
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१० वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज् यात िला, क्रीडा व िायाानुभव शशक्षिाांची मांजूर ररक् त पदे भर्याााात 
  

(१)  ६३५६ (०९-०४-२०१५).   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात कला, क्रीडा व कायाानुभव शिक्षकाींची मींजूर पदे ररक् त हेेत, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल् यास, त् याची कार े काय हेेत, 
(३) तसेच मींजूर पदे तातडीन ेभर ेबाबत िासनाने को ती कायावाेी केली वा करण् यात येत 
हेे, 
(४) अद्याप को तीच कायावाेी केली नसल् यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२०-०२-२०१८) : (१) अींित: खरे हेे. 
(२), (३) व (४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी रर् याचीका 
क्र.११७७१/२०१५ मध्ये दद. ०६ जून २०१७ रोजी ददलेल्या हदेिनसुार  दद. ०१ सींप््ेबर २०१७ 
रोजी अततथी तनदेिक याींची तनयकु्ती कर ेबाबत  सुधारीत िासन तन ाय तनगाशमत करण्यात 
हलेला हेे.या सींदभाात  मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ औरींगाबाद येथे रर् याचीका क्र. 
१२२३८/२०१७ दाखल झाली असनू या मध्ये मा.उच्च न्यायालयान ेदद. २२ नोव्ेेबर २०१७ रोजी 
“जैसे थ”े पररस्थथती ठेवण्याबाबत हदेि ददले हेे. सद्यस्थथतीत प्रकर  न्यायप्रववषठ हेे. 

___________ 
  

गुांगीचे औषध देऊन धचमिुलीच् या अपहरणाचा प्रयत् न िे् याााात 
  

(२)  ३६१४५ (२१-०१-२०१६).   डॉ.शमशलांद मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्जल् ्यातील नरखेड न.प. िा्ा क्र. १ मधील इयत् ता ४ थी मध् ये शिक ा-या 
कु.नींददनी सुरेि बालपाींड े देला गुींगीचे औषध देऊन िा्ेतून अपेर  करण्याचा प्रयत्न 
करण्यात हला, ेे खरे हेे काय, 
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(२) असल्यास, सदर िा्ा मध्यभागी व रेदारीच्या रथत्यावर असून गे्चे वॉचमॅन नाेी या 
प्रकारामु् े िा्ेतील ववद्याथी व पालक देितीत हेेत, ेे खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, या घ्नेची योग्य ती चौकिी व्ेावी याकरीता मा.िालेय शिक्ष मींत्री 
पालकमींत्री, व मा.खा.कृपाल तुमाने, ह.हशिष देिमखु याींना तनवदेने ददली हेेत, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने या प्रकर ावर चौकिी केली हेे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०२-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाेी.  

___________ 
  

साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील पा्याची समस्या सोडवव्यासाठी  
दरुगामी यांत्रणा उभी िर्याााात 

  

(३)  ५६२२० (०७-०९-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (स्ज.धु्े) तालुक्यात पावसाच े प्रमा  कमी झाल्यामु्े तालुक्यात पा ी ी्ंचाई 
तनमाा  झाली असल्याने ला्ीपाडा धर ाचे पा ी हरक्षक्षत करण्याचा ठराव पा ी ी्ंचाईच्या 
हढावा बठैकीत घेण्यात हल्याच ेमाेे माचा, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले, 
ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, साक्री तालुक्यातील पाण्याची ी्ंचाई दरु करण्यासाठी दरुगामी यींत्र ा उभी 
करण्याबाबत िासनान ेको ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०२-२०१८) : (१) अींित: खरे हेे. 
     दद. ०५.०२.२०१६ रोजी लोकप्रतततनधी याींच्या समवेत पींचायत सशमती साक्री येथ े
झालेल्या हढावा बैठकीत ला्ीपाडा धर ाच ेपा ी हरक्षक्षत करण्याची माग ी करण्यात हली. 
(२) साक्री तालुक्यातील ला्ीपाडा धर ातून १५ ऑक््ोबर, २०१५ ते दद. ३० जून २०१६ या 
कालावधीतकरीता ६१.०४ द.ल.घ.फु. पाण्याचे हरक्ष  करण्यात हले ेोते. तसेच ी्ंचाई दरु 
करण्यासाठी ४ गावात ववेीर खोलीकर , ९ गावात बोअरवेल, ५ गावाींना तात्पुरती पुरक न् 
पा ी पुरवठा योजना राबववण्यात हली हेे. िासन तन ाय दद. ०७.०५.२०१६ नुसार मुख्यमींत्री 
ग्रामी  पेयजल योजनअेींतगात एकु  १० गावाींना नवीन न् पा ी पुरवठा योजना मींजूर केली 
हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
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गडधचरोली जज््यातील साक्षर भारत योजने अांतगात प्रौढ ननरक्षराांना  
साक्षर िर्यात आले्या प्रेरिाांना (शशक्षि) मानधन दे्याााात 

(४)  ७२३३९ (०५-०१-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गजा े (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडचचरोली स्जल््यातील साक्षर भारत योजने अींतगात प्रौढ तनरक्षराींना साक्षर करण्यास 
मानधनावर तनयुक्त करण्यात हलेल्या प्रेरकाींना (शिक्षक) सन २०१२ त े २०१४ पयतंचे 
मानधन तसेच सवेक्ष ाची रक्कम अद्यापेी देण्यात हली नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रेरकाींच े मानधन व सवेक्ष ाची रक्कम अदा करण्याबाबत िासनाने 
को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०२-२०१८) : (१) ेे खरे हेे.  सन २०१२ त ेसन २०१४ या कालावधीत 
कें द्र िासनाकडून को तेेी अनुदान प्राप्त झाले नाेी. 
(२) थकीत मानधन अदा करण्यासाठी तनधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कें द्र िासनाकड े
पाठपुरावा सुरु हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

अिोला जज््यातील ग्रामपांचायतमधील जलसुरक्षिाांना मानधन दे्याााात 
  

(५)  ७७११५ (१४-०४-२०१७).   श्री.राहुल ाोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गावातील पा ीयोजनाींची देखभाल करुन गावातील लोकाींना िधु्द पा ी शम्ाव े यासाठी 
प्रत्येक ग्रामपींचायत पात्ीवर जलसुरक्षक तनयुक्त केले असून अकोला स्जल्ेयातील 
ग्रामपींचायतीमध्ये ८६९ जलसुरक्षक काम पेातात मात्र या जलसुरक्षकाींना मानधन शम्त 
नसुन पाण्याचे नमुने तपास ीकररता प्रयोगिा्ेपयात घेऊन जाण्याइतकेेी अनुदान त्याींना 
देण्यात येत नसल्याच े ददनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास तनदिानास हले 
हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली हेे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार जलसुरक्षकाींना मानधन देण्याबाबत िासनान े को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (१२-०३-२०१८) : (१) ेे अींित: खरे हेे. 
     सन २०१४-१५ या वषााकररता स्जल्ेा पररषद, अकोला कडून रू. २४,४४,०६०/- इतके 
जलसुरक्षक मानधन सवा पींचायत सशमतीींना (एकू  ७) दद.१८/११/२०१६ चे हदेिान्वये ववतरीत 
करण्यात हले हेे. तसेच सींबींचधत पींचायत सशमतीींकडून सदर मानधन जलसुरक्षकाींना 
ववतरीत करण्यात हले हेे व त्याबाबतची उपयोचगता प्रमा पत्र ेप्राप्त झाली हेेत. 
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     सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या हचथाक वषााकररता ग् ववकास अचधकारी पीं.स. 
(सवा) याींचे माग ी प्रथतावानुसार अनुक्रम े रू. ९,९९,८२०/- व रू.११,१०,८००/- अस े एकू  
रू.२१,१०,६२०/- इतके जलसुरक्षक मानधन दद. ०९/०८/२०१७ च्या हदेिानुसार सवा पींचायत 
सशमतीींना (एकू  ७) ववतरीत करण्यात हले हेे. सदर मानधन अको्, पातूर, मूतीजापूर व 
बाशिा् ाक्ी या पींचायत सशमतीींकडून ववतरीत करून उपयोचगता प्रमा पत्र े सादर करण्यात 
हली हेेत. उवारीत बा्ापूर, अकोला व तेल्ेारा या पींचायत सशमतीींकडून जलसुरक्षक 
कायाअेवाल अप्राप्त असल्यान े मानधन ववतरीत करण्यात हले नाेी अस े स्जल्ेा पररषद, 
अकोला कडून क्ववले हेे. 
(२) व (३) ेोय. 
     याबाबत सींबींचधताींना स्जल्ेा पररषद थतरावरून कार े दाखवा नो्ीस बजावण्यात हली 
हेे. तसचे बा्ापूर, अकोला व तेल्ेारा या पींचायत सशमतीींना तात्का् जलसुरक्षक 
कायाअेवाल प्राप्त करून मानधन ववतरीत करण्याचे सूचचत करण्यात हले असनू मानधन 
ववतरीत करण्याची कायावाेी प्रगतीपर हेे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

यवतमाळ येथील पांजााराव देशमखू उच्च प्राथशमि शाळेतील सातवीच्या  
सात ववद्यार्थयााना शशक्षिाांनी िेली अमानुष मारहाण 

  

(६)  ७८४९६ (२०-०४-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमा् येथील गाडगेनगर पररसरातील पींजाबराव देिमखू उच्च प्राथशमक िा्ेतील 
सातवीच्या ववद्यार्थयांना इींग्रजी, मराठी, भूगोल अस ेतीन ववषय शिकवव ाऱ्या एका शिक्षकाने 
सातवीच्याच सात ववद्यार्थयानंा लाकडी थकेलन े अमानूष व बेदम मारेा  केल् यामू्े 
ववद्यार्थयांच्या ेातावर व पायावर व्र  उम्ले असल्याच ेददनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्या समुारास तनदािनास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास,उक्त प्रकर ाबाबत  पालकाींनी  सींथथा चालक व पोलीस ठाण्यात तक्रार ददली 
असूनेी अद्याप को तीच कायावाेी करण्यात हली नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने या प्रकर ाची चौकिी केली हेे काय, त्यानुसार को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) व (३) पालकाींनी पोशलस ठाण्यात तक्रार केल्यानींतर भारतीय दींड सींदेता १८६० सेीत 
कलम ३२४ अन्वये गुन्ेा नददववण्यात हला हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
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ववद्यार्थयाांच्या तक्रारीांचे ननवारण व युजीसीच्या ननयमाांचे पालन िर्यासाठी  

ववद्यापीठाांमध्ये लोिपालची ननयुक्ती िरणेााात 
  

(७)  ८२२२० (२०-०४-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मधेा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यार्थयांच्या  तक्रारीींच ेतनवार  करण्यासाठी व युजीसीच्या तनयमाींच ेपालन करण्याच्या 
ेेतूने ववद्यापीठ अनुदान हयोगाने (युजीसी) देिातील सवा ववद्यापीठामध्ये येत्या चार 
मदेन्याींत लोकपालची तनयुक्ती करण्याचे हदेि माेे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ददले असल्याचे तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठातील ववधी अ्यासक्रमामध्ये शिक ाऱ्या माजी ववद्यार्थयााने 
ववद्यापीठात युजीसीच्या तनयमाींची अींमलबजाव ी ेोत नाेी अस ेकार  साींगून न्यायालयात 
याचचका दाखल केली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने ववद्यापीठामध्ये लोकपालची तनयुक्ती करण्याबाबत को ती कायावाेी  
केली वा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-०२-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

उमटे (ता.अशलााग, जज.रायगड) येथील धरणा दरुुस्तीचे व नुतनीिरणाचे  
िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(८)  ८६०१५ (२१-०८-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), 
श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (ादनापूर) : 
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उम्े (ता.अशलबाग, स्ज.रायगड) येथील धर ातून ६३ गावाींना अिुध्द व अपुरा  पा ी 
पुरवठा ेोत असल्याचे व उक्त धर ाच्या दरुूथतीच्या कामात गैरव्यवेार झाल्याच ेददनाींक ११ 
जून २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धर ाच े दरुुथती व नुतनीकर ाच े काम सन २०१४ मध्ये सुप्रभात 
इन्राझोन कीं पनीला ददल्यानींतर या कीं पनीन े गेल्या तीन वषाात को तेच काम न करता 
कीं पनीने तीन को्ी ४० लाखाींचा खचा दाखववला  असल्याची बाब तनदिानास हली, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त कामाची चौकिी करून दोषी अचधकारी व ठेकेदार याींच्यावर कारवाई 
करावी अिी माग ी रायगड स्ज.प. ववरोधी पक्षनेते याींनी मुख्य कायाकारी अचधकारी याींच्याकड े
ददनाींक १९ जून, २०१७ रोजी वा त्या समुारास ददलेल्या तनवेदनात केली हेे, ेे ेी खरे हेे 
काय, 
(४) असल्यास, सन २०१४ मध्ये सुप्रभात इन्राझोन कीं पनीला सदर धर ाच्या दरुुथतीच ेकाम 
देताना या कीं पनीिी केलेल्या करारामध्ये नमुद करण्यात हलेल्या प्रमखु अ्ी व िती 
को त्या हेेत, 
(५) असल्यास, सदर प्रकर ाची िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले 
व त्यानुषींगान ेसींबचधताींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत हेे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०३-०३-२०१८) : (१) अींित: खरे हेे. 
     उम्े येथील धर  दरुथतीचे काम करण्यात हले नसून, उम्े धर ातून वाढीव उम्े 
प्रादेशिक न् पा ी पुरवठा योजना  राबववण्यात येत हेे.  
     सदर धर ातील गा् काढलेला नसल्यान,े पा ी साठा कमी झाल्यानींतर पा ी गढू् 
ेोते तसेच पुरेिा दाबाने पा ी परुवठा ेोत नाेी. साठव  ्ाकीमध्ये ्ी.सी.एल.पावडर ्ाकून 
पा ी िुध्दीकर  करुन येाजनेतील समाववष् गावाींना पा ी पुरवठा करण्यात येतो. सदर 
योजनेच्या कामात गैरव्यवेार झाल्याचे ददसून हले नाेी. 
(२) ेे खरे नाेी. 
     सुप्रभात इन्राझोन कीं पनीमाफा त योजनेचे काम प्रगतीत असनू या कामातील सुमारे २२ 
ककलोमी्र पाईप लाईन जोड ीच ेकाम पू ा केले हेे व उवारीत पाईप लाईन जोड ीच ेकाम 
प्रगतीत हेे. तसचे मखु्य सींतलून ्ाकीच े बाींधकाम प्रगतीत हेे. सदर केलेल्या कामाची 
रक्कम रु.२,८९,३६,६३७/- व इतर हयकर व सादील रक्कम रु.३७,९५,२६०/- असा एकू   
रु.३,२७,३१,८९७/-खचा झाला हेे. 
(३) ेे खरे हेे. 
(४) सावाजतनक बाींधकाम ववभागाच्या िासन तन ाय क्र.CAT/१०८७/CR-९४/Bldg.२, 
दद.१४.६.१९८९ अन्वये ववदेत केलेल्या बी १ प्रपत्रामधील अ्ी व ितीनुसार करारनामा 
करण्यात हला हेे. 
(५) व (६) योजनेची चौकिी केली असता मींजूर योजनेतील सुमारे २२ ककलोमी्र पाईप लाईन 
जोड ीच े काम पू ा झाले हेे. उवाररत पाईप जोड ीचे काम तसेच मखु्य सींतुलन ्ाकीच े
बाींधकाम प्रगतीत हेे. बाींधकामासाठी लाग ारे सादेत्य (रेती) उपलब्ध ेोत नसल्याने कामास 
ववलींब झाला हेे. मुख्य कायाकारी अचधकारी, रायगड याींनी याबाबत ठेकेदाराकडून दींड 
हकारुन कामास दद.३१.३.२०१८ पयतं मुदतवाढ ददलेली हेे. 
  

___________ 
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माथेरान (जज.रायगड) येथ ेवप्याचे पाणी गढूळ येत अस्याााात 
  

(९)  ८६८४९ (२१-०८-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (स्ज.रायगड) येथ े वपण्याचे पा ी गढू् येत असल्याने नागररकाींच्या हरोग्यास 
धोका तनमाा  झाला असल्याच ेमाेे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले हेे, 
ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार माथेरान मधील नागररकाींना िुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्याकररता को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०८-०३-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) याबाबत पाण्याची सूक्ष्मजीवीय तपास ीकरीता एवप्रल, २०१७ ते जून, २०१७ या कालावधीत 
३० नमूने घेण्यात हले त्याची मादेती खालीलप्रमा े हेे:- 
अ.क्र. नमुना घेतलेले दठका  एवप्रल मे जून 
१  कफल््र ेाऊस ्ॅप वॉ्र १ १ १ 
२ राींज े थ्ँड पोथ्   १ १ १ 
३ मुकादम चा् थ्ँड पोथ् १ १ १ 
४  सा्ुींकेरोड थ्ँड पोथ्  १ १ १ 
५  मेाब्े थ्ँड पोथ् १ १ १ 
६  सींत रोदेदासनगर थ्ँड पोथ् १ १ १ 
७ वास्ल्मकीनगर थ्ँड पोथ् १ १ १ 
८ पींचिीलनगर थ्ँड पोथ् १ १ १ 
९ मुस्थलम मोेल्ला थ्ँड पोथ् १ १ १ 
१० इींददरानगर थ्ँड पोथ् १ १ १ 

एकू  १० १० १० 
     तसेच म,े २०१७ मध्ये  िालो् लेक व उल्ेास नदी (कुीं भे) येथील पाण्याच्या नमुन्याची 
केशमकल चाच ी घेण्यात हली. 
     सदर नमूने स्जल्ेा हरोग्य प्रयोगिा्ा, रायगड अशलबाग येथील लॅबमध्ये तपासण्यात 
हले. सदर तपास ीकरीता कोलीफॉम्सा या पॅरामी्र सूक्ष्मजीवीय तपास ीकरीता तसेच 
Physical Appleaance, Odour, Tubidity, pH Value, Chlorides, Nitrates, Total 
Hardness, Alkalinity, Total Dissolved Solids, Iron, Flourides इ. पॅराशम्रचा 
अवलींब करण्यात हला हेे.       
     पाण्याच्या नमुन्याींच्या चाच ीअींती पा ी वपण्यास योग्य असल्याच ेहढ्ून हले. सदर 
कालावधीत को तीेी रोगराई वपण्याच्या पाण्यामु्े उद्् ावली नाेी. 
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     िालो् लेक येथील पाण्याची पात्ी मे/जनू मदेन्यात कमी ेोते त्यावे्ी व 
पावसाळ्यात सुरुवातीस एखाद्यावे्ी अचानकप े पाण्याची गढू्ता वाढू िकते. अिा 
पररस्थथतीत पाण्यामध्ये तुर्ीची व क्लोरीनची मात्रा हवश्यकतेनुसार वाढवनू नागररकाींना िदु्ध 
पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  
राज्य शासनाने सुरु िेले्या राजीव गाांधी ववद्याथी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेााात 

  

(१०)  ८८३९२ (२३-०८-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात  इयत्ता १ ली त े १२ वी च्या ववद्यार्थयांचा समावेि असलेली राजीव गाींधी 
ववद्याथी अपघात सानुग्रे अनुदान योजना गत वषााच्या िैक्षण क वषाापासून लागू करण्याचा 
िासनाने तन ाय घेतला हेे ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, ववद्यार्थयांच्या अपघाताचे उक्त योजनेंतगात एकू   ककती प्रथताव मदतीसाठी 
िासनाला प्राप्त झाले हेेत व त्यापैकी ककती प्रथताव तन ायात्मक कायावाेीसाठी प्रलींबबत 
हेेत, 
(३) असल्यास, िासनान ेउक्त अनुदान देण्याबाबत को ती  कायावाेी केली वा करण्यात येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) िालेय शिक्ष  ववभागाच्या क्र.पीहरई-२०११/ प्र.क्र.२४९/ 
प्राशि-१, दद.०१/१०/२०१३ च्या िासन तन ायान्वये राज्यातील इयत्ता १ ली त े १२ वी पयतं 
शिक ाऱ्या मलुा/मुलीींना अपघातामु्े ेो ाऱ्या क्षतीची नुकसान भरपाई देण्याबाबत ”राजीव 
गाींधी ववद्याथी अपघात सानुग्रे अनुदान योजना” सन २०१२-१३ पासून तनयशमत थवरुपात 
राबववण्यात येत हेे. 
(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ३० जून, २०१७ च्या पररपत्रकान्वये मेसूली लेख्यातील 
तनधी ७०% मयााददत ववतरीत करण्यास उपलब्ध असल्याने, या योजनेतींगात सन २०१७-१८ 
करीता एकू  रु.७.०० को्ी (७० ्क्केच्या मयाादेत) एवढी रक्कम ववतररत करण्यात हली 
हेे. तसचे सदर योजनेंतगात एकू  ११३ प्रथताव प्रलींबबत हेेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

अन्न व औषधी प्रशासन ववभागातील अनेि अधधिारी मुांाई, ठाण ेव रायगड या तीन 
जज््याांत िायम िायारत अस्याााात 

  

(११)  ८९३३४ (२१-०८-२०१७).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय अन्न व 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अन्न व औषधी प्रिासन ववभागातील  अनके अचधकारी त्याींच्या सेवेच्या ८० 
्क्के वा त्याेून अचधक का् मुींबई, ठा े व रायगड या तीन स्जल््याींतच कायारत असल्याचे  
माेे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले  हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, वषाानुवषे मुख्यालय, मुींबई व ठा े रायगड येथ े काम केल्यामु् े प्रिासनात 
उक्त अचधकाऱ् याींची  मक्तेदारी वाढत असल्याचे तनदिानास हले हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अचधकाऱ्याींची वषाानुवषे बदली न करण्याची कार े काय हेेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी िासनाने चौकिी करण्यात हली हेे काय, असल्यास, 
चौकिीचे तनषकषा काय हेेत व त्यानुसार उक्त प्रकर ी को ती कायावाेी केली वा करण्यात 
येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०६-०२-२०१८) : (१) ेे अींितः खरे हेे. तथावप मुींबई व ठा े पररसरात 
अन्न व औषध प्रिासनात ववववध पदाींवर दीघाका् कायारत अस ाऱ् या प्रिासनातील 
अचधकाऱ् याींच्या सन २०१७ मध्ये बदल्या करण्यात हल्या हेेत.  
(२) ेे खरे नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील मराठवाडा,ववदभा व मध्य महाराष्ट्रातील तब्ब्ल  
१७ हजाराांहून अधधि जलस्त्रोत दषूीत अस्याााात 

  

(१२)  ९०७७३ (१८-११-२०१७).   श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मराठवाडा, ववदभा व मध्य मेाराषरातील तब्ब्ल १७ ेजाराींेून अचधक जलथत्रोत 
दवूषत असल्याची मादेती तनदिानास हली असून नायरे् फलोराईड,हयान यासारख्या 
रासायतनक घ्काींबरोबरच ई-कोलाई हण  कोशलफॉमा याींच्यासारखे हजार पसरवव ाऱ्या 
जीवा ूींच ेप्रमा  देखील यामध्ये जाथत असल्याचे ददसून हले हेे, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास उक्त प्रकर ी िासनान ेचौकिी केली हेे काय,त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०२-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
     मेाराषरात सन २०१७-१८ मध्ये एवप्रल २०१७ ते ॲ।गथ् २०१७ अखेरपयतं १,४०,५२६ 
रासायतनक पा ी नमुन्याींची व २,१६,५७५ अनुजैववक पा ी नमुन्याींची तपास ी करण्यात 
हलेली हेे. रासायतनक तपास ी केलेल्या पा ी नमुन्याींपैकी २४,४१६ पा ी नमुने नायरे्न,े 
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तसेच २,०९३ पा ी नमुन ेफ्लोराईडने व ३,३८८ पा ी नमुन ेहयनाने दवुषत असल्याचे हढ्ून 
हलेले हेेत. 
     तसेच अनजुैववक तपास ी केलेल्या २,१६,५७५ पा ी नमनु्याींपैकी कोलीफॅामा व ई 
कोलायमु्े ३१,४७५ पा ी नमुन ेदवूषत झाल्याचे हढ्ून हले हेे. 
(२) प्रयोगिा्ा पा ी नमुन े तपास ीमध्ये दवूषत हढ्लेल्या थत्रोताींचा अेवाल 
स्जल्ेाथतरावरून उपमुख्य कायाकारी अचधकारी, कायाकारी अशभयींता ग्रा.पा.पु. ववभाग, स्जल्ेा 
पररषद व सींबींचधत ग् ववकास अचधकारी याींना पाठववण्यात हलेले असून, बाचधत थत्रोत बींद 
करून पयाायी थत्रोत उपलब्ध करून दे ेबाबत क्ववण्यात हले हेे. तसचे जैववक बाचधत 
थत्रोताींबाबत वे्ोवे् ी पा ी िुद्धीकर ाबाबत क्वून िुद्ध पा ी परुवठा कर ेबाबत सींबींचधताींना 
सुचचत करण्यात हले हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

अमरावती ववद्यापीठाच्या िला शाखेच्या प्रथम वषा ाीएच्या इनतहासाच्या पुस्तिात 
पुत्रप्राप्तीााातची माहहती शशिववली जात अस्या ााात 

  

(१३)  ९१४४१ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पठैण), श्री.उन्मशे पाटील 
(चाळीसगाव) : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववद्यापीठाच्या कला िाखेच्या प्रथम वषा बीएच्या इततेासाच्या पुथतकातून 
पुत्रप्राप्तीबाबतची मादेती शिकववली जात असल्याच े माेे म,े२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदिानास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकर ी िासनान े चौकिी केली हेे काय, तदृनुसार को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०१-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
     सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठास तक्रार ककीं वा तनवेदन प्राप्त झालेले नाेी. सींत 
गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाच्या कला िाखेच्या प्रथम वषा बी. ए. च्या इततेासाच्या 
क्रशमक पुथतकात पुत्रप्राप्तीबाबत को त्याेी प्रकारचा समावेि नाेी. 
(२)  प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
  

___________ 
  

बारवाडी ( ता.महाड,जज.रायगड ) येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून टाि्यात आले्या 
जलवाहहनीच ेिाम अत्यांत ननिृष्ट्ट दजााच ेझा्याााात 

  

(१४)  ९३४१९ (२१-०८-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) बबरवाडी (ता.मेाड, स्ज.रायगड) येथ े राषरीय पेयजल योजनेतून ्ाकण्यात हलेल्या 
जलवादेनीच े काम अत्यींत तनकृष् दजााच े झाल्याची बाब माेे जून, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात जीवन प्राचधकर ाकड ेलेखी तक्रार करूनेी अदयापी को तीच दखल 
घेण्यात हलेली नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी दोषी अस ा-या ठेकेदाराववरूध्द कारवाई न केल्यास बबरवाडी 
ग्रामथथाींनी ददनाींक २७ जून पासनू बेमुदत उपोष  करण्याचा इिारा ददला हेे, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने  चौकिी केली हेे काय,त्यात काय हढ्ून हले, 
त्यानुसार सींबींचधतावर को ती कारवाई केली तसचे उक्त जलवादेनीचे काम उत्कृष्ररत्या 
करण्याकररता को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०३-०३-२०१८) : (१) व (२) ेे खरे नाेी. 
     यासींदभाात मेाराषर जीवन प्राचधकर ाकड ेमाेे जानेवारी, २०१७ मध्ये तनकृष् दजााच े
काम झाल्याची तक्रार प्राप्त ेोताच उप अशभयींता, म.जी.प्रा. मेाड याींनी अध्यक्ष, ग्रा.पा.प.ुव 
थव.सशमती, बबरवाडी याींचसेोबत योजनेची पाे ी केली.  पाे ीत योजनेत काेी अपू ा काम े
असल्याचे तनदिानास हल्याने, अपू ा कामे तात्का् पू ा करण्याच्या सूचना सशमतीस देण्यात 
हल्या.  
(३) ेोय, ेे खरे हेे. 
(४) ग्रामथथाींिी दद.२७.६.२०१७ रोजी उप अशभयींता, मजीप्रा, उप ववभाग, मेाड व अध्यक्ष 
ग्रापापु व थव सशमती, बबरवाडी याींनी सींयुक्तप े चचाा केली व योजनेतील अपू ा कामे पू ा 
करुन देण्याचे सशमतीच ेअध्यक्ष याींनी मान्य केल्यान ेउपोष  मागे घेण्यात हले. सींबींचधताींच्या 
माग ीनुसार अपुरी ववतर  व्यवथथा ्ाक े व अपुरी काम े पू ा कर ेबाबत पा ी पुरवठा 
सशमती, बबरवाडी तसेच ग्रामपींचायत, बबरवाडी याींना लेखी सूचना ददल्या. त्यानुसार योजनेतील 
अपू ा कामे पू ा करुन सवा दठका ी सुर्ीतप े पा ी पुरवठा सुरु करण्यात हला हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील साक्षर भारत अशभयान उपक्रमािररता ननधी दे्याााात 
  

(१५)  ९३७६३ (२३-०८-२०१७).   श्री.ववजय भाांाळे (जजांतूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साक्षर भारत ्या उपक्रमास िासनाने  माेे, सप््ेबर २०१७ पयतं मुदतवाढ 
ददलेली हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, िासनान े परभ ी स्जल््याकररता ददनाींक ३१ माचा, २०१७ नींतर या 
उपक्रमाकररता तनधी ददलेला नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
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(३) असल्यास, िासनान े उक्त तनधी देण्याबाबत को ती कायावाेी  केली वा करण्यात येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०२-२०१८) : (१) व (२) ेे खरे हेे 
(३) राषरीय साक्षरता शमिन प्राचधकर , नवी ददल्ली याींचेकड ेमुदतवाढ कालावधीतील प्रलींबबत 
मानधनाची माग ी करण्यात हली हेे. प्रलींबबत मानधन अद्याप प्राप्त झालेले नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

ववभागीय स्पधाांचे आयोजन िर्यामध्ये ताांबत्रि तसेच आधथाि अडचणी अस्याााात 
  

(१६)  ९४१६१ (२१-०८-२०१७).   श्री.अजजत पवार (ाारामती), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांाेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांग ारोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण व क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्रीडा ववभागाच्या ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ च्या िासन तन ायअन्वये ववभागीय थपधांच े
हयोजन कर े सवा खे्ाींसाठी बींधनकारक करण्यात हले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय थपधांच ेहयोजन करण्यामध्ये ताींबत्रक तसेच हचथाक अडच ी येत 
असल्यान े क्रीडा सींघ्न व मेाराषर राज्य ऑलस्म्पक सींघ्नकेडून िासनाच्या तनदिानास 
ह ण्यात हले हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, ववभागीय थपधांची अ् रद्द करण्यात न येण्याची नमेकी कार े काय हेेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेको ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०२-२०१८) : (१) व (२) ेे खरे हेे. 
(३) व (४) सदर बाब तपासण्यात येत हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

शहापूर (जज.ठाणे)तालुक्यातील गावे आणण पाडयाांना पाणी पुरवठा िर्याााात 
  

(१७)  ९५३४७ (३०-१२-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अजजत 
पवार (ाारामती), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.किसन िथोरे 
(मुरााड), श्री.पाांडुरांग ारोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्रीमती हदवपिा चव्हाण 
(ाागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :  सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िेापूर (स्ज.ठा े) तालुक्यातील ४१ ग्रामपींचायती व समुारे ११३ मेसुली गाव े हण  
पाडयाींचा पा ी ी्ंचाईचा प्रश्न सोडववण्यासाठी ददनाींक ३१ ऑगथ ्,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
मा.मुख्यमींत्री याींच्या तनवासथथानी झालेल्या बैठकीत नाशिक स्जल््यातील भावली (इगतपुरी) 
पा ीपुरवठा योजनेतनू प्रततददन प्रततमा सी ७० शल्र पा ी राखीव ठेवण्याच्या योजनेस 
मा.मुख्यमींत्री याींनी मींजुरी ददलेली ेोती, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मींजुरी ददलेल्या प्रथतावाचे थोडक्यात थवरुप काय हेे व त्यानुसार 
हतापयतं को ता तन ाय घेतला वा घेण्यात येत हेे, 
(३) तसेच िेापूर (स्ज.ठा े) तालुक्यातील क्मगाींव, नाींदगाींव, कानववींदे, पेंढारी व 
पररसरातील पाडयासाठी रूपये एक को्ी ६७ लाख रक्कमेची पा ी पुरवठा योजना सन २००८-
०९ मध्ये मींजूर केली असूनेी क्मगाींव पररसरातील पा ी पुरवठा योजना गत नऊ वषाापासनू 
अपू ाावथथेत हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मधील योजनेला ददरींगाई कर ाऱ् या जबाबदार अचधकाऱ् याींवर 
कारवाई करुन सदर पा ी पुरवठा योजना तातडीने पू ा करावी या माग ीसाठी क्मगाींव 
ग्रामथथाींनी िेापूर तेशसल कायाालयासमोर ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१७ पासून बेमुदत 
उपोष  सुरु केले, ेे ेी खरे हेे काय, 
(५) असल्यास, खडी (ता.िेापूर, स्ज.ठा े) येथे १३ को्ी रुपयाींच े ‘मुख्यमींत्री पयेजल योजना’ 
मींजूर करून योजना पू ा ेोत हली असताना उक्त योजना रद्द करुन भावली योजनलेा मींजूरी 
ददली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(६) असल्यास, या सींपू ा प्रकर ाींची िासनान ेचौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून 
हले व त्यानुसार िेापूर तालकु्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासाठी व क्मगाींव पा ी 
पुरवठा योजना सुरु करण्याकररता को ती कायावाेी केली हेे व सींबचधत दोषीींवर को ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत हेे, नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
 
श्री. ाानराव लोणीिर (०७-०३-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) िेापूर तालुक्यातील ४१ ग्रामपींचायती अींतगात ्ँकर/ ी्ंचाईग्रथत ९७ गाव े व २५९ 
पाडयाींसाठी गुरुत्वाकषा ावर हधारीत भावली धर  (ता.इगतपुरी) उद्भव घेऊन प्रादेशिक पा ी 
पुरवठा योजना “ग्रीड“ प्रथताववत हेे. सदर योजनेसाठी सन २०२१ साली ७.६३ दलघमी व 
२०५१ सालापयतं १२.६९ दलघमी प्रतत वषी इतके वविेष बाब म्े ून पा ी हरक्ष  मींजूर 
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री मेोदयाींनी जलसींपदा ववभागाला तनदेि ददलेले हेेत. 
(३) ेे खरे हेे. 
(४) ेे खरे हेे. 
(५) ेे अींित: खरे हेे, 
भावली धर ावरुन िेापूर (ग्रीड) योजना िासनाकडून प्रथताववत हेे.  सदर योजनते खडी 
गावाचा समावेि असल्याने खडी गाव मुख्यमींत्री पयेजल योजनेतून रद्द करण्यात हला हेे. 
(६) ेोय. 
 



वव.स. ४१० (14) 

     अपू ा योजना तात्का् प ुा करण्यासींदभाात ग्राम पा ी पुरवठा व थवच्छता सशमती व 
सरपींच याींची मुख्य कायाकारी अचधकारी याींच्या थतरावर सुनाव ी घेण्यात हली. क्मगाींव 
येथील उींच ्ाकीचे काम दरवाढीमु्े ेो ार नसल्यामु् े योजना उींच ्ाकीववना ेथताींतर  
करण्याचे ठरववण्यात हले.  
     सदर ततन्ेी योजनेतून पा ी पुरवठा सुरु करण्यात हलेला ेोता. परींतु काेी ग्रामथथानी 
उवारीत सवा काम े पू ा करुन ततन्ेी योजनेतून एकाच वे्ी पा ी पुरवठा सुरु करावा, असा 
हग्रे धरल्याने सद्यस्थथतीत पा ी पुरवठा बींद हेे. त्यामु् े उवारीत कामे पू ा करुन 
तात्का् पा ी पुरवठा सुरु करण्याबाबत सींबींधीत ग्राम पा ी पुरवठा व थवच्छता सशमतीस 
तसेच सींबींधीत ग्ववकास अचधकारी व उपअशभयींता याींना योजनचेी काम ेपू ा करुन योजना 
ग्रामपींचायतीकड ेेथताींतरीत करण्याबाबत सूचना देण्यात हल्या हेेत. 

___________ 
  

शसांहगड (ता.हवेली, जज.पुणे) पाणी पुरवठा योजना प्रलांबात अस्याााात 
  

(१८)  ९५३६८ (२९-१२-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसीें गड (ता.ेवेली,स्ज.पु े) पा ी पुरवठा योजना प्रलींबबत असल्याची बाब माेे ऑक््ोबर 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, उक्त दठका च्या सद्यस्थथतीत जी ा व जुना् झालेल्या जलवादेन्यामु्े 
येथील ग्रामथथाींना पींधरा ददवस, मदेनाभर पा ी साठवून ठेवून दवूषत पा ी वपण्याची वे्  
हली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठका ी ऐततेाशसक शसीें गड ककल्ला असून त्यादठका ी दररोज ेजारो 
पया् क भे् देतात पाण्याच्या तु्वडयामु्े तेथील रदेवाश्याींसे पया् काींची गैरसोय ेोत 
असल्याच ेेी तनदिानास हले, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार शसीें गड पा ी पुरवठा योजना कायाास्न्वत करण्यासाठी को ती कायावाेी  केली वा 
करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ?  
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०६-०३-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) ेे खरे नाेी. 
(३) अींित: खरे हेे. 
(४) ेोय. 
     ग्रामपींचायत घेराशसीें गडमध्ये १० वाडयाींचा समावेि हेे. यापैकी ०६ वाडयाींकररता थत्रोत 
ब्क्ीकर  कर ेबाबत भूजल सवेक्ष  यींत्र ा,पु े याींनी पाे ी करुन त्याींनी ददलेल्या 
अशभप्रायानसुार पुढील कायावाेी कर ेत येत हेे. तसचे ४ वाडया राषरीय ग्रामी  पेयजल 
कायाक्रम सन २०१७-१८ अींतगात साठव  ्ाकी उपाययोजना प्रथताववत कर ेत हलेल्या 
हेेत. 
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     मेाराषर जीवन प्राचधकर ,पु े याींचेमाफा त शसीें गड ककल्ला व ४ गावाींसाठी रक्कम 
रु.६६९.८७ लक्ष ढोब् ककीं मतीची प्रादेशिक न्पा ी पुरवठा योजना मींजूरीसाठी प्रथताववत हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

ननिालातील गोंधळ आणण िुलगुरुांना पदमुक्त िे्याने मुांाई ववद्यापीठातील  
शशक्षि/िमाचाऱ याांचे वेतन थकित अस्याााात 

  

(१९)  ९५५५९ (२९-१२-२०१७).   श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पजश्चम), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तनकालातील गदध् हण  कुलगुरुीं ना पदमुक्त केल्यामु्े  मुींबई ववद्यापीठाकड ेशिक्षक/ 
कमाचाऱ् याींचे वेतन द्यायला पसैचे नसल्याची बाब माेे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनदिानास हली ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठान ेतनयमबाेय केलेल्या भरतीमु् ेच वेतनाचा प्रश्न तनमाा  झाला, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकर ी िासनाने चौकिी केली हेे काय व त्यानुसार सींबींचधत शिक्षक व   
कमाचारी याींच ेवेतन देण्याबाबत व तनयमबा्य केलेल्या भरतीबाबत को ती कायावाेी केली वा 
करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०२-२०१८) : (१) व (२) ेे खरे नाेी. 
     मुींबई ववद्यापीठातील िासनमान्य पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कमाचाऱ्याींचे वेतन 
तनयशमतप े अदा करण्यात येत हेे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

आदइा (ता.पनवेल,जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील नागरीिाांना महाराष्ट्र जीवन  
प्राधधिरणाच्या जलवाहीनीतून पाणी पुरवठा जोडणी दे्याााात 

  

(२०)  ९५७८३ (२९-१२-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली 
पूवा), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधरेी पजश्चम) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) हदइा (ता.पनवले, स्ज.रायगड) ग्रामपींचायत ेद्दीतून जा ाऱ्या मेाराषर जीवन 
प्राचधकर ाच्या वपण्याच्या पाण्याच्या जलवाेीनीतनू उक्त ग्रामपींचायत ेद्दीतील नागरीकाींना 
पा ीपुरवठा करण्यासाठी जोड ी करून देण्याची माग ी थथातनक लोकप्रतततनधीींनी 
मा.पा ीपुरवठा मींत्री,  याींच्याकड ेमाेे जुल ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनवेदनाद्वारे केली 
हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, हदइा ग्रामपींचायत ेद्दीतील के्षत्राच े झपा्यान े नागरीकर  ेोत असून 
लोकसींख्या वाढल्यामु्े ेो ारा पा ीपुरवठा अततिय अपुरा पडत असून उक्त पाइाप लाइानची 
जोड ी ददल्यास ग्रामथथाींना वपण्याच्या पाण्याची सोय ेोऊ िकते, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३)असल्यास, उक्त प्रकर ी िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार जोड ी देण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, कायावाेीचे थवरूप 
काय हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ?  
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०२-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) व (३)  ेोय, ेे खरे हेे. 
     नवीन ववमानत् प्रभाववत अचधसुचचत के्षत्रातील (NAINA) अींतगात ग्रामपींचायतीींना 
सुर्ीत पा ी पुरवठा ेोण्यासींदभाात बैठक घेण्यात हली. सदर बैठकीत तेथील गावाींना 
शसडकोकडून १.५ द.ल.शल. दर ददविी तसचे नवीन मुींबई मेानगरपाशलका कडून १.५ द.ल.शल.  
दर ददविी  पा ीसाठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तन ाय घेण्यात हला.  
      हदई गावास सद्य:स्थथतीत नवी मुींबई मेानगरपाशलकेच्या जलवादेनीवरुन न् 
जोड ी देण्यात हली हेे. तसेच, मोरबे धर ातून ेो ाऱ्या मेानगरपाशलकेची पा ी 
पुरवठयाची मोठया व्यासाची पाईपलाईन हदई ग्रामपींचायतीच्या ेद्दीतून जात असल्यान े 
त्याच पाईपलाईनमधून वाढीव न् जोड ी घे े योग्य राेील. हदई गाव ेे ननैा के्षत्राींतगात 
असून सदर के्षत्रासाठी भववषयातील तनयोजनासाठी शसडको या सींथथेस मेाराषर िासनान े
प्राचधकृत केले हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

आगासणखांड (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथ ेनवीन पाणी पुरवठा योजना मांजूर िरणेााात 
  

(२१)  ९५९८५ (२९-१२-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हगासणखींड (ता.शसन्नर, स्ज.नाशिक) येथ ेअस्थतत्वातील पा ी पुरवठा योजना अपुरी पडत 
असल्यान े नवीन पा ी पुरवठा योजना मींजूर कर ेबाबत थथातनक लोकप्रतततनधीींनी माेे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान अधीक्षक अशभयींता, मेाराषर जीवन प्राचधकर  याींचेकड े
लेखी तनवेदनाद्वारे माग ी केली हेे, ेे खरे हेे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुषींगान े िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय 
हढ्ून हले व त्यानुसार नवीन पा ी पुरवठा मींजूर करण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा 
करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०२-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) मुख्यमींत्री ग्रामी  पेयजल कायाक्रम ्प्पा-२ मध्ये सदर गाव प्रथताववत करण्यात हलेले 
हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यात “प्रगत महाराष्ट्र” अांतगात राज्यातील दसुरी ते आठवीची पायाभूत आणण नववीची 
नैदाननि चाचणी घे्याच्या ननणायाााात 

(२२)  ९६०८१ (२९-१२-२०१७).   श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.ववजय 
वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), 
श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल से्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र 
महेता (शमरा भाईंदर), अॅड.आशशष शलेार (वाांदे्र पजश्चम) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) “प्रगत मेाराषर” अींतगात राज्यातील सवा बोडााच्या तसेच दसुरी ते हठवीची पायाभूत 
हण  नववीची नैदातनक चाच ी घेण्याचे िासनाने जादेर केल्यानुसार ददनाींक १२ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास अनके िा्ाींमध्ये या परीक्षाींचे हयोजन केले, परींतु या पररके्षच्या 
प्रश्नपबत्रका झरेॉक्सच्या दकुानात शम्त असल्याच्या तक्रारी हल्या हेेत, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, परीके्षच्या तनयमाप्रमा े परीके्षचे पेपर ेे ऑनलाइन पद्धतीने ददले जात असून 
राज्यातील काेी भागात ववजेचा प्रश्न व अनके ताींबत्रक अडच ीींमु्े हठवी व नववीच े
ववज्ञानाचे पेपर हधीच पाठववल्यामु्े ेे पेपर फु्ल्याच ेतनदिानास हले हेे, ेे ेी खरे हेे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर  परीक्षा घेण्याकररता िासनाच ेपाव ेदोन को्ी रुपये खचा झाले हेेत, 
ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, पायाभूत चाच ीच्या मखु्य परीके्षच्या प्रश्नपबत्रका पुरेिा प्रमा ात छापल्या 
नसल्यामु् े शिक्षकाींनी झरेॉक्स दकुानामधून प्रश्नपबत्रकाींच्या छायाप्रती काढून त्या ववद्यार्थयानंा 
ददल्या असल्याच े तर उपनगरातील काेी िा्ाींमध्ये परीक्षाचे प्रश्नच उपलब्ध न झाल्यान े
तदडी परीक्षा घेण्याचा तन ाय घेतला गेल्याचे तनदिानास हले, ेे ेी खरे हेे काय, 
(५) तसेच झरेॉक्स दकुानदाराींनी उक्त छायाप्रती काढून एका प्रतीला २० रुपये घेऊन ववकल्या, 
त्यानींतर त्या व्ेॉ्सअपवरून िेअरेी करण्यात हल्या, तसेच अनके दठका ी तर शिक्षकाींनीच 
ववद्यार्थयांना सींबचधत दकुानदाराींची मादेती ददली ेेेी खरे हेे काय, 
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(६) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली हेे काय, व त्यानुसार  शिक्ष के्षत्रात वाींरवार 
ेो ारे बदल व पररके्षदरम्यान वारींवार ेोत असलेल्या पेपरफु्ीमु्े ववद्यार्थयांच े
मोठयाप्रमा ात ेो ारे नुकसान ्ा्ण्याकररता को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
नसल्यास ववलींबाची कार े का हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) ेे खरे नाेी. 
(३) ेे अींित: खरे हेे. 
(४) ेे खरे नाेी. 
(५) ेे खरे नाेी. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

नागपूर शशक्षण ववभागातील शलपीि रवी उिां ड ेयाांनी ननवतृ्त  
शशक्षणाधधिाऱयािडून लाच घेत्याााात  

  

(२३)  ९६१४२ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील शिक्ष  ववभागातील शलपीक रवी उकीं ड ेयाींना तनवतृ्त शिक्ष ाचधकाऱ्याकडुन 
८०००० ची लाच घेताींना अ्क करण्यात हली, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास उपरोक्त प्रकर ी िासनाने चौकिी केली हेे काय, असल्यास, त्यात काय 
हढ्ून हले व त्यानुसार सींबींचधत शलवपकावर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१८) : (१) व (२) वेतन व भववषय तनवााे तनचध पथक (प्राथशमक), 
नागपूर या कायाालयातील कतनषठ शलपीक श्री.रवी उकीं ड े याींना रु.६०,०००/- इतकी लाचेच्या 
ेप्त्याची रक्कम थवीकारताना दद.१३.१०.२०१७ रोजी अ्क करण्यात हली असून गुन्ेा 
नददववण्यात हलेला हेे. तसेच त्याींना दद. १३.१०.२०१७ पासून तनलींबबत करण्यात हलेले 
हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

तेर ता. उस्मानाााद येथील पुरातन वस्तु सांग्राहलयाच्या इमारतीााात 
  

(२४)  ९६६१२ (३०-१२-२०१७).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाााद), श्री.अजजत पवार 
(ाारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तेर (ता.स्ज.उथमानाबाद) येथ े पुरातन वथतु सींग्रेालयाच्या इमारतीचे काम अद्याप पू ा 
झालेले नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदरेू पुरातन वथतु सींग्रेालयाच्या इमारतीच ेकाम सुरु करण्याबाबत थथातनक 
लोकप्रतततनधीींनी वे्ोवे्ी पत्राद्वारे माग ी केली ेोती, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) तसेच तेर येथ े पुरातत्व ववभागाच्या वतीन े करण्यात येत असलेल्या उत्खननातून 
हतापयतं ककती वथतु सापडल्या हेेत, 
(४) असल्यास, उक्त माग ीच्या अनुषींगान े िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय 
हढ्ून हले व त्यानुसार सदरेु पुरातन वथतु सींग्रेालयाच्या इमारतीच े काम पु ा 
करण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०२-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे हेे. 
(३) सन २०१४-१५ या हचथाक वषाात करण्यात हलेल्या उत्खननात १३४१ इतक्या पुराविेष 
वथतु सापडल्या हेेत.  
(४) तेर (स्ज.उथमानाबाद) येथील वथतु सींग्रेालयाच्या नवीन इमारतीच्या कामाच्या रु.१५.६८ 
को्ी इतक्या रकमेच्या ढोब् अींदाजपत्रकास दद.२/११/२०१७ रोजीच्या िासन तन ायान्वये 
प्रिासकीय मान्यता देण्यात हलेली हेे. सदर प्रिासकीय मान्यतेनुसार तपशिलवार 
अींदाजपत्रक तयार करुन ते ताींबत्रक मान्यतसेाठी सावाजतनक बाींधकाम ववभाग, उथमानाबाद 
याींचेकड ेदद.२०/१/२०१८ रोजी सादर करण्यात हले हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

िो्हापूर येथील राजषी शाहू महाराजाांच्या जन्मस्थळाच्या  
वस्तुसांग्रहालयाच्या िामाच्या सद्यजस्थतीााात 

  

(२५)  ९८४२२ (३०-१२-२०१७).   श्री.राजेश क्षीरसागर (िो्हापूर उत्तर), डॉ.सुजजत शमणचेिर 
(हातिणांगले) :  सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्ेापूर येथील राजषी िाेू मेाराजाींच्या जन्मथथ्ाच्या वथतुसींग्रेालयाच्या कामाचा 
प्रथताव पुरातत्व खात्यामाफा त िासनाकड ेसादर करण्यात हला हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास,  पुरातत्व खात्याच्या अ्ीच ेबींधन हण  प्रकल्पावर सुरू असलेला वाद यामु्े 
कोल्ेापूर येथील राजषी िाेू मेाराजाींच्या जन्मथथ्ाच्या वथतूसींग्रेालयाच्या कामाला ठेकेदार 
शम्त नसल्याचे माेे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाकररता ठेकेदार नेमण्यात हला हेे काय, असल्यास, 
वथतुसींग्रेालयाच े काम को ास देण्यात हले हेे  व उक्त काम ककती कालावधीत पू ा 
करण्यात ये ार हेे, 
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(४) असल्यास, उक्त वथतुसींग्रेालयाच्या कामाची सद्यस्थथती काय हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०२-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) वथतुसींग्रेालय तनमाा  करण्याच्या कामात को ताेी वाद नसून तीन वे्ा ई-तनववदा 
प्रकक्रया राबववण्यात हल्यानींतरेी सींग्रेालय सींकेतानुसार ठेकेदाराींच्या तनववदा पात्र ठरल्या 
नाेीत. 
(३) सींग्रेालय सींकेतानुसार तनववदा पात्र ठरलेल्या ठेकेदारास काम देण्यात ये ार हेे.  
(४) सदर वथतुसींग्रेालयाच े काम ्प्प्या्प्प्याने करण्यात ये ार असून, पदेल्या ्प्प्याच्या 
कामाकररता रु.२.०८ को्ी इतक्या रकमेच्या अींदाजपत्रकास प्रिासकीय व ववत्तीय मान्यता 
देण्यात हलेली हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

शभवांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील दक्षता सशमतीच्या ाैठिा होत नस्याााात 
  

(२६)  ९८६७२ (२९-१२-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी (स्ज.ठा े) तालुक्यातील ग्रामी  भागातील रेिन दकुान ेव रॉकेल परवानाधारकाींचा 
हढावा घेण्याकररता राज्य िासनाच्या पुरवठा ववभागामाफा त नेमण्यात हलेल्या दक्षता 
सशमतीच्या बैठका ेोत नसल्यान े माेे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास 
हले, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या बाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त बठैका ेोण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ?  
  
श्री. धगरीश ाापट (०५-०३-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

अहमदनगर जज्हयातील अिोले व ३२ गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी  
ननधी उभारुन योजनेच ेिाम लविर िर्याची मागणी 

  

(२७)  ९८९४३ (२९-१२-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) अेमदनगर स्जल्ेयातील अकोले ३२ गाव पा ीपुरवठयाच्या कामास सन २०१२ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सुरुवात करुनेी तनधी अभावी सदर योजनचेे काम बींद हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजना माेे डडसेंबर, २०१६ अखेर कायाास्न्वत करण्याचे तनयोजन 
करण्यात हले ेोत,े ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकर ी िासनान ेचौकिी केली हेे काय,त्या काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त योजनसेाठी तनधी उभारुन योजनेच े काम तातडीने करुन सदर योजनेतील 
जनतेला थवच्छ िुध्द व पुरेसे पा ी पुरववण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२८-०२-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे हेे. 
(३) प्रथतूत योजनेच्या सींकल्पनेत बदल झाल्यामु्े व वाढीव कामामु्े योजनेच्या ककीं मतीत 
वाढ झाली असल्यान ेयोजनेस सधुारीत प्रिासकीय मान्यता देण्याची कायावाेी सुरु हेे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

ााडापोखरण (ता.डहाणू, जज.पालघर) नळपाणी पुरवठा योजना अपूणा अस्याााात 
  

(२८)  ९९११२ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (ाोईसर), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाडापोखर  (ता.डेा ू, स्ज.पालघर) न्पा ी योजना सन २००६ मध्ये कालबाेय 
झाल्यामु्े त्याच्या नुतनीकर ासाठी रूपये ४३ को्ीचा तनधी िासनाकडून मींजूर करण्यात 
हला, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेच्या नुतनीकर ाचे काम माेे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये पू ा ेो ार 
ेोते,परींतु अद्यापी काम पू ा करण्याींत हलेले नाेी, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनाींची काम े अपू ा असल्यामु्े थथातनक नागररकाींच े वपण्याच्या 
पाण्याववना गैरसोय ेोत असल्यामु्े त्याींनी मोचाा काढण्याचा िासनाला इिारा ददलेला हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली हेे काय, चौकिीच्या अनुषींगान ेबाडापोखर  
न्पा ीपुरवठा योजना तात्का् सुरु करण्याबाबत को ती कायावाेी, केली  वा करण्यात येत 
हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
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श्री. ाानराव लोणीिर (०७-०३-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) ेोय, ेे खरे हेे. 
(३) ेे खरे नाेी. 
(४) बडा पोखर  व २९ गावे प्रादेशिक ग्रामी  पा ी पुरवठा योजनेंतगात पूवा भागातील ९ व 
पस्श्चम भागातील २३ अिा एकू  ३२ उींच जलकुीं भाींचे काम प्रगतीपथावर असून ९० ्क्के 
काम पू ा झालेले हेे. तसेच जलिुवद्धकर  कें द्राचे काम प्रगतीपथावर हेे. योजनेतील मुख्य 
जल वादेनीतून पा ी जलकुीं भामध्ये न घेता सींबींचधत गावाींना थे् पा ी पुरवठा सुरु करण्यात 
हलेला हेे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील ३२७ रेशन दिुानाांचे परवाने रद्द िरून िेशरी िाडा धारिाांना  
पुरेशा प्रमाणात रेशनवरील साहहत्य, वस्तू देणे ााात 

  

(२९)  ९९३५५ (२९-१२-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तब्बल ५१ ेजार २०४ शिधावा्प दकुान ेअसून उक्त दकुानातील अन्न धान्याच्या 
गु वत्तेची तपास ी कर े व गैरव्यवेार रोख े यासाठी मेापाशलका थतरावर २५, 
नगरपाशलका थतरावर १४४, स्जल्ेा थतरावर ३१ व तालुका थतरावर २८८ दक्षता सशमत्या 
असल्याच े ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास तनदिानास हले हेे, ेे खरे 
हेे काय, 
(२) असल्यास, माेे जानेवारी त ेऑगथ् २०१७ या कालावधीत दक्षता सशमत्याींनी १ लाख १ 
ेजार ६०० तपासण्या केल्या, त्यानींतर ३२७ दकुानाींचे परवाने रद्द तर ४९२ दकुानाींचे परवान े
तनलींबबत करण्यात हली हेेत, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील खूप कमी रेिन काडाधारकाींना खूपच कमी प्रमा ात धान्य व रॉकेल 
ववतरीत केले जात,े त्यातून दकुानदाराींना शम् ारे उत्पन्नेी तु्पुींजे हेे, अिा 
पररस्थथतीमध्ये दकुानदार शिधावा्प दकुान चालववत हेेत, सवाच केिरी काडा धारकाींना 
पुरेिा प्रमा ात रेिनवरील सादेत्य, वथतू दे े बाबत िासनाचे को ते धोर  हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०५-०३-२०१८) : (१) व (२) डडसेंबर, २०१६ अखरे राज्यात मेानगरपाशलका 
थतरावर २५, नगरपाशलकाथतरावर १४४, स्जल्ेा थतरावर ३१ व तालुका थतरावर २८८ दक्षता 
सशमत्या थथापन झालेल्या ेोत्या. 
     सावाजतनक ववतर  व्यवथथेअींतगात ववतरीत करण्यात ये ाऱ्या  अन्नधान्याच्या 
गु वत्तेची खात्री राखण्यासाठी हण  गैरव्यवेार रोखण्यासाठी जानेवारी ते डडसेंबर, २०१६ या 
कालावधीत राथतभाव दकुानाींच्या १,०१,५८५  तपासण्या केलेल्या असून, त्याअनुषींगाने ३२७ 
राथतभाव दकुानाींचे परवाने रद्द व ४९२ परवाने तनलींबबत करण्यात हले ेोते. 
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(३) व (४) राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेअींतगात कमाल वावषाक उत्पन्नाच्या मयाादेतील 
लाभार्थयांना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत असून दद.१५ जानेवारी,२०१६ रोजीच्या िासन 
तन ायान्वये राज्यातील शिधापबत्रकाधारकाींच्या हधार शसडीींगच े काम पु ा झाल्यानींतर 
जाथतीतजाथत लाभार्थयांचा योजनते समावेि करण्याबाबत तन ाय घेण्यात हला हेे. 

___________ 
  

सन २००५ नांतर सेवेत आले्या सवा शशक्षि व सवा शासिीय िमाचा-याांना सध्या लागू 
असलेली नववन पेन्शन योजना रद्द िरुन जुनी पेन्शन योजना लागू िरणेााात. 

  

(३०)  ९९३७२ (२९-१२-२०१७).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमाला 
गाववत (इगतपूरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), 
श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.ााळासाहेा थोरात (सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर 
मध्य) :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धु्े स्जल्ेयासे राज्यातील सन २००५ नींतर सेवेत हलेल्या  सवा शिक्षकाींसे, िासकीय-
तनमिासकीय कमाचा-याींना सध्या लागू असलेली नववन पेन्िन योजना रद्द करुन जनुी पेन्िन 
योजना लागू करावी, यासाठी अणखल भारतीय प्राथशमक शिक्षक सींघाने राज्यातील सवा 
तेशसलदार कायाालयावर तसेच धु्े स्जल्ेा प्राथशमक शिक्षक सशमतीन े ददनाींक १९ ऑगथ्, 
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास स्जल्ेाचधकारी कायाालयासमोर एक ददवसीय धर  ेहींदोलन केले 
हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, या हींदोलनाची व मोचााची दखल घेऊन सन २००५ पासून िासन सेवेत 
असलेले शिक्षक, कमाचारी व अचधकारी याींना जुनी पेन्िन योजना लागू करण्याबाबत को ती 
कायावाेी केली हेे वा करण्यात येत हेे, 
(३)नसल्यास ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०३-२०१८) : (१) ेे खरे हेे.  
(२) सदर बाब सद्यस्थथतीत न्यायप्रववषठ हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राष्ट् रीय व माध्यशमि शशक्षा अशभयान, मुांाई येथे ााांधिाम  
ववभागात झाले्या गैरव्यवहाराााात 

  

(३१)  ९९७७१ (२९-१२-२०१७).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राष रीय व माध्यशमक शिक्षा अशभयान, मुींबई येथे बाींधकाम ववभागात झालेल्या 
गैरव्ययवेाराबाबतचे तनवेदन थथातनक लोकप्रतततनधी (चा्ीसगाव) याींनी मा.मुख्यमींत्री 
मेोदयाींना ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास ददले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, राष रीय व माध्यशमक शिक्षा अशभयान, मुींबई येथे बाींधकाम ववभागात झालेल्या 
गैरव्ययवेारा बाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, असल्यास त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार सींबींचधत दोषीींववरुध्द को ती कारवाई केली हेे वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-०२-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) प्रकल्प सींचालक याींच्याकडून अेवाल घेण्यात हला असनू भ्रष्ाचार झाल्याच्या तक्रारी 
मध्ये तर्थय हढ्ून हले नाेी. 
     राषरीय माध्यशमक शिक्षा अशभयान मुींबई येथ े बाींधकाम ववभागात प्रकल्प व्यवथथापन 
सल्लागारची (PMC) तनयुक्ती सावाजतनक बाींधकाम ववभागाच्या दद. ११ डडसेंबर, १९९७ 
रोजीच्या िासन  तन ायाच्या हधारे व रामाशिअ प्रकल्प अींमलबजाव ी करण्याकररता 
असलेल्या मुख्य सचचवाींच्या अध्यक्षतेखालील कायाकारी सशमतीच्या मान्यतेनींतर ववदेत 
पध्दतीचा अवलींब करुन करण्यात हली हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यात पयाावरणाला धोिा पोहचववणाऱ या िारखान्याांवरील  
िारवाईत अधधि िठोरता आण्याचा ननणाय 

  

(३२)  ९९९५३ (३०-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पयाावर ाला धोका पोेचवव ा-या कारखान्याींवरील कारवाईत अचधक कठोरता 
ह ण्याचा तन ाय प्रदषु  तनयींत्र  मींड्ाकडून घेण्यात हला असल्याचे माेे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, गत पाच वषाात जलप्रदषु , वायुप्रदषु  हण  ेातनकारक ्ाकाऊ पदाथा 
तनमाा  कर ा-या कारखान् याींच े प्रदषु ाचे प्रमा  ३७ ्क्कयाींवरुन ६०्क्क्यावर पोेचल्याचे 
तनदिानास हले, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत प्रदषु  तनयींत्र  मींड्ाच ेयाकड ेजा ीवपवुाक दलुाक्ष ेोत ेहेे ककीं वा 
झालेले हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार जा ीवपुवाक दलुाक्ष कर ा-या सींबचधत अचधका-याींवर को ती कारवाई केली तसचे 
प्रदषू  तनयींत्र ामध्ये ह ण्याकररता को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१५-०३-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) व (३) ेे खरे नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

नाांदेड येथील स्वामी रामानांद तीथा मराठवाडा ववद्यापीठामध्ये िर्यात  
आले्या स्वीय सहायि पदाच्या भरतीााात 

  

(३३)  १००१२४ (२९-१२-२०१७).   श्री.सभुाष सााणे (देगलूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थवामी रामानींद ततथा मराठवाडा ववद्यापीठ, नाींदेड याींनी माेे फेब्रवारी, २०१२ मध्ये थवीय 
सेाय्यक ेे पद सर्सेवेन ेभरण्यासाठी जादेरात ददली ेोती, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदर जादेरातीस अनुसरुन अनेक बेरोजगार उमदेवाराींनी अजा भरले, पात्र 
उमेदवाराींची लेखीपररक्षा, कौिल्य चाच ी पररक्षा घेण्यात हली व मुलाखतीचे हयोजन 
करण्यात हले असताींना अचानकप े सदर पदे सर्सेवने ेन भरता पदोन्नतीन ेभरण्यात हले 
असून याप्रकर ी चौकिी करण्याची माग ी उमेदवाराींनी कुलसचचव, ववद्यापीठ नाींदेड व 
मा.उच्च व तींत्र शिक्ष  राज्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी केली हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकर ी िासनाच्या ददनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१७ च्या पत्राच्या अनुषींगान े
ववद्यापीठाकडून ददनाींक २८ फेब्रवुारी, २०१७ अन्वये िासनास प्राप्त झालेल्या अेवालाच्या 
अनुषींगाने सींचालक, उच्च शिक्ष , पु े याींच्याकडून काेी मुद्याींची मादेती प्राप्त करुन 
घेण्यात हली असून  या प्रकर ी करण्यात येत असलेली कायावाेी पु ा झाली हेे काय, 
असल्यास त्यात काय हढ्ून हले व त्यानसुार सींबींचधत दोषीींवर को ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत हेे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०२-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२) ेोय, ेे खरे हेे. 
(३) ववद्यापीठाच्या नमूद ददनाींक २८.०२.२०१७ अन्वये प्राप्त अेवालावर िासनाच्या ददनाींक 
२१.०४.२०१७ च्या पत्रान्वये सींचालक, उच्च शिक्ष , पु े याींच्याकडून अशभप्राय/अेवाल 
मागववण्यात हला. सींचालक, उच्च शिक्ष , पु े याींच्याकडून प्राप्त अेवालानसुार 
ववद्यापीठाच्या दद. २२.०२.२०१२ च्या जादेरातीमधील मुद्दा क्र. ११ व १९ नुसार ववद्यापीठान े
थवीय सेायकाचे पद पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कायावाेी केलेली हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
  

___________ 
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वसई पजश्चम (जज. पालघर) पट्टयातील रहहवाशाांना शुध्द पाणीपुरवठा िर्याााात 
  

(३४)  १००१३१ (२९-१२-२०१७).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
श्री.ववलास तरे (ाोईसर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई पस्श्चम (स्ज.पालघर) पट्टयातील रदेवािाींना ववदेर ेाच एकमेव जलथत्रोत 
असल्यामु् े ववदेरीच्या पाण्यामध्ये क्षार, क्लोराईडचे प्रमा  अचधक असल्यान े गत दोन 
वषांपासून येथील ग्रामथथाींना ववववध हजाराींची लाग  ेोत असल्याची बाब माेे ऑगथ्-
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हली हेे, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, सदर ववदेरीींच्या पाण्यामध्ये क्षार, क्लोराईडच ेप्रमा  अचधक असून ते पा ी 
वपण्यास अयोग्य असल्याचा तनषकषा जलतपास ीनींतर काढण्यात हला, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान े पाे ी वा चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून 
हले व त्यानसुार उक्त दठका ातील रदेवािाींना दसुऱ्या जलथत्रोताची व्यवथथा करण्याबाबत 
तसेच िुध्द पा ी पुरवठा करण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे,तसेच 
ककती कालावधीमध्ये उक्त व्यवथथा करण्यात ये ार हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ?  
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०१-०३-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे हेे. 
     स्जल्ेा पालघरमधील वसई तालुक्यातील एकू  ३१ ग्रामपींचायती असून त्यापैकी वसई 
पस्श्चम पट्टय्ात एकू  ११ ग्रामपींचायती हेेत. वसई पस्श्चम पट्टय्ातील काेी भाग वसई 
ववरार िेर मेानगरपाशलकेमध्ये समाववष् हेे. 
     स्जल्ेा पररषदे अींतगात समाववष् ११ ग्रामपींचायतीमध्ये ५० सावाजतनक ववदेरी तसेच ४ 
न् पा ी पुरवठा योजना व ५११ बोरवेल याद्वारे पा ी पुरवठा केला जात हेे. 
     नागरी भागातील काेी गावाींमध्ये ग्रामथथ तथेील खाजगी/सावाजतनक ववदेरी, 
बोअरीींगच्या पाण्याच्या थत्रोतावर अवलींबून हेेत. 
     पालघर उपववभागीय प्रयोगिा्ेमध्ये वसई तालुक्यातील प्राप्त पा ी नमुन्याींच्या 
जलतपास ी अींती को ताेी नमनुा क्लोराईड बाचधत हढ्ून हलेला नाेी. 
     तथावप हयुक्त, वसई ववरार िेर मेानगरपाशलका याींच्या अेवालानसुार वसई पस्श्चम 
पट्टय्ातील नागरी भागातील पा ी नमुन ेतपास ीची कायावाेी सुरू करण्यात हली हेे. 
     स्जल्ेा हरोग्य अचधकारी, स्ज.प. पालघर याींच्या अेवालानुसार वसई तालुक्यात सन 
२०१६-१७ व २०१७-१८ मधील ॲ।क््ोबर, २०१७ पयतं जलजन्य हजाराींचा उदे्रक झालेला नाेी. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यातील िायमस्वरुपी दषु्ट्िाळग्रस्त गावाांिररता "जलस्वराज्य योजना" राावव्याााात 
  

(३५)  १००२६६ (३०-१२-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



वव.स. ४१० (27) 

(१) राज्यातील कायमथवरुपी दषुका्ग्रथत गावाींच्या पा ी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी 
कायमथवरुपी उपाययोजना करण्यासाठी "जलथवराज्य योजना" दसुऱ् या ्प्प्यात १६ स्जल््याींत 
राबववण्यात ये ार हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२)असल्यास, नाशिक ववभागातील ज्गाींव व नगर या दोन्ेी स्जल््याींचा यात समावेि हेे, 
ेे ेी खरे हेे काय, 
(३)असल्यास, जलथवराज्य योजनचे्या कामाची सुरुवात झाली हेे काय व सदर योजना ककती 
कालावधीत अींमलात ये ार हेे वा कायावाेीची सद्यःस्थथती काय हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०३-०३-२०१८) : (१) ेोय, अींित: खरे हेे. 
     तथावप, जलथवराज्य ्प्पा-२ कायाक्रम ेा राज्यातील १६ स्जल््याींमध्ये राबववला जात 
नसून ६ मेसलू ववभागातील प्रत्येकी २ या प्रमा े एकू  १२ स्जल््याींमध्ये राबववला जात 
हेे. 
(२) ेोय, ेे खरे हेे. 
(३) ेोय, सदर कायाक्रम २०१४ मध्ये सुरु झाला असून २०२० पयतं पु ा करण्यात येत हेे. 
ी्ंचाईग्रथत गावे वाडया/वथत्या याींचेकररता करावयाच्या उपाययोजनाींतगात ज्गाींव व 
अेमदनगर स्जल््यातील ५०० पके्षा कमी लोकसींख्येची प्रत्येकी २ अिी एकू  १ गाव व ३  
वाडया/वथत्या स्जल्ेापररषदेमाफा त तनवडण्यात हली हेेत. या ४ गावाींमध्ये ी्ंचाई कालावधीत 
वपण्याच्या पाण्याचा िाश्वत पा ी पुरवठा व्ेावा यासाठी भजुल हधारीत साठव  ्ाकी (Pre-
fabricated Mettalic Tank) बसववण्यात येत हेे. सदर कामाींच े अींमलबजाव ीसाठी 
कायाादेि ददनाींक १५ जून २०१७ रोजी देण्यात हले हेेत. सदर कामे प्रगतीपथावर हेेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

धचरनेर (ता.उरण, जज.रायगड) गावाला अनतररक्त पाणीपुरवठा  
िर्यािररता ााांध्यात आलेला जलिुां भ पाड्याााात 

  

(३६)  १००२९३ (२९-१२-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चचरनेर (ता.उर , स्ज.रायगड) गावाला अततररक्त पा ीपुरवठा करण्याकररता बाींधण्यात 
हलेला जलकुीं भ धोकादायक ठरवून ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
पाडण्यात हला, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त गावाला अततररक्त पा ी पुरवठा करण्याकररता को ती कायावाेी केली वा 
करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
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श्री. ाानराव लोणीिर (०१-०३-२०१८) : (१) ेोय, ेे खरे हेे. 
(२)  ग्रामपींचायत, चचरनेर याींनी सदर जलकुीं भाच ेथरक्चरल ऑडी् केले असता, सदर पाण्याची 
्ाकी धोकादायक स्थथतीत असनू वापरण्यास योग्य नसल्याच े क्ववले ेोते.  याबाबत 
जलकुीं भाची थथ् पाे ी केली असता,  जलकुीं भाचे कॉलम, बीम व ब्रेस याींना दठकदठका ी 
तड ेगेले असून बॉ्म थलॅबला ग्ती सुरु असल्याचे ददसून हले. ेे्व े धर ाकडून ये ाऱ्या 
शसडको ववभागाच्या मखु्य जलवादेनीवरुन चचरनेर गावातील सवा भागाींना ववतर  व्यवथथेद्वारे 
पुरेिा दाबान ेव समप्रमा ात गुरुत्व पद्धतीन ेथे् पा ी पुरवठा सुरु हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

रायगड जज््यातील नदी िाठाांवर साांडपाणी प्रकक्रया प्रि्प उभार्याााात 
  

(३७)  १००६४९ (३०-१२-२०१७).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय पयाावरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड स्जल््यात पाण्याचे थत्रोताींच े प्रदषू  ेोण्याच्या तक्रारी येत असल्यामु्े 
नदीकाठाींवरील गावाींमधून नदीत ये ारे साींडपा ी ेे प्रकक्रया करून नदीत सोडण्यासाठी प्रकक्रया 
प्रकल्प अेवाल तयार करण्याचे ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
स्जल्ेाचधकारी, रायगड याींनी तनदेि ददले हेेत, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकक्रया प्रकल्पाचा अेवाल करण्यासाठी अ्यासग्ाची तनवड करण्यात 
हली हेे काय व त्यानुसार साींडपा ी प्रकक्रया प्रकल्पाचा अेवाल तयार करण्यात हला हेे 
काय, 
(३) असल्यास, रायगड स्जल््यात एकू  ककती दठका ी साींडपा ी प्रकक्रया प्रकल्प करण्याच े
िासनाने योस्जले हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२७-०२-२०१८) : (१) याबाबत ददनाींक १३/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
स्जल्ेाचधकारी, रायगड याींनी पयाावर  ववभागास क्ववले हेे. 
(२) व (३) त्यानुषींगाने राज्य नदी सींवधान योजनेतील मागादिाक तत्वानूसार प्रथताव/सववथतर 
प्रकल्प अेवाल इ. तयार करुन ते पयाावर  ववभागास सादर करण्याबाबत पयाावर  ववभागाने 
ददनाींक ०१/०३/२०१४ रोजी तनगाशमत केलेल्या िासन तन ायानूसार कायावाेी कर ेबाबत अपर 
मुख्य सचचव, पा ी पुरवठा व थवच्छता ववभाग, प्रधान सचचव, नगर ववकास ववभाग व 
स्जल्ेाचधकारी, रायगड याींना ददनाींक १४/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये क्ववण्यात हले हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
  

___________ 
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शशरोळ (जज.िो्हापूर) तालुक्यात दवूषत पा्याचा पुरवठा होत अस्याााात 
  

(३८)  १०१४४६ (२९-१२-२०१७).   श्री.उ्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्ेापूर स्जल्ेयातील पींचगींगा नदीत दररोज ८० एमएलडी साींडपा ी सोडण्यात येत 
असल्यामु् े शिरो् तालुक्यात दवूषत पाण्याचा पुरवठा ेोत असल्याचे माेे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 

(२)असल्यास,उक्त दवूषत पा ी पुरवठयामु्े तथेील नागररकाींच्या हरोग्यास धोका तनमाा  
झाला हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त गावाींना िुध्द पाण्याचा पुरवठा करण्याबाबत तसचे दवूषत पाण्यामु् े साथीच े
हजारावर तनयींत्र  ह ण्याकररता को त्या वविेष उपाययोजना केल्या हेेत वा करण्यात 
येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ?  
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२७-०२-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
     इचलकरींजी िेरास प्रततददन ४० द. ल.शल. इतका पा ी पुरवठा करण्यात येतो. 
नागररकाींना पुरवव ेत ये ाऱ्या पाण्यापैकी साधार त: ३२ द.ल.शल. इतके औद्योचगक व 
घरगुती थवरूपाच ेसाींडपा ी इचलकरींजी िेरामधनू तनमाा  ेोत.े िेरातील तनमाा  झालेल्या 
साींडपाण्यावर नगरपररषदेमाफा त २० द.ल.शल. क्षमतेच्या साींडपा ी प्रकक्रया कें द्र येथे २० द.ल.शल. 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया कर ेत येत.े उवारीत साींडपा ी चींदरू नाला व का्ा नाला येथ ेमातीच े
बींधारे बाींधुन अडववले जाते व स्ब्लचचींग पावडर डोशसींगद्वारे तनजतंुकीकर  करण्यात येते. 
अिाप्रकारे नाल्यामधील पा ी पींचगींगा नदीमध्ये थे् शमस्ुन पींचगींगा नदी दवूषत ेोऊ नये 
याकररता इचलकरींजी नगरपररषदेमाफा त दक्षता घेण्यात येते. 
(२) व (३) ेे खरे नाेी. 
     कोल्ेापूर स्जल््यातील पींचगींगा नदीच्या खालील बाजसु अस ाऱ्या शिरो् तालुक्यातील 
को त्याेी गावाींत जलजन्य साथीचा उदे्रक झालेला नसून एकेी रुग्  हढ्ून हला 
नाेी.जलजन्य हजार उद्भव ूनये म्े ून शिरो् तालुक्यातील ७ प्राथशमक हरोग्य कें द्रामाफा त 
प्रततबींधक ववववध उपाययोजना राबववल्या जात हेेत. तसेच ग्रामपींचायतीींना पुरेसा स्ब्लचचींग 
पावडरचा साठा उपलब्ध करुन ददला जातो. स्ब्लचचींग पावडरचा वापर करुन िुध्द पा ी पुरवठा 
केला जातो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

ताला वादि शशक्षिाांच्या पदास मांजुरी देऊन वेतनशे्रणी मांजूर िर्याााात 
  

(३९)  १०१५०७ (२९-१२-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तमुसर), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :  सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ववभागीय सेसींचालक, उच्च शिक्ष  याींच्या कायाालयामाफा त प्राप्त झालेल्या 
मादेतीच्या हधारे तबला वादक शिक्षकाींच्या वेतनशे्र ीतील तफावत दरू करण्यासाठी िासनाने 
मागववलेली मादेती  शिक्ष  सींचालक, उच्च शिक्ष , मेाराषर राज्य पु े याींनी िासनास 
ददनाींक ७ फेबुवारी,२००४ रोजी सादर केली ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदरेू प्रथतावात नागपूर ववभागातील सींगीत ववषय शिकवव ाऱ्या 
मेाववद्यालयाींची सींख्या ११ असनू तबला वादकाची ७ पदे कायारत असनू ४ पदे ररक्त हेेत 
ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकर ी नागपूर ववभागाच्या लोप्रतततनधीींनी  ददनाींक ७ ऑगथ्, २०१७ रोजी 
मा.मींत्री उच्च व तींत्र शिक्ष  ववभाग याींना तनवेदन पाठवून या शिक्षकाींना न्याय देण्याची 
माग ी केली ेे ेी खरे हेे काय, 
(४) असल्यास या प्रकर ी िासनाने चौकिी केली हेे काय,व त्यानुसार को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०२-२०१८) : (१) नाेी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यात हदनाांि १ नोव्हेंार, २००५ नांतर ननयुक्त िेले्या शशक्षिाांना 
शासनाने लागू िेले्या डीसीपीएस/एनपीएस योजनेााात 

(४०)  १०१६०८ (२९-१२-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.सांजय रायमुलिर 
(मेहिर), अॅड.सांजय धोटे (राजरूा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ नोव् ेेंबर, २००५ नींतर तनयुक्त केलेल्या शिक्षकाींना िासनाने डीसीपीएस/ 
एनपीएस योजना लागू केलेली हेे, मात्र त्याींची कपात तनयशमत केली जात नस े, खात्यात 
िासनवा्ा व व्याज तनयशमत जमा केला जात नस  ेतसचे त्याींना देिोबेी ददला जात नाेी, 
ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, सदर शिक्षकाींपैकी अनके शिक्षकाींची १० त े१५ वषा सेवा झाली असून त्याींची 
को तीेी कपात रक्कम िासनाकड ेजमा नसल्याने तसेच काींेी कमाचारी याींचे खातेेी उघडले 
नसल्याने सदर कमाचारी मतृ झाल्यास वा सेवातनवतृ्त झाल्यास त्याींना पेंिन देण्याचे धोर  
काय हेे, 
(३) असल्यास, सदर कमाचाऱ् याींची अनके वषाापासून बींद असलेली कपात सुरु करुन त्याींची 
दुे ेरी कपात केली जात असल्यान ेत्याींच ेहचथाक नकुसान ेोत असल्याने उक्त कमाचाऱ्याींमध्ये 
असींतोष तनमाा  झाला असल्याम्े ते ववववध हींदोलेन ेकरीत हेेत, ेे ेी खरे हेे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, असल्यास उक्त कमाचा-याींना 
डीसीपीएस/एनपीएस योजनेच्या अतनयशमतता असल्यान ेत्याींना १९८२ व १९८४ ची जुनी पेन्िन 
लागू करण्याबाबत को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०३-२०१८) : (१) ेे अींित: खरे हेे. 
(२), (३) व (४) यासींदभाात प्रकर े न्याय प्रववषठ हेेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

राज्यात लक्ष ननधााररत सावाजननि ववतरण प्रणाली अांतगात तालिुा  
ननहाय ई-पॉस मशीनद्वारे धान्य ववतरण िर्याााात 

  

(४१)  १०१७०१ (२९-१२-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राथत भाव दकुान व ककरको् रॉकेल ववके्रता वेलफेअर असोशसएिन, पनवेल याींनी लक्ष 
तनधााररत सावाजतनक ववतर  प्र ाली अींतगात तालुका तनेाय ई-पॉस मिीनद्वारे धान्य 
ववतर  करण्याचे माेे नोव् ेेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.अन्न व 
नागरी पुरवठा मींत्री याींना तनवेदन देले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास,त्यानुसार िासनान ेचौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व उक्त 
तनवेदनाच्या अनुषींगाने को ता तन ाय घेतला वा घेण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०९-०२-२०१८) :(१) राथत भाव दकुान व ककरको् रॉकेल ववके्रता वेलफेअर 
असोशसएिन, पनवेल याींनी मा. मुख्यमींत्री तसेच मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींना 
चचन्ेाींककीं त केलेले तनवेदन तेसीलदार कायाालय, पनवेल याींना माेे नोव् ेेंबर २०१७ मध्ये प्राप्त 
झालेले हेे.  
(२) स्जल्ेा पुरवठा अचधकारी, रायगड याींनी राथत भाव दकुान व ककरको् रॉकेल ववके्रता 
वेलफेअर असोशसएिन, पनवेल याींच्या तनवेदनातील मुद्दयाींच्या अनुषींगान े प्राथशमक चौकिी 
केली हेे. त्यानसुार, ई-पॉसद्वारे लाभार्थयांना धान्यवा्प सुरू असून, ज्या लाभार्थयांचे नाव 
ई-पॉसमध्ये नाेी अथवा ज्याींचा हधार क्रमाींक शिधापबत्रकेला सींलस्ग्नत केलेला नाेी अिा 
सवा पात्र लाभार्थयांना जुन्या पध्दतीन ेपावतीद्वारे शिधावथत ूवा्प करण्यात येत हेे. तसचे, 
ई-पॉस मिीनमधील ताींबत्रक अडच ीींमु्े ऑनलाईन शिधावा्प िक्य नसलेल्या दठका ीेी 
ऑफलाईन पध्दतीने धान्य वा्प करण्यात येत असून को ताेी पात्र लाभाथी लाभापासून 
वींचचत राे ार नाेी, याची का्जी घेण्यात येत हेे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
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दयाापूर (जज.अमरावती) मतदारसांघातील गावाांना समतोल पाणीपुरवठा हो्याााात 
  

(४२)  १०१७२१ (३०-१२-२०१७).   श्री.रमेश ाुांदीले (दयाापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) दयाापूर (स्ज.अमरावती) मतदारसींघात मेाराषर जीवन प्राचधकर ाच्या योजनतेील गावाींतील 
ग्राेकाींना समतोल पा ीपुरवठा ेोत नसून योजनेच्या तनयमा प्रमा े ग्राेकाींच्या कनेक्िनवर 
मी्र बसवव े हवश्यक असताींना मी्र बसववले नसल्यामुीं्े अनेक गावाींमध्ये अवैध 
कनेक्िनची सींख्या मोठ्या प्रमा ात असल्याने  पाण्याचा मोठ्या प्रमा ात असमतोल वापर 
ेोऊन अनेक गावातील ग्राेकाींना पा ी ी्ंचाईचा सामना करावा लागतो, ेे खरे हेे काय, 

(२) तसेच उक्त तालुक्यातील पा ी ी्ंचाई सन २०१७ मध्ये १५६ गावे व २ िेरी सामुदेक 
पा ीपुरवठा योजनेचा वविेष दरुुथती प्रथताव सचचव, पा ीपुरवठा व थवच्छता ववभाग, मुींबई 
याींना ववलींबान े सादर केल्यान े सदर प्रथतावाला मींजुरी शम्ाली नसल्यामु् े करतखेडा, 
नाींदऋ ,रामतीथा, रामागड, चाींडो्ा इत्यादी गावाींना भीष  पा ी ी्ंचाई तनमाा  झाली हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त तालुक्यातील गावाींमध्ये समतोल पा ी पुरवठा करण्याकररता तसेच सामुदेक 
पा ी पुरवठा योजनेच्या वविेष दरुुथती प्रथतावाला मींजूरी देण्याबाबत को ती कायावाेी केली  
तसेच प्रथताव ववलींबान ेसादर कर ाऱ्या सींबींचधताींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत 
हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२७-०२-२०१८) : (१) अींित: खरे हेे.  
     उन्ेा्यामध्ये पा ी पुरवठा योजनेतील ग्राेकाींची माग ी तनकषापेक्षा जाथत असल्यान े
योजनेतील िेव्च्या व उींचावरील गावाींना अतनयशमत पा ीपुरवठा ेोतो. 
(२) योजनेचा वविेष दरुुथतीचा प्रथताव ववलींबान े प्राप्त झाला ेी बाब खरी हेे. तथावप, 
त्यामु्े सींबींधीत गावाींमध्ये पा ी ी्ंचाई तनमाा  झाली ेी बाब खरी नाेी.  
(३) प्रथताव सादर करण्यास झालेल्या ववलींबाबाबत चौकिी करुन ववलींबास जबाबदार अस ा-या 
सींबींचधताींवर प्रिासकीय कायावाेी सुरु करण्यात हली हेे.  
     सन २०१७-१८ या ी्ंचाई कालावधीत सदर प्रथताव पुन्ेा प्राप्त झाल्यास त्यावर उचीत 
तन ाय घेण्यात येईल.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

मौजा रायपुर (ता.हहांगणा, जज.नागपुर) येथे ननलडोह, डडगडोह या  
गावाला पाणी पुरवठा िर्याची योजना 

  

(४३)  १०१९०४ (३०-१२-२०१७).   श्री.सशमर मेघे (हहांगणा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) तनलडोे, डडगडोे (ता.देींग ा, स्ज.नागपुर) या गावातील मींजूर पा ी पुरवठा योजनेच ेकाम 
मौजा रायपुर येथील स.न. ४८/१ मध्ये करण्यास सींम्मती असताींना स.न. ४८/२ मध्ये करण्यात 
हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे काम स.न.४८/१ मध्ये करण्यास सींम्मती असताींना त ेस.न. ४८/२ मध्ये 
ेोत असल्याचे ४८/२ चे काथतकाराींनी ददनाींक ५ माचा १९९९ रोजी मेाराषर जीवन प्राचधकर  
व भूसींपादन अचधकारी याींच्या तनदिानास ह ून ददलेली  असून सदर कामास सवे न. ४८/२ 
चे काथतकार याींची सम्मती नव्ेती,ेे ेी खरे हेे काय, 
(३) असल्यास,सदर योजनेकरीता पोच रथता करण्यात हला नसतानाेी सदर अपू ा योजना 
ग्रामपींचायतीकड ेेथतातींरीत झालेली हेे, ेे ेी  खरे हेे काय, 
(४) असल्यास, उक्त योजनेकररता भूसींपादीत केलेल्या जागेचा मोबदला प्रभावीत काथतकाराींना 
देण्यात हला ेोता काय तसेच उक्त पा ी पुरवठा योजना  को त्या वषी मींजुर झाली हेे, 
(५)असल्यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली हे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार काथतकाराींना भूसींपादन मोबदला व मींजूर झालेल्या दठका ी काम करण्याबाबत 
को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, याबाबतची सद्यस्थथती काय हेे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२७-०२-२०१८) : (१) ेे खरे हेे. 
(२) ेे खरे हेे. तथावप, तद्नींतर  ददनाींक ८ जुल,ै २००९ रोजी सींमती पत्र ददले हेे. 
(३) अींित: खरे हेे. 
     सदर योजनेचे अींतगात पोच रथत्याचे काम वग्ून उवारीत सवा हवश्यक कामे पू ा 
करुन योजना यिथवीप े चालववल्यानींतर  देखभाल व दरुुथतीसाठी ग्रामपींचायतीकड े
ेथताींतरीत करण्यात हली हेे. 
(४) व (५) तनलडोे-डडगडोे येथील न् पा ी पुरवठा योजनेस कें द्र पुरथकृत वचधात वेग  
कायाक्रमाींतगात ददनाींक २६/१०/१९९५ राजी मू् प्रिासकीय मान्यता प्रदान केली असून, ददनाींक 
११/४/२००३ रोजी सुधारीत प्रिासकीय मान्यता प्रदान केली हेे. 
     योजनेच्या बाींधकामाकरीता सींपादीत केलेली जागा सव ेनीं. ४८/२ मध्ये येत असल्यान,े 
त्यानुसार, सींबींधीत िेतमालकाकडून दद. ८ जुल,ै २००९ रोजी सींमतीपत्र प्राप्त करुन घेण्यात 
हले. त्यानसुार, खाजगी वा्ाघा्ीद्वारे भूसींपादनाचा मोबदला दे ेबाबतची कायावाेी  
स्जल्ेाचधकारी कायाालयाकडून सुरु हेे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जज््यातील महसलू िमाचाऱयाांच्या माग्याााात 
  

(४४)  १०२०३७ (२१-१२-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.ववजय भाांाळे (जजांतूर) :  
सन्माननीय अन् न व नागरी परुवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) िासनान ेददनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्या समुारास परुवठा ववभागातील तनरीक्षक 
सींवगाातील सर् सेवेची पदे भरण्याबाबत पररपत्रक काढून  राज्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत  
मींजुरी ददली ेोती, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी स्जल््यातील मेसूल ववभागातील पुरवठा तनरीक्षक पदे थे् 
भरण्याच्या िासनाच्या तनदेिाबाबत व मेसलू कमाचाऱ्याींच्या प्रलींबबत मागण्याींबाबत सींबधीत 
कमाचाऱ्याींनी ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ पासनू वा त्या सुमारास कामबींद हींदोलन पुकारले 
ेोते, ेे खरे हेे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तन ायाच्या अनुषींगान ेपुरवठा ववभागातील ककती पदे भरण्याबाबत तसेच 
रत्नाचगरी स्जल््यातील कमाचाऱ्याींच्या मागण्या मान्य कर ेबाबत िासनाने को ती कायावाेी 
केली वा करण्यात येत हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०५-०३-२०१८) :(१), (२),(३), व (४) दद.२८ फेब्रुवारी २०१७ च्या िासन 
तन ायान्वये कोक , पु े, नाशिक व औरींगाबाद ववभागाकरीत पुरवठा तनरीक्षकाींची १२० ररक्त 
पदे  भरण्यासाठी मींजूरी देण्यात हली. 
     यापैकी कोक  ववभागातील पुरवठा तनरीक्षक सींवगाातील सर्सेवेच्या वा्यातील २३ 
ररक्त पदे भरण्यास मींजूरी ददली हेे. 
     सदर पदे भरण्याबाबत सामान्य प्रिासन ववभागाच्या (मादेती तींत्रज्ञान) दद.१९.९.२०१७ 
च्या िासन तन ायातील तरतूदीनसुार पदे भरण्याची online प्रकक्रया  सुरु हेे. 
     मेसूल कमाचा-याींच्या मागण्याींपैकी पुरवठा तनरीक्षक सींवगाातील पदे सर्सेवेन न भरता 
मेसूल ववभागातील कमाचा-याींमधून भरण्याचा सींदभातील माग ीच्या व्यततररक्त इतर 
मागण्या या मेसूल ववभागाच्या सींदभाात हेेत. या मागण्याींच्या सींदभाात मा.मींत्री (मेसलू) 
याींच्याकड ेदद.१३.१०.२०१७ रोजी बैठक घेण्यात हली. सदर बैठकीत झालेल्या चचनेुसार पुढील 
कायावाेी करण्यात येत हेे.  

___________ 
  

अमरावती जज््यात व शहारात खाद्यपदाथा तपासणीिड े 
एफडीआय चे दलुाक्ष होत अस्याााात 

  

(४५)  १०२१२० (२९-१२-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती स्जल््यात तसेच िेरातील ेॉ्ेल, रेथ्ॉरीं्मधील खाद्यपदाथांबाबत ददवसेंददवस 
ग्राेकाींच्या तक्रारी वाढत असल्याचे ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
तनदिानास हले हेे, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्जल््यात तसेच िेरातील ेॉ्ेल, रेथ्ॉरीं्मधील खाद्यपदाथा तपास ी 
करण्यासाठी एफडीहय ववभागाकडून दलुाक्ष ेोत असून तपास ी मोेीम राबववण्यात हली 
हेे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त स्जल््यात तसेच िेरातील ेॉ्ेल, रेथ्ॉरीं्मध्ये खाद्यपदाथााच े दपु्ीन े
दर हकारुन नागरीकाींची हचथाक फसव ूक ेोत असल्याच ेतनदिानास हले हेे, ेे ेी खरे 
हेे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार सींबींचधताींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत हेे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०३-०३-२०१८) : (१) ेे, खरे नाेी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

चारठाण (ता.जजांतूर, जज.परभणी) गावासाठी मांजूर िर्यात आलेली  
मुख्यमांत्री पेयजल योजना सुरु िर्याााात 

  

(४६)  १०२६८३ (३०-१२-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चारठा  (ता.स्जींतूर, स्ज.परभ ी) गावासाठी दोन वषाापूवी मींजूर करण्यात हलेल्या 
मुख्यमींत्री पेयजल योजनेच्या कामास अद्याप सुरुवात झाली नाेी, ेे खरे हेे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेच्या तनधीचा प्रथताव िासनाकड ेसादर करण्यात हलेला हेे, ेे 
ेी खरे हेे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार उक्त योजना पू ा करण्याच्या अनुषींगान ेको ती कायावाेी केली वा करण्यात येत 
हेे व कायावाेीची सद्यःस्थथती काय हेे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (२७-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) मुख्यमींत्री ग्रामी  पेयजल 
कायाक्रमाींतगात मौ.चारठा ा (ता.स्जींतूर, स्ज.परभ ी) येथील न् पा ी पुरवठा योजनेचा 
समावेि दद.०७.०५.२०१६ रोजीच्या िासन तन ायासोबतच्या पररशिष्-अ मध्ये करण्यात हला 
हेे. सदर योजनेच्या सववथतर प्रकल्प अेवालास अपर मुख्य सचचव, पा ीपुरवठा व 
थवच्छता ववभाग याींचे अध्यक्षतेखालील ताींबत्रक सशमतीच्या दद.०७.०२.२०१८ रोजीच्या बैठकीत 
मींजूरी देण्यात हली हेे. त्यानसुार प्रिासकीय मींजूरीची पुढील कायावाेी करण्यात येत हेे. 
योजनेसाठी तनधी योजना मींजूरीनींतर ववतरीत करण्याचे तनयोजन हेे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
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शस्लोड (जज.औरांगाााद) या तालकु् यातील ग्रामीण भागातील ववद्याथी शालये 

 साहहत्य व इतर सोयी-सुववधापासून अद्यापी वांधचत अस्याााात 
  

(४७)  १०२९५४ (२९-१२-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शसल्लोड (स्ज.औरींगाबाद) या तालुकयातील ग्रामी  भागातील ववद्याथी िालये सादेत्य व 
इतर सोयी-सुववधापासून वींचचत असल्यान े त्याींच ेिैक्षण क नुकसान ेोत असल्यान े त्याींच्यात 
तीव्र नाराजी पसरली असल् याचे माेे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हले 
हेे, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली हेे काय, असल्यास त्यात काय हढ्ून 
हले व त्यानुसार सदरेू ववद्यार्थयांना तातडीने िालेय सादेत्य व इतर सुववधा पुरववण्याबाबत 
को ती  कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) ेे खरे नाेी. 
(२) शसल्लोड (स्ज.औरींगाबाद) येथील सवा पात्र िा्ाींमधील ववद्यार्थयांना मोफत पाठ्यपुथतके 
उपलब्ध करुन देण्यात हली हेेत. स्जल्ेा पररषदेच्या सवा िा्ाींमध्ये िा्ा अनुदान रक्कम 
ववतरीत करण्यात हली हेे. पात्र िा्ाींना मोफत ग वेि वा्प योजनेचा तनधी ववतरीत 
करण्यात हला हेे. तसेच, पात्र ववद्यार्थयानंा शिषयवतृ्ती, उपस्थथती भत्ता इ. तनयशमतप े 
देण्यात हले हेेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  

पारोळा (जज.जळगाांव) तालुक्यात स्वच्छ भारत शमशन योजनेअांतगात राावव्यात  
येत असलेली शौचालय योजना ननिृष्ट्ट दजााची अस्याााात 

(४८)  १०३०३० (३०-१२-२०१७).   डॉ.सतीश (अ्णासाहेा) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पारो्ा (स्ज.ज्गाींव) तालुक्यात थवच्छ भारत शमिन योजनेअींतगात िौचालय योजना 
राबववण्यात येत हेे, ेे खरे हेे काय, 

(२) असल्यास, सदर वैयस्क्तक लाभाची िौचालय योजना  पींचायत सशमती, पारो्ा अींतगात 
राबववण्यात येत असून सदर योजनेसाठी ककती िौचालयाींच ेउदद्दष् देण्यात हले हेे, 
(३) असल्यास, उक्त काम े अत्यींत तनकृष् दजााची ेोत असल्याची तक्रार मौज े मुींदा े 
प्र.उत्रा ,(ता.पारो्ा) येथील ग्रामथथाींनी केली हेे, ेे ेी खरे हेे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व उक्त 
तक्रारीच्या अनुषींगान ेसींबींचधताींवर को ती कारवाई केली तसेच उक्त िौचालयाींच ेकाम उत्तम 
दजााचे करण्याकररता को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, याबाबतची सद्यस्थथती 
काय हेे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 
  
श्री. ाानराव लोणीिर (०३-०३-२०१८) : (१) ेोय. 
(२) सन २०१२मध्ये केलेल्या पायाभूत सवेक्ष ानुसार ज्गाींव स्जल्ेयातील पारो्ा 
तालुक्यामध्ये २२०११ िौचालय बाींधकामाच ेउद्दीष् असून त्यापैकी ९६८३ िौचालयाचे बाींधकाम 
पू ा करण्यात हले हेे. उवारीत १२३२८ वैयस्क्तक िौचालयाबाबतचे उद्दीष् सन २०१७-१८ 
मध्ये पू ा करण्यात ये ार हेे. 
(३) व (४) मौज े मुींदा े प्र उत्रा , (ता.पारो्ा) येथील वैयस्क्तक िौचालय बाींधकामाबाबत 
श्री.डी.के.पा्ील याींनी तक्रार केली ेोती. त्यानुषींगान े पींचायत सशमती थतरावरून ववथतार 
अचधकारी (ग्रापीं) व समुे समुन्वयक याींनी ग्रा.प.मुींदा े प्र.उ.येथ ेसमक्ष जाऊन चौकिी केली. 
सरपींच, उपसरपींच, सदथय, ग्रामसेवक व ग्रामपींचायत, कमाचारी याींच्या समक्ष ग्रामपींचायतीने 
लाभार्थयााच्या सींमतीने बाींधून ददलेल्या िौचालयाची प्रत्यक्ष पाे ी केली असता,को तेेी काम 
तनकृष् दजााच ेझालेले नाेी. अस ेतनदिानास हले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाेी. 

___________ 
  
राज्यातील अ्पसांख्याि समाजाच्या ववद्यार्थयाांना उच्च शशक्षणासाठी मौलाना आजाद शैक्षणणि 
िजा योजना अांतगात पात्र ववद्यार्थयाांना िजा शमळ्यासाठी िुटूांााची वावषाि आधथाि मयाादा 

२.५० लाख रुपयावरुन त्याची व्याप्ती वाढवून ती सहा लाख रुपये िर्याााात. 
  

(४९)  १०३२१७ (२९-१२-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांाादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :  सन्माननीय अ्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींख्याक समाजाच्या ववद्यार्थयांना उच्च शिक्ष ासाठी मौलाना हजाद 
िैक्षण क कजा योजना अींतगात पात्र ववद्यार्थयानंा कजा शम्ण्यासाठी कु्ूींबाची वावषाक हचथाक 
मयाादा २.५० लाख रुपयावरुन त्याची व्याप्ती वाढवून ती सेा लाख रुपये करण्याकरीता 
थथातनक लोकप्रतततनधी व अल्पसींख्याींक समाजाने सींबींचधताींकड े वारींवार माग ी करण्यात 
येऊनेी याबाबत को तीेी कायावाेी करण्यात हली नसल्याचे माेे ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्या दरम्यान तनदिानास हले, ेे खरे हेे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी िासनाने चौकिी केली हेे काय, असल्यास, त्यात काय  
हढ्ून हले व त्यानुसार को ती कायावाेी केली वा करण्यात  येत हेे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय हेेत ? 



वव.स. ४१० (38) 

 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) नाेी 
(२) व (३) सदर प्रथताव िासनाच्या ववचाराचधन हेे. 

___________ 
  

राज्यात अन्न सुरक्षा आयुक्ताांची तसेच अन्न सुरक्षा आयुक्तालयाच्या  
पद ननशमातीची प्रकक्रया पूणा िर्याााात 

  

(५०)  १०३३४८ (२९-१२-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दाररद्र्यरेषेखालील कु्ुींबाींना अत्यल्प दारात गेू हण  ताींदू्  
शम् ार असतानाेी राज्यात सदर कायद्यान्वये अन्न सुरक्षा हयकु्ताींची, तसेच अन्न सुरक्षा 
हयुक्तालयाच्या पद तनशमातीची प्रकक्रयाेी पू ा झाली नसल्याची बाब माेे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदिानास हली हेे, ेे खरे हेे काय, 

(२)असल्यास, याबाबत िासनान े चौकिी केली हेे काय, त्यात काय हढ्ून हले व 
त्यानुसार राज्यात अन्न सुरक्षा योजनचेी तातडीने अींमलबजाव ी ेोण्याकररता िासनाने 
को ती कायावाेी केली वा करण्यात येत हेे, 
(३)नसल्यास, ववलींबाची  कार े काय हेेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०५-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) ददनाींक ११ एवप्रल, २०१७ च्या िासन 
तन ायान्वये राज्यातील अन्न सुरक्षा हयोगाच्या अध्यक्षपदी तनयुक्ती करण्यात हली हेे. 
ददनाींक २७.६.२०१७ च्या िासन तन ायान्वये अन्न सुरक्षा हयोगासाठी ११ पदे मींजूर करण्यात 
हलेली हेेत. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांाई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


