
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

िाराांविि प्रश्नोत्तराांची यादी 

  

सोमिार, वदनाांि २२ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण ३१, १९४४ ( शिे ) 

  

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) उच्च ि िांत्रवशक्षण, सांसदीय िाये मांत्री 

(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छिा मांत्री 

(५) अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 

(६) अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण 

मांत्री 

(७) शालेय वशक्षण मांत्री 

(८) पययटन मांत्री 

 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२ 
------------------------------------- 

 

शासिीय औषधवनमायणशास्त्र महाविद्यालय, औरांगाबाद येथील सांशोधि मागयदशयिाांच्या ररक्त जागाांबाबि 
  

(१) *  ४६०६६   श्री.सांजय वशरसाट (औरांगाबाद पविम) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाअतंगगत शासकीय औषधवनमागणशास्त्र महाववद्यालय, औरंगाबाद या 

संशोधन कें द्रामध्ये संशोधक मागगदशगकाच्या ४१ ररक्त जागांची यादी ववद्यापीठाने प्रदवशगत केल्यानंतर वदनांक ०५ फेब्रवुारी, 

२०२२ रोजी वा त्या समुारास झालेल्या मलुाखतीत ववद्यार्थी पात्र झाले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, मलुाखतीत ववद्यार्थी पात्र ठरल्यानंतर प्राचायग, औषधवनमागणशास्त्र, महाववद्यालय, औरंगाबाद यांनी 

वदनांक १५ फेब्रवुारी, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास सदर पदासाठी केवळ ७ जागा ररक्त असल्याची मावहती वदली, ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी पात्र ववद्यार्थयाांचे शैक्षवणक व आवर्थगक नुकसान टाळण्यासंदर्ागत तसेच संबंवधत दोषींवर 

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) ह ेअशंतः खरे आह.े 

       शासकीय औषधवनमागणशास्त्र महाववद्यालय, औरंगाबाद यरे्थील संशोधन कें द्राला ववद्यापीठाने मान्यता दतेाना प्रवेश 

क्षमतेची अट फक्त १० ववद्यार्थयाांना वदली असतानाही सदर महाववद्यालयाने संशोधन कें द्रात कायगरत असलेल्या ८ 

संशोधक मागगदशगकांकडील एकूण ४४ जागा ररक्त असल्याचे ववद्यापीठास कळववले होते. सदर जागा लक्षात घेऊन 

ववद्यापीठाने पात्र ववद्यार्थयाांची गुणवत्ता यादी तयार केली होती. 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

     महाववद्यालयाने एकूण ररक्त जागेच्या प्रमाणात पात्र ववद्यार्थयाांची वशफारस ववद्यापीठाकडे न करता संशोधन कें द्राच्या 

प्रवेश क्षमतेच्या ररक्त असलेल्या म्हणज ेफक्त ७ ववद्यार्थयाांची वशफारस करुन नामवनदशेन पाठववण्यात आले होते. 
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(३) महाववद्यालयातील संशोधन कें द्रात उपलब्ध असलेल्या संशोधक मागगदशगक व इतर र्ौवतक सवुवधा यांच्या प्रमाणात 

संशोधन कें द्राची प्रवेश क्षमता वाढवनू दणे्यासंदर्ागत प्राचायाांच्या पत्रानंतर, ववद्यापीठाने सदर महाववद्यालयाच्या संशोधन 

कें द्राच्या वाढीव प्रवेश क्षमतेस मान्यता दऊेन सवग पात्र ववद्यार्थयाांना पी.एच.डी.साठी प्रवेश दणे्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

रायगड वजल्हयािील पाणी टांचाई दूर िरण्याबाबि 
  

(२) *  ४४६८५   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड वजल्हयात पाणी टंचाईची तीव्रता वदवसें-वदवस वाढत असल्याने माह े मे, २०२२ अखेर २६४ गावे तसचे 

वाडयांवर ३३ टँकरने पाणीपरुवठा केला जात असनू समुारे ५८ हजार नागररकांना टँकरचे अशदु्ध पाणी प्यावे लागत 

असल्यामळेु नागररकांच्या आरोग्याला धोका वनमागण झाला असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यावषी वजल्हयात १ हजार ९२५ संर्ाव्य पाणी टंचाईग्रस्त गावे व वाड यांच्या पाणी टंचाई वनवारणासाठी 

समुारे रु.९ कोटी ९४ लाखाचा पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला असनू मागील वषी ११ कोटी ३९ लाख 

रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, प्रशासनाच्या दलुगक्षामळेु पाणी टंचाई आराखडा तयार करून सदु्धा दरवषी रायगड वजल्हयात पाणी 

टंचाईग्रस्त गावांची व वाडयांची संख्या वाढत असल्याने नागररकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून रायगड वजल्हयातील गावे व वाडया पाणी टंचाई मकु्त करण्याबाबत 

तसेच वनयवमत पाणी परुवठा होण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. गुलाबराि पाटील : (१)  नाही, 

    वजल्यात टँकरने अशधु्द पाणी परुवठा केल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 

(२)  होय. 

(३)  नाही, 

    गत वषीच्या तलुनेने यावषी टंचाई ग्रस्त गाव ेव वाड यांची संख्या कमी झालेली आह.े  तरी टंचाईग्रस्त र्ागात तेर्थील 

लोकसंख्येनसुार व आवश्यकतेनसुार पाणी परुवठा करण्यात आलेला आह.े 

(४)  रायगड वजल्यातील गावे व वाड यांना वनयवमत पाणी परुवठा करण्यासाठी जल जीवन वमशन अतंगगत १०७० नळ 

पाणी परुवठा योजना मंजरू करण्यात आल्या असनू त्यापैकी ४५९ योजनांचा कायागरंर् आदशे झाला असनू, ३९७ योजना 

प्रगती पर्थावर आहते.  तसेच रायगड वजल्यात सन २०२२ च्या उन्हाळ्यात नागररकांना पाणी परुवठा मबुलक 

होण्यासाठी वद. १९.०६.२०२२ अखेर ३७ टँकरद्वारे ५८ गावे व २४५ वाड या असे एकूण ३०३ वठकाणी प्रत्यक्षात 

टँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात आलेला आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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बीड वजल्याि टँिरने पाणी परुिठा िरण्याच्या िामाि झालेली अवनयवमििा 
  

(३) *  ४७२०३   श्री.सांवदप वक्षरसागर (बीड) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड वजल्यामध्ये सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीसाठी टँकरद्वारे पाणी परुवठा करण्याचे कंत्राट वतन ट्रान्सपोटग, 

लातरू यांना दणे्यात आले होते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी पंचायत सवमतीस्तरावर लॉगबकुमध्ये चकुीच्या नोंदी करणे, जीपीआरएस बंद ठेवण,े टँकरला 

बनावट नंबरप्लेट लावण ेव टँकरने एकदा पाणी परुवठा करुन लॉगबकुमध्ये तीनदा केल्याचे दशगवनू कंत्राटदार व शासकीय 

अवधकारी यांनी आवर्थगक लटू केल्याच्या तक्रारी नागररकांनी शासनाकडे केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींनी वजल्हावधकारी, बीड यांना वदनांक ७ नोव्हेंबर, २०२१, मखु्य 

कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पररषद, बीड यांना वदनांक २० वडसेंबर, २०२१, सवचव, पाणीपरुवठा व स्वच्छता ववर्ाग, 

मंत्रालय यांना तसेच मा.पाणीपुरवठा राज्यमंत्री यांना वदनांक २१ वडसेंबर, २०२१ रोजी पत्र व वनवेदने दऊेन याबाबत 

चौकशी करण्यात यावी व तोपयगत संबंवधत कंत्राटदाराची दयेके अदा न करण्याची मागणी केली आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन कंत्राटदार व संबंवधत दोषी अवधकाऱयांवर कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) अशंत: खरे आह.े  

वजल्हावधकारी, बीड यांनी वतन ट्रान्सपोटग, लातरू यांच्या सोबत सन २०१९ या वषागत वदनांक ३१.०१.२०१९ रोजी व सन 

२०२० या वषागकररता वदनांक ०८.०६.२०२० या कालावधीपासनू करार करण्यात आलेला आह.े त्यानसुार संबंवधत 

ठेकेदाराला कायागरंर् आदशे दणे्यात आलेले आहते व त्याची मदुत वदनांक २० जनू, २०२१ पयांत होती.  

(२)  अशंत: खरे आह.े  

      सन २०१९-२० या वषागत तक्रार प्राप्त झालेली असनू सदर तक्रारीच्या अनषुगंाने चौकशी करण्यात आलेली आह.े  

(३) होय,  

(४) वदनांक ०७.११.२०२२ रोजीच्या तक्रारीच्या अनषुगंाने क्षेत्रीय कायागलयाकडून शासनास अहवाल प्राप्त झालेला 

असनू यावर छाननीअतंी शासनस्तरावर आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येत आह.े  

(५)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

  

दाभोन (िा.डहाणू, वज.पालघर) गािािील िाांढोलपाडयाि वनमायण झालेली पाणी टांचाई 
  

(४) *  ४५२३८   िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिय), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.प्रशाांि 

ठािूर (पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर) :   सन्माननीय 

पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दार्ोन (ता.डहाण,ू वज.पालघर) गावातील कांढोलपाडयात पाणीटंचाईचा गंर्ीर प्रश्न वनमागण झाला असनू गावातील 

मवहलांना पाण्यासाठी एक ते दीड वकलोमीटर पयांतची पायपीट करावी लागत असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर गावातील हातपंप नादरुुस्त असनू पाण्याच्या टाकीत पाणी नसणे तसेच कुपनवलकाही नसल्याने 

गावातील नागरीकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, शासनाने ठक्कर बाप्पा योजनेतनू सन २०१७-१८ मध्ये सौर ऊजेवर आधारीत नळ पाणी परुवठा योजना 

सरुु केली परंत ूगत तीन वषाांपासून त्याची दखेील अमंलबजावणी होत नसल्याचे वनदशगनास आले, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दार्ोन गावातील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी ठक्कर बाप्पा 

पाणी परुवठा योजना तात्काळ कायागवन्वत करण्याच्या दृष्टीन ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) नाही. 

(२) नाही, 

      सदर गावातील हातपंप सवुस्र्थतीत आहते. 

(३) व (४) अशंत: खरे आह.े 

      ठक्करबाप्पा योजनेतनु सन २०१७-१८ मध्य े सौर ऊजेवर आधारीत नळ पाणी परुवठा योजना कायागवन्वत करण्यात 

आली होती. परंत ुया योजनेची उद्भव ववंधन ववहीर खचल्याने व सौर मोटार पंप ववंधन ववहीरीत अडकल्याने, ही योजना 

बंदहोती. परंत ुपयागयी ववंधन ववहीरीवर नवीन मोटार बसवनु योजना सरुु करण्यात आलेली आह.े  

(५)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

टेंभी (िा.महागाांि, वज.यििमाळ) येथील सावित्रीबाई फुले िन्या विद्यालय आवण निभारि प्राथवमि शाळेि 

मध्यान्ह भोजनामध्ये प्लावस्टिचा िाांदूळ आढळून आल्याबाबि 
  

(५) *  ४६८२१   श्री.नामदेि ससाणे (उमरखेड) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) टेंर्ी (ता.महागांव, वज.यवतमाळ) येर्थील वजल्हा पररषदचे्या साववत्रीबाई फुल े कन्या ववद्यालय आवण नवर्ारत 

प्रार्थवमक शाळेत मध्यान्ह र्ोजनामध्ये प्लावस्टकचा तांदळू दणे्यात आल्याचे माह े माचग, २०२२  मध्ये वा त्यादरम्यान 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी तांदळू तपासणीकररता अन्न व औषध प्रशासन ववर्ागाकडे पाठववण्यात आला आह,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदरचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आह े काय, त्यात काय आढळून आले व  त्यानसुार 

संबंवधतांववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ?  

 

श्री. सांजय राठोड : (१) ह ेखरे नाही.    

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िोरोनामळेु दोन्ही पालिाांचे वनधन झालेल्या विद्यार्थयाांचे पदिी िा पदव्युत्तरपयांिचे  

वशक्षण शुल्ि माफ िरण्याबाबि 
  

(६) *  ४७८८८   श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय उच् च 

ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोरोनामळेु ज्या ववद्यार्थी/ ववद्यार्थीनींच्या दोन्ही पालकांचे वनधन झाले अशा ववद्यार्थयाांचे पदवी वा पदव्यतु्तरपयगतच े

वशक्षण पणुग होईपयगतचे संपणूग शलु्क माफ करण्याचा वनणगय राज्यशासनाने घेवनूही ववद्यापीठांशी संलग्न महाववद्यालयांनी  
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लार्ार्थी पाल्यांना शुल्कामध्ये कोणतीही सवलत वदली नसल्याचे माह ेमे, २०२२ रोजी मध्ये वा त्या दरम्यान वनदशगनास 

आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शलु्क न र्रल्याने पररक्षेकरीता ववद्यार्थयाांची अडवणकू केली जात आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शलु्क माफ करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१)  ह ेखरे नाही. 

   शासनाने वद.३० जनू,२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील सवग अकृषी ववद्यापीठांना कोवव्हड-१९ 

च्या  प्रादरु्ागवामळेु ज्या ववद्यार्थयाांचे/ववद्यार्थीनीचे  आई/वडील/पालक मयत झाले असतील अशा 

ववद्यार्थयाांचे/ववद्यार्थीनींचे पदवी/पदव्यतु्तर पयांतचे वशक्षण पणूग होईपयांतची संपणूग फी माफ करण्याबाबत वनदशे दणे्यात 

आले आहते.  त्यानसुार ववद्यापीठांनी सवग संलवग्नत महाववद्यालयांना पररपत्रकांन्वय ेकळववले असनू पात्र ववद्यार्थयाांना 

त्याचा लार् दणे्यात आलेला आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

बोईसर (वज.पालघर) येथील सयुाय नदीपात्राि मासेमारीसाठी वजलेटीन िाडिुस  

िसेच घािि औषधाांचा िापर होि असल्याबाबि 
  

(७) *  ४६२८१   श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर 

(िसई), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बोईसर पवुग (वज.पालघर) येर्थील सयुाग नदीपात्रात मासेमारीसाठी वजलेटीन काडतसुांचा तसेच घातक औषधांचा वापर 

करण्यात येत असल्याने मासे व इतर जलचर मतृ्यमुखूी पडत असनू मासवण गावच्या हद्दीतील दमुीळ पाणमांजराचाही 

जीव धोक्यात आल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने नदीपात्रात 

वजलेटीन काडतसु व इतर घातक औषधांचा वापर करुन मासेमारी करणाऱयांवर कारवाई करणे तसेच सयुाग नदी प्रदषुणमुक्त 

करुन नदीतील जलचरांचा नैसवगगक अवधवास वटकून राहण्याच्या दृष्टीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) सहाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, ठाण े -पालघर यांचे अहवालानसुार सयुाग नदीपात्रात 

मासेमारीसाठी वजलेटीन काडतसुांचा तसेच घातक औषधांचा वापर केल्याने लाखोंच्या संख्येने मासे व सकु्ष्म जीव 

मतृ्यमुखुी पडत असल्याबाबतची तक्रार कोणत्याही मच्छीमार सहकारी संघटना अर्थवा मच्छीमारांकडून त्यांच्या 

कायागलयास प्राप्त झालेली नाही.   

       पररक्षेत्र वन अवधकारी, पालघर यांनी माह े मे २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान मासवण गावाच्या हद्दीत दवुमगळ 

पाणमांजराचा जीव धोक्यात आल्याचे वनदशगनास आले नसल्याचे कळववले आह.े  

      तसेच  माह े मे, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान सयुागनदी पात्रात मासेमारीसाठी वजलेटीन काडतसुांचा तसेच 

औषधांचा वापर करून मासेमारी करण्याबाबतची तक्रार म.प्र.वन.मंडळाकडे प्राप्त झालेली नाही.  

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशेषि: वभिांडी िालुक्यािील आवदिासी पाड याांिर पाणीटांचाई वनमायण झाल्याबाबि 
  

(८) *  ४७३७६   श्री.शाांिाराम मोरे (वभिांडी ग्रामीण), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.सरेुश िरपुडिर 

(पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 

श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), 

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांजय जगिाप (पुरांदर), श्री.वजिेश अांिापूरिर 

(देगलूर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), श्रीमिी मवनषा 

चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यातील ववशेषत: वर्वंडी तालकु्यातील ग्रामीण र्ागातील अनेक आवदवासी पाड यांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या 

वनमागण झाली असनू आवदवासी बांधवांना खड डयातील गढूळ व वपण्यास अयोग्य पाणी परुवठा होत आह े तसेच 

पाण्यासाठी दऱयाखोऱयात दरू जाऊन पाणी आणाव ेलागत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या तालकु्यातील पाणी टंचाईच्या समस्येकडे शासकीय यंत्रणा दलुगक्ष करीत असल्याने दरवषी वर्वंडीतील 

समुारे ४० त े४५ व राज्यातील अनेक गाव-पाड यांमध्ये वपण्याच्या पाण्याची टंचाई वनमागण होत आह,े ह ेही खरे आह े

काय,  

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने 

राज्यातील सवगच आवदवासी पाडयातील पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन कायमस्वरुपी पाणीपरुवठा करण्याच्यादृष्टीने 

वर्वंडी व राज्यातील इतर तालकु्यातील ग्रामीण पाणी परुवठा ववर्ागाकडून कोणती उपाययोजना वा कायगवाही केली 

आह ेवा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील :   (१)  नाही 

(२) अशंत: खरे आह.े 

          वर्वंडी तालकुा वगळता राज्यातील अनेक गाव-पाड यांमध्ये पाण्याची टंचाई वनमागण झाली होती. 

(३) वर्वंडी तसेच राज्यातील इतर तालकु्यामध्ये जल जीवन वमशन कायगक्रमाअतंगगत सन २०२१-२२, २०२२-२३ व 

२०२३-२४ पयांत तालकु्यातील सवग गाव / पाड यांना वपण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी कृती आराखडा तयार 

करण्यात आला आह.े  त्यानषुगंाने कायगवाही सरुु आह.े  

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

िोििली (िा. खेड, वज. रत्नावगरी) येथील in-Situ िांत्रज्ञानाद्वारे राबविण्याि येणाऱ्या साांडपाणी 

 प्रविया प्रिल्पाचे िाम प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(९) *  ४४८८१   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोतवली (ता. खेड, वज. रत्नावगरी) येर्थील ववशष्ठी नदीच्या पनुरुज्जीवनासाठी in-Situ तंत्रज्ञानाद्वारे सांडपाणी 

प्रवक्रया प्रकल्पाचे काम वदनांक २ माचग, २०१९ रोजी मे. टेक्नोग्रीन इनव्हायरमेंटल सोल्यशुन्स, पणु ेयांना दणे्यात आले 

होते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प दोन मवहन्यांत पणुग करण्याचे आश्वासन मा.पयागवरण मंत्री महोदयांनी वदनांक ४ माचग,२०२२ 

रोजी वदल ेहोते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, आश्वासनानसुार प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पणुग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली तसेच 

वववहत कालावधीत काम पणुग न करणाऱयांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१)  होय. 

(२)  म.ेटेक्नोग्रीन इनव्हायरमेंटल सोल्यशुन्स, पणु ेयांनी सदर प्रकल्प दोन मवहन्यात पणुग करण्याचे आश्वासन वदले होते. 

(३) मे. टेक्नोग्रीन इनव्हारमेंटल सोल्यशुन्स, पणु े यांनी जनू, २०२२ च्या पवहल्या आठवडयापासनू प्रकल्प कायागवन्वत 

झालेला असल्याचे महाराष्ट्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळास कळववले आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

मुांबईिील अॅपिर आधाररि टॅक्सींिर राज्य शासनाचे वनयांत्रण आणण्याबाबि 
  

(१०) *  ४४५९८   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), 

श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिय), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) मुंबईत ॲपवर आधारीत टॅक्सी व ररक्षा कंपन्यांद्वारे मनमानी पध्दतीने र्ाडे आकारणी होत असल्याचे माह ेमे, २०२२ 

मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या र्ाडेवाढी संदर्ागत अनेकदा तक्रारी प्राप्त होवनूही पररवहन ववर्ागाकडून यासंदर्ागत कोणतीही कारवाई 

केली जात नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, अशा टॅक्सी व ररक्षा र्ाडेवाढीवर वनयंत्रण आणण े तसेच दर वनवितीवर शासनाचा अकुंश 

ठेवण्यासंदर्ागत पररवहन ववर्ाग व मुंबई महानगर प्रदशे पररवहन प्रावधकरणाद्वारे कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) वदनांक १२.०५.२०२२ रोजी दवैनक महाराष्ट्ट्र टाईम्समध्ये “हाल इर्थले संपत नाहीत, पररवहन 

कायागलयासह, ॲपवर आधारीत टॅक्सीववरोधात असंतोष” या वशषगकाची बातमी प्रवसध्द झाली होती. 

(२)  पररवहन ववर्ागास प्राप्त होणाऱया तक्रारीनसुार वनयवमतपण ेकारवाई केली जाते. 

(३)  याबाबत कें द्र शासनाच्या मागगदशगक तत्वानसुार मा. उच्च न्यायालयाने वदलेल्या आदशेाप्रमाण ेमुंबई महानगर प्रदशे 

पररवहन प्रावधकरणाकडून  वनयंत्रण केले जात आह.े याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये स्पेशल वलव्ह वपटीशन 

क्र.५७०५/२०२२ दाखल असनू प्रकरण न्यायप्रववष्ट आह.े 

(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पालघर वजल्यािील वजल्हा पररषद शाळेिील िगयखोल्या धोिादायि असल्याबाबि 
  

(११) *  ४६२१६   श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 

श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) पालघर वजल्यात ८ तालुक्यातील वजल्हा पररषदचे्या एकूण २ हजार १३० शाळांपैकी पाच तालकु्यातील ६० 

शाळांमधील १०२ वगग खोल्या अत्यंत धोकादायक अवस्र्थेत असल्याचे वदनांक २८ मे, २०२२ रोजी वा त्या समुारास 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२)  असल्यास, डहाण ूतालकु्यात १३ शाळांमध्ये २२ वगगखोल्या, तलासरी तालकु्यात १२ शाळांमध्ये २० वगगखोल्या, 

ववक्रमगड तालकु्यात ०२ शाळांमध्ये ०२ वगगखोल्या, वाडा तालकु्यात १४ शाळांमध्ये २० वगगखोल्या, वसई तालकु्यात 

सवागवधक १९ शाळांमध्ये ३८ वगगखोल्या धोकादायक असल्याचे तसेच वचंचणी वजल्हापररषदचे्या शाळेचे बांधकाम 

अवतशय वनकृष्ट दजागचे होत असल्याचे वदनांक २४ मे, २०२२ रोजी वा त्या समुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त नमदू वगग खोल्यांच्या छताला तडे गेललेे असणे, वारा व पावसामळेु छतांचे तकुडे वगाांमध्य ेपडत 

असल्याने ववद्यार्थयाांच्या जीवाला धोका वनमागण झाला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, पालघर वजल्हयातील सवग  वजल्हा पररषदचे्या शाळांची शासनाने पाहणी केली आह ेकाय, त्यात काय 

आढळून आले त्यानसुार सवग धोकादायक शाळांतील खोल्यांची दरुुस्ती करण े तसेच वचंचणी वज.प.शाळेचे वनकृष्ट 

बांधकाम करणाऱया ठेकेदारांवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) होय. 

(२) अशंत: खरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) पालघर वजल्यात वजल्हा पररषदचे्या एकूण २१३० शाळांपैकी वजल्हा पररषदचे्या ६० शाळांमधील मोडकळीस 

आलेल्या १०२ वगगखोल्यांच े वनलेखन करण्याबाबतची कायगवाही सरुु आह.े तसेच धोकादायक इमारत/वगगखोल्यांचा 

वापर अध्यापनाकरीता करण्यात येऊ नये याबाबतच्या सचूना संबवंधत गटवशक्षणावधकारी यांना दणे्यात आल्या आहते. 

             वजल्हा पररषद शाळा, वचंचणी येर्थील शाळेच्या दरुुस्तीस वजल्हा वावषगक योजना सन २०२०-२१ मध्ये 

प्रशासकीय मान्यता दऊेन दरुुस्तीचे कामकाज सरुु करण्यात आले आह.े सदर शाळेच्या बांधकामातील ववटांचे २ कॉलम 

हलत असल्याने ते पाडण्यात आले असनू संबंवधत ठेकेदार व कवनष्ठ अवर्यंता यांना कारणे दाखवा नोटीस दणे्यात आली 

आह.े सद्यवस्र्थतीत दरुुस्तीचे काम पणूगत्वास आले आह.े    

  

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबईिील जुहू येथील मे.गुमम ांग एन्टरप्राईस प्रा.वल.या िां पनीमध्ये बनािट  

सौंदयय प्रसाधने ियार िेली जाि असल्याबाबि 
  

(१२) *  ४६२३०   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिय) :   सन्माननीय अन्न ि औषध 

प्रशासन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१)  मुंबईतील जहूु येर्थील मे.गमुीगं एन्टरप्राईस प्रा.वल.या कंपनीमध्ये बनावट सौंदयग प्रसाधन ेतयार केली जात असल्याचे 

वनदशगनास आल्यामळेु अन्न व औषध प्रशासन गपु्तवाताग ववर्ागाने वदनांक २७ मे, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास धाड 

टाकून बनावट सौंदयग प्रसाधनाचा साठा जप्त केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार संबंवधतांववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. सांजय राठोड : (१) ह ेखरे आह.े   

(२)  अन्न व औषध प्रशासनामाफग त वदनांक २४ मे, २०२२ रोजी मे. गमुीगं एन्टरप्राईज प्रा. वल. जहूु, मुंबई या कंपनीमध्य े

ववनापरवाना व बनावट सौंदयग प्रसाधनाचे उत्पादन होत असल्याचे आढळून आल्याने जप्तीची कारवाई करण्यात आली 

होती. सदर वठकाणी ववनापरवाना व बनावट सौंदयग प्रसाधनाचा साठा, कच्चा माल व उत्पादन उपकरण ेइत्यावद सावहत्य 
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उपलब्ध असनू शाम्प,ू कंडीशनर इत्यावद सौंदयग प्रसाधन ेउत्पादन करत असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणात औषधे व 

सौंदयग प्रसाधन े कायदा, १९४० च्या कलम १८(c) व १७ (D)(d) चे उल्लंघन होत असल्याचे वनदशगनास आल्यान े

उपलब्ध साठ यातनू चाचणी ववशे्लषणासाठी ०५ नमनु े घेण्यात आले आहते व रु.२२,३१,४२१/- चा मदु्दमेाल जप्त 

करण्यात आलेला आह.े सदर प्रकरणी पढुील तपास करण्यात येत असनू घेण्यात आलेल्या नमनु्याचे ववशे्लषण अहवाल 

शासकीय ववशे्लषकाकडून प्राप्त होताच मे. गमुीगं एन्टरप्राईज प्रा.वल.जहूु, मुंबई व संबंवधताववरुद्ध औषधे सौंदयग प्रसाधने 

कायदा १९४० अतंगगत तरतदुीनसुार कायदशेीर कारवाई घेण्यात येईल. 

(३)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

पुणे येथील खडििासला धरणाच्या जलाशयाि रसायनयकु्त ि मैला वमवश्रि 

 साांडपाणी सोडण्याि येि असल्याबाबि 
  

(१३) *  ४४७८९   श्री.वभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) पणु ेयेर्थील खडकवासला धरणाच्या जलाशयात ववना प्रवक्रया घरगतुी सांडपाणी तसेच रसायनयकु्त पाणी सोडण्यात 

येत असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, दवुषत पाण्याच्या वापरामळेु पररसरातील नागररक, प्राणी, वनस्पती तसेच पक्षी यांच्यावर ववपरीत पररणाम 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय,    

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार खडकवासला धरणात प्रदवुषत पाणी 

सोडणाऱयांवर तसेच असे प्रदषुण रोखण्यास अपयशी ठरणाऱया शासकीय यंत्रणवेर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 

आह,े     

(४)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ?     

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१)  अशंत: खरे आह.े  

(२)  वजल्हा आरोग्य अवधकारी वजल्हा पररषद, पणु ेयांच्या वदनांक ०८.०८.२०२२ व वजल्हा पशसंुवधगन अवधकारी, पणु े

यांच्या वदनांक १३.०८.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार त्यांच्या कायागलयास अशा प्रकारची बाब वनदशगनास आलेली 

नाही असे कळववले आह.े  

(३) खडकवासला जलाशय पररसरात हवेली तालकु्यामधील मौजे गोऱह ेखदुग, गोऱह े ब.ु, मालखेड, खानापरु, डोणज,े 

कुडजे, मांडवी खदुग, मांडवी ब.ु, सांगरुन या गावांमधनू वनमागण होणारे घरगतुी सांडपाणी तसेच काही प्रमाणात घरगतुी 

घनकचरा ववनाप्रवक्रया खडकवासला धरणामध्ये जातो. या अनषुगंाने  म.प्र.वन. मंडळाने मखु्य कायगकारी अवधकारी, 

वजल्हा पररषद पणु ेयांना वेळोवेळी योग्य ती कायगवाही करण्याचे वनदशे वदले आहते.  

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

िोल्हापरू वजल्हयािील राज्य पररिहन महामांडळाच्या पात्र चालि ि िाहिाांना वनयुक्ती पत्र देण्याबाबि 
  

(१४) *  ४७९२६   श्री.प्रिाश आवबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 

 (१)  राज्य पररवहन महामंडळामाफग त राज्यात सन २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या दषु्ट्काळग्रस्त र्ागातील र्रतीमध्ये 

कोल्हापरू वजल्हयातील प्रवशक्षण पणूग झालेल्या पात्र चालक तर्था वाहक उमेदवारांना अदयापही वनयकु्ती आदशे दणे्यात 

आले नसल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, सदर र्रतीमध्ये कोल्हापरू वजल्हयातील २०८ पात्र उमेदवारांपैकी चालक उमेदवारांनी ४८ वदवसांचे व 

वाहक उमेदवारांनी १५ वदवसांचे प्रवशक्षण पणुग करुनही त्यांना अद्यापी वनयकु्ती पत्र दणे्यात आलेले नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३)  असल्यास, या सवग उमेदवारांना त्वरीत वनयकु्तीपत्रे दणे्याची मागणी लोकप्रवतनीधी यांनी मा.पररवहन मंत्री, महाराष्ट्ट्र 

राज्य यांचेकडे लेखी वनवेदनाव्दारे वदनांक १७ मे, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने कोणती 

कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१), (२), (३) व (४) कोववड २०१९ बाबतचे वनबांध तसचे रा.प. महामडंळातील कमगचा-यांच्या 

संपामळेु प्रवासी वाहतकू अंशत:  सरुु होती.  तसेच प्रवाशांचाही अल्प प्रवतसाद असल्याने त्याचा पररणाम 

महामंडळाच्या उत्पन्नावर झालेला आह.े त्यामळेु आवर्थगक काटकसरीच्या अनषुगंाने मंत्रीमंडळ उपसवमतीच्या 

वशफारशीनसुार वद.२८.१०.२०२१ रोजीच्या मा.संचालक मंडळाच्या बैठकीत र्रती प्रवक्रया आह ेत्या टप्प्यावर स्र्थवगत 

करण्याबाबतचा वनणगय झाल्याने सरळसेवा र्रती सन २०१९ अतंगगत वनवड झालेल्या उमेदवारांना वनयकु्ती दणे्याची 

कायगवाही स्र्थवगत ठेवण्यात आलेली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

उस्मानाबाद शहरािील बस स्थानिाची झालेली दुरिस्था 
  

(१५) *  ४६६१३   श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील (िुळजापूर) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१)  उस्मानाबाद शहरातील दरुवस्र्था झालेल्या बस स्र्थानकाच्या जागी नवीन बस स्र्थानक उर्ारण्याची मागणी स्र्थावनक 

लोकप्रवतवनधींनी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, यासाठी राज्य पररवहन महामंडळाने सन २०१९ मध्ये उस्मानाबाद येर्थील मध्यवती बसस्र्थानकाच्या 

उपकामासह पनुबाांधणी करण्याच्या रु.१०.१५ कोटीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन वनववदा मागववण्यात 

आल्या होत्या, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, कोरोना मळेु तसेच महामंडळाकडे वनधीची कमतरता यामळेु या वनववदा प्रलंवबत ठेवण्यात आल्या 

असनू त्यावर कायगवाही करुन बस स्र्थानकाचे काम सरुु करण्याच्यादृष्टीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१), (२) व (३) वनववदा मागववण्यात आल्या होत्या. पंरत ुकोववड-१९ च्या काळात महामंडळाकडे 

वनधीची कमतरता असल्यामळेु तसेच वनववदांचा कालावधी संपल्याने  वनववदा रद्द करण्यात आल्या. नव्यान े वनववदा 

काढण्याकरीता सधुारीत अदंाजपत्रक तयार करण्याची कायगवाही सरुु आह.े    

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.    

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

औसा (वज.लािूर) येथे शासिीय धान्य गोदामाचे बाांधिाम िरण्याबाबि 
  

(१६) *  ४९००५   श्री.अवभमन्यु पिार (औसा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहि सांरक्षण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) औसा (वज.लातरू) येर्थील पुरवठा ववर्ागाचे स्वस्त धान्य साठवणकुीसाठी सन १९६९ मध्ये बांधकाम केलेल्या धान्य 

गोदामाची दरुवस्र्था झाली असल्याने पावसाळ्यात पाणी गळती होऊन धान्य सरुवक्षत रहात नसल्याने सदर गोदामाचे 

नव्याने बांधकाम करण्याबाबत स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींनी वजल्हावधकारी, लातरू यांच्याकडे माह े एवप्रल, २०२२ मध्य े

वनवेदनाद्वारे मागणी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नवीन धान्य गोदाम बांधकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 
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(३) असल्यास, या बांधकामासाठी वकती वनधीची आवश्यकता आह े व सदर वनधीची तरतदू करण्याबाबत शासनाने 

कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) व (२) होय,  ह ेखरे आह.े     

         पावसाळयाचे वदवस असल्यामळेु शासकीय गोदामात अवधकचा धान्यसाठा करण्यात आलेला आह.े त्यामळेु 

नवीन गोदाम बांधण्यासाठी जनुे गोदाम पाडल्यास अडचणी वनमागण होतील. 

         सध्या अवस्तत्वात असलेल्या गोदामाच्या दरुूस्तीच्या अनषुगंाने प्रस्ताव शासनाकडे छाननी स्तरावर आह.े 

         औसा शहरात नवीन गोदाम बांधकाम करण्यासाठी सद्यवस्र्थतीत शासकीय जागा उपलब्ध नाही. या अनुषगंाने 

नवीन गोदाम बांधण्यासाठी पयागयी जागा शोधनू आवश्यक प्रवक्रया पार पाडण्याचे काम प्रगतीत आह े

(३) नवीन गोदाम बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक जागा प्राप्त झाली नसल्याने बांधकामाची अदंाजपत्रकीय वकंमत प्राप्त 

झालेली नाही. नवीन गोदामासाठी जागा व बांधकाम प्रस्ताव प्राप्त होताच प्रार्थम्यक्रमाने काम हाती घेण्याचे वनयोवजत 

आह.े 

(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

पुणे ि वपांपरी वचांचिड शहराि अनवधिृिपणे िाहन प्रवशक्षण सांस्था सरुु असल्याबाबि 
  

(१७) *  ४७५०७ श्री.लक्ष्मण जगिाप (वचांचिड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पणु ेव वपंपरी-वचंचवड शहरातील वाहन प्रवशक्षण संस्र्थांची (ड्रायवव्हगं स्कूल) तपासणी केली असता ५०३ वाहन 

प्रवशक्षण संस्र्थांपैकी केवळ २१८ संस्र्थांकडे वैध परवाना असनू काही संस्र्था चालकांचे परवाना मदुत संपली असतानाही 

प्रवशक्षण दणे्याचे काम सरुु असल्याचे वदनांक १३ जनू, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वाहन प्रवशक्षण संस्र्थांचालक परवाना घेण,े नतूनीकरण करण े तसेच वाहनांची आरटीओ वनयमानसुार 

तपासणी करण ेयाकडे दलुगक्ष करीत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार शहरातील ववनापरवाना सरुु असलेल्या वाहन 

प्रवशक्षण संस्र्थांववरुध्द कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) अशंत: खरे आह.े 

     पणु ेकायागलयाच्या अवर्लेखावर मंजरू मोटार ड्रायवव्हगं स्कूलची संख्या एकूण ५०३ आह.े यापैकी २८७ मोटार 

ड्रायवव्हगं स्कूलना सारर्थी ४.० प्रणालीवर लॉगीन आयडी दणे्यात आले आहते. तर्थावप, या २८७ मोटार ड्रायवव्हगं स्कूल 

पैकी सद्यवस्र्थतीत २१८ मोटार ड्रायवव्हगं स्कूलचा परवाना वैध आह.े उवगररत ६९ मोटार ड्रायवव्हगं स्कूलची मदुत संपलेली 

आह े परंत ु त्यांनी अद्याप नतुनीकरण केलेले नाही. या नतुनीकरणासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आह े व त्यांच े

लॉगीन सद्यवस्र्थतीत बंद आह.े उवगररत  २१६ मोटार ड्रायवव्हगं स्कूल बऱयाच कालावधी पासनू बंद असनू त्यांना सारर्थी 

प्रणालीवर लॉगीन वदलेले नाहीत व त्यांचा परवाना रद्द करणबेाबत कारवाई करण्यात येत आह.े 

(२) व (३)  प्रादवेशक पररवहन कायागलयामाफग त नवीन मोटार ड्रायवव्हगं स्कूल मंजरू करताना अर्थवा मोटार ड्रायवव्हगं 

स्कूलच्या नतुनीकरणास मंजरूी दतेाना संबवधत कायागलयातील मोटार वाहन वनररक्षक/ सहायक प्रादवेशक पररवहन 

अवधकारी यांचेकडून मोटार स्कूलची प्रत्यक्ष पाहणी करुन, मोटार वाहन कायदयातील तरतदूी ववचारात घेऊन परवाना 

मंजरूी अर्थवा त्याचे नतूनीकरण केले जाते. 

     प्रादवेशक पररवहन कायागलयामाफग त सवग मोटार ड्रायवव्हगं स्कूलची तपासणी करण्याकररता ववशेष मोवहम राबववण्यात 

येते. 

(४) प्रश्न उदर्वत नाही. 

----------------- 
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भुगाि, भुिूम ि वपरांगुट (िा.मुळशी,वज.पुणे) येथील नळपाणी पुरिठा योजनेस मांजूरी देण्याबाबि 
  

(१८) *  ४७०७२   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) मळुशी (वज.पणु)े तालकु्यातील र्गुाव, र्कूुम व वपरंगटु या पणु े शहरालगतच्या अवधक लोकसंख्या असलेल्या 

गावांच्या नागरीकरणात झपाटयाने वाढ झाल्याने सध्या अवस्तत्वात असलेल्या पाणीपरुवठा योजना अपऱुया पडत आहते, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, त्यामळेु या गावात प्रादवेशक नळपाणी परुवठा योजना मळुशी टप्पा क्रमांक २ अतंगगत समाववष्ट 

करण्याबाबत व मंजरूी दणे्याबाबत स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींनी मा.पाणी परुवठा मंत्री यांना वदनांक १८ एवप्रल, २०२२ रोजी 

वा त्यासमुारास वनवेदन सादर केले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त वनवेदनाच्या अनषुगंाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) व (२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) मळुशी टप्पा-२ या मंजरू प्रादवेशक योजनेत र्गुाव, र्कुुम या पणु ेशहरालगतच्या गावांचा समावेश केलेला असनू 

वदनांक २१.०६.२०२२ रोजी सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आली आह.े 

     वपरंगटु ह े गाव मळुशी टप्पा-१ या प्रादेवशक योजनेमध्ये अतंर्ूगत असनू मळुशी टप्पा-१ मध्ये योजनेचे वाढीव 

मागणीचे व लोकसंख्येवर आधाररत अदंाजपत्रक व आराखडे तयार करण्याचे काम प्रगतीपर्थावर आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील महाविद्यालयाांिडे विद्यार्थयाांिडून घेिलेली अनामि रक्िम परि देण्यासांदभायि 
  

(१९) *  ४४७५८   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.वदपि चव्हाण 

(फलटण), श्री.रोवहि पिार (िजयि जामखेड), श्री.मनोहर चांवद्रिापरेू (अजुयनी-मोरगाांि), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पिूय), अॅड.अशोि पिार (वशरुर), श्री.सवचन िल्याणशेट्टी (अक्िलिोट), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम), श्री.जयिुमार रािल (वशांदखेडा), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), 

श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय (ऊफय ) लालाजी (अिोला पविम) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यातील उच्च व तंत्र वशक्षण ववर्ागांतगगत येणाऱया ५४ महाववद्यालयांकडे १४ कोटी रुपये तसेच तंत्रवशक्षण 

महाववद्यालयांकडे १२ कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम पडून असल्याचा दावा कॉप्स (केअर ऑफ पवब्लक सेफ्टी) 

संघटनेन ेवदनांक २२ एवप्रल, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, ववद्यापीठांमधील प्रवेशादरम्यान घेण्यात येणारी अनामत रक्कम अभ्यासक्रम पणुग झाल्यानंतर शासन 

वनयमानसुार परत करण ेबंधनकारक असताना महाववद्यालयांनी ववद्यार्थयाांना ही रक्कम परत केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वनयमाप्रमाण ेशासकीय महाववद्यालयांनी ही रक्कम संबंवधत ववर्ागाकडे तसेच खाजगी महाववद्यालयांनी 

ववद्यार्थी कल्याण ववर्ागाकडे जमा केली नसल्याची तक्रार तसेच सदरहू रक्कम ईबीसी ववद्यार्थयाांच्या ववववध गरजांसाठी 

वापरण्याची मागणी “कॉप्स” संघटनेच्या पदावधकाऱयांनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शासनाने याप्रकरणी चौकशी करुन ववद्यार्थयाांना अनामत रक्कम परत करण्याबाबत कोणती कायगवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१)  होय, ह ेखरे आह.े 
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(२)  अशंत: खरे आह.े 

(३)  होय, ह ेखरे आह.े 

(४) अनामत रक्कम तात्काळ परत करण्याबाबत ववद्यापीठ / महाववद्यालयांना आवश्यक सचूना दणे्यात आल्या आहते. 

(५)  प्रश्न उदर्वत नाही. 

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

  

सिुळी (खुदय) (िा.सेनगाि, वज.वहांगोली) येथील रेशनच्या धान्याची 

 िाळया बाजाराि वििी होि असल्याबाबि 
  

(२०) *  ४६०८१   श्री.िान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहि सांरक्षण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सकुळी (खदुग) (ता.सेनगाव, वज.वहगंोली) येर्थील ग्रामस्र्थांनी रेशनचे हजारो रुपयांचे धान्य बकेायदशेीरररत्या काळ्या 

बाजारात ववक्री करण्यासाठी घेऊन जाणाऱया दोघांना वाहनातील धान्यासह पकडून पोवलसांच्या हवाली केले असल्याचे 

माह ेएवप्रल, २०२२ च्या दसुऱया आठवड यात वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सेनगाव तालकु्यात यापवुीही अनेकवेळा रेशनचे धान्य काळ्याबाजारात ववक्रीसाठी घेऊन जातांना 

पकडूनही त्यांच्याववरुध्द संबंवधत ववर्ागाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यामळेु अनेक पात्र नागरीक धान्यापासनू वंवचत राहत असनू या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन 

संबंवधतांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

     रास्त र्ाव दकुानदार श्री. बदु्धशाल मारोती वसरसाठ, मौजे सकुळी खदुग यांचेकडील रेशनचा गहु ३.८४ वक्वंटल व 

तांदळु २१.१२ वक्वंटल असलेला बोलेरो वपकअप वद. ७.४.२०२२ रोजी पकडून नागररकांनी धान्य  पोवलसांच्या हवाली 

केले.   

(२) ह ेखरे नाही.                                                               

          रास्त र्ाव दकुानदार श्री. बदु्धशाल मारोती वशरसाठ, मौजे सकुळी खदुग व  वाहन चालक  श्री. पांडुरंग बबन 

काठोळे, रा. शेलगाव इगंोले,  ता. मालेगाव, वज.वावशम यांचेवर पोलीस स्टेशन, सेनगाव येर्थे जीवनावश्यक वस्त ू

अवधवनयम ,१९५५ कलम ३,७ नसुार गनु्हा नोंद क्र. ९८/२०२२ दाखल करण्यात आला आह.े 

(३) वजल्हा परुवठा अवधकारी, वहगंोली यांच्या वद.२७.४.२०२२ रोजीच्या आदशेान्वये श्री. बुद्धशाल मारोती वशरसाठ 

यांच े रास्त र्ाव दकुान, मौजे सकुळी खदुग चा परवाना वनलंवबत करण्यात येऊन परवान्याची १०० % अनामत रक्कम 

जप्त करावी असे आदशे पाररत केलेले आहते.  

      मौजे सुकळी खदुग येर्थील रास्त र्ाव दकुानाची पयागयी व्यवस्र्था सकुळी ब ुयेर्थील रास्त र्ाव दकुानदार श्री. हणमंत 

धोंडीबा वशंद े यांच्या दकुानास जोडल्याने  वशधापवत्रकाधारकांना धान्य ववतरीत केले जात असल्यामळेु 

वशधापवत्रकाधारक धान्यापासनू वंवचत राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

हररयाणा राज्यािून अहमदनगर वजल्हयाि बेिायदेशीरपणे गभयपािाच्या गोळयाांचा परुिठा होि असल्याबाबि 
  

(२१) *  ४५४०४   श्री.रईस शेख (वभिांडी पिूय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अबू आजमी (मानखूदय 

वशिाजीनगर) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हररयाणा राज्यातनू अहमदनगर वजल्हयात प्रामखु्याने शहरी र्ागात गर्गपाताच्या गोळयांचा बेकायदशेीरररत्या परुवठा 

होत असनू एमआयडीसी पोलीस व अन्न व औषध प्रशासनाच्या छापेमारीत ९००० गोळयांचा साठा माह ेमे, २०२२ 

मध्ये वा त्या दरम्यान जप्त करण्यात आला, ह ेखरे आह ेकाय,  
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(२)  असल्यास, जप्त करण्यात आलेल्या गर्गपाताच्या गोळया वैद्यकीय सल्ल्यावशवाय वापरण्यास मनाई असतांना 

दखेील अहमदनगरमध्ये त्या राजरोसपण ेसवगसामान्यांना उपलब्ध करुन वदल्या जात आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, डॉक्टरांच्या प्रमावणत वचठ्ठीवशवाय वमशो अँपवरती ऑनलाइन पोटगलवर गर्गपाताची औषधे वमळत 

असल्याचे वदनांक ६ मे, २०२२ रोजी वा त्या दरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार गर्गपाताच्या गोळ्यांची सरागसपण े ववक्री 

करणाऱयांववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. सांजय राठोड : (१) ह ेखरे आह.े  

(२)  ह ेखरे नाही.    

(३)  ह ेखरे आह.े   

(४) अन्न व औषध प्रशासनामाफग त मेशो ऑनलाईन अपॅवरती डॉक्टरांच्या वचवठ्ठवशवाय गर्गपाताची औषधांची ववक्री 

होते वकंवा कस े याबाबत पडताळणी करून राज्यात वेगवेगळया वठकाणी १४ (चौदा) प्रर्थम खबर अहवाल (FIR) 

नोंदववले आह ेव पढुील कायगवाही पोवलसांमाफग त चाल ूआह.े 

(५)   प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

अवजांठा लेणी (वज.औरांगाबाद) पररसरािील पाणीपुरिठा गि िीन िषायपासनू बांद असल्याबाबि 
  

(२२) *  ४४६०९   श्री.राम िदम (घाटिोपर पविम), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवभमन्य ुपिार 

(औसा), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.रवि राणा 

(बडनेरा) :   सन्माननीय पययटन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरंगाबाद येर्थील जागवतक दजागचे पयगटन स्र्थळ असलेल्या “अवजंठा लेणी” पररसराला पाणी परुवठा करण्यासाठी 

जायका प्रकल्पाअतंगगत फरदापरु येर्थनू १५ वकलोमीटर अतंराची पाईप लाईन टाकून पाणी आणण्यात आले होत,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर पाणीपरुवठ याचे व ववजेचे समुारे ३ कोटी २ लाख रुपयांचे दयेक महाराष्ट्ट्र पयगटन ववकास मंडळाने 

र्थकववल्याने सन २०१९ पासनू या योजनेचा वीज परुवठा खंवडत करण्यात आला असल्याने “अवजंठा लेणी” येर्थील 

पाणीपरुवठा बंद आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सध्या राखीव असलेल्या कंुडातील पाणी र्ारतीय परुातत्व ववर्ागामाफग त पयगटकांना दणे्यात येत असनू ह े

राखीव पाणी संपल्यानंतर पयगटकांची अडचण वनमागण होणार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, र्ारतीय परुातत्व ववर्ागाने राज्य शासनाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून तसेच यासंदर्ागत मा.पयगटन 

मंत्री यांनी येर्थे र्ेट दऊेन बैठक घेतल्यानंतरही यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, र्थकीत दयेक त्वररत र्रून पाणीपरुवठा पवूगवत करण ेव पयगटकांची गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीन ेशासनाने 

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह े? 

 

श्री. मांगलप्रभाि लोढा : (१) होय. 

(२) होय.   

(३), (४) व (५)  “अवजंठा लेणी पाणीपरुवठा योजना टप्पा-२” ही योजना महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरण यांचेमाफग त पनु्हा 

सरुु करुन सरुळीतपण ेचालववण्याबाबात आवश्यक कायगवाही करण्यात येत आह.े 

----------------- 
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राज्यािील वजल्हा पररषद शाळाांमधील विद्यार्थयाांना देण्याि येणाऱ्या शैक्षवणि 

 सवुिधा रद्द िरण्याचा घेिलेला वनणयय 
  

(२३) *  ४४७८८   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू) :   सन्माननीय शालेय 

वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वजल्हा पररषद शाळांमधील ववद्यार्थयाांना दणे्यात येणारी मोफत पाठ यपसु्तके, गणवेश, परूक लेखन 

सावहत्य, मलुींसाठी उपवस्र्थती र्त्ता इ. अनेक शैक्षवणक सुववधा रद्द करण्याचा वनणगय राज्य शासनाने घेतला आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर वनणगयामळेु गरीब ववद्यार्थयाांवर अन्याय होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. वदपि िेसरिर : (१), (२) व (३) ह ेखरे नाही,  

       वजल्हा वावषगक (सवगसाधारण) योजनेतंगगत शालेय वशक्षणाशी संबंधीत राबववण्यात येणा-या योजना कालबाय 

झाल्याने व काही योजनांची वद्वरुक्ती होत असल्याने अवस्तत्वात असलेल्या योजनांची पनुरगचना करण्याचा वनणगय वद.१३ 

मे, २०२२ रोजी शासनाने घेतला आह.े सदरहू वनणगयामळेु राज्यातील वजल्हा पररषदांच्या शाळांमध्ये पायार्तू 

सवुवधा  आवण शैक्षवणक गणुवत्ता वाढीसाठी शैक्षवणक सावहत्य व तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन दणे्यात येणार आह.े  

      सदरहू योजना राबववण्याबाबतच्या सववस्तर मागगदशगक सूचना वद.०९ जनू, २०२२ अन्वये वनगगवमत केल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

 

िें द्र शासनािडून राष्ट्रीय उच्चिर वशक्षा अवभयानाांिांगयि (रुसा) प्राप्त रक्िम 

 वशक्षण सांस्थाना िेळेि वििरीि न िेल्याबाबि 
  

(२४) *  ४५४४६   श्रीमिी देियानी फराांदे (नावशि मध्य) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१)  राष्ट्ट्रीय उच्चतर वशक्षा अवर्यानाअतंगगत (रुसा) कें द्र शासनाकडून प्राप्त रक्कम वशक्षण संस्र्थांना वेळेत ववतरीत न 

केल्यामळेु २२६.१८ कोटी रुपयांपैकी रुपये ९३.०७ कोटी अखवचगत रावहले आहते ह,े खरे आह ेकाय,  

(२) यासंदर्ागत कॅगच्या सन २०२२ च्या अहवालात दखेील आक्षेप नोंदववण्यात आलेले आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, वशक्षण संस्र्थांना रक्कम वेळेत ववतरीत न करण्याची कारण ेकाय आहते, 

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

 श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) ह ेअशंतः खरे आह.े 

     राष्ट्ट्रीय उच्चतर वशक्षा अवर्यान (रुसा) ही योजना २०१५-१६ पासनू सरुु असनू त्याचे दोन टप्पे मंजरू करण्यात 

आले आहते. सन २०२०-२१ पयांत कें द्र शासनाचे रु.२२६.१८ कोटी प्राप्त झाले असनू कें द्र वहश्श्याच्या प्रमाणात राज्य 

वहस्सा रु.१५०.७९ कोटी असा एकूण रु.३७६.९७ कोटी इतका वनधी संबंवधत संस्र्थांना ववतरीत करण्यात आलेला आह.े 

परंत,ु शैक्षवणक संस्र्थांच्या स्तरावर वेगवेगळी काम ेसुरु असल्याने त्यांच्या स्तरावर माचग, २०२१ अखेर रु.९३.९० कोटी 

(कें द्र वहस्सा रु.५५.०५ कोटी व राज्य वहस्सा रु.३८.८५ कोटी) इतका वनधी अखवचगत रावहला आह.े   

(२) ह ेखरे आह.े 

     कॅगच्या सन २०२२ च्या अहवालामध्ये यासंदर्ागत केलेल्या वनरीक्षणाचा खलुासा करण्यात आलेला आह.े 

(३) कें द्र शासनाकडून वनधी प्राप्त झाल्यानंतर कें द्र वहश्श्याच्या प्रमाणात राज्य वहश्श्यासह एकूण वनधी ववद्यापीठे/ 

महाववद्यालयांना ववतररत करण्यात येतो.  
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(४) कें द्र वहश्श्याच्या प्रमाणात राज्य वहश्श्याची रक्कम ववद्यापीठे/ महाववद्यालये यांना ववतरीत केल्यानंतर सदर वनधी 

लवकरात लवकर खची पडण्यासाठी ववद्यापीठे/ महाववद्यालये यांच्यासोबत आढावा बैठका तसेच वारंवार पाठपरुावा 

करण्यात येतो.    

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

शहापूर (वज.ठाणे) िालुक्यािील पाणी टांचाई दूर िरण्याबाबि 
  

(२५) *  ४६६८३   श्री.दौलि दरोडा (शहापरू) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) शहापरू (वज.ठाण)े तालकु्याची समुारे ३ लाख लोकसंख्या असनू त्यात २२८ महसलूी गावांचा व ११० 

ग्रामपंचायतींचा समावेश आह.े त्यात तानसा, वैतरणा व र्ातसा अशी ३ मोठी जलाशये असतानाही दगुगम व डोंगराळ 

र्ौगोवलक पररवस्र्थती व पाणी व्यवस्र्थापनासाठी योग्य वनयोजन नसल्याने पाणी टंचाई वनमागण होत असनू सन १९८० 

पासनू तालकु्यात टँकरने पाणी परुवठा होत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २००४ पासनू तालकु्यातील ११० ग्रामपचंायतींमध्ये जल स्वराज्य, र्ारत वनमागण, राष्ट्ट्रीय पयेजल 

इत्यादी लोकवगगणीतनू करण्यात येणाऱया दोनशेहून अवधक योजनांची शासनाकडून अमंलबजावणी होत नाही, ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, तालकु्यातील ९७ गावे आवण २५९ पाड यांच्या पाणी परुवठ याकररता मंजरू असलेल्या र्ावली योजनेच्या 

वनववदा प्रवक्रयेच्या ववलंबामळेु मोठ या प्रमाणात पाणी टंचाई वनमागण झालेली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर पाणी टंचाई दरु करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते  ? 

  

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) होय  

(२) नाही, 

    शहापरू तालकु्यामध्य ेजल स्वराज्य, र्ारत वनमागण व राष्ट्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायगक्रमांतगगत कामे करण्यात आली 

असनु, सदरचा कायगक्रम शासन स्तरावरुन बंद करण्यात आलेल्या गावांना वलटर प्रवतवदन ५५ प्रती माणसी पाणीपरुवठा 

घेण ेकरीता पढुील कामांचा जल जीवन वमशन कायगक्रम अतंगगत समावेश करण्यात आलेला आह.े 

(३)  होय, 

     र्ावली योजनांची अमंलबजावणी महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरण माफग त करण्यात येत आह.े या योजनेतील नावशक 

वजल्हयातील इगतपरूी तालकु्यातील ग्रीड पध्दतीची गरुुत्वाकषगणावरील योजना ९७ गावे व २५९ पाड यांकररता अदंाजे 

२१६ कोटींची योजना प्रस्ताववत करण्यात आलेली आह.े सदरची योजना महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरणामाफग त 

वनववदास्तरावर असनु योजना कायागन्वीत झाल्यावर तालकुा टँकरमकु्त होईल.  

(४) पाणी टंचाई दरू करण्यासाठी शासनामाफग त सवग गाव / पाडयांचा जल जीवन कायगक्रमाअंतगगत समावेश करण्यात 

आला असनू त्यामळेु पाणी टंचाईवर मात करण ेशक्य होणार आह.े  

(५)  प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

राज्यािील राज्य पररिहन महामांडळाचे िमयचारी महागाई भत्त्यापासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(२६) *  ४५३६५   श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिय), िॅप्टन आर. सेल्िन 

(सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.रणधीर सािरिर 

(अिोला पूिय), श्री.राम सािपुिे (माळवशरस) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य पररवहन महामंडळाच्या समुारे ९२ हजार कमगचा-यांची माह े जानेवारी, २०१९ ते सप्टेंबर, २०२१ या 
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कालावधीतील वाढीव महागाई र्त्याची समुारे एक हजार कोटी रुपयांची र्थकबाकी कमगचा-यांना वमळालेली नसल्याच े

माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सेवावनवतृ्त कमगचाऱयांनाही वाढीव महागाई र्त्त्याची र्थकबाकी दणे्याबाबतची मागणी कमगचाऱयांनी केली 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने उक्त 

र्थकीत महागाई र्त्त्याची र्थकबाकी वमळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व (२) सदर कालावधीची र्थकबाकी ही साधारण रु.३५५.०० कोटी एवढी आह.े 

(३) व (४) कोरोना महामारीमुळे महामंडळाची वाहतकू पणुगपण ेबंद होती तसेच राज्य पररवहन कमगचा-यांचे जवळपास 

सहा मवहने आंदोलन (संप) असल्यामळेु महामंडळाची आवर्थगक वस्र्थती पणुगपण े खालावली असनू राज्य पररवहन 

महामंडळाच्या तोट यात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आह.े  

       त्यामळेु परेुश्या वनधी अर्ावी वाढीव महागाई र्त्त् याची र्थकबाकी दणे्यात आली नाही. 

      राज्य पररवहन महामंडळाने वद.२९.१०.२०२१ रोजीच्या पररपत्रकान्वये रा.प कमगचाऱयांना राज्य शासवकय 

कमगचाऱयांप्रमाण ेमहागाई र्त्ता २८% व घरर्ाडे र्त्ता ८%, १६% व २४% अनजु्ञेय करण्यात आला आह.े 

       गत ३ वषागत अदा करण्यात आलेली महागाई र्त्त्याची रक्कम खालील प्रमाण ेआह.े 
 

२०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२ 

रु. ३६३.९१ कोटी रु.३७०.९१ कोटी रु.२३६.१० कोटी 

 

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

  

राज्याि विशेषि: मुांबईिील अनवधिृि शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(२७) *  ४४५६७   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्रीमिी गीिा जैन (वमरा भाई ांदर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 

श्री.लहू िानडे (श्रीरामपूर), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), श्री.रविांद्र 

िायिर (जोगेश्वरी पूिय), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्री.सवुनल 

राऊि (वििोळी), श्री.वसध्दाथय वशरोळे (वशिाजीनगर), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय 

(ऊफय ) लालाजी (अिोला पविम) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१)  राज्यातील ववशेषत: मुंबई, वमरा-र्ाईदंर येर्थील ६७४ प्रार्थवमक आवण माध्यवमक शाळा शालेय वशक्षण ववर्ागाची 

व स्र्थावनक प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता अनवधकृतपण ेसरुु असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय,  

(२) असल्यास, सदर शाळांची यादी प्रवसध्द करण्याची मागणी ववववध वशक्षण संघटनांनी माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मुंबईसह राज्यात सरुु असलेल्या शाळांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या सचूना शालेय वशक्षण आयकु्त 

यांनी सवग वशक्षण उप संचालक आवण वशक्षणावधकाऱयांना वदनांक ०२ जनू, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास वदल्या आहते, 

ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार अनवधकृत शाळेच्या व्यवस्र्थापनांवर व 

जबाबदार अवधकाऱयांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) तसेच, या शाळांमध्ये वशक्षण घेणाऱया ववद्यार्थयाांचे शैक्षवणक नुकसान होऊ नये यासाठी शासनाने कोणती 

उपाययोजना केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. वदपि िेसरिर : (१) ह ेखरे आह.े 

(२), (३), (४) व (५) सदर अनवधकृत शाळांमध्ये प्रवेश न घेणबेाबत वतगमानपत्राच्या माध्यमातनू पालकांना आवाहन 

करण्यात आले असनू, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, २००९ च्या कलम १८ (५) 

मधील तरतदुीनसुार सदर अनवधकृत शाळांना द्रव्यदडंाची वशक्षा करण्यासंदर्ागत कायगवाही करण्यात येत आह.े तसेच, 

अशा अनवधकृत शाळा बंद करून सदर शाळेतील ववद्यार्थयाांचे नजीकच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करणबेाबत 

वनदशे दणे्यात आले आहते. 

(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शाळाांना वशक्षण हक्ि िायद्यानुसार दर िीन िषाांनी स्िमान्यिा देण्याबाबि 
  

(२८) *  ४५०७७   श्री.जयिुमार रािल (वशांदखेडा), श्री.वदपि चव्हाण (फलटण), श्री.रोवहि पिार (िजयि 

जामखेड), श्री.मनोहर चांवद्रिापूरे (अजुयनी-मोरगाांि), श्री.अबू आजमी (मानखूदय वशिाजीनगर), अॅड.अशोि 

पिार (वशरुर), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूय), 

डॉ.विनय विलासराि िोरे (साििर) (शाहूिाडी), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.मोहनराि 

हांबडे (नाांदेड दवक्षण), श्री.प्रिाप अडसड (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) वशक्षण हक्क कायद्यानसुार राज्यातील २५ हजार ववनाअनदुावनत शाळांना देण्यात येणारी मान्यता माह ेमाचग, २०२२ 

मध्ये संपली असल्याने हजारो शाळा मान्यतेअर्ावी धोक्यात आल्याचे माह े एवप्रल २०२२ वा त्यादरम्यान वनदशगनास 

आले, ह ेखरे आह ेकाय 

(२)  असल्यास, राज्यातील शाळांना दर तीन वषाांनी स्वमान्यता घ्यावी लागते, ह ेलक्षात घेता इमारत, पाण्याची सवुवधा, 

मैदान, स्वच्छतागहृ, ववद्यतु परुवठा, वगगखोली, संरक्षक वर्ंत अशा वनकषांवर शासनाकडून शाळांना स्वमान्यता वदली 

जाते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, अनेक शाळांची सन २०१९ ची स्वमान्यताही प्रलंवबत असनू वशक्षण ववर्ागाकडून कागदपत्रासाठी 

शालेय संस्र्थांची अडवणकू केली जात असल्याच्या तक्रारी शाळा मखु्याध्यापकांकडुन शासनाकडे करण्यात आल्या, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार शाळांचे मान्यतेअर्ावी वेतनेतर अनदुान 

वमळण्यात शाळांना अडचणी येऊ नये यासाठी १० मानांकाच ेवनकष पणूग करणाऱया शाळांना मान्यता दणेबेाबत कोणती 

कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री. वदपि िेसरिर :  (१) व (२) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या वशक्षणाचा अवधकार अवधवनयम, २००९ व  महाराट्र 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या वशक्षणाचा हक्क वनयम, २०११ अन्वये शाळांना दर तीन वषागनी स्व-मान्यता प्रमाणपत्र 

दणे्यात येते. 

(३) व (४) संबंवधत वशक्षणावधकारी (प्रार्थवमक) यांचेस्तरावर मान्यता दणे्याबाबतची कायगवाही सरुु आह.े तसेच 

ववनाअनदुावनत व स्वयं अर्थगसहावय्यत तत्वावरील शाळांना वेतनेत्तर अनदुान दये नाही. 

 (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशेषि: मुांबई ि बुलढाणा वजल्याि दाररद्रय रेषेखालील 

 वशधािाटप पवत्रिा वििरण बांद िेल्याबाबि 
  

(२९) *  ४५११५   श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पियिी), श्री.सवुनल 

शेळिे (मािळ), श्री.राजेश एिडे (मलिापूर), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), 

श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 

पविम) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) कोरोना महामारी व वाढत्या महागाईच्या संकटामळेु गरीब कुटंुबांचे उत्पन्न घटले असताना तसेच वनकषानसुार दर 

तीन वषाांनी वनयवमत सवेक्षण होऊन ग्रामीण व शहरी र्ागातील गररबांचे दाररद्रयरेषखेालील सवके्षण अतंगगत गणना करणे 

आवश्यक असताना संबंवधत अवधकारी व कमगचारी याबाबत उदासीन असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय,  

(२)  असल्यास, त्यामळेु उत्पन्नात घट झालेल्या गरीब कुटंुबांना दाररद्रय रेषखेालील वपवळे आवण गरीब कुटंुबांना केशरी 

रेशनकाडगचे वाटप करण े आवश्यक असतांना शासनाच्या आदशेानेच वपवळे आवण केसरी रेशनकाडगचे वाटप बंद 

झाल्याची बाब वदनांक १२ मे, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास वनदशगनास आली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, बलुढाणा तसेच मुंबई शहरात कोववड काळानंतर व त्यापवुी नागरीक व त्यांची कुटंूबेही दाररद्रय 

रेषखेालील असल्याचे वनदशगनास आले असनू याबाबत शासन स्तरावर वशधावाटप पवत्रका पनुगवनधागरण करण्याबाबत 

कोणत्याही सचुना नसल्यामळेु वशधावाटप कायागलयामधनू दाररद्रय रेषखेालील वशधावाटप पवत्रका ववतरण बंद केल्याचे 

वदनांक ०४ जनू, २०२२ रोजी माझगाव वशधावाटप कायागलयात चौकशी केली असता वशधावाटप अवधकाऱयांनी सदर 

मावहती वदली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, राज्यात दाररद्रय रेषखेालील कुटंुबांचे सवके्षण करुन त्यांच्या उत्पन्नानसुार वशधापवत्रकांचे पनु:वनधागरण 

करुन वपवळे व केशरी वशधापवत्रकांचे वाटप तातडीने सरुु करणबेाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 

आह,े        

(५)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ?                                                  

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) व (२) ह ेखरे नाही.  शासनाने वववहत केलेल्या वनकषानसुार पात्र लार्ार्थयाांचा अतं्योदय अन्न 

योजना व प्राधान्य कुटंुब योजनेमध्ये समावेश करण्यांत येतो. मुंबई ठाण े वशधावाटप क्षेत्र व इतर वशधावाटप 

कायागलयातील अवधकारी/ कमगचारी यांना अजगदार यांचेकडून वशधापवत्रकेकररता प्राप्त झालेल्या अजागनसुार चौकशी करुन 

शासन वनयमानसुार तसेच त्यांचे उत्पन्नानसुार पात्र अजगदारास वशधापवत्रका ववतरीत करण्यात येते.  

(३) ह ेखरे नाही. ज्या लार्ार्थयाांकडे केशरी गैरलार्ार्थी वशधापवत्रका असनू कोरोनामळेु ज्यांचे उत्पन्न कमी झाले आह े

अशा लार्ार्थयाांकडून शासन वनणगय वदनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ अन्वये वनधागररत केलेले हमीपत्र र्रुन घेऊन लार्ार्थी 

उत्पन्नाच्या वनकषात बसत असल्यास त्यांना वववहत इष्टांकानसुार प्राधान्य कुटंुब लार्ार्थयाांचा लार् दणे्यात येतो.  

        वदनांक ०४.०६.२०२२ रोजी साप्तवहक सटु्टी असल्याने वश.का.क्र.१३ अ माझगांव कायागलय बंद होते. तसचे 

सदर कायागलयातनू दाररद्रय रेषखेालील वशधापवत्रका ववतरण बंद झाले असे कोणालाही सांगण्यात आले नसल्याचे क्षेत्रीय 

कायागलयाच्या अहवालावरून वदसनू येते. 

(४)  शासन वनयमानसुार व वशधापवत्रकेसाठी शासनाने वववहत केलेल्या वनकषानसुार वशधापवत्रकाधारकांचे उत्पन्न व 

ववववध वनकषांच ेआधारे अनजु्ञेय वशधापवत्रकांचे ववतरण क्षेत्रीय कायागलयांकडून करण्यात येते. 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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िाांवदिली (मुांबई) येथील िपोल विद्यावनधी इांटरनशॅनल शाळेच्या गैरव्यिस्थापनाबाबि 
  

(३०) *  ४४६४६   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी 

(दवहसर) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई उपनगरातील कांवदवली येर्थील महावीरनगर पररसरात असलेल्या कपोल ववद्यावनधी इटंरनॅशनल शाळेतील १५ 

ववद्यार्थयाांनी फी न र्रल्यामळेु त्यांना वगागमधनू बाहरे काढून वगग सटेुपयांत प्रयोगशाळेत बसवनू ठेवल्यामळेु पालकांनी 

प्राचायाांसह इतर वतघांवर पोवलस ठाण्यामध्ये गनु्हा दाखल केला असल्याचे माह े एवप्रल २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, सदर शाळेच्या प्रवेशव्दारावर काळया गणवेशात असलेले मवहला व परुुष ह ेबाऊन्सर असल्याचाही 

दावा पालकांनी केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर प्रकारामळेु ववद्यार्थयाांच्या मनावर ववपररत पररणाम झाला असनू ववद्यार्थयागनी शाळेत जाण्यास नकार 

वदला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार संबंवधतांवर कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) होय 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) अशी बाब नाही. 

(४) व (५) सदर शाळेची चौकशी करण्यात आली असनु चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या अवनयमीततेच्या अनषुगंाने 

कारवाई करण्यात येत आह.े 

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

सोलापूर उपप्रादेवशि पररिहन िायायलय िसेच मोशी (वज.पुणे) येथील वपांपरी वचांचिड शहराि जादा रक्िम 

घेणाऱ्या दलालाांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(३१) *  ४५७७६   श्री.समाधान अििाडे (पांढरपूर), श्री.लक्ष्मण जगिाप (वचांचिड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पररवहन कायागलयात लायसन्स, रवजस्टे्रशनसह इ. काम े ऑनलाईन करण्यात येत असतानाही सोलापरू 

उपप्रादवेशक कायागलय तसेच मोशी, वज.पणु ेयेर्थे मोठया प्रमाणात दलालांकडून अवधक रक्कम दऊेन ही काम ेकेली जात 

असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, आरटीओच्या कामाकररता दलाल, प्रादवेशक पररवहन कायागलयातील अवधकाऱयांशी संगनमत करुन 

नागररकांकडून अवतररक्त रक्कम आकारणी करत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय त्यानसुार संबंवधत अवधकारी व दलालांववरुध्द कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व (२)  नाही, 

      तर्थावप, या आशयाचे वतृ्त वद. ०५ मे, २०२२ रोजी हलॅो सोलापरू, दवैनक लोकमत या वतृ्तपत्रामध्य े प्रवसध्द झाले 

आह.े 

(३) पररवहन ववर्ागातील ववववध सेवा नागररकांसाठी ऑनलाईन पध्दतीन े उपलब्ध करुन वदलेल्या आहते. त्यांचा 

तपशील parivahan.gov.in या संकेतस्र्थळावर उपलब्ध आह.े सदर सेवांकररता आकारण्यात येणारे शलु्क नागररकांना 
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ऑनलाईन पध्दतीने र्रावे लागते. त्यापैकी काही सेवा नागररकांना आधार क्रमांकाचा वापर करुन फेसलेस पध्दतीने 

घरबसल्या उपलब्ध करुन वदलेल्या आहते. 

(४) प्रश्न उदर्वत नाही. 

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

चांद्रपूर शहरािील प्रदुषणाि िाढ झाल्याबाबि 
  

(३२) *  ४६८१३   श्री.विशोर जोरगेिार (चांद्रपूर), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), श्री.नानाभाऊ पटोले 

(सािोली), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.वििास ठािरे (नागपूर 

पविम), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१)  चंद्रपरू (वज.चंद्रपरू) महाऔष्ट् णीक ववद्यतु कें द्रामळेु चंद्रपरू ह े दशेातील सवागवधत प्रदवूषत शहर झाले असनू येर्थील 

एमआयडीसी पररसरात माह ेजानेवारी ते माह े म,े २०२२ या पाच मवहन्यांतील १५१ वदवसांपकैी ११३ वदवस प्रदवूषत 

असल्याची मावहती कें द्रीय प्रदषुण वनयंत्रण मंडळान ेमाह ेजनू, २०२२ च्या पवहल्या आठवड यात वदली आह,े ह ेखरे आह े

काय,  

(२)   असल्यास, चंद्रपरू ववज वनमीती क्षेत्रात प्रामखु्याने ईएसपीचा योग्य वापर होत नसण ेजनु्या मवशनीमळेु राख आवण 

धरुाचे प्रमाण वाढल ेअसल्याने तसेच चंद्रपरू एमआयडीसी पररसरातील प्रदषूणामळेु नागरीकांच्या आजारात वाढ होऊन 

मतृ्युंच्या संख्येत ही वाढ झालेली असनू गत पाच मवहन्यात चंद्रपूर सवागत प्रदवूषत शहर असल्याचे वदनांक ३१ मे, २०२२ 

रोजी वा त्यासमुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३)   असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने 

चंद्रपरू शहरातील प्रदषुण कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहते व याबाबतची सद्यःवस्र्थती काय आह,े 

(४)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ?  

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े  

      तर्थापी, चंद्रपरू महाराष्ट्ट्र औद्योगीक ववकास मंडळ पररसरातील खटुाळा गावात सतत हवा गणुवत्ता तपासणी कें द्र 

कायगरत आह.े माह ेजानेवारी-२०२२ ते मे-२०२२ या कालावधीमधील समुारे ९६ वदवसांच्या परृ्थ:करण अहवालानसूार 

श्वसनीय धळुीकणांचे (RSPM) मानक ववहीत मयागदपेेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याचे वनदशगनास येते. तसेच चंद्रपरू 

एमआयडीसी पररसरामध्ये राष्ट्ट्रीय हवा गणुवत्ता तपासणी कायगक्रमांतगगत वातावरणीय हवेची गणुवत्ता तपासण्यात येते. 

माह ेजानेवारी-२०२२ त ेम-े२०२२ या कालावधीमधील परृ्थ:करण अहवालानसूार श्वसनीय धळुीकणांचे (RSPM) मानक 

बऱयाचवेळा ववहीत मयागदपेेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याचे वनदशगनास येते.  

(२) ह ेखरे नाही.  

      वजल्हा आरोग्य अवधकारी, वजल्हा पररषद, चंद्रपरू यांच्या अहवालानसुार माह े जानेवारी-२०२२ ते म-े२०२२ या 

मवहन्यात आजाराच्या प्रमाणात तसेच मतृ्यचू्या संख्येत वाढ झालेली नाही. 

(३) मा. राष्ट्ट्रीय हरीत लवादाच्या यावचका कं्र. १०३८/२०१८ संबंधीतील वद. १४/११/२०१९ रोजीच्या आदशेात 

र्ारतातील १०० प्रदवूषत शहरांचा यादीत समावेश आह.े त्या यादीमध्ये चंद्रपरू शहराचा क्रमांक २७ व्या क्रमांकावर आह े

व सदर वनदशेांक ७६.४१ इतका आह े (त्यातील हवा वनदशेांक ७५.०, जल वनदशेांक २३.७५ व जमीन वनदशेांक 

२३.७५). मंडळाने पयागवरण मलु्यांकन अहवालाच्या अनषुगंाने प्रदषूणाबाबतचे गणुांकन कमी करण्याच्या दृष्टीन ेचंद्रपरू 

शहरालगतच्या ४ औद्योवगक क्षेत्राचा एकवत्रत सवगसमावेशक कृती आराखडा तयार केला असनू त्याची प्रर्ावी 

अमंलबजावणी सरुु आह.े तसेच चंद्रपरू शहरातील हवा प्रदषूणावर वनयंत्रण आणण्यासाठी व हवेची गणुवत्ता 

सधुारण्यासाठी चंद्रपरू महानगरपावलकेने चंद्रपरू शहर कृती आराखडा (Non-Attainment City Action Plan) तयार 

केला असनू त्याची प्रर्ावी अमंलबजावणी सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मुांबईिील रेशन दुिानाि िेरोसीनऐिजी “थीनर” वििून ग्राहिाांची वदशाभूल िेली जाि असल्याबाबि 
  

(३३) *  ४८०३०   श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिय), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख 

(सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे (िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 

श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.राम िदम 

(घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्यु पिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), 

डॉ.सांदीप धुिे (अणम), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा 

आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील रेशन दकुानात केरोसीनचा परुवठा बंद असल्यामुळे गोवंडी, चेंबरू, मानखदुग, मालाड, कांवदवली, धारावी 

आवण साकीनाका येर्थील झोपडपटटयांमधील काही रेशन दकुानातनू  केरोसीन ऐवजी “र्थीनर” ववक्री करुन ग्राहकांची 

वदशार्लू केली जात असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, एक दकुानदार मवहन्याला सरासरी ३ हजार वलटर र्थीनरची ववक्री करीत असनू गोवंडीच्या बेगनवाडी रोड 

क्रमांक १४ येर्थील रेशन दकुानात र्थीनरची ववक्री केली जात असल्याचेही वनदशगनास आले आह,े  ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, रेशन दकुानांवर केरोवसनचा परुवठा बंद असल्याचा गैरफायदा घेत र्थीनर या ज्वलनशील पदार्थागची ववक्री 

करण्यात येत असल्याने र्ववष्ट्यात मोठी दघुगटना होवनू वजववतहानी होण्याची शक्यता वनमागण झाली आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने र्थीनरची 

ववक्री करणाऱयांवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) होय, द.ैलोकमत या वतृ्तपत्रात वद.०२.०५.२०२२ रोजी बातमी प्रवसध्द झाली होती. 

(२) ह े खरे नाही. उपवनयंत्रक वशधावाटप ई-पररमंडळ कायगक्षेत्रातील वशधावाटप कायागलय ४४/ई गोवंडीमधील रोड 

क्र.१४, बैंगणवाडी, गोवंडी येर्थील ११ दकुानांना अचानक र्ेटी दऊेन तपासणी केली असता केरोवसन सदृश्य द्रवपदार्थग 

अर्थवा र्थीनरचा साठा आढळून आलेला नाही. 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(४) याअनषुगंान े उपवनयंत्रक वशधावाटप (अमंल) यांच्या वफरत्या पर्थकाने वद. २९.०४.२०२२ ते वद.०४.०५.२०२२ 

रोजी  कांवदवली, चेंबरु, कुलाग, मालाड, धारावी व गोवंडी या ववर्ागातील ५६ दकुानांना अचानक र्ेटी दऊेन तपासणी 

केली असता, 

 सफेद केरोवसन, र्थीनर अर्थवा इतर केरोवसन सदृश्य द्रव पदार्थाांचा साठा आढळून आलेला नाही.  

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

साांगोला (वज.सोलापूर) िालुक्यािील वशरभािी पाणी पुरिठा योजनेिांगयि ४० गािाांना 

 पाणी परुिठा िरणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्िीबाबि 
  

(३४) *  ४५७६६   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वशरर्ावी (ता.सांगोला, वज.सोलापरू,) येर्थील पाणी परुवठा योजनेतंगगत अनेक गावांना पाणी परुवठा करणारी मानेगाव 

व कोळा झोनची पाईपलाईन मागील दोन मवहन्यांपासनू फुटल्याने अनेक गावांचा पाणी परुवठा बंद झाला असल्याचे माह े

मे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या योजनेअतंगगत पाण्याच्या दरात गाववनहाय तफावत असनू अनेक ग्रामपंचायतींना शहरातील पाणी 

दरापेक्षा जास्त दर आकारण्यात येत आह,े ह ेही खरे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाईपलाईन दरुुस्ती, समान दर आकारणी तसेच जनावरांना 

माफक दरात वपण्याच्या पाण्याची सवुवधा उपलब्ध होण्याच्या अनषुगंाने सवमती स्र्थापन करण े वा अन्य उपाययोजना 

करण्यासंदर्ागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) नाही, ह ेखरे नाही. 

(३) रेल्वेच्या र्युारी मागागच्या कामामळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या पाईपलाईन कामाची वनववदा प्रवक्रया राबवनू त्या कामाचा 

कायागदशे वदनांक ३१.०५.२०२२ रोजी दणे्यात आला असनू सदरचे काम प्रगतीपर्थावर आह.े तसेच सदर वशरर्ावी व ८१ 

गावे प्रादवेशक पाणी परुवठा योजनेच्या दखेर्ाल व दरुुस्तीचे काम महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरणामाफग त करण्यात येत असनू 

या योजनेमधनू टंचाई काळात जनावरांच्या छावणींना दखेील पाणी परुवठा करण्यात आलेला आह.े सद्य:वस्र्थतीत, सन 

२०२०-२१ व सन २०२१-२२ मध्ये सांगोला तालकु्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने जनावरांना त्या-त्या गावातील 

स्त्रोतांमधनू पाण्याची सोय होत आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

नागपूर विभागीय राज्य पररिहन महामांडळाव्दारे वनिड िरण्याि आलेल् या उमेदिाराांना  

वनयुक्तीपत्र न वदल्याबाबि 
  

(३५) *  ४६१२०   श्री.सवमर मेघे (वहांगणा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू ववर्ागीय एस.टी. महामंडळाव्दारे सन २०१९मध्ये सरळ सेवा र्रतीने ३५० कंत्राटी चालक व वाहक पदावर 

वनवड करण्यात आलेल् या २५० उमेदवारांना अद्याप वनयकु्तीपत्र दणे्यात आले नसल्याचे वदनांक १९ मे,२०२२ रोजी वा 

त्या समुारास वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय व त्यानसुार वनयकु्ती झालेल्या कंत्राटी वाहक व 

चालकांना वनयकु्तीपत्र दणे्याबाबत कोणती कायगवाही केली आह ेवा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व  (२) रा.प. नागपरू ववर्ागात सरळसेवा र्रती २०१९ अतंगगत चालक तर्था वाहक या 

पदाकरीता ३५१ उमेदवारांची वनवड करण्यात आली असनू ८३ उमेदवारांना नेमणकूा दणे्यात आलेल्या आहते. २४ 

उमेदवारांची अवंतम वाहन चालन चाचणी पणूग झाली असनू नेमणकू दणे ेप्रलंवबत आह.े  १८६ उमेदवारांची अवंतम वाहन 

चालन चाचणी प्रलंवबत आह.े ३८ उमेदवारांचे सेवापवूग प्रवशक्षण प्रलंवबत आह.े २० उमेदवार गैरहजर व अपात्र ठरलेले 

आहते. 

     आवर्थगक काटकसरीच्या अनषुगंाने वद.२८.१०.२०२१ रोजीच्या रा.प. महामंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत 

सरळसेवा र्रती सन-२०१६-१७ व सन २०१९ अतंगगत चालक तर्था वाहक र्रतीप्रवक्रयेची कायगवाही ज्या टप्प्यावर 

सध्या आह,े त्या टप्प्यावर स्र्थवगत ठेवण्याबाबत ठराव मंजरू करण्यात आला आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही.    

----------------- 
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पुणे स्िारगेट आगारािील एसटी महामांडळाच्या नाथजल उपिमािगयि झालेला गैरव्यिहार 
  

(३६) *  ४५१८७   श्री.चेिन िुपे (हडपसर), श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पियिी), श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे 

िॅन्टोन् मेंट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) महाराष्ट्ट्र राज्य पररवहन महामंडळाच्या पणु ेववर्ागातील वाकडेवाडी, स्वारगेट या बस स्र्थानकांवर महामंडळाकडून 

नार्थजल हा उपक्रम सुरु करण्यात आला असनू एका पाण्याच्या बाटलीची वकंमत १५ रुपये असताना २० रुपये दराने 

ववक्री होत असल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, नार्थजल या बाटलीबंद पाणीपरुवठा करणाऱया परुवठादारास गोडाऊन म्हणनू वदलेली जागा अत्यंत कमी 

दराने वदली असनू सदर गोडावनूचा वापर वकरकोळ ववक्री स्टॉल म्हणनू करण्यात येतो, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या बस डेपोमध्ये ववके्रत्यांना स्टॉल दतेाना गैरव्यवहार झाला असल्याबाबत स्र्थावनक लोकप्रवतवनधींनी 

शासनास माह ेमाचग, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी कळववले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय त्यानसुार संबंवधतांवर कोणती कारवाई केली वा 

करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास ववलंबाची कारण ेकाय आहते? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व (२) स्वारगेट बसस्र्थानकावर नार्थजलाचे अवधकृत ववतरकांकडून पाण्याच्या बाटलींची १५ 

ऐवजी २० रुपये दराने ववक्री करत असल्याचे आढळून आले आह.े तसेच स्वारगेट व वाकडेवाडी येर्थे नार्थजलाच्या 

साठवणकूीसाठी नार्थजलाचे अवधकृत ववतरकांना वनयमानसुार शलु्क आकारुन १०० चौ फुट मोकळी जागा 

गोदामाकरीता देण्यात आलेली आह.े 

(३) होय. 

(४) स्वारगेट बसस्र्थानकावरील नार्थजल अवधकृत ववतरकाची वनयकु्ती वद.०७.०७.२०२२ रोजी पासनू कायम स्वरुपी रद्द 

करण्यात आली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.    

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

  

डोंवबिली (वज.ठाणे) येथील एमआयडीसीिील प्रदुषण िरणाऱ्या िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  

(३७) *  ४४५८३   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा) :   सन्माननीय 

मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१)  डोंवबवली (वज.ठाण)े येर्थील एमआयडीसीमधील रासायवनक कंपन्या पाण्यावर कोणतीही प्रवक्रया न करता प्रदवुषत 

पाणी नाल्यामध्ये सोडत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास डोंवबवलीतील गणशे नगरमधील रामचंद्र नाल्याचा प्रवाह दवुषत पाण्यामळेु वनळा झाल्याचे वदनांक २८ 

माचग, २०२२ रोजी वा त्यासमुारास आढळून आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यापवुीही डोंवबवली येर्थे रासायवनक प्रदषूणामळेु वहरवा पाऊस पडण े तसेच रस्ते गलुाबी होणे 

अशाप्रकारच्या घटना घडल्या असल्याचे वनदशगनास आले आह,ेह ेखरे आह ेकाय, 

(४)  असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार वनयमांचे पालन न करणाऱया कंपन्यांवर 

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) ह ेखरे आह.े 

(३) सदरील बाबतीत महाराष्ट्ट्र प्रदषुण वनयंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणी दरम्यान वहरवा पाऊस पडला नसल्याचे आढळून 

आले होत.े खाद्यपदार्थाांमध्ये वमसळण्याचे रंग रस्त्यावर पडल्यामळेु रस्ता वहरवा झाल्याचे वनदशगनास आले होते. तसेच 
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एमआयडीसीकडून पावसाळी पाणी  वाहून नेणा-या नाल्यातनू गाळ काढून रस्त्यालगत टाकण्यात आला होता त्यामळेु 

रस्त्याला गलुाबी रंग आला होता. 

(४) महाराष्ट्ट्र प्रदषुण वनयंत्रण मंडळाकडून दोन उदयोगांना वद.२६/०४/२०२२ रोजी उत्पादन बंदचे आदशे दणे्यात आले व 

त्याचप्रमाण ेएमआयडीसी यांना याबाबत वद.२०/०३/२०२२ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आह.े  

        सदरील कारणे दाखवा नोटीसच्या अनषुगंाने, एमआयडीसी कडून उत्तर प्राप्त झालेले असनू, पाईपलाईन 

दरुूस्तीच ेकाम त्वरीत करण्यात आल्या बाबत कळववण्यात आलेले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

रािेर (वज.जळगाांि) िालुक्यािील पांचायि सवमिीमध्ये स्िच्छ भारि वमशन अांिगयि असलेल्या िैयवक्ति ि 

सामुवहि शौचालये योजनाांमध्ये झालेल्या अपहाराबाबि 
  

(३८) *  ४७६८४   श्री.चांद्रिाांि (भाऊ) वनांबाजी पाटील (मुक्ताईनगर), श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा 

खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपडुिर (पाथरी), श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), 

श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रावेर (वज. जळगांव)  येर्थ े सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत  पंचायत सवमती मधील स्वच्छ र्ारत वमशन 

अतंगगत वैयवक्तक व सामुवहक शौचालये योजनांमध्ये समुारे वदड कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याप्रकरणी रावेर 

पोलीस स्टेशन मध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आल्याचे माह ेमे,२०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह ेह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, संशवयत कंत्राटी गट समन्वयक ह े पचंायत सवमती रावेर येर्थ े सन २०१२ पासनू वनयकु्तीवर असल्याने 

मागील दहा वषागचा ववचार करता हा आकडा पंधरा कोटीच्या आसपास जाण्याची शक्यता आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या संदर्ागत चौकशी करण्याकररता वज.प.मखु्य कायगकारी अवधकारी यांनी वत्रसदस्यीय चौकशी सवमती 

गठीत केली आह े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) अशंत: खरे आह.े 

  स्वच्छ र्ारत वमशन (ग्रामीण) अतंगगत पंचायत सवमती, रावेर, वजल्हा-जळगांव मधील वैयवक्तक शौचालय बांधकाम 

प्रोत्साहन अनदुान पात्र लार्ार्थयाांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याबाबत, गट ववकास अवधकारी, पंचायत सवमती, रावेर 

यांच्याकडे तोंडी स्वरुपात फेब्रवुारी, २०२२ मध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्या आहते. 

    तसेच, श्री.चंद्रकात पाटील,ववधानसर्ा सदस्य, मकु्ताईनगर, वजल्हा-जळगांव यांनी वदनांक १३/०४/२०२२ च्या 

पत्रान्वय,े मखु्य कायगकारी अवधकारी, जळगांव यांना सन२०१५-१६ ते२०२१-२२ या कालावधीत रावेर, पंचायत सवमती 

मध्ये स्वच्छ र्ारत वमशन (ग्रामीण) अतंगगत वैयवक्तक व सावगजवनक शौचालय प्रोत्साहन अनदुानामध्ये झालेल्या 

भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्याबाबत कळववले आह.े 

(२)  या प्रकरणी केलेल्या चौकशी अतंी पंचायत सवमती, रावेर अतंगगत, स्वच्छ र्ारत वमशन (ग्रामीण) मध्ये प्रोत्साहन 

अनदुानाची रक्कम, अपात्र/ बनावट लार्ार्थयाांना अदा केल्याची बाब, वनदशगनास आलेली आह.े अशाप्रकारे कक्षातील 

संबंवधत कंत्राटी गट समन्वयक श्री.समाधान गोडू वनंर्ोरे व श्रीमती मंजशू्री सरेुश पवार, समहु समन्वयक यांचेववरुध्द समुारे 

रु.१५२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपहार केल्याची बाब वनदशगनास आली आह.े 

(३)  होय, 

   मखु्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पररषद, जळगांव यांनी वदनांक १२/०७/२०२२ च्या आदशेान्वये गट ववकास 

अवधकारी, पंचायत सवमती, रावेर व इतर यांची वत्रसदस्यीय चौकशी सवमती गठीत करण्यात आली आह.े 
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(४)  या प्रकरणी केलेल्या चौकशी अतंी पंचायत सवमती, रावेर अतंगगत स्वच्छ र्ारत वमशन (ग्रामीण) मध्ये प्रोत्साहन 

अनदुानाची रक्कम, अपात्र/ बनावट लार्ार्थयाांना अदा केल्याची बाब, वनदशगनास आलेली आह.े अशाप्रकारे कक्षातील 

संबंवधत कंत्राटी गट समन्वयक श्री.समाधान गोडू वनंर्ोरे व श्रीमती मंजशू्री सरेुश पवार, समहु समन्वयक यांचेववरुध्द समुारे 

रु.१५२.६४ लक्ष इतकी रक्कम अपहार केल्या प्रकरणी पोलीस ठाणे, रावेर येर्थे FIR No. ०१२६ अन्वय,े वदनांक 

२०/०४/२०२२ रोजी फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात आललेा आह.े तसेच, त्यांना वजल्हा पररषद सेवेतनू कायमस्वरुपी 

कायगमकु्त करण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

डोंगरगाि (िा.राळेगाि. वज.यििमाळ) येथील नळ पाणी परुिठा योजनेच्या िामाबाबि 
  

(३९) *  ४७७०१   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगरगाव (ता.राळेगाव, वज.यवतमाळ) येर्थे माह ेएवप्रल, मे व जनू मवहन् यामध्ये पाणी टंचाई वनमागण होत असनू पाणी 

परुवठा ववर्ागाकडून टाकीचे बांधकाम व पाईप लाईन टाकण ेइत्यादी कामांना वनधी देण्यात येऊनही कंत्राटदाराने वववहत 

कालावधीत काम पणुग न करता वनकृष्ठ दजागचे काम केल्याचे वदनांक ५ मे, २०२२ मध्ये वा त्यासमुारास वनदशगनास आले, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाणीटंचाई दरु करण्याच्या दृष्टीन ेतसचे संबंवधत कंत्राटदारावर 

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता वद.०५.०४.२०१८ ला दणे्यात आली असता वनववदा ०५ व्यांदा प्रवसध्द केली 

असता प्राप्त प्रवतसादानसुार योजनेस कायगदशे वद.९.११.२०२० रोजी कायागदशे दणे्यात आले. त्यानसुार सदर योजनेचे 

काम  ४ मवहन्यात पणुग होण ेअपेवक्षत होते. तर्थावप, मजरू, मटेररयल व मवशनरी न वमळाल्यामळेु सदर काम वववहत मदुतीत 

पणूग करण ेशक्य न झाल्याने सदर कामास वद. ९.३.२०२१ ते २०.६.२०२१ पयांत दडंात्मक मदुतवाढ दणे्यात आली. वद. 

१६.६.२०२१ रोजी योजनेची चाचणी घेऊन काम पणुग करण्यात आले आह.े ववलंबाच्या अनषुगंाने संबंवधत कंत्राटदारावर 

दडंात्मक कारवाई करण्यात आलेली आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

सेनगाांि िालुक्यािील ( वज.वहांगोली ) ग्रामीण भागािील पाणी टांचाई दूर िरण्याबाबि 
  

(४०) *  ४५४१०   श्री.सांिोष बाांगर (िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वहगंोली वजल्यातील सेनगांव तालकु्यातील ग्रामीण र्ागात र्ीषण पाणी टंचाई वनमागण झाली असनू तालकु्यातील हत्त 

फाटा येर्थील मवहलांना वपण्याच्या पाण्यासाठी वणवण वफरावे लागत असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर तालकु्यात दरवषी एवप्रल मवहन्यामध्ये र्ीषण पाणी टंचाई वनमागण होत असनू तालकु्यातील 

आजेगाव, खडकी, र्गवती, मन्नास वपंपरी, वाघजाळी, पसेुगाव. तळणी, जाम्रनु (ब)ु आडोळ, हानकदरी, खेरखडेा, उटी 

(ब)ु, वहवरा, केलसलुा, गगुळ, वपंपरी, गणशेपरु, कोडवाडा, वटकळी, सालेगांव, दवेळूगांव, वलंगदरी, सलुदली इत्यादी 

४० गावांत पाणी टंचाई वनमागण झाली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, ग्रामीण र्ागात र्ीषण पाणी टंचाई वनमागण झाली असतानाही प्रशासनाकडून कोणत्याच उपाययोजना 

करण्यात आलेल्या नसल्याने नागररकांमध्ये प्रचंड रोष व्यक्त होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय त्यानसुार पाणी टंचाई दरू करण्यासाठी कोणती 

उपायोजना केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) नाही, 

          सेनगाव तालकु्यातील मौजे हत्ता फाटा येर्थे येलदारी जलाशयावरुन सेनगाव नगरपंचायतीस पाणी परुवठा 

करणा-या उद्भरण वाहीनीतनु जोडणी घेवनु सदर गावास पाणी परुवठा सरुु आह.े  

(२) अशंत: खरे आह.े  

           सेनगाव तालकु्यातील आजेगाव, खडकी, र्गवती, मन्नासवपंप्री, वाघजाळी, पसेुगाव, तळणी, जांर्रुन ब,ु 

अडोळ, हनकदरी, खैरखेडा, उटी ब-ु वहवरा, केलसलुा, गगुळवपपं्री, गणशेपरु, कोंडवाडा, वटकळी, सालेगाव, दवेळुगाव, 

वलंगदरी, सलुदली इत्यादी ४० गावात सौम्य स्वरुपाची पाणी टंचाई वनमागण झाली होती.  

 सदर  टंचाई वनवारणासाठी गावास ववंधन / वववहर अवधग्रहण करुन पाणी परुवठा करण्यात येत आह.े  

(३) व (४) पाणी टंचाई सन २०२१-२२ अतंगगत सेनगाव तालकु्यातील ९२ गावात ११५ वववहर / ववंधन वववहर अवधग्रहण 

करण्यात येऊन पाणी परुवठा सरुु आह ेव ३ गावात ४ टँकरद्वारे पाणी परुवठा सरुु आह.े तसेच ४७ गावात ५६ नवीन ववंधन 

वववहरींचे खोदकाम करण्यात आलेले आह.े  

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.  

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

राज्यािील शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही बसिण्यासाठी वनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबि 
  

(४१) *  ४४६११   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.राम िदम (घाटिोपर 

पविम), श्री.अवभमन्य ुपिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), श्री.अवमि साटम 

(अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धिेु (अणम), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि 

राणा (बडनेरा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सवुनल प्रभू (वदांडोशी), श्री.रईस शेख (वभिांडी पूिय) : सन्माननीय 

शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील शाळांमध्ये वषगर्रात सीसीटीव्ही लावण्यात येतील तसेच शाळेत लैंवगक अत्याचार घडल्यास 

मखु्याध्यापक आवण शाळांच्या सवचवांना जबाबदार धरले जाईल अशी घोषणा मा.शालेय वशक्षण मंत्री यांनी माह ेएवप्रल, 

२०२२ च्या वतसऱया आठवड यात केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सदर सीसीटीव्ही बसववण्याचा खचग शाळा चालववणाऱया संस्र्थांनी करावयाचा आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नॉन सॅलरी ग्रटँ तसेच आर.टी.ई. चे पैसे दणे्यामध्ये शासन ववलंब करत असल्यामळेु आधीच आवर्थगक 

अडचणीत सापडलेल्या शाळांना सीसीटीव्हीची सक्ती केल्यामळेु मोठा आवर्थगक फटका पडणार असनू शासनाने 

सी.एस.आर. अर्थवा शालेय वशक्षण ववर्ागांतगगत येणाऱया समग्र वशक्षा अवर्यानाचा वनधी यासाठी उपलब्ध करून द्यावा, 

अशी मागणी संस्र्थाचालकांच्या प्रवतवनधींनी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, खाजगी ववनाअनदुावनत तसेच वजल्हा पररषद शाळांच्या बाबतीत सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी वनधी 

उपलब्ध करून दणे्याच्या दृष्टीन ेशासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास, ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 

 

श्री. वदपि िेसरिर : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) अशंत: खरे आह.े 

(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या वनदशेांनसुार खाजगी व्यवस्र्थापनाच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसववण्याच्या सचूना या 

ववर्ागाच्या वदनांक ०७ एवप्रल, २०१६ च्या शासन पररपत्रकान्वये दणे्यात आल्या आहते. तसेच याकरीता शासनाकडून  
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अनदुान दणे्यात येणार नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आह.े यावशवाय शासकीय व स्र्थावनक स्वराज संस्र्थांच्या 

शाळांत वनधी उपलब्धतेनसुार सीसीटीव्ही बसववण्याची तरतदू ठेवली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील विशेषि: परभणी वजल्यािील शाळा वशक्षण हक्ि िायद्याचे 

 वनिष पूणय िरण्यास अपयशी ठरल्याबाबि 
  

(४२) *  ४७८६९   अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.अवभमन्य ुपिार (औसा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), डॉ.राहूल 

पाटील (परभणी) : सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वशक्षण हक्क अवधवनयम (आरटीई) कायद्याची अमंलबजावणी करण ेसवग शाळांना बंधनकारक असताना 

समुारे १ लाख ९ हजार ९४२ शाळांपैकी समुारे ७१ हजार ४९५ शाळा वशक्षण हक्क कायद्याचे वनकष पणूग करण्यास 

अपयशी ठरल्या असल्याचे वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, परर्णी वजल्यातील ७१ इगं्रजी माध्यमांच्या शाळांची तपासणी केली असता ४३ शाळा आरटीईच े

वनकष पणूग करत नसल्याचा अहवाल वशक्षण ववर्ागाच्या वररष्ठ अवधका-यांनी वदला, ह ेही खरे आह ेकाय,  

(३) असल्यास, वनकष पणुग करण्याबाबत शाळांना मदुतवाढ दणे्यात आली आह ेकाय, तसेच वनकष पणुग करण्यास ववलंब 

करणाऱया शाळांववरुध्द शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े  

(४) असल्यास, या अवधवनयमाच्या अमंलबजावणीकडे दलुगक्ष करणाऱया वशक्षण ववर्ागातील अवधकाऱयांवर कोणती 

कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) व (२) अशंतः खरे आह.े 

(३) वशक्षणावधकारी (प्रार्थवमक), वजल्हा पररषद परर्णी यांनी वजल्यातील ७३ शाळांना त्रटुी पतूगतेसाठी कारणे दाखवा 

नोवटसा बजावल्या आहते. 

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

राज्यािील विविध शैक्षवणि सांस्थामधील प्राध्यापिाांची ि प्राचायाांची भरिी प्रिीया सरुु िरण्याबाबि 
  

(४३) *  ४५५५५   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 

श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.अवनल बाबर 

(खानापूर), श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), 

श्री.अवमि झनि (ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.रईस शेख 

(वभिांडी पूिय) : सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कें द्रीय ववद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम, इवंदरा गांधी राष्ट्ट्रीय मकु्त ववद्यापीठासह राष्ट्ट्रीय स्तरावरील 

शैक्षवणक संस्र्थांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आवण सहायक प्राध्यापकांची समुारे ११००० पद े ररक्त असल्याच े

माह ेमे, २०२२ रोजीच्या समुारास वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सन २००९ पासनू ववववध महाववद्यालयांमधील प्राध्यापकांची ५० टक्के पद ेररक्त असनू शासनाने र्रती 

बंद केल्यामळेु अनेक नेट-सेट, पीएचडी पात्रता धारण केलेल्या प्राध्यापकांना तटुपुंज्या मानधनावर तावसका तत्वावर काम 

करावे लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त र्रती प्रवक्रयेसंदर्ागत वदनांक १२ नोव्हेंबर, २०२१ च्या आदशेान्वये लोकवप्रवतवनधी व वशक्षक 

व वशक्षकेत्तर कमगचारी संघटनांचे प्रवतवनधी यांचा समावेश असलेल्या सवमतीचे गठन करण्यात आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 
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(४) असल्यास, सदर सवमतीच्या अहवालानसुार शासनाने र्रती प्रक्रीया त्वरीत सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 

वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) व (२) सदरहू संस्र्था या राष्ट्ट्रीय स्तरावरील शैक्षवणक संस्र्था असल्यामळेु राज्य 

शासनाच्या अखत्यारीत येत नाही. ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) सदरचा शासन वनणगय हा राज्यातील अशासकीय अनदुावनत महाववद्यालयातील प्राचायग व वशक्षकीय पदांशी 

वनगडीत असल्यामळेु राष्ट्ट्रीय स्तरावरील शैक्षवणक संस्र्थांशी संबंध नाही. सदरहू शासन वनणगयानसुार राज्यातील 

अशासकीय अनदुावनत महाववद्यालयातील प्राचायग व वशक्षकीय पदांची र्रती प्रक्रीया सरुू आह.े   

(५) प्रश्नच उद्भवत नाही. 

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

  

मुांबई उपनगरािील माहूल (चेंबूर) येथील प्रदुवषि हिेमुळे नागररिाांच्या  

आरोग्यािर विपररि पररणाम होि असल्याबाबि 
  

(४४) *  ४६३८०   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिय), अॅड.पराग अळिणी 

(विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.वमहीर िोटेचा 

(मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबई उपनगरातील माहूल (चेंबरू) येर्थील रवहवाश्यांना श्वसनाचा त्रास होऊन डोळे आवण त्वचेवरही पररणाम होत 

असताना हवेची गणुवत्ता सधुारत असल्याचा दावा राज्य शासनाच्या पयागवरण ववर्ागाने माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये प्रवसध्द 

केलेल्या अहवालात नमदु केल्याचे वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, र्ारत पेट्रोवलयम कॉपोरेशन वल.यांनी घेतलेल्या नोंदीनसुार नायट्रोजन डायऑक्साईड, पीएम प्रदषुक, 

मेर्थेवनक हायड्रोकाबगन, एमपी झायनेल यांचे प्रमाणात मोठ या प्रमाणावर तफावत आढळून आली, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाने जाहीर केलेल्या अहवालातील त्रटुींबाबत 

संबंवधत दोषींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१)  महाराष्ट्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाकडून करण्यात आलेल्या कृती आराखडयाच्या प्रर्ावीपण े

अमंलबजावणीमळेु सवगसमावेशक पयागवरणीय प्रदषुण वनदशेांक ६९.१९ पासनू कमी होवनू सद्यवस्र्थतीला ५४.६७ इतका 

आह.े 

सदर वठकाणच्या प्रदषुणाच्या अनषुगंाने बहृन्मुंबई महानगरपावलका यांचे पत्रानसुार श्वसनाचा त्रास, डोळे आवण त्वचेवर 

पररणाम होत असल्याच्या तक्रारी एम-पविम ववर्ागातील माहुल गाव दवाखाना तसेच माहुल एसआरए दवाखाना येर्थे 

प्राप्त झालेल्या नाहीत . 

(२) व (३)   ह ेअशंत: खरे आह.े 

मे. र्ारत पेट्रोवलयम कॉपोरेशन वल. कारखान्यामध्ये बसववण्यात आलेल्या वातावरणीय हवेच्या गणुवत्ता मापन 

कें द्रामधील नोंदीनुसार पीएम-१० आवण नायट्रोजन डायऑक्साईड-२ पॅरामीटसगची दवैनक सरासरी मलू्यांसाठी राष्ट्ट्रीय 

वातावरणीय हवा गणुवत्ता मानकांशी तलुना केली असता पीएम -१० वगळता, नायट्रोजन डायऑक्साईड -२ ह े

मानकांच्या वववहत मयागदमेध्ये आह.े राष्ट्ट्रीय वातावरणीय हवा गणुवत्ता मानकामध्ये एमपी झायनेल आवण मेर्थेवनक हायड्रो 

काबगन साठी कोणतीही मानक मयागदा वदलेली नाही. 

(४) प्रश्न उध्दर्वत नाही. 

----------------- 
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मुांबईि वशक्षिाांच्या ररक्त पदाांमुळे एि वशक्षिी शाळाांच्या सांख्येि िाढ होि असल्याबाबि 
  

(४५) *  ४६९३०   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.योगेश सागर 

(चारिोप) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यात स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्था आवण शालेय वशक्षण ववर्ागाच्या शाळांमध्ये वशक्षकांच्या ररक्त पदांमळेु मुंबई 

शहरात एक वशक्षकी शाळा वाढत असल्याचे माह े एवप्रल २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले, आह ेह ेखरे 

काय,  

(२) असल्यास, मुंबईत १९ तर मुंबई उपनगरात २२ अशा एकुण ४१ शाळांमध्ये या एक वशक्षक असल्याने तेर्थे गणुवत्ता 

आवण ववद्यार्थयाांची संख्या घटत असल्याने येत्या काळात या शाळा बंद होण्याच्या मागागवर आहते, ह ेही खरे आह ेकाय 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय त्यानसुार उपरोक्त शाळांमध्ये वशक्षकांची ररक्त पदे 

र्रण्याबाबत व पायार्तु सवुवधा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) व (२) नाही. 

(३) खाजगी अनदुावनत शाळांमध्ये अवतररक्त ठरलेले प्रवशक्षक व NGO कडून प्राप्त झालेले वशक्षक एक वशक्षकी 

शाळांना तात्परुत्या स्वरुपात उपलब्ध करून दणे्यात आलेले आहते. 

सद्यवस्र्थतीत पववत्र पोटगलव्दारे वशक्षकांची पद ेर्रण्याच्यादषु्टीने शासनाने वदनांक ०३.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्ट्र 

राज्य परीक्षा पररषद यांना अवर्योग्यता व बधु्दीमत्ता चाचणी-२०२२ चे आयोजन करण्याबाबत सवूचत करण्यात आले 

आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

पनिेल (वज. रायगड) िालुक्याि जल जीिन वमशन अांिगयि राबविण्याि येणाऱ्या नळपाणीपुरिठा योजनेसाठी 

वनधीची िरिूद िरण्याबाबि 
  

(४६) *  ४४६९१   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (वज. रायगड) तालुक्यात जल जीवन वमशन अतंगगत सवग गावांमध्ये नळपाणी परुवठा योजना राबववण्यासाठी 

पनवेल पंचायत सवमतीच्या पाणी परुवठा ववर्ागाच े सवेक्षण सरुू असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान 

वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त तालकु्यातील १२० गावांपैकी ९० गावांची पाहणी यश कन्स्लटन्सीने पणूग केली असनू त्यानसुार या 

योजनेसाठी उक्त गावांना समुारे ४० दशलक्ष पाण्याची आवश्यकता लागणार असनू त्यासाठी समुारे ८२ कोटी रूपयांपेक्षा 

अवधक खचग होणार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पनवेल तालकु्यातील गावांना जल जीवन वमशन अतंगगत 

राबववण्यात येणा-या नळपाणी परुवठा योजनेसाठी लागणारे पाणी व होणा-या खचागची तरतदू करण्याबाबत कोणती 

कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) व (२) होय ह ेखरे आह.े 

(३) सदर योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या पाणी स्त्रोतांचा वापर करण्यात येणार असनु ज्या योजनांचे स्त्रोत ववहीर व 

बोअरवेल आहते त्याकरीता संबंवधत वररष्ठ र्वूैज्ञावनक यांचा दाखला घेऊन योजना प्रस्ताववत करण्यात आलेल्या आहते. 

महाराष्ट्ट्र औद्योवगक ववकास महामंडळ (MIDC), नवी मुंबई महानगर पावलका (NMMC), महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरण 

(MJP), शहर औद्यावगक ववकास महामंडळ (CIDCO) हटेवण े यांच्या जलवावहनीवरुन जोडणीची 
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ग्रामपंचायती  माफग त मागणी करण्यात आली आह.े ज्या योजनांची अदंाजपत्रकीय वकंमत ५ कोटींपेक्षा अवधक आह े

अशा गावांच ेसवेक्षण महाराष्ट्ट्र जीवन प्रावधकरण माफग त करण्यात येत आह.े या योजनांकरीता कें द्र व राज्य शासनामाफग त 

समप्रमाणत ववत्तीय  तरतदू करण्यात आली आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

मुांबई विद्यापीठािील विद्यार्थयाांचे पदिी अभ्यासिमाचे प्रमाणपत्र अनेि िषाांपासनू प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(४७) *  ४४५९६   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिय), श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

(िुळजापूर) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  पदवी अभ्यासक्रम पणूग करणाऱया ववद्यार्थयाांना १८० वदवसांमध्ये प्रमाणपत्र वमळण ेआवश्यक असल्याचा ववद्यापीठ 

अनदुान आयोगाचा वनयम असतानाही मुंबई ववद्यापीठातील काही ववद्यार्थयाांना ३ वष ेपदवी प्रमाणपत्र वमळत नसल्याची 

बाब माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान वनदशगनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, एन .जी. आचायग महाववद्यालयातील एका ववद्यार्थीनंीला ३ वष ेपदवी प्रमाणपत्र न वमळाल्याने वतच्यावर 

बॉम्बे रुग्णालयातील नोकरी गमावण्याची वेळ आली ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, एकुण १८० कोटींचा अर्थगसंकल्प असणाऱ या मुंबई ववद्यापीठाची स्वतःची छपाई यंत्रणा असतानाही 

परराज्यात प्रमाणपत्र छपाई करावी लागते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार ववद्यार्थयाांना योग्य वेळेत प्रमाणपत्र उपलब्ध 

करुन दणेबेाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह े

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

ववद्यापीठान े घेतेलेल्या सवग परीक्षांचे वनकाल जाहीर झाल्यानंतर पढुील तीन ते चार मवहन्यात म्हणजेच ९० ते १२० 

वदवसांत ववद्यापीठाकडून त्या संबंवधत वषागसाठीचे दीक्षांत समारंर् आयोवजत करुन परीक्षा उत्तीणग झालेल्या ववद्यार्थयाांना 

पदवी बहाल करण्यात येते व पढुील १ मवहन्याच्या आत सवग संबंवधत ववद्यार्थयाांचे पदवी प्रमाणपत्र संबंवधत 

महाववद्यालयाकडे पाठववण्यात येतात व महाववद्यालये त्यांच्या स्तरावर पदवी प्रमाणपत्र ववद्यार्थयाांना ववतरीत करतात. 

(२) ह ेखरे नाही. 

अशा स्वरुपाची तक्रार ववद्यापीठाच्या परीक्षा ववर्ागाकडे प्राप्त नाही. 

(३)  ह ेअशंत: खरे आह.े 

ववद्यापीठाकडे असलेल्या छपाई यंत्रणते अत्याधवुनक तंत्रज्ञानासंबंधीत यंत्र सामगु्री व परेुशा प्रमाणात कुशल मनषु्ट्यबळाचा 

अर्ाव असल्यामळेु पदवी प्रमाणपत्र छपाईसाठी वनववदा प्रवक्रया राबवनू पात्र वनववदा धारकास छपाईचे काम दणे्यात येते. 

(४) व (५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

डहाणू (वज.पालघर) येथे ‘सजुल वनमयल अवभयान शहर पाणी पुरिठा योजनेचे’ 

 िाम सांथ गिीने सरुू असल्याबाबि 
  

(४८) *  ४७९३६   श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 

श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर) : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील 

काय :- 
  

(१) डहाण ू (वज. पालघर) येर्थील ‘सजुल वनमगल अवर्यान शहर पाणी परुवठा योजने’च्या कामाला पाणी परुवठा व 

स्वच्छता ववर्ागाकडून वदनांक १० माचग, २०१४ रोजी प्रशासकीय मंजरूी दणे्यात येऊनही अद्यापपयांत नळ पाणी परुवठा 

योजनेचे काम प्रलंवबत असनू वारंवार कंत्राटदाराला मदुत व रक्कम वाढवनू दणे्यात येत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, या योजनेअर्ावी नागररकांना पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत असल्याचे माह े मे, २०२२ मध्ये वा 

त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय वनष्ट्पन्न झाले त्यानषुगंाने उक्त 

योजनेच्या कामाला गती दऊेन डहाण ूशहरातील वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्याकरीता शासनाने कोणती कायगवाही 

केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१)   होय. अशंत: खरे आह.े   

ववववध खात्याच्या परवानग्या वमळण्यास ववलंब झाल्याने, नगरपररषद सवगसाधारण सर्ा ठरावाअन्वये कंत्राटदारास 

मदुतवाढ दणे्यात आलेली आह.े  तर्थावप, योजनेच्या कामाची रक्कम वाढवनू दणे्यात आलेली नाही. 

(२) नाही.  माह ेफेब्रवुारी, २०२२ पासनू योजना कायागवन्वत करण्यात आलेली आह.े 

(३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

राज्यािील अिैध गुटखा वििी ि िाहिूि िरण्याऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबि  
  

(४९) *  ४५३१२   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.वमहीर िोटेचा (मुलुांड), श्री.सवुनल वटांगरे (िडगाि 

शेरी) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यात गटुखाबंदी असतांनाही वशडी, श्रीरामपरू व संगमनेर तालकु्यात मध्यप्रदशेातनू येणाऱया खाजगी टॅ्रव्हल्समाफग त 

अवैध गटुखा वाहतकू व ववक्री होत असल्याचे नकुतेच वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच पणु े वजल्हयातील येरवडा, वडगावशेरी, ववमाननगर, कल्याणीनगर, चंदननगर, खराडी या र्ागांमध्ये दखेील 

पान टपऱयांमधनू अवैध पध्दतीन ेगटुखा ववक्री होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, त्यानसुार गटुख्याची अवैध वाहतकू व ववक्री 

करणाऱयांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. सांजय राठोड : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) ह ेअशंत: खरे आह.े 

(३) अन्न व औषध प्रशासनाने वद. ०१.०४.२०२२ ते वद. २१.०७.२०२२ या कालावधीत पुण े वजल्यातील येरवडा, 

वडगावशेरी, ववमाननगर, कल्याणीनगर, चंदननगर, खराडी या र्ागामध्ये ०३ वठकाणी छापे टाकून रु. ३,८०९/- 

वकंमतीचा प्रवतबंवधत अन्न पदार्थागचा साठा जप्त केलेला आह.े त्याअनषुगंाने सवग प्रकरणी पोवलसांकडे संबंवधतांववरुध्द 

वफयागद दाखल करण्यात आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

वहांगोली वजल्याि पाणी नमुने दुवषि आढळून आल्याबाबि 
  

(५०) *  ४७३१८   श्री.िान्हाजी मुटिुळे (वहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वहगंोली वजल्यात प्रयोगशाळा व र्वुैज्ञावनक ववर्ागाकडून माह ेएवप्रल मवहन्यात तपासलेल्या ४६२ पाणी नमनु्यांपैंकी 

५८ पाणी नमनु ेदवुषत आढळून आले असल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वहगंोली वजल्यात जलस्त्रोत्त दवुषत होण्याचे प्रमाण १३ टक्के असल्याने वहगंोली, सेनगाव, कळमनरुी, 

औढंा तालकु्यातील नागररकांच्या आरोग्यास धोका वनमागण झाला आह,े ह ेही खरे काय, 
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(३) असल्यास, यामध्ये औढंा तालकु्यातील पांगरा, वसहगोली, वहगंणी तालकु्यातील दगुगधामणी, साटंबा पांगरी, वर्रडा, 

कामगाव, पारडा, येळी, र्टसावंगी, र्टसावंगी तांडा, एकघर वाडी, पातोंडा, सागद, दगुगसावंगी, वडग्रस कहागळे, फाळेगाव, 

वांझोळा, अबंाळा, वडद, आडगाव, वसंगी आवण सेनगाव कळमनरुी या तालकु्यातील काही वठकाणचे बोअर व ववहीरीचे 

पाणी दवुषत आढळले आह,े ह ेही खरे काय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने 

वहगंोली वजल्यातील सवग तालकु्यांमधील गावांमध्ये तातडीन ेजलशदु्धीकरणाची कोणती मोहीम सरुु केली वा करण्यात 

येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. गुलाबराि पाटील : (१) ह ेखरे आह.े 

      कवनष्ठ वैज्ञावनक अवधकारी, वजल्हा सावगजवनक आरोग्य प्रयोगशाळा, वहगोंली यांचे माफग त माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये 

वहगंोली वजल्हयातील एकूण २४ प्रार्थवमक आरोग्य कें द्रामाफग त एकूण ४६२ पाणी नमनु्याची अनजुीव तपासणी करण्यात 

आली. त्यापैकी ५८ जलस्त्रोतांचे पाणी नमनुे दवूषत आढळून आले आह.े  

(२) कवनष्ठ वैज्ञावनक  अवधकारी, वजल्हा सावगजवनक आरोग्य  प्रयोगशाळा, वहगंोली  यांचे अनजैुववक  पाणी नमनुे 

तपासणी अहवाल माह ेएवप्रल, २०२२ नसुार दवुषत आढळून आलेल्या ५८ जलस्त्रोतांच ेवब्लचींग पावडरद्वारे शधु्दीकरण 

करण्याबाबत वजल्हा पररषद स्तरावरून आरोग्य ववर्ाग, पंचायत ववर्ाग, पाणी व स्वच्छता ववर्ागामाफग त संबंवधत 

पंचायत सवमतीच्या गटववकास अवधकारी  यांना  कळववण्यात आले होते. त्यानषुगंाने दवुषत आढळून आलेल्या स्त्रोतांचे 

पाणी नमनु ेपनुि वजल्हा सावगजवनक आरोग्य  प्रयोगशाळा, वहगोंली यांचेकडे सादर करण्यात आले असनू सदरचे पाणी 

वपण्यास योग्य असल्याचा प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाला आह.े सद्यवस्र्थतीत पाणी वपण्यास योग्य असल्याने 

नागररकांच्या आरोग्यास धोका वनमागण झाला ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे आह.े 

        दवुषत आढळून आलेल्या स्त्रोतांचे शास्त्रोक्त पध्दतीन े वब्लचींग पावडरद्वारे शधु्दीकरण करून सदर स्त्रोतांचे पाणी 

नमनुे पनुि वजल्हा सावगजवनक आरोग्य प्रयोगशाळा, वहगोंली यांच्याकडे सादर करण्यात आला असनू सदर पाणी वपण्यास 

योग्य असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात नमदू केले आह.े  

(४) दवुषत आढळून आलेल्या ५८ जलस्त्रोताचे शास्त्रोक्त पध्दतीने वब्लचींग पावडरद्वारे शधु्दीकरण करण्याबाबत आरोग्य 

ववर्ाग, पंचायत ववर्ाग, पाणी व स्वच्छता ववर्ागामाफग त संबंवधत पंचायत सवमतीच्या गटववकास अवधकारी यांना 

कळववण्यात आले होते. 

      त्यानषुगंान ेदवूषत आढळून आलेल्या स्त्रोतांचे शास्त्रोक्त पध्दतीने वब्लचींग पावडरद्वारे शधु्दीकरण करून सदर स्त्रोतांचे 

पाणी नमनु ेपनुि वजल्हा सावगजवनक आरोग्य प्रयोगशाळा, वहगोंली यांच्याकडे सादर करण्यात आला असनू सदर पाणी 

वपण्यास योग्य असल्याबाबत प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाला आह.े 

      ग्रामपंचायत स्तरावर आरोग्य  सेवक व ग्रामसेवक यांचे माफग त  संयकु्तपण े पावसाळापवूग जलस्त्रोताचे सवेक्षण 

करून जलस्त्रोताचे वनयवमत उच्च दजागचे ग्रडे-A वब्लवचंग पावडरद्वारे शधु्दीकरण करणे, स्त्रोतार्ोवतीचा पररसर स्वच्छ 

ठेवण े व सार्थ रोग उद्भव ू नये याकररता करावयाच्या उपाययोजनेबाबत वहगंोली वजल्हयातील सवग ग्रामपंचायतींना गट 

ववकास अवधकारी (सवग) यांच्यामाफग त स्वच्छतेची मोवहम राबववण्याबाबत कळववण्यात आले आह.े त्या अनषुगंान े

ग्रामपंचायत  स्तरावर सवग जलस्त्रोतांचे शधु्दीकरण मोहीम  सरुू आह े

(५) प्रश्न उद्दर्वत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशेषि: खामगाि, शेगाि (वज.बुलढाणा) ि पुणे वजल्यािील वशधापवत्रिा व्यिस्थापन प्रणाली बांद 

असल्यामुळे शेिडो लाभाथम लाभापासनू िांवचि असल्याबाबि 
  

(५१) *  ४५४५६   श्रीमिी देियानी फराांदे (नावशि मध्य), अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांि), श्रीमिी मुक्ता 

वटळि (िसबापेठ) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अन्न व नागरी परुवठा ववर्ागाच्या रेशन काडग मॅनेजमेंट वसस्टीम या ऑनलाइन प्रणालीचे काम अत्यंत 

संर्थ गतीन ेसरुु असल्यामळेु राज्यातील लाखो नागररकांना धान्यपरुवठा व इतर सवुवधांपासनू वंवचत राहावे लागत आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) तसेच खामगाव व शेगाव तहसील कायागलयाअतंगगत एकूण अनकु्रमे १५८ व ९० स्वस्त धान्य दकुान ेअसनू सदरहू 

तहसील कायागलयातील वशधापवत्रका ऑनलाईन व्यवस्र्थापन प्रणाली मागील ६ मवहन्यापासनू बंद आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) तसेच पणु ेवजल्हयातील अनेक पररमंडळ कायागलयात संगणक तांवत्रक दृष्ट या व्यववस्र्थत चालत नसल्याने नागररकांना 

रेशन काडग वमळत नसल्याचेही माह ेएवप्रल, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, सदर प्रणाली बंद असल्याने वपवळया व केशरी काडगधारकांना स्वस्त धान्याचा लार् वमळत नसणे तसेच 

अनेक आजारांवर वमळणाऱया मोफत वैद्यकीय सेवेचा लार्ही वमळत नसल्याने त्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे 

लागत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार 

वशधापवत्रका ऑनलाईन व्यवस्र्थापन प्रणाली पवुगवत करुन त्यात नोंद नसलेल्या नागररकांची नोंद घेऊन त्यांना धान्य 

परुवठा तसेच इतर लार् दणे्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) अशंत: खरे आह,े वशधापवत्रकांबाबतची कायगवाही जलद गतीन ेहोण्यासाठी व नागरीकांना 

वशधापवत्रका व्यवस्र्थापन प्रणालीवर (RCMS) Public login उपलब्ध करून दणे्याकरीता NIC च्या Cloud storage 

ची क्षमता अपणूग पडत असल्याने Cloudstrat यांचा कडून जास्त क्षमतेची Cloud storage उपलब्ध करून घेण्यात 

आली. त्याकरीता वशधापवत्रकाधारकांची मावहती NIC कडून Cloudstrat यांच्या Cloud storage वर स्र्थलांतरीत 

करण्याची कायगवाही माह ेएवप्रल, २०२२ अखेर सरुू करण्यात आली. त्यानसुार माह ेएवप्रल, २०२२ अखेर ते जनू, २०२२ 

च्या दसुऱया आठवडयापयांत तांवत्रक अडचणीमळेु वशधापवत्रका व्यवस्र्थापन प्रणाली (RCMS) संर्थ गतीन ेकायगरत होती. 

तर्थावप, सदर कालावधीत राष्ट्ट्रीय अन्न सरुक्षा योजनेच्या लार्ार्थयाांना बायोमेट्रीक ओळख पटवनू ई-पॉस मशीनच्या 

सहाय्यान ेधान्य वाटपाची कायगवाही वनयवमत सरुू होती. 

(२) व (३) अशंत: खरे आह.े वशधापवत्रकाधारकाची मावहती NIC कडून Cloudstrat यांचा Cloud storage वर 

स्र्थलांतरीत करण्याची कायगवाही सरुू असल्या कारणास्तव खामगाव, शेगाव तहसील व पणु े वजल्हयातील अनेक 

पररमंडळासह संपणुग राज्यात माह े एवप्रल, २०२२ अखेर ते जनू, २०२२ या २ मवहन्याच्या कालावधीत वशधापवत्रका 

व्यवस्र्थापन प्रणाली (RCMS) पणुगत: बंद नसनू संर्थ गतीन ेकायगरत होती. 

(४) राष्ट्ट्रीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगगत धान्य ववतरणाची कायगवाही AePDS प्रणालीद्वारे करण्यात येत असल्याने पात्र 

लार्ार्थयाांना बायोमेट्रीक ओळख पटवनू ई-पॉस मशीनच्या सहाय्याने धान्य वाटपाची कायगवाही सरुळीत सरुू होती. तसेच 

वशधापवत्रका वमळाली नसल्याने वैद्यकीय सेवा वमळण्यास अडचणी वनमागण झाल्याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही.  

(५) वशधापवत्रका व्यवस्र्थापन प्रणाली पवूगवत झाल्यापासनू राष्ट्ट्रीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगगत ३१,३११ वशधापवत्रका 

ववतरीत करण्यात आल्या असनू त्यांना अन्नधान्याचा लार् दणे्यात आला आह.े 

(६) प्रश्न उद्भवत नाही.  

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठािील िवलना सांिुलािील पाच एिर जागा वसध्देश एांटरप्रायजेस याांना वचत्रीिरणासाठी  

आठ मवहन्याच्या भाडे िरारािर वदल्याबाबि 
  

(५२) *  ४४७५१   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सुभाष देशमुख (सोलापूर 

दवक्षण), श्री.वनिेश राणे (िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी 

मवनषा चौधरी (दवहसर), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिय), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.रविांद्र िायिर (जोगेश्वरी पूिय), श्री.राम 

सािपुिे (माळवशरस) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) मुंबई ववद्यापीठाने शासनाची परवानगी न घेता आवण वनववदा न मागववताच कवलना संकुलातील तब्बल ५ एकर 

जागा वसध्दशे एंटरप्रयजेस यांना वचत्रीकरणासाठी आठ मवहन्यांच्या र्ाडे करारावर वदल्याचे नकुतेच वनदशगनास आले, ह े

खरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, जागा र्ाडे तत्वावर दतेाना पावकग ग शलु्क न आकारल्याने आवण र्ाडेकरारात ५० टक्क्यांची सटू वदल्याने 

प्रशासनाला जवळजवळ पाच कोटी रुपयांचे महसलुाच े नकुसान झाल्याचे वदनांक २० एवप्रल, २०२२ रोजी वा 

त्यासमुारास वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, 

(४) असल्यास, या प्रकरणातील दोषींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) अशंत: खरे आह.े 

     वसध्दशे एंटरप्रायजेस यांना वचत्रीकरणासाठी ववद्यापीठातील जागा र्ाडे करारावर दतेाना शासनाची  परवानगी घेण्यात 

आली नसल्याचे वदसनु आले आह.े 

     वसध्दशे एंटरप्रायजेस यांना कवलना संकुलातील उच्चदाब तारांच्या खालील वापरात नसलेली पाच एकर जागा 

उपलब्ध करुन दणे्याबाबत, जागेचे दर वनविती करण्याबाबत व इतर अनषुवंगक बाबींच्या अनषुगंाने ववद्यापीठामाफग त 

सवमती गवठत करण्यात आली होती. सदर सवमतीन े वशफारस केलेल्या  अटी व शतीच्या  अवधन राहुन व्यवस्र्थापन 

पररषदनेे जागा र्ाडे करारावर दणे्यास मान्यता वदली होती. 

(२) ह ेखरे नाही. 

वचत्रीकरणादरम्यान वाहने बंवदस्त पररसरात पाकग  केली जाणार असल्यामळेु पावकग ग शलु्क आकारणी करु नये असा 

सवमतीन े वनणगय घेतला होता. तसेच या सवमतीच्या वशफारशीनसुार प्रती एकर प्रती मवहना रु.१ लाख व पढुील 

मवहन्यापासनु  प्रती एकर प्रती मवहना रु.२ लाख असा दर वनधागररत करण्यात आला होता. 

 (३), (४) व (५) सदर प्रकरणी ववद्यापीठाकडून खलुासा मागववण्यात आला आह.े 

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

मुांबईिील पोद्दार इांटरनॅशनल शाळेची बस बेपत्ता झाल्याबाबि 
  

(५३) *  ४४६४८   श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), श्री.वनिेश राणे 

(िणििली), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), 

श्रीमिी देियानी फराांदे (नावशि मध्य) :  सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुंबईतील पोद्दार इटंरनॅशनल शाळेची बस समुारे पाच तास बेपत्ता झाल्याची घटना माह ेएवप्रल, २०२२ च्या समुारास 

वनदशगनास आली, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शाळा व्यवस्र्थापनाला संबंवधतांवर कारवाई करण्याचे वनदशे उपसंचालक यांनी वदले, ह े

ही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, यामळेु ववद्यार्थाांच्या सरुक्षा व्यवस्रे्थसंदर्ागतील प्रश्न उपवस्र्थत झाला असनू स्कूलबससाठी स्वतंत्र 

वनयमावली आवण सचूना असतांनाही त्यांची काटेकोर अमंलबजावणी होत नसनू शासनाचे दखेील यावर कोणतेही 

वनयंत्रण नसल्याचे वनदशगनास आले आह ेह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े  

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) व (२ ) ह ेखरे आह,े 

(३) व (४) ह े खरे नाही, संस्रे्थतील बस कंत्राटदार तसेच पररवहन अवधकारी यांना वनलंवबत करण्यात आले असनू, 

र्ववष्ट्यात अशी घटना घडू नये या कररता अनरु्वी चालकाची वनयकु्ती करण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहते तसेच 

प्रादवेशक पररवहन अवधकारी, मुंबई (पविम) यांच्या कायागलयाकडून वनयवमतपण े स्कूल बस वनयमावलीचे उल्लंघन 

करणाऱया बसेस वर कारवाई करण्यात येत आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

राज्यािील ग्रांथालय िमयचाऱ्याांचे िेिन प्रलांवबि असल्याबाबि 
  

(५४) *  ४५८३६   श्री.समाधान अििाडे (पांढरपरू), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आवशष 

शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.पराग शाह (घाटिोपर पूिय), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी मवनषा चौधरी 

(दवहसर), श्री.वसध्दाथय वशरोळे (वशिाजीनगर) :   सन्माननीय उच् च ि िांत्र वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात शासनाने सन २००५ पासनू सावगजवनक ग्ररं्थालयांना मान्यता न दणे्याचा वनणगय घेतला असल्याने राज्यातील 

एकूण १२ हजार ८६१ ग्रंर्थालयापैकी ३००-४०० ग्ररं्थालय बंद झाल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यासमुारास वनदशगनास 

आले, ह ेखरे आह ेकाय,  

(२) असल्यास, वीस हजार ग्ररं्थालये मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असनू माह े माचग, २०२१-२२ च्या अपेवक्षत असलेल्या 

अनदुानाच्या हप्त्याच्या दसु-या टप्प्यातील ७० टक्के अनदुान प्रलंवबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यातील १२ हजार १४५ ग्ररं्थालयात २१ हजार ६१५ कमगचारी काम करीत असनू त्यांचे माह े

ऑक्टोबर, २०२१ ते माचग, २०२२ या सहा मवहन्यांचे वेतन वमळाले नसल्याने त्यांना आवर्थगक अडचणींना सामोरे जावे 

लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, त्यानसुार ग्ररं्थालयांचे प्रलंवबत अनदुान व ग्ररं्थालय 

कमगचाऱयांच ेप्रलंवबत वेतन तातडीने अदा करणेसाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. चांद्रिाांि (दादा) पाटील : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) व (४) शासनमान्य सावगजवनक ग्रंर्थालय ेही नोंदणीकृत खाजगी संस्रे्थकडून चालववले जातात. सदर ग्ररं्थालयातील 

कमगचाऱयांच ेवेतन दणे्याची जबाबदारी ही संबंधीत संस्रे्थची आह.े   

        शासनाकडून शासनमान्य सावगजवनक ग्ररं्थालयांना परररक्षण अनदुान वदले जाते. सदर सन २०२१-२२ पयांतच ेपणूग 

परररक्षण अनदुान ववतरीत करण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि हॉटेल, बेिरी ि स्िीट माटय मधील खाद्यपदाथाांची वििी िरिाना 

 एक्सपायरी डेट वलहीणे बांधनिारि िरण्याबाबि 
  

(५५) *  ४५७६७   श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण) :   सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात हॉटेल, बेकरी, स्वीट माटग मधील टे्रमध्ये ववक्रीसाठी ठेवण्यात आलेल्या खाद्यपदार्थाांची एक्सपायरी डेट नमदू 

करण ेबंधनकारक असतांना दखेील सोलापरू शहरातील बहुतांश वमठाई ववके्रत्यांकडून त्याची काटेकोर अमंलबजावणी 

केली जात नसल्याचे माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्या दरम्यान वनदशगनास आले आह ेह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सोलापरू शहरात १२ ते १५ पर्थकांव्दारे ववशेष मोवहम राबवनू संबंवधत ववके्रत्यांना नोटीसा दऊेन पतुगता 

करण्यास सांगण्यात आले आह ेह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सोलापरू तसेच राज्यात इतर वठकाणी हॉटेल, बेकरी, स्वीट माटग मधील टे्रमध्ये ववक्रीसाठी ठेवण्यात 

येणाऱया खाद्यपदार्थाांची एक्सपायरी डेट (कालबायतेची वदनांक) नमदू करण्याची काटेकोर अमंलबजावणी करण्यासाठी 

ववशेष मोवहम राबववण्यासंदर्ागत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. सांजय राठोड : (१)  ह ेअशंत: खरे आह.े   

     वदनांक ११/०५/२०२२ रोजी अन्न व औषध प्रशासन, सोलापरू कायागलयामाफग त मधला मारुती चौक, पवुग व पविम 

मंगळवार पेठ, सोलापरू येर्थील ०८ वस्वट माटग आस्र्थापनांची तपासणी करण्यात  आलेली होती. तपासणीमध्ये सदर 

आस्र्थापनांनी वमठाई या अन्न पदार्थागच्या टे्र समोर बेस्ट वबफोर तारीख नमदु केलेली नसल्याचे आढळुन आले आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) सोलापरू कायागलयामाफग त १ एवप्रल २०२२ ते जनु २०२२ या  कालावधीत १५ वस्वट माटग आस्र्थापनांची तपासणी 

करण्यात आलेली होती. तपासणीमध्ये सदर आस्र्थापनांनी वमठाई या अन्न  पदार्थागच्या टे्र समोर बेस्ट वबफोर तारीख नमदु 

केलेली नसल्याचे आढळुन आल्याने त्यापैकी १२ नोंदणीधारक  आस्र्थापनेववरुध्द तडजोड प्रकरण दाखल करुन रुपये 

६०,०००/- दडं आकारण्यात आलेला आह.े तसेच ०३ परवानाधारक आस्र्थापनांववरुध्द मा. न्यायवनणगय अवधकारी, पणु े

यांच्याकडे न्यायवनणगय प्रकरण दाखल करण्यात आलेले असनु ते वनकालासाठी प्रलंवबत आहते. 

    तसेच  वद. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ माचग २०२२ या कालावधीत एकूण ४४ वस्वट माटग, हॉटेल आस्र्थापनांच्या 

तपासण्या करण्यात आलेल्या होत्या. त्यापैकी ४२ आस्र्थापनेकडून बेस्ट वबफोर नमदु केल्याचे वनदशगनास आले व २ 

आस्र्थापनेकडून उल्लंघन होत असल्याचे वनदशगनास आल्यानंतर त्यांचेववरुध्द तडजोड प्रकरण दाखल करुन रुपये 

१००००/ इतक्या द्रव्यदडंाची वशक्षा करण्यात आलेली आह.े 

राज्यात वदनांक १ एवप्रल २०२२ ते ३० जनु २०२२ या  कालावधीत १४१ वस्वट माटग, १२६ हॉटेल व १८ बेकरी अशा 

एकुण २८५ आस्र्थापनांच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहते. त्यामध्ये अन्न पदार्थागच्या टे्र समोर बेस्ट वबफोर तारीख 

नमदु न केलेल्या ५० स्वीट माटग, ०१ हॉटेल,०१ बेकरी अशा एकूण ५२ आस्र्थापना आढळून आल्या. सदर प्रकरणी १० 

परवानाधारक आस्र्थापनांववरुध्द एकूण १० न्यायवनणगय प्रकरण दाखल असनू वनकालासाठी प्रलंवबत आहते. तसचे सदर 

प्रकरणी १८ नोंदणीधारक आस्र्थापनांववरुध्द एकूण १८ तडजोड प्रकरण दाखल केले असनू रु.१,१०,०००/- दडं 

आकारण्यात आलेला आह.े उवगररत २४ प्रकरण ेकारवाईकररता प्रलंवबत असनू त्यांचेववरुध्द अन्न सरुक्षा व मानके कायदा 

२००६ अतंगगत कारवाई घेण्यात येत आह.े 

    राज्यात वदनांक १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ माचग २०२२ या कालावधीत ८३७ वस्वट माटग, ५४४ हॉटेल व १५१ बेकरी 

अशा एकुण १५३२ आस्र्थापनांच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहते. त्यामध्य ेअन्न पदार्थागच्या टे्र समोर बेस्ट वबफोर 

तारीख नमदु न केलेल्या १७० स्वीट माटग, १४ हॉटेल, ३० बेकरी अशा एकूण २१४ आस्र्थापना आढळून आल्या. सदर 

प्रकरणी ५५ परवानाधारक आस्र्थापनांववरुध्द न्यायवनणगय प्रकरण दाखल असनू ३१ न्याय वनणगय प्रकरणी रु.३८६०००/- 

दडं आकारण्यात आलेला आह े व २४ न्यायवनणगय प्रकरण े वनकालासाठी प्रलंवबत आहते. तसेच १५२ नोंदणीधारक 

आस्र्थापनांववरुध्द एकूण १५२ तडजोड प्रकरण दाखल केले असून रु. ७,९५,२२०/- दडं आकारण्यात आलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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मे.िटारीया ॲग्रो प्रा.वज.एम.आय.डी.सी वहांगणा (वज.नागपूर) या िारखान्यािून होि असलेले प्रदुषण 
  

(५६) *  ४६१५२   श्री.सवमर मेघे (वहांगणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वहगंणा (वज.नागपरू) एम.आय.डी.सी. अतंगगत सोनेगाव (वनपाणी) येर्थील कटाररया ॲग्रो प्रा. वल. यांचेमाफग त 

ग्रामपंचायत व प्रदषुण वनयंत्रण मंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता उत्पादन सरुु असल्याचे वनदशगनास आले, ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, या कारखान्यातील उत्पादन प्रवक्रयेदरम्यान होत असलेल्या प्रदषुणावर वनयंत्रण ठेवण्यासाठी 

लोकप्रवतवनधींनी माह ेमे, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान महाराष्ट्ट्र प्रदषुण वनयंत्रण मंडळ यांना लेखी वनवेदन दवेनूही अद्याप 

कोणतीही कायगवाही केली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने 

कटाररया ॲग्रो प्रा.वल. या कारखान्यावर कारवाई करुन प्रदषुणावर वनयंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 

करण्यात यते आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) मा लोकप्रवतवनधी यांचे वद. २४/०५/२०२२ रोजी प्राप्त वनवेदनाच्या अनषुगंान ेमहाराष्ट्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळाच्या 

अवधकाऱयांद्वारे मे.कटाररया ॲग्रो प्रा.वल. प्लाट न.ं ई-५२, एम.आय.डी.सी. वहगंणा या उद्योगाची वद. २६/०५/२०२२ 

रोजी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असनू सदर उद्योगास वद. ३१/०५/२०२२ रोजी ताकीद नोटीस बजावण्यात आली. 

म.प्र.वन. मंडळाने केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल मा. लोकप्रवतवनधींना वद. ३१/०५/२०२२ रोजी पत्राद्वारे कळववण्यात 

आले आह.े  

(३) प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळेस आढळून आलेल्या त्रटुीच्या अनुषगंाने वद. ३१/०५/२०२२ रोजी ताकीद नोटीस बजावण्यात 

आली. ज्यामध्ये ॲग्रो वेस्ट/लाकडाचा र्सूा या कच्चा माल साठवणकुीकरीता परेुशी बंवदस्त व्यवस्र्था नसण,े पाणी 

फवारणी व्यवस्र्था सरुू नसणे, डस्ट कलेक्टर सरुू नसण े या कारणाने नोटीस बजावण्यात आली. उद्योगाने वद. 

६/०६/२०२२ रोजी  ताकीद नोटीसचे उत्तर व कायगवाही अहवाल सादर केले असनु वद. १४/०७/२०२२ रोजी उद्योगाची 

प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली असनु त्यानसुार उद्योगाने ताकीद नोटीस मध्ये नमदु केलेल्या मदु्दयांबाबत कायगवाही 

केल्याचे वदसनु आले आह.े    

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

िसई-विरार ि डहाणू (वज.पालघर) येथे समुद्रविनाऱ्यािर सीआरझेड वनयमाांचे  

उल्लांघन िरुन वनयमाबाय बाांधिाम होि असल्याबाबि 
  

(५७) *  ४४६४०   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाय), श्रीमिी लिाबाई सोनिणे (चोपडा), श्री.िालीदास िोळांबिर 

(िडाळा), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील (बोईसर), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), 

श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.रमेश िोरगाांििर (भाांडूप पविम), श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर), श्री.भास्िर 

जाधि (गुहागर), श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि (भायखळा), श्री.दौलि दरोडा (शहापूर), श्री.सवुनल राऊि 

(वििोळी) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(वज.पालघर) येर्थील वचंचणी-तारापरू मखु्य सागरी महामागागलगत खाडी क्षेत्रात सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन 

करुन कांदळवनांची तोड करुन अवैधरीत्या र्राव घालनू अनवधकृत बांधकाम झाल्याचे वनदशगनास आले आह ेह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) तसेच वसई-ववरारमधील नवापरू, रजोडी, कळंब आदी समदु्रवकना-यालगत सीआरझेड वनयमांचे उल्लंघन करुन 

मोठया प्रमाणात कॅफे, हॉटेल्स तसेच बोवडांगचे अनवधकृत बांधकाम करुन ववववध स्वरुपाचे व्यवसाय अवैधररत्या सुरु 

आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, सदरहू अवैध बांधकामांबाबत स्र्थावनक नागररकांनी वारंवार तहवसलदार, वजल्हावधकारी व स्र्थावनक 

पोलीस ठाण ेयांचेकडे तक्रारी करुनही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणांची शासनाने चौकशी करुन अनवधकृत बांधकामे व सीआरझेडचे उल्लंघन करणाऱयांवर 

तसेच यात सहर्ागी असणाऱया दोषी अवधकारी/कमगचाऱयांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) वजल्हावधकारी पालघर यांच्या अहवालानसुार मौजे वचंचणी येर्थील गट क्र. २३८८ मध्ये 

मातीचा र्राव करण्यात आला होता. 

(२) अवतररक्त आयकु्त (उत्तर) वसई ववरार शहर महानगरपावलका यांचे वदनांक १२ .०८.२०२२ रोजीचे अहवालान्वये 

मौजे नवापरू, राजोडी, कळंब या समदु्र वकनाऱयालगतच्या क्षेत्रामध्ये ववना परवाना कॅफे, हॉटेल्स तसेच बोडीगंचे बांधकाम 

झाल्याचे व सदर क्षेत्र वसआरझेड मध्ये मोडत असल्याचे कळववले आह,े 

(३) व (४) वजल्हावधकारी पालघर यांच्या अहवालानसुार तत्कालीन तहवसलदार, डहाण ूयांना वदनांक ०१ .०२.२०२२ 

च्या पत्रान्वये कारण ेदाखवा नोटीसा बजावण्यात आली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

परभणी ि जालना वजल्यािील ग्रामीण भागािील वजल्हा पररषदेच्या 

 शाळाांची झालेली दुरिस्था झाल्याबाबि 
  

(५८) *  ४५५६७   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परर्णी व जालना वजल्यातील ग्रामीण र्ागातील वजल्हा पररषदचे्या अनेक शाळांची दरुवस्र्था झालेली असनू वगग 

खोल्यांमध्य ेपावसाळ्यात पाणी गळती होत असल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय,    

(२) असल्यास, वगग खोल्यांच्या दरुुस्तीसाठी एकुण २८ कोटी २९ लाख १३ हजार रुपयांचा वनधी वशक्षण ववर्ागाला प्राप्त 

झालेला असतांनाही मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या दरुुस्तीकडे शासनाचे दलुगक्ष होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, जालना वजल्हा पररषदचे्या ८२१ तसेच र्ोकरदन तालकु्यातील अनेक शाळांमधील वगगखोल्यांची व 

इमारतीची दरुवस्र्था झाल्याने वशक्षक व ववद्यार्थयाांची मोठ या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याची बाब माह ेमे, २०२२ च्या 

शेवटच्या आठवड यात वनदशगनास आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानषुगंाने 

परर्णी व जालना वजल्हयातील शाळांच्या दरुुस्ती बाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आह े, 

(५) नसल्यास ववलंबाची कारण ेकाय आहते ? 
 

श्री. वदपि िेसरिर : (१) अशंत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

राजमाता वजजाऊ शैक्षवणक गुणवत्ता ववकास अवर्यानांतगगत परर्णी वजल्यासाठी रु.२८ कोटी २४ लक्ष रुपयांच्या 

कामांस प्रशासकीय मान्यता दणे्यात आली असनू त्यापैकी रु.१३ कोटी ९९ लक्ष एवढा वनधी ववतरीत करण्यात आला 

आह.े  तसेच सदर अवर्यानांतगगत जालना वजल्यासाठी रु.३८ कोटी ६६ लक्ष रुपयांच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता 

दणे्यात आली असनू त्यापैकी रु.१७ कोटी ७८ लक्ष वनधी ववतरीत करण्यात आला आह.े 

(३) अशंत: खरे आह.े 

(४) वगग खोल्यांची वनकड व वनधीच्या उपलब्धतेनसुार राजमाता वजजाऊ शैक्षवणक गणुवत्ता ववकास अवर्यान, वजल्हा 

वावषगक योजना, वजल्हा पररषद सेस फंड, आमदार-खासदार वनधी, चौदावा/पंधरावा ववत्त आयोग व सी.एस.आर इत्यादी 

माध्यमांतनू वगगखोल्यांच्या बांधकाम/दरुुस्तीची तजवीज ठेवली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

----------------- 
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रायगड वजल्हयािील िाढत्या औद्योवगिीिरणामुळे नद्याांमध्ये होि असलेले प्रदुषण 
  

(५९) *  ४४८२६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (वहांगणघाट), श्री.महेश बालदी (उरण), 

अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), श्री.अवमि साटम (अांधेरी 

पविम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड वजल्हयातील वाढत्या औद्योवगकीकरणामळेु पाताळगंगा, कंुडवलका, उल्हास, काळ, कासाडी, र्ोगावती, 

गाढी आवण अबंा नद्या प्रदवुषत होत असल्याचे माह ेजनू, २०२२ मध्ये वा त्यादरम्यान वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, उक्त वजल्हयातील औद्योवगक क्षेत्रातील बहुतांशी रासायवनक प्रकल्पातील घातक रसायन तसेच पररसर 

वसाहतीतील सांडपाणी कोणतीही प्रवक्रया न करता नदयांमध्ये सोडल्यामळेु प्रदषुणात वाढ होत आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, संबंधीत ववर्ागातील अवधका-यांच्या दलुगक्षामळेु औद्योवगक पररसरातील प्रकल्पांवर कोणतीच ठोस 

कारवाई होत नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, तसेच नदयांमधील प्रदषुण रोखण्याबाबत आवण 

संबंवधत दोषी अवधकारी/कमगचाऱयांववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. एिनाथ वशांदे : (१) व (२) ह ेअशंतः खरे आह.े  

वजल्हयातील औदयोवगक वसाहतीतील उद्योगांचे सांडपाणी  व  पररसर वसाहतीतील सांडपाणी नदीमध्ये सोडले जात 

नाही. तर्थावप नदीपररसरातील स्र्थावनक स्वराज्य संस्र्थांमधनू वनमागण होणारे घरगतुी सांडपाणी नदीमध्ये  वमसळत ेत्यामुळे 

प्रदषूणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

(३) व (४) ह ेखरे नाही. 

म.प्र.वन. मंडळामाफग त उदयोगांना वेळोवेळी र्ेटी दऊेन प्रवक्रयाकृत सांडपाण्याची तपासणी केली जाते.  तसेच, म.प्र. वन. 

मंडळामाफग त उदयोगांनी सांडपाणी प्रावक्रया यंत्रणा बसववल्यावशवाय उदयोग सरुु करण्यास परवानगी दणे्यात येत नाही.  

म.प्र.वन. मंडळाच्या अवधकाऱयांमाफग त र्ेटीदरम्यान ओद्योवगक सांडपाण्यावर मानकानसुार प्रवक्रया व  ववल्हवेाट    न 

करणाऱया  उद्योगांना वेळोवेळी   कारण ेदाखवा नोटीस, प्रस्ताववत वनदशे तसेच बंदीचे आदशे बजावण्यात आले आहते. 

महाराष्ट्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळामाफग त उप मखु्य कायगकारी अवधकारी (ग्रामीण),वजल्हापररषद रायगड  तसेच वजल्हा 

प्रशासन अवधकारी, रायगड यांना  नदीपट्ट यांमधील प्रदषूण रोखण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत वदनांक 

०४.०५.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

राज्यािील खाजगी स्ियांअथयसहावययि ि विनाअनदुावनि शाळाांच्या विविध समस्याांबाबि 
  

(६०) *  ४४६००   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पराग शाह 

(घाटिोपर पूिय), अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), श्री.अवमि साटम (अांधेरी पविम), श्री.प्रशाांि ठािूर 

(पनिेल), श्रीमिी मवनषा चौधरी (दवहसर), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमिी मुक्ता वटळि (िसबापेठ), 

श्री.वशरीष चौधरी (रािेर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्री.अवमि झनि 

(ररसोड), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.जयिुमार रािल (वशांदखेडा), 

श्रीमिी माधुरी वमसाळ (पियिी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिय), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.राम 

िदम (घाटिोपर पविम), श्री.अवभमन्य ुपिार (औसा), श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई) (नावशि पविम), 

श्री.सभुाष देशमुख (सोलापूर दवक्षण), डॉ.सांदीप धुिे (अणम), अॅड.राहूल िुल (दौंड), श्री.रवि राणा (बडनेरा), 

श्री.सवुनल िाांबळे (पुणे िॅन्टोन् मेंट), श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय (ऊफय ) लालाजी (अिोला 
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पविम) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) राज्यातील खाजगी स्वयंअर्थगसहावय्यत व ववनाअनदुावनत इगं्रजी माध्यमांच्या शाळांना वशक्षण हक्क कायद्यानसुार 

वदलेल्या मोफत प्रवेशापोटी शासनाकडून प्रवतपतूीची रक्कम गत ३ वषागपासनू वमळाली नसल्याचे माह ेएवप्रल, २०२२ 

रोजी वा त्या समुारास वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनाकडून लाखो रुपयांची र्थकबाकी वेळेत वमळत नसल्याने शाळांचा खचग र्ागवण्यासाठी वशक्षण 

संस्र्थाचालकांना आवर्थगक संकटाचा सामना करावा लागत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, प्रवतपतुीची रक्कम वेळच्यावेळी शासनाकडून अदा करण्यात येत नसल्याने आरटीई प्रवेशांवर पररणाम 

होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, शासनाने आरटीई प्रवेशापोटी शाळांना दणेी असलेली रक्कम तात्काळ अदा करण्याच्या अनषुगंाने 

शासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह े

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. वदपि िेसरिर : (१) अशंतः खरे आह.े 

(२) अशंतः खरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) सन २०२२-२३ या आवर्थगक वषागसाठी रू. २००/- कोटींची अर्थगसंकल्पीय तरतदू केली आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

सिय वशक्षा अवभयानाांिगयि पीएफएमएस या स्ियांचवलि प्रणालीच्या माध्यमािून अहमदनगर ि परभणी 

वजल्हयाला वमळालेले अनुदान अखवचयि रावहल्याबाबि 
  

(६१) *  ४५३७५   अॅड.आवशष शेलार (िाांदे्र पविम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.लक्ष्मण जगिाप 

(वचांचिड), श्री.विनोद अग्रिाल (गोंवदया), श्री.बळिांि िानखडे (दयायपूर), श्रीमिी सलुभा खोडिे (अमराििी), 

श्री.सरेुश िरपुडिर (पाथरी), श्रीमिी प्रविभा धानोरिर (िरोरा), िुमारी प्रवणिी वशांदे (सोलापूर शहर मध्य), 

श्री.वििास ठािरे (नागपूर पविम), श्री.अवमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सभुाष 

धोटे (राजूरा), श्री.वहरामण खोसिर (इगिपूरी), श्री.नानाभाऊ पटोले (सािोली), श्री.अवमि झनि (ररसोड), 

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.वजिेश अांिापरूिर (देगलूर) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

 (१) सवग वशक्षा अवर्यानांतगगत पीएफएमएस या स्वयंचवलत प्रणालीच्या माध्यमातनू खचग करावयाचे समुारे ४.४२ कोटीचे 

शालेय अनदुान अहमदनगर वजल्यातील सवग अनदुावनत व वजल्हापररषदचे्या शाळांचे मखु्याध्यापकांच्या 

वनष्ट्काळजीपणामळेु अखवचगत रावहल्याचै नकुतेच वनदशगनास आले, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) तसेच परर्णी वजल्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्ट्राच्या मखु्य सव्हगरमधील वबघाडामळेु परत गेलेले समुारे ६.९७ कोटीचे 

शालेय अनदुान पनु्हा वमळण्यासाठी मखु्य कायगकारी अवधकारी, वज.प. परर्णी यांनी समग्र वशक्षा अवर्यान कक्षाच्या 

राज्य समन्वयकांकडे मागणी केली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त घटनांमळेु ववद्यार्थयाांना ववववध शैक्षवणक सुववधांपासनू अनदुानाअर्ावी वंवचत रहावे लागल,े ह ेही 

खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, परर्णी वजल्याला परत गेलेले शालेय अनदुान पनु्हा ववतरीत करण्याबाबत तसेच अहमदनगर 

वजल्यातील बेजबाबदार मखु्याध्यापकांववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री. वदपि िेसरिर : (१) अशंतः खरे आह.े 

(२) अशंतः खरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) व (५) तांवत्रक अडचणींमळेु खचग होऊ न शकलेला वनधी परर्णी व अहमदनगर या वजल्यांना उपलब्ध करून दणे्यात 

आला आह.े त्यामळेु कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

पालघर वजल्यािील शेििऱ्याांना सानुग्रह अनुदानाची रक्िम देण्याबाबि 
  

(६२) *  ४४६२५   श्री.सनुील राणे (बोरीिली), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.राजेश रघुनाथ पाटील 

(बोईसर), श्री.विनोद वनिोले (डहाणू), श्री.वहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.वक्षिीज ठािूर (नालासोपारा), 

श्री.श्रीवनिास िनगा (पालघर), श्री.शाांिाराम मोरे (वभिांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा 

आवण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

 (१) पालघर वजल्यातील महाराष्ट्ट्र राज्य सहकारी आवदवासी ववकास महामंडळ प्रादवेशक कायागलय, जव्हार अतंगगत येत 

असलेल्या सवग (३३) र्ात खरेदी कें द्रांवर आधारर्तू खरेदी योजनेअतंगगत सन २०२१-२०२२ मध्ये ११ हजार ७४६ 

शेतकऱयांकडून रु.७०० प्रवत वक्वंटल याप्रमाण े ३ लाख ८७ हजार ५०१ वक्वंटल खरेदी केलेल्या र्ाताच्या सानगु्रह 

अनदुानाची २७ कोटी १२ लाख ५० हजार इतकी रक्कम शेतकऱयांच्या खात्यात अद्यापही जमा करण्यात आली 

नसल्याचे वनदशगनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, खरीप हगंामाकररता शेतकऱयांना वबयाण,े खते व अवजारे खरेदी करावयाची असल्याने सदरहू सानगु्रह 

अनदुानाची रक्कम त्यांना शासनाने तातडीने दणे्याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले व चौकशीच्या 

अनषुगंान ेसानुग्रह अनदुानाची रक्कम तात्काळ दणे्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, ववलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री. रविांद्र चव्हाण : (१) (२) व (३) पणन हगंाम २०२१-२२ मध्ये कें द्र शासनाने धानासाठी वनवित केलेल्या 

रू.१९४०/- प्रती वक्वंटल इतक्या हमीर्ावाने शेतकऱयांकडून धान खरेदी करण्यात येऊन शेतकऱयांना दये असलेले चकुारे 

अदा करण्यात आले आहते. 

       पणन हगंाम २०२१-२२ मध्ये वकमान आधारर्तू वकंमत खरेदी योजनेंतगगत शेतकऱयांना प्रोत्साहनपर राशी 

दणे्याबाबत लोकप्रवतवनधींकडून शासनास मागणी प्राप्त आहते. त्यानषुगंाने कायगवाही प्रस्ताववत आह.े 

(४)  प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

  

विधान भिन :                राजेन्द्र भागिि  

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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मदु्रणपवूग सवग प्रवक्रया महाराष्ट्ट्र ववधानमंडळ सवचवालयाच्या संगणक यंत्रणवेर 

मदु्रण: शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंबई. 


