
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३० वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

बेिायदा स् पधाा  पिर्ाांवर ळाा ााणणेबाबत 
  

(१)  ३५९३० (२३-०१-२०१६).   श्री.अननण बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाची कोणतीही मान्यता नसलेल्या व शशक्षणाचा खुलेआम बाजार माींडलेल्या बेकायदा 
स्पर्ाा पररक्षाींवर बींदी आणावी तसचे उक्त पररक्षाकररता  शशक्षक व शाळाींची इमारत वापरु नये 
अशी मागणी  प्राथशमक शशक्षक सींघातरे्फ शासनाकड ेकरणेत आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अशा बेकायदा स् पर्ाा पररक्षाींवर आळा घालणेबाबत शासनाने चककशी केली आहे 
काय, चककशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाकडून कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीण शै्णणि सांस्थातीण शश्िाांच्या भरतीवरीण बांदी उठवण्याबाबत 
  

(२)  ४९५२६ (२०-०६-२०१७).   श्री.किशोर पाटीण (पाचोरा) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शैक्षणणक सींस्थातील शशक्षकाींच्या भरतीवरील बींदी उठवली जाईल अशी घोषणा 
मा.शालेय शशक्षण मींत्री याींनी ददनाींक ६ रे्फब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या सुमारास केली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या घोषणेची अींमलबजावणी करण्यासींदभाात शासनाने पुढे कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शशक्षक भरतीमध्ये अततररक्त शशक्षकाींना सामावून घेणार आहेत काय, 
(४) असल्यास, याची अींमलबाजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) शासन पत्र ददनाींक ६.२.२०१६ आणण ददनाींक ९.२.२०१६ अन्वये शशक्षकाींच्या भरतीवरील बींदी 
उठववण्यात आलेली आहे 
(३) व (४) ररक्त पदावर अततररक्त शशक्षकाींचे समायोजन केल्यानींतरच शशक्षकभरती करण्याच े
शासन र्ोरण आहे या करीता दद.२३.६.२०१७ च्या शासन तनणाय नसुार कायावाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जिांतूर (जि.परभणी) येथीण नतून शााा बाांधिामाबाबत 
  

(३)  ६२६३३ (२२-०८-२०१६).   श्री.वविय भाांबाे (जिांतूर) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जींतूर (स्ज.परभणी) येथील नूतन शाळा बाींर्कामासाठी सवा शशक्षा अशभयान अींतगात सन 
२००९ ते २०११ या काळात तनर्ी प्राप् त ाालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ककती तनर्ी प्राप् त ााला आहे. प्राप् त तनर्ीनुसार शाळेच ेबाींर्काम ाालेले नाही 
ही बाब तनदशानास आल् यामळेु ग्शशक्षणाकर्कारी, स्जींतूर याींनी सींबींकर्ताींवर गुन् हा दाखल करुन 
रक् कम परत जमा करणेसींदभाात आदेश ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास,सदर प्रकरणी शासनाने सींबींकर्ताींववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) सदर बाींर्कामासाठी एकूण रु.१४.८५ लक्ष तनर्ी प्राप्त ााला होता. परींतु शाळेचे 
बाींर्काम न ााल्यान ेग्शशक्षणाकर्कारी, स्जींतूर याींनी सींबींकर्ताींवर गुन्हा दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

णातूरच्या अपांग अभ्यास िें द्राच्या इमारतीचे िाम ननधी अभावी प्रणांबबत असल्याबाबत 
  

(४)  ७४६२१ (१४-०४-२०१७).   श्री.अशमत ववणासराव देशमुख (णातूर शहर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लातूर येथील बाशी रोडवर स्जल्हा पररषद शाळेच्या आवारात भरण्यात येत असलेल्या 
अपींग अ्यास कें द्राच्या इमारतीच ेकाम तनर्ी अभावी प्रलींबबत असून या इमारतीचा गैरवापर 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या इमारतीच्या बाींर्कामासाठी १० लाख रुपयाींचा तनर्ी सन २०११ व २०१२ 
मध्ये देण्यात आला होता या तनर्ीतून इमारतीच ेकाम पूणा ााले नाही व उवाररत ६ लाख 
रुपयाींचा तनर्ी न शमळाल्यान ेइमारत अपूणाावस्थेत रादहली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चककशी केली आहे काय व चककशीनुसार शाळेच्या इमारतीच े 
बाींर्काम पूणा करण्यासाठी तनर्ी देण्याबाबत व इमारतीच े बाींर्काम अपूणा ठेवणाऱ्या 
अकर्काऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(३१-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर अर्ाव् इमारतीचा गैरवापर होत असल्याचे तनदशानास आलेले नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     लातूर येथील अपींग अ्यास कें द्राच्या इमारतीच्या बाींर्कामासाठी सवा शशक्षा 
अशभयानाींतगात सन २०१०-११ मध्ये रु.१३.५० लक्ष तनर्ी मींजूर करण्यात आला. मींजूर 
आराखडयानुसार सदर बाींर्कामावर  रु.१३.२० लक्ष तनर्ी खचा ााला आहे.  स्जल्हा पररषद 
सेस र्फीं ड,  DPDC / C.S.R., मर्ून तनर्ी प्राप्त करुन घेऊन उवाररत बाींर्काम पूणा 
करण्याची तजवीज ठेवली आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर येथीण सनफामाा  उच्च माध्यशमि ववद्याणयातीण  
ववद्यार्थयाा चा उपचारादरम्यान मतृ्यू झाणा झाल्याबाबत 

  

(५)  ७६२९५ (२०-०४-२०१७).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल्हयातील एमआयडीसी जवळ असलेल्या सनर्फामाा उच्च माध्यशमक 
ववद्यालयात १२ वीच्या वगाात शशक्षण घेणाऱ्या दीपक नवनाथ पुींड वय वषा १७ (राहणार 
राघवेंद्र स्वामी नारायण मींददराजवळ, बोल्हेगाव, अहमदनगर) याचा ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी शाळेतील बेंचवरून पडल्यामळेु मतृ्य ूााला असल्याच ेददनाींक २९ डडसेंबर,२०१६ रोजी वा 
त्या समुारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वगाात सराव पेपर सुरु असताना शशक्षकाच्या भीतीन े बेंच वरून मागे 
सरकल्यान ेखाली पडून डोक्याला मार लागल्यान ेउपचारादरम्यान मतृ्य ूााला असून  त्यास 
शशक्षक जबाबदार असल्याच ेपालकाींचे म्हणणे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासनान ेसदर प्रकरणी चककशी केली काय व त्यानुसार सींबींकर्ताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, 
चककशीअींती सींबींकर्त शशक्षक जबाबदार नसल्याचे ददसून येते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात “अन्नसुर्ा िायदा २०११” अांतगा त एिाही अनधधिृत  
ित्तणखान्यावर िारवाई झाणी नसल्याबाबत 

  

(६)  ८९३४८ (२१-०८-२०१७).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेण), 
श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कत्तलखान्याींची नोंद ही सींबींकर्त महानगरपाशलका, नगरपाशलका आदी स्थातनक 
स्वराज्य सींस्थाींनी करणे तसेच अन्नसुरक्षा कायद्याींतगात करण्यात येणारी नोंदणी अन्न व 
औषर् प्रशासनाकड ेकरणे बींर्नकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एकाही अनकर्कृत कत़्लखान्यावर “अऩ्सुरक्षा कायदा २०११” 
अींतगात कारवाई ााली नसल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास 
आली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास,पाच मोठी जनावरे, पाच बकरे तसचे पन्नासपेक्षा जास्त कोंबडयाींची कत़्ल 
केली जात ेत्याींना अन्न व औषर् प्रशासनाकडून परवान े घेणे अत्यावश्यक आहे अस ेपरवान े
ज्याींच्याकड ेनाही त्याींच्यावर एक लाख रुपयाींपयतं दींड व ख्ला भरण्याची तरतूद कायद्यात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईत साडचेार हजार अनकर्कृत कत्तलखान े असून त्यामध्ये बोकड व 
कोंबडयाींची बेकायदेशीर कत़्ल राजरोसपणे होत असताींना मुींबई महापाशलका व अऩ् व औषर् 
प्रशासनाकडून कोणतीही  कारवाई करण्यात येत नसल्याच े तनदशानास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार अन्नसुरक्षा कायद्याची का्ेकोरपणे अींमलबजावणी करणेबाबत कोणती कायावाही 
केली व उक्त अनकर्कृत कत्तलखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
कायावाहीची सद्यस्स्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दद.२१.०५.२०१७ रोजी दै.लोकसत्ता मध्ये अशा आशयाची बातमी प्रशसध्द ााली होती. 
तथावप, ही वस्तुस्स्थती नाही. 
(३) अन्न सुरक्षा कायदा, कलम ३१(२) अन्वये २ मोठी जनावरे, १० लहान जनावरे ककीं वा ५० 
पोल््ी बडास इतकी क्षमता असलेल्या आस्थापनाींनी नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. 
     सदर कायद्यातील कलम ६९ अन्वये  नोंदणी र्ारकाींना कायद्यातील उल्लींघनाबाबत 
रुपये १ लाख पयतं तडजोड शुल्क आकारण्याची तरतुद आहे. 
(४) व (५) अनकर्कृत कत्तलखान्याबाबत प्रशासनाकड े नोंद नाही. तथावप, बहृन्मुींबई 
ववभागामध्ये ववना परवाना कत्तलखान/ेमाींस/मच्छी ववक्री कें द्र सुरु राहू नये याबाबत दक्ष 
राहण्याच्या प्रशासनान े अकर्काऱ्याींना ददल्या आहेत. तसेच सदर प्रकरणी सक्त कायदेशीर 
कारवाई करण्याच ेतनदेश अन्न व औषर् प्रशासनामार्फा त देण्यात आले आहे. 
     बहृन्मुींबई ववभागात ४३४  लहान नोंदणीर्ारक अन्न व्यवसाय र्ारकाींना नोंदणी 
प्रमाणपत्र ददलेले आहे. ववभागातील १५ म्ण दकुानाींवर कारवाई करण्यात आली असून  रुपये 
३४,४००/- दींड आकारण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीण २१५५७ शाांााांमध्ये शौचाणयाचा वापर होत नसल्याबाबत 
  

(७)  ९०५७१ (२३-०८-२०१७).   श्री.रािेश टोप े (ानसावांगी) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २१५५७ शाींळामर्ील मुला-मुलीींच ेशकचालये वापरात नाहीत व १११४८ शाळाींमध्ये 
आजही ववद्यार्थयानंा हात र्ुण्याची सुववर्ा उपलब्र् नाही अशी मादहती य ुडायस अहवालातनू 
तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, असल्यास चककशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(3) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     U-DISE Data सन २०१७-१८ नुसार शासकीय व स्थातनक स्वराज्य सींस्था, खाजगी 
अनुदातनत व खाजगी ववनाअनुदातनत एकूण १०६५३७ शाळाींपैकी ९६०६० शाळाींमध्ये मुलाींच े 
स्वच्छतागहेृ वापरात असून, ९९६४३ शाळाींमध्ये मुलीींचे स्वच्छतागहेृ वापरात आहेत. मलुाींची -
मुलीींची ११८३० स्वच्छतागहेृ वापरात नाहीत. 
     सवा शशक्षा अशभयानाींतगात मींजूर देखभाल दरुूस्ती अनुदानाच्या रक्कमेतून 
स्वच्छतागहृाींची सुववर्ा उपलब्र् करणेबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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येवणा (जि.नाशशि) येथ ेमुजस्णम िल्चरण सेंटरची ननशमा ती िरण्याबाबत 
  

(८)  ९५६८४ (२९-१२-२०१७).   श्री.छगन भुिबा (येवणा) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (स्ज.नाशशक) येथील अल्पसींखयाींक समुदायातील मुस्स्लम समाजाच्या ववकासासाठी 
व त्याींना रोजगार स्वयींरोजगाराच्या मागादशानासाठी मुस्स्लम कल्चरल सें्रची तनशमाती 
करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनर्ीींनी ददनाींक ३१  म,े २०१७ रोजी वा त्या समुारास 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीवर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) अल्पसींखयाक समाजाचा ववकास करण्यासाठी या ववभागामार्फा त, राज्यातील ४३ 
अल्पसींखयाक बहुल भागातील ववद्यमान औद्योकगक प्रशशक्षण सींस्थेत दसुरी/ततसरी पाळी सुरु 
करणे, अल्पसींखयाक ववद्यार्थयाकंररता शशषयवतृ्ती योजना, अल्पसींखयाक मुलाीं/मलुीींसाठी 
वसतीगहेृ, राज्यातील अल्पसींखयाक लोकसमूहातील उमेदवाराींना शासकीय/ तनमशासकीय सेवेत 
सींर्ी उपलब्र् करण्याकररता कें द्रीय लोकसेवा आयोग/महाराषर लोकसेवा आयोग/बकँीग सेवा 
इत्यादी स्पर्ाा परीक्षाींसाठी तसेच व्यवसातयक अ्यासक्रमामर्ील प्रवेशाकररता घेण्यात येणाऱ्या 
सामाईक प्रवेश परीक्षाींच्या पूवातयारीसाठी आणण इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीणा 
अल्पसींखयाक उमेदवाराींकररता “मकलाना आााद मोर्फत शशकवणी व सींबींध्द योजना”, 
रोजगाराशभमूख प्रशशक्षण र्फी प्रततपूती योजना, पोलीस भरती पूवा प्रशशक्षण, स्वयींरोजगारासाठी 
मकलाना आााद अल्पसींखयाक आकथाक ववकास महामींडळाकडून कजा उपलब्र् करुन देण्याची 
योजना,  अशा ववववर् योजना राबववण्यात येत आहेत. तथावप, या उद्दीष्ाकररता “मुस्लीम 
कल्चरल सें्र” च्या तनशमाती करण्याववषयीची कोणतीही योजना सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्वात 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अिोणा येथीण जिल्हा क्रीडा अधधिारी याांनी िेणेल्या गैरव्यवहाराबाबत 
  

(९)  ९९००४ (२९-१२-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोणा पूवा ) :  सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्जल्हा क्रीडा अकर्कारी (स्ज.अकोला) याींची शासकीय कामाप्रती गैरवताणूक व 
गैरकारभाराबाबत कारवाई करण्यासाठी शासनाने पत्र क्र.सींकीणा-१७१७/सीं.क्र.३३/ क्रीयुस-े२ ददनाींक 
२१ जानेवारी, २०१७ नुसार आयकु्त क्रीडा व युवक सेवा महाराषर राज्य पुणे, याींना अहवाल 
सादर करण्यास आदेशशत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त अहवाल आयुक्ताींमार्फा त अद्यापही शासनाला सादर करण्यात आला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय असल्यास, त्यात काय 
आढळून आले व तदृनसुार उक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या सींबींकर्त दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२) व (३) नाही. 
     तत्कालीन स्जल्हा क्रीडा अकर्कारी, अकोला याींनी जाणीवपूवाक गैरवताणूक केली 
नसल्याची बाब तनदशानास आली आहे. दरम्यानच्या कालावर्ीत शासनान ेसींबींकर्ताींची स्जल्हा 
क्रीडा अकर्कारी, अकोला या पदावरुन स्जल्हा क्रीडा अकर्कारी, बुलढाणा या पदावर बदली 
केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ळांतरराष्ट्रीय ्ेत्रात ववववध खाेात अतुणनीय िामधगरी िेणेल्या खेााडूांना  
िाहहर िेणेणी ब्ीसे देण्यात ळणी नसल्याबाबत 

  

(१०)  १००९२१ (२९-१२-२०१७).   श्री.राहूण िुण (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर), श्री.सरदार ताराशसांह (मणुुांड), श्री.सुननण िेदार (सावनेर) :  सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय तसेच आींतरराषरीय के्षत्रात ववववर् खेळात अतुलनीय कामकगरी केलेल्या खेळाडूींना 
जादहर केलेली पाररतोवषके ववत्त ववभागाची मान्यता नसल्यामळेु देण्यात आली नसल्यान े१२३ 
खेळाडूींची रुपये ५ को्ीपेक्षा जास्त पाररतोवषकाींची रक्कम शासनाने थकववली असल्याची बाब 
ददनाींक २८ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्या समुारास, तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहला ववश्वचषक कक्रके् मध्ये अींततम स्पर्ेत पोहोचलेल्या सींघातील 
महाराषरीयन खेळाडूींना ववर्ानसभते सन्मानीत करताना प्रत्येक खळेाडूला ५० लाख रुपये  माहे 
जुल,ै २०१७ मध्ये जादहर करण्यात येण,े २०१५ मध्ये केरळ येथील राषरीय क्रीडा स्पर्ेत खो-
खो खळेात सुवणापदक स्जींकणाऱ्या सींघास व शशवछत्रपती पुरस्कार ववजेत्या खेळाडूींना जादहर 
केलेले सात लाख अशा प्रकारे १२३ खेळाडूींच े रुपये ५ को्ी २० लाख इतकी पाररतोवषकाींची 
रक्कम अद्यापी त्याींना शमळाली नाही अशा स्वरुपाची लेखी तक्रार ऑशलस्म्पक सींघ्नेन ेराज्य 
शासनाला नऊ वळेा स्मरणपत्र ेपाठवून केली असून मा.अथा मींत्री याींना भे्ून तनवेदन ेदेण्यात 
येऊन खळेाडूींना पाररतोवषकाींची रक्कम शमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींतरराषरीय व राषरीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्ेतील राज्याच्या पदकप्राप्त 
खेळाडूींना दयावयाच्या रोख पाररतोवषकाींच्या ववचारार्ीन असलेल्या सुर्ाररत प्रस्तावावर 
शासनाने कोणता तनणाय घेतला आहे, 
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(४) असल्यास, शासनाने उक्त ववचारार्ीन प्रस्तावावर तनणाय घेतला असल्यास, खेळाडूींची 
थकीत असलेली रक्कम लवकरात लवकर देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२), (३)व (४) दद.२८ सप् े्ंबर,२०१७ रोजी पार पडलेल् या सत्कार समारींभात मदहला ववश्वचषक 
कक्रके् स्पर्ेतील उपववजेत्या सींघामर्ील महाराषरातील मदहला खेळाडूींना प्रत्येकी रु.५० लक्ष 
इतकी रोख रक्कम अदा करुन गकरववण्यात आले आहे. केरळ येथील राषरीय क्रीडा स्पर्ेतील 
पदक ववजेत्या खेळाडूींना पाररतोवषके अदा करण्याकरीता शासनान ेदद. ८ जानेवारी,२०१८ रोजी 
शासन तनणाय तनगाशमत करुन र्ोरणात्मक तनणाय घेतला आहे. त्यानुसार पदक प्राप्त खेळाडूींना 
बक्षक्षसाची रक्कम आर्ीजीएस प्रणालीद्वारे अदा करण्यात आली आहे.सन २०१७-१८ मध्ये पार 
पडलेल्या शशवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार ववतरण समारींभावेळी सींबींकर्त पुरस्काथींना पुरस्काराची 
रक्कम अदा करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

बाहेरचा वाडा, सावांतवाडी (जि.शसांधुदगुा ) या शााा सांस्थेच्या  
नवीन इमारतीमधीण ५ खोल्याांचे भाड ेशमाणेबाबत 

  

(११)  १०१०५१ (२९-१२-२०१७).   श्री.अस्णम शखे (माणाड पजश्चम), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अमर िााे (ळवी), श्री.सुननण िेदार (सावनेर) :   
सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाहेरचा वाडा, सावींतवाडी (स्ज.शसींर्ुदगुा) येथील स्जल्हा पररषद ऊदुा प्राथशमक शाळा, 
सींस्थेच्या नवीन इमारती मर्ील ५ खोल्याींमध्ये भरत असून स्जल्हा पररषदेन,े मुींबई येथील 
सावींतवाडी मका जी जमात, मुींबई या सींस्थलेा उक्त ५ खोल्याच ेभाड ेमाहे जून, २०११ पासून 
अद्याप ददले नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेउक्त सींस्थेला नवीन इमारतीच्या ५ खोल्याींच ेभाड ेदेण्याच्या 
दृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) प्रचशलत र्ोरणानुसार स्जल्हा पररषदाींना देण्यात येणाऱ्या वेतनेतर अनुदानातून हा खचा 
भागववणे अपेक्षक्षत आहे. तथावप, शसींर्ुदगुा स्जल्हा पररषदेचे वेतन अनुदानाचे तनर्ाारण ाालेले 
नसल्यान,े सद्य:स्स्थतीत वेतनेतर अनुदानाच े ववतरण सींस्थकगत आहे. यासींदभाात आवश्यक 
कायावाही सरुू आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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ळट्यापाट्या खेााडूांना नोिर भरतीत ळर्ण शमाण्यास ववणांब होत असल्याबाबत 
(१२)  १०२१५३ (२९-१२-२०१७).   श्री.चरण वाामारे (तुमसर), श्री.वविय रहाांगडाणे (नतरोडा), 
श्री.रािेश िाशीवार (सािोणी), श्री.िृष्ट्णा गिबे (ळरमोरी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आट्यापाट्या या देशी खळेणाऱ्या खेळाडूींना ५ ्क्के शासकीय नोकर भरतीत आरक्षण 
शमळण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनर्ीना मा.क्रीडामींत्री याींना माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान तनवेदन ददले हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनान े याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२) शासकीय व तनमशासकीय सेवेत खेळाडूींना ५्क्के आरक्षण लागू करण्यासाठी शासनान े
ददनाींक १ जुल,ै २०१६च्या शासन तनणायान्वये सवा समावेशक सूचना तनगाशमत केल्या आहेत. 
तथावप सदर शासन तनणायामध्ये “आ्यापा्या” या खेळाचा समावेश करण्याची बाब 
सद्यस्स्थतीत शासनाच्या ववचारार्ीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल््यातीण गुणवांत खेााडू व क्रीडा सांाटि  
क्रीडा पुरस्िाराांपासून वांधचत असल्याबाबत 

(१३)  १०२४३९ (२९-१२-२०१७).   श्री.ज्ञानराि चौगुणे (उमरगा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या क्रीडा ववभागामार्फा त प्रत्येक स्जल््यातील खळेाडूींसह त्याींच ेमागादशाक व 
सींघ्काींना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याींना पुरस्कार देऊन २६ जानेवारीला गकरव करण्यात येतो, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उस्मानाबाद स्जल््यात यावषी सदर पुरस्काराींबद्दल घोषणा अथवा ववतरण ााले 
नसल्याने स्जल््यातील खेळाडू व नागररकाींतून सींताप व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, असल्यास त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) होय.  
(२) नाही. 
     सन २०१७-१८ या वषाासाठी उस्मानाबाद स्जल्हयातील गुणवींत खेळाडूींसह, क्रीडा 
मागादशाक व क्रीडा सींघ्क याींना दद.२६ जानेवारी, २०१८ रोजी पुरस्कार ववतरीत करण्यात 
आले आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुक्ताईनगर (जि.िागाांव) येथीण अल्पसांख्याांि समािातीण  
ववद्यार्थयाांसाठी शासिीय तांत्रननिेतन मांिूर िरणेबबत 

  

(१४)  १०२९८५ (२९-१२-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाींव) येथे अल्पसींखयाींक समाजातील ववद्यार्थयांसाठी शासकीय 
तींत्रतनकेतन मींजूर ााले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तींत्रतनकेतन सुरु करण्याबाबत जळगाींव स्जल््यातील लोकप्रतततनर्ीींनी 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर शासकीय तींत्रतनकेतन सुरु करण्याची कायावाही सुरु ाालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेसदर शासकीय तींत्रतनकेतन पीएलए मर्नू अग्रीम मींजूर करुन सुरु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
     दद.६ जून, २०१५ च्या शासना तनणायान्वये अल्पसींखयाक समाजातील ववद्याथी-
ववद्याथींनीकररता मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाींव) येथ ेनवीन शासकीय तींत्रतनकेतन सरुू करण्याचा 
तनणाय घेण्यात आला. 
(२) होय. 
(३) व (४) मुक्ताईनगर (स्ज.जळगाींव) येथे अल्पसींखयाींक समाजातील ववद्यार्थयासंाठी शासकीय 
तींत्रतनकेतन बाींर्कामासाठी माहे माचा, २०१८ अखेर पयतं शासनान े एकबत्रत तनर्ीतून 
(Budgetary provision) सदर शासकीय तींत्रतनकेतन इमारत बाींर्कामाकररता एकूण रू.१३.२० 
को्ी तनर्ी उपलब्र् करून ददला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातीण २०% अनुदान िाहीर झाणेल्या १६२८ शाााांना अनुदान देण्याच्या माांगणी बाबत 

  

(१५)  १०३०६७ (२९-१२-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखाा) :  सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २०% अनुदान जाहीर ाालेल्या १६२८ शाळाींना तातडीने अनुदान देण्याच्या 
माींगणीसाठी राज्य ववनाअनुदातनत कृती सशमतीन ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
आााद मैदान, मुींबई येथ ेआींदोलन सुरू केले असता २५ शशक्षकाींना पोशलसाींनी अ्क करून 
यापुढे आींदोलन करणार नाही अस ेहमीपत्र शलहून घेतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींचा अनुदानाचा प्रश्न गत १७ वषांपासून प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त  प्रकरणी शासनान े चककशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती  
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२८-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ददनाींक १४ जून, २०१६ पूवी अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या १६२८ शाळाींना 
शासन तनणाय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनुदान मींजूर 
करण्यात आले आहे. तसेच शासन तनणाय, ददनाींक १ रे्फब्रुवारी, २०१७ अन्वये पात्र शाळाींना 
अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

देऊागावमहह (जि.बुणढाणा) येथीण शशवािी ववद्याणयातीण ववद्यार्थयाांना  
भौनति सुववधा उपणब्ध िरुन देणेबाबत 

(१६)  १०६८६९ (०६-०४-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय शाणेय 
शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगावमदह (स्ज.बलुढाणा) येथील शशवाजी ववद्यालयातील ववद्यार्थयांना वपण्याचे शुध्द 
पाणी, स्वच्छतेसह भकततक सुववर्ा तात्काळ उपलब्र् करुन देणेबाबतची मागणी ददनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास लेखी तनवेदनाद्वारे शाळा व्यवस्थापनाकड े करण्यात 
आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त सेायी सुववर्ा उपलब्र् करुन देणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेत भकततक सुववर्ा देण्याबाबत ववनींती करण्यात आली 
आहे. 
(२) सदर शाळेत बहुताींश भकततक सुववर्ा उपलब्र् आहेत. तथावप दजेदार सुववर्ा उपलब्र् 
करणेबाबत सूकचत केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातीण पाणी पुरवठ्यावर पिरणाम िरणाऱ्या ाटिाांचा अभ्यास िरण्यासाठी 
इस्त्रायणच्या मेिोरोट डवे्हणपमेंट अॅण्ड एांटरप्रायिसे या शासिीय िां पनी  

सोबत सामांिस्य िरार िेणा असल्याबाबत 
(१७)  १०८२३२ (१५-०४-२०१८).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांिय िेािर 
(ठाणे) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाडयातील जनतेला अल्प आणण अतनयमीत पजान्यमानामुळे सातत्याने दषुकाळाला 
तोंड दयावे लागत असल्यामुळे या भागात पाण्याची भीषण ी्ंचाई लक्षात घेऊन शासनान े
इस्त्रायलच्या मेकोरो् डवे्हलपमें् अॅण्ड एीं्रप्रायजेस या शासकीय कीं पनी सोबत सामींजस्य 
करार केला असल्याच ेमाहे जानवेारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पनीद्वारे मराठवाडयातील पाणीपुरवठयावर उपाययोजना, सरासरी 
पजान्यमान र्रणाची साठवण क्षमता, जलसींर्ारण, पुनावापर, पुनचाक्रीकरण नदी खोऱ् याींमध्ये 
उपलब्र् असणारे पाणी, समुद्राचे पाणी गोड े करणे आदी प्रयत्न करण्यासाठी इस्त्रायल 
सरकारचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तींत्रज्ञानामळेु मराठवाडा दषुकाळ मुक्त होणार आहे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव णोणीिर (०२-०६-२०१८) : (१) होय. 
     मराठवाडयातील पाण्याची भीषण ी्ंचाई लक्षात घेता शासनाने इस्त्रायलच्या मकेोरो् 
डवे्हलपमें् ॲन्ड एन््रप्रायजसे या शासकीय कीं पनीसोबत ददनाींक १८ जानेवारी, २०१८ रोजी 
सामींजस्य करार केला आहे.  
(२) सदर कीं पनीद्वारे मराठवाडयातील पाणी पुरवठयावर पररणाम करणा-या ववववर् घ्काींचा 
अ्यास करून आवश्यक उपाययोजना सुचववण्यात येणार आहेत. प्रस्ताववत उपाययोजनाींच े
स्वरूप सार्ारणत: २४ मदहन्यानींतर प्राप्त व्हावयाच्या अींततम अहवालानींतर स्पष् होईल.  
(३) कीं पनीकडून मराठवाडयातील पाण्याच्या  पररस्स्थतीचा अ्यास करून त्याींचकेडून अींततम 
अहवाल प्राप्त ााल्यानींतर व्यवहायातेनुसार तसेच तनर्ीच्या उपलब्र्तेनुसार आवश्यक काम े
हाती घेण्यात येतील. त् यामध्ये वपण्याच्या पाण्याला प्राथशमकता देऊन त्याबाबतच्या 
उपाययोजना प्रथम सुचववण्याच्या सूचना कीं पनीस देण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. 
(४) मेकोरो् डवे्हलपमें् ॲन्ड एन््रप्रायजेस या कीं पनीसोबत रे्फब्रुवारी, २०१८ मध्ये सवकंष 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीण अल्पसांख्याांि वविास िामासाठी देण्यात येणाऱ्या ननधीबाबत 
  

(१८)  १०८५६२ (०५-०४-२०१८).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटीण (अशणबाग), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवणी), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटीण (शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत 
ववणासराव देशमखु (णातूर शहर), प्रा.वषाा  गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींखयाींक ववकास कामासाठी सन २०१५-२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ 
या आकथाक वषाात एकूण ककती तनर्ी मींजूर करण्यात आला त्यापकैी  प्रत्यक्षात ककती तनर्ीच े
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ववतरण करण्यात आले व ववतररत केलेल्या तनर्ीतून माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर 
अल्पसींखयाींकाच्या ववकासाची कोणकोणती कामे पूणा करण्यात आली आहेत, 

(३) असल्यास, उक्त ३ वषाात मींजूर केलेल्या तरतूदीींपकैी सींपूणा तनर्ी ववतरीत केला नसल्यास 
त्याची सवासार्ारण कारणे काय आहेत, 
(३)  असल्यास, शासनाने तरतूद केलेली रक्कम ववतररत न केल्याने अल्पसींखयाक ववकासाची 
अनेक काम ेप्रलींबबत राहीली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर काम े लवकरात लवकर पूणा होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती  
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२५-०५-२०१८) : (१) अल्पसींखयाींक ववकास कामाींसाठी सन २०१५-१६ ते 
२०१७-१८ या कालावर्ीत मींजूर तनर्ी व ववतरीत तनर्ीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 

अ.क्र. वषा मींजूर तनर्ी (रु.को्ीत) ववतरीत तनर्ी(रु.को्ीत) 
१ २०१५-१६ ४३०.४५ ३६६.८४ 
२ २०१६-१७ ४०५.०५ ३०३.४८ 
३ २०१७-१८ ४०४.५० २८७.८९ 

     सदर ववतररत  करण्यात आलेल्या तनर्ीतून अल्पसींखयाींक ववकास ववभागाकडून 
अल्पसींखयाींकाींसाठी राबववण्यात येणा-या २७ ववववर् राज्य व कें द्र पुरस्कृत योजनाींसाठी 
ववतनयोग करण्यात आला आहे. 
(२)  तीन वषाात मींजूर केलेल्या तरतूदीपैकी पूणापणे तनर्ी ववतररत केला नसल्याची कारणे 
खालीलप्रमाण ेआहेत.   
 (i) ववत्त ववभागाने वेळोवेळी तनस्श्चत करुन ददलेल्या मयाादेच्या अकर्न राहून तनर्ी ववतरीत 
करण्यात आला आहे.  
 (ii) सन २०१७-१८ मध्ये कें द्रपुरस्कृत अल्पसींखयाींक बहुके्षत्र ववकास कायाक्रमाींतगात (MsDP) 
पुरेसे प्रस्ताव प्राप्त न ााल्यामुळे तसेच १२ व्या पींचवावषाक योजनेंतगात मान्यताप्राप्त 
ववकासकामाींच्या दसु-या हप्त्याची मागणी प्राप्त न ााल्यान े या योजनखेाली पूणा तनर्ी 
ववतररत करण्यात आला नाही.  
(३) हे खरे नाही 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 

___________ 
  

राज्यातीण ग्रामीण भागातीण ववद्यार्थयाांना शेतीच ेशश्ण देण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१९)  १०९७०६ (०१-०४-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटीण-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयांना शेतीच े शशक्षण देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचारर्ीन आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेतनणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, तनणायाअींती ग्रामीण भागातील ववद्यार्थयांना शेतीचे शशक्षण देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१९-०४-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाणेय ववध्यार्थयाांच्या अवाांतर वाचनासाठी सुरु िेणेल्या एिभावषि पुस्ति  
खरेदी योिनाच्या टेंडर प्रकक्रयेत अननयशमतता झाल्याबाबत 

  

(२०)  ११००४१ (०६-०४-२०१८).   श्री.वविय िााे (शशवािीनगर) :   सन्माननीय शाणेय 
शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े शालेय ववध्यार्थयांच्या अवाींतर वाचनासाठी सुरु केलेल्या कोट्यावर्ी 
रुपयाच्या एकभावषक पुस्तक खरेदी योजनाच्या े्ंडर प्रकक्रयेत अतनयशमतता ााल्याबद्दल मराठी 
प्रकाशकाने शशक्षण ववभाग कड ेतक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतीबींर्क ववभागाकडून चककशी करण्यात आली 
होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय ववध् यार्थयाचं्या अवाींतर वाचनासाठी सुरु केलेल्या कोट्यावर्ी रुपयाच्या  
एकभावषक पुस्तक योजनाच्या े्ंडर प्रकक्रयेत अतनयशमतता ााल्याने ती रद्द करून नवीन 
पारदशाक प्रकक्रया राबवण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, असल्यास  त्यानुसार  सदर े्ंडर 
प्रकक्रया  चककशी अवाहालातील दोषी अकर्का-याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) तनववदा प्रक्रीयेमध्ये अतनयशमतता ााली नसल्याने,  प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातीण अल्पसांख्याांि समािातीण ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवतृ्तीपासून 
वांधचत रहावे णागत असल्याबाबत 

  

(२१)  १११३२१ (०५-०४-२०१८).   श्री.अशमन पटेण (मुांबादेवी), श्री.बाीराम शसरसिार 
(बााापूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींखयाींक समाजाच्या ववद्यार्थयांना शासनामार्फा त देण्यात येणारी शशषयवतृ्ती 
रक्कम ववद्यार्थयांपयतं पोहोचत नसल्यामुळे शशषयवतृ्ती प्रकक्रया ऑनलाईन करण्यात यावी 
अशी मागणी ववद्याथी व त्याींच ेपालक तसेच स्थातनक लोकप्रतततनर्ीींनी शासनाकड ेअनेकदा 
लेखी तनवेदनाद्वारे तसेच जादहरररत्या केली असल्याचे ददनाींक ७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
सुमारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार शशषयवतृ्ती प्रकक्रया ऑनलाईन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा  
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उदभवत नाही. तथावप, राज्यशासनाकडून उच्च व्यावसातयक व इयत्ता बारावीनींतर 
सवा अ्यासक्रमाींमध्ये शशक्षण घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसींखयाींक ववद्यार्थयांकररता शशषयवतृ्ती 
योजना राबवली जाते. सदर योजनेच्या भाग १ अींतगात उच्च व्यावसातयक, ताींबत्रक व 
वैद्यककय शशक्षणासाठी रुपये २५,०००/- (अक्षरी रुपये पींचवीस हजार) ककीं वा प्रत्यक्ष वावषकं 
शैक्षणणक शुल्क यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम शशषयवतृ्ती म्हणून देण्यात येत 
असून या सींबींकर्ची अजा करण्यापासून ते शशषयवतृ्ती ववद्यार्थयांच्या बँक खात्यामध्ये जमा 
करण्याची सवा कायावाही ऑनलाईन करण्यात येत.े योजनेच्या भाग २ अींतगात इयत्ता 
बारावीनींतर सवा अ्यासक्रमाींमध्ये शशक्षण घेणाऱ्या (उदा. कला, वाणणज्य आणण ववज्ञान पदवी 
आणण पदव्युत्तर अ्यासक्रम) राज्यातील अल्पसींखयाींक ववद्यार्थयााना या शशषयवतृ्ती योजन े
अींतगात रुपये ५,०००/- (अक्षरी रुपये पाींच हजार) ककीं वा प्रत्यक्ष वावषकं शैक्षणणक शुल्क यापकैी 
जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम शशषयवतृ्ती म्हणून देण्यात येते. शशषयवतृ्तीची सींखया 
२,००० असून नूतनीकरण अजाासाठी मयाादा नाही. सदर भाग २ शशषयवतृ्ती योजना ऑर्फलाईन 
पध्दतीने राबववण्यात येत असून ती ऑनलाईन करण्याची बाब ववचारार्ीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अल् प सांख् याि बहु्ेत्र वविास िाया क्रमाांतगा त मोतााा (जि.बुणडाणा)  
ताणुक्याचा समावशे िरण् याबाबतचा 

  

(२२)  १११५८० (०५-०४-२०१८).   श्री.हषा वधा न सपिाा (बणुढाणा) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बुलडाणा स्जल् हा हा अल् प सींख याक बहुके्षत्र ववकास कायाक्रमाींतगात समाववष ् आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कायाक्रमाींतगात स्जल् ्यातील मोताळा तालुक् याचा समावशे करण् याबाबतचा 
प्रस् ताव शासनाकड ेप्राप्त ााला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रस् ताव अद्यापही प्रलींबीत असल् याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त् या दरम्यान तनदशानास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मोताळा तालुक् यातील अल् प सींख याक समुदाय ववववर् योजनाींपासून वींकचत 
रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, या बाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात  काय आढळून 
आले व त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२५-०५-२०१८) : (१) बहुके्षत्र ववकास कायाक्रमाींतगात सींपूणा बुलडाणा 
स्जल््याचा समावेश नसून बुलडाणा स्जल््यातील बुलडाणा, खामगाींव, शेगाींव व कचखली या 
चार ग्ाींचा समावेश बहुके्षत्र ववकास कायाक्रमाींतगात कें द्र शासनामार्फा त करण्यात आला आहे. 
(२) हे, खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     बहुके्षत्र ववकास कायाक्रम या कें द्र पुरस्कत योजनेंतगात गाव समुह तनस्श्चतीचा प्रस्ताव 
स्जल्हाकर्कारी, बुलडाणा याींनी ददनाींक २७/०५/२०१६ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
सदर अहवालामध्ये मोताळा पींचायत सशमतीचा समावेश आहे. सदर अहवालास ददनाींक 
११/०५/२०१७ रोजी मा.मुखय सकचव याींच्या अध्यक्षतखेालील राज्यस्तरीय अल्पसींखयाींक कल्याण 
सशमतीची मान्यता घेऊन सदर  अहवाल ददनाींक १०/०७/२०१७ रोजी कें द्रशासनास पाठववण्यात 
आला आहे. तसचे ददनाींक २९/०३/२०१८ च्या पत्रान्वयेसुद्धा मोताळा तालुक्याचा समावेश 
बहुके्षबत्रय ववकास कायाक्रमाींतगात करण्याबाबत कें द्र शासनास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) हे खरे नाही.  
     बहुके्षत्र ववकास कायाक्रम या कें द्र पुरस्कृत योजनेत सद्यस्स्थतीत बुलडाणा स्जल््यातील 
मोताळा तालुक्याचा समावशे कें द्रशासनाने केलेला नाही. राज्य शासनाकडून राबववण्यात 
येणाऱ् या ववववर् कल्याणकारी योजनाींचा लाभ मोताळा तालुक्यातील अल्पसींखयाींक समुदायाला 
देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पांढरपूर, मांगावेढा (जि.सोणापूर) ताणुक्यातीण जिल्हा पिरषद व नगरपाशणिा शााेतीण सवा  
शश्ा अशभयान अांतगा त ववद्यार्थयाांना देण्यात येणाऱ् या गणवेश अनदुानाच ेववतरणाबबत 

  

(२३)  १११६२४ (०६-०४-२०१८).   श्री.भारत भाणिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१)  पींढरपूर, मींगळवेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील स्जल्हा पररषद व नगरपाशलका शाळेतील 
सुमारे २००० ववद्यार्थयांना सवा शशक्षा अशभयान अींतगात  देण्यात येणाऱ् या मोर्फत गणवेश 
अनुदानाच ेववतरण करण्यात आले नसल्यामुळे  ववद्याथी सदरील योजनेपासून वींकचत राहीले  
असल्याच े ददनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास तनदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्जल्हा प्रशासनानी ववद्यार्थयाचंी बँक खाती व आर्ारकाडा 
काढणेसाठी बऱ् याच अडचणीींना सामना करावा लागत असल्यान े शासनान े यामध्ये दरुूस्ती 
करण्याची आवश्यकता असल्याचेही साींकगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
अााढळून आले व त्यानुसार ववद्यार्थयांना गणवेशाचे ववतरण करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१८) : (१) मोर्फत गणवेश योजनेंतगात पींढरपूर तालुक्यातील एकूण 
१५,७४१ पात्र ववद्याथी ववद्यार्थयांपैकी १४,४२५ ववद्यार्थयांच्या बकँ खात्यात लाभाची रक्कम 
जमा करण्यात आली आहे. तसेच, मींगळवेढा तालुक्यातील एकूण १०,२९१ पात्र लाभाथी 
ववद्यार्थयांपैकी ९,१४१ ववद्यार्थयांची बँक खाती उघडण्यात आली असून त्यापकैी ९०७३ 
ववद्यार्थयांच्या बकँ खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) शासनाच्या दद. ०५/१२/२०१६ च्या शासन तनणायानुसार लाभार्थयांना देण्यात येणारा 
लाभ लाभार्थयांच्या थे् बकॅ खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी मोर्फत गणवेश योजनेची 
अींमलबजावणी करण्याच्या दृष्ीने भारत सरकारच्या मागादशाक सचूनानसुार लाभाथी 
ववद्यार्थयांचे त्याींच्या आईच्या नावासह आर्ार सींलग्न सींयुक्त बँक खाते राषरीयकृत बँक 
शेडयुल बकँ, ग्रामीण बँकमध्ये उघडण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तथावप, 
याबाबत काही अडचणी उद्भवल्याने स्वत: लाभाथी ववद्याथी व आई याींच्या आर्ार सींलग्न 
सींयुक्त बकँ खात्याचा आग्रह न  र्रता ववद्याथी ककीं वा आई ककीं वा वडील आणण आई-वडील 
नसल्यास लाभार्थयांच ेअन् य पालकाींच्या वैयस्क्तक आर्ार सींलग्न खात्यावर गणवेश लाभाची 
रक्कम वगा करण्याबाबत सवा के्षबत्रय यींत्रणाींना कळववण्यात आले आहे. सद्यस्स्थतीत बँक 
खाती नसलेल्या ववद्यार्थयानंा मोर्फत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यास्तव त्याींना चाल ूवषाापुरती 
DBT योजनेमर्ून सू् ददली आहे. ववद्यार्थयांची बँक खाती शुन्य रक्कमेवर (Zero Balance) 
वर उघडण्याबाबत आणण सदर खात्यावर कोणतेही शुल्क न आकारण्याबाबत बँकाना तनदेश 
देण्यात यावते आणण सवा ववद्यार्थयांची बँक खाती काढण्यास कालावर्ी शमळण्यासाठी चालू व 
पुढील शैक्षणणक वषाासाठी मोर्फत गणवेश योजनेस एका वषाासाठी सू् देण्यात यावी, अशी 
ववनींती तनयोजन आणण ववत्त ववभागास करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातीण दषु्ट्िााग्रस्त भागातीण शेति-याांना हदणे िाणारे धान्य ववतरण बांद िरण्याबाबत 
  

(२४)  १११६७६ (२०-०४-२०१८).   श्री.अब् दणु सत्तार (शसल्णोड), श्री.अशमन पटेण (मुांबादेवी), 
श्री.अस्णम शखे (माणाड पजश्चम), श्री.भारत भाणिे (पांढरपूर), श्री.ळशसफ शेख (माणेगाांव 
मध्य) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त भागातील शेतकऱ् याींना ददले जाणारे र्ान्य ववतरण बींद करण्याचे 
शासनाच्या ववचारार्ीन असल्याचे ददनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास 
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील मराठवाडा ववभागात यींदा दषुकाळ नसला तरी कृषी समस्येन े 
शेतक-याींच्या आत्महत्येच ेप्रमाण कमी ाालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार येथील शेतक-याींना ददले जाणारे र्ान्य ववतरण बींद न करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     राज्यातील १४ स्जल््याींमर्ील एपीएल (केशरी) शेतकऱ्याींना राज्य शासनाच्या खचााने 
सवलतीच्या दराने अन्नर्ान्य देण्यात येत असून माहे जून, २०१८ पयतंच्या अन्नर्ान्याच े
स्जल्हातनहाय तनयतन देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     औरींगाबाद ववभागात सन २०१५ मध्ये एकूण ११३३, सन २०१६ मध्ये १०५३, सन २०१७ 
मध्ये ९९१ शेतकरी आत्महत्याींची प्रकरणे तनदशानास आली आहेत. त्यापैकी सन २०१५ मध्ये 
८२५, सन २०१६ मध्ये ७५७, सन २०१७ मध्ये ७१० आत्महत्याींची प्रकरणे स्जल्हाकर्कारी 
याींच्याकडून पात्र ठरववण्यात आली आहेत. औरींगाबाद ववभागात सन २०१७ मर्ील ८४ प्रकरणे 
चककशीकरीता प्रलींबबत असून उपरोक्त आकडवेारीनुसार आत्महत्येचे एकूण प्रमाण कमी 
ााल्याचे आढळून येते. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातीण वदृ्ध िणािाराांच्या मानधनाबाबत 
  

(२५)  १११९३० (०५-०४-२०१८).   श्री.रािेश ्ीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िागण), श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया  मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर स्जल््यातील वदृ्ध कलाकार मागील अठरा मदहने मानर्नापासनू वींकचत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच राज्य शासनाने पुणे शहर आणण स्जल््यातील वधृ्द कलावींताींची सन २०१६-१७ या 
कालावर्ीमर्ील १८० प्रकरण ेऑगस््, २०१७ मध्ये मींजूर करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने ऑनलाईन कलाकार मानर्न योजना अींमलात आणली, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, ही ऑनलाईन कलाकार मानर्न योजना पूणाक्षमतेने कायारत नसल्याने वधृ्द 
कलाकाराींना मानर्नापासनू वींकचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कोल्हापूर स्जल््यातील वदृ्ध कलाकाराींना मानर्न शमळणेबाबत शासनान े
कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येत आहेत, 
(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.   
     कोल्हापूर स्जल्हयात एकूण १४११ कलावींत असून त्यापैकी एकूण १००४ कलावींत याींना 
ऑनलाईन पध्दतीने मानर्न त्याींच्या बॅक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.  उवाररत ४०७ 
कलावींत मयत असून त्याींच्या वारसदार पती/पत्नी याींनाही मानर्न मींजूर करण्याची कायावाही 
स्जल्हा समाज कल्याण अकर्कारी याींच ेस्तरावर सुरु आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.   
     सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या तीन वषाातील १८० कलावींताींची यादी प्राप्त 
ााली असून त्यानुसार या  कलावींताींच्या  बँक खात्यात माहे रे्फब्रवुारी, २०१८ पयतंच ेमानर्न 
ऑनलाईन पध्दतीन ेजमा करण्यात आले आहे. 
(३) हे खरे आहे.   
     राज्याच्या सवा स्जल्हयातील कलावींताींचे मानर्न ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ पासून 
ऑनलाईन पध्दतीन ेत्याींच्या बकँ खात्यात जमा करण्यात येत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वराी िोाीवाडा (मुांबई) येथीण ऐनतहाशसि किल्ल्याच्या ितन–दरुुस्तीच्या व  
सुशोशभिरणाच्या िामाच्या सद्यजस्थतीबाबत 

  

(२६)  ११२२३९ (०५-०४-२०१८).   श्री.सुननण शशांदे (वराी), अॅड.भीमराव धोंड े (ळष्ट्टी), 
श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :  सन्माननीय साांस् िृनति िाया  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वरळी कोळीवाडा (मुींबई) येथील ऐततहाशसक ककल्ल्याच्या जतन–दरुुस्तीच्या व 
सशुोशभकरणाच ेसवाागीण अींदाजपत्रक बनववण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ककल्ल्याच्या जतन–दरुुस्तीसाठी व सशुोभीकरणासाठी बनववण्यात 
आलेल्या अींदाजपत्रकान्वये ककती रुपयाींच्या तनर्ीची आवश्यकता आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू तनर्ी तातडीने उपलब्र् करून देवून वरळी ककल्ल्याच्या जतन–दरुुस्तीचे 
आणण सुशोभीकरणाच े काम सुरु करण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती कायावाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१६-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई र्फो ा् सकका ् योजनेअींतगात सन २००७-०८ मध्ये सदर ककल्ल्याच्या जतन 
दरुुस्तीकरीता रु. ८२.४१ लक्ष इतका तनर्ी खचा करण्यात आला आहे. आता सदर ककल्ल्याच्या 
आवश्यक ककरकोळ दरुुस्तीकरीता रु.८६.८७ लक्ष इतक्या रक्कमेच ेसववस्तर अींदाजपत्रक तयार 
करण्याची कायावाही सींचालनालयाच्या स्तरावर सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरातीण शाााांमधीण पूवा  प्राथशमि वगाा ची प्रवशे प्रकक्रयेबाबत 
  

(२७)  ११२२४५ (०६-०४-२०१८).   श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), श्री.सुननण शशांदे (वराी), 
अॅड.भीमराव धोंड े (ळष्ट्टी) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील बहुतेक शाळाींमध्ये पूवा प्राथशमक वगााची प्रवेश प्रकक्रया सुरू असल्याच ेमाहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, गत काही वषांपासनू बहुतेक शाळाींनी मादहतीपत्रके, अजा याींची ववक्री बींद करून 
ऑनलाईन अजा भरण्याची प्रकक्रया सुरू केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकक्रया चालू असतानाही प्रवशेप्रकक्रया शुल्काच्या नावाखाली पालकाींकडून 
अवाजवी शुल्क घेत असल्याच ेतनदशानास आले आहे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चककशी केली आहे काय, असल्यास, चककशीनुसार  
सींबींकर्त शाळाींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (२५-०५-२०१८) : (१) पूवा प्राथशमक शशक्षणाववषयीचे र्ोरण शासनाच्या 
ववचारार्ीन आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथीण पात्र णाभाथी “मोफत गॅस शसणेंडर िोडणी”  
योिनेपासून वांचीत असल्याबाबत 

(२८)  ११२६७९ (२०-०४-२०१८).   श्रीमती ज्योती िणानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय अन् न 
व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) कररता पूवा व पस्श्चम अशी दोन शशर्ावा्प कायाालये असून दोन्ही 
कायाालय शमळून शशर्ावा्प पबत्रका र्ारकाींची सींखया एक लाख एकत्तीस हजार असून त्यापैकी 
५० हजार काडा र्ारकाींकड े “मोर्फत गॅसजोडणी योजना” अींतगात गॅसजोडणी नसल्यामुळे सदर 
कु्ुींबे रॉकेल, लाकूड, गोवऱ्या इत्यादीचा वापर करीत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन गरीब कु्ुींबासाठी राबवीत असलेल्या “मोर्फत गॅसजोडणी योजनचेी 
अींमलबजावणी होत नसल्याचे तनदशाना आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच गॅसजोडणी नसल्यान े स्वयींपाकासाठी वापरत असलेल्या इतर सार्नाींनी प्रदषूण 
तनमााण होऊन श्वसना सारख ेरोगाचे प्रमाण वाढलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार उक्त गॅस जोडणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०९-०५-२०१८) : (१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येथील दोन्ही कायाालयाअींतगात 
एकूण १,५६,४४६ शशर्ापबत्रका असून  त्यापैकी ८०,२७३ शशर्ापबत्रका बबगर गॅसर्ारक आहेत. 
बबगर गॅसर्ारक शशर्ापबत्रकाींवर केरोशसन ववतरीत करण्यात येते.तथावप, लाकुड, गोवऱ्या 
इत्यादीचा वापर होत असल्याच ेतनदशानास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अशी बाब तनदशानास आलेली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात जिल्हाननहाय अल्पसांख्याि मुणीांसाठी वसनतगहृ सुरु िरण्याबाबत 
  

(२९)  ११२९७७ (०५-०४-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवणी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटीण 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववणासराव देशमुख (णातूर शहर), प्रा.वषाा  
गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्जल्हातनहाय अल्पसींखयाक मुलीींसाठी वसततगहृ सुरु करण्याच्या योजनाींची 
अींमलबजावणी ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४ पासून  वसततगहृामध्ये ककती अल्पसींखयाींक मलुीना प्रवेश देण्यात 
आला आहे, 
(३) असल्यास, अल्पसींखयाकाच्या राखीव जागेपकैी कमी मुलीींना प्रवेश ददला असल्यास त्याची 
सवासार्ारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) सन २०१४ पासून ्प्या्प्याने बाींर्काम पूणा ाालेल्या १९ पकैी १७ वसततगहृामध्ये सन 
२०१४-१५ मध्ये ५९,  सन २०१५-१६ मध्ये १७०, सन २०१६-१७ मध्ये ३५४ व सन २०१७-१८ 
मध्ये ४७२ उच्च शशक्षण घेणाऱ्या अल्पसींखयाक ववद्याथींनीींना प्रवशे देण्यात आला आहे.   
(३) जेवढ्या अल्पसींखयाक ववद्याथींनीींनी वसततगहृ प्रवेशाकररता अजा केले आहेत, तेवढ्या सवा 
ववद्याथींनीींना प्रवेश देण्यात आला आहे. तथावप, अजा करणाऱ्या अल्पसींखयाक ववद्याथींनीींच े
प्रमाण कमी असल्याने कमी ववद्याथींनीींना प्रवेश ददला आहे.   
(४) (अ) अल्पसींखयाक ववद्याथींनीींच्या पालकाींमध्ये मुलीींना बाहेरगावी वसततगहृात  
ठेवण्याबाबत जागरूकता नसल्यामळेु कमी प्रततसाद प्राप्त ााला आहे. 
(ब) काही वसततगहृामध्ये प्रथम वषा असल्यान ेवसततगहृाबाबत अपुरी मादहती पोहचल्याने कमी 
अजा प्राप्त ााले. 
(क) प्रवास खचा हा तनवासी आहारावरील खचाापेक्षा कमी असल्याने पालक मुलीींना बाहेरगावी 
वास्तव्य करून शशक्षण घेण्याकररता पाठववण्यास तयार नाहीत. 
     या योजनेंतगात सन २०१४ पासून वसततगहृातील अल्पसींखयाक ववद्याथींनीींच े प्रवेश 
पादहल्यास दरवषी ववद्याथींनीींची प्रवशे सींखया वाढत आहे. याबाबत अल्पसींखयाक 
ववद्याथींनीींच्या पालकाींमध्ये जागरूकता येणे आवश्यक आहे. सदर योजनेला ववववर् प्रसार 
माध्यमाींव्दारे प्रशसध्दी देण्यात येत आहे. तसेच कायाशाळा घेऊन सदर योजनेबाबत मादहती 
ददली जाते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

स्वस्त धान्य दिुानदाराांना ववणांबाने होत असणेल्या पुरवठयाबाबत 
  

(३०)  ११३११४ (१४-०४-२०१८).   श्री.अशमत ववणासराव देशमखु (णातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटीण (शशडी), श्री.बााासाहेब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाा  गायिवाड (धारावी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोणापूर शहर मध्य), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवणी), श्री.अशमन पटेण (मुांबादेवी), श्री.अस्णम शेख (माणाड पजश्चम), श्री.िुणाण पाटीण 
(धुाे ग्रामीण), श्री.अमर िााे (ळवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िामनुरी) :  सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१स्वस्त र्ान्य दकुानदाराींना त्याींच्या गावी दकुानापयतं र्ान्य देण्यात यावे असा शासकीय 
तनणाय करण्यात आला परींत ुगावात लवकर र्ान्य येत नसल्यान ेरेशन काडार्ारकाींची गैरसोय 
होत आहे हे खरे आहे काय, त्यामुळे गरीबाींना आकथाक भूदंड सोसावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, सींबींकर्त े्ंडर ज्या गुत्तेदाराींकड े ददले आहे त्या गुत्तेदाराींवर शासनाने काय 
कायावाही केली आहे अथवा करण्यात येणार आहे, 
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(३) तसेच, र्ान्याची उपलब्र्ता रेशन दकुानाींवर मदहन्याच्या पदहल्या आठवडयात 
करण्यासींदभाात शासनाने काय उपाययोजना केल्या आहेत वा करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (१७-०५-२०१८) : (१) सुर्ारीत र्ान्य ववतरण पद्धतीअींतगात नवीन वाहतकू 
व्यवस्थेद्वारे द्वार पोच योजना राज्यामध्ये कायाास्न्वत करण्यात आली आहे.  यामध्ये 
रेशनकाडा र्ारकाची गैरसोय होत आहे ककीं वा गररबाींना आकथाक भूदंड सोसावा लागत आहे, अशी 
पररस्स्थती नाही.  
(२) कोणत्याही स्जल््यातील वाहतूकदाराकडून द्वार पोच योजनेची अींमलबजावणी योग्य 
ररतीने होत नसल्याची बाब तनदशानास आल्यास त्याींच्याववरुध्द कारवाई करण्याची तरतूद 
शासन तनणायात ठेवण्यात आली असून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.   
(३) र्ान्याची उपलब्र्ता शशर्ा वा्प दकुानाींवर तनयतनाच्या मदहन्याच्या पदहल्या आठवड्यात 
व्हावी यासाठी भारतीय खाद्य तनगमकडून र्ान्याची उचल ककमान ६० ददवस आर्ी 
करण्यासाठी, शशर्ा वा्प दकुानाींपयतं र्ान्य  ववहीत वेळेत पोहोचवावे यासाठी, दसुऱ्या 
्प्प्याच्या वाहतकुीचे ाोन तनस्श्चत करुन त्यानुसार वाहतूक करण्याच्या सूचना के्षत्रीय 
कायाालयाींना देण्यात आल्या आहेत.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातीण अनतदगुा म व डोंगराा भागात वसणेल्या धनगरवाड्याांना  
तीव्र पाणी टांचाईणा सामोरे िाव ेणागत असल्याबाबत 

  

(३१)  ११३३६८ (१४-०४-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपाूण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाकगरी स्जल््यातील अततदगुाम व डोंगराळ भागात वसलेल्या र्नगरवाड्याींना तीव्र पाणी 
ी्ंचाईला सामोरे जाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ी्ंचाईग्रस्त र्नगरवाड्याींचा सव्हे करून अहवाल सादर करण्याच े शासनाच े
वतीने सूकचत करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, तद्नुषींगान ेकोणती कायावाही करण्यात आली व पाणी समस्येवर  उपाययोजना 
करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव णोणीिर (०५-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) याबाबत स्जल्हापररषद स्तरावरुन पाहणी करण्यात आली असून ज्या र्नगर वाडयाींमध्ये 
वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही त्या दठकाणी नळयोजना दरुुस्ती, पाऊस पाणी सींकलन 
्ाकी, जलयुक्त शशवार योजना ववदहरी, ववींर्न ववदहरी, नववन नळपाणी पुरवठा योजना, उद्भव 
बळक्ीकरण इत्यादी उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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धचपाूण नगरपिरषद (जि.रत्नाधगरी) हद्दीत असणेणी शशविाणीन  
ाोडबेाव (ाोड ेववहीर) ितन िरण्याबाबत 

  

(३२)  ११३३८५ (०६-०४-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपाूण) :   सन्माननीय साांस् िृनति 
िाया  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कचपळूण नगरपररषद (स्ज.रत्नाकगरी) हद्दीत असलेली शशवकालीन घोडबेाव ही एक 
ऐततहाशसक ववदहर असून याच े जतन करण्याकड े दलुाक्ष होत असल्यान े त्याचे अस्स्तत्व 
सींपुष्ात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, छत्रपती शशवाजी महाराज व त्याींच्या सैन्याची आठवण असलेली ही ऐततहाशसक 
ठेवा असलेली घोडबावच े सींवर्ान करून सुशोशभकरण करुन घोडबेाव राज्य सींरक्षक्षत स्मारक 
म्हणून घोवषत करण्याबाबत काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसचे सदर ववदहरीची प्रत्यक्ष पाहणी करुन 
त्याबाबतचा अहवाल केव्हापयतं प्राप्त होण ेअपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (१६-०४-२०१८) : (१) कचपळूण नगरपररषद (स्ज.रत्नाकगरी) हद्दीत असलेली 
सदरची शशवकालीन घोडबाव (घोड ेववहीर) ही राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही. 
(२) सहायक सींचालक, रत्नाकगरी याींचेकडून सदर घोडबेावची पाहणी केली असता, सदर बारवेची 
कोणतेही लक्षणीय वस्तू ववशेष नाही. सदर घोडबेाव राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत 
करण्याच्या आवश्यक तनकषाींमध्ये ताींबत्रकदृष्या बसत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पाणार (दापोणी) (जि.रायगड) येथीण शश्ण ववस्तार अधधिाऱ्याणा ननणांबबत िेल्याबाबत  
  

(३३)  ११३६११ (०६-०४-२०१८).   श्री.रािन साावी (रािापूर) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर (दापोली) (स्ज.रायगड) येथील श्री.नींदलाल कचरुशशींदे, शशक्षण ववस्तार अकर्कारी, 
पालघर (दापोली) याींनी शालेय पोषण आहार योजनेची योग्य पध्दतीने अींमलबजावणी होते 
ककीं वा नाही याचा लेखाजोखा ठेवला नसल्याचा ठपका ठेवून त्याींना तनलींबबत करण्याचा तनणाय 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान स्जल्हा पररषदेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चककशी करण्यात आली असनू योजनेची अींमलबजावणी व्यवस्स्थतपणे न 
करणे, ववत्तीय अतनयशमतता करणे इत्यादी बाबीींमध्ये दोषी आढळल्याने श्री.शशींदे, ववस्तार 
अकर्कारी (शशक्षण) याींना तनलींबबत करण्यात आले आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
रायगड जिल््यातीण अल्पसांख्याांिासाठी ननधी देण्याबाबत  

  

(३४)  ११३७५९ (०५-०४-२०१८).   श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटीण (अशणबाग) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींखयाींकाच्या ववकासासाठी शासनान ेरुपये ३०० को्ी तनर्ी मींजूर केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड स्जल्हयात सुमारे ४ लाखापेक्षा जास्त अल्पसींखयाींकाींची सींखया 
असतानाींही रायगड स्जल्हयातील लोकाींसाठी तनर्ी देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार रायगड स्जल्हयातील अल्पसींखयाींकाींसाठी तनर्ी देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१७-२०१८ या आकथाक वषाात अल्पसींखयाींक ववकास ववभागासाठी रु.४०७.०० को्ी 
इतका तनर्ी मींजूर करण्यात आला होता. 
(२) हे खरे नाही. 
     रायगड स्जल््यामध्ये अल्पसींखयाींकाींच्या ववकासासाठी असलेल्या ववववर् योजनाींतगात 
एकूण रु.५९.३० लाख इतका तनर्ी सन  २०१७-१८ या आकथाक वषाात ववतरीत करण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पाणे (ता.उरण, जि.रायगड) येथ ेिेरोशसन व धान्य वाटपात िााा बािार होत असल्याबाबत 

  

(३५)  ११३८३७ (१५-०४-२०१८).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवणे), श्री.समीर िुणावार (हहांगणााट), 
अॅड.ळशशष शेणार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पाले (ता.उरण, स्ज.रायगड) गावातील रेशतनींग काडा र्ारकाींना पुरवठा करण्यात येणा-या 
केरोशसन व र्ान्य वा्पात ववके्रते बाळाराम बुध्या म्हात्र ेव प्रभाकर बाबुराव म्हात्र े हे मोठया 
प्रमाणात काळा बाजार करीत असल्याचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान 
तनदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सींबींकर्त पुरवठा अकर्कारी हे जाणूनबुजून दलुाक्ष करीत असल्यामुळे उक्त 
ववके्रते मोठ्या प्रमाणात केरोशसन व अन्नर्ान्याचा काळा बाजार कररत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पुरवठा अकर्कारी याींची  चककशी करण्याची मागणी पाले गावातील ग्रामस्थाींनी 
तहशसलदार, उरण याींच्याकड ेलेखी स्वरूपात केली आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले 
व  सींबींकर्त दोषीींवर  कोणती कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (०९-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्री.सुरेश बाबुराव म्हात्र,े रा.पाले, 
ता.उरण याींनी दद.२.१.२०१८ रोजी तहशसल कायाालय, उरण येथे ददलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने 
दद.२०.२.२०१८ रोजी श्री.बाळाराम बुध्या म्हात्र ेव श्री.प्रभाकर बाबुराव म्हात्र,े ककरकोळ केरोशसन 
परवानार्ारक याींची तपासणी केली असता एकूण २९८ शल्र केरोशसन साठा शशल्लक 
असल्याचे आढळून आले तसचे गॅसर्ारकाींनाही केरोशसन वा्प करण्यात आले असल्याच े
तनदशानास आले.त्यामुळे दद.१७.३.२०१८ रोजी दोन्ही केरोशसन परवाने रद्द करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िागाांव जिल्हयातीण शाणेय पोषण ळहार योिनते झाणेणा गैरव्यवहार 
  

(३६)  ११३९१५ (०६-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटीण (एरांडोण) :   सन्माननीय 
शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव स्जल्हयातील शालेय पोषण आहार योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणी पोलीस आणण 
स्जल्हा पररषद प्रशासनाकड ेतक्रार करुनही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, गत तीन वषाापासून या प्रकरणाकड े दलुाक्ष करण्यात आलेले असून अन्न व 
औषर् प्रशासन ववभागाने तीन वषाानींतर या प्रकरणाचा अहवाल स्जल्हापररषदेला ददला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच अत्यल्प प्रमाणात पाऊस पडून देखील शासनाने सदरील तालुके दषुकाळग्रस्त म्हणून 
जादहर केलेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तद्नुसार शालेय पोषण आहार योजनेतील गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (२४-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. तथावप, र्ान्यादी मालाच्या मुदतबा्य 
साठयाबाबत कारवाई करण्याच ेअकर्कार अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ व तनयम २०११ 
अनुसार अन्न व औषर् प्रशासन ववभागास असल्याने सदर ववभागान े याबाबतची सवा 
कायदेशीर कायावाही केली आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनाच्या दषुकाळ सींदहता २०१६ मर्ील तनकषामध्ये जळगाव स्जल्हयातील एकही 
तालुका बसत नसल्यामुळे जळगाव स्जल्हयात दषुकाळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जिल्हयातीण जिवती गट ग्रामपांचायत असणेल्या येरमी-येसापूर तसेच िवठी 
(ता.सावणी)या गावाांमध्ये पाण्याची टांचाई ननमाा ण झाल्याबाबत 

  

(३७)  ११४०३२ (१९-०४-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर स्जल्हयातील स्जवती ग् ग्रामपींचायत असलेल्या येरमी-येसापूर या दोन गावाींमध्ये 
असलेल्या जलस्वराज्य योजनेतनू बाींर्ण्यात आलेल्या ्ाकीत पाणी पोहचत नसून कवठी 
(ता.सावली) या गावात घरगुती नळ आणण सावाजतनक बोअरवेल बींद असल्याने पाण्याची तीव्र 
ी्ंचाई तनमााण ााल्याचे माहे जानवेारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे 

आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगान ेउक्त गावातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बबनराव णोणीिर (३०-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) स्जवती ग् ग्रामपींचायत असलेल्या येरमी-येसापूर या दोन गावाींमध्ये जलस्वराज्य ्प्पा-१ 
अींतगात कायाास्न्वत केलेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या ववद्युत पुरवठ्यामध्ये ददनाींक १६ व 
१७ एवप्रल, २०१८ ला ताींबत्रक बबघाड ााल्यामुळे पाणी पुरवठा बींद ााला होता. सदर बबघाड 
ग्रामपींचायतीकडून दरू करण्यात येवून ददनाींक १८ एवप्रल, २०१८ पासून सदर योजनेतून पाणी 
पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. योजना बींद कालावर्ीत सदर गावाींत ०३ हातपींपाद्वारे 
पाण्याची गरज भागववण्यात आली. 
     मकजा कवठी (ता.सावली) हे गाव ्ेकाडी ता. मुल या १९ गावे प्रादेशशक नळ पाणी 
पुरवठा योजनेमध्ये समाववष् आहे. माहे जानेवारी २०१८ मध्ये सदर प्रादेशशक नळ पाणी 
पुरवठा योजनेच्या दोन्ही पींपामध्ये ताींबत्रक बबघाड ााल्यामुळे ददनाींक ०२ जानेवारी त े १४ 
जानेवारी, २०१८ या कालावर्ीमध्ये पाणी पुरवठा बींद ााला होता. या दोन्ही पींपातील ताींबत्रक 
बबघाड दरू करण्यात येवून ददनाींक १५ जानेवारी, २०१८ पासून पाणी पुरवठा सुरळीत सुरु 
करण्यात आला. योजना बींद कालावर्ीत मकजा कवठी या गावात उपलब्र् असलेल्या १० 
हातपींप व ८ साध्या ववदहरीद्वारे पाण्याची गरज भागववण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातीण अल्पसांख्याांिाांना मुख्य प्रवाहात ळणण्यासाठी व त्याांच्या  
वविासासाठी ननधी उपणब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३८)  ११४०७७ (०५-०४-२०१८).   श्री.ळशसफ शेख (माणेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेण 
(मुांबादेवी), श्री.अस्णम शेख (माणाड पजश्चम) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्पसींखयाींकाींची सींखया मोठया प्रमाणात असनू त्याींना मुखय प्रवाहात 
आणण्यासाठी  तसेच त्याींच्या ववकासासाठी ककमान दोन हजार को्ी तनर्ीची आवश्यकता 
असताना केवळ रुपये ३५० को्ी इतका अल्प तनर्ी ददला असल्याने त्याींच्यात तीव्र असींतोष 
पसरला असल्याचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१८ मध्ये  वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार अल्पसींखयाक समाजाच्या ववकासासाठी तनर्ीची वाढ करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अल्पसींखयाींक ववकासासाठी उपलब्र् करुन देण्यात येणा-या तनर्ीसींदभाात सन २०१८-१९ 
च्या अथासींकस्ल्पय अकर्वेशनात चचाा ााली तसचे याबाबत मा.मींत्री (ववत्त) याींच े
अध्यक्षतेखाली अल्पसींखयाींक समाजातील लोकप्रतततनर्ीींसमवते बैठक ााली. त्यावळेी 
अल्पसींखयाींक ववकासासाठी उपलब्र् करुन देण्यात येणारा तनर्ी कमी करण्यात आलेला नाही 
तसेच त्यामध्ये दरवषी वाढ होत असल्याची बाब लोकप्रतततनर्ीींच्या तनदशानास आणण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सेणू (जि.परभणी) ताणुक्यामध्ये पाण्याच ेस्त्रोत अधधग्रहणाची रक्िम देण्याबाबत 
  

(३९)  ११४११७ (१४-०४-२०१८).   श्री.वविय भाांबाे (जिांतूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सेलू (स्ज.परभणी) तालुक्यामध्ये गतवषीच्या उन्हाळ्याकररता पाणी ी्ंचाई तनमााण ााल्यान े
पाण्याच ेस्त्रोत अकर्ग्रहीत केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापैकी १४ गावातील २१ शेतकऱ्याींना अद्यापही मोबदला देण्यात आलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबकर्त शेतकऱ्याींना मोबदल्याची रक्कम ददली जाणार आहे काय, ती ककती 
कालावर्ीपयात ददली जाणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव णोणीिर (०५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) तहशसलदार याींनी मींजूरी ददलेल्या २५ ववहीर/बोअर अकर्ग्रहण प्रस्तावाींपैकी ८ 
ववहीर/बोअर मालकाींना अकर्ग्रहणाची रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. उवाररत १७ 
ववहीर/बोअर मालकाींना बँकेच्या पासबुकची छायाींककत प्रत तसेच गावकऱ्याींना पाणी वा्प 
केल्याबाबतचे सरपींच व ग्रामसवेक याींच्या प्रमाणपत्राची प्रत उपलब्र् करुन ददल्यानींतर 
अकर्ग्रहणाची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

देवाा (जि.नाशशि) ताणुक्यातीण प्राथशमि ववभागाचे गटशश्णाधधिारी  
पद िरक्त असल्याबाबत 

  

(४०)  ११४१७३ (०६-०४-२०१८).   डॉ.राहूण ळहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळा (स्ज.नाशशक) तालुक्यातील प्राथशमक ववभागाचे ग्शशक्षणाकर्कारी हे पद मागील ६ 
मदहन्याींपासून ररक्त असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे प्रभारी ग्शशक्षणाकर्काऱ् याींकड े दोन तालकु्याींचा कायाभार असल्यान े
ग्रामीण भागातील शशक्षणाचा दजाा वाढववण्याकड ेदलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानूसार सदरहू ग्शशक्षणाकर्कारी हे पद तातडीने भरण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ग्शशक्षणाकर्कारी हे उपशशक्षणाकर्कारी व तत्सम सींवगाातील पद आहे. उपशशक्षणाकर्कारी 
पदाच्या  ददनाींक ५.०७.२०१६ च्या सेवाप्रवेश तनयमानसुार ३ मागााने पदभरती करण्यात येत.े 
उपशशक्षणाकर्कारी व तत्सम सींवगाातील मींजूर ६१५ पदाींपकैी ३३२ पदे भरलेली असून २८३ पदे 
ररक्त आहेत. सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कायावाही सुरू आहे. तथावप, सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या दद. २९.१२.२०१७ च्या पत्रानुसार पदोन्नती कोट्यातील केवळ खुल्या प्रवगााच्या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याबाबत तनदेश असल्याने पदोन्नतीवर तनबरं् आले 
आहेत. तसेच सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्यासही ववत्त ववभागाचे तनबरं् आहेत. त्यामुळे 
ग्-ब सींवगाातील पदे ररक्त आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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देऊागावरािा (जि.बुणढाणा) येथीण महाराष्ट्र सुिण व ननमा ण अशभयानाांतगा त  
पाणीपुरवठा योिनेसाठी ननधी उपणब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(४१)  ११४३०५ (१४-०४-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगावराजा (स्ज.बुलढाणा) येथील महाराषर सजुल व तनमाल अशभयानाींतगात पाणीपुरवठा 
योजनेसाठी तनर्ी उपलब्र् करुन देणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनर्ीनी मा.पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मींत्री याींना ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास लेखी तनवेदन ददले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनवेदनानुसार शासनाकडून ककती तनर्ी उपलब्र् करुन देण्यात आलेला  
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. बबनराव णोणीिर (०५-०५-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) देऊळगाींव राजा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या उपाींगाच्या वाढीव खचााबाबत योजनेच े
सुर्ाररत अींदाजपत्रक व ताींबत्रक मान्यतेसह प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच ेतनदेश पत्रान्वये 
तसेच दद.१५.३.२०१८ रोजी ाालेल्या बैठकीत मुखय अशभयींता, महाराषर जीवन प्राकर्करण, 
अमरावती याींना देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीण शाााबाहय मुणे शोधनू ती प्रत्य्ात शााेत ळणण्याबाबत 
  

(४२)  ११४३२० (०६-०४-२०१८).   श्री.अशमन पटेण (मुांबादेवी), श्री.अस्णम शेख (माणाड 
पजश्चम), प्रा.वषाा  गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), श्री.हषा वधा न सपिाा (बुणढाणा), श्री.बााासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भाणिे (पांढरपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   
सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाबाहय मुले शोर्ून ती प्रत्यक्षात शाळेत आणण्यासाठी त्याींच्या पालकाींच े
सींपका  क्रमाींक शमळवा व त्याींच्या सींपकाात रहा आणण या मुलाींना शाळेत आणा असा शासनाने 
शशक्षकाींना आदेश ददला असल्याच ेददनाींक १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास तनदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचबरोबर शाळाबाहय मुले शोर्ण्यासाठी पररसरात कर्फरण्याची सवय ठेवा, 
असाही या आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आदेशाला शशक्षक व शशक्षक सींघ्नाींनी ववरोर् केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
 



वव.स. ४३० (31) 

(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानसुार सदर आदेश द्द करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात प्राधान्य िुटूांब णाभार्थयाांसाठी राष्ट्रीय अन्न सुर्ा योिन े 
अांतगा त णाभ देण्यात ळणेणा नसल्याबाबत 

  

(४३)  ११४४४१ (२०-०४-२०१८).   श्री.ळशसफ शखे (माणेगाांव मध्य) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रार्ान्य कु्ूींब लाभार्थयांसाठी ग्रामीण भागासाठी ४४०००/- व शहरी भागासाठी 
५९०००/- वावषाक उत्पनाची मयाादा असलेल्या लाभार्थयांना राषरीय अन्न सुरक्षा  योजने अींतगात 
शासन तनणायानसुार अद्याप अन्नर्ान्याचा लाभ देण्यात आलेला नसल्याचे माहे जानेवारी 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने उक्त लाभार्थयांना सदर योजनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     राषरीय अन्नसुरक्षा अकर्तनयमाींतगात शहरी भागातील रु.५९,०००/- व ग्रामीण भागातील 
रु.४४,०००/- कमाल वावषाक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थयांचा इष्ाींकाच्या मयाादेत पात्र लाभाथी 
म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. राज्यामध्ये सध्या शशर्ापबत्रकाींच्या आर्ार शसडीींगचे 
काम सुरु असून, सदर काम बहुताींश पूणा ाालेले आहे. शशर्ापबत्रकाींच्या आर्ार शसडीींगचे काम 
पूणा ााल्यावर राषरीय अन्नसरुक्षा अकर्तनयम, २०१३ अींतगात समाववष् न ाालेल्या 
लाभार्थयांना अन्नर्ान्याचा लाभ देण्याबाबतचा तनणाय ददनाींक १५ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या 
शासन तनणायान्वये घेण्यात आला आहे. 
(२) शशर्ापबत्रकाींच्या आर्ार शसडीींगचे काम पूणा ााल्यावर अपात्र शशर्ापबत्रकार्ारकाींची लाभाथी 
म्हणून नोंद होणार नसल्याने ते आपोआप रद्द होतील आणण त्यामुळे प्राप्त ाालेल्या 
इष्ाींकानुसार नवीन पात्र लाभार्थयाचंा योजनेत समावेश करण्यात येईल 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांढवा (पुणे) येथ ेशासिीय धान्य असणेणा रि ताब्यात ाेतणा असल्याबाबत 
  

(४४)  ११४६०९ (२०-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुणिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय अन् न 
व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींढवा (पुणे) पोशलसाींनी बी.्ी.कवड ेरस्त्यावरून शशर्ावा्पाकररता असलेले शासकीय र्ान्य 
असल्याच्या सींशयावरून एम.एच.०६,के.८५५९ हा रक ददनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ताब्यात घेतल्याच ेतनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रकमध्ये लोणी काळभोर इींडस्रीमर्ील एक पोल्री कीं पनीच्या नावाचा 
शशक्का असलेली ५० ककलो वजनाच्या गव्हाची नायलॉनची पोती असल्याचे तनदशानास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय र्ान्य काळाबाजार प्रकरणात पुरवठा खात्याचे अकर्कारी गुन्हा दाखल 
करतात, मात्र या प्रकरणात पुरवठा तनरीक्षकाींनी या प्रकरणाशी आमचा काहीही सींबींर् नाही 
अस ेसाींकगतल्याने पुढील कारवाई करण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
त्यानुसार र्ान्याचा काळाबाजारप्रकरणी सींबींकर्त दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१७-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे.   
(३) हे खरे नाही. दद. १६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी पुरवठा तनररक्षक ड ववभाग याींनी पोलीसाींच्या 
पथकासह चककशी व स्थळपहाणी करुन र्ान्याचा काळाबाजार प्रकरणी रकचालक श्री.तनतीन 
अस्जनाथ सोनवणे याींचेववरुध्द दद. १७ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी मुींढवा पोलीस स््ेशन पुणे येथे 
गुन्हा नीं. ३१०/२०१७ दाखल केलेला आहे.    
(४) या अनुषींगाने स्वस्त र्ान्य दकुान परवानार्ारक श्रीमती लक्ष्मीबाई श्याम सोनवणे अध्यक्ष 
रमाबाई आींबेडकर मदहला बचत ग्, स्वस्त र्ान्य दकुान याींचा परवाना क्रीं .ब/६९ ची तपासणी 
करण्यात येऊन तपासणी दोषाींच ेअनुषींगान ेपुरवठा कायाालयाच्या आदेश क्र. अववअ / कर्फप / 
स्वर्ाद/ुसीआर १०६/१७, दद. २९ नोव्हेंबर, २०१७ नुसार परवाना कायमस्वरुपी रद्द करण्यात 
आलेला आहे. दाखल गुन््याच्या अनुषींगाने पोलीस तपास सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वक्फ बोडाा च्या माणमत्ताांचे सवे्ण िरण्याच्या शासनाने ाेतणेल्या ननणा याबाबत 
  

(४५)  ११४६५२ (०५-०४-२०१८).   श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :    सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वक्र्फ बोडााच्या मालमत्ताींच्या सन १९९७ त े २००२ या कालावर्ीत ाालेल्या सवेक्षणात 
ददनाींक १ जानेवारी, १९९६ पयतंच्या मालत्ताींचे सवहेक्षण ााल्यामुळे शासनान े ददनाींक १ 
जानेवारी, १९९६ पासून ३१ डडसेंबर, २०१६ पयतं अस्स्तत्वात आलेल्या आणण पदहल्या 
सवेक्षणात समाववष् न ाालेल्या वक्र्फ बोडााच्या मालमत्ताींचे सवेक्षण करण्याचा तनणाय घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे व परभणी येथील वक्र्फ बोडााच्या मालमत्ताींचे सवेक्षण प्रायोकगक तत्वावर 
पूणा करण्यासाठी ववभागीय आयुक्ताींची एक सदसीय सशमती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील मशशदी, दगे, कब्रस्थान, अनाथालय आदी सींस्थाींची स्तावर 
मालमत्ता व मशरुतलू णखदमत इमाम या मालमत्ताींचे सवाक्षण करण्यात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, परभणी व पुणे स्जल््याींव्यतीररक्त अन्य स्जल््यातील वक्र्फ बोडााच्या 
मालमत्ताींच ेसवेक्षण करण्यासाठी ककती कालावर्ी लागेल व सवके्षण कामाींसाठी ककती लाख 
रुपये अींदास्जत खचा येणार आहे, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून 
आले व त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही.    
(३)  होय. 
(४) सवेक्षणाच्या पदहल्या ्प्प्यात पुणे आणण परभणी येथ ेपथदशी सव्हेक्षण करण्यास सुरुवात 
करण्यात आलेली असून सदर सव्हेक्षणाच्या आर्ारे सींपूणा राज्यातील वक्र्फ मालमत्ताींच े
सव्हेक्षण करण्यात येणार आहे. सदर सवेक्षण दोन वषाात पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे. पुणे व 
परभणी येथील पथदशी सवेक्षणासाठी रु.१.०८ को्ी तसेच राज्याच्या उवाररत भागातील 
सवेक्षणासाठी रु.४.२७ को्ी खचा अपेक्षक्षत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शाणेय ववद्यार्थयाांच्या बॅंि खात्यात गणवेश ळणण शाणेय साहहत्यासाठी िमा िरण्यात 
ळणेल्या रिमेत राष्ट्रीयीिृत बािाांनी अवािवी िपात िेल्याबाबत 

(४६)  ११४७१२ (०६-०४-२०१८).   श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दष्ण), श्री.योगेश हटाेिर 
(हडपसर) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यार्थयांना गणवेश आणण शालेय सादहत्य न देता त्याचे पैस ेथे् त्याींच्या खात्यात जमा 
करण्यास सुरुवात ााली परींतु आपल्याच खात्यातील पैशात बकेँन ेवस्त ूआणण सेवाकर अशी 
ववववर् कारणे साींगून अवाजवी कपात केल्यान ेखात्यात अवघे पन्नास-साठ रुपये शशल्लक 
रादहले असल्याची बाब ददनाींक १९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या समुारास तनदशानास आली, हे 
खरे आहे काय, 



वव.स. ४३० (34) 

(२) असल्यास, ववद्यार्थयांच्या खात्यात पन्नास-साठ रुपये शशल्लक असल्याने पदहले सत्र गेले 
तरीही बहुतेक ववद्यार्थयांना गणवेश ककीं वा त्याची रक्कम शमळालेली नसून शालेय सादहत्य 
आणण गणवेशासाठी स्वत:कडील पैसे खचा कराव ेलागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच बकँ खात्यामर्ील ककमान रकमचेी अ् ववद्याथानंी न पाळल्याने त्याींच्या 
खात्यामर्ून बँकाींनी लाखो रुपयाींचा दींड वसूल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार शालेय ववद्यार्थयांना ककमान रक्कम अ्ीतून वगळाव ेआणण त्याींच्यावरील दींडात्मक 
कारवाई मागे घेण्यात यावी यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ववद्यार्थयांची बकँ खाती शुन्य रक्कमेवर (Zero Balance) वर उघडण्याबाबत 
आणण सदर खात्यावर कोणतेही शुल्क न आकारण्याबाबत बँकाींना तनदेश देण्यात यावेत आणण 
सवा ववद्यार्थयांची बकँ खाती काढण्यास कालावर्ी शमळण्यासाठी चाल ू व पुढील शैक्षणणक 
वषाासाठी मोर्फत गणवेश योजनसे DBT मर्ून सू् देण्यात यावी, अशी ववनींती तनयोजन 
आणण ववत्त ववभागास करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िागणडोह (ता.धचखणदरा, जि.अमरावती) येथीण स्वस्त धान्य  
दिुानदाराने िेणेल्या गैरव्यवहाराबाबत 

  

(४७)  ११५०१९ (१५-०४-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय अन् न 
व नागरी पुरवठा ळणण ग्राहि सांर्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कागलडोह (ता.कचखलदरा, स्ज.अमरावती) येथील स्वस्त र्ान्य दकुानदाराने स्वस्त 
र्ान्याच े स्वत:च े दरपत्रक तयार करुन जादा दराने र्ान्य ववकण्यासह खुल्या बाजारात 
शासकीय र्ान्याचा काळाबाजार करीत असल्याबाबतची तक्रार परुवठा तनररक्षक कचखलदरा 
याींचेकड ेददनाींक १० डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्या समुारास सादर करण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, सींबींर्ीत दोषीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (१८-०५-२०१८) : (१) होय, खरे आहे.  
(२) व (३) तक्रारीच्या अनुषींगान ेपुरवठा तनररक्षक, चुणी याींनी श्रीमती जे.जी. कवळे रास्तभाव 
दकुानाची तपासणी दद.११/१२/२०१७ रोजी केली आहे. तहशसलदार, कचखलदरा याींनी 
दद.१२.१२.२०१७ रोजी सादर केलेल् या तपासणी अहवालानुसार सदर रास्तभाव दकुानदार 
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र्ान्याची जादा दरान ेववक्री करतात, र्ान्याच्या ववक्रीच्या नोंदी रस्जस््रवर घेण्यात येत नाही. 
तसेच सदर रास्तभाव दकुानामध्ये प्रथम दशानी गींभीर स्वरुपाच े दोष असल्याचे आढळून 
असल्यान े स्जल्हा पुरवठा अकर्कारी अमरावती याींच्या दद.२२/१२/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये 
सदर रास्तभाव दकुान पुढील आदेशापयतं तनलींबबत करण्यात आले आहे. तथापी उपआयुक्त 
(पुरवठा) अमरावती याींनी त्याींच्या दद. २ एवप्रल, २०१८ रोजीच्या आदेशान्वये सदर रास्तभाव 
दकुानाच्या तनलींबन आदेशास स्थकगती ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भारतीय ववचार साधना या प्रिाशनािडून शश्ण ववभागामाफा त अवािवी  
दराने खरेदी िरण्यात ळणेल्या पसु्तिाांबाबत 

  

(४८)  ११६०१७ (०६-०४-२०१८).   श्री.नारायण िुच े (बदनापूर), श्री.सांतोष दानव े (भोिरदन), 
श्री.शशवािीराव िडड ा णे (राहुरी) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राषरीय स्वयींसेवक सींघाच्या भारतीय ववचार सार्ना या प्रकाशनाकडून शशक्षण 
ववभागामार्फा त अवाजवी  दरान े खरेदी करण्यात आलेल्या पुस्तकाींच े गठे्ठ गायब करण्यात 
आल्याच ेमाहे रे्फब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत काय तनषपन्न 
ााले व त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१९-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
पााखेड ेबुद्रिु (ता.िामनेर, जि.िागाांव) शहरात भयुारी गटाराच्या िामाििरता परराज्यातून 

ळणेल्या शाााबाहय मुणाांििरता स्थणाांतरीत शााेच ेउद्ााटन िरण्यात ळल्याबाबत 
  

(४९)  ११६१५६ (०६-०४-२०१८).   श्री.किशोर पाटीण (पाचोरा) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पळाखेड े बुद्रकु येथ े जामनरे (स्ज.जळगाींव) शहरातील भुयारी ग्ाराच्या कामाकररता 
गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थान येथून आलेल्या २०० कु्ुींबातील शाळाबाहय मलुाींच ेसवेक्षण 
करुन त्याींच्याींकररता ददनाींक ३ जानेवारी, २०१८ वा त्या समुारास स्थलाींतरी शाळेचे उद्घा्न 
करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तनयोजनाचा अभाव व दलुाक्षक्षतपणामुळे हे ववद्याथी दपुारच्या भोजनापासून 
वींकचत रादहले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शाणेय पोषण ि् स्थापन िरणेबाबत 
  

(५०)  ११६३५८ (०६-०४-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड ळाांदी) :   सन्माननीय शाणेय शश्ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एक को्ीहून अकर्क ववद्याथी शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेत असून 
सदर योजनेच्या अींमलबजावणीमर्े ससुूत्रता आणण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतींत्र कक्ष स्थापन 
करण्याचा तनणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त तनणायाच्या अनुषींगान े स्वतींत्र कक्ष स्थापन करून एकूण ककती पदे 
भरण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा  करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) शालेय पोषण आहार योजनचेी अींमलबजावणी करण्यासाठी प्राथशमक शशक्षण 
सींचालनायल स्तरावर स्वतींत्र कक्ष स्थापन करुन कक्षासाठी लागणारी आवश्यक पदे 
भरण्याबाबतची कायावाही आयुक्त (शशक्षण), महाराषर राज्य, पुणे याींच्या स्तरावर सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िासे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
मुद्रणपूवा  सवा  प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडा सधचवाणयाच्या सांगणि यांत्रणेवर 

मुद्रण: शासिीय मध्यवती मुद्रणाणय, नागपूर. 


