कायावाही होत आहे . तथावप,
याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

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

राज्यातील शालेय शशक्षणाचा दजाय उां चािण्याबाबत
(२२)

*

१६६३

श्री.पर्थ
ृ िीराज चर्वहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू
पश्श्चम) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१)

नीती आयोगातर्े प्रकामशत करण्यात आलेल्या शालेय मशिण गण
ु वत्ता

तनदे शाींकात (School Education Quality Index) महाराषराचे स्थान
तीसऱ्या क्रमाींकावरून सहाव्या क्रमाींकावर घसरले असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शालेय मशिण गण
ु वत्ता तनदे शाींकात महाराषराचे स्थान
तीसऱ्या क्रमाींकावरून सहाव्या क्रमाींकावर घसरण्याबाबतची कारणे काय
आहे त,

(३) असल्यास, राज्यातील शालेय मशिणाचा दजाा सध
ु ारण्यासाठी शासनाने
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) हे खरे आहे .

(२) सन २०१५-१६ च्या अहवालानस
ु ार महाराषर राज्य ततसऱ्या क्रमाींकावर

होते. तर सन २०१६-१७ च्या अहवालानस
ु ार महाराषर राज्य ६ व्या क्रमाींकावर
आहे .

सन २०१५-१६ मध्ये महाराषर राज्यामध्ये ५८.६ ्क्के गण
ु प्राप्त केले

होते. तर

सन २०१६-१७ च्या अहवालानस
ु ार राज्याने ६२.५ ्क्के गण
ु प्राप्त

केले आहे त. त्यामळ
ु े
म्हणता येत नाही.

राज्यातील शालेय मशिणाची अधोगती झाली असे

30
(३) केंद्र शासनाने जे दशाक (indicatoars) तनवर्ले त्यामध्ये खालील

दशाकाींचा अींतभााव केला आहे :- मख्
ु याध्यापकाींची तनयक्
ु ती थे् तनवर्
प्रक्रीयेतन
करणे,मशिकाींच्या ऑनलाईन बदल्या/तनयक्
ू
ु त्या करणे,मशिक व
ववदयार्थयाांची डर्जी्ल तींत्रज्ञानादवारे उपजस्थती दशाववणे,सींगणक सहाजय्यत

मशिण,मल
ु ाीं-मल
ु ीींसाठी स्वतींत्र स्वच्छतागह
ृ व वपण्याच्या पाण्याची सवु वधा
उपलब्ध

करणे

करण्यासाठी
आहे .

हे

आहेत.

राज्य

शासन

वरील

घ्काींमध्ये

सध
ु ारणा

प्रयत्नशील असन
ू त्या दृष्ीने उधचत कायावाही करण्यात येत

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

अन्न ि षधध प्रशासनाने विशेध मोदहमेअत
ां गयत राज्यातील
िोल्ड स्टोअरे जिर टािलेल्या धाडीबाबत
(२३)

*

४३३६

श्री.सधचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्रीमती माधुरी

शमसाळ (पियती), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रताप अडसड (धामणगाि
रे ल्िे), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय अन्न ि षधध प्रशासन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अन्न व औषध प्रशासनामार्ात ववशेष मोदहमेअत
ीं गात गप्ु त वाताा (अन्न)
ववभागाने न्यर
ु ालाई् पॅ् स्प्रे्, डर्लीसीयस पॅ् स्प्रेर् अॅण्र् अमल
ु लाइय पॅ्

स्प्रेर् या अन्नपदाथाांचे उत्पादन करणाऱ्या नामाींकीत सींस्थाींच्या राज्यातील
ववववध दठकाणी असणाऱ्या कोल्र् स््ोरे जवर धार् ्ाकून एकूण रुपये ६९
लाख ३४ हजार २३२ इतक्या रक्कमेचा साठा जप्त केला असल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू कींपनीने झीरो कॉलेस्रॉल, लो र्ॅ् व लो कॉलेस्रॉल
अशी जादहरात उत्पादनाींवर केली असन
ू अशी जादहरात करून उत्पादन ववकणे
हे अन्न सरु िा कायदयाने गन्
ु हा आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ीं ीत कींपनीवर कोणती कारवाई केली
ु ार शासनाने सींबध
त्याचे स्वरूप काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. राजेंद्र शशांगणे : (१) अन्न व औषध प्रशासनाच्या गप्ु तवाताा ववभागातील
अधधका-याींनी दद. ०२.०१.२०२० ते दद. १०.०१.२०२० या कालावधीत न्यर
ु ालाई्
र्ॅ् स्प्रे्, डर्लीसीयस र्ॅ्

स्प्रेर् अॅण्र् अमल
ु लाइय र्ॅ् स्प्रेर् या अन्न

पदाथाांचे उत्पादन करणा-या नामाींककत पेढयाींच्या राज्यातील ववववध दठकाणी
असलेल्या कोल्र् स््ोरे जवर धार्ी ्ाकुन

र्ॅ् स्प्रेर् या अन्न पदाथाांचा एकुण

रू. ०१,०३,१९,९८२/- ककमतीचा साठा जप्त केलेला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

सदर

कारवाईच्या

वेळी

घेण्यात

आलेल्या

अन्न

पदाथाांचे

नमन
ु े

ववश्लेषणासाठी प्रयोगशाळे त पाठववण्यात आलेले आहे त. सदर ववश्लेषण

अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर चौकशीअींती सवा सींबधीं धताींवर अन्न सरु िा व
मानदे कायदा २००६ अींतगात कायदे शीर कारवाई घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मरीन ड्राईि (मांब
ु ई) येथील मादाम िामा िसनतगह
ृ ातील समस्याांबाबत
(२४)

*

३७७८

डॉ.भारती लर्वहे िर (िसोिा), श्री.फारूि शाह (धुळे शहर),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्रीमती
मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :

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

सन्माननीय

(१) मब
ींु ई मरीन ड्राईव येथील मादाम कामा वसततगह
ु ीींची जबाबदारी
ृ ातील मल

मब
ा करण्यात येत
ुीं ई ववदयावपठाकर्े असतानाही त्याकर्े प्रशासनाकर्ून दल
ु ि
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसततगह
ृ ामध्ये वैदयकीय सवु वधा, सीसी्ीव्हीचा अभाव, अपरु े
सरु िारिक, णखर्क्याींना ग्रील नसन
ू , उपाहारगह
ृ व खानावळही मागील काही
ददवसाींपासन
ू बींद असल्यामळ
ु े ववदयाथीनीींना जेवण बाहे रुन मागवावे लागत

असल्याने आधथाक भद
ु ां र् पर्त असल्याचे ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१९ रोजी
वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपाहारगह
ु
ृ ातील कमाचा-याींमध्ये वारीं वार भाींर्णे होत असन
त्याींना

बाहे रुन

भे्ण्याकररता

येणाऱ्या

व्यक्तीींचाही

मल
ु ीींना

त्रास

होत

असल्याच्या तक्रारी मल
ु ीनी प्रशासनाकर्े वाींरवार केल्या आहे त हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व

चौकशीत काय आढळून आले, त्यानस
ु ार पढ
ु े काय कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत : (१) नाही.
(२) नाही.

वसततगह
ृ ात सदय:जस्थतीत प्रवेशदवाराजवळ, उदवाहनाजवळ अशी चार

सीसी्ीव्ही लावले आहे त. तसेच प्रत्येक मजल्यावर
जाळ्या बसवण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .

सीसी्ीव्ही व लोखींर्ी

(३) नाही.

(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

िोल्हापूर श्जल््याच्या पययटन वििासाबाबत
(२५)

*

३८६७

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय पययटन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जजल्हयाचा पया्न ववकास होण्याच्यादृष्ीने पया्न ववकास

आराखर्ा तयार करून ८ वषा होऊनही शासनाकर्ून कोणतीही उपाययोजना
करण्यात आली नसल्याची बाब माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पया्काींना आवश्यक असणाऱ्या सोयी सवु वधा उपलब्ध करून
पया्न स्थळाची प्रमसध्दी करण्याची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर ववकास आराखड्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली आहे, त्याची सदय:जस्थती काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१), (२) व (३) कोल्हापरू जजल्हा पया्न ववकास
आराखड्यास राज्य पया्न ववकास सममतीची मान्यता घेण्याची कायावाही
करण्यात येत आहे .

दरम्यान कोल्हापरू जजल्हयातील पया्नस्थळाींच्या दठकाणी मल
ू भत
ू

सोयी-सवु वधा परु ववण्यासाठी प्रादे मशक पया्न ववकास योजनेंतगात सन २०१९-

२० मध्ये रु. ५६५.५० लि, सन २०१८-१९ मध्ये रु. ३९४.७० लि तनधी
जजल्हाधधकारी,

कोल्हापरू

याींना

ववतरीत

करण्यात

आला

आहे .

सदर

तनधीमधून आणण जजल्हा वावषाक योजनेमधून कोल्हापरू जजल्हयातील पया्न
स्थळाींच्या दठकाणी ववववध मल
ू भत
ू सोयी-सवु वधा परु ववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

भांडारा श्जल््यात धान खरे दी िेंद्रात िाढ िरणेबाबत
(२६)

*

२१९१

श्री.राजू िारे मोरे (तम
ु सर), श्री.नरें द्र भोंडेिर (भांडारा) :

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

(१) भींर्ारा जजल््यात प्रततवषी शासकीय आधारभत
ू हमीभाव धान खरे दी केंद्रे

उभारली जात असन
ू सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ या २ वषाात साकोली,

लाखनी, लाखाींदरू तालक्
ु यात ३५ व तम
ु सर, मोहार्ी तालक्
ु यात २४ तसेच

भींर्ारा व पवनी तालक्
ु यात केवळ ०८ धान खरे दी केंद्र सरु
ु असल्याने वाढीव
धान खरे दी केंद्रासाठी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषर
राज्य, मींत्रालय, मब
ींु ई याींच्याकर्े माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
लेखी तनवेदनादवारे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शेतकऱ्याचा शेतमाल मोठ्याप्रमाणात खरे दी व्हावा या हे तन
ू े
शासकीय आधारभत
ू हमीभाव धान खरे दी केंद्राींमध्ये वाढ करण्याची आवश्यता
असतानाही जजल्हा माकेद्ींग अधधकारी, माकेद्ींग र्ेर्रे शन,भींर्ारा जजल्हा
याींच्या ददरीं गाईमळ
ु े व व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर माकेद्ींग र्ेर्रे शन,

मब
ा ामळ
ुीं ई याींनी केलेल्या दल
ु ि
ु े शेतकरी व बेरोजगार सहकारी सींस्थाींचे धान
खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यासींदभाातील प्रस्ताव प्रलींत्रबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच भींर्ारा जजल््यात माहे डर्सेंबर, २०१९ व जानेवारी, २०२० या
दरम्यान झालेल्या अवकाळी पावसामळ
ु े धान खरे दी केंद्रावरील उघड्यावर
साठववलेल्या धानाची मोजणी न केल्याने शेतकऱ्याींचे नक
ु सान झाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार दोषीींववरुद्ध कारवाई होणे तसेच शेतकऱ्याींना
धान नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. छगन भज
ु बळ : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
स्थातनक

लोकप्रतततनधीींच्या

मागणीनस
ु ार,

माकेद्ींग

र्ेर्रे शन

व

जजल्हाधधकारी, भींर्ारा याींच्यादवारे आवश्यकतेनस
ु ार नवीन खरे दी केंद्र सरु
ु
करण्यात आली आहे त.

(३) हे अींशत: खरे आहे .

शासन पररपत्रक क्रमाींक खरे दी १०१९/ प्र.क्र. ९८/ नापु २९ ददनाींक ०९

सप््ें बर, २०१९ मध्ये नमद
ू केल्यानस
ु ार खरे दी केंद्राींवर योग्य त्या सवु वधा
परु वण्याची कायावाही अमभकताा सींस्थाींकर्ून करण्यात येत.े
(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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उस्मानाबाद श्जल्हातील उमरगा / लोहारा तालुक्यातील
पाणीपुरिठा योजनेची िामे राष्ट्रीय पेयजल योजना

(२७)

*

२०१८-१९ अांतगयत पुणय िरणेबाबत

२४०५

श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उस्मानाबाद

बाभळसरू ,

जजल््यातील

मातोळा,

कवठा,

उमरगा/लोहारा

पेठसाींगवी,

तालक्
ु यातील

नारीं गवार्ी,

सालेगाव,

नारीं गवार्ी

(पव
ू )ा ,

नाईचाकूर, बोरी, जेवळी, जेवळी दक्षिण, सास्तरू , होळी आदी भक
ू ीं पग्रस्त
गावाींचा राषरीय पेयजल योजना २०१८-१९ अींतगात समावेश करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पाणीपरु वठा व स्वच्छता ववभाग याींच्या ददनाींक २७ जुल,ै

२०१८ रोजीच्या राषरीय पेयजल योजनेच्या आदे शानस
ु ार पव
ू ीच्या ३ खेर्ी व
२२ खेर्ी पाणीपरु वठा योजनेतन
ू कामे पण
ू ा झालेल्या गावाींना राषरीय पेयजल
योजनेमधून वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त सवा गावाींमध्ये १९९३ च्या भक
ू ीं पानींतर ३ खेर्ी व २२
खेर्ी योजनेअत
ीं गात पण
ू ा झालेली कामे तनकृष् असल्याने या गावाींमध्ये

राषरीय पेयजल योजना २०१८-१९ अींतगातच पण
ू ा करणेबाबत उमरगा-लोहारा
येथील लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
लेखी तनवेदनादवारे मा.पाणीपरु वठा व स्वच्छता मींत्री याींच्याकर्े केली आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

मौ.बोरी ता.उमरगा हे गाव वगळता इतर गावाींचा समावेश सन २०१८-

२०१९ च्या कृती आराखड्यात करण्यात आलेला आहे .

(२) अींशत: खरे आहे . ददनाींक २७/०८/२०१८ रोजीच्या बैठकीत प्रादे मशक नळ
पाणी परु वठा योजनेत समाववष् केलेल्या गावाींच्या स्वतींत्र नळ पाणी परु वठा
योजना घेण्यात येऊ नयेत असा तनणाय घेण्यात आलेला आहे .
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(३) अींशत: खरे आहे .

२२ खेर्ी प्रादे मशक पाणी परु वठा योजने अींतगात पण
ू ा झालेली कामे ही

तनकृषठ झालेली नाहीत. या योजनेची कामे दद.३०/०६/१९९८ ला पण
ू ा करुन ते
दद.१/७/१९९८
चालववण्यात

ते

आली.

३०/९/१९९८

पयांत

दद.६/१२/२००३

दरु
ु स्तीसाठी जजल्हा पररषदे ला

यशस्वीररत्या

रोजी

योजना

चाचणी

दै नदीं दन

स्वरुपात

दे खभाल

व

हस्ताींतरीत करण्यात आली. तदनींतर जजल्हा

पररषद मार्ात सदर योजना चालववण्यात येत असन
ू , योजनेत समाववषठ आठ
गावाींनी राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमातींगत
ा जजल्हा पररषद मार्ात स्वतींत्र

योजना घेतल्यानींतरही योजनेतील तीन गावाींसाठी आजही सदर योजना
कायााजन्वत आहे .

उवाररत ११ गावाींनी नवीन योजनेची मागणी केलेली आहे . तसेच ३

खेर्ी प्रादे मशक पाणी परु वठा योजनेतील येणेगरू या गावाींकररता पाणी परु वठा

असन
ू सय्यद दहप्परगा गावाची स्वतींत्र योजना करण्यात आली आहे . उवाररत
जेवळी या गावाींनी स्वतींत्र योजनेची मागणी केली आहे.
(४)

केंद्र शासनाच्या ददनाींक २२/०७/२०१९ च्या पत्रान्वये जन
ु ा NRDWP हा

कायाक्रम जलजजवन ममशन मध्ये समाववष् करण्यात आलेला आहे . सदर

कायाक्रमाच्या मागादशाक सच
ु नाींनस
ु ार या ववषयाच्या ददनाींक ३० जानेवारी,

२०२० च्या पररपत्रकान्वये सन २०१९-२० च्या वावषाक कृती आराखड्यात
समाववष्

असलेल्या

अशा

योजनाींचा

जल

जीवन

ममशन

मागादशाक

सच
ु नाींनस
ु ार र्ेर आढावा घेऊन आवश्यकतेप्रमाणे गाव कृती आराखर्ा व
जजल्हा कृती आराखड्यात समाववष् करण्याची कायावाही करण्याबाबत
दे ण्यात आलेले आहे त.

(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

तनदे श

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

राज्यातील अशभयाांबत्रिी महाविद्यालयात अत्याधनु नि शशक्षण ि
पायाभूत सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत

(२८)

*

५३०

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ुीं ई ववदयापीठाच्या स्थातनक पाहणी सममतीने, सन २०१७-२०१८, २०१८१९

मध्ये

पाहणी

महाववदयालयात

केली

अपरु े

असता

मशिण,

एकूण

पायाभत
ू

५४

पैकी

सवु वधाींचा

४०

अभाव

अमभयाींत्रत्रकी
आदी

त्र्
ु ी

अहवालादवारे सलग सातत्याने दोन वषे तनदशानास आणन
ू दे ऊनही, अशा
दोषी अमभयाींत्रत्रकी महाववदयालयाींववरुध्द, मब
ुीं ई ववदयापीठ व्यवस्थापनाने
कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ई ववदयापीठ व्यवस्थापनाने पाहणी सममतीच्या अहवालास

दोन वषे इतका कालावधी होऊनही अदयाप दोषी अमभयाींत्रत्रकी महाववदयालया
ववरुध्द कारवाई केली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अमभयाींत्रत्रकी महाववदयालयातील त्र्
ु ी दरू करुन, ववदयार्थयाांना

अत्याधतु नक मशिण व शैिणणक सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने
व ववदयावपठाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, याबाबत शासनाने कायावाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री. उदय सामांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
नस
ु ार

महाराषर सावाजतनक ववदयापीठ अधधतनयम, २०१६ मधील कलम ११४
शैिणणक वषा २०१७-१८

महाववदयालयाींकर्ून

सलग

आणण २०१८-१९ या वषााकरीता अमभयाींत्रत्रकी

सींलग्नता

ममळण्याकरीता

प्राप्त

प्रस्तावाींवर

नेमलेल्या स्थातनक चौकशी सममतीचा अहवाल अनक्र
ु मे दद.११ मे, २०१७,
दद.३१ मे, २०१७, दद. ११ ऑक््ोंबर, २०१७ आणण
जून,

२०१८,

दद.१०

जल
ु ,ै

२०१८,

दद.२८

दद.५ मे, २०१८, दद.१४

जानेवारी,

२०१९

रोजीच्या

ववदयापररषदे त ठे वण्यात आले होते. ववदयापररषदे च्या ठरावानस
ु ार सींबधीं धत
महाववदयालयाींना काही अ्ीींच्या अधीन राहून कायावाही अहवाल पाठववण्यात
आले आहे त.
(२)

व

(३)

५४

अमभयाींत्रत्रकी

महाववदयालयाींपक
ै ी

४०

अमभयाींत्रत्रकी

महाववदयालयाींना दद.१६ माचा, २०१९ व दद.१४ ऑक््ोंबर, २०१९ रोजीच्या
पत्रान्वये अनप
ु ालन अहवाल ववदयापीठास सादर करण्याबाबत कळववण्यात
आले होते. त्यास अनस
ु रुन शैिणणक वषा २०१७-१८ कररता १२ आणण
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शैिणणक वषा २०१८-१९ कररता ११ प्राप्त त्र्
ा च
े े अहवाल ववदयापीठास
ु ी पत
ू त
प्राप्त झाले आहे त. सदर प्राप्त अहवाल व अप्राप्त अहवाल याबाबतची
मादहती

येणाऱ्या

ववदयापररषदे पढ
ु े

कायावाहीसाठी

ठे वण्यात

ववदयापररषदे च्या तनणायानस
ु ार पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

येईल

व

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

िामठी (श्ज.नागपूर) येथील शशधापबत्रिा ऑनलाईन न झाल्याने
नागरीि धान्याच्या लाभापासून िांधचत रादहल्याबाबत

(२९)

*

१७४४

श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.मांगलप्रभात लोढा

(मलबार दहल) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कामठी (जज.नागपरू ) तहमसल कायाालयाच्या परु वठा तनररिक कायाालयाींतगात
येणाऱ्या सम
ु ारे १५ हजार ७८२ मशधापत्रत्रका ऑनलाईन न झाल्याने त्याींना

धान्याच्या लाभापासन
ू वींधचत राहावे लागत असल्याचें माहे डर्सेंबर, २०१९
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

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

आढळून आले, त्यानस
ु ार यास जबाबदार असणाऱ्याींवर कारवाई करणे तसेच
मशधापत्रत्रका तातर्ीने ऑनलाईन करण्यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. छगन भज
ु बळ : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील शालेय पोधण आहारासाठी िेंद्रीय
स्ियांपािगह
ृ प्रणाली सुरु िरण्याबाबत
(३०)

*

ग्रामीण),

११५१

श्री.फारूि शाह (धुळे शहर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

श्री.अशमन

श्री.मोहनराि

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

हां बडे (नाांदेड दक्षक्षण),

श्री.दहरामण

श्रीमती

प्रनतभा

खोसिर

(इगतपरू ी),

धानोरिर (िरोरा),

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सभ
ु ाध धोटे (राजरू ा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू

पश्श्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ), श्री.सरु े श
िरपड
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु िर (पाथरी) :
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शालेय पोषण आहाराचे काम गतअनेक वषाापासन
ू मदहला

बचत ग्ामार्ात सरु
ु असल्याने ककमान ४०० ते ५०० मदहलाींना रोजगार
उपलब्ध होत आहे

परीं तू नक
ु तीच शालेय पोषण आहाराववषयी केंद्रीय

स्वयींपाकगह
ु करण्याचे आदे श मशिण ववभागाने काढले असल्याचे
ृ प्रणाली सरु
माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, धळ
ु े शहरात ४८ ते ५० हजार ववदयार्थयााना शालेय पोषण

आहार हा मदहला बचत ग्ाींमार्ातच दे ण्यात येत असन
ू आता सेंरल ककचन
पध्दत राबववताींना केवळ ९ ठे केदार तनयक्
ु त करणार असल्याचे ठरल्याने
सींबधीं धत ठे केदार हे स्वत:ची माणसे उक्त कामाकररता लावण्याची शक्यता

असल्यामळ
ु े मदहला बचत ग्ाअींतगात काम करणाऱ्या मदहलाींवर बेरोजगारी
येण्याची शक्यता असल्याने शासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) नागरी भागातील शाळाींना केंद्रीय स्वयींपाकगह
ृ

प्रणालीदवारे तयार आहाराचा परु वठा करणाऱ्या सींस्थाची तनवर् करण्यासाठी

स्वारस्याची अमभव्यक्ती अजा प्रकक्रया राबववण्याचे तनदे श माहे माचा, २०१९
मध्ये दे ण्यात आले होते.
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(२) महानगरपामलका, धुळे याींच्यामार्ात केंद्रीय स्वयींपाकगह
ृ प्रणालीदवारे

तयार आहाराचा परु वठा करण्यासाठी तीन बचत ग्, तीन मदहला मींर्ळे व
दोन स्वयींसेवी सींस्था अशा आठ सींस्थाची तनवर् केली आहे . तसेच शाळा

स्तरावर मदतनीस म्हणन
ू यापव
ू ी कायारत मदतनीस याींना प्राधान्य ददले
आहे .

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील विशेध शशक्षिाांचे समायोजन तसेच
थकित ि ननयशमत िेतनाबाबत
(३१)

*

२३१०

श्री.सरु े श (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अपींग समावेमशत मशिण योजना (माध्यममक स्तर) अींतगात

कायारत सन २००९ नींतरच्या तनयक्
ु त ववशेष मशिकाींच्या समायोजनाचा व
थकीत वेतनाचा प्रश्न दीघाकाळापासन
ू प्रलींत्रबत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने व तत्कालीन मख्
ु यमींत्री
महोदयाींनी ददलेल्या आदे शानस
ु ार ववशेष मशिकाींच्या समायोजनाचा शासन
तनणाय तनगाममत करण्याबाबत आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आदे शानस
ु ार समायोजनासाठी सींबधीं धत अधधकाऱ्याींनी
आवश्यकता नसताना पन
ु श्च तपासणी सरु
ु केली आहे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर तपासण्या रद्द करून ववशेष मशिकाींच्या समायोजनाचा
व थकीत तनयममत वेतनाचा शासन तनणाय तनगाममत करण्यात येणार आहे
काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) व (२) अींशतः खरे आहे , सदर योजनेंतगात कायारत
असलेल्या ववशेष मशिकाींची समायोजनाची मागणी असन
ू त्यासींदभाातील बाब
शासनाच्या ववचाराधीन आहे.
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(३) व (४) नाही, सदर योजनेंतगात कायारत असलेले कोणते ववशेष मशिक

समायोजनासाठी पात्र आहे त हे तनजश्चत करण्यासाठी राज्य प्रकल्प सींचालक,

महाराषर प्राथममक मशिण पररषद, चनीरोर्, मब
ुीं ई याींच्या अध्यितेखाली
तपासणी पथक नेमण्यात आले असन
ू त्याींचे मार्फात तपासणी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

"शशिभोजन" थाळी योजनेतील त्रट
ु ी दरू िरुन राज्यातील
सिय गरीब ि गरजूांिररता योजना राबविण्याबाबत

(३२)

*

३५

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.मांगेश िुडाळिर

(िुलाय), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा)

पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे
पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील
(तळ
भातखळिर (िाांददिली पि
ु जापरू ), श्री.अतल
ु
ू )य , अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर),
श्री.राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा),
श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.शमहीर

िोटे चा (मल
ांु ), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली),
ु ड

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.िुमार आयलानी
(उल्हासनगर),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ),
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )य , डॉ.तानाजी
सािांत (पराांडा), श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.अजय चौधरी (शशिडी),

श्री.चांद्रिाांत ननांबा पाटील (मक्
ु ताईनगर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.अशमत
साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),
श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा),

श्रीमती श्िेता महाले (धचखली), अॅड.राहुल दढिले (नाशशि पि
ू )य , श्री.शशरीध
चौधरी (रािेर), श्री.सांजय गायििाड (बल
य (ए.टी.)
ु ढाणा), श्री.ननतीन अजुन

पिार (िळिण), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर),

श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.राजेश पाटील (बोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर
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(िसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ),
अॅड.शहाजीबापू पाटील (साांगोले) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा

आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गरीब व गरजू लोकाींना १० रुपयाींत मशवभोजन दे ण्याचा तनणाय
शासनाने घेतला असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवड्यात
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचे स्वरुप काय आहे, यासाठी कोणकोणत्या

सामाजजक सींस्थाींना परवानगी दे ण्यात येणार आहे , सदर भोजन दप
ु ारी १२ ते
२ पयांत या मयााददत वेळेत ममळणार असल्याने प्रतत ददवशी केवळ ७५ ते
१५० थाळ्याच उपलब्ध होण्याची शक्यता असन
ू मशवभोजनासाठी शासनाकर्ून
प्रत्येकी ५० रुपये अनद
ु ान दे ण्यात येत असतानाही या जेवणात दोन चपात्या,

१ भाजी, वरण, १ मद
ु भात इतकेच व एकच वेळ ममळणार असल्याने गरीब
व गरजूींना अधापो्ी राहावे लागणार आहे तसेच थाळीची सींख्याही जजल्हावार
मयााददत असल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर थाळीमध्ये दे ण्यात येणाऱ्या पदाथाांचा उषमाींक व मानवी

शरीराला आवश्यकता असणाऱ्या उषमाींकाचा कोणताच ववचार मशवभोजन
थाळी योजनेमध्ये करण्यात आला नसल्याने आवश्यक उषमाींकाींचे अन्न या
योजनेदवारे ममळणार नसल्याचे स्पष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर “मशवभोजन” थाळी दह र्क्त जजल््याच्या दठकाणी व

महानगरपामलका िेत्रात उपलब्ध असल्याने अनेक गोरगरीब जनतेस या

योजनेच्या लाभापासन
ू वींधचत रहावे लागणार असल्याने सदर योजनेचा लाभ

वसततगह
ृ ातील ववदयाथी आणण महामींर्ळतील प्रवाशी तसेच इतर गरजूींना
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे ,

(५) असल्यास, मशवभोजन योजनेची लोकवप्रयता व सदर योजनेला जनतेतन
ू
ममळत असलेले प्रोत्साहन लिात घेता या योजनेसाठी आवश्यकत्या तनधीची

तरतद
ीं ल्पात केली आहे काय, असल्यास ककती रक्कमेची
ु शासनाने अथासक
तरतद
ू केली आहे,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन योजनेतील त्र्
ु ी दरू करणे
तसेच राज्यातील सवा गरीब व गरजींस
ू ाठी सदर योजना राबववण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. छगन भज
ु बळ : (१) होय.

(२) मशवभोजन योजनेअत
ीं गात सरु
ु करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात रु. १० /-

प्रती थाळी याप्रमाणे भोजन उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे . या योजनेंतगात

दे ण्यात येणाऱ्या थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वा्ी भाजी, १ वा्ी वरण व १
मद
ू भात रुपये १० इतक्या ककीं मतीत उपलब्ध

करून दे ण्यात येत.े सदर

थाळीची ककीं मत शहरी भागामध्ये प्रततथाळी रु.५०/- व ग्रामीण भागामध्ये
रु.३५/- इतकी आहे . प्रतत ग्राहकाींकर्ून प्राप्त झालेल्या रु.१०/- एवढया
रकमेव्यततररक्त उवाररत रक्कम अथासहाय्य म्हणून शासन दे णार आहे .

सदर योजनेंतगात प्रायोधगक तत्वावर प्रत्येक जजल्हा मख्
ु यालयी व

महानगर पामलका िेत्रात ककमान एक भोजनालय सरु
ु करण्यात आले आहे .

भोजनालय चालववण्यासाठी सदय:जस्थतीत सरू
ु असलेल्या खानावळ, NGO,
मदहला बचतग्, भोजनालय, रे स््ॉरीं ् अथवा मेस यापैकी सदर योजना

राबववण्यास सिम असलेल्या भोजनालयाची तनवर् त्या-त्या जजल्हास्तरावरील
सममती करते.

दद.०१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन तनणाान्वये सदर योजना

प्रायोधगक तत्वावर राबववण्यात येत आहे . सबब वा्प करण्यात येणा-या
थाळ्याींची सींख्या आणण वेळ मयााददत ठे वलेली आहे .

(३) अन्न व औषध प्रशासन ववभागातील अधधकाऱ्याींनी अन्नाचा दजाा उत्तम

राखण्यासाठी, अन्न भेसळ रोखण्यासाठी तसेच सदर मशवभोजन थाळी

बनवण्यासाठी बाजारातन
ू लागणारे सादहत्य/सामग्री घेताना सदरील अन्नघ्क
खाण्यायोग्य

असल्याबाबत

सावाजतनक

आरोग्य

करावयाच्या

ववभागाच्या

खात्री

अधधकाऱ्याींनी

सींदभााने
पोषक

प्रमशिण

तत्वे

दे णे.

असलेल्या

भाज्याींची तनवर् करण्याबाबत प्रमशिण ायावे तसेच ग्राहकाींच्या आरोग्याच्या
दहतकारक बाबीींववषयी भोजनालय चालकास मागादशान करावे. अशा सच
ू ना
दद.०६ जानेवारी, २०२० रोजीच्या पररपत्रकादवारे दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच
मशवभोजन

दे ण्यास

अधधका-याींवर

भोजनालयाींवर

जबाबदा-या

तनयींत्रण

सोपववण्यात

ठे वण्याच्या

आल्या

आहे त.

दृष्ीने

ववववध

त्यामळ
ु े

या

योजनेदवारे आवश्यक उषमाींकाचे अन्न ममळणार नसल्याचे म्हणता येणार
नाही.
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(४) दद.०१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन तनणाान्वये सदयजस्थतीत सदर

योजना राज्यातील प्रत्येक जजल्हयाच्या मख्
ु यालयी व महानगरपामलका िेत्रात
ककमान १ भोजनालय याप्रमाणे प्रायोधगक तत्वावर सरु
करण्यात येत
ु
असल्याने वा्प करण्यात येणा-या थाळ्याींची सींख्या मयााददत ठे वलेली आहे .

(५) सदयजस्थतीत सदर योजनेस येणारा अींदाजजत एकूण ततमाही खचा ६
को्ी ४८ लि रुपये इतका आहे . याबाबतची तरतद
केली आहे .
ू
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(७) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

िेंद्र सरिारने नॅशनल स्िील क्िाशलकफिेशन
फ्रेमििय लागू िेल्या बाबत
(३३)

*

२५२३

श्री.रोदहत पिार (िजयत जामखेड) :

सन्माननीय िौशल्य

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाने नॅशनल स्कील क्वामलकर्केशन फ्रेमवका लागू केल्यामळ
ु े
राज्य

शासनाने

दे खील

याची

अींमलबजावणी

केल्याने

औदयोधगक

प्रमशिणाच्या ठराववक कोसाला दहावी उत्तीणा ववदयार्थयाांनाच प्रवेश ददला जात
आहे हे खरे आहे,

(२) असल्यास, नॅशनल स्कील कॉमलकर्केशन फ्रेमवका लागू होण्यापव
ू ी दहावी
नापास ववदयार्थयाांना दे खील औदयोधगक प्रमशिण अभ्यासक्रमाच्या ठराववक
कोसासाठी प्रवेश ममळत होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दहावी अनत्ु तीणा ववदयाथी हे मागास व आधथाक दब
ा
ु ल
घ्कातन
ू येत असल्याने शासनाने प्रवेश प्रकक्रयेतील ही जाचक अ् मशधथल
करण्याची वारीं वार मागणी केली जात आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी काय कायावाही करण्यात आली वा येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
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श्री. निाब मशलि : (१) होय, हे खरे आहे .

र्ीजी्ी, (र्ायरे क््र जनरल ऑर् रे तनींग) नवी ददल्ली याींचेकर्ून ज्या

व्यवसाय अभ्यासक्रमाींसाठीची प्रवेश अहाता १० वी उत्तीणा अशी तनजश्चत
करण्यात आली आहे

अशा व्यवसाय अभ्यासक्रमाींमध्ये दहावी उत्तीणा

ववदयार्थयाांनाच गण
ु वत्तेनस
ु ार प्रवेश ददला जातो.
(२) होय, हे खरे आहे .

र्ीजी्ी, (र्ायरे क््र जनरल ऑर् रे तनींग) नवी ददल्ली याींनी ववववध

अभ्यासक्रमाींच्या प्रवेशासाठी तनजश्चत केलेल्या

ककमान शैिणणक अहातन
े स
ु ार

काही व्यवसाय अभ्यासक्रमाींची प्रवेशासाठी ककमान शैिणणक अहाता इयत्ता

१० वी उत्तीणा तर काही व्यवसायाींकररता इयत्ता ८ वी उत्तीणा (इयत्ता १०
वी अनत्ु तीणा) अशी आहे .
(३) नाही, हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

चाांदा ते बाांदा या पययटन योजनाच्या प्रलांबबत वििास िामाांबाबत
(३४)

*

१०९९

दक्षक्षण पश्श्चम) :
करतील काय :-

श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू ), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
सन्माननीय पययटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चाींदा ते बाींदा या पया्न योजनेअत
ीं गात सन २०१५-१६ साठी नैसधगाक
साधन सींपत्तीचा इष् वापर करून चींद्रपरू जजल््यातील नागभीर् तालक्
ु यात
त्रब्र्ीश कालीन घोर्ाझारी तलाव व पररसरात ववकास कामाींसाठी अींदाजे ८.५०
को्ी रुपयाींचा तनधी राज्य शासनाने मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर राज्य पया्न महामींर्ळाकर्ून उक्त रुपये ८.५०
को्ीच्या ववकास कामाच्या प्रस्तावाच्या मींजुरीस ववलींब होत असल्याने
ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१७ रोजीच्या पत्रादवारे

व्यवस्थापकीय सींचालक,

महाराषर पया्न ववभाग याींना कळववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक २९ नोव्हें बर, २०१७ चे सम
ु ारास व्यवस्थापकीय
सींचालक

महाराषर

पया्न

ववभाग

याींनी

जजल्हाधधकारी

चींद्रपरू

याींना
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ववकासकामे

पण
ू ा

होण्यासाठी

घोर्ाझरी

तलावातील

जमीन

त्वररत

ममळण्याबाबत पत्रव्यवहार केला असन
ू सदर जमीनीचे हस्ताींतरण व ताबा
ममळण्यास ववलींब झाल्यास तनधी खचा न होता परत जाण्याची शक्यता
तनमााण झाली असल्याचे दे खील कळववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) व (५) प्रस्ताववत जागा ब्रम्हपरू ी राखीव अततसींवेदनशील वनिेत्रात मोर्त
असन
ू सदरचा पररसर घोर्ाझरी वन्यजीव अभयारण्य घोवषत झाला आहे .
त्यामळ
ु े

प्रस्ताववत काम इतरत्र

करण्यात आले.

पयाायी जागेवर राबववण्यासाठी

प्रयत्न

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

राज्यातील सिय महाविद्यालयाांनी ‘विशाखा सशमती’ गठीत िरण्याबाबत
(३५)
(िाांद्रे

*

६२९

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य , अॅड.आशशध शेलार

पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी

(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-

िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श

बालदी (उरण), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत
(दादा) पाटील (िोथरुड) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या उच्च मशिण सींचालनालयाने राज्यातील सवा महाववदयालयाींना

मदहलाींमध्ये सरु क्षिततेची भावना तनमााण करण्याकररता ‘ववशाखा सममती’
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गठीत करण्याचे तनदे श ददले असल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये तनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववशाखा सममती स्थापन करण्यात महाववदयालये अपयशी
ठरली असल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक नामाींककत महाववदयालयाींमध्ये शासनाने नेमन
ु ददलेल्या

तनयमाींचे उल्लींघन केले जात असन
ू केवळ कागदोपत्रीच सममत्या स्थापन
करण्यात येत असल्याचे तनदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सममती गठीत न करणाऱ्या महाववदयालयाींवर शासनाने काय

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. उदय सामांत : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

मदहला व बाल ववकास ववभागाने त्याींच्या ददनाींक १९.६.२०१४ च्या

शासन तनणायान्वये प्रत्येक कायाालयामध्ये “अींतगात तक्रार सममती गठीत”
करण्याबाबतचे धोरण वलींत्रबलेले आहे . तसेच महाराषर सावाजतनक ववदयापीठ

अधधतनय-२०१५ मधील प्रकरण ५, तनयम ७३ (१०) नस
ु ार उच्च मशिण
सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील सवा महाववदयालयाींमध्ये सममती स्थापना

करण्याबाबतच्या सच
ू ना सींचालकाींनी त्याींच्या ददनाींक २९.१०.२०१६ व ददनाींक
१७.११.२०१८ च्या पत्रान्वये
होणाऱ्या

लैंधगक

ददलेल्या आहे त. त्यानस
ु ार कामाच्या दठकाणी

छाळाबाबतच्या

तक्रारीींची

महाववदयालयामध्ये सदर सममत्या कायारत आहे त.

चौकशी

करण्यासाठी

(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील विद्यापीठाांच्या परीक्षेसांबांधधत ि इतर विविध
िामे खाजगी सांस्थाांना ददल्याबाबत
(३६)

*

१८४

अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
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पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )य , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नािेिर
(िुलाबा),

श्री.प्रमोद

(राज)ू

रतन

पाटील

(िल्याण

ग्रामीण),

श्री.िुमार

आयलानी (उल्हासनगर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पि
ू )य , श्री.सरु े श (राजूमामा)

भोळे (जळगाि शहर), अॅड.राहुल दढिले (नाशशि पि
ू )य , श्री.शशरीध चौधरी
(रािेर), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )य ,

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.सनु नल राऊत
(विक्रोळी), श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.रोदहत पिार (िजयत जामखेड),
श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सवाच

ववदयापीठाींमध्ये

परीिेसब
ीं ध
ीं ी

ववदयार्थयाांच्या

नोंदणीपासन
ू ते पदवी दे ण्यापयांतची सवाच कामे खाजगी सींस्थाींच्या मदतीने
केली जात आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पररिाींसब
ीं ध
ीं ीची मादहती ही गोपनीय असते मात्र कुशल

मनषु यबळ असतानाही राज्यातील एकाही ववदयापीठाकर्े याबाबतची स्वतःची
यींत्रणा नसल्यामळ
ु े ववदयापीठाींचे को्यवधी रुपये खाजगी सींस्थाींना दयावे
लागत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० च्या पदहल्या आठवर्यात
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववदयापीठे खाजगी सींस्थाींच्या हाती असतील तर पररिेसह
इतर गोपनीय मादहतीचा गैरवापर होण्याची शक्यता तनमााण झाली आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील ववदयापीठे खाजगी सींस्थाींकर्े न दे ता स्वतःची
यींत्रणा उभारण्याबाबत शासन काय कायावाही वा उपाययोजना करण्यात आली
व येत आहे,

(६) अदयापपयांत कोणतीच कायावाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?
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श्री. उदय सामांत : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) राज्यातील काही ववदयापीठाींमध्ये आवश्यक सींसाधने व कुशल ताींत्रत्रक

मनषु यबळ परु े शा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने सदर कामे खाजगी सींस्थाकर्े
दे ण्यात येतात. साववत्रीबाई र्ुले पण
ु े ववदयापीठ, पण
ु े या ववदयापीठामध्ये
याकररता स्वत:ची यींत्रणा अजस्तत्वात आहे तर बऱ्याच ववदयापीठाींमध्ये

परीिेसब
ीं ध
ीं ीची कामे महाराषर नॉलेज कापोरे शन मलमम्े र् या सींस्थेमार्ात
केली जातात.

(३) नाही. ववदयापीठाकर्ील पररिेची कामे जरी खाजगी सींस्थाना दे ण्यात

आली असली तरी, या सींदभाात सींबध
ीं ीत सींस्थाींकर्ून तसे प्रमाणपत्र घेण्यात
येत.े सदर सींस्थेवर ववदयापीठाींचे सींतनयींत्रण असते. तसेच यासींदभाात सींबध
ीं ीत
सींस्थेकर्ून तसेच ववदयापीठाकर्ून गोपनीयता राखली जाते.

(४) (५) व (६) राज्यातील सवा अकृषी ववदयापीठाींच्या आणण त्याींच्या सींलग्ीं न
महाववदयालयाच्या

गरजा

भागववण्यासाठी

एक

वेब

आधारीत

सवाकष

पो्ा लच्या स्वरुपात सवा अकृषी ववदयापीठाींकरीता एकाजत्मक ववदयापीठ

व्यवस्थापन प्रणाली राबववण्याचा शासनाने दद.१८ जानेवारी, २०१७ च्या
शासन तनणायान्वये तनणाय घेतला आहे , ज्यामध्ये ववदयार्थयाांच्या प्रवेशापासन
ू
ते त्याींना पदवी ममळे पयांतच्या सींपण
ू ा जीवनचक्राचा अींतभााव करण्यात आला

आहे . या प्रणालीची अींमलबजावणी मादहती तींत्रज्ञान ववभागाच्या महाराषर
मादहती तींत्रज्ञान महामींर्ळ मयााददत (MahaIT) दवारे सवा ववदयापीठाींमध्ये

प्राथम्याने करण्यात येत आहे . या प्रणालीच्या परीिा मॅाड्यल
ू चा काही
ववदयापीठाींनी स्वीकार केला आहे .

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

जळगाांि श्जल््यातील शाळाांमध्ये शालेय पोधण आहारातील
धान्य ननिृष्ट्ट दजायचे असल्याबाबत
(३७)

*

४२२०

श्री.धचमणराि पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल््यातील शाळाींमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेंतगात

परु ववण्यात येणारे धान्य व मसाल्याींचे दर हे इतर ववभागापेिा जास्त ककीं मत
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आकारण्यात येऊन परु ववण्यात येत असल्याची तक्रार मादहती अधधकार
कायाकत्याींनी मशिण सींचालक, प्राथममक याींच्याकर्े केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शालेय पोषण आहार योजनेंतगात जळगाींव जजल््यात परु वठा

करण्यात येणाऱ्या धान्याचा दजाा व गण
ु वत्ता ही तनकृष् दजााची असल्याचे
सदर तक्रारीत नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्यास, त्यानष
ीं ाने शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास ववलींबाची करणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) सदरप्रमाणे तक्रार प्राप्त झाली आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) शालेय पोषण आहार योजनेंतगात ग्रामीण भागातील शाळाींना

ताींदळ
ू ाची वाहतक
ू करणे व धान्यादी मालाचा परु वठा करणे यासाठी ई-तनववदा
प्रकक्रयेव्दारे जजल्हातनहाय परु वठे दाराींची तनयक्
ु ती करण्यात येत.े सन २०१९-२०
या वषाासाठी तनववदा अींततम करताना धान्यादी मालाचे घाउक बाजारातील दर
व धान्यादी माल खरे दी करण्यासाठी शासनाने तनजश्चत केलेला प्रतत ददन
प्रतत ववदयाथी दर ववचारात घेवन
ू दर तनजश्चत केलेले आहे त.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

शशक्षि पात्रता पररक्षेत (टीईटी) अपात्र ठरलेल्या शशक्षिाांच्या
सेिा समाप्त िरण्याचे आदे श प्राथशमि शशक्षि
सांचालनालयाने िाढल्याबाबत
(३८)

*

१६९

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली

पि
ू )य , श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.राहूल पाटील
(परभणी), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी
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ग्रामीण), श्री.सरु े श (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.विश्िनाथ भोईर

(िल्याण पश्श्चम), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ), अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशडी),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(तळ
ु जापरू ),

अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि
मध्य), श्री.जयिुमार रािल (शशांदखेडा), अॅड.आशशध जयस्िाल (रामटे ि),
श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिळा

माश्जिडा),

श्री.सांजय

साििारे

(भस
ु ािळ),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.विक्रमशसांह सािांत

(जत), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ), श्री.अशमत
साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत

ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.महें द्र
थोरिे (िजयत) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात मशिक पात्रता पररिेत (्ीई्ी) अपात्र ठरलेल्या मशिकाींच्या सेवा
समाप्त करण्याचे आदे श प्राथममक मशिक सींचालनालयाने काढले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या तनयमानस
ु ार सन २०१३ नींतर खाजगी ककीं वा

सहकारी मशिण सींस्थाींमध्ये रुजू झालेल्या मशिकाींना ्ीई्ी मध्ये ककमान
६०% गण
ु ममळवन
ू उत्तीणा होणे आवश्यक आहे परीं तु या तनयमाींचे उल्लींघन
होत असल्याचे माहे डर्सेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन तनणाय ददनाक १३ र्ेबव
ु ारी २०१९ अन्वये ्ीई्ी
परीिा ३१ माचा, २०१९ पयांत उत्तीणा करणे बींधनकारक करण्यात आले तसेच
शासन तनणाय ददनाींक ०७/०२/२०१९ अन्वये ददनाींक १३/०२/२०१३ चा शासन
तनणाय अधधक्रममत करण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच महाराषर खाजगी शाळा कमाचारी (सेवाशती) तनयमावली १९८१

मधील अनस
ु च
ू ी ब मध्ये असलेल्या मशिकाींच्या शैिणणक व व्यावसातयक
पात्रतेच्या तरतद
ु ीमध्ये बदल न करता ्ीई्ी उतीणा करण्याचे बींधन ्ाकणे

अवैध तसेच पररणामी तनयक्
ु तीनींतर त्याींच्यावर ्ीई्ी उत्तीणा करण्याचे
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बींधन ्ाकण्यात आल्याने हजारो मशिकाींच्या सेवा अर्चणीत आल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,

(५) तसेच राज्यात दद १३/०२/२०१३ ते ६/०२/२०१९ या कालावधीत तनयक्
ु त
झालेल्या मशिकाींना मशिक पात्रता परीिा उत्तीणा करण्याच्या बींधनातन
ू स्
ू
दे ण्याबाबतचे

तनवेदन

लोकप्रतततनधीींनी

शालेय

मशिण

ववभागाकर्े

डर्सेंबर, २०१९ मध्ये व त्यादरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशीत केली आहे काय,
चौकशीच्या अनष
ीं ाने पढ
ु ग
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िधाय गायििाड : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) अींशत: खरे आहे .

दद.२४.०८.२०१८ च्या शासन तनणायानस
ु ार ्ीई्ी परीिा दद.३०.०३.२०१९

पयांत उत्तीणा करणे बींधनकारक करण्यात आले आहे .
(४) हे खरे नाही.
(५) हे खरे आहे .

(६) व (७) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

यितमाळ श्जल्हयातील रालोराइडयक्
ु त पाणी असलेल्या गािातील
आर.ओ प्लाांट ि डीरालोरायडेशन यनु नट िाययरत ठे िणेबाबत

(३९)

*

२७२१

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय पाणीपरु िठा

ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल्हयात एकुण ४९३ गावाींत फ्लोराइर्यक्
ु त पाणीपरु वठयामळ
ु े
दात व हार्ाींचा तसेच इतर आजाराींचा धोका तनमााण झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, आरोग्य ववभागाकर्ून प्रत्येक गावातील पाण्याचे नमन
ु े घेतले

असन
फ्लोराइर्यक्
ू
ु त जलस्त्रोताचे प्रमाण मोठया प्रमाणात आढळले तर
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नायरे ्, अल्कली, हार्ानेस, ्ीर्ीएस आदी रासायतनक पदाथाांचे प्रमाण
िमतेपेिा अधधक असल्याचे पाण्याच्या नमन्
ु यातन
ू स्पष् झाले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, ग्रामपींचायतीींनी १४ व्या ववत्त आयोगासह जजल्हा पररषदे चा

सेस र्ींर्, र्ीपीसीचा नावीन्यपण
व खतनज ववकास तनधीतन
ू ा तनधीतन
ू
ू
फ्लोराइर्यक्
ु त, अशध्
ु द पाणीपरु वठा होणाऱ्या गावाींमध्ये जलशध्
ु दीकरण यींत्र
बसववले असन
सदर कामामध्ये कोणत्याही प्रकारचे ताींत्रत्रक व आधथाक
ू
मापदीं र् पाळले गेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सन २०१७-१८, २०१८-१९ या वषाात यवतमाळ जजल्हयातील
आणी, घा्ीं जी, ददग्रस, मारे गाींव, पाींढरकवर्ा, झरीजामनी, पस
ु द, केळापरू ,

वणी इत्यादी तालक्
ु यातील गाींवामध्ये जल शध्
ु दीकरण (आरओ) व र्ी
फ्लोरायर्ेशन यतु न् बसववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार बींद असलेली आर.ओ. प्लाँ् व र्ी
फ्लोरायर्ेशन

यतु न्

करण्यात येत आहे ,

कायारत

ठे वण्याबाबत

कोणती

कायावाही

केली

वा

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

जजल्हयात ७४२१ पाणी साठयाींची रासायतनक तपासणी करण्यात आली

असन
ू त्यात २७३ गावामध्ये ४९३वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतात फ्लोराईर्

तसेच १२१८ पाणी नमन्ु यात नायरे ् या रासायतनक पदाथााचे प्रमाण ठरलेल्या
मानकाींपेिा अधधक असल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) होय, हे खरे आहे .

(५) वपण्याच्या पाणी साठयामध्ये फ्लोराईर् आलेले साठे बींद करण्याबाबत
ग्रामपींचायतीनाीं सच
ू ना दे ण्यात आल्या असन
ू सवा ४९३ गावामध्ये पयाायी
शध्
ु द वपण्याची पाण्याची सोय उपलब्ध केली असन
ू त्यादवारे पाणी परु वठा
करण्यात येतो.
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आणी, घा्ीं जी,

केळापरु ,

वणी

ददग्रस, मारे गाींव, पाढीं रकवर्ा, झरीजामणी,

इत्यादी

तालक्
ु यातील

गावामध्ये

आर.ओ.

पस
ु द,

प्लाीं्

र्ीफ्लोराईर्ेशन यतु न् बसववण्यात आले असन
ू सवा सजु स्थतीत आहे त.

व

तसेच यींत्र बसववण्यात ताींत्रीक व आधथाक मापदीं र् पाळले गेले

असल्याने चौकशी नेमण्याची आवश्यकता नाही.
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यातील विशेधत: मुांबई, निी मुांबई, ठाणे ि चांद्रप
ु र
येथील प्रदध
ु ण रोखण्याबाबत

(४०)

*

२६५

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशध
शेलार

(िाांद्रे

पश्श्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अतल
ु

भातखळिर (िाांददिली पि
ू )य , िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती
मननधा चौधरी (ददहसर), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.राम िदम

(घाटिोपर पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्री.शमहीर िोटे चा (मल
ांु ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम),
ु ड
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्रीमती याशमनी
यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.सन
ु ील राणे (बोरीिली), श्री.गणेश नाईि
(ऐरोली), श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू य शशिाजीनगर),

श्री.सदा सरिणिर (मादहम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी
(उरण), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.िुमार आयलानी (उल्हासनगर),

श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील (िल्याण ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पश्श्चम),
श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.सांजय
जगताप (परु ां दर), श्री.सरु े श िरपड
ु िर (पाथरी), श्री.अशमत झनि (ररसोड),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.मांगलप्रभात
लोढा (मलबार दहल), श्री.रईस शेख (शभिांडी पि
ू )य :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण
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(१) ददल्ली प्रमाणे मब
ुीं ई व नवी मब
ुीं ईत झपाट्याने मोठी गह
ृ सींकुले व
ववकासकामाींसाठी सरु
ु असलेल्या अनेक आर एम सी प्लान्् मधून तनघणारा

धूर, धुळीचे कण, आणण धुके यामळ
ु े प्रदष
ू णात वाढ होत असन
ू पजश्चम
उपनगरातील वाहतक
ू वाढीमळ
ु े बोरीवली, अींधेरी, बाींद्रा कुलाा कॉम्प्लेक्स, चें बरू
व माझगाव येथील हवा सवााधधक दवु षत असल्याचे तसेच माहे जानेवारी,

२०१० मध्ये वा त्यादरम्यान वाींद्रे कुलाा कॉम्प्लेक्स येथील हवा अत्यींत
प्रदवु षत असल्याची नोंद ‘सर्र’ ने केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे जजल््यातील कारखान्यातन
ू तनघणारा धूर, धुळीचे कण

यामळ
ु े मभवींर्ीत प्रदष
ु ण होत असन
ू या शहराची नोंद सवाात प्रदवू षत १०
शहराींमध्ये झाला असन
ू अनेक आर एम सी प्लान्् बाबत लोकप्रतततनधी व
रदहवाशी याींनी तक्रार केली असन
ू मब
ुीं ईची सध्याची हवेची जस्थती दे खील

मागील २० वषाातील सवााधधक प्रदवू षत असल्याचे केंद्रीय पयाावरण मींत्रालयाने
ददनाींक २१ जून, २०१९ रोजी लोकसभेत ददली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मब
ुीं ईतील प्रदष
ू ण ्ाळण्यासाठी राषरीय हररत लवादाने व

महाराषर प्रदष
ींु ई स्वच्छ हवा कृती आराखर्ा तयार
ु ण तनयींत्रण मींर्ळाने मब

केला असन
ू मब
ुीं ई महापामलका व महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळाने वेळीच
उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पयाावरण तज्ञाींनी व्यक्त
केले असल्याचे ददनाींक २८ डर्सेंबर, २०१९ रोजी तनदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मब
ींु ई शहर व उपनगरातील हवेत पीएम-१० व पीएम-२.५ चे
प्रमाण सरासरी पेिा जास्त असन
ू नागरीकाींना नाक र्ुप्र्ुसे, तोंर्, घसा

इत्यादीचे आजार होऊन त्याचे रुपाींतर कॅन्सर मध्ये होत असल्याने मब
ुीं ई

शहर व उपनगर पररसरात हवा शद्ध
ु करण्यासाठी यींत्रणा ववींर् ओग्मॅ्ेशन
आणण प्यरु ीर्ाईंग (WAYO) उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे तनदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, बाींद्रा कुलाा कॉम्प्लेक्स मधील प्रदष
ू णास जे घ्क कारणीभत
ू

ठरतील त्याींना रुपये ५ हजार दीं र् करण्यात येईल असा तनणाय मब
ुीं ई
महानगर प्रदे श ववकास प्राधधकरणाने घेतला असन
मब
ींु ईत सध्या सरु
ू
ु
असलेल्या ककती प्लाँ्वर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ,
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(६) असल्यास, नवी मब
ुीं ई, ठाणे, चींद्रपरू , कल्याण आणण इतर शहरातील वायू
प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत शासनाने तसेच मब
ुीं ई शहराचे प्रदष
ु ण रोखण्याबाबत
मब
ुीं ई महानगर पामलकेने कोणती उपाययोजना वा कायावाही केली आहे ,
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. आददत्य ठािरे : (१), (२), (३) व (४) हे खरे आहे .

(५) वाींद्रे कुलाा सींकुलामध्ये होत असलेल्या ववकास कामाींमळ
ु े तनमााण होणाऱ्या

प्रदष
ू णावर आळा घालणेकामी महानगर आयक्
ु त, याींनी प्राधधकरण्याच्या

बैठकीमध्ये नक
त्यानस
ु ताच दीं र् आकरणेबाबत तनणाय घेतला असन
ू
ु ार
कायावाही करण्यात येत आहे .

(६) केंद्रीय प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळाच्या तनदे शानस
ु ार, मब
ुीं ई, नवी मब
ुीं ई, चींद्रपरू ,

उल्हासनगर-बदलापरू , पण
ू े, नागपरू , अकोला, अमरावती, औरीं गाबाद, जळगाव,
जालना, साींगली, कोल्हापरू , लातरू , नामशक, ठाणे आणण सोलापरू या १७

शहराींसाठी प्रदष
ू ण तनयींत्रणासाठी शहर कृती आराखर्ा तयार करण्यात आला
असन
ू , तो केंद्रीय प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळाने सींमत केला आहे . सदर कृती

आराखर्यामध्ये हवा प्रदष
ू ण तनयींत्रत्रत करण्याकरीता पररसरातील कारखाने,
ववववध

शासकीय ववभाग व सींस्था हे

भागधारक

अराखर्याचे अींमलबजवणीचे काम प्रगतीपथावर आहे .

आहे त. सदर कृती

तसेच, राज्यातील प्रदष
ू णकारी उदयोगाींना महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण

मींर्ळातर्े वेळोवेळी भे्ी दे ऊन कारवाई करण्यात येत.े
(७) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यात प्लाश्स्टिबांदी िायद्याची अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत
(४१)

*

१९४४

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददिली पि
ू )य , श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि

(भायखळा), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पि
ू )य , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड),
अॅड.शहाजीबापू पाटील (साांगोले) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील
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(१) राज्यात माहे जुल,ै २०१८ पासन
ू प्लाजस््क बींदी लागू करण्यात येऊनही
मब
ुीं ई व कल्याण-र्ोंत्रबवली येथील भाजी मींर्ईत तसेच बाजारपेठेत तनयममत

प्लाजस््कच्या वपशव्या आणण प्लाजस््कजन्य वस्तच
ूीं ी ववक्री होत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासन तनणायानस
ु ार ५० मायक्रोनच्या प्लाजस््कच्या ववक्रीवर
बींदी असन
ींू र कोणत्याच प्रकारची
ू बाजारात आढळणाऱ्या प्लाजस््कजन्य वस्तव
छापील मादहती नसल्याने दक
ु ानदाराींकर्ून कारवाई करणाऱ्या अधधकाऱ्याींची
र्सवणूक होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात प्लाजस््क बींदी कायदयाची अींमलबजावणी होणे
आवश्यक असल्याने शासनाच्या धोरणाची अींमलबजावणी अधधक कठोर
करण्यासाठी

तसेच

प्लॅ जस््कचा

वापर

करणाऱ्याींवर

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

होण्यासाठी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) महाराषर प्लाजस््क व थमााकॉल अववघ्नशील वस्तच
ुीं े (उत्पादन,

वापर, ववक्री, वाहतक
ू , हाताळणी, साठवणूक) अधधसच
ू ना २०१८ नस
ु ार
महाराषर

प्रदष
ू ण

तनयींत्रण

मींर्ळाने

मब
ुीं ई

पररिेत्रातील

५३

प्लास््ीक

उत्पादकाींना उत्पादन बींद करण्याचे आदे श पारीत करण्यात आले आहे त.

त्याचबरोबर, बह
ुीं ई महानगरपामलका व महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळ
ृ न्मब
याींच्यामार्ात सींयक्
ु तपणे बाजारपेठा, हॉ्े ल्स, मॉल्स इ. दठकाणी पाहणी करून

प्रततबींधीत प्लास््ीक वापरणाऱ्यावर कारवाई केली जाते. ददनाींक २३ जून,

२०१८ ते ददनाींक ०१ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० पयांत भे्ी ददल्या असन
ू ८४२१० ककलो
प्लास््ीक जप्त केले आहे व ४ को्ी ५४ लाख इतका दीं र् वसल
ू करण्यात
आला आहे .

मा.मींत्री, पयाावरण याींच्या अध्यितेखाली राज्यातील ववभागीय आयक्
ु त,

महापामलका आयक्
ु त, जजल्हाधधकारी याींच्या बरोबर जव्हर्ीओ कॉन्र्रनमसींग

दवारा मब
ुीं ई येथे ददनाींक ०४ र्ेब्रव
ु ारी, २०२० रोजी बैठक घेण्यात आली. सदर
बैठकीमध्ये अधधसच
ू नेची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याबाबत तनदे श दे ण्यात
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आले.

तसेच

अधधसच
ू नेच्या

प्रभावी

अींमलबजावणीसाठी

सवा

महानगरपामलकाींना कृती आराखर्ा तयार करून शासनास सादर करणे
बींधनकारक करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

िोिणासाठी स्ितांत्र विद्यापीठ स्थापनेिररता तसेच पैठण
(श्ज.षरां गाबाद) येथे सांत िारिरी विद्यापीठाची स्थापना
िरण्यासाठी दोन स्ितांत्र सशमत्या नेमल्याबाबत
(४२)

*

४९९

श्री.िालीदास

श्री.विश्िनाथ

श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर),
िोळां बिर

भोईर

(िडाळा),

(िल्याण

श्री.शाांताराम

पश्श्चम),

मोरे

श्री.ज्ञानराज

(शभिांडी
चौगल
ु े

ग्रामीण),

(उमरगा),

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्री.िैभि नाईि

(िुडाळ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.सांजय
पोतनीस (िशलना), श्री.ददलीप लाांडे (चाांददिली), श्री.क्षक्षतीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड),

श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ), श्री.किशोर जोरगेिार (चांद्रपरू ), श्री.सनु नल प्रभू
(ददांडोशी), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणासाठी स्वतींत्र शैिणणक ववदयापीठ स्थापन करण्याची सातत्याने

मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधी व रत्नाधगरी व मसींधुदग
ु ा जजल्हयातील ८३
महाववदयालयाींनी पादठींबा दशावन
ू शासनाकर्े केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास मब
ुीं ई ववदयापीठाचे ववभाजन करून कोकणासाठी स्वतींत्र
ववदयापीठ व राज्यात पैठण (जज.औरीं गाबाद) येथे सींत वारकरी ववदयापीठाची

स्थापना करण्यासाठी दोन स्वतींत्र सममत्या नेमण्याचे आदे श मा.उच्च व तींत्र

मशिण मींत्री याींनी ददनाींक १० जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास सींबधीं धत
अधधकाऱ्याींना ददले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आदे शानस
ु ार सममत्या तनयक्
ु त करण्यात आल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास सदर सममत्याींचे अहवाल शासनास सादर करण्यात आले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) अदयाप अहवाल प्राप्त झाले नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त वा
ककती कालावधीत अहवाल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे ?

श्री. उदय सामांत : (१) व (२) अींशत: खरे आहे . तथावप, याबाबत अींततम
तनणाय घेण्यात आलेला नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

लातरू आणण उस्मानाबाद श्जल््यात िैधमापन शास्त्र विभाग
लातरु च्या ितीने विशेध तपासणी मोदहम राबविल्याबाबत

(४३)

*

७८०

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय अन्न ि

नागरी परु िठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) लातरु येथील वैधमापन शास्त्र ववभागाच्यावतीने लातरू आणण उस्मानाबाद

जजल्हयात ववशेष तपासणी मोदहम राबववण्यात येऊन केलेल्या पाहणीत ३१३
आस्थापनाींच्या वजन का्याींमध्ये त्र्
ु ी आढळून आल्या असन
ू काही दठकाणी
अवैध

वजनाचा

वापर

होत

असल्याचे

तनदशानास

आल्याने

याप्रकरणी

आस्थापनावर दीं र्ात्मक कारवाई करुन रुपये २० लाख ८५ हजार रुपयाींचा दीं र्
केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

ववशेष

तपासणी

लातरू

जजल्हयात

कोणकोणत्या

तालक्
ु यात करण्यात आली तसेच उवारीत तालक
ु े व ग्रामीण भागात ककती
कालावधीत तपासणी पण
ु ा करण्यात येणार आहे,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. छगन भज
ु बळ : (१) होय. वैधमापन शास्त्र अधधतनयम, २००९ व त्या
अींतगात तनयमाींची अींमलबजावणी करण्यासाठी वैध मापन शास्त्र ववभागाच्या

60
वतीने तनयममत तपासण्या करण्यात येतात. या अींतगात ही कायावाही
करण्यात आली आहे .

(२) लातरू जजल््यातील लातरू , उदगीर, औसा, अहमदपरू , चाकूर, तनलींगा व
मशरूरअनींतपाळ या तालक्
ु याींमध्ये तनयममत तपासणी मोदहम राबववण्यात

आली आहे . उवारीत तालक
ु े व ग्रामीण भागातील तपासणी माचा २०२०
अखेरपयांत पण
ू ा करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

बीड श्जल्हयामध्ये िौशल्य वििासाची १० बोगस
प्रशशक्षण िेंद्रे सुरु असल्याबाबत
(४४)

*

श्री.ददलीप

१६९५
लाांडे

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी),
(चाांददिली),

अॅड.माणणिराि

िोिाटे

(शसन्नर),

श्री.राम

सातपत
ु े (माळशशरस), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.ददपि चर्वहाण

(फलटण), डॉ.भारती लर्वहे िर (िसोिा), श्री.शशरीध चौधरी (रािेर), श्री.शेखर

ननिम (धचपळूण), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.बबनराि शशांदे

(माढा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.दौलत दरोडा
(शहापरू ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासनाच्या

ववववध

सन्माननीय िौशल्य वििास मांत्री पढ
ु ील

योजना

राज्य

कौशल्य

सींस्थेमार्ात

त्या-त्या

जजल््यातील कौशल्य ववकास केंद्रामार्ात राबववण्यात येतात, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्य कौशल्य सींस्था आणण जजल्हयातील केंद्र “महास्वयीं” वेब
पो्ा लदवारे जोर्ण्यात येऊन हे पो्ा ल “मसल्व्हर ्च” या खाजगी कींपनीने
तयार केले असन
ू पो्ा लचे समायोजन त्याच कींपनीमार्ात केले जाते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कौशल्य ववकास योजनाींचा लाभ घेणाऱ्या शासकीय ककीं वा
खाजगी सींस्थाींनी या पो्ा लवर सींस्थेची नोंदणी करुन सींस्थेची मादहती,

सींस्थेदवारे ददले जाणाऱ्या प्रमशिण सींस्थेची जागा व पायाभत
ू सवु वधाींची
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मादहती पो्ा लवर ददल्यावर शासनामार्ात त्याची खातरजमा केल्यानींतर

प्रमशिण घेणाऱ्या प्रतत ववदयाथी रुपये १५ हजार रुपयाींचे मानधन सींबधीं धत
सींस्थेला दे ण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, असे असतानाही ददनाींक ४ नोव्हें बर, २०१९ या ददवशी कौशल्य
ववकास प्रमशिण तनधी प्राप्त करण्याकररता बीर् जजल्हयामध्ये अजस्तत्वातच

नसलेल्या १० प्रमशिण सींस्थाींनी एकाच वेळी नोंदणी करुन शासनाची
र्सवणक
ू केल्याचे तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या १० सींस्थाींनी पो्ा लच्या कींत्रा्दाराशी सींगनमत करुन ही

बनाव् केंद्रे उघर्ली असन
ू सदर बनाव् केंद्राींना शासककय सींकेतस्थळावरूनच
मान्यता दे ण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,त्यात

काय आढळून आले त्यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. निाब मशलि : (१) अींशत: खरे आहे . राज्य कौशल्य ववकासाच्या
राबववण्यात येणा-या योजना

महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ी व

जजल्हा कौशल्य ववकास केंद्र राबववण्यात येतात.
(२) अशींत: खरे

आहे . महाराषर

राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ी व

जजल्हयातील केंद्रे “महास्वयींम” या पो्ा लदवारे जोर्ण्यात आले आहे . सदर
पो्ा लचे व्यवस्थापन मसल्वर ्च ्े क्नोलोजीज मलमम्े र् (खाजगी) या तनक्सी
सच
ू ीबद्ध सींस्थेमार्ात केले जाते.
(३) हे खरे नाही.

(४), (५) व (६) होय, हे खरे आहे .

बीर् जजल्हयातील बोगस १० प्रमशिण सींस्थाींची नोंदणी मख्
ु य

कायाकारी अधधकारी, महाराषर राज्य कौशल्य ववकास सोसाय्ी याींच्या ददनाींक
१४.११.२०१८ च्या आदे शान्वये रद्द करण्यात येवन
ू सदर १० सींस्थाींचा समावेश
काळया यादीत करण्यात आला आहे . या सींस्थाींना कोणतेही अनद
ु ान
ववतररत करण्यात आलेले नाही.
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सदर प्रकरणाची

चौकशी

करण्यासाठी पदहली खबर (FIR) ददनाींक

०९.१२.२०१९ रोजी आझाद पोलीस ठाणे, मब
ुीं ई याींचेकर्े करण्यात आली आहे .
(७) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मांब
ु ईतील नामाांकित िांपन्याांच्या दध
ू ामध्ये भेसळ
(४५)

*

िरणाऱया विक्रेत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत

३३७

श्री.मनोहर चांदद्रिापरू े (अजन
ुय ी-मोरगाांि), श्रीमती याशमनी

यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.अबू
आजमी (मानखद
ू य शशिाजीनगर), श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), अॅड.आशशध
जयस्िाल (रामटे ि), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददिली पि
(सोलापरू शहर उत्तर), श्री.दे िेंद्र
ू )य , श्री.विजयिुमार दे शमख
ु
भय
ु ार (मोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रईस शेख (शभिांडी पि
ू )य ,
श्री.मोहन मते (नागपरू दक्षक्षण), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय अन्न ि षधध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ववशेषत: नागपरू , मब
ुीं ई आणण सोलापरू जजल््यात अन्न व

औषध प्रशासन ववभागाने दध
ु व दग्ु धजन्य पदाथाांमध्ये भेसळ करणाऱ्या
उत्पादक व ववक्रेत्याींवर ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ ते ददनाींक १ जानेवारी,
२०२० या कालावधीमध्ये छापे ्ाकून गन्
ु हे दाखल केले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील गोरे गाींव मधील भगतमसींगनगर येथे ददनाींक ११

जानेवारी, २०२० रोजी छापा ्ाकून नामाींककत कींपनीच्या दध
ु ामध्ये भेसळ
करुन ववक्री करणाऱ्या ्ोळीला गन्
ु हे शाखा, अन्न औषध प्रशासन अधधकारी
व गोरे गाव, बाींगरु नगर पोलीस चौकीतील अधधकाऱ्याींनी सींयक्
ु त कारवाई करुन
उक्त कारवाईत १३९ मल्र भेसळयक्
ु त दध
ु आणण त्यासाठी वापरण्यात येणारे

सादहत्य आणण नामाींककत कींपनीींच्या बनाव् वपशव्या जप्त करण्याींत आल्या

तसेच शे्र्ळ (ता.पींढरपरू , जज.सोलापरू ) येथे दे खील भेसळयक्
ु त दध
ु ववक्री
केंद्रावर छापा ्ाकून सींबधीं धताींवर गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असल्याचे
ददनाींक २४ डर्सेंबर, १९ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, नागपरू जजल्हयात ्ोन्र् दध
ु ाच्या नावाखाली नैसधगाक चव
नसलेल्या दध
ु ाचा हॉ्े लमध्ये चहा व इतर पदाथा तयार करण्याकरीता वापर

केला जात असन
ु दध
ु आणण दग्ु धजन्य पदाथााच्या भेसळीच्या प्राप्त १९६
नमन्
ै ी
ु याींपक

९६

नमन्
ु याींची

तपासणी

करण्यात

आली

असन
ू

नागपरू

ववभागाच्या अन्न व प्रशासन ववभागाकर्ुन दध
ु भेसळ रोखण्यासाठी तनयक्
ु त

केलेले नागपरू ववभागाचे सहायक आयक्
ु त याींचेकर्ून कारवाई होत असली

तरी प्राप्त दध
ु ाचे नमन
ु े तपासले जात नसल्याची बाब तनदशानास आली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ ते ददनाींक १
जानेवारी, २०२० या कालावधीमध्ये उत्पादक व ववक्रेत्याींवर छापे ्ाकण्यात

आलेल्याींपक
ै ी ककती जणाींवर गन्
ु हे दाखल होऊन मशिा झाली तसेच दध
ू

आणण दग्ु धजन्य पदाथा यामध्ये होणारी भेसळ थाींबववण्यासाठी शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. राजेंद्र शशांगणे : (१) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे बह
ुीं ई ववभागात
ृ न्मब
दद.०१ जानेवारी, २०१८ ते दद.०१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत दध
ु

उत्पादक व ववक्रेत्याींववरूध्द १३ प्रकरणात पोलीसात प्रथम खबर अहवाल

दाखल करण्यात आलेला आहे . तर सोलापरु जजल््यात सदर कालावधीत ०१
प्रकरणात पोलीसात प्रथम खबर अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे .

(२) अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधधकाऱ्याींनी व गन्ु हे प्रक्ीकरण शाखा,

ददहसर येथील पोलीसाींनी सींयक्
ु तपणे भगतमसींगनगर, गोरे गाव येथे कारवाई
केलेली असन
ु , सदर कारवाई दरम्यान ७८ मल्र दध
ु ाचा साठा जप्त केलेला
असन
ु ०२ जणाींना पोलीसाींनी अ्क केलेली आहे .

अन्न व औषध प्रशासनाच्या सोलापरु कायाालयातील अधधकाऱ्याींनी

दद.२३.१२.२०१९ रोजी शे्र्ऴ, ता.पींढरपरु , जज.सोलापरु येथील दध
ु सींकलन
केंद्रावर छापा ्ाकला. सदर कारवाई दरम्यान सींबधीं धताींववरूध्द पींढरपरु तालक
ु ा
पोलीस ठाण्यात प्रथम खबर अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे .
(३) हे खरे नाही.
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(४) अन्न व औषध प्रशासनाव्दारे बह
ुीं ई ववभागात दद.०१ जानेवारी, २०१८
ृ न्मब
ते दद.०१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत दध
ु उत्पादक व ववक्रेत्याींववरूध्द १३
प्रकरणात पोलीसात प्रथम खबर अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे . तर

सोलापरु जजल््यात सदर कालावधीत एका प्रकरणात पोलीसात प्रथम खबर
अहवाल दाखल करण्यात आलेला आहे .

दध
व दग्ु धजन्य पदाथाातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध
ु

प्रशासनाव्दारे तनयममतपणे
दरम्यान

दोषी

धार्ी जप्तीची कारवाई करून, सदर कारवाई

आढळलेल्या

व्यक्तीववरूध्द

कायदयान्वये कायदे शीर कारवाई करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

अन्न

सरु िा

व

मानदे

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

पनिेल बस आगाराच्या नुतनीिरणाचे िाम
प्रलांबबत असल्याबाबत

(४६)

*

४१

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.महे श

बालदी

(उरण),

अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती
मननधा चौधरी (ददहसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगर्) बस आगाराच्या नत
ु नीकरणाचे काम

इर्ूस पाका इीं्रनॅशनल प्रा.मल. या कींपनीला माहे डर्सेंबर, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान दे ण्यात आले असतानाही सींबधधत ठे केदाराने बस आगाराच्या
आराखर्यात त्र्
ु ी आढळल्यामळ
ु े अदयाप काम सरु
ु केले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सध
ु ाररत आराखर्ा मींजुरी कररता राज्य शासनाकर्े सादर केला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बस आगारचे काम अदयाप सरु
ु केले नसल्याने प्रवाशाींना
अर्चणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. अननल परब : (१), (२), (३) व (४) पनवेल येथे आधुतनक बसतळासह
(बसपो्ा ) व्यापारी सींकुल बाींधणे या प्रकल्पातींगत
ा
पनवेल येथे आगार,

बसस्थानक, इतर आस्थापना, सदतनका व वाणणज्य आस्थापना याींचा
समावेश आहे . या प्रकल्पासाठी मे.इर्ूस पाका इीं्रनॅशनल प्रा.मल. याींची

ववकासक म्हणून तनवर् करण्यात आली आहे . सदर ववकासकादवारे प्रकल्पाचे
आराखर्े पनवेल महानगरपामलकेस मींजूरीकरीता सादर करण्यात आले असता,

महानगरपामलकेच्या तनयमावलीनस
ु ार त्यात काही बदल सच
ु ववण्यात आले व
त्यानस
ु ार बदल करुन नकाशे पन्
ु हा सादर करण्यात आले आहे त.

तसेच, प्रकल्पाचा ववकासकरार करण्यासाठी ववकास कराराच्या नस्तीस

महामींर्ळादवारे मींजूरी दे ण्यात आली असन
ू , सदरची नस्ती ववकासकाने

नोंदणी कायाालय, अलीबाग येथे सादर केली असता, त्यावर नोंदणी शल्
ु क ५
्क्के लावणेबाबत नोंदणी कायाालयाने सधु चत केले आहे .
सदयजस्थतीत

प्रवाशाींच्या

सोयीकरीता

तात्परु त्या

स्वरुपाच्या

बसस्थानकाचे काम सरु
ु असन
ू , ते अींततम ्प्प्यात आहे व पनवेल येथील
पव
ु ीचे बसस्थानकातन
ू वाहतक
ू सरु ळीत चालू आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

मुांबई विद्यापीठातील शशक्षणाचा दजाय उां चािण्याबाबत
(४७)

*

१६६४

श्री.पर्थ
ृ िीराज चर्वहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू
पश्श्चम), श्री.शमहीर िोटे चा (मल
ांु ) :
ु ड

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जागततक क्रमवारीत मब
ुीं ई ववदयापीठाचा क्रमाींक ८०० पेिा अधधक खाली
घसरला असन
ू , आमशया खींर् आणण त्रब्रक्स दे शातील मशिण सींस्थाींच्या

क्रमवारीत दे खील मब
ुीं ई ववदयापीठाचा दजाा खालावला असल्याचे तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परीिा वेळेवर न होणे, पेपर गहाळ होणे, ऑनलाईन
मल्
ू याींकनात

झालेला

गैरप्रकार,

पन
ु मल्
ुा याींकनासाठी

होणारा

ववलींब

या
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कारणाींमळ
ु े मब
ुीं ई ववदयापीठाचा दजाा अधधकाधधक घसरत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ववदयापीठातर्े घेण्यात येणाऱ्या परीिा आणण तनकालाच्या
अतनजश्चत

ववदयापीठात

वेळापत्रकामळ
ु े
प्रवेश

ममळणे

अींततम

वषााच्या

जजकीरीचे

झाले

अनेक

असन
ू

ववदयार्थयाांना
काही

परदे शी

ववदयार्थयाांना

ममळालेला प्रवेश ही घेता न आल्याच्या घ्ना तनदशानास आल्या आहे त, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ववदयापीठाच्या या अनागोंदी कारभारात सध
ु ारणा घर्वन
ू
ववदयापीठाचा दजाा उीं चावण्याबाबत शासनाने काय उपाययोजना व कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत : (१) हे खरे नाही. क्यए
ू स (क्वाकरे ली सायमींर्) वल्र्ा
यतु नव्हमसा्ी रँककगनस
ु ार जागततक क्रमवारीत मब
ुीं ई ववदयापीठाचा क्रमाींक
८०१-१००० या बँर् मध्ये असन
ू दे शातील सवोत्तम मशिणसींस्थाींच्या यादीत
मब
ींु ई ववदयापीठाचा समावेश आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही. मब
ुीं ई ववदयापीठातर्े घेण्यात येणाऱ्या परीिा व
मल्
ु याींकनाची कामे ऑनलाईन पध्दतीदवारे करण्यात येत असन
ू ऑनलाईन

पध्दतीने परीिेचे तनकाल वेळेत जाहीर होत आहे त. पन
ु मल्
ूा याींकनाींचे अजा
आल्यानींतर ववदयार्थयाांच्या उत्तरपजु स्तकेंचे ऑनलाईन पन
ु मल्
ुा याींकन करण्यात
येवन
ववदयार्थयाांचे तनकाल वेळेत ववदयापीठाच्या सींकेतस्थळावर जादहर
ू

करण्यात येतात. उच्च्ा मशिणासाठी परदे शात जाणाऱ्या ववदयार्थयाांचे नक
ु सान
झालेले नसन
आवश्यकता असल्यास ववदयाथी परीिा ववभागाशी सींपका
ू

साधतात. अशा ववदयार्थयाांचे शैिणणक नक
ु सान होणार नाही याची ववशेष
दिता ववदयापीठादवारे घेण्यात येत.े
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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नाशशि शहर ि श्जल््यातील नदी प्रदध
ु ण दरू िरण्याबाबत
(४८)

*

३६

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), अॅड.राहुल दढिले

(नाशशि पि
ू )य , श्रीमती सरोज आदहरे (दे िळाली), श्रीमती सीमा महे श दहरे
(सीमाताई) (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मा.उच्च न्यायालयाने व सवोच्च न्यायालयाने वारीं वार तनदे श दे ऊनही

नामशक शहरातील गोदावरी व नींददनी नदी पात्रात प्रदष
ू ण होत असल्याची

बाब ददनाींक ५ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(२)

तसेच

सातपरू

व

अींबर्

(जज.नामशक)

औदयोधगक

वसाहतीतील

कारखानदार रसायनममश्रीत साींर्पाणी व मल जल स््ॉमा वॉ्र पाईपव्दारे

नाल्यामध्ये सोर्त असल्याने महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण मींर्ळ व महाराषराच्या
पयाावरण ववभागाच्या वतीने

रसायनममश्रीत दवु षत साींर्पाणी तन:स्सारण

करण्याबाबत आदे श दे वनह
ु ी दवु षत साींर्पाणी प्रकक्रया न करता गोदावरी व
वालदे वी नदीत सोर्ल्याने नदीचे पाणी प्रदवू षत झाल्याचे तसेच गोंदे , वार्ीव
औदयोधगक

िेत्रातील

प्रदवु षत

साींर्पाण्यामळ
ु े

शेतक-याींच्या

ववहीरीींच्या

पाण्याला दे णखल दग
ां ी येवन
ु ध
ू पररसरातील भात व इतर वपके नष् झाल्याने
शेतकऱ्याींचे

नक
ु सान झाले

असल्याचे

माहे

जानेवारी,

त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

२०२०

मध्ये

वा

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने गोदावरी व उपनदयाींच्या पन
ु जजावन
प्रकल्पासाठी ववभागीय आयक्
ु ताींच्या अध्यितेखाली महाराषर प्रदष
ू ण तनयींत्रण
मींर्ळाच्या अींतगात स्थापन केलेल्या सममतीच्या पाहणी अहवालात नामशक

शहर हद्दीतील गोदावरी व उपनदयाींमध्ये रसायनममश्रीत दवु षत साींर्पाणी व
प्रकक्रया न केलेले पाणी ममसळत असल्याचे नमद
ू केले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, वालदे वी व दारणा नदीतील पाणी पींवपींग होवन
ू नामशक रोर्

पररसरातील नागररकाींना वपण्यासाठी परु ववले जात असल्याचे तनदशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्यास, उपरोक्त नदयाींचे प्रदष
ु ण ्ाळणे तसेच गींगापरू च्या प्रस्ताववत
मल जल प्रकक्रया केंद्रादवारे शध्
ु द होणारे पाणी गोदावरी नदीत न सोर्ता ते
एमआयर्ीसीला औदयोधगक कामाींसाठी ददल्यास नदी प्रदष
ु णाची समस्या दरू
होणार असल्याने याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, गोदावरी व वालदे वी नदीमध्ये ववनाप्रकक्रया
घरगत
ु ी साींर्पाणी ममसळत असल्याचे आढळून आले.

(४) वालदे वी नदीतन
ू वपण्यासाठी पाणीपरु वठा करण्यात येत नाही. तथावप,

दारणा नदी प्रवादहत असताना ५० द.ल.मल./ददन पाणी शध्
ु दीकरण प्रकक्रया
करुन नागरीकाींना परु ववण्यात येत.े

(५) गींगापरू येथील मलतन:सारण केंद्र कायााजन्वत करण्यात आले असन
ू
त्यामधन
प्रकक्रया केलेले साींर्पाणी नदीत सोर्ण्यात येत आहे . तथावप,
ू

सदयजस्थतीमध्ये सदर प्रकक्रयाकृत साींर्पाणी एमआयर्ीसीला औदयोधगक
कामाकररता दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव नामशक महानगरपामलकेने एमआयर्ीसीला
सादर केलेला नाही.

(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्यात विमानतळाच्या धतीिर दजेदार बसतळ उभारण्याबाबत
(४९)

*

३१७

अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श बालदी (उरण), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांददिली पि
ू )य , श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू
दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत (दादा) पाटील (िोथरुड), अॅड.राहुल नािेिर
(िुलाबा),

डॉ.बालाजी

किणीिर (अांबरनाथ),

डॉ.तानाजी

सािांत (पराांडा),

श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पश्श्चम),
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श्री.ज्ञानराज

चौगल
ु े

(उमरगा),

(भस
ु ािळ),

श्री.अननल

श्री.श्रीननिास

िनगा

(पालघर),

श्री.महें द्र

थोरिे

श्री.मांगेश

िुडाळिर (िुलाय), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पश्श्चम), श्री.सांजय साििारे
बाबर

(खानापरू ),

(िजयत) :

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

एस.्ी.

आगारामध्ये

प्रतीिालय,

रे स््ॉरीं ्,

वाहनतळ,

मनोरीं जनाची व्यवस्था, जनररक मेडर्कल दक
ु ान यासह अनेक सवु वधा एकाच
दठकाणी

दे ण्यासाठी

ववमानतळाच्या

धतीवर

बसपो्ा

उभारणीचा

तनणाय

एस.्ी. महामींर्ळाने सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, बसपो्ा ची तनमीती करण्याची महत्वाकाींिी योजना प्रत्यिात

सरु
ु करण्यासाठी ववकासकाींकर्ून तनववदा मागववल्याची बाब ददनाींक १३
जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आलेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, महामींर्ळाच्या बाींधा, वापरा, हस्ताींतररत करा योजनेंतगात

बाींधले जाणारे बसपो्ा केवळ तीस वषााच्या भार्ेपट्टयाने दे ण्याबाबतची जाचक
अ् तसेच उक्त प्रकल्पाचे बदलणारे स्वरुप या कारणाने अनेक ववकासकाींना

या महत्वाकाींिी योजनेत स्वारस्य नसल्याचेही तनदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या कायाक्रमाचे आयोजन पनवेल येथील बसतळाचे भमू मपज
ू न
करुन सरु
ु करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने बसपो्ा ची तनममाती राज्यात कोणकोणत्या जजल््यात
ु ग
करण्यात येणार आहे वा येत आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. अननल परब : (१) व (२) हे खरे आहे .

बसपो्ा ची तनममाती करण्याकरीता १३ दठकाणाींची तनवर् करण्यात आली

असन
प्रकल्पाींकरीता तनववदा मागववण्याची कायावाही
ू , सन २०१७ पासन
ू
करण्यात येत आहे . सदयजस्थतीत १३ दठकाणाींपक
ै ी पनवेल व औरीं गाबाद
येथील ववकासकाींची तनवर् करण्यात आलेली आहे .
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(३) हे खरे नाही.

तथावप, सध्या जममन ममळकत (ररयल इस््े ्) व्यवसायात मींदी

असल्याकारणाने सदर प्रस्तावाींना ववकासकाींचा अल्प प्रततसाद प्राप्त होत
आहे .

(४) हे खरे आहे .
(५)

पनवेल

(मब
ुीं ई),

बोरीवली

नॅन्सीकॉलनी

(मब
ुीं ई),

नामशक-महामागा

(नामशक), जळगाव, धळ
ु े , औरीं गाबाद, नाींदेर्, पण
ु े-मशवाजीनगर, कोल्हापरू ,
साींगली, सोलापरू , अकोला, नागपरू -मोरभवन (नागपरू ), या व्यततररक्त ठाणे
वींदना व मभींवर्ी (ठाणे) या बसस्थानकाींचा दे खील बसपो्ा तनममतीमध्ये
समावेश करण्यात आला आहे .
(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

पोलादपूर तालुक्यातील (श्ज.रायगड) मुांबई-गोिा मागायिरील पालेिाडी
पररसरात विधारी िेशमिल सावित्री नदीत टािणाऱयाांिर
िारिाई िरण्याबाबत
(५०)

*

१७०

श्री.मांगश
े

िुडाळिर

(िुलाय),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(िडाळा), अॅड.राहुल नािेिर (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.बालाजी
किणीिर

(अांबरनाथ),

श्री.भरतशेठ

गोगािले

(महाड),

श्री.महें द्र

दळिी

(अशलबाग), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायनिोळीिाडा), श्रीमती माधुरी शमसाळ (पियती), श्री.महें द्र थोरिे (िजयत) :
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ई-गोवा राषरीय महामागाालगत वाहणा-या साववत्री नदी पात्राजवळच्या

पालेवार्ी (ता.पोलादपरू , जज.रायगर्) पररसरात तसेच साववत्री नदीत ददनाींक

२८ डर्सेंबर, २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास एका ्ँ करमधून ववषारी केममकल

्ाकण्यात आल्याने नदीतील मासे मत
ृ झाले तसेच नदी ककनाऱ्या लगतच्या
नळपाणी योजनेच्या जॅकवेलमध्येही सदर प्रदवू षत पाणी मशरल्याने नळादवारे
होणारा पाणी परु वठा बींद करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, केममकल झोन असलेल्या कोकणातील महार् औदयोधगक
वसाहतीमध्ये अनेक केममकल इींर्जस्रज असन
ू या कारखान्याींमधून उत्सजजात
होणारा

रासायतनक

न्यर
ू लायझेशन

एमआयर्ीसीतील

घनकचरा

आणण

द्रवरुप

सीइ्ीर्मध्ये

दे खील

ही

करण्याची

प्रकक्रया

खधचाक

केममकल

असल्याने

प्रकक्रया

वेस््स

तसेच

्ाळण्यासाठी

याींचे

महार्

काही

केममकल इींर्स्रीजमधून तनजान भागात तसेच र्ोंगरद-याींमध्ये सातत्याने
्ँ करदवारे केममकल ्ाकण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या नदीतन
ू आसपासच्या गावाींना पाणीपरु वठा केला जात
असल्याने नदीलगतच्या पाले, ददववल, वावे, सवाद, धारवली, हावरे आदी

गावातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले असन
येथील ग्रामस्थाींना
ू
वपण्याच्या पाण्यासाठी भ्कींती करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ्ँ करमधून कोणते ववषारी केममकल नदीत सोर्ले जाते
याबाबत ्ँ कर चालक तसेच केममकल कींपनीचा शोध घेणे हे प्रदवु षत

पाण्याच्या पथ
ृ :करण अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पोलादपरू पोमलसाींना शक्य
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ववषारी रसायनाचा ्ँ कर साववत्री नदीत
्ाकणाऱ्या ्ँ कर मालकावर गन्
ु हा दाखल करुन कारवाई करणे तसेच प्रदवु षत
पाण्याचा पथ
ृ :करण अहवाल पोलादपरू पोमलस ठाण्यात लवकरात लवकर
प्राप्त होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .

• तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी, पोलादपरू याींच्या अहवालानस
ू ार खबरदारीचा
उपाय म्हणून पाणी परु वठा तात्परु ता बींद केला होता. पयाायी व्यवस्था
केल्यामळ
ु े ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी इतरत्र जावे लागले नाही.

• तदनींतर जजल्हा सावाजतनक आरोग्य प्रयोगशाळा, अमलबाग व तालक
ु ा
आरोग्य अधधकारी, पोलादपरू याींनी सदर पाणी वपण्यास योग्य असल्याचा
अहवाल ददल्याींनतर पाणी परु वठा पन्
ु हा सरु ळीत सरु
ु करण्यात आला होता.
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(४) व (५) • पालेवार्ी पररसरातील साववत्री नदी पात्रामध्ये ्ाकाऊ रसायन
सोर्ण्यात

आलेल्या

घ्नेची

ददनाींक

२८/१२/२०१९

पोलादपरू याींच्या दै नदीं दनीमध्ये नोंद घेण्यात आली आहे .

रोजी

पोमलस

ठाणे,

• तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी, पोलादपरू याींनी केलेल्या प्रदवू षत पाण्याच्या

पथ
ू ार सदर घ्नेचा तपास पोलादपरू पोमलस ठाण्यामार्ात
ृ :करण अहवालानस
सरु
ु आहे .

(६) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

राज्य पररिहन महामांडळातील िमयचाऱयाांच्या गणिेश
खरे दीत झालेला गैरर्वयिहार
(५१)

*

३०५

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पश्श्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशध
शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील (तळ
भातखळिर (िाांददिली पि
ु जापरू ), श्री.अतल
ु
ू )य , िॅप्टन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अशभमन्यु पिार (षसा), श्रीमती दे ियानी

फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचिड), अॅड.पराग अळिणी
(विलेपाले), श्रीमती मननधा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.महे श
बालदी (उरण) :
काय :-

सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्य पररवहन महामींर्ळ पव
ू ी आपल्या कमाचा-याींना कापर् दे ऊन मशलाई
भत्ता दे त असे व त्यासाठी एकूण १५ को्ी रुपये खचा करण्यात येत असन
ू ,
त्यापैकी

सम
ु ारे

रुपये

७.५०

को्ीचे

कापर्

खरे दी

व

उवाररत

रक्कम

कमाचाऱ्याींना मशलाई भत्ता म्हणून दे ण्यात येत असे, मात्र हे बींद करुन
एस.्ी महामींर्ळाने थे् प्रततवषी गणवेश मशवन
ू कपर्े दे ण्याचा तनणाय घेतला

व यासाठी एका खाजगी कींत्रा्दाराशी सम
ु ारे रुपये ६४ को्ीींचा करार केला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

मागील

३

वषाापासन
ू

कमाचाऱ्याींना

गणवेश

ममळालेला

नसल्याने सम
ु ारे रुपये ६४ को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता तनमााण
झाली असन
ू कमाचाऱ्याींमध्ये ती अस असींतोष पसरला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानस
ु ार

दोषीींववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींबधीं धत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. अननल परब : (१) हे खरे आहे .

सदर खचा हा सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८

वषाासाठी असन
ू तो प्रतत वषा रु.२१.६७ को्ी एवढा आहे .

या ३

(२) हे खरे नाही.
पात्र

महाराषर राज्य मागा पररवहन महामींर्ळातील सवा ववभागातील गणवेश
कमाचाऱ्याींनी

त्याींच्या

साईजनस
ु ार

व

सींवगातनहाय

मादहती

कळववल्याप्रमाणे एकूण ०४ गणवेश सींचापैकी ०२ गणवेश सींचाचे ववतरण

करण्यात आले असन
ू , उवाररत ०२ गणवेश सींचाचा सींपण
ु ा परु वठा मे.गणु णणा
कममशायल कॉपोरे शन, मब
ुीं ई या परु वठादाराने केला असन
ू , गणवेश ववतरणाचे
काम चालु आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

पनिेल (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) येथील रास्त भाि दि
ु ानाांमध्ये
ऑनलाईन पद्धतीने धान्य िाटप िरण्याबाबत

(५२)

*

४२

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.महे श

बालदी

(उरण),

अॅड.आशशध शेलार (िाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती
मननधा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा आणण

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पनवेल (ता.पनवेल, जज.रायगर्) रास्त भाव दक
ु ानाींमध्ये स्वाईप यींत्रणा
म्हणजे ई-पॉस ममशनच्या सहाय्याने लाभाथीना अन्न धान्याींचे ववतरण सरू
ु
करण्यात आले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालक्
ीं े, धचींचवली तर्े
ु यातील धामणी, दीं द
ु रे , मालर्ुग
वाजे, वाींगनी तर्े तळोजे, करीं बेली तर्े तळोजे ही सहा गावे ने्वका मध्ये

येत नसल्याने लाभार्थयाांना ऑर्लाईन पद्धतीनेच धान्य वा्प करण्यात येत
आहे, हे ही आहे काय,

(३) असल्यास, ऑनलाईन पद्धतीने धान्य वा्प होत नसल्याने ग्रामस्थाींना

होणा-या धान्य परु वठयासींबध
ीं ीची कोणतीच मादहती उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े

परु वठा ववभागाच्या कारभारा ववषयी ग्रामस्थाींमध्ये असींतोष तनमााण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उक्त सहा गावातील
ग्रामस्थाींना

होणा-या

धान्य

परु वठयासींबध
ीं ीची

मादहती

उपलब्ध

होऊन

ऑनलाईन पद्धतीने धान्य वा्प होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही वा
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. छगन भज
ु बळ : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) वरील सहा गावामध्ये ऑनलाईन पध्दतीनेच ई-पॉस मशीनदवारे धान्य
ववतरण करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

रायगड (श्ज.रायगड) किल्ल्यािर पययटिाांना मुलभूत सोयी ि
किल्ल्याच्या सांिधयनासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५३)

*

१६७७

श्री.पर्थ
ृ िीराज चर्वहाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे (नागपरू
पश्श्चम) : सन्माननीय पययटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) रायगर् जजल््यातील छत्रपती मशवाजी महाराजाींच्या स्वराज्याची राजधानी
असलेल्या

ककल्ले

रायगर्ाच्या

ववकासासाठी

तत्कालीन

मख्
ु यमींत्रयाींच्या

अध्यितेखालील उच्चस्तरीय सममतीने माहे माचा, २०१७ मध्ये रुपये ६०७
को्ी इतका तनधी मींजरू केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापैकी अपरू ा तनधी सींबधीं धत यींत्रणेकर्े वगा केला असल्याने
रायगर् ककल्ल्यावरील ववकासकामे ठप्प झाली असन
ू पया्काींना वपण्यासाठी
पाणी

उपलब्ध

नसणे,

वाहनतळे

नसल्याने

वाहतक
ु ीची

कोंर्ी

होणे,

स्वच्छतागह
ु भत
ू सोयी उपलब्ध नसणे अशा अनेक अर्चणीींना
ृ आणण मल
सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पया्काींना मल
सोयी सवु वधा उपलब्ध करणे तसेच
ु भत
ू
ककल्ल्याच्या सींवधानासाठी परु े सा तनधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनातर्े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. आददत्य ठािरे : (१) हे खरे आहे .
पया्न

ववभागामार्ात

रायगर्

ककल्ला

व

पररसर

रु.६०६.०९ को्ीच्या आराखड्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे .

ववकासाच्या

(२) हे खरे नाही.

ककल्ले रायगर्ावर महादरवाजा, कोळीींब तलाव व जगददश्वर मींददराच्या

पाठीमागे अशा एकूण ३

दठकाणी स्वच्छतागह
ृ े बाींधण्याचे काम प्रगतीपथावर

आहे . तसेच पया्काींना स्वच्छ वपण्याचे पाणी परु ववण्यासाठी आर. ओ. यींत्रणा
बसववण्यात आली आहे .

तसेच रायगर् ककल्ल्यावरील पदपथ, सींरिण मभींत, रे लीींगची दरु
ु स्ती

करणे, ककल्ले रायगर् पररसरातील २१ गावाींतील १३ रस्त्याींची सध
ु ारणा करणे
इत्यादी कामे प्रगतीपथावर आहे त.

(३) रायगर् ककल्ला व पररसर ववकासाच्या आराखड्यास माचा, २०१७ मध्ये

मान्यता दे ण्यात आली असली तरीही सन २०११-१२ पासन
आतापयांत
ू
रु.६०.७५ को्ी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

-----------------
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राजश्री शाहू महाराज शशष्ट्यित्ृ ती योजनेत
लाभार्थयांचे घटलेल्या प्रमाणाबाबत
(५४)

*

३६५१

(फलटण) :

श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.ददपि चर्वहाण

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राजश्री शाहू महाराज मशिण शल्
ु क मशषयवत्ृ ती योजनेची सन २०१९-२०२०
या आधथाक वषाात अजा करण्याची मद
ु त ददनाींक १४ जानेवारी, २०२० रोजी वा
त्या सम
ु ारास सींपषु ्ात आलेली असन
ू सन २०१८-१९ पेिा १८६१४ कमी अजा
दाखल करण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१९-२० या आधथाक वषाात सन २०१८-१९ या वषी पेिा
१८६१४ कमी अजा दाखल होण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त,

(३) तसेच ववशेषता पण
ु े ववभागातन
ू तनजश्चत ककती अजा कमी प्राप्त झाले
आहे त व त्याची कारणे काय आहे त

(४) राजश्री शाहू महाराज मशषयवत्ृ ती योजनेत कमी नावे समाववष् होण्यास
जबाबदार असणाऱ्या अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. उदय सामांत : (१) हे अशींत: खरे आहे .

राजषी छत्रपती शाहू महाराज मशिण शल्
ु क मशषयवत्ृ ती योजनेसाठी
अजा सादर करण्याची मद
ु त दद.१५/१/२०२० पयांत होती.

तथावप, सदर योजनेअत
ीं गात मागील वषााच्या तल
ु नेत कमी अजा प्राप्त

झाल्याचे तनदशानास आल्याने ववदयाथी दहत लिात घेऊन,

ऑनलाईन पध्दतीने अजा सादर करण्याची मद
ु त दद. २९/२/२०२० पयांत
वाढववण्यात आली आहे .
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त्यानस
ु ार ववदयार्थयाांकर्ून अजा सादर करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उदभ्ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

राजेंद्र भागित

सधचि (िाययभार),

महाराष्ट्र विधानसभा
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