
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

बधुिार, हदनाांि १४ माचच, २०१८ / फाल्गनु २३, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याण, उच् च ि 

तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति िायच, 
अल्पसांखयाांि वििास आणण िक्फ मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण, 
अन् न ि औषध प्रशासन, सांसदीय िायच मांत्री 

(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांखया - २९ 
------------------------------------- 

  
अमरािती शहरात तसेच जिल््यात घरगुती गॅसचा  

होत असलेला अिैध िापर 
  

(१) *  ११०५८०   प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषचिधचन सपिाळ 
(बलुढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.रणिीत िाांबळे 
(देिळी) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती शहरात तसेच जिल्ह्यात घरगतुी गॅसचा वापर िनरे्र व झेरॉक्स 
कें द्र चालववण्यासाठी तसेच अवधै वाहतकु करणार् या वाहनाींकररता करण्यात येत 
असल्हयाचे दिनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर जिल्ह्यातील घरगतुी गॅसच्या अवधै वापराबाबत परुवठा 
ववभागाचे िलुशक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेत्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) अमरावती शहरात तसेच जिल्ह्यात घरगतुी गॅसचा वापर 
िनरे्र व झेरॉक्स कें द्र चालववण्यासाठी होत असल्हयाची बाब ननिशशनास आलेली 
नाही. तथावप, दि.३१.१.२०१८ रोिी अमरावती शहरात गॅस सससलींडरमधून प्रवासी 
ऑ्ोररक्षामध्ये गॅस भरताींना ननिशशनास आल्हयाने ७ सससलींडर व १ ररफीसल ींग 
मशीन िप्त करण्यात आली. सींबींधधताींवर िीवनावश्यक वस्त ूअधधननयम, १९५५ 
नसुार गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
देऊळगािरािा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील तसेच इरला (ता.जि.बुलडाणा) 

येथील व्यायाम शाळाांची चौिशी िरण्याबाबत 
  

(२) *  १०६८८१   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शस ांदखेड रािा), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेऊळगावरािा (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील कागिोपत्री सरुु असलेल्हया 
व्यायामशाळा व सावशिननक वाचनालयाची चौकशी करुन िोषी सींस्था 
चालकाींववरुध्ि चौकशी करण्याची मागणी तहससलिाराींकड ेदिनाींक ३० डडसेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मौिे इरला (ता.जि.बलुडाणा) येथे आिशश क्रीडा, साींस्कृनतक, 
िनिागतृी ग्रामववकास बहुउद्देसशय मींडळ या सींस्थेन ेसन २०१०-२०११ मध्ये 
व्यायाम शाळेसाठी २ लक्ष रूपये अनिुान घेवनू प्रत्यक्षात कोणतहेी काम न 
करता गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     जिल्हहा क्रीडा अधधकारी, बलुढाणा याींनी सिर सींस्थेच्या व्यायामशाळेची 
प्रत्यक्ष भे् िेऊन तपासणी  केली असता सींबींधधत सींस्थेने व्यायामशाळेचे 
बाींधकाम केलेले दिसनू आल े आहे. त्यानसुार सिर सींस्थेने व्यायामशाळा 
बाींधकाम पणूश असल्हयाचे प्रनतवेिन इरला येथील सरपींच व ग्रामसेवक याींच्या 
स्वाक्षरीने जिल्हहा क्रीडा अधधकारी, बलुढाणा याींना सािर केले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रेणापूर (जि.लातूर) तालुक्यातील पाणीटांचाई तनिारणाबाबत 
  

(३) *  १११२००   श्री.त्र्यांबिराि शभस े (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापरू (जि.लातरू) तालकु्यातील िरवषी गोपाळवाडी, सकुणी, दिघोळ 
िेशमखु, असराची वाडी, मसुळेवाडी, हारवाडी येथे पाणी ी्ंचाई भासत असल्हयामळेु 
सावशिननक पाणीपरुवठा ववहीर खोिकाम व पाणीपरुवठा योिना कायाशजन्वत 
करण्याबाबत भिूल सवेक्षण ववभाग व पाणीपरुवठा ववभाग, ग्ववकास 
अधधकारी याींनी सींयकु्त पाहणी करून उपाययोिना करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी (लातरू ग्रामीण) याींनी रेणापरू तहसील कायाशलयात झालेल्हया 
आढावा बठैकीत ग् ववकास अधधकारी, रेणापरू याींच्याकड ेदिनाींक २४ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्याअनषुींगाने शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौिे गोपाळवाडी येथे यापवूी सावशिननक ववदहर मींिूर असनू त्याचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. मौि ेसकुणी व दिघोळ िेशमखु या गावाींना अस्तीत्वातील 
पाणी परुवठा योिनाींमधून पाणी परुवठा करण्यात येत आहे. 
     उवशररत असराची वाडी, मसुळेवाडी व हारवाडी या ग्रामपींचायतीींना 
सावशिननक पाणी परुवठा ववदहरीचे प्रस्ताव पींचायत ससमतीकड े सािर 
करण्यासाठी कळववण्यात आल ेआहे. तसेच या गावाींच्या सींभाव्य पाणी ी्ंचाई 
ननवारणाथश त्याींचा सन २०१७-१८ च्या ी्ंचाई कृती आराखडयामध्ये समावेश 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

चोपडा (जि.िळगाि) तालुक्यातील गािाांचा मुखयमांत्री ग्रामीण पेयिल 
योिना टप्पा-२ मध्ये समािेश िरण्याबाबत 

(४) *  १११८९६   श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (जि. िळगाव) तालकु्यातील लासरू व ८ गाींवे-प्रा.पा.प.ुयोिना,  
वढोिा व ३ गावे- प्रा.पा.प.ु योिना, गोरगावल े ब.ु, व धानोरा या गावाींचा 
मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिना ्प्पा-२ मध्ये समावेश करण्यात यावा 
याबाबतचा प्रस्ताव अध्यक्ष, म.ुग्रा.पे.का.व्यवहायशता ससमती तथा अधधक्षक 
असभयींता, म.िी.प्रा.मीं.नासशक याींनी कक्ष अधधकारी (पा.प.ु १९), पाणी परुवठा व 
स्वच्छता ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचेकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ववशषेतः लासरू व ८ गाव ेप्रािेसशक पाणी परुवठा योिनेंतगशत 
असनू लासरू या गावात वव ींधन ववहीरीतील पाण्यामध्ये क्षाराचे प्रमाण मोठ्या 
प्रमाणात आढळल्हयामळेु गावकर् याींमध्ये गडुघेिखुी, पो्िखुी, ककडनीच्या 
ववकाराच ेप्रमाण वाढत असनू ककडनीच्या आिाराने लासरू या गावात िरवषी 
ककमान २० त े२५ लोकाींचा मतृ्य ूहोतअसल्हयाने सिर प्रस्ताव मींिूर करावा अशी 
मागणी करणारे पत्र स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.पाणी परुवठा व स्वच्छता 
मींत्री याींना दिनाींक २५ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्या समुारास दिले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार उपरोक्त मागणी व प्रस्तावाच्या अनषुींगाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राज्यात मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशक्रम ् प्पा-२ राबववण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
तुळिाभिानी शशक्षण प्रसारि मांडळ (जि.चांद्रपूर) िनसडी या सांस्थेच्या 

व्यायामशाळेच्या बाांधिाम अनुदानात झालेला गैरव्यिहार 
  

(५) *  १०५४६०   श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट), 
श्री.िृष्ट्णा गिब े (आरमोरी), अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळुिाभवानी सशक्षण प्रसारक मींडळ (जि.चींद्रपरू) वनसडी या सींस्थेच्या 
व्यायामशाळेच्या बाींधकामात बनाव् कागिपत्राींदवारे अींिािे २ लक्ष रुपयाींच े
अनिुानात गरैव्यवहार करण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी तळुिाभवानी सशक्षण प्रसारक मींडळ, वनसडी या 
सींस्थेच्या सींस्थाचालकाववरुद्ध जिल्हहा क्रीडा ववभागाने वसलुीची नो्ीस बिावलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर शासकीय यवुा धोरण सन २०१३-१४ अींतगशत गडधचरोली 
जिल्ह्यासह चींद्रपरू जिल्हहा व राज्यातील अन्य जिल्हहे तसेच ववरसावरकर 
भोयगाव, तळुिाभवानी वनसडी, श्रीराम सशक्षण सींस्था वपपडाश या सींस्थेन े
बनाव् कागिपत्राींव्िारे व उपरोक्त िसमनीवर बाींधकाम न करता शासनाच े
अनिुान प्राप्त केल,े हे ही खरे आहे, 
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(४) असल्हयास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्यानसुार सिर तळुिाभवानी सशक्षण प्रसारक मींडळ 
वनसडी या सींस्थसेह अन्य सींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) जिल्हहा क्रीडा अधधकारी, चींद्रपरू याींनी सिर सींस्थाींच्या व्यायामशाळेची 
तपासणी / पाहणी केली असता सींस्थाींनी व्यायामशाळेचे बाींधकाम केलेले 
आढळून न आल्हयामळेु तळुिाभवानी सशक्षण प्रसारक मींडळ वनसडी या सींस्थेस 
दिनाींक २६.१२.२०१७ व श्रीराम सशक्षण सींस्था, वपपडाश, ता.कोरपना, सींत रामराव 
महाराि, सेवािासनगर, ता.जिवती, असभषके ग्रामववकास सींस्था, वप्ीगडुा, 
ता.जिवती, स्वातींत्र्यवीर सावरकर सशक्षण प्रसारक मींडळ, भोयगाींव, ता.कोरपना 
या सींस्थाींना दिनाींक २०.०२.२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हहा क्रीडा अधधकारी, 
चींद्रपरू याींनी १८% व्यािाने अनिुानाची रक्कम शासनास चलनादवारे 
भरण्याकररता कळववल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
श्रीक्षेत्र माहूर येथील राष्ट्रिुट िाशलन पाांडि लेण्याच्या दरुािस्थेबाबत 

  

(६) *  ११४१०५   श्री.वििय भाांबळे (जिांतरू) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायच मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीक्षेत्र माहूर (जि.नाींिेड) येथील ऐनतहाससक पाींडव लेणी दिनाींक १२ 
िानेवारी, १९५३ रोिी वा त्या समुारास औरींगाबाि परुातत्व ववभागाच्या ताब्यात 
दिललेी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन १९५३ पासनू परुातत्व ववभागाकडून या पाींडव लेण्याींचा 
कोणताही ववकास करण्यात आला नसल्हयामळेु लेण्याींची अत्यींत िरुावस्था 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सिर लणेीच्या ितन व ववकास कामाींच ेअींिािपत्रक तयार करुन 
त्यास शासनाकडून प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता केव्हापयतं िेण्यात येणार 
आहे, 
(४) असल्हयास याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल ेव त्यानसुार पाींडव लेण्याींच्या ववकासकामाबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) नाही.   
(३) व (४) सींचालक, परुातत्व व वस्तसुींग्रहालये सींचालनालय याींच्याकडून सिर 
लेणीच्या ितन व ववकास कामाचे अींिािपत्रक प्राप्त झाल्हयानींतर शासनाकडून 
प्रशासकीय व ववत्तीय मान्यता िेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाशशि शहराििळील नासडी ि नांहदनी नदीत रसायनयुक्त  
पाणी सोडले िात असल्याबाबत 

  

(७) *  ११३०८५   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्रीमती देियानी 
फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय पयाचिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नासशक शहरािवळील नासडी व नींदिनी निीपात्रात गेल्हया काही वषाशत 
मोठया प्रमाणात रासायननक पाणी, भसूमगत ग्ाराचे पाणी, कचरा इत्यािी थे्  
्ाकला िात असल्हयाने नियाींचे मोठया प्रमाणात प्रिषूण होत असनू नागररकाींच े
आरोग्य धोक्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त नियाींमध्ये रसायनयकु्त पाणी सोडल्हयाबाबतची तक्रार 
नासशक महानगरपासलकेने महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळ याींच्याकड ेदिनाींक २ 
फेब्रवुारी, २०१८ रोिी वा त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, नासशक जिल्हहयातील अींबड औदयोधगक वसाहतीतील सीई्ीपी 
प्रकल्हप पयाशवरण ववभागाच्या परवानगीववना प्रलींबबत असल्हयाची बाब माहे 
नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननषपन्न 
झाल ेव त्यानसुार सिर प्रिषूणावर प्रनतबींध घालण्यासाठी कोणती कायशवाही 
केली, तसेच सीई्ीपी प्रकल्हपाच्या सवश परवानग्या घेवनू सिर प्रकल्हप सरुु 
करण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सातपरू औदयोधगक वसाहत, एफ सके््र मधील कीं पन्याींनी त्याींचे 
साींडपाणी पाईपलाईनदवारे भवर मळा व धमाशिी कॉलनी नाल्हयामध्ये उघडयावर 
सोडल्हयाबाबतची तक्रार महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळाकड े नासशक 
महानगरपासलकेने दिनाींक २०/१२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये केली होती. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) • नासशक महानगरपासलकेकडून दिनाींक २०/१२/२०१७ रोिीच्या प्राप्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने महाराषर प्रिषूण ननयींत्रण मींडळाने ३२ उदयोगाींना भे्ी 
दिल्हया असनू सिर भे् ीिरम्यान ३२ उदयोगाींपकैी २९ उदयोगात उत्पािन 
प्रकक्रयेत पाण्याचा वापर करण्यात येत नसल्हयाचे आढळून आल.े उवशरीत ३ 
उदयोगाींपकैी २ उदयोगाींवर त्याींचे उत्पािन बींि करण्याचे ननिेश पारीत करण्यात 
आल ेअसनू एका उदयोगाला उत्पािन बींि का करू नये अशा आशयाची कारणे 
िाखवा नो्ीस बिाववण्यात आली आहे. 
• अींबड औदयोधगक वसाहतीतील सीई्ीपी प्रकल्हपास पयाशवरण अनमुती 
समळणेबाबतचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय तज्ञ मलु्हयाींकन ससमती – १ (SEAC-१) 
च्या १४२ व्या बठैकीत ववचाराथश ठेवण्यात आलेला होता. सिर बठैकीत झालेल्हया 
चचेच्या अनषुींगाने प्रकल्हप प्रवतशकाकडून पतूशता अहवाल अदयापपयतं ससमतीकड े
प्राप्त झाला नसल्हयाने प्रस्ताव प्रलींबबत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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हादगाि (जि.नाांदेड) तालुक्यात स्िच्छ भारत शमशन  
अांतगचत िाम ेिागदोपत्री िेली असल्याबाबत 

  

(८) *  १०९१६३   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हािगाव (जि.नाींिेड) तालकु्यात स्वच्छ भारत समशन अींतगशत अनेक 
गावातील शौचालयाींची काम ेननकृष्, अपणूश तर काही कामे कागिोपत्री केली 
असल्हयाचे दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननिशशनास आल े
आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हािगाव तालकु्यासाठीचे स्वच्छ भारत समशन अींतगशत रुपये ४ 
को्ीींचे अनिुान थकीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय चौकशीत काय 
आढळून आल ेआहे त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही 
     स्वच्छ भारत समशन (ग्रामीण) अींतगशत हािगाींव तालकुा, जिल्हहा नाींिेड 
येथे पायाभतू सवेक्षण २०१२ नसुार एकूण ४२८४३  कु्ुींबे  होती. त्यापकैी ८८६३ 
कु्ुींबाींकड ेशौचालये होती, तर ३३९८० कु्ुींबाींकड ेशौचालये नव्हती. हया सवश 
३३९८० कु्ुींबाींना शौचालये िेण्यात आली असनू, सिरचे उद्दीष् पणूश झाल ेआहे. 
हािगाव तालकु्यात शौचालय बाींधकाम अधशव् व ननकृष् झाल्हयाचे ननिशशनास 
आलेले नाही.  
(२) नाींिेड जिल्हहयातील हािगाींव तालकु्यात सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १६३३९ 
शौचालये बाींधलेली असनू त्यापकैी ८३३३ कु्ुींबाींना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन 
रक्कम िेण्यात आली आहे. उवशररत ८००६ कु्ुींबाींनी बाींधलेल्हया शौचालयाींची 
पडताळणी सरुू असनू लाभाथी कु्ुींबाींना शौचालय बाींधकाम प्रोत्साहन रक्कम 
िेणे बाबतची कायशवाही सरुू आहे. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
बािधन ि िाघोली (जि.पुणे) विभागातील महाविद्यालयाांनी मागासिगीय 
विद्यार्थयाांची शशष्ट्यितृ्ती िॉलेिच्या खात्यात िमा िेली असल्याबाबत 

  

(९) *  ११४६२०   प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आधथशक मागास ववदयार्थयांसाठी शासनाने सरुु केलेली रािश्री शाहू 
महाराि सशषयवतृ्ती (E.B.C) ववदयार्थयांच्या खात्यात न भरता 
महाववदयालयाींनी स्वतःच्या खात्यात भरल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गतवषी ववदयार्थयाशच्या खात्यावर शलु्हक िमा करण्याची प्रकक्रया 
पणूश झालेली नसल्हयाने उक्त शलु्हक महाववदयालयाकड ेसपुिूश करण्यात आल ेमात्र 
पणु्यातील बावधन व वाघोली पररसरातील काही नामाींककत महाववदयालयाींनी ही 
सशषयवतृ्ती िमा केली नाही, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सशषयवतृ्ती (E.B.C) ववदयार्थयांच्या खात्यात िमा 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली तसेच सींबींधधत िोषी महाववदयालयावर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही.   
     दिनाींक १३ ऑक््ोबर,२०१६ रोिीच्या शासन ननणशयातील तरतिुीनसुार 
शकै्षणणक वषश २०१६-१७ कररता ववदयार्थयांच्या प्रवेशाच्या वेळी ५० ्क्के 
शकै्षणणक शलु्हक सींस्थाींकडून आकारण्यात आलेले आहे. उवशररत ५० ् क्के सशक्षण 
शलु्हकापो्ी शासनाकडून िेय असलेली सशषयवतृ्तीची रक्कम सींबींधधत सींस्थाींना 
अिा करण्यात आलेली आहे.  
(२) नाही. 



11 

     पणु्यातील बावधन व वाघोली येथील काही सींस्थाींकडून शकै्षणणक वषश 
२०१६-१७ मध्ये प्रवेशाच्यावेळी ५० ्क्क्यापके्षा िास्त शलु्हक आकारण्यात 
आलेल्हया ववदयार्थयांना शासनाकडून िेय असणारी ५० ्क्के सशषयवतृ्तीची 
रक्कम सींस्थाींमाफश त सींबींधधत ववदयार्थयांना अिा करण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िुळगाि बदलापूर (जि.ठाणे) पाशलिा क्षेत्रातील बदलापूर विभाग 
हायस्िूलमधील आहारामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(१०) *  ११३८४३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुळगाव बिलापरू (जि.ठाणे) पासलका क्षते्रातील बिलापरू ववभाग हायस्कूल 
येथे पोषण आहारातील झालले्हया अपहाराची तपासणी करण्याकररता दिनाींक २४ 
ऑगस््, २०१७ रोिी गेलेल्हया तपासणी पथकाला अनेक अननयसमतता आढळून 
आली असनू उक्त हायस्कूल मधील मखु्याध्यापक व सींचालक मींडळाने शालेय 
पोषण आहारामध्ये गरैव्यवहार केल्हयाचे तसेच मखु्याध्यापक याींनी बनाव् िात 
प्रमाणपत्रादवारे पिोन्नती घेतल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ननिशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार मखु्याध्यापक व सींचालक मींडळावर गरैव्यवहार 
प्रकरणी व बनाव् प्रमाणपत्रादवारे पिोन्नती घेणार्या मखु्याध्याकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) शालेय पोषण आहार योिनेमध्ये अननयसमतता केल्हयाच्या कारणावरून 
सींबींधधत शाळेच्या मखु्याध्यापकावर सशस्तभींगाची कायशवाही करण्याचे आिेसशत 
केले आहे.      
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     बनाव् िात प्रमाणपत्रादवारे पिोन्नती घेणार्या मखु्याध्यापक याींना 
पिानवत करण्यात आल ेहोत.े तथावप, मा.न्यायालयाने यास स्थधगती दिली. 
मा.न्यायालयाच्या ननणशयाववरुध्ि पनुशववचार याधचका िाखल करण्याची कायशवाही 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
अल्पसांखयाि शशष्ट्यितृ्ती योिनेतील (जि.हहांगोली) पहहली त ेदहािीच े

विद्याथी शशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत असल्याबाबत 
(११) *  ११२५९६   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्हहयामध्ये अल्हपसींख्याक सशषयवतृ्ती योिनेतील पदहली त े
िहावीच्या ववदयार्थयाशना िेण्यात येणार्या िहावीपवूश सशषयवतृ्ती योिनेतील 
ववदयार्थयांचे नतुनीकरण व नवीन ववदयार्थयांचे प्रस्ताव शाळा स्तरावर प्रलींबबत 
रादहल्हयाने ववदयार्थयांना सशषयवतृ्तीपासनू वींधचत राहाव ेलागणार असल्हयाचे माहे 
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रस्ताव शाळास्तरावर प्रलींबबत राहण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय 
आढळून आल,े तदनसुार ववदयार्थयांना सशषयवतृ्ती समळणेबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) होय. 
     कें द्र शासनाचे दि. २२/०८/२०१७ च्या पत्रान्वये उत्पन्नाबाबत पालकाींच े
स्वयींघोवषत प्रमाणपत्र न घेता सक्षम प्राधधकारी याींनी दिलेला उत्पन्नाचा िाखला 
बींधनकारक असल्हयाच े कळववल े आहे. त्यामळेु काही पालकाींनी उत्पन्नाचा 
िाखला वेळेत सािर न केल्हयामळेु अशा ववदयार्थयांची पडताळणी शाळास्तरावर 
प्रलींबबत रादहलेली आहे. त्यापकैी दहींगोली जिल्ह्यात शाळास्तरावर नवीन ५५२ व 
नतूनीकरणाचे ३० अस ेएकूण ५८२ अिश प्रलींबबत रादहल ेआहेत. 
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(३) व (४) नववन व नतूनीकरणाचे अिश शाळा स्तरावर प्रलींबबत असल्हयाबाबत 
कारणे िाखवा नोद्स िेण्यात आली आहे. सिर खुलाशामध्ये मखु्याध्यापकाींनी 
अस ेनमिू केल ेआहे की, पालकाींनी सहकायश न केल्हयामळेु नवीन ववदयाथी शाळा 
स्तरावर प्रलींबबत रादहल ेआहेत व नतूनीकरणाबाबतच ेववदयाथी शाळा सोडून 
गेले असल्हयामळेु शाळा स्तरावर प्रलींबबत रादहले आहेत. 

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

पारस प्रिल्पबाधधत क्षेत्रातील (ता.बाळापूर, जि.अिोला)  
दवुषत पाण्यामुळे ग्रामस्थाांचा झालेला मतृ्यू 

(१२) *  १११७५८   श्री.गोिधचन शमाच (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारस प्रकल्हपबाधधत क्षते्रातील (ता.बाळापरू, जि.अकोला) िवुषत पाण्यामळेु 
सातरगाव, कोळासा, मनारखेड, माींडोली, पारस, शळेि, सभकुीं डखेड व माींडवा 
गावातील ग्रामस्थाींचा मतृ्य ूझाल्हयाचे व अनेक ग्रामस्थ ककडनीच्या आिाराने 
त्रस्त असल्हयाच ेमाहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिर प्रकल्हपाकडून आश्वाससत केलेला कफल्ह्रप्लान्् कोळासा 
ग्रामपींचायतीला िेण्यात आला नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेत्यानसूार कोळासा ग्रामपींचायतीसह उक्त गावातील ग्रामस्थाींना 
शधु्ि वपण्याचे पाणी समळण्याकररता कफल्ह्रप्लान्् बसववण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१७-१८ या कालावधीत पारस प्रकल्हपबाधधत क्षते्रातील सातरगाव, 
कोळासा, मनारखेड, माींडोली, पारस, शळेि, सभकुीं डखेड व माींडवा या ८ गावातील 
८५ पाणी नमनु्याींची रासायननक तपासणी करण्यात आली त्यापकैी २८ पाणी 
नमनेु वपण्यास योग्य व ५७ पाणी नमनेु वपण्यास अयोग्य असल्हयाचे आढळून 
आल ेआहेत. 
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     जिल्हहा आरोग्य अधधकारी, जिल्हहा पररषि, अकोला याींचकेडून प्राप्त 
अहवालानसुार सींबींधधत गावातील ग्रामस्थाींचा िवूषत पाण्यामळेु मतृ्य ुझाल्हयाचा 
वा ग्रामस्थ ककडनीच्या आिाराने त्रस्त असल्हयाचे आढळून आले नाहीत. 
(२) महाराषर राज्य वीि ननसमशती कीं पनी, मयाशिीत याींचेकडून ग्रामपींचायत 
कोळासा येथ ेिलशदु्धीकरण यींत्र बसववण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) जिल्ह्यातील िवूषत पाणी आढळलेल्हया गावाींमध्ये िलशदु्धीकरण यींत्रणा 
बसववण्यासाठी जिल्हहा वावषशक योिनेअींतगशत रू. ८९.५१ लक्ष ची तरतिू मींिूर 
करण्यात आली असनू त्याअींतगशत १६ िलशदु्धीकरण यींत्र ेबसववण्याचे प्रस्ताववत 
आहेत. तसेच शासन स्तरावरून राषरीय ग्रामीण पयेिल कायशक्रम (पाणी 
गणुवत्ता बाधधत) अींतगशत २० िलशदु्धीकरण यींत्र े बसववण्यात आली असनू 
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रम (पाणी गणुवत्ता बाधधत) ्प्पा-२ अींतगशत १७ 
िलशदु्धीकरण यींत्र ेबसववण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
दहािीच्या नव्या अभ्यासक्रमाची विज्ञान आणण तांत्रज्ञान भाग १ आणण २ 

ची बालभारतीमाफच त पुस्तिे प्रिाशनापूिीच व्हॉटासॲपिर  
व्हायरल झाल्याबाबत 

  

(१३) *  ११३३५२   प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
श्रीमती तनमचला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे 
(मालाड पजश्चम), प्रा.विरेंद्र िगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात िहावीचा सन २०१८-१९ या शकै्षणणक सत्रापासनू अ्यासक्रम 
बिलणार असल्हयाने या नव्या अ्यासक्रमाची पसु्तके तयार करण्याची 
िबाबिारी शासनाने बालभारतीवर सोपववलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, नव्या अ्यासक्रमाची ववज्ञान आणण तींत्रज्ञान भाग १ आणण २ ची 
बालभारती माफश त तयार करण्यात आलेली पसु्तके प्रकाशना पवूीच दिनाींक २९ 
िानेवारी, २०१८ रोिी रात्री व्हॉ्सॲपवर व्हायरल झाल्हयाचे ननिशशनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या पसु्तकाची छपाई सशल्हलक असतानाच पसु्तके व्हा्सॲपवर 
आल्हयामळेु बालभारतीच्या सरुक्षा व्यवस्थेबाबत साशींकता ननमाशण झाली असनू 
गाईड ननसमशती करणार् या कपींन्याींचे मींडळाींत काम करणार् या लोकाींशी सींगनमत 
असल्हयामळेु असा गरैप्रकार झाल्हयाची शक्यता वतशववण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) पाठयपसु्तक ननसमशतीच्या प्रत्येक ्प्प्यावर ववशषेाधधकार्याींमाफश त ननयींत्रण 
ठेवनू व गोपननयता राखून कायशवाही करण्यात येत.े 
(४) सिर प्रकरणाबाबत िािर पोलीस ठाणे अींतगशत सायबर क्राईम ववभागाकड े
गनु्हा िाखल केला असनू त्याींच्यामाफश त तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बोरगाांि, तािारी, साखराळे, ढिळी, येलूर, गाताडिाडी, ठाणापुड,े 
मरळनाथपूर (ता.िाळिा, जि.साांगली) या गािातील  

पाणीपुरिठा योिना बांद असल्याबाबत 
  

(१४) *  ११४४७९   श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू) :   सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगाींव, ताकारी, साखराळे, ढवळी, येलरू, गाताडवाडी, ठाणापडु,े 
मरळनाथपरू (ता.वाळवा, जि.साींगली) या गावातील पाणीपरुवठा योिनाींना सन 
२०१४-१५ मध्ये वा त्या िरम्यान मींिूरी दिली होती, हे खरे आहे काय, 



16 

 
(२) असल्हयास, सिर योिना पणूश करण्याऐविी शासनाने सिर योिनाच बींि 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सिर योिना बींि असल्हयामळेु तथेील िनतलेा शतेीच्या व वपण्याच्या 
पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव बींि असललेी योिना सरुु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     मौ. बोरगाव, ताकारी, साखराळे, ढवळी, येलरू, गाताडवाडी, ठाणापडु,े 
मरळनाथपरू (ता.वाळवा, जि.साींगली) या गावातील पाणीपरुवठा योिनाींचा 
राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत सन २०१५-१६ च्या कृती आराखड्यात 
समावेश होता. परींत ुकें द्र शासनाने नवीन योिनाींची काम ेहाती घेऊ नयेत अशा 
सचूना दिल्हयाने पढुील कायशवाही करण्यात आली नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
     सिर गावाींना अजस्तत्वातील स्त्रोतातनू वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा सरुु 
आहे. तसेच सिर योिना या केवळ वपण्याच्या पाणीपरुवठ्याकररता असल्हयाने 
शतेीच्या पाण्यासाठी िनतलेा त्रास होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) उपरोक्त ०८ गावाींच्या पाणीपरुवठा योिनाींचा ववभागाच्या दि.०७ मे, २०१६ 
रोिीच्या शासन ननणशयानसुार मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत समावेश 
करण्यात आला आहे. सदयजस्थतीत मौ साखराळे, बोरगाव व ढवळी वगळता 
उवशररत ५ गावाींच्या पाणीपरुवठा योिनाींना मींिूरी िेण्यात आली आहे. त्यापकैी ३ 
गावाींच्या योिनाींची काम ेसरुु करण्यात आली असनू २ गावाींच्या कामाींची ननवविा 
कायशवाही अींनतम ्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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चांदगड (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील ९२ गािातील  
पाण्याच ेनमुने दवूषत आढळल्याबाबत 

 

(१५) *  ११३७२०   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापरू जिल्हहापररषिेच्या आरोग्य ववभागाने सन २०१६-१७ मध्ये 
वपण्याच्या पाण्याच्या केलेल्हया तपासणीमध्ये चींिगड तालकु्यातील ९२ गावातील 
पाण्याचे नमनेु िवूषत आढळल्हयाचे ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार उपरोक्त गावाींना शधु्ि पाणी परुवठा करण्यासाठी 
कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
     चींिगड तालकु्यामध्ये ११० गावे १६३ वाड्या वस्त्या असनू या सवश 
गावे/वाड्या वस्त्याींच्या २८३ पाणी परुवठा उद्भवाींचे वळेोवळेी सवेक्षण करून सन 
एवप्रल २०१६ त ेमाचश २०१७ मध्ये एकूण १३८९ पाणी नमनु्याींची िैववक तपासणी 
करण्यात आली. त्यापकैी १५२ उद्भवाींच े पाणी वपण्यास अयोग्य असल्हयाचा 
अहवाल उपववभागीय प्रयोगशाळा गडदहींग्लि याींचेकडून प्राप्त झाला आहे. 
(२) उपववभागीय प्रयोगशाळा गडदहींग्लि याींचकेडून सिर अहवाल प्राप्त 
झाल्हयानींतर पींचायत ससमती चींिगड येथील आरोग्य ववभागाकडून तातडीने सिर 
१५२ िवुषत पाणी उद्भवाींचे ननितंकूीकरण करून फेरतपासणी करण्यात आली व 
त्यानसुार सिरचे नमनेु वपण्यास योग्य असल्हयाचा अहवाल उपववभागीय 
प्रयोगशाळा गडदहींग्लि याींचकेडून प्राप्त झाला आहे. 
     चींिगड तालकु्यातील ६ प्राथसमक आरोग्य कें द्रामाफश त साथ पररजस्थती 
उद्भव ू नये म्हणून प्रनतबींधात्मक उपाययोिना ग्रामीण भागामध्ये ननयसमत 
राबववण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील खासगी शाळाांमध्ये आरटीई अांतगचत विद्यार्थयाांना  

पहील्या िगाचत प्रिेश शमळाला नसल्याबाबत 
  

(१६) *  १०८६७२   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :  सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खासगी शाळाींमध्ये आर्ीई अींतगशत ववदयार्थयांना पहील्हया वगाशत 
प्रवेश समळण्याकरीता १ लक्ष १९ हिार ८७६ राखीव असलेल्हया िागाींपकैी ५६ 
हिार ५७९ राखीव िागा भरल्हया नसल्हयाबाबतची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये ८ हिार ३०३ शाळाींमधुन १ लक्ष १९ 
हिार ८७६ िागा गरीबाींच्या मलुाींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्हया असनु त्याींना 
प्रवेश िेण्यासाठी सशक्षण ववभागाने ऑनलाईन प्रकक्रया राबववली असनूही ५६ 
हिार ५७९ िागावर गरिू ववदयार्थयांना अदयापही प्रवेश िेण्यात आलेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या गरीब मलुाींसाठी राखीव असलेल्हया ५६ हिार ५७९ िागाींवर 
खासगी शकै्षणीक सींस्थेनी अधधक उत्पन्न ग्ातील मलुाींना प्रवेश दिल्हयानींतरही 
प्रवेशाचे शलु्हक शासनास अिा करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार उक्त खासगी शकै्षणीक सींस्थेकडून प्रवेश शलु्हक 
वसलु करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
तथावप, सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वषाशत आर्ीई २५ ्क्के प्रवेशाच्या एकूण 
१,२०,८२२ िागाींपकैी ६३९६९ िागाींवर ववदयार्थयांनी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यात "पॉस" मशीन या ऑनलाईन तांत्राच्या  
िापरामध्ये त्रटुी आढळून आल्याबाबत 

  

(१७) *  ११०७६४   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनमान्य धान्य िकुानातनू स्वस्त िरात सशधापबत्रका धारकाींना धान्य 
समळाव े व धान्याचा काळाबािार व गरैव्यवहार थाींबावा तसेच ननयोजित व 
ननयसमत धान्य परुवठा व्हावा व धान्य ववतरणाींची नोंि व्हावी यासाठी शासनाने 
“पॉस” मशीन या ऑनलाईन तींत्राचा वापर सरुु केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ग्रामीण भागात परेुसे ने्वकश  समळत नसल्हयाने “पॉस” 
मशीन यींत्रणा ठप्प झाली असनू तसेच ग्राहकाींच्या बो्ाींचे ठस ेिुळत नसल्हयाने 
सशधापबत्रकाधारकाींची नोंि झाल्हयासशवाय धान्य ववतरण करता येत नसल्हयाच े
कारण िेऊन धान्याचा परेुसा साठा उपलब्ध असताींनाही स्वस्त धान्य िकुानिार 
सशधापबत्रका धारकाींना धान्य ववतरीत करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रत्नाधगरी जिल्ह्यात शासनमान्य रेशन िकुानिाराींना पॉस 
मशीनचा वापर सक्तीचा केला असनू सिर पॉस मशीनचे सॉफ््वेअर अिययावत 
करताना अनेक त्रु् ी आढळून आल्हयाच ेननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, सिर त्रु् ी िरू करण्याबाबत जिल्ह्यातील रेशन िकुानिाराींकडून 
शासनाकड ेवारींवार मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सशधापबत्रकाधारकाींना धान्य समळत नसल्हयाने त्याींच्यावर 
उपासमारीची वळे येत असल्हयाने शासनाने याबाबत कोणती पयाशयी उपाययोिना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) असल्हयास, तदनषुींगाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     पात्र लाभाथी राषरीय अन्न सरुक्षा अधधननयम, २०१३ या योिनेच्या 
लाभापासनू वींधचत होणार नाही याची काळिी घेण्याच्या मागशिशशक सचूना 
शासनाने सवश क्षेत्रीय कायाशलयाींना दि.१७ एवप्रल २०१७ रोिीच्या पत्रान्वये 
दिलेल्हया आहेत. 
(३) पॉस मशीनचे सॉफ््वेअर अदयावत करताना त्रु् ी उद् ावल्हयास त्याचे वेळीच 
ननराकरण करण्यात येत.े 
(४) रास्तभाव िकुानिाराींकडून पॉस मशीनमधील त्रु् ी िरू करण्याबाबतचे ननवेिन 
प्राप्त झाले आहे. 
(५) अशी घ्ना ननिशशनास आलेली नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड जिल््यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल  
योिना प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१८) *  १०८५८६   श्री.सभुाष उफच  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील नागररकाींना स्वच्छ आणण शदु्ध पाणी समळाव े
या उद्देशाने शासनाकडून गाव, वाडी, वस्त्याींसाठी राषरीय ग्रामीण पेयिल 
योिना, मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिना अशा ववववध योिना राबववण्यात 
येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नाींिेड जिल्ह्यातील राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाअींतगशत ८८ 
योिनाींची काम ेसन २०१७-१८ च्या कृती आराखड्यानसुार मींिूर झाललेी आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ग्रामीण पेयिल योिनेअींतगशत मींिूर झालेल्हया ८८ योिनाींपकैी 
३० योिना प्रलींबबत असनू फक्त ४ योिनाींतनू प्रत्यक्षात पाणी परुवठा सरुू 
करण्यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनाींची कामेिेखील प्रतीक्षेत असनू सिर 
योिनाींची काम े पणूश करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
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(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार उपरोक्त िोन्ही योिनाींची काम े पणुश करण्याबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमातींगशत प्रगतीपथावरील ८१ योिनाींचा सन 
२०१७-१८ च्या कृती आराखडयामध्ये समावेश आहे. 
(३) अशींत: खरे आहे. 
     राषरीय ग्रामीण पेयिल कायशक्रमातींगशत प्रगतीपथावरील ८१ योिनाींपकैी 
२० योिनाींव्िारे २६ गावे/वाडी/ताींडयाींना पाणी परुवठा सरुु करण्यात आला आहे. 
(४) व (५) मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशक्रमाींतगशत जिल्हहयातील ३९ योिनाींचा 
समावेश असनू त्यातील १७ योिनाींच्या ननवविा प्रससध्ि करण्यात आल्हया आहेत. 
९ योिनाींची अींिािपत्रके ताींबत्रक ससमतीसमोर सािर करण्यात आली आहेत. १ 
योिनेस ताींबत्रक ससमतीची मान्यता िेण्यात आली आहे. २ योिना िल स्वराज्य 
्प्पा-२ अींतगशत व १ योिना महाराषर िीवन प्राधधकरण माफश त करण्यात येत 
आहे. १ योिनेच्या उद्भवाबाबत भिुल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेस प्रस्ताव 
सािर करण्यात आला आहे. ५ योिनाींची अींिािपत्रके तयार करण्याची काम ेचाल ू
असनू, ३ योिना पणुश व्यवहायशता अहवालानसुार अव्यवहायश असल्हयाने 
वगळण्यात आल्हया आहेत. 

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

मराठिाडयातील १३६ पाणी पुरिठा योिनामध्ये  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१९) *  ११०२१८   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील १३६ पाणी परुवठा योिनामध्ये गरैव्यवहार झाल्हयाचे 
ववभागीय बठैकीत दिलेल्हया अहवालात नमिू करण्यात आले असनू त्यामध्ये 
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औरींगाबाि २३, परभणी ६०, नाींिेड ६, उस्मानाबाि २, बीड ४४ व लातरू १ अशी 
जिल्हहाननहाय जस्थती असनू यामध्ये रुपये ११.१२ को्ीची रक्कमही प्रलींबबत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर गरैव्यवहार झालेल्हया रक्कमेपकैी केवळ ७० लाख रूपये 
वसलू झाले असनू अदयापी ६९ प्रकरणात चौकशी सरुू आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े त्यानसुार सवश सींबींधधताींववरोधात कारवाइश करण्याबाबत तसेच 
गरैव्यवहाराची सींपणूश रक्कम ववनाववलींब वसलू होण्याच्या दृष्ीने शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
     या १३६ पाणी परुवठा योिनाींमध्ये रु. ११.६६ को्ी इतक्या रकमचेा 
अपहार झाल्हयाचे ननिशशनास आल ेआहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     अपहाराच्या रकमेतील रु.५१.७९ लक्ष रकमेची वसलूी झालेली आहे. 
एफ.आय.आर. नोंिणी केलेल्हया योिना ३१, न्यायप्रववष् योिना ४, 
आर.आर.सी. साठी कायशवाही केलेल्हया योिना ६ व एफ.आय.आर. नोंिणी बाकी 
असलेल्हया योिना २७ अशा ६८ योिनाींबाबत कायशवाही चाल ूआहे. 
(३) व (४) सींबींधधत ग्राम पाणी परुवठा व स्वच्छता ससमतीकडून प्रलींबीत काम े
करुन घेणे, पोलीसात गनु्हा नोंिववणे व आर.आर.सी. ची कायशवाही करुन 
सींबींधधताींच्या ७/१२ वर बोिा चढववणे अशा प्रकारची कायशवाही चाल ूआहे. 

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

लातूर जिल्हयात पाण्याच ेनमुन ेदवूषत आढळल्याबाबत 
  

(२०) *  ११३१०८   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा),   
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िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील 
(धुळे ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातरू जिल्ह्यात भवूजै्ञाननक भिूल सवेक्षण ववकास यींत्रणेच्या ९ 
मदहन्याींच्या पाणी नमनेु अहवालानसुार १५२२ स्त्रोत रासायननक पाणी नमनेु 
तपासणीत दिनाींक १ एवप्रल, २०१७ त े३१ डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या समुारास 
िवूषत असल्हयाचे आढळून आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मानवी आरोग्यास घातक असणारे अनेक आिार रासायननक 
घ्कयकु्त पाणी प्यायल्हयामळेु होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आरोग्याच्या दृष्ीने प्रशासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे खरे आहे. 
       वररषठ भ-ूवजै्ञाननक भिूल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा,लातरू याींच्या 
माफश त प्राप्त झालेल्हया अहवालानसुार लातरू जिल्ह्यात माहे १ एवप्रल २०१७ त े
३१ डडसेंबर २०१७ पयतं एकूण ३८५७ रासायननक पाणी नमनु्याींची तपासणी 
करण्यात आलेली आहे. त्याींपकैी  १५२२ पाणी नमनेु रासायननक दृष्या िवूषत 
आढळले असनू त्यापकैी १२११ नमनु्याींमध्ये नायरे्, १८ नमनु्याींमध्ये फ्लोराईड 
व १२८ नमनु्याींमध्ये आयनश कमाल मयाशिेपके्षा अधधक आढळून आल ेआहे. 
(३) जिल्हहास्तरावर िरमहा मखु्य कायशकारी अधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली 
होण्यार् या बठैकीमध्ये रासायननक घ्क कमाल मयाशिपेक्षा अधधक आढळून 
आलेल्हया पाणी नमनु्याींची मादहती सींबींधधत आरोग्य ववभाग, पाणी परुवठा 
परुवठा ववभाग व सींबींधधत ग् ववकास अधधकारी याींच्या ननिशशनास आणून दिली 
िात.े 
     तसेच भिूल सवेक्षण ववकास यींत्रणेमाफश त सींबींधधत ववभागावार तात्काळ 
मादहती कळववण्यात आली आहे व  रासायननक दृष्या िवूषत स्त्रोताींच ेपाणी 
वपण्यास बींि करण्यात येऊन पयाशयी स्त्रोत उपलब्ध करून िेण्यात आलेले 
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आहेत. फ्लोराईड कमाल मयाशिेपेक्षा अधधक आढळून आलेले स्त्रोत लाल रींगाने 
रींगवनू पाणी वपण्यास अयोग्य असे फलक स्त्रोताींिवळ लावण्यात आलेले असनू 
गावात शदु्ध व सरुक्षक्षत पाणी परुवठा बाबत िनिागतृी करण्यात आलेली आहे. 
     ग्रामसेवक व िलसरुक्षक याींच्या दवारे सवश स्त्रोताींचे ननितंकुीकरण व 
स्त्रोताींच ेपररसर स्वच्छ करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट् र राज् य पाठयपुस् ति तनशमचती ि अभ् यासक्रम सांशोधन  
मांडळाच् या सातिी आणण नििीच् या पुस् तिाांमध् ये चिुाांसह  

२ सदोष निाश ेआढळल् याबाबत 
(२१) *  १०४७४८  श्री.सांिय साििारे (भसुािळ), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् य पाठयपसु् तक ननसमशती व अ् यासक्रम सींशोधन मींडळाच् या 
वगश ७ वी या वगाशच ेइनतहास, नागररकशास्त्र, भगूोल तसेच वगश ९ वी वगाशचे 
इनतहास, भगूोल, राज्यशास्त्र या पाठयपसु्तकाींच ेअवलोकन केले असता चकुाींसह 
२ सिोष नकाश ेआढळल्ह याची बाब स्ाना येथील मािी प्राचायश के.य.ू सोनावणे 
याींनी मा.मखु् यमींत्री व मा.सशक्षण मींत्री याींच् याकड ेतक्रारीी्दवारे ननिशशनास आणली 
असल्हयाच ेमाहे नोव् हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम् यान ननिशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच महाराषर राज्य पाठ्यपसु्तक ननसमशती व अ्यासक्रम सींशोधन मींडळ 
अ्यासक्रम व त्या सींिभाशतील पसु्तकात बिल करण्याचा ननणशय घेताींना त्याींची 
कोणतीही पवूशतयारी न केल्हयाने मेरो सस्ी सोडली तर ग्रामीण भागातील 
ववदयार्थयांना सिरची पसु्तके शाळा सरुु झाल्हयापासनू िोन त े तीन मदहने 
होऊनही उपलब्ध झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
त्यात काय आढळून आल ेव त्याअनषुींगाने चुका िरुुस् तीबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) इ.९ वी च्या इनतहास, राज्यशास्त्र आणण भगुोल या पाठ्यपसु्तकातील चुका 
शकै्षणणक वषश २०१८-१९ च्या पनुमुशदद्रत प्रतीत िरुुस्त करण्यात आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलडाणा जिल् ्यातील शशधापबत्रिा आधारला िोडण् यासाठी  
प्राप् त झालेल् या तनधीत गैरप्रिार झाल् याबाबत 

  

(२२) *  १०९४५०   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) बलुडाणा जिल्ह ्यातील नागररकाींच्या सशधावप त्रका आधारला िोडणी 
करण् यासाठी प्राप् त झालेला ननधी काम पणूश न करता खचश करण् यात आल्ह याची 
बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, बलुडाणा जिल्ह ्यात माहे डडसेंबर, २०१७ पयतं सशधापबत्रका 
आधारला िोडणी करण्याचे काम झाले आहे काय तसेच सिर कामासाठी ककती 
ननधी प्राप् त झाला व त्यापकैी ककती ननधी खचश करण् यात आला आहे, 
(३) असल्ह यास उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
       सशधापबत्रकाींच्या डा्ाबेसमध्ये लाभार्थयाशचा आधार क्रमाींक, बॅंक खात े
क्रमाींक व मोबाईल क्रमाींक समाववष् करण्यासाठी व डा्ाबेसमध्ये आवश्यक 
िरुूस्त्या करून सवश सशधापबत्रकाींचा डा्ा छपाईकररता अींनतम करण्यासाठी क्षते्रीय 
कायाशलयाींना ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
 



26 

(२) (i) बलुढाणा जिल्ह्यात माहे िून, २०१५ मध्ये ननवविा प्रससध्िीवेळी 
ऑनलाईन सशधापबत्रकाींची सींख्या ४,९९,३५८ होती व माचश २०१७ मध्ये ५,५२,५५१ 
कायशरत सशधापबत्रका आहेत. एकूण सींगणकीकृत सशधापबत्रकाींपकैी आता 
४,९९,९१३ सशधापबत्रकाींमध्ये आधार ससडीींग करण्यात आलेले आहे.  
   (ii) जिल्हहा कायाशलयाला दिलेला एकूण रू.२६ लाख एवढा ननधी सन २०१५ त े
२०१७ या कालावधीमध्ये सशधापबत्रकाींचा डा्ा अींनतम करणेकामी खचश करण्यात 
आलेला आहे.  
   (iii) नवीन सशधापबत्रका ववतरीत करणे, ववभक्त सशधापबत्रका िेणे ही अववरत 
चालणारी प्रकक्रया असल्हयाने आता उवशररत सशधापबत्रकाींचा डा्ा अदयावत करून 
अींनतम करण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
खानापूर, आटपाडी ि ििठेमहाांिाळ (जि.साांगली) तालुक्यातील अांत्योदय 

लाभाथी योिनेपासून २० हिार नागररि िांधचत असल्याबाबत 
  

(२३) *  १०८४०९   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :  सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खानापरू, आ्पाडी व कवठेमहाींकाळ (जि.साींगली) तालकु्यातील अींत्योिय 
अन्न योिना व प्राधान्य कु्ुींब ग्ासाठीचे लाभाथी योिनेपासनू २० हिार 
नागररक वींधचत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर जिल्ह्यातील काडशधारकाींना धान्य न समळण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून 
आल ेआहे त्यानसुार या काडशधारकाींना तातडीने धान्य िेण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) होय.  
(२) व (३) राषरीय अन्नसरुक्षा अधधननयमाींतगशत शहरी भागातील रु.५९,०००/- व 
ग्रामीण भागातील रु.४४,०००/- कमाल वावषशक उत्पन्न असलेल्हया लाभार्थयांचा 
पात्र लाभाथी म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यामध्ये सध्या 
सशधापबत्रकाींच्या आधार ससडीींगचे काम सरुु असनू, सिर काम बहुताींश पणूश 
झालेले आहे. सशधापबत्रकाींच्या आधार ससडीींगच ेकाम पणूश झाल्हयावर राषरीय 
अन्नसरुक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगशत समाववष् न झालले्हया लाभार्थयांना 
अन्नधान्याचा लाभ िेण्याबाबतचा ननणशय दिनाींक १५ िानेवारी, २०१६ 
रोिीच्या शासन ननणशयान्वये घेण्यात आला आहे. 
     सशधापबत्रकाींच्या आधार ससडीींगचे काम पणूश झाल्हयावर अपात्र 
सशधापबत्रकाधारकाींची लाभाथी म्हणून नोंि होणार नसल्हयाने त ेआपोआप रद्द 
होतील आणण त्यामळेु प्राप्त झालेल्हया इष्ाींकानसुार नवीन पात्र लाभार्थयांचा 
योिनेत समावेश करण्यात येईल.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
रािापूर दापोली, मांडणगड, खेड (जि.रत्नाधगरी) मुदखेड (जि.नाांदेड)येथील 
प्राथशमि शाळाांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबाबत 

  

(२४) *  १०६०९६   श्री.रािन साळिी (रािापरू), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर 
(लोहा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यात पोषण आहारातनू मलुाींना उत्तम आहार समळावा तसेच शाळेत 
येण्याववषयी गोडी वाढावी या उिात्त हेतनेू पोषण आहार योिना सरुु करण्यात 
आली असनू या योिनेत काम करणार्या कमशचार्याींना कामगाराचा ििाश असनूही 
त्याींना कामगाराींचा कोणताही लाभ समळत नसनू मानधनासाठी ३ त े४ मदहने 
वा् पहावी लागत असल्हयाने त्याींना आधथशक अडचणीींचा सामना करावा लागत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयाय, रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील प्राथसमक शाळाींमध्ये पोषण 
आहार सशिवनू िेणार् या स्वयींपाकीना गत ४ मदहन्यापासनूचे मानधन समळाल े
नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शासनाने शालेय ववदयार्थयांना माध्यान्ह आहार िेण्याच्या घेतलेल्हया 
ननणशयानसुार रत्नाधगरी जिल्हहयात शालेय पोषण आहार योिनेकररता ठेकेिाराींची 
ननयकु्ती प्रककया अियावप झाली नसल्हयाने धान्य व धान्यािी मालाचा परुवठा 
शाळाींना झाला नाही पररणामी सशक्षकाींना अनेक अडचणीींना समोर िाव ेलागत 
असनू आहार बींि झाल्हयाने तधेथल ववदयाथीना आहार दिला िात नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच िापोली, मींडणगड, खेड (जि.रत्नाधगरी) या तालकु्यात शालेय पोषण 
आहार योिनेअींतगशत दि. महाराषर स््े् को. ऑ. कन््यमुर फेडरेशन सल. मुींबई 
या कीं पनीच्या ठेकेिारामाफश त परुवठा केल ेिाणारे धान्य अनतशय ननकृष् ििाशच े
असल्हयाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हहाधधकारी रत्नाधगरी याींच्याकड े
तक्रारी केल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच मिुखेड (जि.नाींिेड) तालकु्यातील जिल्हहा पररषिेच्या अनेक प्राथसमक 
शाळेत ताींिळू परुवठा होत नसल्हयामळेु काींही दिवसाींपासनू णखचडी सशित 
नसल्हयाने मध्यान्ह भोिन योिना असफल ठरली असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१८ रोिी वा त्या समुारास ननिशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्हयासउक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात 
काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२), (३), (४) व (५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पांढरपूर, मांगळिेढा (जि.सोलापूर) तालुक्यात मुखयमांत्री ग्रामीण  

पेयिल िायचक्रम प्रभािीपणे राबविणेबाबत 
  

(२५) *  ११०९०३   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपरू मींगळवढेा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील नागररकाींना शधु्ि वपण्याच े
पाणी समळण्यासाठी मखु् यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायशकम प्रभावीपणे राबववणेसाठी 
मा.पाणी परुवठा व स्वच्छता मींत्री याींनी सोलापरू जिल्ह्यास रुपये २८ को्ी 
ननधी दिल्हयाची घोषणा दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या समुारास केली 
असल्हयाचे ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सोलापरू जिल्ह्यातील पींढरपरू-मींगळवेढा मतिार सींघातील 
शासनाच्या पाणी परुवठा ववभागाींतगशत राबववण्यात येणार् या ग्रामीण पाणी 
परुवठा योिना अदयापही ननधी अभावी प्रलींबबत असल्हयाचे ननिशशनास येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल,े सिर योिनेस ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) ववभागाच्या दि.०७ मे, २०१६ रोिीच्या शासन 
ननणशयान्वये राज्यात सन २०१६-१७ त े २०१९-२० या कालावधीत मखु्यमींत्री 
ग्रामीण पेयिल कायशक्रम राबववण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. सिर 
कायशक्रमाींतगशत सोलापरू जिल्ह्यात रु.३३.६२ को्ी इतक्या ककींमतीच्या ३३ नळ 
पाणीपरुवठा योिना नव्याने राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
सदय:जस्थतीत सिर कायशक्रमाींतगशत रु.१५.४० को्ी इतक्या ककींमतीच्या ११ 
नवीन पाणीपरुवठा योिनाींना मींिूरी िेण्यात आली आहे. सिर ११ योिनाींच्या 
ननवविा प्रससध्ि करण्यात आल्हया असनू कायाशरींभ आिेश िेण्याची कायशवाही सरुु 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अिलोली (जि.ठाणे) येथे सिचशशक्षा अशभयानाांतगचत बाांधण्यात येत 
असलेल्या जिल्हा पररषदेच्या शाळेच्या इमारतीच ेबाांधिाम  

तनिृष्ट्ट दिाचच ेिेल्याबाबत 
  

(२६) *  १०४७९६   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सभवींडी (जि.ठाणे) तालकु्यातील वज्रशे्वरी निीकच्या अकलोली येथे सवशसशक्षा 
असभयाना अींतगशत पींचायत ससमतीच्या माध्यमातनू सन २००८ मध्ये शाळेची 
इमारत बाींधण्यात आली असनू सिर इमारत कमकूवत असल्हयाचे कारण िेवनू 
पनु्हा त्याठीकाणी १६ लाख रुपये खचश करुन बाींधण्यात आलेल्हया जिल्हहा 
पररषिेच्या शाळेच्या इमारतीचे बाींधकाम ननकृष् ििाशचे झाले असल्हयाच ेदिनाींक 
७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ग्रामस्थाींनी ननिशशनास आणले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सिर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, 
त्यात काय आढळून आल ेआल ेव त्यानसुार िोषी कीं त्रा्िारावर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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लातूर जिल्हयातील पाण्याची पातळी खालािली असल्याबाबत 
  

(२७) *  ११३१२२   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.वििय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जिल्ह्यात परराज्यातील बोअर मसशन आणून मदहन्याला िवळपास 
िीड हिार बोअर पाडल्हयाने िसमन खराब होत असनू पाण्याची पातळीही खाली 
िात असल्हयाचे ननिशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, भिूल अधधननयमानसुार मशीनची नोंिणी करणे बींधनकारक 
असनूसधु्िा एकाही बोअर मशीनची नोंिणी झाली नाही तसेच परराज्याींतील 
अनेक भागात बोअर घेण्यास बींिी घातलेली असल्हयाने तथेील मशीन उपरोक्त 
जिल्हहयात आणल्हया असनू त् यावर कोणाचेही ननयींत्रण नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल ेव त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) भिूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमाफश त राज्यात 
ननजश्चत करण्यात आलेल्हया ३९२० ननररक्षण ववदहरीींच्या भिूल पातळीची नोंि 
माहे सप् े्ंबर, िानेवारी, माचश व मे मदहन्यात घेण्यात येत.े लातरू जिल्ह्यामध्ये 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर पडलेले पिशन्यमान व त्यामधील २०% पेक्षा िास्त 
तू्  लक्षात घेता, ननररक्षण ववदहरीींतील पाणी पातळी मागील ५ वषाशतील सप् े्ंबर 
मदहन्याच्या सरासरीशी तलुनात्मकररत्या तपासली असता ती, जिल्ह्यातील १० 
तालकु्याींपकैी िोन तालकु्याींमध्ये १ त े२ मी्रने, अन्य िोन तालकु्याींत २-३ 
मी्र ने कमी असल्हयाचे ननिशशनास आल ेआहे. पाणी पातळीमध्ये ३ मी्र पके्षा 
अधधक घ् असल्हयाचे एका तालकु्यात ननिशशनास आल ेआहे. 
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(२) राज्यात महाराषर भिूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधधननयम २००९, 
दि.०१.०६.२०१४ पासनू अींमलात आला आहे. सिर अधधननयमातील कलम १२ 
अन्वये राज्यातील खोिकाम यींत्रसामगु्री मालक व त ेचालवणारे याींची नोंि 
करावयाची आहे. उक्त अधधननयमातील कलमाींची अींमलबिावणी करण्यासाठी 
अधधननयमाींतगशत ननयम तयार करण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात असनू 
अधधननयमाींतगशत ननयम अींनतम झाल्हयानींतर राज्यातील खोिकाम यींत्रसामगु्री 
मालक व त े चालवणारे याींच्या नोंिणीची कायशवाही सरुु होईल तसेच 
बेकायिेशीरररत्या बोअर घेणार् या यींत्रसामगु्रीवर ननयींत्रण आणता येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

 

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

िळगाांि िामोद सांग्रामपूर तालुक् यातील ई तनिीदा 
 प्रकक्रयेत झालेल्या गैरप्रिाराबाबत 

  

(२८) *  १११४७३   श्री.हषचिधचन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुडाणा जिल्ह ्यातील िळगाींव (िामोि) व सींग्रामपरू, तालकु् यातील ववववध 
कामाकरीता वररष ठ भवूजै्ञाननक, भिूल सवेक्षण यींत्रणा, बलुडाणा याींनी ई ननवीिा 
प्रकक्रयेत गरै प्रकार केल्ह याबाबतच् या तक्रारीच् या अनषुींगाने अनतररक् त सींचालक 
भिूल सवेक्षण ववकास यींत्रणा पणेु याींचेमाफश त चौकशी सरुु आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक् त तक्रारीच् या अनषुींगाने अनतररक् त सींचालक भिूल 
सवेक्षण ववकास यींत्रणा पणेु याींच्यामाफश त सरुु असलेली चौकशी पणूश झाली आहे 
काय, असल्हयास त्यात काय ननषपन्न झाल ेव त्याअनषुींगाने ई ननवीिा प्रकक्रयेत 
गरै प्रकार करणार् या सींबींधीताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर तक्रारीतील मदुयाींच्या अनषुींगाने अनतररक्त सींचालक, भिुल सवेक्षण 
आणण ववकास यींत्रणा, पणेु याींचेमाफश त चौकशी सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
ओणी (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) येथील १२ िाडयाांतील पाणी टांचाईबाबत 
  

(२९) *  ११३६०९   श्री.रािन साळिी (रािापरू) :   सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओणी (ता.रािापरू, जि.रत्नाधगरी) या मुींबई-गोवा महामागाशवरील गावातील 
१२ वाडयाींमध्ये तीव्र पाणी ् ींचाई ननमाशण झाली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिशशनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ओणी गावामध्ये १२ वाडया असनू िवळपास ३०० कु्ुींबे 
वास्तव्यास असनू ओणी ग्रामपींचायतीच्या नळपाणी योिनेसशवाय ओणी स््ॅण्ड 
पररसरातील ग्रामस्थाींना अन्य पयाशय उपलब्ध नसल्हयामळेु पाणी ी्ंचाई भास ू
लागल्हयाने ग्रामस्थाींमध्ये सभतीचे वातावरण ननमाशण झाल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, गेल्हया मदहनाभरापासनू सिर गावात िोन–तीन दिवसातनू एकिा 
पाणी येत असल्हयाने तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली आहे तसेच 
सदय:जस्थतीतील ग्रामपींचायतीच्या नळपाणी योिनेला परेुसा ववदयतुभार समळत 
नसल्हयाने नळपाणी योिनाही बींि पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल,े त्यानसुार कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     तथावप, ताींबत्रक कारणामळेु पाणी परुवठा अननयसमत होता. 
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(३) व (४) माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये सिर योिनेला महाराषर राज्य ववदयतु 
ववतरण कीं पनीकडून ताींबत्रक कारणामळेु परेुसा ववदयतु भार समळत नसल्हयाने 
पाणी परुवठा अननयसमत होत होता. तथावप, दिनाींक २९.०१.२०१८ पासनू 
योिनेला ववदयतुभार व्यवजस्थत समळत असनू पाणी परुवठा सरुळीत सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा 
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