
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ०१ जुल,ै २०१९ / आषाढ १०, १९४१ ( शिे ) 
  
(१) उच् च ि तां्र  िश्षण, मराठी भाषा, साांस्िृतति 

िायय, सांसदीय िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि 
िक्फ मां्र ी  

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पयायिरषण मां्र ी 
(३) पाषणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्र ी 
(४) अन् न ि षषध प्रशासन मां्र ी  
(५) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहि सांर्षण मां्र ी 
(६) शालेय िश्षण, क्रीडा ि यिुि िल्याषण मां्र ी 
  

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

प्रश्नाांची एिूषण सांखया - ३३ 
------------------------------------- 

  
जेऊर, िोर्टी, बोरगाि ि िव्हे (ता.िरमाळा, जज.सोलापूर) येथील 

प्रादेिशि पाषणी पुरिठा योजना सौर उजेिर स्ियांचलीत िरण्याबाबत 
  

(१) *  १३९०९८   श्री.नारायषण पार्टील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जेऊर, को्ी, बोरगाव व कव्हे (ता.करमाळा, जज.सोलापरू) येथील 
प्रादेशिक पाणी परुवठा योजना स्वयींचलीत करुन सौर उजेवर चालववण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.ववत्त व ननयोजन मींत्री 
व मा.पाणी परुवठा मींत्री याींचेकड े ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने िासनाने चौकिी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) सौर उजाय प्रकल्पासाठी जेऊर योजनेसाठी ३३३ Kw, को्ी योजनेसाठी 
२५० Kw, बोरगाव योजनेसाठी १२५ Kw व कव्हे योजनेसाठी २५० Kw ने् 
शम्ररींग व्यवस्थचेी आवश्यकता आहे.             
     सौर उजाय प्रकल्पासाठी ववजचेा वापर होतो त्यादठकाणी प्रनत ककलोवॅ्  
१०० चौ.फू् प्रमाणे जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच ने् 
शम्रीींगसाठी महाराषर वीज ववतरण कीं पनीकड ेअजय करतवेेळी १०० % ववज 
देयक अदा केलेले असणे आवश्यक आहे. तथावप, ने् शम्ररींग व्यवस्था 
उभारणीसाठी आवश्यक असणारी जागा अद्याप उपलब्ध झाली नाही व 
जेऊर, को्ी, बोरगाव व कव्हे योजनाींची ववद्यतु देयके थककत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्यातील विशषेत: पजश्चम विदभायतील भूजल पातळीत िाढ 
िरण्यासाठी िृती आराखडा तयार िरण्याबाबत 

  

(२) *  १३५२२९   श्री.सांजय पोतनीस (ििलना), श्री.सतुनल िशांदे (िरळी), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैषण), श्री.सभुाष भोईर (िल्याषण ग्रामीषण), श्री.रषणधीर 
सािरिर (अिोला पिूय), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.नारायषण 
पार्टील (िरमाळा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सांजय िेळिर (ठाषेण), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामषणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ८२ ्क्के भभूाग हा बेसॉल्् खडकाचा असल्याने यींदा कमी 
पाऊस, शस ींचनासाठी होणारा पाण्याचा उपसा, शस ींचनाच्या पारींपाररक पद्धतीत 
होणारी वाढ आदीींमळेु पाणी साठवण क्षमता कमी असल्याचे सवेक्षण भजूल 



  3 

यींत्रणा सींचालनालयातफे नोंदववण्यात आल्याच े माहे माचय, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पजश्चम ववदभायतील ४९ तालकु्यातील भजूल पातळीमध्ये तीव्र 
प्रमाणात घ् झाल्याचे ननदियनास आले असनू अमरावती महसलू ववभागातील 
६७१ ननरक्षण ववदहरीींच्या पाण्याची पातळी तपासणीअींती मागील (२०१७-१८) 
वषीच्या तलुनेत सरासरी ३ शम्र पेक्षा जास्त खाली गेल्याचे ननदियनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील ३५८ पकैी १७८ तालकु्याींमध्ये ५६१४ गावाींमध्ये माचय, 
२०१९ च्या अखेरीस पाण्याची ी्ंचाई ननमायण झाली असनू भजूल सवेक्षण व 
ववकास (जीएसडीए) यींत्रणेच्या अहवालानसुार या गावातील भजूल पातळीत १ 
त े२ मी्रने घ् झाल्याने पाण्याचे स्त्रोत आ्त असल्याचे ननदियनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्रीय भजूल मींडळाच्या अहवालानसुार वाढती लोकसींख्या 
आणण घ्णारे पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेता सन २०५० पयतं ११४० घनमी्र 
एवढे पाणी कमी होणार असल्याने प्रदवुषत जल आणण साींडपाण्यावर 
प्रकियेनींतर त्याचा पनुवायपर होणे गरजेच ेअसल्याच ेमत पयायवरण तज्ंाींनी 
व्यक्त केले असनू नवीन भजूल कायद्यान्वये बोअरवेलची खोली २०० 
फु्ापेक्षा अधधक नसावी असेही ननदेि िासनाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, पाणी उपसा, कमी पजयन्य, असींतशुलत पयायवरण, वाढत े
तापमान लक्षात घेता भजूल पातळीमध्ये वाढ करण्यासाठी िासन धोरण, 
आखणी ननयोजन व अींमलबजवणीसाठी िासनाने कोणती उपाययोजना केली 
आहे तसेच सदर गावातील पाणी ी्ंचाई ननवारणाकररता कृती आराखडा तयार 
करुन त्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) राज्याच्या एकुण क्षते्रफळापकैी ८२% भभूाग हा 
बेसॅाल्् नावाच्या कठीण अिा अजननजन्य खडकाने व्यापलेला असनू त्यामध्ये 
पाणी साठवण्याची क्षमता अत्यींत कमी  (१ त े३ %) आहे. पजयन्यमानातील 
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दोलायमानता, भजूलाचा शस ींचनाकरीता होणारा अनत उपसा, शस ींचनासाठी 
वापरण्यात येणारी पारींपाररक प्रवाही पध्दत व त्याद्वारे पाण्याचा होणारा 
अपव्यय ही भजूल पातळीत होत असलेल्या घ्ीची कारणे आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     अमरावती ववभागामध्ये एकुण ६५८ ननररक्षण ववदहरी ननजश्चत केलेल्या 
आहेत. माहे माचय,२०१९ च्या भजूल पातळीची मागील ५ वषायतील माचय 
मदहन्यातील सरासरी भजूल पातळािी तलुना केली असता, २४६ ननररक्षण 
ववदहरीींमध्ये १ मी्र पेक्षा कमी भजूल पातळीत घ्, १९७ ननररक्षण 
ववदहरीींमध्ये १-२ मी्र भजूल पातळीत घ्, ४७ ननररक्षण ववदहरीींमध्ये भजूल 
पातळीमध्ये २-३ मी्रने घ् व  ४० ननररक्षण ववदहराींची भजूल पातळीत ३ 
मी्र  पेक्षा जास्त घ् झाल्याचे ननदियनास आले आहे. तसेच उवयररत १२८ 
ननररक्षण ववदहरीींमध्ये भजूल पातळीत घ् आढळून आलेली नाही. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
     माचय २०१९ अखेर राज्यातील ॅ्ंकरद्वारे पाणी परुवठा करण्यात येत 
असलेल्या  गाव व वाडयाींची सींख्या अनिुमे २६२९ व ६३१७ अिी होती. 
भजूल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेमाफय त राज्यात ननजश्चत करण्यात 
आलेल्या ३९२० ननररक्षण ववदहरीींची भजूल पातळी माहे माचय, २०१९ अखेर 
घेण्यात आलेली आहे. माहे माचय,२०१९ मधील ननररक्षण ववदहरीींच्या भजूल 
पातळीींची मागील पाच वषांच्या भजूल पातळीच्या सरासरीिी तलुना केली 
असता, १३१८ ननररक्षण ववदहरीींमध्ये भजूल पातळीत १ मी्रपेक्षा जास्त घ् 
आढळून आली आहे. सदर ननररक्षण ववदहरीींच्या प्रभाव क्षते्रामध्ये १७५ 
तालकु्यामधील १०३६६ गावाींचा समावेि असनू ह्या गावात ी्ंचाई ददसनू 
आली आहे. 
(४) कें द्रीय भजूल मींडळाच्या अहवालानसुार भववषयात होणा-या पाण्याच्या 
कमतरतमेळेु प्रदवूषत जल आणण साींडपाण्यावर प्रकियेनींतर त्याचा पनुवायपर 
होणे गरजचेे असल्याच ेमत पयायवरण तज्ंाींनी व्यक्त केल्याबाबत ववभागास 
मादहती नाही. तथावप महाराषर भजूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधधननयम 
२००९ मधील कलम ८ (२) नसुार शस ींचन व औद्योधगक वापराकरीता ६० 
मी्र (२०० फु्) पेक्षा जास्त खोलीची ववदहर/ वव ींधन ववदहर/ कुपनशलका 
खोदण्यास मनाई आहे. 
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(५) राज्यामध्ये सातत्यपणूय भजूल उपलब्ध व्हावे तसेच भजूलाचे स्त्रोत 
सींरक्षक्षत करण्यात यावेत यासाठी भजूलाच े ववकास व व्यवस्थापन 
करण्याकरीता महाराषर भजूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधधननयम २००९ 
राज्यामध्ये १ जून, २०१४ पासनू लाग ूकरण्यात आला आहे.  
     तसेच राज्यातील पाणी ी्ंचाई पररजस्थतीवर कायमस्वरुपी मात 
करण्याकरीता महाराषरात जलयकु्त शिवार अशभयान राबववण्यात येत आहे. 
याद्वारे पाणलो्ाची काम,े साखळी शसमें् नालाबाींध, जुने अजस्तत्वातील 
नालाबाींध, जलस्त्रोतातील गाळ काढणे, जलस्त्रोत बळक्ीकरण, ववहीर 
पनुभयरण यासारखी कामे घेण्यात आली आहेत व येत आहेत. 
     राज्यातील पाणी ी्ंचाईचा सामना करता यावा यासाठी  खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
  १. जजल्हा स्तरावर ी्ंचाई पररजस्थतीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक 
जजल्हाधधकारी  कायायलयात उप जजल्हाधधका-याींच्या ननयींत्रणाखाली ी्ंचाई 
ननयींत्रण व समन्वयासाठी  एक स्वतींत्र कक्ष ननमायण करण्यात आला. 
  २. वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई असलेल्या भागात ॅ्ंकसय मींजुरीचे अधधकार 
उपववभागीय अधधकारी याींना प्रदान करण्यात आले आहेत 
  ३. खाजगी ववदहर अधधग्रहणाचे दर वाढववण्यात आल ेआहेत. 
  ४. राज्यातील दषुकाळ घोवषत भागातील नळ पाणी परुवठा योजनाींची 
थककत ववद्यतु देयकाींची ५% रक्कम ी्ंचाईमधून भरुन योजना पनु्हा सरुु 
करण्याचे ननदेि देण्यात आले आहेत. 
  ५. ी्ंचाई अींतगयत उपाययोजनाींसाठी ननववदा प्रकिया राबववण्यास ननववदाचा 
कालावधी कमी करण्यात आला आहे. 
  ६. िासन ननणयय दद.२०.०६.२०१९ अन्वये सन २०१८-१९ मध्ये ी्ंचाई 
अींचगयत उपाययोजनाींसाठी रु.६७२.५६ को्ी व सन २०१९-२० मध्ये रु.३२०.३३ 
को्ी ननधी क्षते्रीय कायायलयाींना ववतररत केला आहे. 
  ७. ी्ंचाई अींतगयत ननधी ववतररत करण्याच्या पध्दतीत सधुारणा करण्यात 
आली असनू हा ननधी जजल्हा पररषदा तसेच महारषर जीवन प्राधधकरणाकड े
थे् ववतरीत करण्यात येत आहे. 
  ८. राज्यात सरुु करण्यात आलले्या चारा छावण्यातील जनावराींसाठी 
ॅ्ंकरद्वारे पाणी परुवठा करण्याबाबत ननणयय घेण्यात आला. 
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  ९. ी्ंचाई कृती आराखडा (ऑक््ोबर २०१८ त ेजून २०१९) अींतगयत गाव व 
वाडयाींमध्ये पाण्याकरीता एकुण ८०१३१ उपाययोजना प्रस्ताववत केलले्या 
आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात प्लाजस्र्टि बांदी िायद्याच ेउल्लांघन होत असल्याबाबत 
  

(३) *  १४००१७   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अिमत झनि 
(ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामषणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), 
श्री.अिमन परे्टल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय पयायिरषण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाने ददनाींक २३ जून, २०१८ रोजी प्लाजस््क बींदीचा ननणयय 
घेतल्यानींतर आतापयतं ६० हजार ककलो प्लास््ीक जप्त केले असनू सदर 
प्लाजस््कची ववल्हेवा् लावण्यासींदभायत िासनाने काय उपाययोजना केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, साताऱ्यासह राज्यातील अनेक बाजारपेठामध्ये फळ 
वविेत्याींकडून, दकुानदार व व्यापाऱ्याींकडून बींदी घातलेल्या प्लाजस््कचा वापर 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त े तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणा-या म्ेररयलमध्ये 
१० ्क्के प्लाजस््कचा वापर केल्यास रस्त े मजबतू होतील असा प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन रस्त्याच्या 
कामासाठी प्लाजस््कचा वापर करण्याबाबत तसेच प्लाजस््क बींदी कायद्याच े
उल्लींघन करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) पणेु जजल्हयामधील नगरपाशलका व नगरपींचायती 
याींचेमाफय त सींयकु्तररत्या राबववण्यात आलेल्या धडक कारवाई दरम्यान अींदाज े
६३८०० ककलो इतके प्रनतबींधीत प्लास््ीक जप्त करण्यात आले होत.े त्यापकैी 
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काही नगरपाशलकाींनी सदर प्लास््ीक पनुचयिण उद्योगाींना पढुील प्रकियेसाठी 
व काही नगरपाशलकाींकडून नगरपररषदेच्या ठेकेदारास रस्त ेववकास कामासाठी 
ददले जावनू त्याचा वापर रस्त े बनववण्याकरीता करण्यात येत असल्याच े
कळववलेले आहे. 
(२) हे पणुयत: खरे नाही. 
     तथावप, सातारा जजल्हयातील नगरपाशलका व नगरपींचायत व प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळ याींची सींयकु्त ्ीम करुन िहरामध्ये बाजारपेठा, फळवविेत,े 
दकुानदार, व्यापारी याींचेवर वारींवार धाडी ्ाकण्यात आलले्या आहेत व 
प्लाजस््क जप्त करुन दींडही आकारण्यात आलेला आहे. दींडाची रक्कम रुपये 
७,९२,२००/- इतकी आहे आणण नगरपररषदेमाफय त प्लास््ीक बींदी सींदभायत 
पथना्य, चचाय सत्र, सींबोधन पर भाषणे इत्यादीींच्या माध्यमातनू 
नागररकाींमध्ये प्रबोधन करुन प्लास््ीकचा वापर बींद करणेबाबत जनजागतृी 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) राज्यात सवयत्र प्लाजस््क बींदीच्या धोरणामळेु सद्यजस्थतीत मोठया 
प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या ननरुपयोगी प्लाजस््कचा रस्त्याच्या 
डाींबरीकरणाच्या कामामध्ये जास्तीत जास्त वापर करावा असा िासन ननणयय 
ददनाींक २१ जून, २०१८ अन्वये पाररत करण्यात आला आहे.  
(४) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच्या अधधकाऱ्याींनी स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाींच्या प्रनतननधीींसमवेत प्लाजस््क बींदीच्या अनषुींगाने केलेल्या सींयकु्त 
कारवाईमध्ये दद. ५ जून २०१९ पयतं एकूण ६३६९ दकुानाींवर/आस्थापनाींवर 
कारवाई करण्यात आली असनू एकूण रु ४,१२,२०,५८८/- एवढा दींड गोळा 
करण्यात आला आहे. या कारवाई दरम्यान जवळपास ८,३६,८७५ ककलो गॅ्रम 
इतका प्लाजस््क साठा जप्त करण्यात आला. तसेच म.प्र.नन. मींडळाने दोषी 
आढळेल्या एकूण २७३ कारखान्याींना उत्पादनबींदचे आदेि बजावण्यात आल े
असनू एकूण रु. ४,२०,०००/- एवढा दींड वसलू करण्यात आला आहे. या 
कारवाई दरम्यान जवळपास २,४१,६७० ककलो गॅ्रम इतका प्लाजस््क साठा 
जप्त करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मानखदुय मांडाळा पररसरात (मुांबई) िाशी खाडीच्या नाल्यात बेिायदा 
रसायनिमधश्रत तेल सोडण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४) *  १४०२९०   श्री.अब ूआजमी (मानखूदय िशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
पयायिरषण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडाळा कुलाय स्िॅप पररसरात (मानखुदय, मुींबई) वािी खाडीच्या नाल्यात 
बेकायदेिीरररत्या रसायन शमश्रीत तले सोडण्यात येत असल्याने वनस्पती 
आणण जलचराींची हानी होण्याबरोबरच रोदहत पक्षयाींच्या आरोनयावर पररणाम 
होत असनू रसायनाींमळेु पररसरातील नागररकाींच्या आरोनयालाही धोका 
ननमायण झाला असल्याच े ददनाींक १७ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररसरात बाींधण्यात आलेल्या बेकायदा गाळयाींमध्ये 
धोकादायक ज्वालाग्राही सादहत्य साठवले जात े त्यामळेु यापररसरात भीषण 
आग लागण्याच्या घ्ना घडतात, आगीनींतर पनु्हा बेकायदेिीरपणे गाळे 
उभारले जातात तसेच आजूबाजूच्या मोकळया जागेतही अनधधकृत गाळे 
बाींधण्यात येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुलाय स्िॅप पररसरातील जजल्ह्याधधकाऱ्याींच्या 
अधधपत्याखालील भखूींडावर बेकायदा अनतिमण झालेले असनू अनतिमण 
झालेल्या जागी मोठ्या प्रमाणात तले व रसायनाींच े वप ींप आणून त्यातील 
रसायने व तले खाडीच्या पाण्यात सोडण्यात येत े त्यामळेु मोठ्या प्रमाणात 
जलप्रदषूण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही वा उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) सौ.सशमक्षा ददपक सिे नगरसेववका 
बहृन्मुींबई महानगरपाशलका याची महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड ेतिार 
प्राप्त झाली होती. तसेच दैननक सकाळ या वतृ्तपत्राच्या बातमीच्या अनषुींगाने 
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कुलाय स्िॅप पररसरात ददनाींक ०६.०३.२०१९ रोजी महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण 
मींडळाने सींयकु्त भे् ददली असता सदर जागेवर ववववध प्रकारचे भींगार गोळा 
करून त्याींचे ववलीगीकरणाच ेव ्ाकाऊ तले साठवण्याच ेकाम चाल ूअसल्याच े
ददसत.े त्या दठकाणी कुठल्याही प्रकारचे प्रकिया करणारा उद्योग नाही. सदर 
जागा ही जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर या कायायलयाच्या अखत्यारीत 
असल्याने ववलगीकरणाच े काम व ्ाकाऊ तले साठवण्याचे काम 
अनधधकृतपणे करण्यात येत असल्याने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने 
ददनाींक १२.०३.२०१९ रोजी जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याना योनय ती 
काययवाही करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे.    
(४) व (५) जजल्हाधधकारी, कायायलय मुींबई उपनगर याच्याकीं डून त्या कारवाई 
ववरूध्द कुलाय स्िॅप मचय् स असोशसएिन याींनी मा उच्च न्यायालयात याधचका 
दाखल केलेली असनू सद्यजस्थतीत सदरील प्रकरण न्याींयप्रववषठ आहे. 

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

दहांगोली जजल््यातील क्रीडा सांिुलातील जलतरषण  
तलाि बांद असल्याबाबत 

  

(५) *  १४१०३९   श्री.तानाजी मरु्टिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय क्रीडा मां्र ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्ह्यात बाींधण्यात आलेल्या िीडा सींकुलनामधील जलतरण 
तलाव गत ११ वषांपासनू बींद असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत ११ वषांपासनू जलतरण तलाव बींद असल्यामळेु स्थाननक 
जनतनेे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जलतरण तलाव बाींधताना दजायहीन ननकृष् वस्तूींचा वापर 
केल्यामळेु अल्प कालावधीतच त्याच्या ्ाईल्स ननघाल्या असल्याचे ननदियनास 
आल ेआहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जलतरण तलावाच्या दरुुस्ती सींदभायत जलतरण तलाव ननमायण 
करणाऱ्या एजन्सीने अींदाजपत्रक तयार करुन अधधक्षक अशभयींता सावयजननक 
बाींधकाम मींडळ, नाींदेड याींच्याकड ेताींत्रत्रक मान्यता घेण्याकररता पाठववण्यात 
आलेल्या अींदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आिशष शलेार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) व (५) जलतरण तलाव दरुुस्ती सींदभायत रु.२८.७५ लक्षचे अींदाजपत्रक 
जजल्हा िीडा सींकुल सशमतीने मान्य करुन त्यास ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान 
करण्याकररता अधधक्षक अशभयींता, सावयजननक बाींधकाम ववभाग, नाींदेड 
याींच्याकड े सादर केले आहे. परींत ु अद्याप ताींत्रत्रक मान्यता प्रदान केलेली 
नाही. या सींदभायत जजल्हा िीडा अधधकारी, दहींगोली याींच्यामाफय त वारींवार 
पत्रव्यवहार तसेच दरुध्वनीवरुन पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भाांडूप-सोनापूर (मुांबई) येथील निदीप िां पनीमध्ये आरएमसी 
बनविण्याच्या उद्योगाने अर्टी ि शतीच ेउल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(६) *  १३६२५८   श्री.अशोि पार्टील (भाांडूप पजश्चम) :  सन्माननीय 
पयायिरषण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाींडूप-सोनापरू, एलबीएस रोड (मुींबई) येथील नवदीप कीं पनीमध्ये 
आरएमसी बनववण्याच्या उद्योगाने अ्ी व ितींच े उल्लींघन केल्यामळेु 
ददनाींक १० माचय, २०१६ रोजी बाींधकाम बींद करण्याचे आदेि पारीत केल े
तद्नींतर पनु्हा महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाने ५ लक्ष रुपयाींची बँक हमी 
घेऊन नवदीप कीं पनीला उत्पादन सरुु ठेवण्याचे आदेि ददनाींक २८ एवप्रल, 
२०१६ रोजी ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००७ पासनू आरएमसीचे काम ११ वष ेनवदीप कीं पनी 
करीत असनू त्यावर कोणतीच कारवाई न करता केवळ ददनाींक २८ एवप्रल, 
२०१६ रोजी ५ लक्ष रुपयाची बँक हमी घेऊन सितय उत्पादन सरुु करण्याच े
आदेि देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, कीं पनीच्या या उद्योगामळेु हवा प्रदषुण होवनू नागरीकाींना 
त्रास सहन करावा लागत असल्याने कीं पनीने हवा प्रदषुण ननयींत्रण सयींत्रणेने 
आधनुनकीकरण केल्याचा अहवाल महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळाला सादर 
करण्यात आला, परींत ुया उद्योगाची ननरी या सींस्थेमाफय त केलले्या पहाणीत 
उद्योजक दोषी आढळल्यामळेु नो्ीस देण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मध्ये ददलेल्या नो्ीस सींदभायत केलेल्या 
कारवाईचा अहवाल प्रदषुण मींडळाने तयार केला आहे काय तसेच आरएमसी 
या उद्योगासाठी मुींबई महानगरपाशलकेचे वपण्याचे पाणी अनधधकृत 
जोडणीव्दारे वापरले जात े अिाही तिारी स्थाननक लोकसप्रनतननधीींनी मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या एस ववभागाकड े करुनही अद्याप कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत वा सरुु असलेल्या कारवाईची 
सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) व (२) हे खरे आहे. 
     महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडुन सदरील उद्योगास दद. १० माचय 
२०१६ रोजी उत्पादन बींदचे आदेि देण्यात आले होत.े सदरील उद्योगाने 
म.प्र.नन. मींडळाच्या ननदेिाप्रमाणे अधुननकीकरणाच े काम पणुय केल्याचे 
कळववल्यानींतर मींडळाकडून उद्योगास भे् देऊन प्रदषुण ननयींत्रण सींयींत्रना 
बसवल्याचे पडताळणी करुन  ५ लक्ष रुपयाची बॅक हमी घेऊन सितय 
उत्पादन चाल ूकरण्याच े आदेि देण्यात आले होत.े 
(३), (४) व (५) महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड े मबुईतील आर.एम.सी 
मळेु होणारे प्रदषुण याबाबतच्या प्राप्त तिारीच्या अनषुींगाने सदरील 
आर.एम.सी प्लान््ची सींयकु्त पाहणी “ननरी” (NEERI) व महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाव्दारे ददनाींक ९.७.२०१८ रोजी केली होती. सदरील 
पहाणीदरम्यान उद्योगाने प्रदषुण ननयींत्रण सयींत्रणा बसववण्यात आल्याच े
ननदियनास आले होत.े परींत ू प्रकियाकृत साींडपाण्याचा पनुवायपरासींबींधीची 
व्यवस्था ददसनू न आल्यामळेु सदर उद्योगास ददनाींक ०६.०८.२०१८ रोजी 
समजपत्र देण्यात आले होत.े सदरील उद्योगास पनुश्च: ददनाींक २०.०९.२०१८ 



  12 

रोजी भे् देण्यात आली तवे्हा आढळलेल्या त्रु् ीच्या अनषुींगाने सदरील 
उद्योगास ददनाींक १७.११.२०१८ रोजी “कारणे दाखवा” नो्ीस बजावण्यात 
आलेली होती. तदनींतर ददनाींक ०४.०६.२०१९ रोजी उद्योगास पनुश्च भे् 
देऊन भे्ीतील त्रु् ीनसुार प्रस्ताववत आदेि देण्यात आलेले आहेत.  
      बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून प्राप्त अहवालानसुार सदर उद्योगास 
अधधकृतररत्या पाणी परुवठा केलेला नाही. बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडुन 
सदरील आरएमसी प्लॅन््ला लागणा-या पाण्यासाठी नळ जोडणी ददलेली नाही 
 महानगरपाशलकेने ददलेल्या अधधकृत जलजोडणीद्वारे कोणत्याही प्रकारचा 
गरैवापर ददसनू आला नसल्यामळेु तसेच अनधधकृत जलजोडणी 
स्थळननररक्षण दरम्यान आढळून आली नसल्याने कोणतीही कारवाई करण्यात 
आलेली नाही, असे महानगरपाशलकेकडून कळववण्यात आले आहे.  

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

िोिषणात विशषेत: रत्नाधगरी ि िसांधदुगुय जजल्हयातील  
िातळिशल्पाांच ेसांशोधन ि सांर्षण िरण्याबाबत 

  

(७) *  १३६००३   श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िायय मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोकणात प्रामखु्याने रत्नाधगरी व शसींधुदगुय जजल्हयात ववववध दठकाणी 
प्राचीन मानवी सींस्कृतीचा इनतहास उलगडणारी कातळशिल्पे आढळून आली 
आहेत या कातळशिल्पाींच े राज्य सींरक्षक्षत स्मारक होण्यासाठी परुातत्व 
ववभागाकडून िासनाकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राजापरू तालकु्यातील (जज.रत्नाधगरी) िजेवली सडयावरील 
जाीं्या खडकात कोरलेले लेण्याींचे ऐनतहाशसक सींिोधन व्हावे अिीही मागणी 
शिवपे्रमीींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मागणीच्या अनषुींगाने कोणकोणत्या दठकाणच े
प्रस्ताव िासनाला प्राप्त झाले आहेत, त्यानसुार कातळशिल्पे राज्य सींरक्षक्षत 
करण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
     रत्नाधगरी जजल्ह्यातील १० कातळशिल्प ेराज्य सींरक्षक्षत करण्याबाबतचे 
प्रस्ताव परुातत्व व वस्तसुींग्रहालये सींचालनालयाकडून िासनास प्राप्त झाले 
आहे. 
(२) अिा कुठल्याही मागणीबाबतचा अजय प्राप्त झाल्याचे ननदियनास आलेले 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
ठाषेण जजल््यातील िोळेगाि (ता.िल्याषण) तसेच नेिाळी (ता.अांबरनाथ) 

पररसरात रासायतनि साांडपाषणी सोडषणाऱ्या िारखान्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(८) *  १४०९३३   श्री.सभुाष भोईर (िल्याषण ग्रामीषण) :   सन्माननीय 
पयायिरषण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल्ह्यातील कोळेगाव (ता.कल्याण) तसेच नेवाळी (ता.अींबरनाथ) 
पररसरात जजन्स कारखान्यातील रासायननक साींडपाणी प्रकिया न करताच 
ितेात तसेच ग्ारात सोडण्यात येत असल्याचे ददनाींक १९ जानेवारी, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सदर अनधधकृतररत्या जजन्स कारखाने सरुु 
ठेवनू ववनाप्रकिया साींडपाणी ितेात व ग्ारात सोडणाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१)  व (२) ठाणे जजल्हयातील अींबरनाथ तालकु्यातील 
नेवाळी पररसरातील खरड व कुिीवली या गावच्या हद्दीतील जजन्स 
कारखान्याींबाबत महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकड े तिारी  प्राप्त झाल्या 
होत्या. सदर 
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     तिारीींनसुार महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाने केलेल्या पाहणीदरम्यान 
सींबींधधत जजन्स उद्योग सींमतीपत्राशिवाय सरुु असल्याचे ननदियनास आले 
होत.े त्यामळेु सदर उद्योगाींना उत्पादन बींद करण्याचे आदेि महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळाकडून देण्यात आले असनू सद्यजस्थतीत सदर उद्योग बींद 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील दषु्ट्िाळी भागात पाषणी पुरिठा िरषणाऱ्या  
रँ्टिरमधील पाण्याची गळती रोखण्याबाबत 

  

(९) *  १३७३१०   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय पाषणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळी भागात वपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करणारे ्ँकर हे 
गळके असल्यामळेु पाण्याची गळती होऊन गावात जाईपयतं ्ँकर अधाय होत 
असल्याचे माहे माचय, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्ँकरला प्राींताधधकारी मींजुरी देतात तर तपासणी व खेपाींची 
िहाननिा तहशसलदाराींनी करणे अपेक्षक्षत असताना गळतीकड ेमात्र दलुयक्ष केले 
जात असल्याने खचायत वाढ होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार गळके ्ँकर बींद करून सजुस्थतीतील 
्ँकरमधून पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) साींगली व सातारा जजल्हयात अिा स्वरुपाची 
बाब आढळून आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) ्ँकरमधून वाहतकुीदरम्यान पाणी गळणार नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याच्या सचूना कीं त्रा्दारास देण्याबाबत तसेच गळतीमळेु ववदहत प्रमाणपेक्षा 
कमी पाणीपरुवठा केल्यास अिा फे-या ग्राहय धरण्यात येऊ नयेत अिा 
सचूना ददनाींक २३ मे, २०१९ रोजीच्या पररपत्रकान्वये ददलेल्या आहेत. 
     साींगली जजल्हयात सींबींधधत गळके ्ँकर बदलण्यात आले आहेत. 
सातारा जजल्ह्यात गळके ्ँकर दरुुस्त केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाषेण) तालुक्यातील साियजतनि िाचनालयाांना  
शासकिय मान्यता देण्याबाबत 

  

(१०) *  १४०४६९   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्ता्र य भरषेण (इांदापरू), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्र्टी), श्री.सतुनल िशांदे (िरळी) :  
सन्माननीय उच् च ि तां्र  िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) िहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील ३५ सावयजननक वाचनालये सन २०१४ 
पासनू िासककय मान्यतचे्या प्रनतक्षेत असनू ठाणे जजल्हा ग्रींथालय सींघाच्या 
पदाधधकाऱ्याींनी माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान वाचनालयाींना भे् 
देऊन पाहणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मान्यता न शमळाल्यामळेु या वाचनालयाींना अनेक समस्याींचा 
सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभायत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार िहापरू तालकु्यातील ३५ सावयजननक वाचनालयाींना 
िासककय मान्यता देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे का आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. जजल्हा ग्रींथालय सींघ, ठाणे 
या िासनमान्य ग्रींथालय सींघाने ठाणे जजल्ह्यातील २२ िासनमान्य 
सावयजननक ग्रींथालयाींना दद.२९ आणण ३० माचय, २०१९ रोजी भे्  ददली आहे. 
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सदर ग्रींथालये ही िासन मान्य सावयजननक ग्रींथालये असल्याने मान्यतबेाबत 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आषणी (जज.यितमाळ) तालुक्यात पाषणी पुरिठा िरषणाऱ्या  
रँ्टिरची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(११) *  १३७४७४   श्री.राज ुतोडसाम (अषणी) :   सन्माननीय पाषणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आणी (जज.यवतमाळ) तालकु्यात माहे एवप्रल, २०१९ च्या अखेरीस 
पाणी ी्ंचाईची तीव्रता जाणवत असल्याने ववदहरीींचे अधधग्रहण व ्ँकर सरुू 
करण्याचे प्रस्ताव िासनाकड ेसादर करण्यात आल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाण्याच्या ्ँकरची कागदोपत्री नोंद असनू तालकु्यात प्रत्यक्षात 
्ँकरव्दारे पाणी पोहोचत नसल्याने नागरीकाींमध्ये असींतोष पसरला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) हे खरे आहे. 
     उप ववभागीय अधधकारी, यवतमाळ याींच्याकड े ववहीरीींच ेअधधग्रहण व 
्ँकर मागणी बाबतच ेप्रस्ताव माहे एवप्रल, २०१९ च्या अखेरीस सादर केलेले 
होत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) माहे एवप्रल, २०१९ च्या अखेरीस आणी तालकु्यात ३६ खाजगी ववहीरीींच े
अधधग्रहण करण्यात आले व पाणी ी्ंचाई असणा-या गावात ०६ ्ँकरद्वारे 
पाणी परुवठा सरुु करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नायशी ि िोसबी (ता.धचपळूषण, जज.रत्नाधगरी) येथील नळपाषणी 
योजनाांच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१२) *  १४०४३२   श्री.सदानांद चव्हाषण (धचपळूषण) :   सन्माननीय 
पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नायिी व कोसबी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील नळपाणी योजनाींची 
काम ेप्रलींत्रबत असताींनाही कागदोपत्री पणूय दाखवनू ननधी खचय करण्यात आला 
असल्याच्या तिारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर योजनाींच्या कामाींमध्ये गरैव्यवहार झालेला असल्याने 
चौकिी करून दोषीींवर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींकडून 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तदनषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१), (२) व (३) सरपींच, ग्रामपींचायत, नायिी याींनी 
याबाबतची तिार ददनाींक ३१.०५.२०१६ रोजी केली आहे. तसेच महात् मा गाींधी 
ती्ं ामकु्त गाव सशमती कोसबी याींनी ददनाींक २५.०२.२०१९ रोजी तिार केली 
आहे. त्यानषुींगाने नायिी नळपाणी परुवठा योजनेच्या कामाची चौकिी 
करण्यात आली असनू चौकिी अहवालाच्या अनषुींगाने योजनेमध्ये आधथयक 
गरैव्यवहार झाला नसल्याच ेआढळून आले आहे. तथावप, सदर कामाचे योनय 
ताींत्रत्रक मागयदियन न केल्यामळेु सींबींधधताींना नो्ीस बजावण्यात आल्या 
आहेत.  
     कोसबी येथील नळपाणी परुवठा योजनेची चौकिी करण्यासींदभायतील 
महात् मा गाींधी ती्ं ामकु्त गाव सशमती कोसबी याींच्या ददनाींक २५ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोजीच्या तिार अजायच्या अनषुींगाने चौकिी करण्याकरीता ग् ववकास 
अधधकारी, पींचायत सशमती, गहुागर याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ११ एवप्रल, 
२०१९ च्या आदेिान्वये सशमती नेमण्यात आली आहे. याबाबतचा चौकिी 
अहवाल अद्याप प्राप्त झाललेा नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील स्िस्त धान्य दिुानाांतील ई-पॉस  
मशीनमधील ्र रु्टी दरु िरण्याबाबत 

(१३) *  १३६७३९   श्रीमती सीमाताई दहरे (नािशि पजश्चम), प्रा.(श्रीमती) 
मेधा िुलिषणी (िोथरुड), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), श्री.अिमन परे्टल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.अब ू आजमी 
(मानखूदय िशिाजीनगर), श्री.अिमत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामषणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), डॉ.सतीश पार्टील (एरडोल), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), डॉ.सांतोष र्टारफे (िळमनरुी), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपरू) : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आिषण ग्राहि सांर्षण मां्र ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वविषेत: सोलापरू, दहींगोली, नाशिक, रत्नाधगरी, जळगाींव या 
जजल्ह्यातील सवयच स्वस्त धान्य परुवठा दकुानाींमध्ये ई-पॉस मशिनद्वारे 
धान्य ववतरीत केले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात वविषेत: उपरोक्त जजल्ह्यातील अनेक दठकाणी ई-
पॉस मिीनमध्ये ताींत्रत्रक दोष ननमायण होत असनू सव्हयर डाऊन होत 
असल्याने मशिन बींद पडत आहेत त्यामळेु नागरीकाींना धान्य शमळत 
नसल्याचे ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई-पॉस मशिनच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी जजल्हा ककीं वा 
तालकुास्तरावर तींत्रंानाची ननयकु्ती करणे तसेच गरीब नागररकाींना धान्य 
शमळत नसल्याने याबाबत योनय काययवाही न झाल्यास रेिन बचाव सशमती 
तीव्र आींदोलन करण्याच्या पववत्र्यात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपणूय प्रकरणाची िासनाने चौकिी चौकिी केली आहे 
काय, त्यात काय ननषपन्न झाले व त्यानसुार ई-पॉस मिीन मधील त्रु् ी दरू 
करुन धान् यपरुवठा सरुळीत करण्याबाबत िासनाने कोणती उपाययोजना केली 
आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. सांभाजी पार्टील-तनलांगेिर : (१) हे खरे आहे, राज्यातील सवयच रास्तभाव 
दकुानाींमध्ये पात्र लाभार्थयांची बायोमेदरक ओळख प्वनू ई-पॉसद्वारे धान्याचे 
ववतरण करण्यात येत आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
      ई-पॉस मिीनमधील ताींत्रत्रक दोष व सव्हयर डाऊन होत असल्यामळेु 
कोणताही पात्र लाभाथी अन्नधान्यापासनू वींधचत रादहल्याची बाब ननदियनास 
आली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खामगाि मािळ (ता.हिेली, जज.पुषेण) येथील पाषणी र्टांचाईबाबत 
  

(१४) *  १४०१४१   श्री.िभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाव मावळ (ता.हवेली, जज.पणेु) येथे भीषण पाणी ी्ंचाई असनू 
पाणी योजना मींजूर असताींना आवश्यक ती काययवाही करण्यास सींबींधधत 
ववभाग जाणीवपवूयक दलुयक्ष करीत असल्याचे ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना पणूय होण्यासाठी बठैका, पत्रव्यवहार, पाठपरुावा 
करुनही अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्याने ितेकऱ्याींच्या वपकाींच े
नकुसान होत असनू जनावराींचेही हाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय त्यात 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) खामगाव मावळ पाणी परुवठा योजनेच्या रुपये २४४.६६ लक्ष इतक्या 
ककींमतीच्या अींदाजपत्रककय कामास ताींत्रत्रक मान्यता व प्रिासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. ननववदा काढण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदगाांि तालुक्यासह अन्य िाही तालुक्याांमधील (जज.नािशि) 
िशधापत्र्र िा धारिाांचा रॉिेलचा पुरिठा बांद झाल्याबाबत 

  

(१५) *  १४०४७५   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आिषण ग्राहि सांर्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदगाींव तसेच इतर तालकु्याींमधील (जज.नाशिक) शिधापत्रत्रका धारकाींचा 
रॉकेलचा परुवठा बींद करण्यात आला असल् यामळेु नागररकाींना रॉकेल शमळत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, चौकिी अहवालानसुार रॉकेलचा परुवठा पवूयवत सरुु 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पार्टील-तनलांगेिर : (१) व (२) दद.०१ ऑगस््, २०१८ पासनू 
केरोशसनचे वा्प PoS व्दारे तसेच लाभार्थयायकड ेशिधापत्रत्रकाधारकाच्या ककीं वा 
कु्ूींबातील  कोणत्याही सदस्याचे नावे गॅस जोडणी नसल्याबाबतचे हमीपत्र 
घेऊन करण्यात येत आहे. त्यानसुार नाशिक जजल्हयात  हमीपत्र सादर 
करणा-या लाभार्थयांकररता त्या जजल्हयाच्या मागणीनसुार १०० % केरोशसन 
ननयतन िासनाकडून मींजूर करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरषणाच्या 

पाषणी पुरिठा योजना प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(१६) *  १४०४०८   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.दत्ता्र य भरषेण (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :  सन्माननीय 
पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोले (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील आददवासी व दगुयम भागातील तळे, 
ववहीर, शि ींदे, बारी, पेंडिते, राजुर, द््वी, िणेणत येथील महाराषर जीवन 
प्राधधकरणाच्या योजना अनेक वषांपासनू प्रलींत्रबत असल्याने उक्त पाणीपरुवठा 
योजना कायायजन्वत होण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी बठैका घेवनू 
याबाबत सचूना देवनूही त्या पणूय करण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच अकोले (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील धामणगाव आवारी येथील 
महाराषर जीवन प्राधधकरणाची पाणीपरुवठा योजना सन १९९२ पासनू सरुु 
होऊनही अद्यापपयतं प्रलींत्रबत असनू या योजनेवर रुपये १ को्ी ७५ लक्ष 
इतका ननधी खचय होवनूही वपण्याचे पाणी उपलब्ध झाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पाणीपरुवठा योजनाींसाठी ननधी खचय होवनूही योजना 
पणूय न करणाऱ् या अधधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली तसेच सदर 
अपणूय योजना पणूय करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) अींित: खरे आहे. 
     अकोले तालकु्यातील बारी-पेंडिते, राजुर, द््वी या तीन पाणी परुवठा 
योजनाींची कामे पणुय करुन योजना ग्रामपींचायतीकड े हस्ताींतरीत करण्यात 
आल्या आहेत.         
     तळे-ववहीर-शि ींदे प्रादेशिक पाणी परुवठा योजना व  िणेणत पाणी 
परुवठा योजना या दोन योजनाींची चाचणी घेवनू माहे एवप्रल, २०१९ पासनू 
पाणी परुवठा सरुु करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) धामणगाव आवारी ही योजना १९९९ मध्ये मींजूर झाली होती. या 
योजनेची कामे ६५ ्क्के पणुय झाली आहेत. योजनेतील मळु कीं त्रा्दार कामे 
करीत नसल्याने त्याच्यावर करारातील कलम िमाींक ३ (क) अींतगयत 
काययवाही करण्यात आली आहे. योजनेतील उवयररत कामाींसाठी तीन वेळा 
ननववदा प्रशसध्द करुनही प्रतीसाद शमळाला नाही. धामणगाव आवारी 
योजनेतील उपाींगाचा वापर करुन “अकोले व ३२ गावे” प्रादेशिक पाणी परुवठा 
योजनेतनू सदर गावाला पाणी परुवठा सरुु करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई विद्यापीठ ि अन्य िाही विद्यापीठाांमध्ये अनुदान आयोगाच्या 
राजपत्र्र त अधधसूचनेनुसार मान्यता नसलेल्या  

पदव्या देण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१७) *  १३७०१०   डॉ.सांतोष र्टारफे (िळमनरुी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाषण (िराड 
दक्ष्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अिमन परे्टल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाषणा), श्रीमती तनमयला गावित (इगतपरूी), 
प्रा.िषाय गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामषणगाि रेल्िे), श्री.विश्िजजत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िुषणाल पार्टील (धुळे 
ग्रामीषण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आिसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाषेण), श्री.अिमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर) :  
सन्माननीय उच् च ि तां्र  िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
(१) मुींबई ववद्यापीठ व अन्य काही ववद्यापीठाींमध्ये अनदुान आयोगाच्या 
२०१४ मधील राजपत्रत्रत अधधसचूनेनसुार मान्यता नसलेल्या पदव्या ददल्या 
जात असनू से् सारख्या पररक्षेला सधु्दा सदर ववद्याथी अपात्र ठरववण्यात 
आले असल्याचे ददनाींक ७ माचय, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आले 
आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यातील मुींबई ववद्यापीठ, साववत्रीबाई फुले व एसएनडी्ी 
ववद्यापीठ, पणेु तसेच अमरावती ववद्यापीठासह अनेक ववद्यापीठाींमध्ये 
बोगस ओळखपत्र व ववद्यापीठ अनदुान आयोगाचे (यजुीसी-यनुनव्हशसय् ी गँ्र्स 
कशमिन) ननकष डावलनू अपात्र कुलगरुुीं ची ननयकु्ती करण्यात आल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोठ-मोठया पदव्याींची नावे साींगनू ववद्यार्थयांकडून अवाजवी 
िलु्क आकारणाऱ्या महाववद्यालयाींना ही ववद्यापीठे अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देत 
असल्याचा आरोप केला जात असनू सींस्था चालकाींच्या दहतासाठी अस े
अ्यासिम चालववले जात असल्यामळेु ववद्यार्थयांचे नकुसान होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच, कें द्रीय मनषुयबळ मींत्र्याींनी जाहीर काययिमात पदव्याींच्या नावात 
बदल केले असनू यजुीसीच ेआदेि असतानाही मुींबई ववद्यापीठात पदव्याींची 
नावे बदलण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
     ववद्यापीठ अनदुान आयोग कायदा, १९५६ मधील कलम २२ मध्ये 
नमदु केलेल्या मान्यताप्राप्त पदव्याींच्या नावाच्या यादीप्रमाणेच ववद्यापीठाींने 
नावे नमदु करणे आवश्यक आहे. बदलत्या शिक्षण पध्दतीचा वापर केल्यामळेु 
मुींबई ववद्यापीठाने सक्षम प्राधधकरणाच्या सींमतीने गरजाधधषठीत पदव्या 
तयार केल्या आहेत. तथापी, यातील काही पदव्याींची नावे ववद्यापीठ अनदुान 
आयोगाच्या मान्यताप्राप्त पदव्याींच्या नावाच्या यादीिी जुळत नसल्याने या 
पदव्या कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पररक्षेत ग्राह्य धरल्या जात नसल्याच े
समजत ेमात्र महाराषर िासनामाफय त घेण्यात येणाऱ्या से् सारख्या पररक्षेला 
या पदव्याींची कोणतीही अडचण येत नाही. ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या 
मान्यताप्राप्त पदव्याींच्या नावाच्या यादी नसुार अिा पदव्याींचे नाव 
बदलण्याच ेतसेच काही पदव्याींची पनुरयचना करण्याचे काम यधु्दपातळीवर सरुु 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) यासींदभायत पदव्याींच्या नावामध्ये ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या 
ननयमानसुार योनय त े बदल करण्याची काययवाही मुींबई ववद्यापीठाकडून 
यधु्दपातळीवर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोंडिाना (जज.गडधचरोली) विद्यापीठाने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 
परी्ेच्या तनिालात अनुत्तीषणय विद्याथ्याांना उत्तीषणय िेल्याबाबत 

  

(१८) *  १४०७०५   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र  िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवाना (जज.गडधचरोली) ववद्यापीठाने पदव्यतु्तर अ्यासिमाच्या सन 
२०१८ च्या उन्हाळी परीक्षेच्या ननकालात अनतु्तीणय ववद्यार्थयांना उत्तम 
गणुाींनी उत्तीणय केल्याच े माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववद्यापीठाींनी ज्या ववद्यार्थयांना ७५ व ५० पकैी िनु्य 
गणु शमळालेले आहेत त्याींच्या गणुपत्रत्रकेवर २९ व ३१ गणु दाखवनू पास 
करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयांना मलु्याींकनानींतर उत्तरपत्रत्रकेमध्ये नमदु केलेल्या 
गणुाींपेक्षा प्रत्यक्ष गणुपत्रत्रकेत अधधक गणु नोंदवनू उत्तीणय करण्याचे काम 
प्रोमाकय  सॉफ््वेअर प्रा. शल. या कीं पनीच्या कमयचाऱ् याींनी केल्याचे ननदियनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार 
पदव्यतु्तर अ्यासिमाच्या अनतु्तीणय ववद्यार्थयांना उत्तीणय करणाऱ् या प्रोमाकय  
सॉफ््वेअर प्रा.शल. च्या कमयचाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
     उन्हाळी २०१८ च्या पदव्यतु्तर पररक्षेमध्ये एकूण ९ ववद्यार्थयांच्या 
उत्तर पत्रत्रकेतील मळू गणु व गणु पत्रत्रकेतील मळू गणुाींमध्ये तफावत 
आढळून आली आहे.   
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) सवय पदव्यतु्तर अ्यासिमाच े व्हॅल्यअुर याींनी ददलेले गणु व 
ववद्यार्थयांच्या गणुपत्रकेवरील गणुाची पडताळणी करण्याकररता दोन 
प्राध्यापकाींची सशमती गदठत करण्यात आली होती सदर सशमतीने आपला 
अहवाल सादर केल्यानींतर पररक्षा व मलू्यमापन मींडळाची बठैक घेऊन सदर 
प्रकरणी सखोल चौकिी करण्याकररता डॉ.एस.एस. कावळे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती गदठत करण्यात आली. सदर सशमतीने केलेल्या 
शिफारिीस अनसुरुन मे.प्रोमाकय  सॉफ््वअेर प्रा.शल. कीं पनीचे कमयचारी व 
छाननी सशमतीमधील कमयचा-याींवर पोलीस स््ेिन, गडधचरोली येथे गनु्हा 
दाखल करण्यात आला आहे. तसेच  मे.प्रोमाकय  सॉफ््वेअर प्रा.शल. या 
कीं पनीवर रु.५ लक्ष एवढा दींड  आकारण्यात येऊन कीं पनीकडून तो वसलू 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िसबा बािडा (जज.िोल्हापूर) “लक्ष्मी विलास पॅलेस” या राजषी छ्र पती 

शाहू महाराजाांच्या जन्मस्थळ सांग्रहालयाच्या िामाबाबत 
  

(१९) *  १३८२९६   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पार्टील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.राजेश ्ीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्हयातील कसबा बावडा येथील लक्षमी ववलास पॅलेस या 
राजवषय िाहू महाराजाींच्या जन्मस्थळ येथ ेछत्रपती राजवषय िाहू महाराजाींच्या 
जीवनावर सींग्रहालय ननमायण करण्यासाठी िासनाने रुपये २,०८,२९,५६८/- 
(अक्षरी रुपये दोन को्ी आठ लाख एकोणतीस हजार पाचि ेअडुसषठ फक्त) 
इतक्या रकमेस िासन ननणयय ददनाींक २१ जून, २०१७ अन्वये प्रिासकीय व 
ववत्तीय मान्यता देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, छत्रपती िाहू महाराज याींच्या जन्मस्थळाचे काम वविषे 
अधधकार वापरुन परुातत्व ववभागामाफय त करावे अिी मागणी उप सशमतीने 
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान िासनाकड े केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त सींग्रहालय ननशमयतीसाठी परुातत्व व वस्तसुींग्रहालय 
सींचालनालयाच्या स्तरावर ई-ननववदा प्रकिया राबववण्यात आली असनू 
न्यनुतम ननववदा धारकास िासन मान्यता देण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सींग्रहालय ननमायण करण्याच े काम सरुु केले आहे काय, 
असल्यास, त्याची सद्यजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) सींग्रहालय ननमायण करण्याचे काम सरुु असनू सन १९०२ मध्ये छत्रपती 
िाहू महाराज इींनलींडला गेले असतानाचा राजदरबारातील फो्ोच्या ननगेद्व्ह 
जव्हक््ोररया ॲण्ड अल्ब य् म्यझुीअम, लींडन याींचे कडून १० वषायसाठी शमळवनू 
कॅनवासवर छापनू घेवनू प्रदशियत केले आहे. तसेच छत्रपती िाहू महाराजाींचे 
दशुमयळ फो्ो मोठे करणे, खराब झाललेे फो्ो स्वच्छ करणे, पें्ीींगकररता 
पदस्थळ बनववणे इ. कामे सध्या सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  
बुलढाषणा जजल््यातील मोताळा, पोखरी, मेहिर ि िसांदखेड राजा येथील 

मांजूर गोदामाांच ेिाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(२०) *  १३५६८६   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाषणा) :   सन्माननीय अन् न 
ि नागरी परुिठा आिषण ग्राहि सांर्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बलुढाणा जजल्ह्यात सावयजननक ववतरण व्यवस्थेअींतगयत ५७६० मेदरक ्न 
क्षमतचे े मोताळा, पोखरी, मेहकर व शसींदखेड राजा अिा चार िासकीय 
गोदामाींच े बाींधकाम प्रस्ताववत असल्याची बाब ददनाींक १० फेब्रवुारी, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त गोदाम बाींधकामासाठी िासनाने ददनाींक १५ फेब्रवुारी, 
२०१९ रोजी रुपये २,२१,३६,४०५ इतका ननधी मींजूर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बलुढाणा सावयजननक ववतरण व्यवस्थेंतगयत मींजूर 
चार गोदामाींचे बाींधकाम त्वररत करणेबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे व सदर गोदाम बाींधकामाची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. सांभाजी पार्टील-तनलांगिेर : (१) बलुढाणा जजल्हयातील मोताळा, पोखरी 
ता.बलुढाणा, मेहकर व शसींदखेड राजा येथील गोदाम बाींधकामाींना िासन 
ननणयय, दद.१५.०२.२०१९ अन्वये प्रिासकीय मान्यता ददलेली आहे.  
(२) उक्त गोदाम बाींधकामाींना िासन ननणयय, ददनाींक २८.२.२०१९ अन्वये 
रु.२,१६,४०,९२१/- इतका ननधी उपलब्ध करून ददला आहे.   
(३) उपरोक्त मींजूर ननधी लोकसभा ननवडणकू, २०१९ ची आदिय आचारसींदहता 
लाग ूझाल्यामळेु खचय करणे िक्य झाले नाही. त्यामळेु सदर ननधीची रक्कम 
िासनास समवपयत करण्यात आलेली आहे.    
     सन २०१९-२० मधील नाबाडयच्या माशलका २५ मधील कामाींमध्ये  उक्त 
गोदाम बाींधकामाींचा समावेि करण्यात आला आहे. 

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

राज्यातील विशषेत: सोलापूर जजल््यातील ियोिधृ्द  
िलािाराांच्या मागण्याांबाबत 

  

(२१) *  १४००८८   श्री.भारत भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायय मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वधृ्द कलाकाराींकरीता कलाकार महामींडळाची ननशमयती करावी, 
त्याींच्या मानधनामध्ये ५०००/- रुपयाींची वाढ करावी, जजल्हयातील कलाकार 
ननवडताना असलेली प्रनतवषी ६० कलाकार ननवडण्याची अ् वाढवनू १२० 
करावी, कलाकाराींच्या उत्पन्नाच्या दाखल्यामध्ये वाढ करणे तसेच मानधनात 
दीडप् वाढ करणे इ. ववववध मागण्याींचे लेखी ननवेदन लोकप्रनतनीधीींनी 
मा.मखु्यमींत्री व मा.साींस्कृनतक काययमींत्री याींचकेड ेददनाींक १७ जानेवारी, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सोलापरू जजल्ह्यातील ५० वयोवधृ्द कलाकाराींना मानधन 
देण्याचा ननणयय िासनाने घेतला असला तरी समुारे १ वषायपासनू त्याींना 
मानधन शमळाले नसल्याचे ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रश्न भाग १ व २ प्रकरणी िासनाने चौकिी केली 
आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वधृ्द कलाकाराींच्या 
सींख्येत व मानधनामध्ये वाढ करणेबाबत सोलापरू जजल्ह्यातील कलाकाराींना 
मानधन देणे तसेच इतर मागण्या मान्य होण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे अींित: खरे आहे. 
     राज्यातील वधृ्द कलाकाराींकररता त्याींच्या मानधनामध्ये रु.५,०००/- ची 
वाढ करावी, जजल्हयातील कलाकार ननवडताना असललेी प्रनतवषी ६० कलाकार 
ननवडण्याची अ् वाढववण्यात यावी, कलाकाराींच्या उत्पन्नाच्या मयायदेत वाढ 
करणे तसेच मानधनात दीडप् वाढ करणे इ. प्रकारच्या ववववध मागण्याींची 
ननवेदने वेगवेगळया ददनाींकाींच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सोलापरू जजल्हयातील ५० वयोवधृ्द कलाकाराींना मानधन मींजूर 
केल्याची यादी स्थाननक प्रिासनाकडून ददनाींक ५ मे, २०१८ रोजी प्राप्त झाली 
होती. माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये या ५० पकैी ४० कलावींताींच ेबँक तपिील 
प्राप्त झाले व माहे जाने. २०१९ पयतं ४० कलावींताींच्या खात्यात मानधन 
रक्कम जमा करण्यात आलेली आहे.  उवयररत १० कलावींताींचे बँक तपिील 
अद्याप अप्राप्त असनू जजल्हा पररषद, सोलापरू याींचेकड ेयाबाबत पाठपरुावा 
सरुु आहे.   
(३) वधृ्द कलाकाराींच्या सींख्येत व मानधनामध्ये वाढ करणेबाबतचा प्रस्ताव 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात खेळाडू तनमायषण िरण्याच्या दृष्ट्र्टीने क्रीडागुषण देण्याबाबत 

  

(२२) *  १३८६२८   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय क्रीडा मां्र ी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने िकै्षणणक वषय २०१९-२०२० पासनू १० वी आणण १२ वीच्या 
ववद्यार्थयांसाठी जजल्हास्तरावर खेळताना पदहल्या तीन िमाींकात आल्यास ३ 
गणु, ववभाग स्तरावर प्रावीण्य शमळववले तर ५, राज्य स्तरासाठी ७ आणण 
राषरीय स्तरासाठी १० असे िीडागणु देण्याचा ननणयय ददनाींक १८ जानेवारी, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा, ववभाग, राज्य स्तरावर केवळ सहभागासाठी गणु न 
देता ६ वी त े१० वी या कालावधीत जजल्हा, ववभाग, राज्य, राषरीय स्तरावर 
जे खेळाडू पदहल्या तीन िमाकाींत येतील त्याींनाच गणुाचा लाभ शमळणार 
असनू या गणुाींस पात्र होण्यासाठी १० वी ककीं वा १२ वीत स्पधेत सहभागी 
होण्याची अ् ठेवण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वषयभर मेहनत घेऊन ३, ५, ७ आणण १० असे अल्प गणु 
शमळणार असल्याने खेळाडूींनी त्यास ववरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार खेळाडू ननमायण करण्याच्या दृष्ीने िीडागणु 
देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आिशष शलेार : (१) हे खरे आहे. दद.२०/१२/२०१८ च् या 
िासनननणययानसुार खळेाडू ववद्यार्थयांना किडा सवलतीचे वाढीव गणु 
देण्याकररता  ननयमावली जाहीर करण्यात आली होती. 
 (२)  हे खरे आहे.          
(३) व (४) दद.२०/१२/२०१८ च्या िासन ननणययामध्ये िासन िवुद्धपत्रक 
दद.२५/०१/२०१९ अन्वये सधुारणा करण्यात आली असनू पदहल्या तीन 
िमाींकाींना जजल्हास्तरासाठी ५ गणु, ववभागस्तरासाठी १० गणु, 
राज्यस्तरासाठी १५ गणु व राषरीय स्तरासाठी २० गणु असे वाढीव गणु 
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देण्याचा ननणयय घेण्यात आला आहे. तसेच ववभागस्तर, राज्यस्तर व राषरीय 
स्तरावरील सहभागाकररताही अनिुमे ०५, १० ककीं वा १२ व १५ असे वाढीव 
गणु देण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 

----------------- 
  
जळगाि जजल््यात अन्नपुषणाय योजनेसाठी धान्य पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(२३) *  १३९०३४   श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर) : सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आिषण ग्राहि सांर्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) जळगाव जजल्ह्यातील अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.व्ही. ग्रस्त, 
कॅन्सरग्रस्त, ततृीयपींथी याींना सन २०१४ पासनू वाढीव अींत्योदय/प्राधान्य 
योजनेचा लाभ शमळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जळगाव तहशसलतींगयत (परुवठा िाखा) अन्नपणूाय योजनेसाठी 
गत वषायपासनू २३६ लाभार्थयांना धान्य शमळत नसल्याचे ननदियनास आले, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदर योजनेपासनू वींधचत लाभार्थयांना लाभ 
देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पार्टील-तनलांगेिर : (१) हे खरे नाही.  
     कें द्र िासनाच्या मागयदियक सचुनाींनसुार अींध, अपींग, ववधवा, 
एच.आय.व्ही. ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त, ततृीयपींथी, कुषठरोगी इत्यादीींना अींत्योदय 
अन्न योजनेचा लाभ देण्यात येतो. त्यानसुार  ४२,९८६ लाभार्थयांचा अींत्योदय 
अन्न योजना व प्राधान्य कु्ुींब लाभाथी या योजनाींमध्ये समावेि करुन, 
सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत आहे. 
(२) कें द्र िासनाकडून अन्नपणूाय योजनेकररता माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासनू 
अन्नधान्याचे ननयतन देण्यात आले नसल्याने जजल्हाननहाय ननयतन देण्यात 
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आलेले नाही. तथावप, जळगाव तालकु्यातील अन्नपणूाय योजनेतील २३३ 
लाभार्थयांना राषरीय अन्नसरुक्षा योजने अींतगयत प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांमध्ये 
वगय करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शासकिय अिभयाां्र ीिी महाविद्यालय, चांद्रपूर येथील  
विद्याथीनीांच ेशोषषण झाल्याबाबत 

  

(२४) *  १३७७३२   श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्ष्षण) :   सन्माननीय 
उच् च ि तां्र  िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासककय अशभयाींत्रीकी महाववद्यालय, चींद्रपरू येथील ववद्याथीनीींचे 
सींस्थेतील प्राध्यापकाींकडून िोषण होत असनू सींस्थचेे प्राचायय डॉ.जी.जी. भतुडा 
हे ववद्याथीनीींना सहकायय करण्याऐवजी त्याींना दमदा्ी करुन पररक्षेत 
अनतुीणय करण्याची धमकी देत असल्याने ववद्याथीनीींनी ददनाींक ४ मे, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास पत्रकार पररषद घेवनू सींस्थेच्या प्राचायांची हकालपट्टी 
करुन ननषपक्ष चौकिी करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, व त्यानसुार 
ववद्याथीनीींचे भववषय ् उध्वस्त करणाऱ्या प्राध्यापक तथा प्राचायांवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
     तथावप, िासकीय अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय, चींद्रपरू येथील 
ववद्याधथयनीींकडून सींस्थेतील अध्यापकाववरुद्ध गरै वतयणकुीबाबतची तिार माहे 
जानेवारी, २०१९ मध्ये सींबींधधत प्राचायय याींचेकड े प्राप्त झाली होती. सदर 
तिारीच्या अनषुींगाने चौकिी पणूय झाल्यानींतर सींस्थतेील अन्य अध्यापकाने 
माहे म,े २०१९ मध्ये तिारकत्याय ववद्याधथयनीींची सहमती नसताना आयोजजत 
केलेल्या पत्रकार पररषदेच े वतृ्त दैननक लोकमत समाचार या स्थाननक 
वतृ्तपत्रात दद. ०३/०५/२०१९ रोजी प्रशसद्ध झाले आहे.   
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(२) व (३) िासकीय अशभयाींत्रत्रकी महाववद्यालय, चींद्रपरू येथील अध्यापकाने 
केलेल्या गरैवतयणकुीप्रकरणी, सींस्थेतील मदहला तिार ननवारण सशमतीतील 
सदस्याींच्या उपजस्थतीत तिारकत्याय ववद्याधथयनीींची चौकिी करण्यात आली. 
सदर चौकिीअींती सींबींधधत अध्यापकास मौणखक समज देण्यात आली व सदर 
काययवाहीने ववद्याधथयनीींच ेसमाधान झाल्याने अध्यक्ष, मदहला तिार ननवारण 
सशमती याींनी अधधक चौकिीची आवश्यकता नसल्याचे लेखी अशभप्राय 
प्राचायांना सादर केले. त्याचप्रमाणे सींबींधधत अध्यापकाच्या वतयणुकीमध्ये 
देखील मोठया प्रमाणावर सधुारणा झाली असल्याचे ननवेदन सींबींधधत 
ववद्याथीनीींनी लखेी स्वरुपात प्राचायांना सादर केले आहे. या बाबी ववचारात 
घेता, सींबींधधत अध्यापक ककीं वा प्राचायय याींच्याववरुद्ध कारवाई करण्याची बाब 
उद्भवलेली नाही.  

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

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठ, षरांगाबाद येथील 
िसतीगहृातील दषुीत पाण्यामुळे विद्याथीनीांची प्रिृतत त्रबघडल्याबाबत 

  

(२५) *  १३६४००   श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैषण), श्री.सांजय पोतनीस 
(ििलना), श्री.सतुनल िशांदे (िरळी), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूय), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अिमन परे्टल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती तनमयला गावित 
(इगतपरूी), श्री.िुषणाल पार्टील (धुळे ग्रामीषण), श्री.त्र्यांबिराि िभसे (लातरू 
ग्रामीषण), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), डॉ.राहूल पार्टील (परभषणी) :  
सन्माननीय उच् च ि तां्र  िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरींगाबाद येथील यिवींत 
अल्पसींख्याक आणण मातोश्री जजजाऊ वसतीगहृातील दषुीत पाणी प्यायल्याने 
६० मलुीींची प्रकृनत त्रबघडल्याचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलुीींच्या वसतीगहृात आरओ प्लान्् नसल्याने व कफल््र 
असला तरी तो नादरुुस्त असल्याने मलुीींना दषुीत पाणी प्यावे लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ऐन पररक्षचे्या काळात अिा घ्ना घडत असनु ३ ददवस 
सतत दवूषत पाणी परुवठा केला जात असनूही सींबींधधत प्रिासन याकड ेदलुयक्ष 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे 
ननषकषय काय आहेत व त्यानषुींगाने दोषी अधधकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली 
तसेच भववषयात असे प्रकार होऊ नयेत याकररता कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे अींित: खरे आहे, नमदु ववद्यापीठामधील ६० 
मलुीींना जुलाब, उलट्या व मळमळ होऊन आजारी पडल्या ही बाब खरी आहे. 
तथावप ववद्यापीठाच्या वसनतगहृाचे दवुषत पाण्यामळेु आजारी पडल्याचे स्पष् 
झाले नाही. 
(२) हे खरे नाही, मलुीींच्या वसनतगहृामध्ये य ुव्ही कफल््र बसववण्यात आलेले 
असनू त्याची तपासणी व स्वच्छता दरमहा केली जात.े मनपाचे पाणी 
वपण्यासाठी परुववण्यात येत असल्यामळेु आर.ओ.प्लान्् बसवलेला नाही. 
(३) व (४) प्रकरणी मलुीच्या आजाराचे कारण दवुषत पाणी असल्याचे स्पष् 
झालेले नाही. तथावप ववद्यापीठ प्रिासनाने प्रकरणाची दखल घेऊन खालील 
उपाययोजना केलेल्या आहेत. 
   १. यिवींतराव चव्हाण आधथयकदषु्या मागास ववद्याथीनीच्या वसनतगहृात 
१००० ली्र प्रनततास क्षमतचेा आर.ओ.प्लान्् उभारण्यात आलेला आहे. 
   २. रमाबाई आींबेडकर अल्पसींख्याक मलुीींच ेवसनतगहृ, िाींती ज्योती 
साववत्रीबाई फुले मलुीींचे वसनतगहृ व मलुीींचे वसनतगहृ ि. ३ येथे प्रत्येकी 
५०० ली्र प्रनततास क्षमतचेा आर.ओ.प्लान्् उभारण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरगुड (ता.गारगोर्टी, जज.िोल्हापूर) शहराच्या मैलािमश्रीत  
पाण्यामुळे िेदगांगा नदी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

  

(२६) *  १३६३९४   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :  सन्माननीय पयायिरषण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
 (१) मरुगडु (ता.गारगो्ी, जज.कोल्हापरू) िहराच े मलैाशमश्रीत पाणी वेदगींगा 
नदीत शमसळून नदीचे पाणी प्रदवुषत होऊन तथेील नागरीकाींच्या आरोनयाला 
धोका ननमायण झाल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१९ च्या नतसऱ्या सप्ताहात 
ननदियनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार नदीच्या पाण्याचे िधु्दीकरण करण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. रामदास िदम : (१) प्रश्नाधीन ववषयाबाबतची तिार महाराषर प्रदषूण 
ननयींत्रण मींडळ व मखु्याधधकारी, मरुगडु नगरपररषद याींच्या कायायलयाकड े
प्राप्त झालेली नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे पुळिोर्टी (ता.माषण, जज.सातारा) येथील  
पाषणी र्टांचाई दरू िरण्याबाबत 

  

(२७) *  १४०५५१   श्री.जयिुमार गोरे (माषण), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :  
सन्माननीय जलसांपदा मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पळुको्ी (ता.माण, जज.सातारा) येथील दषुकाळ तसेच मागील 
अनेक वषायपासनू पाणी परुवठा करणारी ववदहर आ्ल्यामळेु पाणी ी्ंचाई 
ननमायण झाली असल्याच े ददनाींक १ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ववदहर ओढ्याच्या काठावर असनू ओढ्यावर दोन बींधारे 
असल्यामळेु या ओढयात उरमोडीचे पाणी सोडले तर या गावाचा पाण्याचा 
प्रश्न दरू होईल, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभायत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार ओढयात उरमोडीच े पाणी सोडण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींित: खरे आहे. 
     मौज े पळुको्ी, ता.माण, जज.सातारा येथील ग्रामपींचायतीच्या 
मागणीनसुार दद.१५/१२/२०१८ पासनू १,२१७ बाधधत लोकसींख्येला २४,००० शल. 
क्षमतचेी प्रनतददन १ खेप तसेच दद.०१/०४/२०१९ पासनू मोठी-३४५ व लहान-
२१४ बाधधत जनावराींसाठी १२,००० शल. क्षमतचेी प्रनतददन १ खेप व सहाव्या 
ददविी २ खेपा असे एकूण ३८,००० शल. पाणी ्ँकरद्वारे परुववण्यात येत 
आहे. 
(२) व (३) होय. 
     मौज े पळुको्ी, ता.माण हे गाींव उरमोडी प्रकल्पाच्या अधधसचूीत 
लाभक्षेत्राच्या बाहेर माण कालव्याच्या िवे्च्या ३१ कक.मी. च्या पढेु आहे. 
सद्य:जस्थतीत उरमोडी प्रकल्पातील माण कालव्याचे २४ कक.मी. पयतंची कामे 
पणूय झाली आहेत. त्यापढुील २५ त े३१ कक.मी. मधील काम ेअींनतम ्प्प्यात 
असनू, डडसेंबर, २०१९ पयतं  पणूय करण्याचे ननयोजन आहे. ही कामे पणूय 
झाल्यानींतर व याबाबत जजल्हाधधकारी, सातारा याींच्याकडून मागणी प्राप्त 
झाल्यानींतर पळुको्ी येथील ओढयात उरमोडी उपसा शस ींचन योजनेच ेपाणी 
सोडणे िक्य होईल.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील मराठी तमाशा िलािाराांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२८) *  १३५८११   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पार्टील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळस-ेपार्टील (आांबगेाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला),  
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श्री.शिशिाांत िश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाषण (फलर्टषण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.सरेुश लाड (िजयत), श्रीमती ददवपिा चव्हाषण (बागलाषण) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िायय मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठी तमािा कलाकाराींच्या समस्या सोडववण्यासाठी मराठी 
तमािा सींघ्नेने मा.मखु्यमींत्री, मा.साींस्कृनतक काययमींत्री व ववभागाकड ेददनाींक 
१४ जानेवारी, २०१९ रोजी ददलेले ननवेदन दद.२८.०२.२०१९ रोजी सास्कृनतक 
कायय सींचालनालयास प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार तमािा फडाींना प्रनतवषी २० प्रयोगाींना 
प्रती खळे रु.३०,०००/- ऐवजी रु.४०,०००/- प्रमाणे अनदुान देणे, जजल्हा वधृ्द 
सादहजत्यक व कलावींत मानधन ननवड सशमतीवर तमािा कलाक्षते्रातील सदस्य 
म्हणून ननयकु्ती करणे, वधृ्द कलावींताना शमळणाऱ्या मानधनात वाढ करणे 
तसेच सदर योजनेसाठी इष्ाींक वाढववणे इ. बाबी िासन स्तरावर ववचारधीन 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. तमािा फडाींना अनदुान वाढीबाबत तसेच वधृ्द 
सादहजत्यक व कलाकार मानधनात व इष्ाींकात वाढ करण्याची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. जजल्हा वधृ्द कलावींत मानधन सशमतीवर 
तमािा कलाक्षते्रातील सदस्य ननवड करणेबाबतच्या सचूना सवय जजल्हा पररषद 
याींना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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घार्टांजी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील शौचालय  
बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२९) *  १३७४७६   श्री.राज ुतोडसाम (अषणी) :   सन्माननीय पाषणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींचायत सशमती घा ी्ंजी अींतगयत (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील २५ 
गावाींतील स्वच्छ भारत शमिन अींतगयत २५८७ िौचालय बाींधण्याचे काम 
गजुरात येथील एका कीं त्रा्दाराला देण्यात आले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं त्रा्दाराने बाींधलेल्या िौचालयाींची तपासणी व ननरीक्षण 
न करता येथील कमयचाऱ्याींनी जागेवर बसनूच तपासणी केली व २५ पकैी १० 
गावाींतील िौचालय बाींधकामचे अनदुान लाभार्थयांना न देता ठेकेदाराींच्या नावे 
काढले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार सदरहू प्रकरणी गरैव्यवहार करून ठेकेदाराच्या 
नावे देयके काढणा-या अधधका-याींववरुद्ध कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     यवतमाळ जजल्हयातील ग्रामीण भागातील कु्ुींबे हलाखीच्या आधथयक 
पररजस्थतीमळेु िौचालय बाींधकाम करु िकत नाहीत, असे ननदियनास 
आल्याने िासनाच्या ददनाींक १६/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये यवतमाळ 
जजल्हयामध्ये ग्रामपींचायतीमाफय त वयैजक्तक िौचालय बाींधकाम करण्याची 
परवानगी देण्यात आली. त्याअनषुींगाने  घा ी्ंजी या आददवासी बहुल 
तालकु्यातील २५ पकैी १० गावाींमध्ये ग्रामपींचायतीमाफय त एकूण ४२२ 
वयैजक्तक िौचालयाचे बाींधकाम करण्यात आले. सदर वयैजक्तक िौचालय 
बाींधकाम प्रोत्साहन अनदुान ननधी पींचायत सशमतीस्तरावरुन ग्रामपींचायतीला 
ववतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
पुषेण जजल््यात ८५ शाळा अनधधिृत असल्याबाबत 

  

(३०) *  १३७१२९   श्री.िभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
शालेय िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शिक्षण ववभागाद्वारे जाहीर आकडवेाडीनसुार पणेु जजल्ह्यात ८५ िाळा 
अनधधकृत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िाळा अनधधकृत आहेत असा बोडय ही शिक्षण 
ववभागाव्दारे लावण्यात येत नसनू एकाही िाळेवर दींडात्मक कारवाई करण्यात 
आलेली नसल्याने अिा िाळा अनधधकृतपणे सरुू आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, शिक्षण हक्क कायद्यानसुार िकै्षणणक वषय सरुू झाल्यानींतरही 
अनधधकृत िाळा सरुू रादहल्यास दींड आकारण्याची तरतदू असताींना मात्र गत 
वषयभरात जजल्ह्यातील एकाही अनधधकृत िाळेवर कारवाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा कारण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आिशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. पणेु जजल्हयामध्ये ६१ िाळा 
अनधधकृत आहेत. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३)  हे खरे नाही. 
(४) अनधधकृत असलेल्या िाळाींवर कारवाई करण्याबाबत  शिक्षणाधधकारी 
(प्राथशमक), जज.प. पणेु याींनी क्षेत्रीय अधधकाऱ्याींना सचूना ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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दहांगोली जजल्हयात शुध्द पाण्याचा पुरिठा िरण्याबाबत 
(३१) *  १३७०४९   डॉ.सांतोष र्टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय 
पाषणीपरुिठा ि स्िच्छता मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्हयात ववववध प्राथशमक आरोनय कें द्राींतगयत तपासण्यात 
आलेल् या ३९१ पाणी नमनु्यापकैी ६७ पाणी नमनेु दषुीत आढळल्याची बाब 
ददनाींक १३ माचय, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदियनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानसुार दषुीत पाणी नमनेू आढळून आलेल्या गावाींना 
िधु्द पाणी परुवठा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. बबनराि लोषणीिर : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) पाणी नमनेु दवुषत आढळुन आलेल्या गावातील दवुषत स्त्रोताचा पररसर 
स्वच्छ करण्यात आला असनू ३३% क्लोररन असलेल्या द्. सी. एल. 
पावडरद्वारे पाणी िधु्दीकरण  करण्यात  आले आहे आणण यापढेु ननयशमत 
पाणी िदु्धीकरण करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नागपूर जजल्हा पररषदेच्या शाळाांची पर्टसांखया िमी असल्याने 
गषणिेशासाठी िमळालेला तनधी परत गेल्याबाबत 

(३२) *  १४०८०५   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय िश्षण मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हा पररषदेच्या १५३८ िाळेतील ७३ हजार ववद्यार्थयांना 
िकै्षणीक सत्र २०१८-१९ मध्ये गणवेि वा्पाकरीता देण्यात आलले्या ४ को्ी 
३८ लक्ष रूपये अनदुाना पकैी ६९ हजार ववद्याथी पात्र ठरल्यामळेु २४ लाखाचे 
अनदुान िासनास परत पाठववण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सवय शिक्षा अशभयान अींतगयत वगय १ ली त े ८ वी पयतंचा 
अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती व दाररद्रय रेषखेालील प्रवगायतील सवय 
ववद्यार्थयांना मोफत गणवेि वा्प केले जात ेतर खुल्या व इतरमागासवगय 
प्रवगायतील ववद्यार्थयांना या योजनेचा लाभ शमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानसुार 
जजल्हा पररषदाींच्या िाळेची प्सींख्या वाढववणे तसेच इतर प्रवगायतील गरज ू
ववद्यार्थयांना मोफत गणवषे वा्प करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आिशष शलेार : (१) हे खरे नाही. 
(२) समग्र शिक्षा अशभयान या कें द्र िासनाच्या योजनेतींगयत इ. १ ली त े८ वी 
मधील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या िाळाींमधील अनसुधूचत जाती (SC), 
अनसुधूचत जमाती (ST) आणण दाररदे्ररेषखेालील पालकाींच्या पाल्याींना 
(ववद्यार्थयांना) मोफत गणविे योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 
(३) स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमधील इ. १ली त ेइ.८ मधील योजनेच्या पात्र 
लाभार्थयायव्यनतररक्त इतर ववद्यार्थयांना सदर योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
बुलढाषणा जजल््यातील व्यायाम शाळा बाांधिाम अनुदान ि सादहत्य 

िार्टपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(३३) *  १३५०४२   श्री.हषयिधयन सपिाळ (बलुढाषणा) :  सन्माननीय क्रीडा 
मां्र ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बलुढाणा जजल्ह्यात गत तीन-चार वषय व्यायाम िाळा बाींधकाम अनदुान 
व सादहत्य वा्प यामध्ये गरैव्यवहार झाला असल्याच ेददनाींक १० जानेवारी, 
२०१९  रोजी वा त् यासमुारास ननदियनासआले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास जजल्हाधधकारी, बलुढाणा याींनी नेमलेल्या अनतररक्त मखु्य 
काययकारी अधधकारी, जजल्हा पररषद बलुढाणा, तहसीलदार व ग्ववकास 
अधधकारी बलुढाणा याींच्या चौकिी सशमतीने जजल्हा किडा अधधकारी 
याींच्यासह चौकिी केलेल्या व चौकिी अहवालात दोषी असणाऱ्या ग्रामपींचायत 
रुईखेड ्ेकाळे तसेच ईरला, (ता.बलुढाणा) व गोतमरा, (ता.मोताळा 
जज.बलुढाणा) या ग्रामपींचायतीच्या सींबधधत दोषीींवर कोणतीही दींडात्मक व 
फौजदारी कारवाई केली नसल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर २०१८ रोजी व 
त्यासमुारास ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गरैप्रकार करणाऱ्या सींबींधधत ग्रामपींचायतीींकडून व्यायामिाळा 
बाींधकाम अनदुानात अननयशमतता व गरैप्रकाराबाबत वसलुी व फौजदारी 
कारवाई करण्यास जजल्हा िीडा अधधकारी कायायलय, बलुढाणा याींच्याकडून हेत ू
परुस्पर ददरींगाई केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आिशष शलेार : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) जजल्हाधधकारी बलुढाणा याींनी नेमलेल्या चौकिी सशमतीने जजल्हा िीडा 
अधधकारी याींच्यासह चौकिी केलेल्या व चौकिी अहवालात दोषी असणाऱ्या 
ग्रामपींचायत रुईखेड ्ेकाळे, ता.जज.बलुढाणा ला अनदुान वसलुीबाबत नो्ीस 
पाठववण्यात आलेली आहे. तसेच इरला, ता.जज.बलुढाणा व गोतमारा, 
ता.मोताळा, जज.बलुढाणा या सींस्थाींचीसधु्दा चौकिी करुन आर.आर.सी.अींतगयत 
मींजूर अनदुान वसलुीसाठी जजल्हाधधकारी याींचेकड े प्रस्ताव सादर करण्यात 
आलेला आहे. 
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(३) व (४) व्यायामिाळा बाींधकाम अनदुानात अननयशमतता करणाऱ्या 
ग्रामापींचायतीींकडून अनदुान वसलुीची कारवाई सरुु असल्याने हेत ु परुस्पर 
ददरींगाई केली जात नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िाययभार), 

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूय सवय प्रकिया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


