महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, ददनाांि २४ जुलै, २०१५ / श्रािण २, १९३७ ( शिे )
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि िल्याण, उच्च ि
तांत्रशशक्षण, िैद्यिीय शशक्षण, मराठी भाषा,
साांस्िृतति िायय मांत्री

(२) अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहि सांरक्षण,

अन्न आणण षषध प्रशासन, सांसदीय िायय मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयायिरण मांत्री
(४) पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची णिसण सांा या - ११०
-------------------------------

िृष्ट्णा नदी (जज.साांगली) प्रदवस षत झाल्यामुळे नागररिाांच्या
आरोग्यास तनमायण झालेला धोिा

(१)

*

६७२३

डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) साींगली जिल्ह्यातील कृषणा नदीच्या पात्रात साखर कारखान्याींच्या बरोबरच

औद्योगगक वसाहतीतील ववववध उद्योगाींतून रसायनममगित पाणी नदीपात्रात रात्रीअपरात्री सोडण्यात येत असल्हयामळ
ु े सा्पेवाडी येथील बींधा-यािवळ पाणी दवु ित
होऊन हिारो मासे मत्ृ यूमख
ु ी पडल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कासेगाींव ते ताकारीपयशतच्या नदीपात्रातील पाण्याचा रीं ग बदलत असून

पाणी काळे कुट्ट होवून त्यावर तेलक् तवींग ननमाशण झाल्हयामुळे सवशत्र दग
श ी पसरली
ु ध
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, कृषणेचे दवु ित पाणी व मोठया प्रमाणात पसरलेल्हया दग
ं ीमुळे
ु ध
नदीकाठच्या गावाींमधील ग्रामसथाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(५) असल्हयास, तद्नुसार िबाबदार असणाऱ्या कींपन्या/व्यक्तीींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) होय, चौकर्ी अींती नदी प्रदि
ु णास िबाबदार उद्योगाींवर मींडळाकडून
कारवाई केलेली आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------माध्यशमि शशक्षण विभागात ननाि
(२)

*

दस्ताऐवजिजानानत

लाखो रुपयाांचा झालेला गैरव्यिहार
७२९३

श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतेश

भाांगडडया : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वामर्म जिल्हहापषरिदे च्या माध्यममक मर््षणण ववाागात बनाव् दसताऐवजविाच्या

आधारावर लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार व ्रषष्ाचार झाल्हया प्रकरणाबाबत अथशसींकल्हपीय
अगधवेर्न २०१५ मध्ये ल्षणवेधी सूचना र. २४५ अन्वये प्रश्न उपजसथत करण्यात
आला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,
(माध्यममक)

सदर

ल्षणवेधीला

जिल्हहापषरिद

ददलेल्हया

नाींदेड व

उत्तरात

तत्कालीन

मर््षणणागधकारी

ववद्यमान ववाागीय मर््षणण उपसींचालक,

अमरावती याींना ननलींबबत करुन त्याींचवे वरु शि मर्सताींग ववियक कारवाई सुू
करण्यात आल्हयाचे उत्तरात नमूद करण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, र्ासनाने त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) या प्रकरणी िी. सींिय तेलगो्े तत्कालीन मर््षणणागधकारी (माध्यममक)
जिल्हहा पषरिद वामर्म याींना आयुक्त मर््षणण याींनी त्याींच्या दद. २.१.२०१५ रोिीच्या
आदे र्ान्वये ननलींबीत केले आहे . तसेच िी.राम पवार तत्कालीन मर््षणणागधकारी

(माध्यममक) व ववद्यमान मर््षणण उपसींचालक अमरावती याींनी वामर्म जिल्हहा
वगळून अन्य जिल्ह्यातील मर््षणकाींचे समायोिना सींदााशत अननयममतता झाली आहे

ककीं वा कसे याबाबत आयुक्त मर््षणण याींच्यासतरावरुन कायशवाही होत आहे . िी. राम
पवार हे पूवी मर््षणणागधकारी (माध्य), जि.प. नाींदेड या पदावर कायशरत असताींना

त्याींच्याकडून झालेल्हया अननयममततेबाबत त्याींचवे वरुध्द र्ासनामार्शत ५ डडसेंबर, २०१४
रोिीच्या ज्ञापनान्वये दोिारोपपत्र बिाववण्यात आलेला आहे . ही बाब अवगत केली
होती. या प्रकरणी कायशवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्यातील अततररक्त शशक्षिाांचे समायोजन
िरण्यानानत िराियाची उपाययोजना
(३)

*

७५९७

डॉ.सुधीर ताांने, श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप,
डॉ.अपसिय

दहरे ,

श्री.अमरशसांह

श्री.दत्तात्रय सािांत :
करतील काय :-

पांडडत,

श्री.ा िाजा

नेग,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी,

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१३ च्या र्ासन ननणशयान्वये करण्यात आलेल्हया
ऑनलाईन सींचमान्यतेनुसार मर््षणकेतर कमशचारी मोठया सींख्येने अनतषरक्त ठरत
असल्हयामळ
ु े सदर

र्ासन

ननणशयाचा

र्ेरववचार

करण्याच्या

ववचारागधन

बाबीींवर

र्ासनाचा ववचार पुणश झाला आहे काय,

(२) असल्हयास, मर््षणकेतर कमशचारी मोठया सींख्येने अनतषरक्त ठरववणाऱ्या सुधाषरत
आकृतीबींधाच्या अींमलबिावणीस र्ासनाने सथगगती ददली व मर््षणकेतराींचे सींख्येबाबत
‘िैसे थे’ पषरजसथती कायम ठे वण्याचे ननदे र् ददलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मर््षणकेतर कमशचाऱ्याींच्या ववहीत सींख्येबाबत धोरणात्मक ननणशय
घेण्यासाठी मर््षणण आयुक्त याींचे अध्य्षणतेखाली र्ासनाने सममती ननयुक्त केली, हे
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, मर््षणकेतराींच्या सुधाषरत आकृतीबींधास र्ासनाने सथगगती ददल्हयानींतरही
एकाच आसथापनेवरील काही कमशचाऱ्याींचे वेतन अद्यापही ऑर्लाईन पध्दतीने
काढण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) तसेच अनुदाननत र्ाळाींमध्ये समायोिनाच्या मुद्याींवर मर््षणक ारती बींद असून
या षरक्त िागाींमुळे त्याचा गुणवत्तेवर ववपषरत पषरणाम होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(६)

असल्हयास,

दै नींददन

र्ालेय

कामकाि

व

व्यवसथापनाच्यादृष्ीने

अत्यींत

अन्यायकारक व मोठया सींख्येने मान्यता प्राप्त कमशचारी अनतषरक्त ठरववणारा हा
सुधाषरत

आकृतीबींध

रद्द

करावा,

अर्ी मागणी

होत

असल्हयामुळे

र्ासनाने

मर््षणकेतराींचा प्रसतुत सुधाषरत आकृतीबींध रद्द करणेबाबत कोणता ननणशय घेतला वा
घेण्यात येत आहे ,

(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अद्याप कायशवाही सुरु आहे .

(२) िैसे थे पषरजसथती कायम ठे वण्याचे ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) होय हे खरे आहे .
(४) िैसे थे पषरजसथती कायम ठे वण्याचे ननदे र् दे ण्यात आलेले असल्हयामुळे काही
अनतषरक्त ठरलेल्हया कमशचाऱ्याींचे वेतन ऑर्लाईन पध्दतीने काढण्यात येत आहे .
(५) हे खरे नाही.
(६) व (७) आकृतीबींधाबाबत सुधारणा करण्यासाठी सममती गठीत करण्यात आली
आहे .

----------------शासकिय आश्रमशाळा िरखांडा दापचरी (ता.तलासरी, जज.पालघर)
(४)

*

येथे क्रीडा सांिुल उभारण्यानानत
६८११

श्री.आनांद ठािसर, श्री.हे मांत

पा ील, श्री.ा िाजा नेग, श्री.राहुल नािेिर :
खल
ु ासा करतील काय :-

िले, श्री.सतु नल त िरे , श्री.नरें द्र

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पालघर जिल्ह्यातील तलासरी सावशिननक बाींधकाम ववाागामार्शत दग्ु ध प्रकल्हप
दापचरी याींच्या अखत्यारीत येणाऱ्या र्ासकीय आिमर्ाळा वरखींडा दापचरी येथील
२० एकर िागा रीडा सींकुलासाठी प्रसताववत केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(३) असल्हयास, चौकर्ीचे ननषकिश काय आहे त व त्याअनुिींगाने रीडा सींकुलाच्या
प्रसतावास तात्काळ मींिरु ी ममळणेसाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, होत असलेल्हया ददरीं गाईची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२), (३) व (४) ता. तलासरी जि. पालघर या रीडा सींकुलासाठी आवश्यक असलेली
िागा अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तथावप सदर िागा उपलब्ध करुन घेण्याच्या
दृष्ीने सींबींगधत ्षणेबत्रय कायाशलयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
-----------------

ठाणे जजल्ृयातील प्राथशमि शशक्षण विभागाच्या
भ्रष्ट्
(५)

*

८०६८

ि अनागोंदी िारभारानानत

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उचा् मर््षणण सींसथेच्या इींजग्लर् ममडीयम सकूल, उचा्, ता.वाडा. जि. पालघर या

र्ाळे स सवयीं अथशसहाय्यीत र्ाळा सरु
ु करण्यास र्ासनाने ददलेल्हया मान्यतेनस
ु ार

प्रथम मान्यतेसाठी प्रसताव मर््षणणागधकारी प्राथममक, जिल्हहा पषरिद ठाणे याींचक
े डे
केव्हा दाखल करण्यात आला आहे ,
(२) मा. मर््षणणागधकारी याींनी प्रसताव मर््षणण उपसींचालक कायाशलयाकडे केव्हा सादर
केला होता, व या प्रसतावावर मर््षणणागधकारी यहणून कोणत्या अगधकाऱ्याने सही केली
आहे ,

(३) सदरचा प्रसताव पत
श स
े ाठी मर््षणण उपसींचालक मींब
ु त
ु ई ववााग, मींब
ु ई याींनी ठाणे
जिल्हहा पषरिदे स केव्हा परत केला आहे ,

(४) सदर प्रसतावाबाबत अद्याप कायशवाही न होण्याची व प्रकरण दाबून ठे वण्याची
कारणे काय आहे त,

(५) तसेच कामात हलगिीपणा करणाऱ्या व पैर्ासाठी प्रकरण दाबन
ठे वणाऱ्या
ू
कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) उचा् मर््षणण सींसथने सदर र्ाळे च्या प्रथम मान्यतेसाठी
मर््षणणागधकारी (प्राथममक), जिल्हहा पषरिद, ठाणे याींचकडे ददनाींक १२.६.२०१४ रोिी
प्रसताव सादर केलेला आहे .
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(२) तत्कामलन मर््षणणागधकारी याींनी सही करुन सदर प्रसताव ददनाींक ३०.९.२०१४
रोिी ववाागीय मर््षणण उपसींचालक याींचक
े डे सादर केला आहे .
(३) सदरचा प्रसताव पूतत
श स
े ाठी ववाागीय मर््षणण उपसींचालक, मुींबई याींनी ददनाींक
११.११.२०१४ रोिी मर््षणणागधकारी (प्राथममक), जिल्हहा पषरिद, ठाणे याींचक
े डे सादर
केला आहे .
(४)

व

(५)

प्रसतुत

प्रकरणी

सींबींगधताींकडून

त्यानि
ु ींगाने पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येईल.

खुलासा

मागववण्यात

येत

असून

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय नागपसर येथे
(६)

*

रामा सेंन् र सरु
ु िरण्यानानत

७३२८

श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.प्रिाश

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

(१) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे ११ को्ी ६० ल्षण
रु. खचश करुन ट्रामा सेंन््र बाींधण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सेंन््र कषरता आवश्यक असलेला कमशचारी वगाशकषरता ३०१
पदाींच्या मागणीचा प्रसताव वैद्यकीय प्रर्ासनाकडून र्ासनाला प्राप्त झाला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, १० मदहन्याींपासुन इमारत तयार असताींना ट्रामा सें्र सरु
ु झाले नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदरहू ट्रॉमा सें्र लवकरात लवकर सरु
ु करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) असल्हयास, ट्रॉमा सें्र सुरु करण्यासाठी तसेच उपरोक्त पदाींच्या मींिुरीकषरता
ककती कालावधी अपेक्ष्षणत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
सावशिननक बाींधकाम ववाागाकडून ट्रामा केअर सें्रचे रुग्णालय प्रर्ासनास

अद्यापपयंत हसताींतरीत करण्यात आलेले नाही.
(२) हे खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही.
सींसथेतील

ट्रामा

केअर

सें्रच्या

इमारतीचे

बा्य

ववद्युतीकरण,

आय.सी.सी.युनन्, वाढीव सथापत्य कामे इत्यादीींचे सुधाषरत प्रसताव र्ासनास सादर
केले आहे त. सदरहू प्रसताव सहमतीसाठी सावशिननक बाींधकाम ववाागास पाठववण्यात
आले आहे त. तसेच नववन पदननममशतीच्या प्रसतावावर कायशवाही सू
ु आहे .
(४)

व

(५)

सींसथेतील

ट्रामा

केअर

सें्रच्या

इमारतीचे

बा्य

ववद्युतीकरण,

आय.सी.सी.यनु न्, वाढीव सथापत्य कामे इत्यादीींच्या सध
ु ारीत प्रसतावास सावशिननक
बाींधकाम ववााग व सगचव सममतीने मान्यता ददल्हयास ववाागाकडून प्रर्ासकीय
मान्यता दे ण्यात येतील.

तसेच पदननममशतीचा प्रसतावास ववत्त ववााग, उच्चसतरीय सममती व
मींत्रीमींडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे . सदरहू मान्यता ममळववण्यासाठी काही
कालावधी लागण्याची र्क्यता आहे .
----------------राज्यातील शशक्षि, शशक्षिेतर िमयचारी आणण मुा याध्यापिाांना
िॅशलेस आरोग्य योजना लागस िरण्यानानत

(७)

*

८११०

डॉ.अपसिय दहरे , श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.ा िाजा नेग, श्री.नरें द्र
पा ील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, डॉ.सुधीर ताांने : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि

३३८४

ला

ददनाांि

१९

माचय,

२०१५

रोजी

ददलेल्या

उत्तराच्या

सांदभायत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषट्र पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेप्रमाणे (कशर्लेस) राज्यातील प्राथममक,
माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळाींमधील मर््षणक व मर््षणकेत्तर कमशचाऱ्याींना

सदरची योिना लागू करण्याबाबतची मागणी महाराषट्र राज्य मर््षणक पषरिदे च्या
लोकप्रनतननींधीींनी व कायाशध्य्षणाींनी र्ासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) कशर्लेस योिना मर््षणक मर््षणकेत्तराींना लागू करण्याबाबत तातडीने ननणशय घेऊ
असे आश्वासन मा. मर््षणणमींत्री महोदय याींनी मर््षणक पषरिदे स ददले होते, हे खरे
आहे काय,
(३) ददनाींक ७ एवप्रल, २०१५ रोिी साागह
ृ ात झालेल्हया चचेच्या अनुिींगाने र्ासनाने
मुळ ननणशयातील त्रु्ी दरू करुन कशर्लेस योिना लागू करण्याचा ननणशय घेवू असे
आश्वासन ददले होते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) राज्यातील मर््षणक-मर््षणकेत्तर कमशचारी याींना कशर्लेस आरोग्य योिना लागू

करण्यासाठी गह
ृ ववाागाने लागू केलेली “महाराषट्र पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिना”
अींमलबिावणीमध्ये असणाऱ्या त्रु्ीबाबत गह
ृ ववाागाकडून मादहती घेण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्यातील प्राथशमि/माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळे त ददनाांि १ नोव्हें नर, २००५
नांतर सेिेत आलेल्या शशक्षि िमयचाऱ्याांना अांशदायी पेन्शन योजना लागस िरणेनानत
(८)

*

७५१२

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.ा िाजा

नेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, डॉ.सुधीर ताांने, श्री.दत्तात्रय सािांत :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्राथममक/माध्यममक व उच्च माध्यममक र्ाळे त ददनाींक १ नोव्हें बर,
२००५ नींतर सेवेत आलेल्हया मर््षणक कमशचाऱ्याींना अींर्दायी पेन्र्न योिना लागू आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अर्ा सवश मर््षणक कमशचाऱ्याींची खाते उघडण्यात येवून त्याींच्या

खात्यावर दे य होणारी रक्कम िमा करण्याबाबतची कायशवाही पूणश करण्यात आली
आहे काय,

(३) नसल्हयास, अींर्दायी पेन्र्न योिनेत येणाऱ्या अर्ा मर््षणक कमशचाऱ्याींची खाते न
उघडणे व त्याींची रक्कम िमा न होणे याबाबतची सववसतर कारणे काय आहे त ,
(४) उक्त प्रकरणी र्ासनाने अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, होणाऱ्या
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) नवीन पषराावित अर्ींदायी सेवाननवत्ृ ती वेतन योिनेच्या अींमलबिावणीस
मा. उच्च न्यायालयाने अींतषरम सथगगती ददली असल्हयाने खाते उघडणे व रकमा
िमा करणे ही कायशवाही पूणश होवू र्कलेली नाही.

तथावप, सथगगती आदे र्ापूवी काही मर््षणक कमशचाऱ्याींची नवीन अींर्दायी

पेन्र्न योिनेत खाती उघडण्यात आलेली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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णिरुख (जज.सोलापसर) येथील ्ामीण भागातील ि शहरातील
पाणी परु िठा सरु
ु िरण्यानानत

(९)

*

७०२७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजसरिर,

श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकरुख (जि.सोलापरू ) तलावामध्ये अत्यींत कमी पाणीसाठा उपलब्ध असल्हयामळ
ु े

ग्राममण ाागातील व र्हरातील पाणी पुरवठा पूणप
श णे बींद झाल्हयामुळे २ ते २.५०

लाख नागरीक वपण्याच्या पाण्यापासून वींगचत असल्हयाचे ददनाींक १३ मे, २०१५ रोिी
वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एकरुख उपसा मसींचन योिनेचे ८० ते ८५ ्क्के काम पूणश झाल्हयाने
कारीं बा कालव्यातन
ू उिनीचे पाणी सोडून तलावामध्ये साठवणक
ू केल्हयास पाण्याची
समसया मम्णार या मागणी बाबत जिल्हहा पषरिद सदसय याींनी मा.पा्बींधारे मींत्री
याींच्याकडे ननवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) अद्याप, कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे नाही.
(२) होय.

(३) दद. ०३ र्ेब्रुवारी, २०१५ च्या बैठकीत मा. मींत्री िलसींपदा याींनी कारीं बा पींपगह
ृ
पषरचालनाचा व दे खााल दरु
ु सतीचा खचश करणेसाठीचा महापमलकेचा ठराव घ्यावा
तसेच, ाीमा (उिनी) प्रकल्हपाच्या सुधाषरत प्रर्ासकीय मान्यतेच्या प्रसतावामध्ये
कारीं बा पींपगह
ृ ाचा अींतााशव करुन सुधाषरत प्रर्ासकीय मान्यता ममळववण्यासाठी

आवश्यक ती कायशवाही करावी व मान्यता ममळाल्हयानींतर कारीं बा पींपगह
ृ ाचे बाींधकाम
करावे, असे ननदे र् ददले आहे त, तथावप, अद्याप महापामलकेकडून ठराव अप्राप्त आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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निजीिन शशक्षण सांस्थेतील मुा याध्यापि याांनी नोगस शशक्षि नेमल्यानानत
(१०)

*

७६८२

श्री.िवपल पा ील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नविीवन मर््षणण सींसथेतील मुख्याध्यापक याींच्यावर बोगस मर््षणक नेमणे,
पालकाींकडून अनतषरक्त र्ी उकळणे आणण मर््षणकाींचा छळ करणे याबाबत झालेल्हया
आरोपाींची मर््षणण ननषर्षणकाींनी चौकर्ी करुनही दोिी मुख्याध्यापक व सींसथेवर
कोणतीही कारवाई केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बोगस मर््षणकाींच्या नेमणुका रोखण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना
केली आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नविीवन ववद्यालय, मालाड या रािसथान षरमलर् सोसाय्ी
सींचमलत र्ाळे तील अननयममततेसींदााशत मर््षणण ननषर्षणक (पजश्चम) बह
ृ न्मुींबई याींनी
सुनावणी आयोजित करुन ननयमानुसार कारवाई करण्याबाबतची कायशवाही सुरु आहे .
(२) व (३) पुढीलप्रमाणे :

अ) माध्यममक र्ाळाींतील मर््षणकाींसाठी ददनाींक २० िून, २०१४ च्या र्ासन
ननणशयान्वये षरक्त पदाींची ारती, वैयजक्तक मान्यता याबाबत मख्
ु य कायशकारी

अगधकारी याींचे अध्य्षणतेखाली सममती नेमण्यात आलेली आहे . तर बह
ृ न्मुींबई

करीता ददनाींक २०.८.२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये आयुक्त (मर््षणण) याींचे
अध्य्षणतेखाली सममती नेमण्यात आलेली आहे .

ब) उच्च माध्यममक मर््षणकासाठी ददनाींक १९.७.२०१४

च्या र्ासन ननणशयान्वये

ववाागीय आयक्
ु त याींचे अध्य्षणतेखाली सममती नेमण्यात आलेली आहे .
क) र्ाळाींची ऑनलाईन सींचमान्यता करण्यात येत.े

ड) मर््षणक व मर््षणकेत्तर कमशचाऱ्याींचे वेतन (र्ालाथश) या सींगणक प्रणालीद्वारे
करण्यात येत.े
-----------------
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िल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील भसजलसाठा िाढविण्यासाठी
भग
स भायतील जलस्त्रोताांचे सांिधयन िरण्यानानत

(११)

*

६८५०

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) कल्हयाण (जि.ठाणे) तालुक्यात पाणी्ीं चाईची समसया ाेडसावत असल्हयाने, या
समसयेवर मात करण्यासाठी तालुक्यातील ५१ पाडे आणण गावाींमध्ये बोअरवेलचा

प्रसताव तयार करुन, मासानोली आददवासी पाडा, उर्ीद-अराळे , साींगोडा, अींताडे,
नाषरवली, वपसवली, नाळीबी, माननवली आददवासी पाडा, ठाकूरपाडा, आणे, बागसई,
काकडपाडा, र्ळे गाव, वैतागवाडी, माननवली, आददवासी पाडा, काींबा पठार, आणण रुीं डे

या १५ दठकाणी जिल्हहापषरिदे च्या ननधीतून बोअरवेल खोदण्यात आल्हया, मात्र यातील
र्क्त पाच दठकाणी पाणी लागले असून, इतरत्र दहा दठकाणी २०० र्ु्ावर सुध्दा
पाणी लागलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ाागातील ाि
ू लसाठा घ्ल्हयाने, पाणी पातळी खोलवर गेल्हयाचे
ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कल्हयाण तालुक्यातील ाूिलसाठा वाढववण्यासाठी व ाूगााशतील
िलसत्रोताींचे सींवधशन करण्यासाठी र्ासनाने कोणती ठोस उपाययोिना केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, त्याची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) सन २०१५ मध्ये सींााव्य पाणी ्ीं चाई ननवारण कायशरम
अींतगशत

जिल्हहा

पषरिद,

ठाणे

याींच्याकडून

तयार

करण्यात

आलेल्हया

कृती

आराखडयामध्ये कल्हयाण तालुक्यातील ५१ गावे/पाडयाींमध्ये नवीन ववींधणववहीर घेणे

ही उपाययोिना प्रसताववत करण्यात आली होती. सवे्षणणाींती १५ गावे/पाड्यापैकी ९
गावे/पाड्यामध्ये नवीन ववींधन ववहीर खुदाई करण्यात आलेली आहे . त्यापैकी ८ ववींधन
ववहीरीींना पाणी लागले असून केवळ १ दठकाणी ववींधन ववहीर अयर्सवी झाली आहे .

(२) ाूिल पातळीचा अ्यास करण्याकषरता कल्हयाण तालुक्यात एकूण ३ ननरी्षणण
ववहीरी ननजश्चत करण्यात आलेल्हया आहे त. माहे माचश, २०१५ मध्ये ाि
ू ल पातळीत

वाढ झालेल्हया एकूण ननरी्षणण ववहीरीींची सींख्या २ इतकी असन
ू एका ननरी्षणण
ववदहरीत नगण्य घ् आढळून आली आहे .

(३) ाूिल पातळीमध्ये वाढ होण्याकरीता कल्हयाण तालुक्यामध्ये र्ासनामार्शत
िलयुक्त मर्वार अमायान कायशरम अींतगशत ववववध योिना राबववण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शासनाच्या स्िस्त धान्य दि
ु ानातसन िेशरी रां गाच्या शशधापत्रत्रिा
धारिाांना धान्य दे ण्यानानत

(१२)

*

७०५९

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप,

श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती शोभाताई
र्डणिीस :
सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केर्री रीं गाच्या मर्धापबत्रका धारकाींना माहे ऑक््ोबर, २०१४ पासून राज्य
र्ासनाच्या सवसत धान्य दक
ु ानातून कोणत्याही प्रकारचा अन्न धान्य पुरवठा न
करण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतलेला असल्हयाने सम
ु ारे १ को्ी ७० लाख लााधारक

अन्न धान्य पासून वींगचत असल्हयाचे ददनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणशय घेण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, उक्त ननणशयामुळे सुमारे १ को्ी ७० लाख गरीब व गरिू नागरीकाींवर
र्ार मोठी आपत्ती ओढवलेली असल्हयामळ
ु े केर्री रीं गाच्या मर्धापबत्रका धारकाींना
अन्नधान्य पुरवठा पूवव
श त सुरु ठे वण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) व (४) दाषरद्रय रे िेखालील लाााथी राषट्रीय अन्नसुर्षणा योिनेअींतगशत समाववष्

करण्यात आले असून त्याींना सवलतीच्या दराने धान्य पुरवठा करण्यात येतो. राषट्रीय
अन्नसुर्षणा

योिनेअींतगशत

समाववष्

न

झालेल्हया

केर्री

रीं गाच्या

मर्धापबत्रका

धारकाींना माहे नोव्हें बर, २०१४ पासन
ू अन्नधान्याचा लाा दे ता आला नाही. सदर
लााार्थयाशना अन्नधान्याचा लाा दे ण्याचा प्रसताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .
-----------------

13
यितमाळ जजल््यातील पाणी
(१३)

*

७८६४

ां चाई दरस िरण्यानानत

श्री.सांददप नाजोररया, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.सुतनल त िरे , श्री.ा िाजा

नेग, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती
विद्या चव्हाण :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ववववध
माध्यमातून ९६ लाख रुपये जिल्हहा पषरिदे च्या पाणीपुरवठा ववाागाला दे ण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहापषरिदे च्या अगधकाऱ्याचे ननरुत्साही धोरण, ननयोिनाचा अााव
व कामाची चालढकल यामळ
ु े विशारात कामे न झाल्हयाने ननधी र्ासनाला परत गेला,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या सींबींगधताववरुध्द र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप चौकर्ी वा कारवाई केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ,
(५) प्रश्न ााग (१) मध्ये उल्हलेणखत ननधीतून कोणती कामे घेण्यात येणार होती व
ती न घेण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. नननराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे आहे .
सन २००९-१० ते २०११-१२ पयंत सथाननक ववकास ननधीअींतगशत ववववध
मतदार सींघातील कामाकषरता एकूण रुपये ३,०६,९२,७८७/- प्राप्त झाले होते. त्यापैकी
रुपये, २,१०,७५,७९०/- ची कामे पूणश करण्यात आली होती.
(२) हे खरे नाही.

सन २००९-१० ते २०११-१२ या कालावधीतील एकूण लोकप्रनतननधी सथाननक

ववकास ननधीमधून रुपये ३,१३,९६,८८८/- एवढया रक्कमेच्या कामाींना प्रर्ासकीय

मान्यता प्राप्त झाली होती. त्यासाठी रुपये ३,०६,९२,७८७/- इतका ननधी प्राप्त झाला
होता. त्यामधून अखगचशत राहीलेली रक्कम रुपये ९६,१६,९९७/- र्ासनखाती िमा
करण्यात आली आहे .

यामध्ये ववववध कामाींसाठी प्राप्त रक्कमेतून ववींधन ववहीर, नळ पाणीपुरवठा

योिनेची कामे करण्यात आली आहे त. तथावप, ववींधन ववहीरी कोरडया िाणे/हातपींप
बसववणे, िागेची अडचण/ कोरडया गेलेल्हया ववहीरीवर हातपींप/कट्टे बाींधकाम न

झाल्हयामुळे ननधी काम होऊन मर्ल्हलक राहीला होता. त्यामुळे मर्ल्हलक राहीलेला रुपये
९६,१६,९६७/- इतका ननधी परत करावा लागला आहे .
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जिल्हहा परीिदे तील अगधकाऱ्याींमुळे वा ननयोिनाच्या अाावामुळे अथवा अन्य

कारणामळ
ु े सदर ननधी मर्ल्हलक राहीलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) उल्हलेणखत ननधीमधून ववींधन ववहीर व नळ पाणीपुरवठा योिनेची कामे प्रसताववत
होती. सदर कामे करण्यात आली आहे त.

----------------डॉ.नानासाहे न आांनेडिर मराठिाडा विद्यापीठात उत्तर पत्रत्रिेची छपाई
िरुन ३७ लक्ष रुपयाांचा िेलेला अपहार
(१४)

*

७९१९

श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल

भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.ा िाजा नेग, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हे मांत

िले, श्री.राजेंद्र जैन :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरगाबाद येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठात उत्तर पबत्रके चा
मोठा साठा असुनही नवीन उत्तर पत्रीकेची छपाई करुन ३७ ल्षण रुपयाींचा अपहार
केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर उत्तरपबत्रकाींची छपाई ववद्यापीठातील मुख्य अगधकाऱ्याींच्या
िवळच्या नातलगाने केली, हे खरे आहे काय,

(३) तसेच ववद्यापीठाच्या अगधकाऱ्याच्या दालनावर व नवीन वाहन खरे दीवर ७५ ल्षण
रुपयाचा वारे माप खचश केला आहे , हे खरे आहे काय
(४) असल्हयास प्रश्न र. १, २ व ३ बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व
चौकर्ीत काय आढळून आले व दोिीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) अद्याप, कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मुांनई विद्यापीठाच्या पीणचडी पात्रताधारि (पदे ) पररक्षेची ि णम.ण.भाग १ ि २ च्या
विद्यार्थयाांना हॉल ततकि े िेळेिर शमळाली नसल्यानानत

(१५)

*

७७२५

श्री.हे मांत

िले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पा ील, अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ा िाजा नेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.रामराि िडिुते,
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पा ील,

श्रीमती

विद्या

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्री.सतु नल त िरे :

चव्हाण,

सन्माननीय

उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववद्यावपठाद्वारे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्हया पीएचडी
पात्रताधारक (पदे ) पषर्षणा, एम.ए.ााग १ व एम.ए.ााग २ च्या ववद्यार्थयांना हॉल
नतकक्े वेळेवर ममळाली नसल्हयाने पषर्षणेच्या ददवर्ी गधळधळ ननमाशण झाला होता, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, असल्हयास, चौकर्ीत
काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींर्तः खरे आहे .
(२) व (३) होय, सदर प्रकरणी चौकर्ी चालू आहे .
----------------पुणे, वपांपरी-धचांचिड, दौंड या शहरातील िारखान्याांच्या दवु षत पाण्यामुळे
मुळा-मुठा नदी प्रदवु षत झाल्यानानत

(१६)

*

पािसिर,

७९६१

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ा िाजा नेग, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.किरण

श्री.अतनल

भोसले,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पा ील,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या
चव्हाण,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.प्रिाश

गजशभये ,

श्री.अतनल

त िरे ,

श्री.अनांत

गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पुणे, वपींपरी-गचींचवड, दौंड या र्हरातील कारखान्याींच्या दवु ित पाण्यामुळे मुळामुठा नदी प्रदवु ित होवून हे च पाणी पुढे उिनी नदीत ममसळत असल्हयाने उिनी
िलार्यातील पाणी प्रदवु ित झाले, हे खरे आहे काय,

16
(२) असल्हयास, त्याचे दरु गामी पषरणाम सवशसामान्य नागरीक, र्ेती, वपके, गुरे-ढोरे

याींच्यावर होत असल्हयाची बाब प्रदि
ु ण ननयींत्रण मींडळाने ददलेल्हया अहवालातन
ू
र्ासनाच्या ननदर्शनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी र्ासनाने
कोणती उपायययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) मुठा-मुळा व ाीमा नदीचे मुख्यत्वे: महानगरपामलकेतुन ननघणाऱ्या
साींडपाण्यामळ
ु े प्रदि
ु ण होत आहे .

(५) पुणे व वपींपरी-गचींचवड महानगर पामलकेस नागरी साींडपाणी प्रकरया यींत्रणा

उाारण्याचे ननदे र् ददले असून या महानगरपामलकाींवर कायदे र्ीर कारवाई सध्या सुरु
आहे .

----------------राज्यातील २८१ सरिारी हॉजस्प ले आणण आरोग्य िेंद्रातील
विविध षषधाांचा दजाय तनिृष्ट्
(१७)

*

६८८२

असल्यानानत

श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन सय्यद,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.सुतनल त िरे , श्री.प्रिाश
गजशभये, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.ा िाजा नेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ायणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.हे मांत

िले , श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.ददपिराि साळांु खे-

पा ील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती
विद्या चव्हाण, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.अतनल त िरे :

सन्माननीय अन्न आणण

षषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गुिरात, पींिाब दहमाचल प्रदे र्, उत्तराींचल आणण कनाश्क येथून ननकृष् दिाशची
औिधे

महाराषट्रात

येत

असल्हयाचे

माहे

एवप्रल,

२०१५

मध्ये

वा

त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, अन्य राज्यातून येणारी सुमारे १२.२६ ्क्के औिधे, ननकिाचे
उल्हलींघन करणारी असल्हयाचे एर्डीच्या तज्ज्ञ अगधकाऱ्याींकडून साींगण्यात आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, एर्डी प्रर्ासनाने राज्यारातील २८१ सरकारी रुग्णालये आणण
आरोग्य केंद्रातील ववववध औिधाींच्या चाचण्या घेतल्हया असता ३३५ औिधे ननकृष्
दिाशची असल्हयाचे आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त ननकृष् दिाशच्या औिधावर बींदी आणण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) अींर्त: खरे आहे .

अन्न व औिधे प्रर्ासनाने बािारात उपलब्ध असलेल्हया औिधाींचे नमुने

घेऊन चाचणी व ववश्लेिण केले असता दहमाचल प्रदे र् व उत्तराखींड राज्यातील
उत्पादकाींचे नमुने अगधक प्रमाणात अप्रमाणणत घोवित झाल्हयाचे आढळले.
(२) हे खरे नाही.

अन्न व औिधी प्रर्ासनातर्े माहे एवप्रल, २०१४ ते नोव्हें बर, २०१४ या

कालावधीत इतर राज्यातील

उत्पाददत एकूण १९७३ नमुन्याींचे ववश्लेिण केले होते.

त्यापैकी २४२ नमुने अप्रमाणणत घोवित झाले असून त्याची ्क्केवारी १२.२६ ्क्के
इतकी होती.

तसेच माहे एवप्रल, २०१४ ते माचश, २०१५ या कालावधीत इतर राज्यातील
उत्पाददत एकूण ३३९६ नमुन्याींचे ववश्लेिण केले

असून त्यापैकी ३६६ नमुने

अप्रमाणणत घोवित झाले असून, त्याची ्क्केवारी १०.७७ ्क्के इतकी आहे .

एवप्रल, २०१५ ते िून २०१५ या कालावधीत इतर राज्यातील एकूण ९२३

नमुन्याींचे ववश्ले्षणण केले त्यापैकी ९१ नमुने अप्रमाणणत घोवित झाले असून त्याची
्क्केवारी ८.९७ ्क्के आहे .

उपरोक्त ्क्केवारी ही चाचणी व ववश्लेिणासाठी घेतलेल्हया नमुन्याींच्या

प्रमाणाची असून ती बािारात उपलब्ध असलेल्हया औिधाींर्ी सींबींगधत नाही.
(३) हे खरे नाही.

माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये अन्न व औिध प्रर्ासनाद्वारे र्ासकीय व
ननमर्ासकीय रुग्णालयातील औिध ााींडाराची तपासणी मादहम राबववण्यात आली
होती त्यावेळी एकूण २७० र्ासकीय व ननमर्ासकीय रुग्णालयातील

एकूण ३५२

औिधी नमुन्याींचे ववश्लेिण केले असता त्यातील २२ नमुने अप्रमाणणत घोवित झाले
आहे त.
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(४) अप्रमाणणत घोवित औिध नमुन्याींप्रकरणी उत्पादकाींच्या सतरापयंत चौकर्ी व
तपास करण्यात येवून अन्न व औिध प्रर्ासनामार्शत पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत.े
अ)

केंद्र

र्ासनाच्या

धोरणानुसार

अप्रमाणणत

अहवालावर

उत्पादकाींववरुध्द

परराज्यातील

औिधासींदााशत

न्यायालयीन कारवाईचे आदे र् दे ण्यात येतात.
ब)

सींबींगधत

राज्याच्या

औिध

ननयींत्रकास

उत्पादकावर प्रर्ासकीय कारवाई करण्याच्या सूचना दे ण्यात येतात.

क) अप्रमाणणत आढळलेल्हया औिध नमन्
ु याींबाबत औिधे व सौंदयश प्रसाधने

कायदा १९४० अींतगशत तरतुदीनुसार प्रर्ासकीय व न्यायालयीन कारवाई केली

िाते. एवप्रल २०१४ ते िून २०१५ या कालावधीत इतर राज्यातील एकूण ११४
प्रकरणी उत्पादकावर ख्ला आदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.

ड) राज्यातील ववरीकरीता उपलब्ध असलेला अप्रमाणणत औिधी समुहाचा साठा
बािारातन
ू परत मागववणेबाबत कायशवाही करण्यात येत.े

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वििसनशील शहराांतील प्रदष
स ण िमी िरण्यासाठी
िराियाची उपाययोजना

(१८)

*

७४२१

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर,

श्री.ा िाजा नेग, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि
उर्य भाई जगताप, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद :
पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) केंद्रीय पयाशवरण ववाागाने ८८ औद्योगगक क्लस्रच्या सवे्षणणात ४३ क्लस्सश
प्रदि
ु णाच्या बाबतीत अनतसींवेदनर्ील यहणून घोवित केलेले असून, त्यात राज्यातील
चींद्रपरू , औरीं गाबाद, नवी मींब
ु ई आणण डधळबबवली या चार औद्योगगक ववाागाींचा
समावेर् आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्हराींतील िीवनमान अगधक सुखकारक व्हावे, यासाठी ‘समा्श

मस्ी’ची सींकल्हपना राबववण्याचा सींकल्हप केंद्र आणण राज्य सरकारने सोडलेला
असतानाच, औद्योगगक ववाागातील औरीं गाबाद, नवी मुींबई, डधळबबवली आणण चींद्रपूर

या चार र्हराींनी प्रदि
ू णाची धोकादायक पातळी ओलाींडले असल्हयाचे केंदद्रय पयाशवरण
ववाागाने

केलेल्हया

सवे्षणणावरुन

ददनाींक

२०

त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,

मे,

२०१५

रोिी

वा

(३) असल्हयास, औद्योगगक र्हराींतील प्रदि
ू ण कमी करण्यासाठी र्ासनाने कोणती
ठोस उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) प्रश्न ााग - २ मध्ये उल्हलेख केलेल्हया औद्योगगक र्हराींबाबतीत प्रदि
ू ण कमी
करण्याबाबत

कृती

आराखडा

तयार

करण्यात

आलेल्हया

अींमलबिावणी सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

असून,

त्याबाबतची

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

नीड जजल््याच्या पुरिठा विभागातील गैरव्यिस्थापनामुळे धान्य
िाहतुिीच्या िामात िोट्यिधी रुपयाांचे होत असलेले नुिसान

(१९)

*

७४८०

श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.किरण पािसिर,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.ा िाजा नेग, श्री.सततश
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) बीड जिल्हहा परु वठा ववाागातील धान्य वाहतक
ु ीच्या गैरव्यवसथापनामळ
ु े र्ासनाचे
को्यावधी रुपयाींचे नक
ु सान होत असल्हयाची तरार लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सगचव
अन्न, नागरी पुरवठा याींच्याकडे दद. ३१/३/२०१५ रोिी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तरारीच्या अनुिींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली,

(३) असल्हयास, लोकप्रनतननधीींना केलेल्हया कायशवाहीबाबत कळववण्यात आले आहे
काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त,
(५) र्ासनाचे कोट्यावधी रुपयाींचे नुकसान झाल्हयाबाबत प्राप्त तरारीवरुन दोिीववरुध्द
कोणती कारवाई करण्यात आली ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे आहे .

(२) तरारीच्या अनुिींगाने उपायुक्त (पुरवठा), औरीं गाबाद ववााग याींना चौकर्ी करुन

अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दद.२० एवप्रल, २०१५ रोिी दे ण्यात आल्हया.
याबाबतचा अहवाल दद. ०९ िूलै, २०१५ रोिी प्राप्त झालेला आहे .

(३) व (४) लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या तरारीचे अनि
ु ींगाने दद.०३ िल
ु ै, २०१५ रोिी
अींतषरम उत्तर पाठववण्यात आले आहे . प्राप्त झालेल्हया अहवालाच्या अनि
ु ींगाने
तपर्ीलावार उत्तर दे ण्यात येत आहे .

(५) प्राप्त झालेल्हया अहवालावरुन जिल्हहा पुरवठा कायाशलयाच्या गैरव्यवसथापनामुळे

र्ासनाचे को्यावधी रुपयाींचे नुकसान झाल्हयाची बाब ननदर्शनास आलेली नाही.
त्यामळ
ु े दोिीववरुध्द कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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राज्यामधील शहरातील िायुप्रदष
स ाणाला आळा घालण्यानानत
(२०)

*

८२८५

श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अतनल भोसले, श्री.ा िाजा नेग, श्री.नरें द्र पा ील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.सततश
चव्हाण, श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.हे मांत

िले, श्री.सुतनल त िरे , अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.आनांद ठािसर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

उर्य भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र

हुसैन सय्यद, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.प्रिाश त्रननसाळे :
सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबईसह महाराषट्रातील नागपूर, चींद्रपूर, अमरावती इत्याददसह १८ र्हरामधील
वायुप्रदि
ू ण मापदीं डापे्षणा अगधक असल्हयाची मादहती मा.केंद्रीय पयाशवरण मींत्र्यानी
मान्य केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

र्हरातील

वायप्र
ु दि
ू ाला

आळा

घालण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

उपाययेािना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) महाराषट्र प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळ मींब
ु ई र्हरामध्ये र्ीव व वाींद्रे या दोन
दठकाणच्या पषरसरातील हवेच्या गुणवत्तेचे सींननयींत्रण करीत आहे . तसेच महाराषट्र

प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाद्वारे राज्यातील उद्योगाींना हवा प्रदि
ू ण ननयींत्रण सींयींत्रणा

उाारण्याच्या प्रमुख अ्ीींसह इतर र्तीयुक्त सींमतीपत्र दे ण्यात येत.े महाराषट्र प्रदि
ू ण
ननयींत्रण मींडळाच्या अगधकाऱ्याींद्वारे सींबींगधत उद्योगाींना वेळोवेळी ाे्ी दे ऊन अ्ी व

र्तींचे अनप
ु ालनबाबत तपासणी करण्यात येत असते. अनुपालनामध्ये त्र्
ु ी आढळून
आल्हयास महाराषट्र प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाद्वारे रीतसर कायशवाही करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

21
अन्नसुरक्षा विधेयिाांतगयत णपीणल ि नीपीणल योजनेअांतगयत
नागररिाांना अन्नधान्याचा परु िठा िरण्यानानत

(२१)

*

८१८८

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांने :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरिठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अन्नसुर्षणा ववधेयकाींतगशत एपीएल व बीपीएल ही रे र्न दक
ु ानाींवरुन अन्नधान्य

दे ण्याची र्ासनाची योिना असन
या योिनेअींतगशत समािातील कमी उत्पन्न
ु
घ्कातील नागषरकाींना मार्क दरात िीवनावश्यक वसतूचा पुरवठा करण्यात येत
असुन सध्या योिनेअींतगशत नागषरकाींना अत्यल्हप प्रमाणात िीवनावश्यक वसतूचा
पुरवठा करण्यात येत असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त योिनेअींतगशत सध्या दे ण्यात येणारा अन्नधान्य परु वठा पव
ु ीच्या

आघाडी र्ासनाच्या मानाने कमी असुन त्यामध्ये लाााथी नागषरकाींमध्ये कपात
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सध्याचे राज्यर्ासन सदरहू योिनेमधील लाााथी व अन्नधान्य
पुरवठा पुवीप्रमाणेच अथवा त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) नाही.

(२) महाराषट्र राज्यात दद. १ र्ेब्रुवारी, २०१४ पासून राषट्रीय अन्नसुर्षणा अगधननयम,
२०१३ ची अींमलबिावणी सरु
ु करण्यात आली आहे . सदर अगधननयमाींतगशत ददलेल्हया
इष्ाींकाच्या प्रमाणात दद. १.२.२०१४ पासून पात्र लााार्थयांना अगधननयमामध्ये ववदहत
केलेल्हया सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे .

(३) व (४) लक्ष्य ननधाशषरत सावशिननक ववतरण व्यवसथेमध्ये लाा घेत असलेल्हया
परीं तू राषट्रीय अन्नसुर्षणा अगधननयम, २०१३ अींतगशत ववदहत केलेल्हया इष्काींच्या

मयाशदेमळ
ु े ज्या लााार्थयांना राषट्रीय अन्नसरु ्षणा योिनेचा लाा दे ता आला नाही, त्या
लााार्थयांना

अन्नधान्याचा

माहे

ऑक््धळबर,

लाा

दे ण्यात

२०१४

पयंत

एपीएलच्या

आला

आहे .

त्यानींतरच्या

दराने

व

पषरमाणात

कालावधीमध्ये

सदर

लााार्थयांना अन्नधान्याच्या पुरवठा करण्याबाबतचा प्रसताव र्ासनाच्या ववचाराधीन
आहे .

-----------------
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(२२)

*

पेण (जज.रायगड) तालुक्यामध्ये आईस्क्रीम मधसन झालेली विषनाधा
६७१५

श्री.जयांत पा ील :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पेण (जि.रायगड) येथील आईसरीम दक
ु ानातन
ू खरे दी केलेल्हया आईसरीममळ
ु े

माहे माचश २०१५ मध्ये वा त्यादरययान पेण र्हरातील नागरीकाींना आईसरीम
खाल्हयाने वविबाधा झाली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, अन्न व औिध प्रर्ासन ववाागाकडे तरारी अिश केल्हयानींतर सींतोि
आईसरीम या दक
ु ानावर धाड ्ाकून मुदतबा्य झालेले आईजसरम िप्त करण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

सदर दक
ु ान

मालकाववरुध्द

र्ासनाने

कोणती

कारवाई

केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे नाही,

(२) हे खरे नाही तथावप, तरार प्राप्त झाल्हयानींतर रायगड कायाशलयातील अन्न सरु ्षणा
अगधकारी याींनी मे, सींतोि आईमसरम सें्र, वडगाव रोड, गचींचपाडा, ता.पेण, जि

रायगड या पेढीची तपासणी करुन “ममडीयम र्श् फ्रोिन डेझ्श मँगो सींडे” या अन्न

पदाथांचा सव्हे ्षणणासाठी नमुना घेतला होता. सदर नमुना प्रमाणणत घोवित झाला
आहे .

तसेच, परु वठादार पेढी मे. ददबाह इन््रप्रायझेस, पेण याींच्या वाहनाची

तपासणी करुन “ममडीयम र्श् फ्रोिन डेझ्श मँगो सींड”े या अन्न पदाथाशचा नमुना
ववश्लेिणासाठी घेऊन उवशषरत साठा एकूण १२ बॉक्स ककीं मत रु. ३,३६०/- चा. साठा
ववरीसाठी प्रनतबींगधत करण्यात आला होता. तथावप, ववश्लेिणासाठी घेतलेला नमुना

प्रमाणणत घोवित झाल्हयाने प्रनतबींधीत साठा ववरेत्यास खुला करण्याचे आदे र् दे ण्यात
आले.

(३) सदर पेढीववरुघ्द पदावगधत अगधकारी याींचक
े डे सदर तरारीच्या अनुिींगाने
केलेल्हया तपासणी दरययान, तरारी व्यनतषरक्त आढळून आलेल्हया अन्य त्रु्ीींच्या

अनुिींगाने, अन्न सुर्षणा अगधकारी याींनी कलम ६९ अींतगशत तडिोड अिश दाखल केला
होता. सदर प्रकरणी सुनावणी होवून पेढीस रु. १०,०००/- दीं ड आकारण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगातर्े तनिड झालेल्या उमेदिाराांना
तनयक्
ु त्या दे ण्यात न आल्यानानत

(२३)

*

६६८८

श्री.धनांजय

मुांडे,

श्री.सुतनल

त िरे ,

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

महाराषट्र

लोकसेवा

आयोगातर्े

(एम.पी.एस.सी)

सन

२०१३

मध्ये

राज्य

सरकारच्या ववववध खात्याींतगशत षरक्त असलेल्हया सथापत्य अमायाींबत्रकी ग्-ब
पदाच्या ारतीसाठी परी्षणा घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या परी्षणेचा माचश २०१४ मध्ये ननकाल िाहीर होऊन गण
ु ानर
ु मे

सावशिननक बाींधकाम ववााग, महाराषट्र िीवन प्रागधकरण व िलसींपदा ववााग या
ववाागाची मर्र्ारसपत्रे उमेदवाराींना दे ण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, महाराषट्र िीवन प्रागधकरण ववाागात मर्र्ारस होऊनही

१५६

उमेदवाराींना एक विाशपासून ननयुक्त्या दे ण्यात आलेल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मा.मींत्री, पाणीपरु वठा व सवच्छता याींनी या उमेदवाराींना एका
मदहन्याच्या आत ननयुक्त्या दे ण्याचे आश्वासन माहे माचश २०१५ च्या अथशसींकल्हपीय
अगधवेर्नात ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, या उमेदवाराींना आश्वासनाप्रमाणे ननयुक्त्या ममळालेल्हया नाहीत हे ही
खरे आहे काय,
(६)

असल्हयास,

या

उमेदवाराींना

तातडीने

कायशवाही करण्यात येत आहे ,

ननयक्
ु त्या

दे णे

बाबत

कोणती

(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४), (५) व (६) महाराषट्र लोकसेवा आयोगाने मर्र्ारस केलेल्हया उमेदवाराींना
ददनाींक ३१.३.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये वैद्यकीय व चाषरत्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रे
सादर करणेबाबत कळववण्यात आले होते, त्यानुिींगाने, ज्या उमेदवाराींनी र्ै्षणणणक

अहशता व इतर प्रमाणपत्रे महाराषट्र िीवन प्रागधकरणास सादर केलेली आहे त , अर्ा
एकूण १०३ उमेदवाराींना महाराषट्र िीवन प्रागधकरणाचे ददनाींक १०.७.२०१५ च्या
आदे र्ान्वये ननयुक्तीचे आदे र् दे ण्यात आले आहे त.
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दक्षक्षण मुांनईतील अल्पसांा याांि शाळा विद्याथी प्रिेशाविषयीचे
तनयम धुडिाित असल्यानानत

(२४)

*

श्री.हे मांत

७८३५ श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत,
िले , श्री.नरें द्र पा ील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ा िाजा

नेग, श्री.प्रिाश गजशभये , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.अतनल त िरे , अॅड.जयदे ि

गायििाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दक्ष्षणण मुींबईतील १२७ पैकी ८७ अल्हपसींख्याींक र्ाळा ववद्याथी प्रवेर्ाववियीचे
ननयम धड
ु कावत असल्हयाचे माहे मे २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, केवळ दक्ष्षणण मुींबईतीलच नव्हे तर सींपूणश राज्यातील अल्हपसींख्याींक

दिाश असलेल्हया िवळपास २३०० र्ै्षणणणक सींसथाींची चौकर्ी करण्याचा ननणशय
र्ासनाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास

अल्हपसींख्याींक

दिाशच्या

नावाखाली

सरु
ु

असलेले

गैरव्यवहार

रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप केली नसल्हयास, त्याची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) व (३) सींसथाींकडून खुलासा मागववण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२५)

*

डॉ.सुधीर

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

राज्यात गां्जी शाळाांची सांा या िाढविण्यानानत
७१५१
ताांने,

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.मझ
ु फ्र्र हुसैन सय्यद,
श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अमरनाथ

राजसरिर,

श्री.अशोि

उर्य

भाई

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

(१) राज्यात इींग्रिी मर््षणण घेण्याकरीता मोठया प्रमाणात इींग्रिी र्ाळे त प्रवेर्
घेण्याचे प्रमाण वाढले असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ववद्यार्थयांची गरि ल्षणात घेऊन अगधक इींग्रिी र्ाळे स मान्यता
दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, त्याचे सवशसाधारण सवूप काय आहे ,
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) महाराषट्र सवयींअथशसहाजय्यत र्ाळा (सथापना व ववननयमन) अगधननयम,
२०१२ अींतगशत सन २०१५-१६ या र्ै्षणणणक विाशकषरता नवीन इींग्रिी माध्यमाच्या
र्ाळा सथापन करणे तसेच मराठी, इींग्रिी, दहींदी व उदश ू माध्यमाच्या ववद्यमान
र्ाळाींचा दिाशवाढ करणे याबाबत र्ासनाने प्रसताव मागववले होते. त्यानस
ु ार पात्र

ठरणाऱ्या इींग्रिी माध्यमाच्या ८७५ नवीन र्ाळाींना व १२९ र्ाळाींना दिाशवाढ करण्यास
र्ासन ननणशय दद. २ िून, २०१५ अन्वये परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यामध्ये फ्री स् ाईल स्िे ीांग या खेळात राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरािर नैपुण्य
शमळिणाऱ्या खेळाडसन
ां ा प्रददघय िालािधीपाससन सद य कर्िे स न ददल्यानानत

(२६)

*

८०५१

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत

िले,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ा िाजा नेग,
श्री.सांददप नाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पा ील :
िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति

(१) राज्यामध्ये फ्री स्ाईल सके्ीींग या खेळात राज्य तसेच राषट्रीय सतरावर नैपण्
ु य
ममळवणाऱ्या खेळाडून
ीं ा सके्ीींग असोमसएर्न ऑर् महाराषट्र या रीडा सींघ्नेकडून

ककीं वा रीडा ववाागाकडून प्रददघश कालावधीपासून सद्श कर्के्स न ददल्हयामुळे र्ेकडो
गुणवत्ताधारक खेळाडूींना र्ासकीय योिनाींच्या लााापासन
वींगचत रहावे लागत
ू
असल्हयाचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१५ मध्ये र्ासनाकडे
वारीं वार तरारी केलेल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, प्रश्न ााग (१) व (२) बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार राज्यातील फ्री स्ाईल
सके्ीींगमध्ये प्राववण्य ममळववलेल्हया खेळाडून
ीं ा न्याय दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१), (२), (३) व (४) फ्री स्ाईल सके्ीींग सपधेचे आयोिन रीडा
ववाागाकडून करण्यात आलेले नाही. या सींदााशत सके्ीींग आसोमसएर्न ऑर्
महाराषट्र या रीडा सींघ्नेकडून खुलासा मागववला असता सींघ्नेने फ्री स्ाईल
सके्ीींग या खेळ प्रकाराचे ाारतात प्रथमच आयोिन करण्यात आल्हयाचे कळववले

आहे . तसेच सदर खेळ प्रकाराचा दिाश व गुणवत्ता याींची सववसतर पडताळणी राषट्रीय
र्ेडरे र्नद्वारे करण्यात आल्हयानींतर सींबींगधत खेळाडूींना आवश्यक ती प्रमाणपत्रे जिल्हहा
सींघ्नाींद्वारा ववतरीत करण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------खामगाांि, (जज.नुलढाणा) येथील शासिीय तांत्रतनिेतन मधील
अधधव्याखात्याचे ररक्त असलेली पदे

(२७)

*

८१३८

श्री.पाांडुरां ग र्ुांडिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाि ४०५८ ला दद.

१९/३/२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाींव (जि.बुलढाणा) येथील र्ासकीय तींत्रननकेतन मध्ये अगधव्याख्याताची
बरीच पदे षरक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त अगधव्याख्याताींची पदे षरक्त असल्हयामुळे ववद्यार्थयांचे
र्ै्षणणणक नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होऊ नये
याकषरता षरक्त असलेल्हया अगधव्याख्याताींची पदे

ारणेबाबत र्ासनाने कोणती

उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
र्ासकीय तींत्रननकेतन, खामगाव या सींसथेत ४५ मींिूर पदे असून त्यापैकी

२३ ननयममत ारलेली पदे व ०६ पदाींवर कींत्रा्ी अगधव्याख्यात्याींची नेमणक
ू करुन २९

पदे ारण्यात आली आहे त. तसेच ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होऊ नये यहणून
तामसका तत्वावर अध्यापकाींची नेमणूक करुन अ्यासरम पूणश करुन घेण्यात येतो.
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(३) र्ासकीय तींत्रननकेतनातील अगधव्याख्याता ही पदे राज्यसतरीय असल्हयाने सवश
र्ासकीय तींत्रननकेतनातील षरक्त असलेल्हया अगधव्याख्याता या पदाचा वेळोवेळी
आढावा घेण्यात येतो.
(४)

महाराषट्रातील

र्ासकीय

तींत्रननकेतनातील

अगधव्याख्यात्याींची

षरक्त

पदे

ारण्याकषरता महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र सादर केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------(२८)

*

राज्यातील आददिासी शाळाांचे अनुदान िेंद्राने नांद िेल्यानानत
७३७१

श्री.विजय धगरिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत

पा ील, श्री.आनांद ठािसर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरां जन डािखरे :

िले, श्री.नरें द्र
सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ४३ तर पालघर जिल्हृयातील ५ तालुक्यात केंद्र सरकारच्या राषट्रीय

माध्यममक मर््षणण अमायान अींतगशत मॉडेल इींग्रिी सकूल सन २०१२ पासून सुरु
करण्यात आल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ाळाींना दे ण्यात येणारा ननधी केंद्राने बींद केल्हयाने राज्यर्ासनाने या
र्ाळा बींद करण्याचा ननणशय माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान घेतला, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, उक्त बाब १ व २ बाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने बींद करण्यात आलेल्हया र्ाळातील आददवासी
ववद्यार्थयांना इतरत्र सामावन
ू घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही वा उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय
(२) होय
(३) व (४) तालुक्यातील ग् मर््षणणागधकारी याींनी िव्हार, मोखाडा, डहाणू, ववरमगड
व तलासरी या तालुक्यातील मे, २०१५ मध्ये बींद झालेल्हया मॉडेल सकूल मधील

आददवासी ववद्यार्थयाशना इतरत्र सामावून घेण्यात आले आहे . प्रवेर्ापासून आददवासी
ववद्याथी वींगचत नाहीत.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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डॉ.नानासाहे न आांनेडिर मराठिाडा विद्यापीठात गाईडनानतचे
(२९)

*

तनिष शशथील िरण्यानानत
६९३६

श्री.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे :
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ववद्यापीठ

अनुदान

आयोगाने

(युिीसी)

सन्माननीय उच्च ि

ववद्यापीठातील

अथवा

र्ै्षणणणक

सींसथाींमधील सींचालक, ववाागप्रमख
तसेच प्राचायश हे पीएचडी अहशतापात्र असले
ु
पादहिेत अर्ी ाुममका घेतली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामुळे पीएचडीसाठी नधळदणी करणाऱ्याींची सींख्या वाढत असून

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठातून पीएचडी करणाऱ्याींची सींख्या वाढत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच गाईड उपलब्ध नसल्हयामळ
ु े २५७६ ववद्याथी गाईडच्या प्रनत्षणेत असल्हयाचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त ववद्यापीठातून गाईडबाबतचे ननकि मर्थील करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) सींर्ोधन मागशदर्शकास मान्यता दे ण्याबाबतचे काही ननकि ववद्यापीठ
सतरात मर्गथल करण्यात आलेले आहे त.

(५) कायशवाही करण्यात आलेली आहे .
----------------पुणे येथील सावित्रीनाई र्ुले विद्यापीठाचे निीन िसतीगह
ृ नाांधण्यानानत
(३०)

*

श्री.ा िाजा

७९९९
नेग,

श्री.अतनल
श्री.ददपिराि

भोसले,

श्री.जयिांतराि

साळांु खे-पा ील,

जाधि,

श्री.किरण

श्री.नरें द्र

पािसिर,

पा ील,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील साववत्रीबाई र्ुले ववद्यापीठाच्या वसनतगह
ृ ात ्षणमतेपे्षणा िासत
ववद्याथी

राहत

असल्हयाचे

तसेच

गेल्हया

२०

विाशत

या

वसनतगह
ृ ाची

्षणमता

वाढववण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नसल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरययान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार पण
ु े येथे मर््षणणासाठी

येणाऱ्या ववद्यार्थयाशच्या ननवासासाठी नवीन वसनतगह
ृ बाींधण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच उपाययोिना केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------जेनररि षषधािर णमआरपीचे नांधन घालण्यानानत
(३१)

*

७२२४

श्री.सभ
ु ाष झाांनड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात िेनषरक औिधाींवर एमआरपीचे बींधन नसल्हयामुळे आठ ते दहाप् दराने
ही औिधे ववकली िात असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, केंद्र र्ासनाने िेनषरक औिधा सींदााशत (मेडडकल कौन्सील रे ग्युलेर्न
२००२) नस
ु ार डॉक््राींनी औिधी िेनषरक नावाने मलहणे सक्तीचे केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, िेनषरक औिधावर एमआरपीचे बींधन घालणे तसेच ब्रशडनेम ऐवजविी

घ्कच डॉक््राींनी मलदहण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे नाही.

औिध ककीं मत ननयींत्रण आदे र् २०१३ पषरच्छे द १३ व २० नुसार प्रत्येक

औिधासाठी एम.आर.पी.बींधनकारक आहे . तसेच पषरच्छे द २६ नुसार औिधे एमआरपी
पे्षणा िासत दराने ववकण्यास प्रनतबींध आहे .
(२) हे खरे नाही.
ाारतीय

आयुववशज्ञान

पषरिदे ने

इींडडयन

मेडीकल

कौजन्सल

(प्रोर्ेर्नल

कॉन्डक््, ए्ीके् ॲण्ड एगथक्स) रे ग्युलेर्न्स, २००२ बनववले आहे . या ववननमयातील

ववननयम १.५ अनुसार प्रत्येक मािकाने र्क्यतोवर सामान्य (िेनेषरक) नावाने औिध
पत्र (वप्रजसरप्र्न) द्यायला पादहिे परीं तु तर्ी सक्ती नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------विदभायतील १९४२ गािाांत पाण्याची
(३२)

*

८२४३

श्री.राजेंद्र

जैन,

ां चाई तनमायण झाल्यानानत

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पूवश ववदााशतील १९४२ गावाींत तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमाशण झाल्हयाचे ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, पाहणीचे ननषकिश काय आहे त व तद्नुसार सदर गावाींची पाणी्ीं चाई
ननवारणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) होय.
पूवश ववदााशतील नागपूर

व वधाश जिल्ह्यातील अनुरमे १६०४ व ३३८ अर्ा

एकूण १९४२ गावात पाणी ्ीं चाई ननमाशण झाल्हयाचे ननदर्शनास आलेले आहे .

नागपूर ववाागातील ाींडारा १४९ गावे, गधळददया ३५ गावे, चींद्रपूर ८९१ गावे,

गधळददया ३५ गावे, चींद्रपुर ८९१ गावे व गडगचरोली १३ गावे एवढया गावाींमध्ये पाणी
्ीं चाई ननमाशण झाल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे .

(२) नागपरू ववाागातील वपण्याचे पाणी ्ीं चाई ननवारण कायशरम (२०१४-१५) अींतगशत
सववसतर ्ीं चाई ननवारण उपाययोिनाींचे कृती आराखडे तयार करण्यात आले आहे त.

नागपूर, वधाश, ाींडारा,चींद्रपूर,गधळददया आणण गडगचरोली जिल्ह्याींना ममळून मूळ ्ीं चाई
कृती उपाययोिनाींसाठी एकूण १९४५ गावे व ११ वाड्यात २७२८ उपाययोिनाींचे रुपये
२२६७.८२ ल्षण ककीं मतीचे आराखडे तयार करण्यात आले आहे त.

यामर्वाय नागपरू , वधाश व चींद्रपरू जिल्ह्याींना ममळून परु वणी ्ीं चाई कृती

उपाययोिनाींसाठी एकूण १०७४ गावाींत २२६४ उपाययोिनाींचा पुरवणी आराखडा तयार

करण्यात आला असून त्यासाठी सींााव्य ननधी रुपये १८९४.४२ असा आहे .मूळ व

पुरवणी सींााव्य ्ीं चाई उपाययोिनाींसाठी एकूण ३०१९ गावे व ११ वाड्याींत ४९९२
उपाययोिनाींचा रुपये ४१६४.२४ ल्षण ककीं मतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे .
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(३) या विी पाणी ्ीं चाई ननवारण कायशरमाींतगशत ददनाींक २७.०६.२०१५ पावेतो नागपूर

जिल्ह्यातील नागपरू (ग्रामीण), दहींगणा, कामठी व का्ोल तालक्
ु यातील १८ गावाींना
२३ ्ँ करद्वारे , वधाश जिल्ह्यातील आष्ी तालुक्यातील १ गावास १ ्ँ करद्वारे व

चींद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील २ गावाींना १ ्ँ करद्वारे असा एकूण २१
गावाींना २५ ्ँ कसशने पाणीपुरवठा करण्यात आलेला आहे .

ददनाींक २७.०६.२०१५ अखेर नागपूर-१५१,वधाश-४३, गधळददया-०३ व चींद्रपूर-०३

अर्ा २०० खािगी ववहीरीींचे अगधग्रहण करण्यात आले आहे . आतापावेतो ववाागात

एकूण ५४४ गावे/वाड्यात ८७९ नवीन हातपींपाची कामे, ६२९ गावात १०९२ ववींधन

ववहीरीींची ववर्ेि दरु
ु सतीची कामे, १०२ गावात १६५ खोलीकरणाची कामे व ८४ गावात
८४ पाणीपुरवठा योिनाींची ववर्ेि दरु
ु सतीची अर्ी एकूण १३९६ गावे/वाड्यात २२६४
उपाययोिनाींची कामे पूणश करण्यात आलेली आहे त.

तसेच, सद्य:जसथतीत ४७८ गावे/वाड्यात ६८३ नवीन ववींधण ववहीरी, १२

गावाींत १२ ववहीर खोलीकरणाची कामे, ७ गावात ७ तात्पुरत्या नळ योिनाींची कामे,
१४४ गावात १४४ पाणीपुरवठा योिनाींची ववर्ेि दरु
ु सतीची कामे, ४० गावात ८१ ववींधन
ववहीरीींची ववर्ेि दरु
ु सतीची कामे अर्ी एकूण ८४७ गावे/वाड्यात ११०८ उपाययोिनाींची
कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

(३३)

*

पेण (जज.रायगड) तालुक्यात तनमायण झालेली पाणी
७७१५

ां चाई

श्री.सुतनल त िरे , श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.अतनल

भोसले, श्री.ा िाजा नेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.किरण पािसिर, श्री.ददपिराि
साळांु खे-पा ील, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत

िले, श्री.अमरशसांह

पांडडत : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पेण (जि.रायगड) तालुक्यात र्हापाडा, हे ्वणे, आींबेघर ही धरणे असूनही
तालुक्यातील ३९ गावे व ९१ वाडयाींमध्ये पाणी ्ीं चाई ननमाशण झाली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्हयास त्यात
काय आढळून आले आहे ,

(३) असल्हयास, उक्त वाडया व गावे याींना कायमसवरुपी पाणीपुरवठा करण्याचे दृष्ीने
र्ासनाने काय उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) र्हापाडा धरणातील पाण्याची पातळी कमी झाल्हयाने गावे/वाड्याींना
कायमसवरुपी

पाणीपुरवठा

उपाययोिनाींची

सोय

करण्यासाठी

ग्रामसथाींच्या

मागणीनुसार हे ्वणे धरणातून र्हापाडा धरणामध्ये पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचे
सवे्षणण सुू करण्यात आले आहे .

ग्रामसथाींच्या मागणीनुसार पेण तालुक्यात ्ँ करद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात

आला आहे .

सन २०१४-२०१५ च्या सींााव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यातील ३० गावे व

५६ वाड्याींना १२ ्ँ कसशद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आलेला आहे .
-----------------

चांद्रपसर जजल््यात फ्लोराईड युक्त पाणीपुरिठा होत असल्यानानत
(३४)

*

६९५८

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील १ हिार ८३६ गावात फ्लोराईडयुक्त पाणीपुरवठा होत

असल्हयाने नागषरकाींचे आरोग्यास धोका ननमाशण झाला असल्हयाचे माहे एवप्रल २०१५
मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने नागषरकाींना सवच्छ व पुरेसे पाणी उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) नाही, तथावप, जिल्हहा पषरिदे मार्शत ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१४ ते माचश २०१५ या
कालावधीमध्ये रासायननक तपासणी अमायान राबववण्यात आलेले आहे .
(३) फ्लोराईडयुक्त सत्रोत असलेल्हया एकूण ३७२ गावाींपैकी ३०३ गावात र्ुध्द
पाणीपुरवठा होत आहे . उवशषरत ६९ गावाींपैकी, ४९ गावे राषट्रीय ग्रामीण पेयिल

कायशरमा अींतगशत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या कृती आराखडयात समाववष्
करण्यात आली असून २० गावे िलसवराज्यच्या आराखडयात समाववष् आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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ठाणे, पालघर जजल््यातील भसजल पातळी खालाित असल्यानानत
(३५)

*

७१६५

श्री.जनायदन चाांदरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील ाूिल पातळी खालावत असल्हयाचे जिल्हहा पषरिदे च्या

ाूिल सवे्षणण ववाागाने अहवालात नमूद केले असल्हयाचे ददनाींक १९ एवप्रल, २०१५
रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती ाि
ू ल पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणती कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) व (२) ाि
ू ल सवे्षणण आणण ववकास यींत्रणेमार्शत

केलेल्हया ाूिल पातळीच्या अ्यासाअींती ठाणे जिल्ह्यातील ५ तालुक्यात वाढ (० ते
१ मी्र) व २ तालुक्यात नगण्य घ् (०.०४ मी्र) तसेच पालघर जिल्ह्यातील ८

तालुक्याींपैकी ४ तालुक्याींमध्ये ाूिल पातळीच्या सरासरी तुलनेत वाढ (० ते १ मी्र)
व ४ तालुक्यात नगण्य घ् (० ते ०.१४ मी्र) आढळून आलेली आहे .

(३) ाि
ू ल पातळीमध्ये वाढ होण्याकरीता र्ासनामार्शत खालील कायशरम राबववण्यात
येत आहे .
अ)

राषट्रीय

ग्रामीण

पेयिल

कायशरम-वपण्याच्या

पाण्याचे

उभव व

बळक्

करण्याकरीता तसेच वपण्याच्या पाण्याची ववहीरीची पातळी वाढववण्यास ाूिल
पुना
श रणचा कायशरम राबववण्यात येत आहे .
ब)

पाणलो्

ववकास

कायशरम-

सदर

कायशरम

मद
ृ

सींधारण

खाते

वसुींधरा/एकाजत्मक पाणलो् व्यवसथापन प्रकल्हप याींचम
े ार्शत राबववण्यात येतात.

व

क) िलयुक्त मर्वार अमायान - सदर कायशरमा अींतगशत ाूिल पातळीत वाढ
करण्यासाठी ववववध योिना राबववण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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आय ीआय द्िारे र्ेब्रुिारी-माचयमध्ये घेतलेल्या ऑल गांडडया रे ड

े स् मधील

प्रश्नपत्रत्रिेत असांा य चि
ु ा असल्यानानत

(३६)

*

७१२२

श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांने,

श्री.रामहरी रुपनिर :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) आय्ीआय द्वारे र्ेब्रुवारी-माचशमध्ये घेतलेल्हया ऑल इींडडया ट्रे ड ्े स्मधील

प्रश्नपबत्रकेत असींख्य चुका असून या प्रश्नाींची व्यवसाय मर््षणण व प्रमर््षणण
महासींचालकाींनी पुरवलेली उत्तरे ही चुकीची असुन त्या ल्षणात आणून दे ऊनही दरु
ु सत
करण्यात आल्हया नसल्हयाचा आरोप असोमसएर्न ऑर् नॉन गव्हनशमें् आय्ीआय

सींघ्नेने केला असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त कारणासतव हिारो ववद्याथी नापास होण्याची र्क्यता ननमाशण
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होऊ नये
यहणून र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) सदर बाब केंद्र र्ासनाच्या अखत्यारीतील असल्हयाने चौकर्ी करण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.
(४) डी.िी.ई.्ी., नवी ददल्हली याींनी पुरववलेल्हया प्रश्नपबत्रका व उत्तरामध्ये, Answer
Key मधील त्र्
ु ीींबाबत चक
ु ा असल्हयाचे आ्ैद्योगगक प्रमर््षणण सींसथाींनी ननदर्शनास

आणून ददल्हयावर त्यावर कायशवाही करण्यासाठी व्यवसाय मर््षणण व प्रमर््षणण
सींचालनालयामार्शत डी.िी.ई. ्ी., नवी ददल्हली याींना कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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अनुदानातनत माध्यशमि शाळाांचे ग-५ िी ि ग-७ िी िगय
प्राथशमि शाळाांना जोडण्याचा तनणययानानत

(३७)

*

८२००

श्री.दत्तात्रय सािांत :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ददनाींक ६ एवप्रल २०१५ च्या सगचव (र्ालेय मर््षणण ववााग) याींचे अध्य्षणतेखाली
झालेल्हया बैठकीमध्ये अनुदाननत माध्यममक र्ाळाींचे इ-५ वी व इ-७ वी चे वगश
प्राथममक र्ाळाींना िोडण्याचा ननणशय र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववनाअनुदाननत र्ाळा व त्या र्ाळे त काम करणाऱ्या मान्यताप्राप्त
मर््षणकाींच्या सेवा ननयममत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, त्याचे सवरुप काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२), (३) व (४) नवीन र्ाळा सुरु करणे, वगश िोडणे आणण त्यानुिींगाने र्ाळाींमधील
सींरचनात्मक बदल करणेबाबत प्रधान सगचव (र्ालेय मर््षणण) याींच्या अध्य्षणतेखाली

सममतीचा अहवाल र्ासनास सादर करण्यात आला असून आर्ीई मधील तरतूदी
ववचारात घेऊन उगचत ननणशय घेण्यात येईल.

----------------षरगानाद येथील डॉ.नानासाहे न आांनेडिर मराठिाडा विद्यापीठाचे विभाजन िरुन
उस्मानानादला स्ितांत्र विद्यापीठ िरणेनानत
(३८)

*

७४५८

श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांने, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.विक्रम

िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) औरगाबाद येथील डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाचे ववाािन करुन
उसमानाबादला सवतींत्र ववद्यापीठ करणेसाठी व्यवसथापन पषरिद आणण अगधसाेने
ठराव मींिूर करुन र्ासनाकडे पाठवला हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणत्या प्रकारची कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कायशवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) ववद्यापीठाचे ववाािन करण्यासाठी डॉ. राम ताकवले याींच्या अध्य्षणते खाली
गठीत केलेल्हया सममतीचा अहवाल ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यात प्लाजस् ि वपशव्याांच्या िापरािर नांदी घालण्यानानत
(३९)

*

७६५५

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत

िले, श्री.नरें द्र

पा ील, श्री.आनांद ठािसर, श्री.सुतनल त िरे , श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, अॅड.तनरां जन

डािखरे , श्री.सांददप नाजोररया, श्री.ा िाजा नेग, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त,
श्री.रामहरी रुपनिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०४ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी

ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:
करतील काय :-

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात प्लाजस्क वपर्व्याींच्या वापरावर र्ासनाने बींदी घालूनही वपर्व्याींचे
उत्पादन सुरु असल्हयाचे माहे एवप्रल २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले , हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच ५० मायरॉनपे्षणा कमी िाडीच्या प्लाजस्क वपर्व्याींचा सराशसपणे वापर
होत असुन मुलूींड (मुींबई) येथे अनुर्ासन ववाागाने वपर्व्या ववरेत्याींवर ्ाकलेल्हया

छाप्यात ५३२ ककलो विनाच्या ५० मायरॉनपे्षणा पातळ वपर्व्याींचा साठा िप्त केला
असल्हयाचे माहे मे , २०१५ च्या पदहल्हया आठवड्यात ननदर्शनास आले , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्हयास,

चौकर्ीचे

ननषकिश

काय

आहे त

व

त्याअनुिींगाने

आतापयशत

अनगधकृतपणे उत्पादन करणाऱ्या कींपन्या तसेच ककती ववरेत्याींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्यापी, कारवाई केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी मुलुींड (मुींबई) येथे ५० मायरॉनपे्षणा पातळ

वपर्व्याींचा एकूण ५२३.५०० कक.ग्रश.इतका साठा िप्त करण्यात आल्हयाचे मुींबई
महानगरपामलकेच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे .
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(३) व (४) उपरोक्त बाबत प्रनतबींगधत प्लाजस्क वपर्व्याींचा वापर करणा-या सींबींगधत
ववरेत्याववरु शि एर्.आय.आर.दाखल करण्यात आला असन
आतापयंत प्रनतबींगधत
ू
प्लाजस्क वपर्व्याींचा वापर केल्हयाप्रकरणी िानेवारी, २०१५ ते िून, २०१५ या

कालावधीत रुपये ३६,५०,०००/- इतक्या रकमेचा आगथशक दीं ड वसूल केला असल्हयाचे
मुींबई महानगरपामलकेने त्याींचे अहवालात नमुद केले.

प्रनतबींगधत प्लाजस्क वपर्व्याींचे उत्पादन व वापराववरु शि कठोर कारवाई

करण्याकरीता मा.मींत्री (पयाशवरण) याींचे अध्य्षणतेखाली माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ मध्ये

सींपन्न झालेल्हया आढावा बैठकीमध्ये महाराषट्र प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या ्षणेबत्रय

सतरावरील सवश प्रादे मर्क अगधकाऱ्याींना, सींबींगधत र्ासककय यींत्रणेचे ्षणेबत्रय सतरावरील
अगधकारी (उदा.महानगरपामलका, महसूल ववााग, पोलीस ववााग) घेऊन तपासणी
पथके तयार करुन सवे्षणण करणेबाबतचे ननदे र् दे ण्यात आले आहे त. त्याअनुिींगाने
महाराषट्र

प्रदि
ू ण

ननयींत्रण

मींडळामार्शत

राज्यामध्ये

केलेल्हया

सवे्षणणामध्ये

सद्यःजसथतीत एकूण २७१ कारखान्याींची तपासणी करण्यात आली आहे . सदर

तपासणीअींती ५० मायरॉनपे्षणा कमी िाडीच्या प्लाजस्क वपर्व्याींचे उत्पादन करत
असल्हयाचे आढळलेल्हया एकूण ३० उद्योगाींना उत्पादन बींद करण्याचे आदे र् दे ण्यात
आले असून पयाशवरण कायदा १९८६ (कलम १५ अींतगशत) एकूण ०४ उद्योगाींवर

न्यायालयामध्ये गन्
ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. तसेच वैध सींमतीपत्रामर्वाय
उत्पादन करत असलेल्हया एकूण ५६ उद्योगाींवर प्रसताववत ननदे र्/कारणे दाखवा

नो्ीस बिावण्याची कारवाई करण्यात आली आहे . उत्पादन बींदचे आदे र् दे ण्यात
आलेल्हया ३० उद्योगाींपैकी ८ कारखान्याींना बँक हमी घेऊन उत्पादन सुरु करण्याची

परवानगी दे ण्यात आली आहे . ववरेत्याींकडून प्रनतबींगधत प्लाजस्क वपर्व्याींचा वापर

करणाऱ्या ववरेत्याींचे सवे्षणण करण्याकरीता महानगरपामलकाींकडून कर्रते पथक गठीत

करण्यात आले असून याबाबत केलेल्हया कायशवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत सवश
महानगरपामलकाींकडे महाराषट्र प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळामार्शत कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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निी मुांनईत सिय शशक्षा अशभयानाची पुस्तिे रद्दीच्या दि
ु ानात आढळल्यानानत
(४०)

*

७०९१

श्री.अमरनाथ राजसरिर, डॉ.सुधीर ताांने, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती

हुस्ननानस खशलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्य
भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांनड, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत िले, श्री.नरें द्र पा ील,
श्री.आनांद ठािसर :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात सवश मर््षणा अमायान योिनेअींतगशत अनुदाननत र्ाळाींमधील पदहली ते
आठवीपयंतच्या ववद्यार्थयांना दे ण्यात आलेली मोर्त पुसतके नवी मुींबईतील एका
रद्दीच्या दक
ु ानात माहे मे २०१५ मध्ये आढळून आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने दोिी आढळणाऱ्या र्ाळाींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील शाळाांमध्ये लघु विञानान िेंद्र उभारण्याचा तनणययानानत
(४१)

*

६८४२

श्री.राहुल

नािेिर,

श्री.आनांद

ठािसर,

श्री.हे मांत

िले :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील र्ाळाींमध्ये लघु ववज्ञान केंद्र उाारण्याचा ननणशय र्ालेय मर््षणण
ववाागाने नुकताच घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणशयाची अींमलबिावणी ककती कालावधीत करण्यात येणार
आहे ,
(३) अद्याप कायशवाही केली नसल्हयास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय,
(२) व (३) सींदााशतील ताींबत्रक बाबीींची पुतत
श ा करण्याची कायशवाही चालु असून ती पूणश
होताच सदर योिनेची अींमलबिावणी करण्यात येईल.
-----------------
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धामणगाि, चाांदरस रे ल्िे (जज.अमरािती) येथे राजीि गाांधी विद्याथी अपघात
(४२)

*

सान्
ु ह अनद
ु ान योजनेअांतगयत लाभाथी िांधचत असल्यानानत

८९१६

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) धामणगाव, चाींदरू रे ल्हवे (जि.अमरावती) येथे रािीव गाींधी ववद्याथी अपघात

सानुग्रह अनुदान योिनेअींतगशत प्रलींबबत (सन २०१२ पासून) ६० प्रकरणे जिल्हहागधकारी
कायाशलयामध्ये

अथशसहाय्य

अाावी

प्रलींबबत

असल्हयाने

याबाबतचे

सथाननक

लोकप्रनतननधी याींनी जिल्हहागधकारी, अमरावती याींना ददनाींक १ िन
ू , २०१५ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीअींती उपरोक्त योिनेअींतगशत प्रलींबबत प्रकरणे त्वरीत ननकाली
काढण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री.

विनोद

तािडे

:

(१)

ददनाींक

१.६.२०१५

रोिीचे

ननवेदन

मर््षणणागधकारी

(माध्यममक) जिल्हहा पषरिद अमरावती याींना उद्देर्ुन ददले आहे .

सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील ६० लाााथीना

सदर योिनेतींगत
श ननधी ववतषरत करण्यात आला आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राजगुरुनगर (जज.पुणे) पररसरात होणारी अनधधिृत ना लीनांद
पाण्याची तनशमयती उद्योग सरु
ु असल्यानानत

(४३)

*

९०४५

श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उर्य भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पा ील :

सन्माननीय अन्न आणण षषध

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

रािगुरुनगर

(जि.पुणे)

पषरसरातील

बा्लीबींद

पाण्याची

ननममशती

करणारे

छो्े -मोठे उद्योग सुरु असून अगधकृत परवानगी न घेता लाखो रुपयाींची उलाढाल
होत असून या अनगधकृत ५ ते ६ कींपन्याींवर अन्न व औिध ाेसळ प्रर्ासनाने
ददनाींक २६ र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास छापा ्ाकला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरील अनगधकृत बा्ली बींद पाण्याची ननममशती करणाऱ्या कींपन्याींवर
र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची सवशसाधारण
कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) होय, हे अींर्त खरे आहे .

रािगुरुनगर (जि.पुणे) पषरसरातील बा्लीबींद पाण्याची ननममशती करणारे ०३

अनगधकृत ववना परवाना व बी.आय.एस. परवानगी नसलेले उद्योग माहे माचश व
एवप्रल, २०१५ मध्ये ्ाकलेल्हया छाप्यामध्ये ननदर्शनास आले होते.
(२) होय.
(३) सदर ०३ अनगधकृत आसथापनाींना कलम ३६ (३) (ब) नस
ु ार प्रनतबींधात्मक आदे र्

दे ण्यात आले आहे त. तपासणीसाठी घेतलेले ०२ पाण्याचे नमूने असुरक्ष्षणत आढळून

आल्हयाने सींबींगधत २६ पाण्याचे मसलबींद िार ककीं मत रु. २६०/-, ७५ षरकामे िार, १९९
लेबल्हस व ५१० िारच्या झाकणाींचा साठा िप्त करण्यात आला असून असुरक्ष्षणत

नमून्या प्रकरणी तपास व चौकर्ी सुरु असून, अन्न सुर्षणा व मानदे कायदा २००६
अींतगशत कारवाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यात शशक्षण हक्ि िायदा २०१० नुसार गयत्ता ८ िी पयांतचे शशक्षण सक्तीचे ि
मोर्त िरुन शशक्षणाची हमी नांधनिारि िरण्यानानत

(४४)

*

९१३८

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.हे मांत

िले,

श्री.सुतनल

त िरे ,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अतनल त िरे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.प्रिाश त्रननसाळे ,
श्री.नरें द्र पा ील :
काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात मर््षणण हक्क कायदा २०१० नुसार ६ ते १४ वयोग्ातील सवश बालकाींना
इयत्ता पदहली ते इयत्ता ८ वी पयंतचे मर््षणण सक्तीचे व मोर्त करुन मर््षणणाची
हमी बींधनकारक करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, गेली पाच विे उल्ून गेल्हयानींतरही मुींबई महापामलकेच्या ११००
र्ाळाींमध्ये ८ वी पयंतचे वगश सुरु करणे र्क्य झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने पहाणी केली आहे काय व त्या पाहणीचे ननकि
काय आहे त,
(४) राज्यात सवश मर््षणा अमायान व मर््षणण हक्क कायद्याची अींमलबिावणी
करण्याच्या दृष्ीने र्ासन का्ेणती कायशवाही व उपाययोिना करणार आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) अींर्तः खरे आहे , तथावप बह
ु ई महानगरपामलकेच्या ३१० प्राथममक र्ाळाींमध्ये
ृ न्मींब
इ.आठवी चे वगश सुू करण्यात आलेले आहे त.

(३) बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या उवशषरत प्राथममक र्ाळाींमध्ये

वगश खोल्हयाींची

उपलब्धता, ववद्याथी प्सींख्या RTE कायद्याींतील ननकि इत्यादी बाबी तपासून
इ.आठवीचे वगश सुरु करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे .

(४) राज्यात सवश इ.४ थी पयंतच्या र्ाळाींमध्ये इ.५ वी आणण सवश इ.७ वी
वगाशपयंतच्या र्ाळाींमध्ये इ.८ वी चा वगश अनतषरक्त वगश खोली आणण अनतषरक्त
मर््षणक पदाची आवश्यकता तपासून ्प्प्या्प्प्याने िोडण्याची बाब ववचाराधीन आहे .
-----------------

महाराष्ट्र आरोग्य विञानान विद्यापीठ सांलजग्नत महाविद्यालयामधील अध्यापि
पदाच्या भरतीमध्ये मागासिगीयाांचे आरक्षण डािलल्यानानत
(४५)

*

९५४९

अॅड.अतनल परन, डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषट्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ सींलजग्नत महाववद्यालयामधील अध्यापक
पदाची ारती करताना सींबींगधत सींसथाचालक र्ासनाच्या पषरपत्रकाच्या चुकीचा अथश
लावून मागासवगीयाींचे आर्षणण डावलत असल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या
आठवडयात वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

या

ववदयालयामध्ये

बबींद ू

नामावली

डावलण्यासाठीच

र्ासकीय

पषरपत्रकाचा चुकीचा अिश लावण्यास येत असून मागासवगीयाींना पदाींपासून वींगचत

ठे वले िात असल्हयाची तरार डॉ.आर्य नाींदेश्वर, वसींतदादा पा्ील आयुवेददक
मेडडकल कॉलेि, नाींदेड याींनी अनुसूगचत िाती आयोगाकडे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुिींगाने कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) अनस
ु गू चत िाती आयोगाकडून अर्ी कोणतीही तरार र्ासनास प्राप्त झाल्हयाचे
आढळून येत नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील नगरपाशलिामधील उच्चमाध्यशमि, शशक्षिाांना १९९६ पासन
स च्या
सुधाररत िेतनश्रेणीचा लाभ शमळण्यानानत

(४६)

*

९८१५

श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५४९० ला ददनाांि १२

माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील नगरपषरिदामधील उच्चमाध्यममक मर््षणकाींना १९९६ पासून सुधाषरत

वेतनिेणीचा (काल्हपननक) लाा दे ण्यात यावा अर्ी मागणी ददनाींक ६ र्ेब्रुवारी, २०१५

रोिी वा त्या सम
ु ारास अमरावती ववााग मर््षणक आघाडीने ननवेदनाद्वारे केली होती,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास

नगरपषरिदामधील

उच्च माध्यममक

मर््षणकाींना

१९९६ पासूनची

सुधाषरत वेतनिेणी (काल्हपननक) ममळावी अर्ी वारीं वार मागणी होवूनसुध्दा र्ासनाचे
अ्षणयय दल
श होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु ्षण

(३) असल्हयास, नगरपषरिदामधील कायशरत उच्च माध्यममक मर््षणकास सध
ु ाषरत वेतन
िेणी दे ण्याववियी र्ासनाने कोणती कायाशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) र्ासनाच्या ददनाींक २६.२.२०१४ च्या र्ासन ननणशयान्वये राज्यातील सवश
उच्च माध्यममक मर््षणकाींना ददनाींक १.१.१९९६ पासून बत्रसतरीय वेतनिेणीचे लाा
अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहे त.

-----------------
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शालेय आठिडा पाच ददिसाांचा िरण्याच्या तनणययानानत
(४७)

*

९८२१

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अतनल त िरे ,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्य र्ासनाने पाच ददवसाींचा र्ालेय आठवडा करण्याचा व त्यानुसार र्ै्षणणणक

पध्दतीत बदल करण्याचा ननणशय घेतला असल्हयाचे ददनाींक ११ मे, २०१५ रोिी वा
त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पाच ददवसाींचा र्ालेय आठवडा करण्याचा र्ासन ननणशयाबाबत
राज्यातील नागषरकाींकडून प्रनतकरया र्ासनाकडे ननवेदनाद्वारे पाठववण्यात आल्हयाचेही
त्याचसुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्याबाबत र्ासनाची ननजश्चत काय ाूममका आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही. तथावप बालकाींचा मोर्त व सक्तीच्या
मर््षणणाचा अगधकार अगधननयम, २००९ अन्वये मर््षणकाींचे कामाचे ककमान ददवस व
मर््षणणाचे तास इत्यादी बाबी र्ासन ननणशय ददनाींक २९ एवप्रल, २०११ अन्वये ववदहत
करण्यात आलेल्हया आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) ्षणेबत्रय अगधका-याींकडून आठवड्यातील सहा ददवस र्ाळा सुू ठे वावी अर्ी सक्ती
करण्यात येत असल्हयाबाबतच्या तरारी लोकप्रनतननधी याींचक
े डून प्राप्त झाल्हया होत्या.

यासतव र्ासन ननणशय ददनाींक २९ एवप्रल, २०११ अन्वये योग्य ती कायशवाही करण्याचे
ननदे र् ्षणेत्रीय अगधका-याींना दे ण्यात आले आहे त.
----------------दहांगोली जजल््यात शाळाना्य मुलाांना शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्यानानत
(४८)

*

१००१६

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जिल्ह्यात सतत तीस ददवस गैरहिर राहणाऱ्या पदहली ते नववी
पयशतच्या ववद्यार्थयाशच्या र्ोध घेतला असता ४ हिार ८८२ मुले र्ाळाबाहय असल्हयाचे
माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदर्शनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्ाळाबाहय मुलाींना मर््षणणाच्या प्रवाहात आणणेबाबत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) जिल्ह्यातील ४८८२ ववद्यार्थयाशपैकी ३९०१ ववद्यार्थयांना मर््षणणाच्या मख्
ु य प्रवाहात
आणण्यात आले आहे . उवशरीत ९८१ ववद्यार्थयांना वयानुरुप प्रवेर् दे ऊन मर््षणणाच्या
मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------लो े (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) षद्योधगि िसाहतीतील
साांडपाण्यामुळे गुरे आजारी पडल्यानानत
(४९)

*

१०१३२

श्रीमती विद्या चव्हाण :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लो्े

(ता.खेड, जि.रत्नागगरी) येथील औद्योगगक वसाहतीतील डबक्यामध्ये

साचलेले प्रदवू ित साींडपाणी गुराींनी प्यायल्हयाने ती आिारी पडली तर करीं बवणे

खाडीमध्ये मासे मत
ृ झाल्हयाच्या घ्ना घडल्हया असल्हयाचे ददनाींक २ िून, २०१५ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यात काय आढळून आले व तद्नुसार सींबींगधत कींपनीववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.
(३) करीं बवणे खाडीत ददनाींक २२ ऑगस्, २०१४ व १५ सप््ें बर, २०१४ रोिी मासे
मतुक
श ीच्या

घ्नासथळावरील

घेतलेल्हया

मत
ृ

माश्याींच्या

नमुन्याींच्या

पथ
ृ :क्करण

अहवालानस
ु ार मासे मतक
ुश ी वविारी द्रव्याने झाली नसल्हयाचे ननषपन्न झाल्हयाने
उद्योगाींवर कारवाई करण्यचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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परभणी-दहांगोली जजल््यातील तनमयल भारत अशभयानाचा अपयशानानत
(५०)

*

१०२११

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.ा िाजा नेग, श्री.सांददप नाजोररया :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननमशल ाारत अमायान अींतगशत ग्रामीण ाागात राबववण्यात येत असलेल्हया
र्ौचालय बाींधकामासाठी अगधकारी व प्रर्ासकीय यींत्रणा उदामसन असल्हयामुळे पराणी

व दहींगोली जिल्ह्यात माहे िानेवारी, २०१५ अखेर बहुताींर्ी कामे केवळ कागदोपत्री व
अजसतत्वातच नसल्हयाबाबतचा आ्षणेप सामाजिक कायशकत्यांनी मा.प्रधान सगचव,
(सवच्छता ववााग), मींब
ु ई याींच्याकडे सन २०१५ दरययान नधळदववला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, केवळ कागदोपत्री योिनेची प्रमसध्दी करुन प्रत्य्षणात उदद्दष् पुतीसाठी

उदामसन असणाऱ्या व प्रत्य्षण काम न करता बोगस कागदपत्राद्वारे पूणश झाल्हयाचे
दाखववणाऱ्या अगधकारी/कमशचारी व यींत्रणाची चौकर्ी करुन त्याींच्यावर िबाबदारी
ननजश्चत करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, या कामी ददरीं गाई करणाऱ्या दोिी अगधकारी, कमशचारी व यींत्रणाववरुध्द
कोणती कायशवाही करण्यात आल आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. याबाबत लेखी तरार प्राप्त झाल्हयाचे
आढळून येत नाही.

सवच्छ ाारत ममर्न (ग्रामीण) अींतगशत सन २०१४-१५ या आगथशक विाशत

माहे िानेवारी, २०१५ अखेर पराणी जिल्ह्यातील १५,५५४ वैयजक्तक र्ौचालय
बाींधकामाच्या उदद्दष्ाींपैकी, प्रत्य्षणात ११,४३४ र्ौचालये तर दहींगोली जिल्ह्यातील
१६,५८८ वैयजक्तक र्ौचालय बाींधकामाच्या उदद्दष्ाींपैकी ३,९१९ इतकी र्ौचालये
बाींधण्यात आली आहे त.
(२), (३) व (४)
दहींगोली जिल्ह्यातील वैयजक्तक र्ौचालय बाींधकामाच्या सन २०१४-१५ च्या
उदद्दष्ाींपैकी केवळ २४% उदद्दष्पूती करण्यास िबाबदार असणाऱ्या अगधकारी/कमशचारी

याींच्यावर िबाबदारी ननजश्चत करुन उगचत कायशवाही करण्याचे ननदे र् मख्
ु य कायशकारी
अगधकारी, जिल्हहा पषरिद, दहींगोली याींना दे ण्यात आले आहे त.
-----------------
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मुांनई आणण ठाण्यातील िाही षषध दि
ु ानाची पाहणी िेली असता ्ाहिाांना त्रनल न
दे णाऱ्या अांदाजे २५ दि
ु ानदाराांना णर्डीणने नो ीस नजािल्या असल्यानानत

(५१)

*

१०४२०

श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.आनांदराि पा ील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय

अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्राहकाींना औिध खरे दी केल्हयानींतर बबल दे त नसलेल्हया औिध दक
ु ानदाराींववरुध्द
अन्न व औिध प्रर्ासनाने कारवाईचा बडगा उाारला असून यामुळे काही ददवसापूवी

मुींबई आणण ठाण्यातील काही औिध दक
ु ानाची पाहणी केली असता ग्राहकाींना बबल न

दे णाऱ्या अींदािे २५ दक
ु ानदाराींना एर्डीएने नो्ीस बिावल्हया असल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अन्न व औिधे प्रर्ासनाच्या ननयमावलीनस
ु ार औिधाची खरे दी
केल्हयावर औिधाची बबले दे णे हा ग्राहकाींचा अगधकार आहे परीं तू काही दठकाणी औिध
दक
ु ानदार बबल दे त नसून ्ाळा्ाळ करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ग्राहकाींचे दहतास धोका ननमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे ,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

प्रकरणी

चौकर्ी

केली

आहे

काय

व

र्ासनाने सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

तदनुिींगाने

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप
कायद्यातील

: (१) ननयममत तपासण्याींच्या वेळी औिधे व सौंदयश प्रसाधने

तरतूदीनुसार

कायद्याने

उल्हलघन

दक
ु ानदाराववरुध्द ननयमानस
ु ार कारवाई केली आहे .

करताना

आढळून

आलेल्हया

(२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

औिधाींची बबले दे णे हे कायद्यानुसार बींधनकारक असून, बबले न दे णाऱ्या

औिध ववरेत्याींववरुध्द अन्न व औिध प्रर्ासनामार्शत कारवाई करण्यात येते

(४) ठाणे ववाागामार्शत माहे एवप्रल, २०१५ या कालावधीत औिध ववरी बबल न
ददल्हयामुळे ५२ प्रकरणी औिध दक
ु ानदाराींववरुध्द कारवाई करण्यात आली असून ५०
पेढयाींचे परवाने ननलींबबत केले असून ०२ प्रकरणी कारणे दाखवा नो्ीस बिावलेली
आहे .
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बह
ृ न्मुींबई ववाागाद्वारे माहे एवप्रल वा त्या दरययान केलेल्हया तपासणी

परवाना प्रागधकारी याींनी एकूण २२ औिध दक
ु ानदाराींना औिधे व सधळदयश प्रसाधने

कायद्यातील तरतुदीींच्या उल्हलींघनासाठी कारणे दाखवा नो्ीसा बिावल्हया असून ८
पेढयाींचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------णम.णस.सी.नशसांग अभ्यासक्रमािडील प्रशशक्षणासाठी
प्राध्यापिाांची पदे भरण्यानानत
(५२)

*

७२९९

भाांगडडया :
काय :-

श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.शमतेश

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील नागपूर व इतर दठकाणी र्ासकीय महाववद्यालयामध्ये एम.एस.सी
नमसंग अ्यासरम र्ासनाने सरु
ु केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच सेवाज्येषठतेनुसार उपलब्ध मर््षणकाींमधून पदोन्नतीने व काही पदे

सरळसेवा ातीने ारण्यासींबींधी नागपूर ववाागाच्या लोकवप्रननधीींनी ननवेदनाद्वारे
ववनींती केली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

या

अ्यासरमाच्या नमसंग

महाववद्यालयात

ववद्यार्थयांना

मर्कववण्यासाठी आवश्यक गुणवत्ताधारक प्राध्यापकाींची पदे अद्यापपयंत ारण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५)

असल्हयास, सदरहू षरक्त पदे ारण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४), (५) व (६) याबाबत नमूद करण्यात येते की, राज्यात नव्याने सुरु केलेल्हया ५
पषरचयाश महाववद्यालयाकरीता नव्याने ननमाशण केलेली पाठयननदे र्क वगळता उवशषरत

सवश पदे लोकसेवा आयोगाच्या कायश्षणेत्रातून वगळून ज्या पाठ्यननदे र्ींकानी एम.एससी.
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(नमसशग) ही र्ै्षणणणक अहशता प्राप्त केली आहे अर्ा िेषठतम ् पाठ्यननदे र्काींना
मर्कववण्याच्या

अना
ु वाची

अ्

मर्गथल

करुन

पाठ्यननदे र्काींची

करण्याबाबतचा प्रसताव र्ासनाचे ववचाराधीन आहे .

ननयुक्ती

----------------अधयिेळ िाम िरणाऱ्या आणण ताशसिा तत्िािर िाम िरणाऱ्या
शशक्षिाांच्या िेतनानानत
(५३)

*

७५८८

डॉ.सुधीर ताांने, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती ददप्ती चिधरी,

श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) र्ालेय मर््षणण ववाागाकडून सींच मान्यतेची प्रकरया सुरु झालेली नाही त्यामुळे
अधशवेळ

काम

करणाऱ्या

आणण

तामसका

तत्वावर

काम

करणाऱ्या

मर््षणकाींना

विशारापासून वेतन ममळाले नसल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, या मर््षणकाींना र्ै्षणणणक विश सुरु होण्यापूवी वेतन ममळावे यासाठी
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) व (३) ऑनलाईन सींचमान्यतेची कायशवाही पूणश होताच वेतन अदा करण्यात
येईल.

----------------राज्यात जीिरक्षि षषधाांचा तु िडा तनमायण झाल्यानानत
(५४)

*

६७८७

श्री.आनांद ठािसर, श्री.हे मांत

िले, श्री.सुतनल त िरे , श्री.ा िाजा

नेग, श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्री.राहुल नािेिर, श्री.नरें द्र पा ील :
सन्माननीय अन्न
आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील - ृदयरुग्ण, ककशरोगग्रसत, मधुमेही, यकृत वा मुत्रवपींड प्रत्यारोपन

करणाऱ्या रुग्णाींना िीवर्षणक औिधाींचा तु्वडा िाणवत असल्हयाचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सींबींगधत औिधाींच्या ननमाशत्याींनी दे र्ाींतगशत बािारपेठेत उपलब्ध
करण्यात आलेल्हया साठयाची मादहती र्ासनास दे णे बींधनकारक आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने बािारपेठेतील पुरवठयात खींड पडल्हयास कारवाईचा इर्ाराही
औिध ननमाशत्याींना ददला आहे , हे ही खरे आहे काय.

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनि
ु ींगाने औिधाींचा कृबत्रम त्
ु वडा ननमाशण करणाऱ्या
औिध ननमाशत्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे नाही.

(२) होय, हे खरे आहे .
औिध ककमींत ननयींत्रण आदे र् २०१३ अींतगशत पषरच्छे द २१ नुसार औिध

ननमाशत्याींनी र्ेडयुल औिधाींबाबत दे र्ाींतगशत बािारपेठेत

उपलब्ध केलेल्हया साठयाची

मादहती र्ेडयुल २ मधील नमुना ३ मध्ये ारुन ते केंद्र र्ासनास दे णे बींधकारक आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) अन्न व औिध प्रर्ासनामार्शत औिध ववरेत्याींकडे चौकर्ी केली असता, सदर
औिधाचा साठा पुरेसा उपलब्ध असल्हयाचे आढळले आहे .

(५) उपरोक्त वसतुजसथती पाहता कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------गांडडयन णज्यसिेशन सोसाय ीच्या िात्रप विद्यालय, िुळगाांि-नदलापसर
येथील शशक्षिाांचे िेतन जाणीिपसिि
य नांद िेल्यानानत

(५५)

*

८०६०

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

इींडडयन

एज्यूकेर्न

सोसाय्ीच्या

कात्रप

ववद्यालय,

कुळगाींव-बदलापूर

या

प्राथममक र्ाळे स १०० ्क्के अनुदानावर ककती वगांना मान्यता ददलेली आहे ,

(२) मान्यता प्राप्त अनद
ु ाननत वगांसाठी तत्कालीन मर््षणण उपसींचालक नामर्क
ववााग नामर्क याींनी सहायक मर््षणकाींच्या ककती पदाींना मान्यता ददली आहे ,

(३) र्ै्षणणणक विे २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये ककती सहाय्यक मर््षणकाींना
वेतन ददले असून, वेतन बींद केलेल्हया मर््षणकाींची सींख्या ककती आहे ,
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(४) विाशनुविे वेतन घेणाऱ्या मर््षणकाींचे वेतन बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

(५) मा.मींत्री महोदयाींनी ननदे र् दे ऊनही सींबींगधत मर््षणकाींचे वेतन रोखन
ू धरणाऱ्या
अगधकाऱ्याींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) इींडडयन एज्युकेर्न सोसाय्ी सींचमलत कात्रप ववद्यालय,
कुळगाींव बदलापूर या प्राथममक र्ाळे च्या सहा वगाशना मान्यता ददलेली आहे .

(२) र्ासन ननणशय ददनाींक २९ माचश, २००१ अन्वये ४ पदाींना र्ासन मान्यता आहे .
तथावप, मर््षणण उपसींचालक, नामर्क

याींनी सदर र्ाळे तील ६ मर््षणकाींच्या पदाींना

मान्यता ददलेली आहे .
(३) र्ै्षणणणक विे २०११-१२, २०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ मध्ये ६ मर््षणकाींना वेतन
दे ण्यात आले आहे . या काळावधीत कोणत्याही सहायक मर््षणकाचे वेतन बींद करण्यात
आलेले नाही.
(४) व (५) र्ासन ननणशय ददनाींक २९ माचश, २००१ नुसार ४ पदे मींिूर आहे त. तथावप,
वेतन अदा केलेल्हया एकूण ६ पदाींपैकी २ पदाींना र्ासन मान्यता नसल्हयामुळे त्याींचे
वेतन माहे सप््ें बर, २०१४ पासून बींद करण्यात आलेले आहे .
-----------------

शासकिय आयुिेदीि रुग्णालय, नागपसर येथील नांद असलेले
(५६)

*

णक्स-रे मशशन सुरु िरण्यानानत

७३४४

श्री.अतनल

सोले,

गाणार : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री
काय :-

श्री.शमतेश

भाांगडडया,

श्री.नागो

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) र्ासकीय आयुवेददक रुग्णालय, नागपूर येथील एक्स-रे ममर्न गेल्हया सात
मदहन्याींपासून बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नागपरू येथील र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय रुग्णालयात औिधाींचा

पुरवठा करणाऱ्या कींत्रा्दाराींची १६ को्ीींची बबले थकल्हयामुळे त्याींनी पुरवठा बींद केला
व पषरणामी रुग्णालयात औिधाींचा तु्वडा ननमाशण झाला, हे खरे आहे काय,

असल्हयास, यासींदााशत अगधषठाता, रुग्णालय ्याींना प्रसताव पाठववला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्हयास, औिधाींअाावी गरीब रुग्णाींना बाहे रुन औिधे आणावी लागत आहे त
तसेच अगधषठाता, रुग्णालय याींच्याकडे प्रसताव पाठववले असता ननधी मींिूर होऊनही
कामे होत नसल्हयाचे साींगगतले , हे ही खरे आहे काय,

51
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व तद्नुिींगाने
गरीब

रुग्णाींना

औिधे

वेळेवर

ममळण्याबाबत

व

एक्स-रे

ममर्न

सरु
ु

करण्याबाबत तसेच दोिी व्यजक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे : (१) स्
ु या ाागाींअाावी र्ासकीय आयव
ु ेद रुग्णालय नागपरू
येथील ्षण-ककरण यींत्र नादरु
ु सत होते हे खरे आहे . सदर ममर्न सुरु करण्याच्या

अनुिींगाने अगधषठाता, र्ासकीय आयुवेद रुग्णालय, नागपूर याींच्या सवीय प्रपींची
खात्यातून सु्े ााग खरे दी करण्यास मींिूरी दे ण्यात आली आहे .

(२) व (३) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या सींसथेस
औिधे परु वठा करणाऱ्या काही कींत्रा्दाराींनी दे यके थककत असल्हयाच्या कारणासतव
औिधाींच्या पुरवठा अर्ींत: बींद केला होता हे खरे आहे .

अगधषठाता, र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय याींनी त्याींच्या ववत्तीय

अगधकाराींतगशत असलेल्हया दे यकाींचे प्रदान केले असल्हयामुळे औिधाींचा पुरवठा होत
असून रुग्णाींना वेळेवर औिधे उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे . थककत दे यकाींचे

प्रदान करण्यासाठी माचश २०१५ च्या अगधवेर्नामध्ये परु वणी मागणीचा प्रसताव
र्ासना सादर न केल्हयाबाबत सींबींगधत सींसथेच्या अगधषठाता याींच्याकडून खुलासा
मागववण्यात आला आहे . औिधी व सजिशकल बाबीींकषरता पुरवणी मागण्याींबाबतचा
प्रसताव सादर करण्यात आला आहे .
(४) वरील (१), (२) व (३) प्रमाणे
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------राज्यातील खाजगी िोधचांग क्लासेस िरीता मान्यतेचे तनिष, तनयम तनजश्चत िरणे
ि क्लासेसच्या शशक्षिाांसाठी शैक्षणणि अहय ता ठरविणेनानत.
(५७)

*

९८५९

डॉ.अपसिय दहरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्यात प्रत्येक र्हरात मोठया सींख्येने सुरु असलेल्हया खािगी कोगचींग

क्लासेसकषरता मान्यतेचे कोणतेही ननकि, ननयम ननजश्चत करण्यात आलेले नाहीत,
तसेच या क्लासेस मधून मर्कववणाऱ्या मर््षणकाींसाठीच्या र्ै्षणणणक अहश तेचे कोणतेही
ननकि नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, अनेक कोगचींग क्लासेस गैरसोयीचे दठकाणी, अपुऱ्या र्ै्षणणणक व
ाौनतक सवु वधाींसह आणण अपात्र मर््षणकाींकरवी चालववले िात आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सवशच इयत्ताींसाठी खािगी क्लासेस सरु
करण्याकषरता र्ासन
ु
मान्यतेचे ववहीत ननकि ननजश्चत करणे आवश्यक आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, खािगी कोगचींग क्लासेसकषरता र्ासनाचे मान्यता प्रमाणपत्र घेणे
बींधनकारक करणे व त्यासाठी ववहीत ननकि, ननयम ननजश्चत करणेसींदााशत आणण
खािगी

क्लासेस

मधून

मर्कववणाऱ्या

मर््षणकाींसाठी

मर््षणणाची

अ्

ननधाशषरत

करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) असल्हयास, त्याचे थोडक्यात सवरुप काय आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) खािगी कोगचींग क्लासेस सींदााशत ननयींत्रण ठे वण्याच्या दृष्ीने
मा.उच्च

न्यायालय,

मींब
ु ई

याींच्या

आदे र्ान्वये

मा.

अर्ोक

प्रधान

याींच्या

अध्य्षणतेखाली सममती गदठत करण्यात आली होती. या सममतीच्या मर्र्ारर्ीच्या
अनुिींगाने र्ालेय मर््षणण ववााग व उच्च तींत्र मर््षणण ववाागाच्या सींचालक सतरावर
कायशवाही सुरु आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मांगळिेढा (जज.सोलापसर) तालुक्यातील दष्ट्ु िाळी भागातील
(५८)

*

जगताप :

पाणीपुरिठा सुरळीत िरण्यानानत

७०२८

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यातील दषु काळी ाागातील ाोसेसह ३९ गावाींसाठी
कायाशजन्वत झालेल्हया ाोस प्रादे मर्क पाणीपुरवठा योिनेचे काम गधयया गतीने सुरु
असल्हयाने नागरीकाींची पाणी्ीं चाईच्या कारणासतव पाच ते सहा मदहने गैरसोय होत
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त गावाींसाठी ्श करने पाणीपुरवठा केला िात असूनही पाण्याचा

प्रश्न सु्ला नाही तसेच ्ँ करच्या अपुऱ्या खेपा, असुववधा, लाींब पल्हला, गळके ्ँ कर
यामुळे लोकाींची गैरसोय होऊन अपुरे पाणी ममळते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, ाोस प्रादे मर्क पाणीपुरवठा योिना सन २०१५ पयंत पूणश करुन उक्त

गावाींसाठी पाणीपरु वठा सरु ळीत होण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ाोसे व ३९ गाींवे प्रादे मर्क नळ पाणी पुरवठा योिनेस दद. २८ ऑगस्, २०१४

रोिी कायाशरींा आदे र् ददले आहे त. सदर योिनेस काम पूणश करण्याची मुदत दद. २७
ऑगस्,

२०१७ पयशत आहे . सद्यजसथतीत योिनेचे ४०%

उवशषरत काम प्रगतीपथावर आहे .

काम पण
ु श झालेले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्यात आर. ी.ई.२००९ नुसार विद्यार्थयाांना अपांग समािेशशत पसणि
य ेळ

(५९)

*

तनयशमत शशक्षिाांची नेमणसि िरण्यानानत

७६६९

श्री.िवपल पा ील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात आर.्ी.ई.२००१ नस
ु ार ववर्ेि गरि असणाऱ्या ववद्यार्थयांना अपींग
समावेमर्त पण
श ेळ ननयममत ववर्ेि मर््षणकाींची नेमणक
ू व
ू अद्यापी करण्यात आलेली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) सदर मर््षणकाींना ननयममत नेमणूका आणण वेतन दे ण्याच्या मागणीबाबत
र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
केंद्र पुरसकृत सवश मर््षणा अमायानासाठी सवश पदे ही कींत्रा्ी पध्दतीने ६-६

मदहन्याींसाठी तात्परु त्या सवरुपातील ारण्यात आली आहे त. सवश सामावेमर्त मर््षणण
उपरमासाठी

ववर्ेि

मर््षणकाींची

१९४८

पदे

करार

पध्दतीने

६-६

मदहन्याींसाठी

तात्पुरत्या सवरुपात ारण्यात आली आहे त.

(२) व (३) सवश मर््षणा अमायान ही योिना केंद्र पुरसकृत योिना असुन सदर
योिनेंतगशत ववर्ेि मर््षणक ही पदे कींत्रा्ी पध्दतीने ६-६ मदहन्याींसाठी तात्पुरत्या

सवरुपात मानधनावर ारण्यात आली आहे त. त्यामळ
ु े ववर्ेि मर््षणकाींना ननयममत
नेमणूका आणण वेतन दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

54
अशभयाांत्रत्रिी महाविद्यालयातील भ्रष्ट् ाचार तसेच
(६०)

विद्यार्थयाांची लु मार रोखण्यानानत

*

९९८६

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमायाींबत्रकी

महाववद्यालयातील

्रषष्ाचार

तसेच

ववद्यार्थयांची

ल्
ु मार

रोखण्यासाठी मर््षणण सम्रा् व उच्च तींत्र मर््षणण सींचालक, अणखल ाारतीय तींत्र

मर््षणण पषरिदे चे अगधकारी व उच्च व तींत्र मर््षणण सगचवाींची लाचलुचपत प्रनतबींधक
ववाागामार्शत चौकर्ी करण्याची मागणी मस्ीझन र्ोरमच्यावतीने लोकप्रनतननधीनी
मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे नक
ु तीच केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मस्ीझन र्ोरमच्या पाठपरु ाव्यामळ
ींु ई, मींब
ु े नवी मब
ु ई व ठाण्यातील
२९

अमायींबत्रकी

महाववद्यालयाींच्या

झालेल्हया

चौकर्ीत

अनेक

महाववद्यालयाींत

ननकिाींची पूतत
श ा नसल्हयाचे आढळून आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबतचा अहवाल उच्च व तींत्र मर््षणण ववाागाच्या सगचवाींकडे र्ुल्हक
सममतीपढ
ु े न ठे वता धळ
ू खात पडून आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

या

अहवालाींवर

कारवाई

करण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

ठोस

उपाययोिना केलेली आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे .
र्ै्षणणणक विश २०१४-१५ पासून मस्ीझन र्ोरमने केलेल्हया तरारीच्या

अनुिींगाने २९ सींसथापैकी एका सींसथेचे नाव २ वेगवेगळया नावाने ननदे मर्त केले
आहे . त्यामुळे एकूण २८ सींसथापैकी २१ सींसथा तींत्र मर््षणण सींचालनालयार्ी सींबींगधत
असून त्यापैकी १६ सींसथा अमायाींबत्रकी व पदव्युत्तर, ४ सींसथा तींत्रननकेतने

१ सींसथा

(ववद्यापीठ सथापीत) आहे . १६ अमायाींबत्रकी व पदव्यत्ु तर सींसथाींची तींत्र मर््षणण
सींचालनालयामार्शत

चौकर्ी

करण्यात

आली

असून

त्यापैकी

१५

अमायाींबत्रकी

महाववद्यालयाींनी अणखल ाारतीय तींत्र मर््षणण पषरिदे च्या ननकिाींची पूतशता केली
नसल्हयाचे आढळून आले आहे . १ सींसथेने ननकिाची पूतशत केली आहे .
(३) नाही.

(४) ज्या सींसथाींनी अणखल ाारतीय तींत्र मर््षणण पषरिदे च्या ननकिाींची पत
ू शता पूणश

केली नाही, अर्ा सींसथाींच्या त्रु्ीींबाबत अणखल ाारतीय तींत्र मर््षणण पषरिदे ने सदर
सींसथाींना “No admission category” या मध्ये ्ाकले होते. सदर ननणशयाववरुध्द
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सींसथाचालकाींनी

/महाववद्यालयाींनी

मा.उच्च न्यायालयात

यागचका

दाखल

करुन

अणखल ाारतीय तींत्र मर््षणण पषरिदे च्या आदे र्ावर सथगगती ममळववली व या
सींसथाींचा प्रवेर् प्रकरयेत (CAP) समावेर् करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने अींतषरम
आदे र् ददले. त्यामुळे या सींसथाींना प्रवेर् प्रकरयेत सामावून घेणे रमप्राप्त झाले. सदर
यागचकाींवर अींतज्म सुनावणी प्रलींबबत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------पण
ु े आणण नागपरस येथे भारतीय मादहती ि तांत्रञानान
(६१)

*

सांस्था स्थापन िरण्याचा घेतलेला तनणयय

८४९९

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,

अॅड.अतनल परन, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत
डािखरे ,

श्री.सुतनल

त िरे ,

श्री.प्रिाश

िले, श्री.नरें द्र पा ील, अॅड.तनरां जन

त्रननसाळे ,

चव्हाण, डॉ.नीलम गोऱ्हे , श्री.प्रिाश गजशभये :

श्री.अतनल

त िरे ,

श्री.सततश

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मादहती व तींत्रज्ञान ्षणेत्रातील उत्कृष् दिाशचे मनुषयबळ ननमाशण व्हावे

यासाठी पण्
ु यात चाकण येथे तर नागपरु ात वारीं गा येथे ाारतीय मादहती व तींत्रज्ञान

सींसथा (इींडडयन इींन्स्ीट्यु् ऑर् इन्र्ॉमशर्न ्े क्नॉलॉिी) सथापना करण्याचा ननणशय
माहे मे, २०१५ च्या र्ेव्च्या सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ननणशयाचे सवरुप व उद्दीष् काय आहे त,
(३) असल्हयास, यासाठी एकूण ककती खचश येणे अपेक्ष्षणत आहे व सदरचा ननधी
कर्ाप्रकारे व ककती कालावधीत उपलब्ध करण्यात येणार आहे ,

(४) तसेच सदर सींसथा ननजश्चत केव्हापासून कायाशजन्वत करण्यात येणार आहे ,

(५) असल्हयास, सदर सींसथेसाठी ाूसींपादन, इमारती, कायाशलय, इत्याददसाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे : (१) ददनाींक २० मे, २०१५ रोिीच्या मींबत्रमींडळ बैठकीत ननणशय
घेण्यात आला आहे .
(२) ाारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींसथा सथापन करणेबाबत घेण्यात आले ल्हया
ननणशयात प्रकल्हपाकषरता िमीन, ननधीची उपलब्धता व प्रकल्हपाच्या अनुिींगगक बाबीींचा
समावेर् आहे .
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राज्यात मादहती व तींत्रज्ञान ्षणेत्रातील उत्कृष् दिाशचे मनुषयबळ तयार करणे

आणण ववववध ्षणेत्रामध्ये मादहती तींत्रज्ञानाच्या सय
ु ोग्य वाराकरीता मर््षणणाचे मॉडेल

तयार करणे हे ाारतीय मादहती व तींत्रज्ञान सींसथा (IIIT) सींसथा सथापण्या मागील
महत्वाचे उदद्दष् आहे .
(३) प्रसतुत प्रकल्हपाकरीता माींडवली खचश (अनावती खचश) रु. १२८ को्ी व आवती
खचश रु. १२.५० को्ी (आवती खचाशकषरता केद्र र्ासनाचे रु. १०/- को्ी व Faculty

Development करीता केंद्र र्ासनाचे प्रत्येक IIIT करीता रु. २.५ को्ीचे अनद
ु ान)

असा एकुण रु. १४०.५० को्ीचा खचश अपेक्ष्षणत आहे . सदरचा खचश केंद्र र्ासन ५०
्क्के , राज्य र्ासन ३५ ्क्के व खािगी उद्योिक ाागीदार १५ ्क्के या प्रमाणात
एकूण ७ विाशच्या कालावधीत ननधी उपलब्ध करावयाचा आहे .

(४) प्रसतुतची सींसथा र्ै्षणणणक विश सन १०१६-१७ पासून कायाशजन्वत होणे अपेक्ष्षणत
आहे .

(५) या प्रकरणी महसुल व वन ववाागाकडून िागा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
-----------------

यितमाळ जजल््यातील दारव्हा शहर आणण तालुक्यातील
पाणी

(६२)

*

श्री.हे मांत

७८५५
िले,

ां चाई दरस िरणेनानत

श्री.सांददप नाजोररया, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि,
श्री.नरें द्र

पा ील,

श्रीमती

श्री.ा िाजा नेग, श्री.ददपिराि साळांु ख-े पा ील :

विद्या

चव्हाण,

श्री.सुतनल

त िरे ,

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण

स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दारव्हा तालुक्यात आणण र्हरात (जि.यवतमाळ) पाणीपट्टीसाठी को्यवधी रुपये
खचश केले असून दारव्हा र्हर आणण तालुक्यात सद्य:जसथतीत तीव्र पाणी्ीं चाई
ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने दारव्हा र्हर आणण तालुक्यातील पाणी ्ीं चाई
दरू करणेबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
दारव्हा र्हर आणण तालक्
ु यात सद्यजसथतीत पाणी्ीं चाई ननमाशण झालेली

नाही.

दारव्हा

नगरपषरिदे स

महाराषट्र

सुवणशियींती

नगरोत्थान

अमायानाींतगशत

रु. १.०६ को्ी ननधी प्राप्त झाला असून त्यामधून पाणीपुरवठा योनिेची कामे
प्रगतीपथावर आहे .

(२) चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) दारव्हा र्हरास ्ीं चाई कालावधीत अरुणावती धरणाचे सोडलेले पाणी उपयोगात
आणले गेले. तसेच दारव्हा तालुक्यात पाणी ्ीं चाई ननवारणाथश ५ नववन ववींधन
ववदहरी, ६ नळ योिना ववर्ेि दरु
ु सती, १२ ववहीर अगधग्रहण, १ ्ँ कर/बैलगाडीने पाणी
पुरवठा या उपाययोिना घेण्यात आल्हया आहे त.
(४) ववलींब झालेला नाही.

----------------मुांनईतील जे.जे., तसेच षरां गानाद, पुणे आणण नागपसरच्या मेडडिल मधील
नीणस्सी नशसांग िॉलेजची मान्यता रद्द िेल्यानानत

(६३)

*

७७२७

श्री.हे मांत

िले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रामराि िडिुते, श्री.नरें द्र

पा ील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.ा िाजा नेग, श्री.किरण
पािसिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.अतनल

श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण :

भोसले,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी,

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील िे.िे., तसेच औरीं गाबाद, पुणे आणण नागपूरच्या मेडडकल मधील
बीएससी नमसंग कॉलेि मान्यता रद्द करण्याींत आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होऊ नये यहणून कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणती उपाययोिना केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
औरीं गाबाद, नागपूर, मुींबई येथील बीएससी (नमसंग) अ्यासरमास मान्यता

प्राप्त झाली असन
ू , पण
ु े कषरता मान्यता प्रनत्षणाधीन आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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णसणससी आणण णचणससी नोडायच्या पररक्षेसाठी लोडशेडीांगच्या िालािधीत जनरे र
घेऊन पयाययी व्यिस्था िरण्यानानत
(६४)

*

८३६२

श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उर्य भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.विक्रम
िाळे , डॉ.सुधीर ताांने, श्री.सततश चव्हाण :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मर््षणण मींडळाच्या एसएससी आणण एचएससी बोडाशच्या पषर्षणेदरययान
लोडर्ेडीींगच्या ाागात र्ासनाने व पषर्षणा मींडळाच्या सवश केंद्र प्रमुखाींनी पषर्षणेच्या

कालावधीत वविेची पयाशयी सोय यहणन
ू केंद्रावर िनरे ्र व इन्व्ह्श सश बसववण्याचे
आदे र् मा. उच्च न्यायालयाने र्ासनाला माहे र्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान
ददले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

त्यानुसार

र्ासनाने

िनरे ्र

ााड्याने

घेण्याचे

ननदे र्

ददले

असल्हयामुळे हिारो रुपये खचश करुन र्ाळाींनी िनरे ्रची व्यवसथा केली, िनरे ्रच्या

ााड्यासाठी होणाऱ्या खचाशची प्रनतपत
ू ी र्ासनाकडून करण्यात यावी, परीं तू या सींदााशत
राज्य मर््षणण मींडळ आणण मर््षणणागधकाऱ्याींकडून पषर्षणा केंद्राींना ााडे दे ण्यास
्ाळा्ाळ करीत असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले , हे
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, राज्य मर््षणण मींडळाकडून पषर्षणा केंद्राींना िनरे ्र ााड्याची प्रनतपुती
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) िनरे ्र ााडयाची प्रनतपत
ु ी करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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गडधचरोली जजल््यात नाांधण्यात आलेल्या शाळा गमारतीांचे नाांधिाम
(६५)

तनिृष्ट्

*

७४३०

दजायचे झाल्यानानत

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडगचरोली जिल्ह्यात सन २००८-०९ पासन
सवश मर््षणा अमायाींना अींतगशत
ू
बाींधण्यात आलेल्हया र्ाळा इमारती बाींधकाम हे ननकृष् दिाश करण्यात आल्हयाने सदर

र्ाळाींच्या माींतीींना तडे गेल्हयाचे ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, तद्नस
ु ार र्ाळे च्या इमारतीींच्या दरु
ु सती करण्याबाबत तसेच सींबींधीत
कींत्रा्दारावर व अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िोल्हापसर शहरातील जैि िैद्यिीय िचऱ्याची विल्हे िा
रुग्णालयाांिर गन्
ु हे दाखल िरणेनानत

(६६)

*

७४९३

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

श्री.धनांजय

मुांडे,

न लािणाऱ्या

श्री.सततश

चव्हाण,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पा ील,
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.विक्रम िाळे :
काय :-

श्री.ा िाजा

नेग,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी,

श्री.राजेंद्र

जैन,

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िैव वैद्यकीय कचऱ्याची र्ासत्रीय प शितीने ववल्हहे वा् न लावणाऱ्या कोल्हहापूर
र्हरातील ३८७ रुग्णालयाींवर र्ौिदारी गन्
ु हे दाखल करण्याची सच
ू ना महाराषट्र

प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक १८ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास महापामलकेला
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्हरातील ियींती नाल्हयात सुमारे २०० ककलो वैद्यकीय कचरा
आढळून आला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, कोल्हहापूर महानगरपामलकेने सींबींगधत रुग्णालयाववरु शि तसेच राज्यातील

इतर दठकाणी िैव वैद्यकीय कचऱ्याची र्ासत्रीय प शितीने ववल्हहे वा् न लावणाऱ्या
रुग्णालयाींवर प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) कोल्हहापूर महानगरपामलकेने र्ाहूपुरी पोलीस स्े र्नमध्ये ियींती नाल्हयात िैव
वैद्यकीय कचरा ्ाकणाऱ्या अज्ञात व्यजक्तववरुध्द चौकर्ी व कारवाई करण्यासाठी
दद.१९/०५/२०१५ रोिी र्ाहूपुरी पोलीस स्े र्न, कोल्हहापूर येथे एर्.आय.आर. दाखल
केला असून र्हरातील ३८७ रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावल्हया आहे त.
त्यापैकी

कोल्हहापरू

येथील

२५

रुग्णालयाींना

िैव

वैद्यकीय

कचऱ्याची

र्ासत्रोक्त पध्दतीने ववल्हहे वा् न लावल्हयामुळे महाराषट्र प्रदि
ू ण ननयींत्रण मींडळाने
सूचना ददल्हया आहे त.
राज्यात

इतर

दठकाणी

िैव

वैद्यकीय

कचऱ्याची

र्ासत्रोक्त

पध्दतीने

ववल्हहे वा् लावत असल्हयामुळे रुग्णालयाववरुध्द कारवाई करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------पयायिरणविषयि सशमतीच्या िामिाजाला शासनाने ददलेली स्थधगती
(६७)

*

८१८७

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांने :

सन्माननीय पयायिरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य सरकारने नेमलेल्हया पयाशवरणववियक ना हरकत दे णाऱ्या सममतीचे
कामकािाला राज्य र्ासनाने सथगगती ददली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सथगगती दे ण्यामागील कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, यासाठी वेगळी यींत्रणा उाी करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्हयास, त्यामागील कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) राज्य सरकारने नेमलेल्हया पयाशवरणाववियक
सममत्याींच्या कामकािाच्या पध्दतीबाबत दद. १०/२/२०१० रोिी ननगशममत करण्यात
आलेल्हया कायाशलयीन आदे र्ानुसार सममत्याींचे कामकाि करण्याबाबत दद. २६/५/५०१५
रोिीच्या पत्रान्वये सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त.

61
(३) व (४) राज्य सरकारने नेमलेल्हया पयाशवरणाववियक सममत्याींचे कामकाि दद.
१०/२/२०१० रोिीच्या कायाशलयीन आदे र्ामध्ये नमद
ू तरतद
ू ीनस
ु ार व सरु ळीतपणे सरु
ु
असल्हयाने त्यासाठी वेगळी यींत्रणा उाारण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------तत्िालीन शशक्षणाधधिारी (प्राथशमि) जजल्हा पररषद, नागपसर
याांचे विरुध्द र्ौजदारी गुन्हे दाखल िरण्यानानत

(६८)

*

६७१६

श्री.जयांत पा ील :

ताराांकित प्रश्न २७७४ ला ददनाांि ९ णवप्रल,

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) बोगस दसतऐवजविाच्या आधारे अनद
ु ानाची मर्र्ारस केली यहणून उपसींचालक
मर््षणण, तत्कालीन माध्यममक मर््षणणागधकारी, नागपूर व तत्कालीन मर््षणणागधकारी
(प्राथममक) नागपूर याींच्या ववरुध्द उगचत कायशवाहीसाठी तत्कालीन मुख्यमींत्री याींनी
ददनाींक १ ऑगस्, २०१४ रोिी मर््षणण सगचवाींकडे पत्र पाठववण्यात आले , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, त्यावर मर््षणण सगचवाींनी कोणती कायशवाही केली,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन आयुक्त, मर््षणण याींचक
े डून
सवयींसपष् अहवाल व अमाप्राय केव्हा मागववण्यात आला,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी अहवाल ककती ददवसात प्राप्त होणे अपेक्ष्षणत आहे
तसेच अहवाल प्राप्त होताच र्ासन या प्रकरणी ककती कालावधीत अींतज्म ननणशय
घेईल ?

श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) या प्रकरणी र्ासनामार्शत आयुक्त मर््षणण याींना दद. २०.११.२०१४, दद.
१७.३.२०१५ व दद. १६.०५.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये चौकर्ी करण्याचे कळववण्यात
आले आहे .
(४) या प्रकरणी आयुक्त मर््षणण याींनी ववाागीय मर््षणण उपसींचालक, नागपूर याींना

चौकर्ीचे आदे र् ददले होते. त्यानुसार त्याींनी त्याींचा चौकर्ी अहवाल दद. २३.३.२०१५

रोिी आयक्
ु त मर््षणण याींना सादर केलेला आहे . सदर अहवाल पढ
ु ील तपासणीकषरता

आयक्
ु त, मर््षणण याींनी मर््षणण सींचालक (प्राथममक), महाराषट्र राज्य, पण
ु े याींच्याकडे
दद. २६.३.२०१५ रोिी पाठववलेला आहे . या अनुिींगाने मर््षणण सींचालक, पुणे याींचे
अमाप्राय प्राप्त करुन आयुक्त मर््षणण याींचा अींनतम अहवाल र्ासनास प्राप्त
झाल्हयावर या प्रकरणी पुढील आवश्यक ती कायशवाही र्ासन सतरावरुन करण्यात
येईल.

-----------------
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”नालभारती” ने पुस्तिे छापताना अनेि अक्षम्य चुिा िेल्यानानत
(६९)

*

१०५०७

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल त िरे , श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.हे मांत

िले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे , अॅड.तनरां जन

डािखरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.शरद
रणवपसे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) “बालाारती” ने पुसतके छापताना अनेक अ्षणयय चुका केल्हयाची बाब माहे मे,
२०१५ वा त्यादरययान ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया विीही दहावीच्या पुसतकात अरुणाचल प्रदे र्चा काही ााग
चीनमध्ये दाखववणारा नकार्ा बालाारतीने छापला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याविीही पाचवीच्या पुसतकामध्ये राषट्रगीताींमध्ये छपाईच्या चुका
केल्हया आहे त, तसेच मुींबईची ७ बे् असा उल्हलेख करुन प्रत्य्षणात नकार्ात दहा बे्

छापली आहे त, त्यामुळे ववद्यार्थयाशमध्ये गधळधळाचे वातावरण ननमाशण झाले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) तसेच, पस
ु तकात काही नद्याींची ददर्ा बदलण्यात आल्हयाचा दावा मींब
ु ई ाग
ू ोल
अध्यापक मींडळाच्या पदागधकाऱ्याींनी केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, बालाारतीमार्शत प्रत्येक विी छपाईमध्ये अ्षणयय चुका होत असताना
सुध्दा बालाारतीचे सींचालक या चुकाींबद्दल र्ासनाकडे अींगुली ननदे र् करत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, र्ासन दोिीींवर काय कायशवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) इ. ५ वी च्या पुसतकातील नकार्ात दोन नद्याींच्या नावात
अदलाबदल झाली आहे .

(२) हे खरे आहे . तथावप, याची दरु
ु सती करुन सध
ु ारीत नकार्ा सवश र्ाळाींना
पाठववण्यात आला होता.

(३) व (४) पूवीच्या मुींबईच्या नकार्ामध्ये मुींबईची ७ बे्े दाखवून त्याबाबतची

मादहती पाठयपुसतकात ददलेली आहे . तथावप, याला लागून असणारी ३ बे्े ही
नकार्ात दाखववली आहे . सदर बे्े काढून ्ाकणे नकार्ार्सत्रीय दृषट्या चक
ु ीचे आहे .

इ. ५ वी च्या पषरसर अ्यास ााग-२ या पस
ु तकातील नकार्ात यफ्र
ु े द्स व

्ायग्रीस या नद्याींच्या नावाींत अदलाबदल झाली आहे , तथावप सदर बाब सवश
र्ाळाींना कळवून यानुसार बदल करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .
(५) हे खरे नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मुलुांड (मुांनई) येथील शशधािा प िायायलयािर छापे

ािले असता

धान्याच्या सायायात तर्ाित आढळसन आल्यानानत

(७०)

*

७८४४

श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरें द्र पा ील,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हे मांत
श्री.जगन्नाथ
डािखरे :

शशांदे,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी,

िले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.सुतनल

त िरे ,

अॅड.तनरां जन

सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई मुलुींडमधील मर्धावा्प कायाशलयावर मा.अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक
सींर्षणण मींत्री याींनी ददनाींक ११ मे, २०१५ रोिी छापे ्ाकले असता धान्याच्या
साठ्यात तर्ावत आढळून आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर दक
ु ानदाराींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१), (२) व (३) मा. मींत्री (अनापुवग्रास) याींनी ददलेल्हया मौणखक

आदे र्ानुसार मुींबई मुलुींड मधील मर्धावा्प कायाशलयाअींतगशत असलेल्हया एकूण ९
अनगधकृत मर्धावा्प दक
ु ानाींच्या ददनाींक ११ एवप्रल, २०१५ रोिी आकजसमक
तपासण्या करण्यात आल्हया,

उपरोक्त तपासण्याच्या अनि
ु ींगाने ९ दक
ु ानापैकी दोन अगधकृत मर्धावा्प

दक
ु ानाींच्या अन्नधान्याींच्या साठयामध्ये तर्ावत व गींमार दोि आढळून आल्हयामुळे

दोन्ही दक
ु ानावर मुलुींड पोलीस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करुन ददनाींक १३ एवप्रल,
२०१५ रोिी ननलींबबत करण्यात आले , तसेच उवशषरत दक
ु ाींनाच्या तपासणीत ककरकोळ
व मध्यम सवरुपाचे दोि आढळून आल्हयामुळे पषरमींडळ सतरावरील चौकर्ी सुरु आहे .
-----------------

राज्यामध्ये सन २०१५ मध्ये मेडडिल िॉलेजच्या जागा िाढल्या असल्यानानत
(७१)

*

८४१२

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यामध्ये सन २०१५ मध्ये मेडडकल कॉलेिच्या िागा वाढल्हया असल्हयाचे
ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, ककती कॉलेिमध्ये ककती िागा वाढल्हया आहे त,
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(३) असल्हयास, आवश्यक सुववधाअाावी काही कॉलेिच्या िागा वाढल्हया नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, त्या कॉलेिला कोणत्या सुववधा नव्हत्या अर्ा कॉलेिच्या कोणत्या
कारणाने िागा वाढल्हया नाहीत वा रद्द करण्यात आल्हया आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, चींद्रपुर या नवीन महाववद्यालयात पदवी
अ्यासरमाच्या

१००

प्रवे्षणमता,

बह
ृ न्मुींबई

महानगरपामलकेचे

१

नवीन

पदवी

वैद्यकीय महाववद्यालय एकूण १५० प्रवेर् ्षणमता व एका खािगी ववनाअनुदाननत

सींसथेचे १ नवीन पदवी वैद्यकीय महाववद्यालय एकूण १०० प्रवेर् ्षणमता तसेच
गोदावरी र्ाऊींडेर्नचे डॉ. उल्हहास पा्ील मेडीकल कॉलेि ॲन्ड हॉसपी्ल , िळगाव
(खू) ता. जि.िळगाव या महाववद्यालयाच्या पदवी अ्यासरमाच्या ५० प्रवेर्
्षणमतेसह वाढल्हया आहे त.

(३) कोल्हहापूर येथील राज्य र्ासनाच्या अखत्याषरतील वैद्यकीय महाववद्यालयात
वाढीव ५० िागाींना केंद्र र्ासनाने परवानगी ददलेली नाही.

(४) या महाववद्यालयात प्रामुख्याने अध्यापक सींवगाशतील पदाींची कमतरता होती.

त्यानुिींगाने ाारतीय आयुववज्ञान पषरिद, नवी ददल्हली याींना त्रु्ी पूतत
श ा अहवाल सादर
करण्यात आला होता.

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

राजभाषेच्या वििासासाठी ि ददघयिालीन तनयोजनासाठी
(७२)

*

भोसले :

मराठी भाषा विभागाची पुनरय चना िरण्यानानत

९३३९

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत

िले, श्री.ा िाजा नेग, श्री.अतनल

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७३ ला ददनाांि १९ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभायत :
करतील काय :-

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) रािाािेच्या ववकासासाठी व ददघशकालीन ननयोिनासाठी मराठी ाािा ववाागाची
पन
ु रश चना करण्याची राज्यातील लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी र्ासनाकडे मागणी केलेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) मराठी अ्यासकेंद्राने रािाािा मराठी ववाागाच्या पुनरश चनेसाठी पाठववलेला

प्रसताव माहे एवप्रल २०१० पासून तब्बल दहा वेळा र्ासनास सादर करुनही अद्यापही
तो र्ासनाच्या लाल कर्तीत अडकल्हयाचे ननदर्शनास आले , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच मराठी ववद्यापीठ सथापनेचा प्रसताव अनेक विाशपासन
ू र्ासनाकडे प्रलींबबत
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, मराठी ाािेचा लोकाािा यहणून ववकास करण्यासाठी व मराठी
ाािेची प्रनतषठा उीं चावण्यासाठी प्रश्न ााग (१), (२) व (३) बाबत र्ासनामार्शत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) नाही.
मराठी अ्यासकेंद्राच्या प्रसतावावर र्ासन सतरावर झालेल्हया बैठकीमध्ये
अ्यासकेंद्राने

मराठी

ाािा

सींवधशनाच्या

ववववध

उपरमाींच्या

ववववध

कामाींची

ववाागणी सहा उपववाागामध्ये करण्याचा प्रसताव र्ासनास सादर केला होता. तथावप
सदर प्रसतावाच्या सींदााशत मराठी अ्यास केंद्रासमवेत ददनाींक २१.८.२०१३ रोिी
झालेल्हया बैठकीत नवीन उपववाागाकरीता अनतषरक्त मनुषयबळ दे णे र्क्य होणार
नसल्हयाचे यापव
ू ीच सपष् करण्यात आले आहे .
(३) होय.

मराठी ाािा ववद्यापीठ सथापन करण्यासींदााशत अ्यास करुन राज्य
र्ासनास मर्र्ारर्ी सादर करण्यासाठी एक सममती गठीत करण्याची कायशवाही उच्च
व तींत्र मर््षणण ववाागामार्शत सुू आहे .

(४) रािाािा अगधननयम १९६४ च्या अनि
ु ींगाने र्ासन व्यवहारात मराठी ाािेचा
प्राावी वापर करण्याकरीता व ाािा सींवधशनाकरीता मराठी ाािा ववाागाींतगशत ाािा

सींचालनालय, महाराषट्र राज्य मराठी ववश्वकोर् ननममशती मींडळ, महाराषट्र राज्य
सादहत्य आणण सींसकृती मींडळ व राज्य मराठी ववकास सींसथा याींचद्
े वारे ववववध
ववकासात्मक उपरम सुू आहे त.

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

मुांनई, ठाणे, रायगड आणण निी मुांनई येथील शासिीय गोदामातील
रे शतनांगच्या धान्यात झालेला गैरव्यिहार

(७३)

*

७३७६

श्री.विजय धगरिर :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ्ाहि

सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई, ठाणे, रायगड आणण नवी मुींबई येथे रे र्ननींगचा गहू, ताींदळ
ू व र्ालेय
पोिण आहाराचा ताींदळ
थे् र्ासकीय गोदामातन
ू
ू हडप करणाऱ्या माकर्याींसोबत
र्ासकीय अगधकाऱ्याींचा समावेर् असल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, हा गहू र्ासकीय गोदामातील सीसी्ीव्ही बींद करुन वाहतुकीचा ठे का
घेणाऱ्या ठे केदाराींच्या सबवाहतक
ु दार आणण डीसीएस अगधकाऱ्याींच्या मदतीने बाहे र
काढला िात असून गोदामात याची कुठलीच नधळद नसल्हयाचे ननदर्शनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ी नुसार दोिी अगधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------अमरािती विभागातील १६ तालुक्याांच्या भुजल पातळीत घ
(७४)

*

८२५१

झाल्यानानत

श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.ा िाजा नेग, श्री.हे मांत

िले : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) अमरावती ववाागातील ५६ पैकी १६ तालक्
ु याींच्या ाि
ू ल पातळीत माचश, २०१५
पासून सतत घ् झाल्हयाने ाीिण पाणी ्ीं चाई ननमाशण झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

पाणी

्ीं चाईवर

मात

करण्यासाठी

४५८

गावाींसाठी

५८२

उपाययोिनाींच्या कामाींचा कृती आराखडा ववाागीय आयुक्त अमरावती याींनी तयार
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या कृती आराखडयातील ककती प्रसताववत उपाययोिनाींच्या कामाींना
मींिूरी दे ण्यात आली आहे ,

(४) असल्हयास, या कृती आराखडयाला ककती खचश अपेक्ष्षणत आहे व प्रसताववत कामे
केव्हापासून सुरु करण्यात येणार आहे त ?

श्री. नननराि लोणीिर : (१) होय. अींर्तः खरे आहे .
अमरावती ववाागातील मागील ५ विाशच्या (माहे मे च्या) सरासरी ाूिल

पातळीर्ी तुलना केली असता अमरावती ववाागात एकूण ५६ तालुक्याींपैकी १०
तालुक्यात ाूिल पातळीत ० ते १ मम.पयंत घ् आढळून आली आहे .
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ववतरीत ाूसतर रचना व ाौगोमलक पषरजसथतीनुसार ववाागातील काही

जिल्ह्यातील तालक्
ु याींमध्ये ्ीं चाईसदृश्य पषरजसथती ननमाशण होऊ र्कते. त्यामळ
ु े काही
ाागात ्ीं चाई िाणवत आहे .

(२) अमरावती ववाागात पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यानुसार एकूण ३५८६ गावाींसाठी
३६८३ योिना प्रसताववत करण्यात आल्हया होत्या.

अकोला जिल्ह्याच्या पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यानुसार प्रश्नात नमूद ४५८

गावाींसाठी ५८२ उपाययोिना प्रसताववत करण्यात आल्हया होत्या.

(३) अमरावती ववाागातील एकूण १३०६ उपाययोिनाींच्या कामाींना मींिूरी दे ण्यात
आली आहे .

(४) या कृती आराखड्याचा एकूण रुपये ४३८०.९८ ल्षण खचश अपेक्ष्षणत आहे . मान्यता
ददलेली कामे मान्यता ददलेल्हया ददनाींकापासून ते ३० िन
ू पयंत पूणश करावयाची
आहे त.

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

(७५)

*

रत्नाधगरी जजल््यातील िमी प सांा येच्या शाळाांनानत
१०३५२

श्री.सुतनल त िरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केंद्र र्ासनाने ठरवून ददलेल्हया मर््षणण हक्क कायदा २००५ नुसार रत्नागगरी
जिल्ह्यात कमी प्सींख्येच्या सुमारे ४७४ र्ाळा असल्हयाचे ननदर्शनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्ाळा बींद केल्हयास सदर र्ाळे तील मर््षणक व कमशचारी बेरोिगार
होणार असून ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होण्याची र्क्यता ननमाशण झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर र्ाळे तील मर््षणक व
कमशचारी बेरोिगार होऊ नये तसेच ववद्यार्थयांचे र्ै्षणणणक नुकसान होऊ नये यहणून
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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मुांनई तसेच आसपासच्या पररसरातील षद्योधगि प्रिल्पाांमळ
ु े होणारे प्रदष
स ण
(७६)

*

६९५६

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई तसेच आसपासच्या पषरसरातील औद्योगगक प्रकल्हपाींमध्ये मोठया प्रमाणात

वविारी कचरा ननमाशण होतो या कचऱ्याची योग्य प्रकारे ववल्हहे वा् न लावता तो नाले,
तलाव, नदयाींमध्ये सोडला िातो तसेच वविारी धरू वातावरणात सोडल्हयाने मोठया
प्रमाणात प्रदि
ु ण होत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त कारणासतव नागषरकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे हे पाहता
र्ासन आवश्यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------नोररिली (मुांनई) येथील णक्सर येथील शाळे ची झालेली दरस िस्था
(७७)

*

७१८३

श्री.जनायदन चाांदरस िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) बोषरवली (मुींबई) येथील एक्सर ग्रामसथाींसाठी तत्कालीन मुींबई लोकल बोडाशने

१९४० मध्ये दोनपाखी र्ाळा बाींधली असून र्ाळे चे छत कोसळायला आले असल्हयाचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त र्ाळे च्या दरु
ु सतीसाठी र्ासनाने दहा लाखाचा ननधी घोवित केला
होता परीं तू तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच र्ाळे च्या या दरू ावसथेबाबत मुींबई महानगरपामलकेच्या र्ाळा प्रर्ासकीय
अगधकारी याींना याबाबत मादहती नसल्हयाने या र्ाळे त मर््षणण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांचे
िीवन धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनि
ु ींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) बोषरवली (मुींबई) येथील एक्सर ग्रामसथाींसाठी तत्कालीन
मींब
ु ई लोकल बोडाशने १९४० मध्ये बैठ्यासवरुपाची कौलारु र्ाळा इमारत बाींधली आहे ,
हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िोल्हापसर पांचगांगा नदीचे प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी
(७८)

*

िायमस्िरुपी उपाययोजना िरण्यानानत

८५७२

श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि :

सन्माननीय पयायिरण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हहापूर पींचगींगा नदीचे प्रदि
ु ण रोखण्यासाठी कायमसवरुपी उपाययोिनाींसाठीचा

१०८ को्ी ९३ लाखाचा प्रकल्हप अहवाल ननधीसाठी राज्य र्ासनाने केंद्र र्ासनाकडे
पाठवन
ू पाच मदहने झाले तरी केंद्राचा ननधी रखडला असल्हयाचे माहे मे , २०१५ मध्ये
वा त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नदीवर अवलींबून असलेल्हया योिनेतून दवू ित पाणीपुरवठा होत
असल्हयाने नागरीकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमाशण होत असल्हयाने राज्य र्ासनाच्या

माध्यमातून केंद्राकडे ननधी ममळावा यासाठी पाठपुरावा करुन लवकरात लवकर ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशवाही होत नसल्हयास ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) पींचगींगानदीचे साींडपाण्यामुळे होणारे प्रदि
ु ण
रोखण्यासाठी सववसतर प्रकल्हप अहवाल राषट्रीय नदी कृती योिने अींतगशत केंद्रीय
पयाशवरण व वन मींत्रालयास ददनाींक २४.११.२०१४ रोिी पाठववला होता. तथावप केंद्र

र्ासनाने त्याींच्या ददनाींक २३.१.२०१५ च्या पत्राद्वारे काही त्रु्ीची पुतत
श ा करण्याबाबत
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कळववले असून सद्य:जसथतीत र्हरी ाागातील प्रकल्हपाना प्राथयय रम असल्हयाचे
केंद्र र्ासनाने कळववले आहे . केंद्र र्ासनाने कळववलेल्हया त्र्
श ा जिल्हहापषरिद
ु ीींची पत
ु त
कोल्हहापूर याींच्या सतरावर करण्यात येत आहे . याबाबत पुतशता करण्यासाठी र्ासनाने
जिल्हहापषरिद याींना ददनाींक १६.३.२०१५ च्या पत्राद्वारे पुन्हा कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

(७९)

*

राज्यातील षषधाांच्या किां मतीत ततपट्टीने िाढ झाल्यानानत
७६५७

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय अन्न ि षषधी द्रव्ये मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील औिधाींच्या ककीं मतीत नतपट्टीने वाढ झाली असून ठराववक औिधेच
ननयींत्रणाखाली असुन बाकी औिधाींवर र्ासनाचे ननयींत्रण नसल्हयाने कींपन्या मूळ

ककमतीत ककत्येक पट्टीने वाढ करीत असून मूळ ककीं मतीच्या १० ्क्के नर्ा

डडजसट्रब्यु्सशना ममळतो तर २० ्क्के नर्ा केममस्ला ममळतो यहणिेच मूळ ककीं मत

आणण ववरी ककीं मत यातील उवशषरत नर्ा थे् कींपनी आणण डॉक््राींना ममळत
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या पदहल्हया सत्पाहात ननदर्शनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सरसक् औिधाींच्या ककीं मतीवर ननयींत्रण आणण्यासाठी र्ासनाने पुढे
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) हे खरे नाही.

औिधाच्या ककमतीवर ननयींत्रण ठे वणे व ककमती ननधाशषरत करणे हे केंद्र
र्ासनाचे अगधकार आहे त.
औिध ककीं मत ननयींत्रण आदे र् २०१३ नुसार र्क्त ककरकोळ औिध

ववरेत्याींना कमीतकमी १६ ्क्के नर्ा ममळावा अर्ी तरतद
ू आहे . ठोक औिध ववरेते
व डॉक््सश याींना ककती नर्ा ममळावा याबाबत कायद्यात तरतूद नाही.

(२) औिधाच्या ककमतीवर ननयींत्रण ठे वणे व ककीं मती ननधाशषरत करणे हे केंद्र र्ासनाचे
अगधकार आहे त.
अ) औिध ककीं मत ननयींत्रण आदे र् २०१३ नुसार र्ेडयुला मध्ये अत्यावश्यक

औिधाींची यादी सन २०१३ मध्ये प्रदमर्शत करण्यात आली व एकूण ३४८
अत्यावश्यक औिधाींच्या ककीं मती ननयींबत्रत करण्यात आल्हया व तद्नींतर वेळोवेळी
ककीं मती ननधाशषरत करण्यात आल्हया.
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ब) तद्नींतर ददनाींक २६.०२.२०१५ रोिी िारी करण्यात आलेल्हया अगधसुचनेनुसार

इतर औिधाींच्या मसमलींग प्राईस तसेच ३४८ औिधाींच्या सुधारीत ककमती अर्ा
एकूण ५०९ औिधाींच्या ककमती अगधसुगचत करण्यात आल्हया आहे त.

औिध ककीं मत ननयींत्रण आदे र् २०१३ अींतगशत पषरच्छे द १० व २० नुसार,

र्ेडयुल व नॉन र्ेडयुल औिधाींच्या ककीं मतीमध्ये नशर्नल र्ामाशसयु्ीकल प्रायमसींग
ॲथॉषर््कडून ठोक महागाई ननदे र्ाींकानुसार दरविी एम.आर.पी.च्या १०% एवढी
वाढ करण्याची तरतद
ू आहे .

राषट्रीय औिध मुल्हय ननधाशरण प्रागधकरणाकडून ननधाशषरत करण्यात

आलेल्हया ककमतीपे्षणा िासत ककीं मतीने औिध ववकल्हयाचे

आढळून आल्हयास

सींबींगधताींववरुध्द अत्र व औिध प्रर्ासनाकडून कारवाई करण्यात येते व राषट्रीय
औिध मूल्हय ननधाशरण प्रागधकरण याींना उत्पादकाने िासत ककीं मत आकारल्हयास
वसल
ु ी करण्याबाबत कळववण्यात येत.े

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------माहसर तालुक्यातील नाजारपेठेत, जजल्हा पररषद सियल ि िानोळा
येथे पाणीपुरिठा योजना नांद असल्यानानत
(८०)

*

८९३३

श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांनड :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहूर (जि.नाींदेड) तालुक्यातील बािारपेठेत व जिल्हहा पषरिद सकशलचे दठकाण व
३ हिार लोकसींख्या असलेल्हया वानोळा येथील ३ को्ी रुपयाींच्या पाणीपुरवठा
योिनेला अखेरची घरघर लागली असून मागील पाच मदहन्यापासून नळ योिना बींद
असून नागरीकाींना अधाश ते एक कक.मी. अींतरावरुन डोक्यावर पाणी आणावे लागत
असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरहू नळयोिना त्वरीत सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) होय. तपासणी करण्यात आली आहे .
(३) पाणी ्ीं चाई अींतगशत नळ योिना ववर्ेि दरु
ु सती मौ.वानोळा, ता.माहुर येथील
रु. २.३० ल्षण ककीं मतीचे व वानोळा ताींडा योिनेचे रु. ४.३३ ल्षण ककीं मतीचे अींदािपत्रक
जिल्हहागधकारी

नाींदेड

याींना

सादर

केले

असून,

त्यावर

कायशवाही

सद्य:जसथतीत वानोळा व वानोळा ताींडा येथे पाणीपुरवठा सुरु आहे .

चालू

आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------िामा रुग्णालयातील रे डडयोथेरेपी तञानाांची पदे िाढविण्यानानत
(८१)

*

९६३४

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत

िले, श्री.आनांद ठािसर, श्री.नरें द्र

पा ील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील कामा रुग्णालयामध्ये मलननयर एक्सले्र या आधुननक मर्ीनद्वारे

सम
ु ारे ददड विाशपासन
ू कशन्सरच्या रुग्णाींवर रे डडयेर्न उपचार सरु
ु करण्यात आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रे डडयोथेरेपी तज्ञाींची कमतरता असल्हयाने कामा रुग्णालयामध्ये पुरुि

कशन्सर पेर्ीं्ना रे डडयेर्न उपचार पध्दतीपासून वींगचत रहावे लागत असल्हयाची बाब
माहे मे, २०१५ दरययान ननदर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रुग्णालयात रे डडयोथेरेपी तज्ञाींची पदे वाढवन
ू िासत रुग्णाींना सेवा
ममळण्याबाबत र्ासनाद्वारे तातडीने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, कायशवाहीस होत असलेल्हया ददरीं गाईची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही, कामा रुग्णालय हे माता व बाल रुग्णाींकषरता आहे . त्यामुळे पुरुि
कशन्सर रुग्णाींना उपचार केले िात नाहीत.

(३) रे डीयोथेरपी ववाागासाठी दद. २०/८/२०११ च्या र्ासन ननणशयान्वये २३ पदे ननमाशण
करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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दहांगोली जजल््यात राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतगयत या आधथेि िषायत
३९ नळ योजनेचे उद्दीष्ट्
(८२)

*

८९२०

पण
स य िरणेनानत

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती

हुस्ननानस खशलर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :
सन्माननीय
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जिल्ह्यात राषट्रीय पेयिल योिनेंतगशत या आगथेक विाशत ३९ नळ
योिना पूणश करण्याचे उद्दीष् होते त्यासाठी र्ासनाकडून १२ को्ी रुपयाींचा ननधीही
दे ण्यात आला होता, मात्र त्यापैकी केवळ पाच को्ी रुपयाींचा ननधी खचश झाला
असल्हयाचे माहे माचश, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, सदरचा ननधी अखगचशत रहाण्याची कारणे काय आहे त, तसेच योिना
अपूणश का रादहल्हया याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुिींगाने सींबींगधताींवर कोणती कायशवाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास होणा-या ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
दहींगोली जिल्हृयात ३९ नळ योिना पण
ू श करण्याचे उद्दीष् होते. त्यापैकी ३६

गावाींच्या नळ पाणीपुरवठा योिनेचे पाणी सुरु करण्यात आले आहे . सदरील योिनेची
उवशषरत कामे पूणश करुन योिना पूणश करण्याची कायशवाही चालू आहे . त्यासाठी

र्ासनाकडून एकूण प्राप्त ननधी रु. १४.७५ को्ी पैकी रु. ८.७१ को्ी खचश करण्यात
आलेला आहे .

(२) सदरील योिनेची कामे दोन विाशत पण
ू श करावयाची असल्हयाने पदहल्हया ्प्प्यातील

कामे उ शिव ववहीर व उध्दरण वादहनीची कामे करुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला

आहे . उवशषरत कामाचे ठे केदाराींमार्शत दे यक प्राप्त न झाल्हयामुळे रु. ६.०४ को्ी ननधी

अखगचशत आहे व कामे ववहीत मुदतीत पूणश करण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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राज्यात िॉलेजला आणण अततररक्त तुिडयाांना मान्यता दे णार नसल्यानानत
(८३)

*

९०४७

श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसैन

सय्यद, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मर््षणण सींसथाचालकाींच्या वाढत्या िाळयाला आळा घालण्यासाठी यींदा
एकाही नव्या कॉलेिला आणण अनतषरक्त तुकड्याींना मान्यता दे णार नसल्हयाचा र्ासन
ननणशय मर््षणण ववाागाने काढल्हयाचे माहे मे २०१५ च्या सुमारास ननदर्शनास आले हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सरसक् सगळया कॉलेिाींसाठी हा र्ासन ननणशय अन्यायकारक
असल्हयाने राज्यात याबाबत तीव्र असींतोि व आींदोलन करण्याचा इर्ारा मसने्
सदसयाींनी ददल्हया आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने उक्त र्ासन ननणशयाींवर योग्य ननणशय िाहीर करण्याची
मागणी होत आहे हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, तक
ु ड्याींच्या अनतषरक्त मान्यतेबाबत काढण्यात आलेल्हया र्ासन
ननणशयामध्ये बदल करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशवाही होत नसल्हयाचे ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) नाही.

(३), (४) व (५) होय, राज्यातील महाववद्यालयात सुमारे २५ ्क्के प्रवेर्ाच्या िागा

षरक्त असल्हयाचे ननदर्शनास आल्हयावरुन ववद्यापीठ अगधननयमातील तरतूदीनुसार
राज्यातील सवश अकृिी ववद्यापीठातील बह
ृ त आराखडे सुधाषरत करण्याची कायशवाही

सरु
ु आहे . त्यामळ
ु े महाववद्यालयाींना मान्यता न दे ण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतला

आहे . सदर सुधाषरत बह
ृ त आराखडे राज्य उच्च मर््षणण पषरिदे समोर सादर करण्यात
येतील व त्यानुसार पुढील योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल.
-----------------
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पुणे जजल्हयात तसेच मुांनईत खेळाांच्या मैदाांनाची जागा खाजगी िाययक्रमाांना ि लग्न
(८४)

*

समारां भासाठी दे ऊन मैदानाचा दरु
ु पयोग िेल्यानानत

९५७४

अॅड.अतनल परन, डॉ.नीलम गोऱ्हे :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हृयातील यहाळींु गे-बालेवाडी येथील मर्वछत्रपती रीडा नगरीत खेळापे्षणा
लग्न व इतर समारीं ा मोठया प्रमाणात होत असल्हयाचे नुकतेच ननदर्शनास आले आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मुींबईतही खेळाींच्या मैदाींनाची िागा जिमखान्याींना खेळासाठी ददलेली
असताींना या दठकाणी खेळापे्षणा खािगी कायशरमाींना व लग्न समारीं ाासाठी उपयोग
केला िातो, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, अर्ा खेळाची मैदाने खेळामर्वाय अन्य कायशरमासाठी दे ण्यात येऊ
नयेत यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे ,
(४) यासाठी अदयापही कोणत्याच उपाययोिना केल्हया नसल्हयास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) जिमखान्याींना र्ासनाने मींिूर केलेल्हया िमीनीवरील हॉल व लगतची

मोकळी िमीन, र्ासनाने ववहीत केलेल्हया कालावधीत वववाह/सवागत समारीं ा,
प्रदर्शन/मेळावे इत्यादी रीडातर प्रयोिनासाठी ााड्याने दे ण्याकषरता आकारावयाच्या

र्ुल्हकासींदााशतील धोरण र्ासन पषरपत्रक, महसूल वन ववााग रमाींक एलबीएल२५०२/११५०५०/प्र.र.१४२/ ि-२, दद.०४.०८.२००६ अन्वये ववहीत करण्यात आलेले आहे .
त्यानुसार

जिल्हहागधकारी,

मुींबई

र्हर

याींच्याकडून

ववववध

अ्ी

व

र्तीवर

जिमखान्याचे हॉल्हस व लगतची मोकळी िागा वापरण्यास परवानगी दे ण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------रत्नाधगरी येथील िोिण विभागीय शशक्षण मांडळाची गमारत नाांधिामानानत
(८५)

*

९८३२

अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नागगरी येथे कोकण ववाागीय मर््षणण मींडळाचे कायाशलयीन कामकािाचे
इमारत बाींधकामासाठी गेल्हया तीन विाशपव
ु ीच र्ासनाने मींिरु ी ददली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, मींिुरीनींतर गेल्हयाविी (माहे ऑगस्, २०१४ मध्ये) सदर इमारतीचे
साोवताली सींर्षणक माींत बाींधण्यासाठी रुपये १३ लाख इतकी रक्कम उपलब्ध करुन
दे ण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, र्ासनाने ननधी उपलब्ध करुन दे ऊनही सदर इमारतीचे व सींर्षणक
माींतीचे बाींधकाम अद्याप सुरु झाले नसल्हयाचे ददनाींक २९ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, र्ासनाकडून ननधी प्राप्त होऊन दे खील सदर इमारतीचे बाींधकाम व

सींर्षणक माींतीचे बाींधकाम सुरु न करण्याची कारणे काय आहे त तसेच सींबींगधत
दोिीींवर र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) असल्हयास, त्याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) इमारत व सींर्षणक माींतीचे बाींधकामाबाबत कायशवाही सुरु आहे .
-----------------

दहांगोली जजल््यात शशक्षिाांच्या आांतरजजल्हा नदली प्रिरणे
(८६)

*

िषायनुिषे प्रलांत्रनत असल्यानानत
१००२०

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहींगोली जिल्ह्यात मर््षणकाींच्या आींतरजिल्हहा बदली प्रकरणे विाशनुविे प्रलींबबत

असल्हयाने राज्यसतरीय रोस्र तयार करण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री, र्ालेय मर््षणण
मींत्री, सगचव, र्ालेय मर््षणण आदीकडे मर््षणक आींतरजिल्हहा सींघिश सममतीमार्शत माहे
एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुिींगाने र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) मर््षणकाची पदे ही जिल्हहासतरावरील मर््षणक सींवगाशतील पदे असल्हयाने तसेच
मर््षणकाींच्या बदल्हयाींचे अगधकार जिल्हहा पषरिदे च्या मुख्य कायशकारी अगधकारी याींना
असल्हयाने राज्यसतरीय रोस्र करणे उगचत ठरणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील सिय विद्यार्थयाांना गुणात्मि तसेच दजेदार शशक्षण
(८७)

*

दे ण्यानानत पथिाची िेलेली तनयुक्ती

१०२२३

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.अमरशसांह पांडडत :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवश ववद्यार्थयांना गुणात्मक तसेच दिेदार मर््षणण दे ण्यासाठी राज्य
र्ासनाने मख्
ु य कायशकारी जिल्हहा पषरिद याींच्या नेतत्ृ वाखाली पथकाींची नेमणक
ू करुन
दिाश राखण्याबाबतची कायशवाही सन २०१४-१५ मध्ये वा त्यादरययान केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, पराणीसह मराठवाड्यातील र्ाळाींमधील गुणात्मक व दिेदार मर््षणण
ममळण्यासाठी सदरील पथकाींनी कोणती कामगीरी पार पाडली आहे , तसेच या
र्ाळाींमध्ये गण
ु ात्मक व दिेदार मर््षणणात वाढ झाली आहे काय,
(३)

नसल्हयास,

कागदोपत्री

पथके

सथापन

करुन

ववद्यार्थयांच्या

र्ै्षणणणक

गुणवत्तेबाबत तडिोड करणाऱ्या सींबींधीत दोिी अगधकारी व पथकाींची चौकर्ी
करण्यात आली आहे काय,

(४) तसेच त्याींच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे काय ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) मराठवाडा ववाागातील गण
ु वत्ता वाढीसाठी जिल्हहा पषरिदे च्या मुख्य कायशकारी
अगधका-याींच्या नेतत्ृ वाखाली पथक सथापन करण्यात आले असून गुणवत्ता वाढीसाठी
सातत्यपूणश सवंकि मूल्हयमापन, माध्यममक व पूवश माध्यममक मर्षयवत्ृ ती पषर्षणेचा
ननकाल उीं चावणे, ई-लगगंनची सवु वधा उपलब्ध करणे, वाचन लेखन, गणणत ववकास
कायशरम, प्रश्न मींिुिा इत्यादी उपरम राबववण्यात येत आहे त.
सदर

उपरमाींमुळे

महाराषट्र

राज्य

र्ै्षणणणक

सींर्ोधन

व

प्रमर््षणण

पषरिदे मार्शत सन २०१३-२०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्हया इ.५वी वगाशच्या सवे्षणणात
पराणी जिल्ह्याचा मराठी ववियाच्या अध्ययन सींपादणुकीमध्ये राज्यात तत
ृ ीय
रमाींक आला असन
ू , गणणत ववियाची जिल्ह्यातील सींपादणक
ू पातळी ५९.३३ ्क्के
आहे .

तसेच वरील

उपरमाींच्या

अींमलबिावणी

मुळे

गुणवत्ता वाढली आहे .

मराठवाड्यातील

र्ै्षणणणक

(३) व (४) र्ै्षणणणक गुणवत्ता तपासण्यासतव जिल्हहासतरावर कर्रती पथके सथापन
करण्याबाबतचा ददनाींक १८ एवप्रल, २०१३ चा र्ासन ननणशय अगधरममत करण्यात येत
असन
ू , ववद्यार्थयांच्या सवांगीण प्रगतीसाठी प्रगत र्ै्षणणणक महाराषट्र कायशरमाच्या
अींमलबिावणीबाबतचा र्ासन ननणशय ददनाींक

२२ िून, २०१५ रोिी ननगशममत

करण्यात आला आहे . त्यात पथकाची तरतूद नाही.
-----------------

78
व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण विभागाने शशक्षि भरतीची प्रकक्रया तातडीने
पण
ु य िरण्यासाठी िराियाची िाययिाही
(८८)

*

७५८५

डॉ.सुधीर ताांने, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.अशोि उर्य

भाई जगताप :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) व्यवसाय मर््षणण व प्रमर््षणण ववाागाने ववववध व्यवसायातील १००० मर््षणकाींच्या
ारतीसाठी सप््ें बर २०१४ पासून ारती प्रकरया चालू केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अद्यापही व्यवसाय मर््षणण व प्रमर््षणण ववाागात २००० मर््षणकाींची
पदे षरक्त असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर प्रकरया अद्यापपयंत पुणश झालेली नसल्हयाने कायशरत असलेल्हया
मर््षणकाींवर ताण पडत असून ववद्यार्थयांचह
े ी मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, मर््षणक ारतीची प्रकरया तातडीने पुणश करण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा येत आहे ,

(६) अद्यापपयंत कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय,
(२) होय,
(३) नाही, हे खरे नाही.
तात्पुरत्या सवरुपात तामसका तत्वावर मर््षणकाींची ननयुक्ती करुन पयाशयी

व्यवसथा करण्यात आली आहे
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) व (६) सदरहू पदारती त्रयसत एिन्सीचे सहाय्य घेवून तातडीने पूणश करण्याची
कायशवाही सुरु आहे .
-----------------
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िेंद्र शासन पुरस्िृत माध्यशमि स्तरािरील अपांग समािेशातील
शशक्षि योजनेअांतगयत विशेष शशक्षिाांना िेतन दे ण्यानानत

(८९)

*

९६०९

श्री.आनांद ठािसर, श्री.हे मांत

िले, श्री.सुतनल त िरे , श्री.राहुल

नािेिर, श्री.ा िाजा नेग, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अतनल सोले :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि २८८१ ला ददनाांि ९ णवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

केंद्र

र्ासन

पुरसकृत

माध्यममक

सतरावरील

अपींग

समावेर्ातील

मर््षणक

योिनेअींतगशत राज्यातील १ हिार ३६५ ववर्ेि मर््षणकाींना ४ विाशपासून वेतन ममळाले
नसल्हयाचे माहे िन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, वेतन न ममळाल्हयाने ४ मर््षणकाींनी आत्महत्या करुन िीवन सींपववले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनि
ु ींगाने मर््षणकाींचे थककत वेतन व आत्महत्याग्रसत
मर््षणकाींच्या कु्ुींबबयाींना तातडीने मदत ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे नाही.

सन २०१४-१५ या र्ै्षणणणक विाशमध्ये केंद्र र्ासनाने पात्र ठरववलेल्हया ३२८ ववर्ेि
मर््षणकाींचे वेतन अनुदान ववतषरत करण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िेतन अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळाांना, िगय तुिडयाांना ि िाढीि पदाांना तनधी
(९०)

*

उपलब्ध असताांनाही िेतन अनुदान न शमळाल्यानानत.

८०६४

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपसिय दहरे :

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) र्ासनाने वेतन अनुदानास पात्र घोवित केलेल्हया र्ाळाींना, वगश तुकडयाींना व
कननषठ महाववद्यालयाच्या सम
ु ारे ९२६ वाढीव पदाींना ननधी उपलब्ध असताींनाही
ददनाींक ३१ माचश, २०१५ अखेर वेतन अनुदान ददले नाही हे खरे आहे काय,
(२)

ददनाींक

३१

माचश,

२०१५

अखरे

मर््षणण

सींचनालनालयाकडून

वेगवेगळया

लेखामर्िाशखाली अखगचशत राहीलेला व र्ासनास परत आलेल्हया वेतन अनुदान ननधीची
रक्कम ककती आहे ,

(३) वरील सवश र्ाळाींना वगश तक
ु डयाींना व वाढीव पदाींना वेतन न ममळण्यास
िबाबदार असलेले अगधकारी कोण आहे त व त्याींचव
े र र्ासनाने काय कारवाई केली
आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय,
(२) ववववध लेखामर्िाशखाली रुपये १६६२३.८३ ल्षण इतका ननधी अखगचशत राहीला आहे .
(३) अनुदानास पात्र र्ाळा/वगश तुकडयाींना ननधीच्या उपलब्धेनुसार अनुदान ववतरीत
करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िॅन्सर ्या रोगािर उपचारािररता नागपसर येथील शासकिय िैद्यकिय रुग्णालय ि
(९१)

*

महाविद्यालय येथे युतन

७३५०

सुरू िरण्यानानत

श्री.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार, श्री.रामनाथ

मोते : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात ववर्ेित: नागपरू येथे कशन्सर ्या रोगावर उपचाराकषरता र्ासककय
वैद्यककय रुग्णालय व महाववद्यालय येथे कोबाल्ह् ्या िन्
ु या प शितीने उपचार
केले िातात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कालबा्य झालेले कोबाल्ह् युनन् पुनस
श थापना करण्यासाठी ्ी.बी.वॉडश
पषरसरात कशन्सर ्र्शरी युनन् मींिूर करण्यात आले आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहू कामाला अद्यापपयंत सरु
ु वात झालेली नसन
ू र्ासनाकडून या
यनु न्च्या उाारणीसाठी अद्यापपयंत ननधीची तरतद
ु करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, ननधी उपलब्ध कून युनन् सुू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) कशन्सर ्या रोगावरील उपचाराकरीता र्ासकीय वैद्यकीय
रुग्णालय व महाववद्यालयात कोबाल्ह् पध्दतीचा वापर करण्यात येतो हे खरे आहे .

(२) र्ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील कोबाल्ह् युनज््
कालबा्य झालेले नाही. तसेच सदर मर्ीनमध्ये नववन सोसश सथापीत करण्यात
आला असून त्यामुळे मर्ीनची गती (रे डीएर्न ्षणमता) वाढली आहे .

केंद्र र्ासनाच्या कु्ुींब कल्हयाण ववाागामार्शत नागपूर येथे ्र्शरी कशन्सर

केअर यन
ु ज्् सथापन करण्याचे ननजश्चत करण्यात आले असन
ू त्याकषरता ्ी.बी.वॉडश
पषरसरातील िागेचा उपयोग करण्याचे प्रसताववत आहे .

(३) व (४) ्र्शरी कशन्सर केअर युनज् ्कषरता केंद्र र्ासन आणण राज्य र्ासन
याींच्याकडून ७५:२५ या प्रमाणात ननधी खचश केला िाणार असून त्या अनुिींगाने
प्रसतावावर कायशवाही सुरु केला िाणार असून त्या अनुिींगाने प्रसतावावर कायशवाही
सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------अन्न ि षषध प्रशासन विभागास (णर्डीण) २०० अन्नसुरक्षा
(९२)

*

अधधिाऱ्याांची गरज असल्यानानत

७०२९

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप,

श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ा िाजा नेग, श्री.हे मांत िले,
श्री.अतनल भोसले, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्री.किरण पािसिर,
श्री.सांददप

नाजोररया,

श्री.आनांद ठािसर :

श्री.अतनल

त िरे ,

श्री.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल त िरे ,
सन्माननीय अन्न आणण षषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील एक को्ी पींचवीस लाख नागरीकाींना सुरक्ष्षणत अन्न ममळावे याची
िबाबदारी

असलेल्हया

अन्न

व

औिध

प्रर्ासनाला

(एर्डीए)

२००

अन्नसुर्षणा

अगधकाऱ्याींची गरि असन
र्क्त १९ अगधकाऱ्याींवरच ही िबाबदारी असल्हयाने
ू

नागरीकाींचे आरोग्य धोक्यात आले तसेच राज्यातील औिधाींचा दिाश, गुणवत्ता,
उपयुक्तता आणण त्याींचे पषरणाम या ववियी प्रश्नगचन्ह ननमाशण झाले असल्हयाचे माहे
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ववाागातील षरक्त पदे ारण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) तसेच, औिध बािारात आणण्यापूवी त्याची तपासणी व चाचणी गरिेची असते
परीं तू अन्न व औिध प्रर्ासनाकडे आयव
ु ेदतज्ञ ननरी्षणकाींची वानवा असल्हयाने आणण

केवळ एकच ननरी्षणक असल्हयाने राज्यातील अर्ा औिधाींचा दिाश, गुणवत्ता,

उपयुक्तता आणण त्याींचे पषरणाम याववियी प्रश्नगचन्ह ननमाशण झाल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१५ दरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, आयुवेददक कींपन्याच्या सींख्येनुसार ककमान ५० ननरी्षणकाींची एर्डीए
ला गरि असल्हयाने ही षरक्त पदे ारण्याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश नाप
अगधकाऱ्याींची

५७

: (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप बह
ृ न्मुींबई ववाागात अन्न सुर्षणा
पदे

मींिरू

असन
ू

त्यापैकी

२०

पदे

ारलेली

आहे त

तसेच

मुख्यालयात १७ पदाींपैकी ११ पदे कायशरत आहे त. या सींवगाशतील ४८ षरक्त पदे

ारण्यासाठी महाराषट्र लोकसेवा आयोगास मागणीपत्र पाठववण्यात आले आहे व
याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही.

अन्न व औिध प्रर्ासनाच्या आकृनतबींधानस
ु ार तींत्र अगधकारी (आयव
ु ेद) हे

आयुवेद तज्ञ ननषर्षणकाींचे एक पद मींिूर असून ते ारलेले आहे . तसेच अन्न व

औिध प्रर्ासनाच्या सुधाषरत आकृनतबींध ननजश्चतीची कायशवाही करण्यात येत असून,
आयुवेद तज्ञ ननषर्षणक सींवगाशत आवश्यकतेनुसार पदे ननमाशण करण्याचा ववचार
करण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------महाराष्ट्र शशक्षा तनिेतन हायस्िसल, चें नसर या शाळे च्या मसल्याांिनात
तपासणी सशमतीद्िारे चुिीचे गुणाांिन िेल्यामुळे शाळा
अनुदानासाठी अपात्र िेल्यानानत

(९३)

*

७६७०

श्री.िवपल पा ील :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषट्र मर््षणा ननकेतन हायसकूल, चें बरू (मराठी व दहींदी माध्यम) या र्ाळे च्या
मूल्हयाींकनात

तपासणी

सममतीद्वारे

चुकीचे

कमी

अनुदानासाठी अपात्र ठरववली आहे , हे खरे आहे काय,

गुणाींकन

केल्हयामुळे

र्ाळा
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(२) असल्हयास, याबाबत आवश्यक ती दरु
ु सती करण्यासाठी मर््षणण सींचालकाींनी काय
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, याबाबतच्या प्ररीयेबाबतची सदयजसथती काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) यासींदााशत तपासणी सममती प्रमुख याींनी र्ाळे स प्रत्य्षण ाे् दे ऊन र्ाळे ची

र्ेरतपासणी करुन मल्ह
ु याींकनाच्या र्ासन ननणशय ददनाींक १५ नोव्हें बर, २०११ व

ददनाींक १६ िून, २०१३ नुसार र्ाळे स अनुदानास पात्र ठरववण्याची मर्र्ारस ददनाींक २
िुलै, २०१५ रोिी मर््षणण सींचालकाींकडे केलेली आहे .
-----------------

डहाणस (जज.पालघर) तालुक्याच्या नांदरपट्टीतील गािाांमध्ये
वपण्याच्या पाण्याची तनमायण झालेली तीव्र

(९४)

*

९९८९

ां चाई

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक्याच्या बींदरपट्टीतील धाक्ी डहाणू, तडडयाळे , गुींगवाडा,
पोखरण, अ्रषाम-धूमकेत, वाढवण, वरोर, वासगाव, तणार्ी, ओसार, चींडडगाव,
आसनगाव, वाणगाव, केतरवाडी, बावडा, कलोली, दे दाळे , गचींचणी तसेच तारापूर,
नघवली अर्ा २६ गावाींना बाडापोखरण नळपाणी परु वठा योिनेतींगशत साखरे धरणातन
ू
नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेली योिना मागील ३ मदहन्याींपासून बींद
पडल्हयामुळे सदरहू बींदरपट्टी ाागातील २६ गावामध्ये वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई
िाणवत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू नळ पाणीपुरवठा योिनेचे नववन पाईप लाईनसाठी कोट्यावधी
रुपये खचश होवन
श ामळ
ू ही पाणीपरु वठा ववाागाच्या हलगिी व दल
ु ्षण
ु े अद्यापी ५०
्क्केही काम पूणश झालेले नाही इतकेच नव्हे तर झालेले काम अत्यींत ननकृष् दिाशचे
झालेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींपूणश प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींगधत दोिीववरुध्द
कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली आहे ,

(५) असल्हयास, सदरहू बाडापोखरण नळपाणीपुरवठा योिनेतील सवश दोि सत्वर दरू
होऊन योिना लवकरात लवकर पूवव
श त सुरळीतषरत्या कायाशजन्वत होण्याच्या दृष्ीने
र्ासनाने कोणती ठोस कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) मौिे बडा-पोखरण, प्रादे मर्क नळ पाणीपुरवठा योिनेद्वारे डहाणू व पालघर

तालुक्यातील २६ गावाींना पाणीपुरवठा करण्यात येतो. योिनेचे प्रकजल्हपत विश २००६

असून ाौगोमलक पषरजसथतीमुळे योिनेच्या ए.सी.पाईप लाईन नादू
ु सतीबाबतचे
प्रमाण अगधक आहे . त्यामुळे या ाागातील अननयममत पाण्याचा पुरवठा तसेच वाढती
लोकसींख्या

ववचारात

घेवन
ू

महाराषट्र

िीवन

प्रागधकरणामार्शत

नववन

योिना

राबववण्यात येत असून सदर योिनेची कामे ६५% पूणश असून सवश कामे ददनाींक
०५/०९/२०१६ पयंत पूणश करण्यात येतील.

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

मौजे समगा (ता.जज.दहांगोली) येथील जजल्हा पररषद प्राथशमि शाळे तील
(९५)

*

७० मल
ु ाांना झालेली विषनाधा
७७३३

श्री.हे मांत

िले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र

पा ील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील,
श्री.ा िाजा नेग, श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी, श्री.प्रिाश त्रननसाळे :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

(१) मौिे समगा (ता.जि.दहींगोली) येथील जिल्हहा परविदे प्राथममक र्ाळे त दे ण्यात
येणाऱ्या र्ालेय पोिणात पाल मर्िवली गेल्हयाने ७० मुलाींना वविबाधा झाल्हयाने

जिल्हहा रुग्णालयात दाखल केल्हयाची घ्ना माहे एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात
घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर पोिण आहार
बनववणाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणती कारवाई केली आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) ददनाींक ११/४/२०१५ रोिी जिल्हहा पषरिद प्राथममक
र्ाळा, समगा. ता.जि.दहींगोली या र्ाळे तील २०३ ववद्यार्थयांनी र्ालेय पोिण आहार
घेतला होता. त्यापैकी एक ववद्याथी आहार डब्यातून घरी घेऊन गेला असता
आहारामध्ये पाल सदृश्य अींर् आढळल्हयाचे पालकाींनी मख्
ु याध्यापकाींना साींगगतले. या

घ्नेची चचाश झाल्हयानींतर १२३ ववद्यार्थयांना मळमळ व उल्ीचा त्रास झाला. सदर
ववदयार्थयांवर तात्काळ उपचार करण्यात आले आहे त.
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(३) व (४) सदर आहाराचा नमन
ु ा सावशिननक आरोग्य प्रयोगर्ाळा, औरीं गाबाद येथे
तपासणीसाठी पाठववण्यात आला असन
अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे . आहार
ू
मर्िववणाऱ्या बचत ग्ाचे काम काढून घेण्यात आले आहे .
-----------------

गडधचरोली जजल््यातील आददिासी वििास महामांडळाच्या धान खरे दी िेंद्राने
शेतिऱ्याांना धानाची रक्िम दे ण्यानानत
(९६)

*

७४४२

श्रीमती शोभाताई र्डणिीस :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा

ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडगचरोली जिल्ह्यातील आददवासी ववकास महामींडळाच्या धान खरे दी केंद्रावर
खरे दी केलेल्हया र्ेतकऱ्याींच्या धानाची रक्कम १७ को्ी रुपये दोन मदहने होवूनही

ददले गेले नसल्हयाचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर केन्द्रावर धान खरे दी करुनही र्ेतकऱ्याींना त्याींची रक्कम न
दे ण्याची कारणे कोणती आहे त,
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) व (३) गडगचरोली जिल्ह्यात दद. २७.४.२०१५ अखेर रु. ६८.११ को्ी धानाची
खरे दी

झालेली

असून,

त्यापैकी

रु.

५२.७३

को्ी

र्ेतकऱ्याींना

ददलेले

आहे त.

१,९०,५६०.०० जक्वीं्ल पषरमाणाचे दावे आददवासी ववकास महामींडळाकडून सादर न
झाल्हयामुळे ववत्तीय सल्हलागार व उपसगचव कायाशलयाकडून उवशषरत रकमेची अदायगी
झालेली नाही.

सदर रकमेच्या हुींडया अमाकताश सींसथेकडून ववत्तीय सल्हलागार व उपसगचव
कायाशलयास प्राप्त होताच रक्कम अदा करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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पुणे येथील शभडेिाडयाला राष्ट्रीय स्मारि म्हणसन घोवषत िरणे नानत
(९७)

*

७४९९

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे,

श्री.ददपिराि साळांु खे-पा ील, श्री.सततश चव्हाण, श्री.नरें द्र पा ील, श्री.विक्रम िाळे ,
श्री.ा िाजा नेग, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ायणी :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३६४५ ला ददनाांि ११ माचय, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय

साांस्िृतति िायय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे र्ातील पदहली मल
ु ीींची र्ाळा पुणे येथील ज्या माडेवाडयात सुरु झाली त्या

वासतुला राषट्रीय समारक घोवित करण्याची मागणी वव.प.स. याींनी ददनाींक २२

िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास र्ासनाकडे केली त्यानुसार र्ासनाने या बाबत
कायशवाही करण्याचे ननदे र् सगचव, पयश्न व साींसकृनतक कायश याींना ददले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, ददनाींक १५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास उक्त प्रकरणी वव.प.स.
याींनी सगचव, पयश्न व साींसकृनतक कायश याींच्याकडे तात्काळ कायशवाहीची मागणी
केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या वासतुचे ऐवजनतहामसक महत्व ल्षणात घेवून खािगी मालकाकडून हा
वाडा ताब्यात घेवन
ू न्यायालयीन प्रकरणात र्ासनाच्यावतीने हसत्षणेप करण्यासाठी
र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
मा.ववधानपषरिद सदसय याींनी ददनाींक १८ मे, २०१५ च्या पत्रान्वये माडे
वाड्यास राषट्रीय समारक यहणून दिाश दे ण्याची मागणी केली होती. सदर पत्र उगचत

कायशवाहीसतव ाारतीय पुरातत्व सवे्षणण मींडल कायाशलय मुींबई याींना पाठववण्यात
आले आहे .

(३) व (४) सदर वाडा राषट्रीय समारक यहणून घोवित करण्याच्या ठराव पुणे

महानगरपामलकेने सींमत केला आहे . त्यानुसार ाूसींपादनाकरीता महानगरपामलका पुणे
याींचम
े ार्शत कायशवाही सुू असून महानगरपामलकेने ाूसींपादनकरीता रुपये १.३० को्ी
इतका ननधी र्ासनाकडे िमा केला आहे . तथावप मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे
याबाबत

यागचका

प्रलींबबत

असन
ू

सींबींधीत

ास
ू ींपादन

अगधकारी

व

पण
ु े

महानगरपामलका याींचक
े डून सींबींधीत सरकारी वकीलामार्शत न्यायालयात पाठपुरावा
करण्यात येत आहे .

-----------------
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आगाखान पॅलेस (पुणे) येथील सां्हालयातील दशु मयळ छायाधचत्रे खरान झाल्यानानत
*

(९८)

८८६७

श्रीमती

ददप्ती

चिधरी,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय साांस्िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पण
ु े येथील आगाखान पशलेसच्या सींग्रहालयातील महात्मा गाींधीच्या छायागचत्राींसह

सवातींत्र्य लढ्यातील अनेक दमु मशळ छायागचत्रे खराब झाली असल्हयाचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्या सुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त वासतल
ू ा राषट्रीय दिाश आहे या वासतूची सींपूणश िबाबदारी

ाारतीय परु ातत्व ववाागाकडे हसताींतरीत करण्यात आली असन
ू केंद्राकडून ममळालेल्हया
आगथशक मदतीतून काही कामे पण
ू श करण्यात आली आहे मात्र सींग्रहालय व वासतच्
ू या

डागडूिीची कामे अद्यापही सींथगतीने सुरु आहे त हे पाहता राज्य र्ासन याबाबत
आवश्यक आगथशक मदतीकरीता केंद्र र्ासनाकडे मागणी करणार वा करत आहे काय,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) आगाखान पशलेस, पण
ु े हे राषट्रीय सींरक्ष्षणत समारक असन
ू ते
ाारतीय

पुरातत्व

सवे्षणण

महासींचालनालयाच्या

अखत्यारीत

येत.े

अगध्षणक

पुरातत्वववद्, ाारतीय पुरातत्व सवे्षणण, मींडल कायाशलय, मुींबई याींनी ददलेल्हया
मादहतीनुसार हे खरे नाही.

(२) व (३) अगध्षणक पुरातत्वववद् याींनी कळववल्हयानुसार सदर वसतुसींग्रहालयाच्या
वासतच
ू ी ितन व दरु
ु सतीची कामे केंद्र र्ासनाच्या ननधीतन
ू पण
ु श करण्यात आली

आहे त. त्यामुळे सींग्रहालयाच्या दरु
ु सतीसींबींधीचा कोणताही प्रसताव सध्या ववचाराधीन
नाही. यामुळे ननधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता नाही.

सबब राज्य र्ासनाकडून याबाबत केंद्र र्ासनाकडे आगथशक मदतीकषरता मागणी

करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------(९९)

*

राज्यातील नोगस डॉक् र रुग्णाांिर उपचार िरत असल्यानानत
९६४७

श्री.जयांत पा ील :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववववध ाागात जिल्हहा मुख्यालय, तालुका मुख्यालय व ग्रामीण
ाागात अनेक दठकाणी बोगस डॉक््र दवाखाने उघडून रुग्णाींवर अनागधकृतपणे
उपचार करीत असल्हयाची अनेक प्रकरणे ननदर्शनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, आरोग्य ववाागामार्शत राज्यातील बोगस डॉक््राींववरुध्द तसेच बोगस
डॉक््रच्या उपचारामळ
ु े िे रुग्ण मत्ृ यू पावले अर्ा रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना नक
ु सान
ारपाई दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) व (२) महाराषट्र राज्यात सन २०१५ मध्ये (ददनाींक
३०.०६.२०१४ पयंत) एकूण १०८ प्रकरणाींमध्ये अनगधकृत वैद्यक व्यवसाय करणाऱ्या
व्यजक्तींवर ाारतीय दीं ड सींदहता, १८६० व महाराषट्र वैद्यक व्यवसायी अगधननयम,

१९६१ मधील तरतुदीींच्या अनुसार कारवाई करण्यात आली आहे . तथावप, अनगधकृत
वैद्यक

व्यवसायीींनी

उपचार

केल्हयामुळे

रुग्णाचा

नातेवाईकाींना नुकसान ारपाई दे ण्याची तरतूद नाही.

मत्ृ यू

झाल्हयास

मयताच्या

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्य शासनाने रे शतनांगच्या िोट्यात िपात िेल्यानानत
(१००)

*

१०५२०

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल त िरे , श्री.सततश चव्हाण, श्री.हे मांत

िले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र
मुळि, श्री.आनांदराि पा ील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाने रे र्ननींगच्या कोट्यात कपात केल्हयाने रे र्ननींग व्यवसाय तोट्यात
चाललेला असल्हयाने रे र्ननींग दक
ु ानदाराींनी आत्मदहन करुन आींदोलन करण्याचा
इर्ारा ददल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या र्ेव्च्या आठवड्यात ननदर्शनास आले , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तु्पुींिे कममर्न ममळत असल्हयाने रे र्ननींग दक
ु ान चालववणे अर्क्य
झाले आहे , अर्ा ाावना दक
ु ानदाराींमध्ये ननमाशण झाल्हया आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, कममर्न वाढवून दे णे ववियी र्ासनाने त्वरीत ननणशय घ्यावा अर्ीही
मागणी त्याींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) अद्याप कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश नाप

: (१) होय, हे खरे आहे .

केंद्र र्ासनाने ददनाींक ५ िल
ु ै, २०१३ पासन
ू दे र्ात राषट्रीय अन्न सरु ्षणा

अगधननयम २०१३ लागू करण्यचा ननणशय घेतला . राज्यामध्ये ददनाींक १ र्ेब्रुवारी,
२०१४

पासून

सदर

अगधननयमाींतगशत

अगधननयमाची

अींत्योदय

अन्न

अींमलबिावणी

योिनेतील

सुरु

करण्यात

मर्धापबत्रकाधारकाींना

आली.

सदर

३५

ककलो

प्रनतमर्धापबत्रका व प्राधान्य कु्ुींबातील लााार्थयांना ५ ककलो प्रनतलाााथी याप्रमाणे

अन्नधान्य दे ण्यात येत.े रासतााव दक
रु. ३ प्रनतककलो ताींदळ
ु ानातन
ू
ू , रु. २
प्रनतककलो गहू, रु. १ प्रनतककलो ारडधान्य दे ण्याची तरतूद या अगधननयमात आहे .
राज्यामध्ये यापूवी एपीएल, बीपीएल व अींत्योदय वगशवारीतील ८७७.१९ ल्षण
लााार्थयांना सावशिननक ववतरण व्यवसथेअींतगशत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत

आहे . केंद्र र्ासनाने प्रसतूत कायद्याअींतगशत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत
आहे .

केंद्र

र्ासनाने

प्रसतत
ू

कायद्याअींतगशत

राज्यातील

र्क्त

७००.१७

ल्षण

लााार्थयांना सदर योिनेचा लाा ददला आहे . राषट्रीय अन्नसुर्षणा अगधननयम, २०१३
अींतगशत समाववष् न झालेल्हया ए.पी.एल (केर्री) मधील १.७७ को्ी लााार्थयांना

राज्य र्ासनाने आगथशक ाार सोसून पुवीच्या एपीएल दराने व पषरमाणात माहे मे,
२०१४ ते ऑक््ोबर, २०१४ पयंत अन्नधान्य उपलब्ध करुन ददले होते. त्यानींतरच्या
कालावधीमध्ये

सदर लााार्थयांना अन्नधान्याचा परु वठा करण्याबाबतचा प्रसताव

र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .

(२), (३) व (४) सावशिननक ववतरण व्यवसथेतील अन्न धान्य ववतरणासाठी अगधकृत

मर्धावा्प /रासतााव दक
ु ानाींच्या मजिशन मध्ये रुपये ५० प्रनत जक्वीं्ल वरुन रुपये ७०
रुपये प्रनत जक्वीं्ल अर्ी वाढ ददनाींक ५ माचश, २०१५ च्या र्ासन ननणशयान्वये
करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े रासतााव दक
ु ानाींच्या कममर्न मध्ये वाढ करण्याचा
सध्या कोणताही प्रसताव ववाागाच्या ववचाराधीन नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

गड-किल्ले याांनी समध्
ृ द असलेल्या राज्यातील अनेि किल्ल्याांना
नॅशनल हे रर े जचा दजाय शमळण्यानानत

(१०१)

*

८४२८

श्री.माणणिराि

ठािरे ,

श्री.शरद

रणवपसे :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गड-ककल्हले याींनी समध्
ृ द असलेल्हया राज्यातील अनेक ककल्हले नशर्नल हे षर्े िचा
दिाश ममळण्याच्या पात्रतेच्या आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, नशर्नल हे षर्े िचा दिाश सींबींधीत ककल्हल्हयाींना ममळण्यासाठी र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्यापपयंत कायशवाही करण्यात आली नसल्हयास त्यामागील सवशसाधारण कारणे
काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२)

राज्यातील

४७

ककल्हले

केंद्र

र्ासनाच्या

ाारतीय

परु ातत्व

सवे्षणण

महासींचालनालयाने राषट्रीय सींरक्ष्षणत समारक यहणून घोवित केली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------मराठी भाषा विभागाांतगयत न्याय व्यिहाराच्या मराठीिरणासाठी
उपविभाग स्थापन िरणेनानत
(१०२)

*

भोसले :

९३४०

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत

िले , श्री.ा िाजा नेग, श्री.अतनल

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४६७ ला ददनाांि १९ माचय,२०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभायत:

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) मराठी ाािा ववाागाींतगशत न्याय व्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी काम करणारा
उपववााग सथापन करण्याची मराठी अ्यास केंद्र व लोकप्रनतननधीींनी केलेली मागणी
माहे नोव्हें बर, २०१४ पयंत र्ासनसतरावर प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ददनाींक २१ िुलै, १९९८ च्या अगधसूचनेनुसार राज्यातील जिल्हहा व तालुका
पातळीवरील
ननणशयाची

न्यायालयाींचे

अद्यापही

र्ींार

राज्यात

्क्के

कामकाि

अींमलबिावणी

मराठीतून

झालेली

करण्याबाबतच्या

नसल्हयाची

राज्यातील

लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे तरार केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच रािाािा मराठीला मुींबई उच्च न्यायालयाची प्रागधकृत ाािा यहणून
मान्यता ममळावी, अर्ी लोकप्रनतननधीींनी र्ासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) तसेच बॉयबे हायको्ाशचे मुींबई उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्याची
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगस्, २०१३ मध्ये वा त्यादरययान र्ासनाकडे मागणी
केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, प्रश्न ााग (१), (२), (३) व (४) बाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
मराठी अ्यास केंद्राने र्ासनाकडे सादर केलेल्हया प्रसतावामध्ये मराठी ाािा
ववाागाींतगशत एकूण ६ नवीन उपववााग ननमाशण करण्याचे प्रसताववत केले असून
यामध्ये न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी काम करणारा एक सवतींत्र उपववााग
करण्याची मागणी केली. याबाबत सींबींगधताींबरोबर तत्कामलन उपमुख्यमींत्री याींचस
े मवेत
ददनाींक

२१.८.२०१३

रोिी

झालेल्हया

बैठकीत

नवीन

उवपवाागाींसाठी

अनतषरक्त

मनषु यबळ दे णे र्क्य होणार नाही ही बाब सपष् करण्यात आली आहे . तसेच मराठी

ाािा ववाागाींतगशत सवतींत्र उप ववााग सथापन करण्याची आवश्यकता नसल्हयाचे
अमाप्राय ववधी व न्याय ववाागाने ददले आहे त.
(२) होय.
(३) होय.
(४) होय.
(५) प्रश्न ााग १-वरील प्रमाणे,
प्रश्न ााग २- र्ासन ननणशयाच्या अींमलबिावणीबाबत वारीं वार पाठपुरावा

करण्यात येत आहे .

प्रश्न ााग ३- घ्नेच्या ३४८(२) अन्वये मराठी ाािेला उच्च न्यायालयाची

प्रागधकृत ाािा यहणून मान्यता दे ण्याचा प्रसताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .

प्रश्न ााग ४- बॉयबे हायको्ाशचे ‘मुींबई उच्च न्यायालय’ असे नामकरण

करण्याबाबत केंद्र र्ासनामार्शत कायशवाही सुू आहे .
----------------िधाय जजल््यात अनेि गािात तनमायण झालेली पाणी ां चाई
(१०३)

*

८२५२

श्री.राजेंद्र

जैन,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ायणी :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वधाश जि्यात वाढत्या तापमानामुळे िलसत्रोत आ्त असल्हयाने माहे माचश २०१५
पासून अनेक गावात पाणी ्ीं चाई ननमाशण झाली असून

१६७ गावात पाणी ववकत

घेण्याची वेळ आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या गावाींना ्ीं चाई ननवारणाथश १ को्ी १८ लाख रुपयाींचा खचश
करण्यात आला असताींना, नागरीकाींना पाण्याकषरता वणवण कर्रावे लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, पाणी ्ीं चाई असलेल्हया गावातील नागरीकाींना पाणी उपलब्ध व्हावे
याकषरता र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्हयास, त्याची सवशसाधारण कारणे काय
आहे त ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) नाही, हे खरे नाही. वधाश जिल्ह्यात अर्ा पषरजसथती
उद््ावलेली नाही.
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०१४-२०१५ च्या ्ीं चाई कालावधीत ्ीं चाई अींतगशत
घेण्यात आलेल्हया उपाययोिनाींवर रुपये ९६.८८ ल्षण खचश करण्यात आला आहे .
(३) पाणी ्ीं चाई कृती आराखड्यात प्रसताववत केल्हयाप्रमाणे उपाययोिना करण्यात
आलेल्हया आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------िेंद्र सरिार अन्न सुरक्षा िायद्यात िरीत असलेला नदल
(१०४)

*

श्री.सांजय

६९५७
दत्त,

श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.मुझफ्र्र हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांने,
श्रीमती

हुस्ननानस खशलर्े, श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :
सन्माननीय अन्न, नागरी परु िठा ि ्ाहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) केंद्र सरकार अन्न सरु ्षणा कायद्यात बदल करीत असन
ू या कायद्याच्या क्षणेत

येणाऱ्या दे र्ातील ६७ ्क्के कु्ुींबाची सींख्या ४० ्क्क्यावर आणणार असल्हयाचे
ददनाींक २६ माचश, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील सावशिननक ववतरण व्यवसथा सवांसाठी खुली करण्यासह
रे र्नवर धान्याचे प्रमाण वाढववणे, डाळी व खाद्यतेल दे णे यासाठी ननणशय घेऊन
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्हयास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. धगरीश नाप

: (१) िी.र्ाींताकुमार, सींसद सदसय याींच्या अध्य्षणतेखाली ाारतीय

अन्न महामींडळाच्या पन
ु रश चनेबाबत मर्र्ारस करण्यासाठी केंद्र र्ासनाने सथापन
केलेल्हया उच्चसतरीय सममतीच्या अहवालात लााार्थयांची सींख्या ४०% करण्याबाबत
मर्र्ारस केली आहे .
(२) व (३) राषट्रीय अन्नसुर्षणा अगधननयम, २०१३ मध्ये ववदहत केलेल्हया पषरमाणात

पात्र लााार्थयांना अन्नधान्याचा लाा दे ण्यात येतो. सदर पषरणामात वाढ करण्याची
बाब राज्य र्ासनाच्या अखत्याषरतील नाही. डाळ व खाद्यतेल दे ण्याची बाब
र्ासनाच्या ववचाराधीन नाही.
-----------------
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राज्य शासनाच्याितीने मराठी भाषा सांिधयन पांधरिडा साजरा िरण्यानानत
(१०५)

*

८८१७

श्री.जनायदन चाांदरस िर, श्री.राजेंद्र मुळि, श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े,

श्री.रामहरी रुपनिर :
करतील काय :-

सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्य र्ासनाने ल्षणावधी रुपये खचश करुन गे् वे ऑर् इींडडया वर मराठी ाािेचा
गौरव करण्याचा दे खावा केला असुन प्रत्य्षणात मात्र मराठी सींवधशनाकडे दल
श केले
ु ्षण
असुन महाराषट्र ददनाींच्या ननममत्ताने सुरु झालेल्हया मराठी ाािा सींवधशन पींधरवडा

उल्ून चालला तरी एकाही सरकारी कायाशलय सींसथेत या सींदााशतील कायशरमाचे
आयोिन करण्यात आले नसल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्या दरययान ननदर्शनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, राज्य र्ासनाच्या वतीने ददनाींक १ मे, २०१५ ते १५ मे, २०१५ या
कालावधीत मराठी ाािा सींवधशन पींधरवडा सािरा केला िातो. यींदा याबाबतचा
ददनाींक २ मे, २०१५ रोिी र्ासन ननणशय िारी करण्यात आला व त्या अनुिींगाने

सींबींधीत र्ासकीय कायाशलये तसेच व्यापारी-खािगी बशकाींनी हा मराठी सींवधशन
पींधरवडा सािरा करण्याचे सगू चत केले आहे , तसेच केलेल्हया कायशरमाींचा अहवाल िन
ू
पयंत दे ण्याचेही सपष् करण्यात आले मात्र बहुसींख्य सरकारी ववााग आणण खािगी
सींसथाकडून या ननणशयावर कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही,
सन २०१४ करीता ाारतीय सादहत्य ्षणेत्रातील सवोच्च मानला िाणारा
‘’ज्ञानपीठ पुरसकार ज्येषठ सादहजत्यक प्रा.ाालचींद्र नेमाडे याींना प्रदान करण्यात आला.
ज्ञानपीठ वविेत्याींचा गौरव हा मराठी ाािेचा गौरव असल्हयामळ
ु े र्ासनाच्या वतीने

प्रा.नेमाडे याींचा गौरव करण्यासाठी तसेच यापूवीचे पुरसकार वविेते याींचे समरण

करण्यासाठी ज्ञानपीठ गौरव सोहळा हा कायशरम दद. ७.५.२०१५ रोिी गे् वे ऑर्
इींडडया येथे आयोजित केला होता.
सन २०१३ पासून दद. १ ते १५ मे या कालावधीत प्रनतविी ‘’मराठी ाािा

सींवधशन पींधरवडा’’ सािरा करण्यात येतो. प्रनतविाशप्रमाणे या विीदे खील मराठी ाािा
सींवधशन पींधरवडा सािरा करण्याबाबत सवश र्ासकीय ननमर्ासकीय कायाशलयाींना
र्ासन सतरावरुन सूचना दे ण्यात आल्हया होत्या.
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मराठी ाािा ववााग व त्याअींतगशत सवश कायाशलयाींनी मराठी ाािा सींवधशन
पींधरवडा सािरा करण्याच्या दृष्ीने ववववध कायशरमाींचे आयोिन केले होते.
(२) नाही.
दद.१ ते १५ मे या कालावधीत मराठी ाािेर्ी सींबींधीत ववववध कायशरम
आयोजित करण्याबाबत प्रनतविी सूचना दे ण्यात येतात. चालू विीदे खील ाािा सींवधशन
पींधरवडा सािरा करण्याबाबत र्ासनामार्शत सवश सींबींगधताींना आवाहन करण्यात आले

होते. त्याअनि
घेण्याकरीता
ु ींगाने ववववध नाववन्यपूणश उपरमाींची मादहती िाणन
ू
याबाबतचा अहवाल र्ासनाने मागववला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------मांन
ु ई विद्यापीठाच्या हद्दीत ४० निीन विधी महाविद्यालये सुरु िरण्यानानत
(१०६)

*

८५७३

श्री.अशोि उर्य भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि,

श्री.प्रिाश त्रननसाळे , श्री.सततश चव्हाण :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववधी र्ाखेकडे ववद्यार्थयांना कल वाढत असल्हयाने मुींबई ववद्यापीठाच्या हद्दीत
४० नवीन ववधी महाववद्यालये सुरु करण्याबाबत सींसथाींनी सादर केलेल्हया प्रसतावाींना
ववद्यापीठाच्या व्यवसथापन पषरिदे च्या बैठकीत मींिूरी दे ण्यात आल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रसतावाींना उच्च व तींत्रमर््षणण ववाागाने मान्यता दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कायशवाही केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे : (१) होय.
(२) व (३) महाराषट्र ववद्यापीठ अगधननयम १९९४ च्या कलम ८२ व र्ासन ननणशय
दद. ३०.१०.२०१० अन्वये ववदहत कायशपध्दतीनुसार ववद्यापीठाने प्रसताव सादर केले
आहे त

.

तथावप

र्ासनाने

र्ै्षणणणक

विश

२०१५-१६

साठी

कोणतेही

नववन

महाववद्यालय, अनतषरक्त तुकडया, अ्यासरम / वविय व ववद्यार्ाखा मींिुर न
करण्याचा

ननणशय

घेतला

पाठववण्यात आलेले आहे त.

आहे .

त्यानुसार

प्राप्त

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

प्रसताव

ववद्यापीठाींना

परत
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मौजे खोप ी (ता.शशरुर, जज.नीड) गािात स्िजलधारा शासिीय योजनेनानत
(१०७)

*

९९४८

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे खोप्ी (ता.मर्रुर, जि.बीड) गावात सविलधारा र्ासकीय योिना सन
२००४-०५ पासून सुरु करण्यात आलेल्हया येािने अींतगशत अल्हपर्ा खचाशची एकच ववदहर

खोदली असुन त्याव्यनतषरक्त कोणतेही कामे न करता २५ ल्षण रुपयाींपे्षणा िासत खचश

केल्हयाचे दाखवून तसेच सन १९९५ पूवी र्ासनाची कायमसवरुपी नळयोिना अींतगशत

७ लाखाची झालेली कामे पुढे सविलधारा योिनेअींतगशत केल्हयाचे कागदोपत्री दाखववले
असन
सदरील योिने अींतगशत पाण्याचा एका थेंबाचाही लाा गावाींना झालेला
ु
नसल्हयाचे माहे िून, २०१५ च्या पदहल्हया सप्ताहात ननदर्शनास आले , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, ग्रामपींचायत मौिे-खोप्ी (ता.मर्रुर, जि. बीड) याींनी ददनाींक २६
िानेवारी,

२००५

रोिी

अववश्वासाचा

ठराव

आणला,

तसेच

याबाबत

झालेल्हया

गैरव्यवहारासींबींधी मा कायशकारी अमायींता याींना ददनाींक ४ र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ रोिी
ग्रामपचाींयत सदसय िी. खरमारे याींनी तरार अिश ददला आहे तसेच मुख्य कायशकारी

अगधकारी, जि. पषरिद, बीड याींना पाणीपुरवठा सममती खोप्ी मार्शत ननवेदन ददले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय
ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार सींबींगधत दोिीींवर पढ
ु े कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही,
मौ.खोप्ी ता. मर्रुर कासार या गाींवा कषरता सन १९९८-९९ मध्ये ककमान
गरिा कायशरमातींगत
श रु. ७.८६ ल्षण ककमींतीची पाणी पुरवठा योिना राबववण्यात
आली होती. तदनींतर सविलधारा कायशरमातींगत
श विश २००४-०५ मध्ये रु. १२.०० ल्षण
ककीं मतीची योिना मींिूर होवून ग्रामीण पाणी पुरवठा सममती खोप्ी मार्शत कामे

हाती घेवून येािनेतील समाववष् सवश उपाींगे पूणश करुन ददनाींक ०१.०६.२००६ पासून
पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात आला. ददनाींक २६.०१.२०१३ रोिी सींबींगधत ग्राम पींचायत
कायाशलयास पुढील दे खााल दरुसती करीता हसताींतषरत करण्यात आली आहे व
आिही सदर योिनेतून पाणीपुरवठा सुरळीत चालु आहे .

96
वर उल्हलेख केलेल्हया दोन्ही योिनेतील उपाींगे वेगवेगळया प्रकाराची असून

कामामध्ये द्ववरुत्ती नाही.
(२) अींर्त: खरे आहे .

तात्कालीन सरीं पच ग्राम पींचायत खोप्ी याींच्यावर ददनाींक १३.०४.२००४ रोिी
अववश्वासाचा

ठराव

मींिूर

झाल्हयाचे

ग्राम

पींचायत

खोप्ी

येथून

प्राप्त

दसताऐवजविावरुन ददसून येत आहे . ददनाींक ०४.०२.२०१४ रोिी िी. खरमा्े र्ेिनारायण

सींतराम याींनी सविलधारा योिनेच्या कामाबाबत तरार दाखल केली होती. परीं तू
उक्त योिना षरतसर पुणश करुन पाणीपुरवठा सुरळीतपणे चालू करुन ददनाींक
२६.०१.२०१३

रोिी

सींबींगधत

ग्रामपींचायतीस

पुढील

दे खााल

व

दरु
ु सतीकरीता

हसताींतरीत करण्यात आली आहे व आिही पाणीपुरवठा चालु आहे त्यामुळे चौकर्ी
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
----------------नाांदेड जजल््यात िैयजक्ति शौचालय नाांधिाम योजनेच्या
अनुदान िा पात झालेला गोंधळ
(१०८)

*

८९३७

श्री.अमरनाथ राजसरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्य भाई

जगताप, श्री.सुभाष झाांनड :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र र्ासनाच्या सवच्छ ाारत ममर्न अींतगशत नाींदेड जिल्ह्यात वैयजक्तक
र्ौचालय बाींधकाम योिनेच्या अनुदान वा्पात गधळधळ झाल्हयाच्या तरारी आल्हयाचे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान ननदर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ौचालय बाींधकाम करण्यासाठी र्ासनाकडून १२ हिार रुपये ममळत

असन
ग्रामीण ाागात या लोकचळवळीला नागषरकाींचे मोठया प्रमाणात सहकायश
ु
ममळत आहे परीं तू या बाींधकामाच्या प्रत्य्षणात ३० ते ३५ हिार एवढा खचश येत असुन

र्ासनाकडून ममळणारे १२ हिार रुपयाींचे अनुदानही मागील तीन मदहन्याींपासून
थकीत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने त्वरीत चौकर्ी करुन दोिाींवपताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. नननराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही.
(२) केंद्र परु सकृत सवच्छ ाारत ममर्न अींतगशत दद. २ ऑक््धळबर, २०१४ पासन
ू
र्ौचालय बाींधकामाचे अनुदान सुधाषरत करुन रु. १२,००० इतके करण्यात आलेले

आहे . जिल्हहा पषरिद, नाींदेड अींतगशत एकुण १३०९ ग्रामपींचायती असून सन २०१४-१५
या आगथशक विाशत ५५,५७५ र्ौचालयाचे बाींधकाम झालेले आहे . तसेच माचश २०१५
नींतर आिपावेतो आणखी २७००० र्ौचालयाींचे बाींधकाम झालेले आहे . अर्ाप्रकारे
जिल्ह्यात एकूण ८२,५७५ र्ौचालयाींचे बाींधकाम झालेले आहे . यापैकी

२९०००

लााार्थयांना रु. ३५ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच उवशषरत
५३,५७५ लााार्थयांना र्ौचालयाचे अनुदान रु. ६४ को्ीचे ववतरण अद्यावप करावयाचे
आहे .

सन २०१४-१५ या ववत्तीय विाशत केंद्र र्ासनाकडून एकूण रु. ६५५.०२ को्ी

इतके अनद
ु ान प्राप्त होणे अपेक्ष्षणत होते परीं तू, प्रत्य्षणात रु. २३६.११ को्ी इतकेच

अनुदान प्राप्त झालेले आहे . त्यामुळे मागणीनुसार पूणश ननधी जिल्हहा पषरिदाींना
ववतरीत करणे र्क्य झाले नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(१०९)

*

----------------खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात तीव्र पाणी ां चाई तनमायण झाल्यानानत
९०४९

श्रीमती हुस्ननानस खशलर्े, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.अशोि उर्य भाई जगताप :

सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालुक्यात तीव्र पाणी्ीं चाई ननमाशण झाल्हयाने पाणी व्यापारी
पाणी र्ुध्दीकरणाची कोणतीही प्रकरया न करता पाणी ववकत असल्हयाने नागरीकाींच्या

आरोग्याला धोका ननमाशण झाला असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरययान
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, कोणताही व्यवसाय कर न ारता पाणी व्यापार करणा-यावर र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. नननराि लोणीिर : (१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालक्
ु यात अर्ा प्रकारची कोणतीही
तरार प्राप्त झालेली नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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(११०)

*

िोंिणासाठी स्ितांत्र विद्यापीठ स्थापन िरण्यानानत.
९८३९

अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ज्या ववद्यापीठाअींतगशत २०० पे्षणा अगधक महाववद्यालये असतील तर सदर
ववद्यापीठाचे ववकेंद्रीकरण करता येईल, असा ननणशय सन २०११ मध्ये राज्याच्या
मींत्रीमींडळाने घेतलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, मुींबई ववद्यापीठाअींतगशत सध्या ८०० पे्षणा अगधक महाववद्यालये सुरु
असल्हयाने मुींबई ववद्यापीठाचे ववकेंद्रीकरण करुन, कधळकणवामसय ववद्यार्थयाशसाठी

सवतींत्र रत्नागगरी येथे कोकण ववद्यापीठ रत्नागगरी येथे ननमाशण करण्यात यावे , अर्ी
मागणी कधळकण पषरसरातील ववद्याथी व पालक तसेच मर््षणक, मर््षणण तज्ञ गेल्हया
विाशपासून ते आितागायत मा. उच्च व तींत्र मर््षणण मींत्री, महाराषट्र राज्य, प्रधान

सगचव, उच्च व तींत्रमर््षणण ववााग, मींत्रालय व सींचालक, तींत्रमर््षणण, महाराषट्र र्ासन
याींच्याकडे करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, त्याप्रकरणी कायशवाही करण्यात आली आहे काय, नसल्हयास कारणे व
याबाबतची सद्य:जसथती काय आहे ?
श्री. विनोद तािडे : (१) नाही.
(२) होय.
(३) ववद्यापीठाचे ववाािन करण्यासाठी डॉ.राम ताकवले याींच्या अध्य्षणतेखाली गठीत
केलेल्हया सममतीचा अहवाल ववचाराधीन आहे .
-----------------

विधान भिन :
मांन
ु ई.

उत्तमशसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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