अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४३६ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील जिल्हा िषरेदे या प्रािकमि ्दश ू शांाांची दरु वस्िा झाल्याबाबत
(१)

५५१९ (०६-०४-२०१५).

श्रीमती ननमशला गाववत (इगतिूरी), श्री.अकमन िटे ल (मुांबादे वी),

डॉ.सांतोे टारफे (िंमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हिूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहरातील जिल्हा पषर दे च्या राथािकमक ्दश शांाींची पषरजतिती ्यींत दययनय ्सन
सर्शत्र घाणीचे साम्राज्य पसुन पो ण आहारातील ्यनयकमतता, ्ध्यापनातील ्नातिा
इयादी राथकारामुंे वर्द्यार्थयाांची गोरसोय होत ्सन यात गोरराथकार होत ्सल्याचे माहे
डिसेंबर, २०१४ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, ्क्त राथकरणाची शासनाने चककशी केली आहे काय,
(३)

्सल्यास,

चककशी्ींती

जिल्हा

पषर दे च्या

राथािकमक

्दश

शांाींची

पषरजतिती

सुधारण्याबाबत शासनाने काय कायशर्ाही र्ा ्पाययोिना केली आहे ,
(४) नसल्यास, याची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) ्ींशत: खरे आहे .
नाकशक जिल्हयातील येर्ला तालुक्यातील जिल्हा पषर द राथािकमक ्दश शांाींत

्ध्यापनातील ्नातिा आढंन आली आहे .

(२), (३) र् (४) ्ध्यापनातील ्नातिेस कारणीभत ्सणाऱ्या ्धधकारी कमशचाऱ्याींची १
र्ेतनर्ाढ रोखण्याची कायशर्ाही करण्यात आली आहे .
___________

मुखेड (जि.नाांदेड) येिील जिल्हा िषरेद प्रािकमि व माध्यकमि शांे ची झालेली दरु वस्िा
(२)

५२५२० (१२-०५-२०१६).

डॉ.तुेार राठोड (मुखेड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री
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(१) मख
ु ेि (जि.नाींदेि) येिील जिल्हा पषर द राथािकमक र् माध्यकमक मुलीींच्या शांे चे
सींरचनामक सर्ेक्षण राथकल्प सींचालक, राषरीय माध्यकमक कशक्षा ्कभयान याींचे मार्शत
करण्यात येण,े ्क्त शांे ची इमारत सन १९८५ साली बाींधण्यात आली ्सन हे बाींधकाम
र्ॉलबेरीींगचे ्सल्याने या इमारतीच्या ाताला र् कभींतीला गंती लागन इमारत ्यींत
धोकादायक जतितीत ्सल्याचा सींबींधधत सेर्ा पुरर्ठादार मे.पी.बी.म.से. ॲन्ि ्सोकसय्स,
नागपर या सींतिेच्या ्कभयींयाने सींरचणामक सर्ेक्षण ्हर्ालात नमुद केल्याचे माहे
र्ेब्रर्
ु ारी, २०१६ च्या यतसऱ्या आठर्ड्यात यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त शांे त कशक्षण घेणारे सुमारे ८७२ वर्द्यािी र् वर्द्यािीनीचे आणण २५

कशक्षक र् कशक्षकेतर कमशचारी धोकादायक जतितीतील र्गश खोल्या र् शांा इमारतीत
्ध्ययन

र्

्ध्यापन

करीत

्सल्याने

सींभाव्य

आपाकालीन

पषरजतितीत

याींच्या

सुरक्षेसाठीची कोणतीही ्पाययोिना केली नसल्याचे यनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, ्क्त राथकरणी तातिीची ्पाययोिना म्हणन शासनाने कोणती कायशर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) ्ींशत खरे आहे.
राषरीय माध्यकमक कशक्षा ्कभयानातींगत
श मे.पी.्ी.मसे. ॲण्ि ्सोकसय्स, नागपर या
सींतिेमार्शत शांा इमारतीींचे राथािकमक सींरचनामक सर्ेक्षण करण्यात आले आहे . नाींदेि
जिल्हयातील जिल्हा पषर दे च्या इ.स.१९६५ साली बाींधण्यात आलेली राथािकमक र् माध्यकमक
मुलीींच्या शांे ची इमारत Load Bearing पध्दतीची आहे. सद्य:जतितीत शांा राथाींगणामध्ये
एकण तीन इमारती ्सन यापोकी माध्यकमक शांा इमारत मोिकंीस आली आहे.

(२) र् (३) जिल्हयातील दरू
श ना होणार नाही
ु तती पलीकिे गेलेल्या शांाींमध्ये कोणतीही दघ
ु ्
याची कांिी घेण्याबाबत तसेच, जिल्हा यनयोिन र् वर्कास कायशक्रम (DPDC) ्ींतगशत

्पलब्ध यनधीमधन सदर धोकादायक माध्यकमक शांे ची इमारत यनलेणखत करून नर्ीन शांा
इमारत ्पलब्ध करण्यासाठी यनयोिन करणेबाबत मख्
ु य कायशकारी ्धधकारी, जिल्हा पषर द
याींना यनदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________

मुरूड (जि.रायगड) तालुक्यातील िांजिरा िलदग
ु ाशची झालेली दरु वस्िा
(३)

७४९६० (१४-०४-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (िनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

श्री.अतल
भातखंिर (िाांहदवली िूव)श , अॅड.आकशे शेलार (वाांद्रे िजश्चम), श्रीमती मननेा
ु
चौधरी (दहहसर) : सन्माननीय साांस्िृनति िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-
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(१) मुरूि (जि.रायगि) तालुक्यातील िींजिरा िलदग
ु ाशची यनधी ्भार्ी झालेली दरु र्तिा तसेच
तर्च्ाता र् सुरक्षा धोक्यात आल्याने पयश्काींची सींख्याही कमी झाली ्सल्याचे माहे
िानेर्ारी, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

्सल्यास,

ककल्ल्यार्रील

वपतंे च्या

गगनभेदी

तसेच

्न्य

तोर्ा

चोरीस

िाणे,

ककल्ल्याच्या २२ बुरूिाींपोकी ्नेक बुरूि ढासंलेले ्सणे तसेच तेिील वर्हीरीची दरु र्तिा
झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, गि-ककल्ले, िलदग
ु श याींच्या सींर्धशनासाठी भरीर् यनधी र् ्पाययोिना करण्यात
आल्याची घो णा शासनाने केली ्सली तरी ्द्यापही िींजिरा िलदग
ु ाशच्या कामासाठी
्पाययोिना झाली नाही, हे ही खरे आहे ,

(४) ्सल्यास, या राथकरणी शासनाने चककशी करून िींजिरा िलदग
ु ाशच्या सींर्धशनासाठी तातिीने
यनधी ्पलब्ध करण्याबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०४-२०१८) : (१) मुुि (जि.रायगि) येिील िींजिरा ककल्ला
सींरक्षक्षत

तमारक

्सन

तो भारतीय

पुरातर्

सर्ेक्षण

मुींबई

मींिल,

हा राषरीय

सायन

याींच्या

्खयाषरतील आहे . ्धधक्षक परु ातर्वर्द्, भारतीय पुरातर् सर्ेक्षण मुींबई मींिल, सायन
याींनी कंवर्ल्यानस
ु ार हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

तोर् चोरी झाल्या राथकाराची तक्रार भारतीय पुरातर् सर्ेक्षण मींिल, मुींबई कायाशलयास

राथाप्त झालेली नाही.
(३) हे खरे नाही.

ककल्ल्याच्या ितन दु
ु ततीची कामे मान्यता कमंालेल्या ्ींदािपत्रकानस
ु ार र् राथाप्त

झालेल्या यनधीतन र्ेंोर्ेंी केली िातात ्से भारतीय पुरातर् सर्ेक्षण मुींबई मींिल, सायन
याींनी कंवर्ले आहे .

(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
(५) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
हहांगोली जिल्हयात जिल्हा िषरेदे या शांाांिडून बचत गटाला
द्यावयाची दे यिे प्रलांतबत असल्याबाबत

(४)

७७५१९ (१७-०२-२०१८).

डॉ.सांतोे टारफे (िंमनरु ी), श्री.अकमन िटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहींगोली जिल्हयात जिल्हा पषर दे च्या शांाींकिन बचत ग्ाला दयार्याची दे यके ्धधकायाींच्या दल
श ामुंे मागील पाच महहन्याींपासन राथलींबबत ्सल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१७ मध्ये
ु क्ष
र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय र् चककशीत काय आढंन आले,
(३) ्सल्यास, चककशीनुसार सदर बचतग्ाींची दे यके तातिीने ्दा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) र् (३) शालेय पो ण आहार योिनें तगशत हहींगोली जिल्हयामध्ये यनधी्भार्ी बचत ग्ाींची
माहे ऑगत्, २०१६ ते िानेर्ारी, २०१७ या कालार्धीतील दे यके ्शीराने माहे माचश, २०१७
मध्ये ्दा करण्यात आले आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
कसांधद
ु ग
ु श जिल््यातील िेंद्र प्रमख
ु , मख्
ु याध्याििाांची तसेच
्ि कशक्षिाांची िदे षरक्त असल्याबाबत

(५)

८६९७७ (२३-०८-२०१७).

श्री.वैभव नाईि (िुडां) :

सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसींधुदग
ु श जिल््यातील सरंसेर्ा भरतीतील केंद्र राथमुख, मुख्याध्यापकाींची तसेच ्प
कशक्षकाींची ्नेक पदे षरक्त ्सल्याने सदर पदे सेर्ा िेषठतेनुसार समायोिन कुन
शासनमान्यतेनुसार

भरार्ीत

्सा

राथततार्

जिल्हा

कशक्षण

सकमतीने

जिल्हा

कशक्षण

्धधकाऱ्याींकिे हदनाींक १३ मे, २०१७ र् तपर्ी ्नेक र्ेंा पाठवर्ला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, वर्वर्ध षरक्तपदे भरण्याबरोबरच १० र् ाशपुर्ीच्या िुन्या शांाींच्या इमारती
दु
ु तत करण्यासाठी यनधी

कमंार्ा ्शी मागणी राथततार्ात करण्यात आली आहे , हे ही खरे

आहे काय,

(३) ्सल्यास, शासनाने षरक्त ्सलेली वर्वर्ध पदे भरणे र् सेर्ा िेषठतेनस
ु ार समायोिन
करणे तसेच पिझि झालेल्या २२ शांाींच्या दु
ु ततीबाबतच्या राथततार्ार्र यनणशय घेण्याच्या
्नु ींगाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (२७-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) र् (३) कसींधुदग
ु श जिल्हयातील केंद्रराथमुख र् मुख्याध्यापकाींची पदे ्यतषरक्त आहे त.

सद्य:जतितीत तेिील मुख्याध्यापकाींच्या समायोिनास न्यायालयीन तिधगती आहे . कशक्षकाींची
षरक्त पदे ्यतषरक्त मुख्याध्यापक पदाच्या समायोिनानींतर भरण्यात येतील.

राज्यातील खािगीसह तिायनक तर्राज्य सींतिेच्या सर्श माध्यमाच्या शांाींमधील कशक्षण

सेर्क भरती ही ्कभयोग्यता र् बुध्दीमता चाचणीतील गुणाींच्या आधारे करण्याकषरता माहे

डिसेंबर, २०१७ मध्ये सदर परीक्षा घेण्यात आलेली आहे . “पवर्त्र” या सींगणकीय राथणालीच्या
माध्यमातन सदर भरती राथक्रीया सुु करण्यात येत आहे .
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िुन्या र् तातिीच्या दु
ु तती करार्याच्या आर्श्यक ४५६ शांाींची यादी मागणी

्नुदानासह हद.६.११.२०१७ रोिी तसेच ६४५ शांाींच्या दु
ु ततीचा राथाुप आराखिा तयार कुन
हद.१७.११.२०१७ ्न्र्ये जिल्हा यनयोिन सकमती कसींधुदग
े िे सादर करण्यात आलेला
ु श याींचक
आहे . पिझि झालेल्या २२ शांाींच्या दु
ु ततीबाबतचा राथततार् राथाप्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
्रण (जि.रायगड) येिील रानसई िषरसरातील िाणीटां चाईबाबत
(६)

८८३४९ (१८-०८-२०१७).

प्रा.वेाश गायिवाड (धारावी) :

स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िाणीिरु वठा व

(१) ्रण (जि.रायगि) येिील रानसई पषरसरातील आहदर्ासी वर्भागात एकण सात पािे
्सन या पाियाींपक
ो ी काही हठकाणी माचशपासन पाणी्ीं चाई िाणर् लागली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) ्सल्यास, ्क्त पषरसरात राथामुख्याने दरर् ी ्न्हाळ्यात रानसई धरणाची पातंी खाली
िात ्सल्याने या आहदर्ासी वर्भागाींना ्ँ करद्र्ारे

पाणीपुरर्ठा करण्यास ्िचणी यनमाशण

होत ्सल्याने शासनाने याबाबत कायमतर्ुपी कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०४-२०१८) : (१) रानसई ग्रामपींचायत ्ींतगशत एकण सहा
आहदर्ासी र्ािया ्सन यापोकी काही हठकाणी माचशपासन पाणी ्ीं चाई िाणर् लागते हे खरे
आहे .

(२) रानसई आहदर्ासी र्ािया कषरता सन २००८-०९ मध्ये भारत यनमाशण योिने ्ींतगशत
कायमतर्ुपी पाणी पुरर्ठा योिना राबवर्ण्यात आली आहे .

्न्हांयामध्ये रानसई धरणातील पाण्याची पातंी खाली गेल्यार्र योिनेच्या ्द्भर्

वर्हहरीतील पाणी कमी झाल्यार्र पाणी ्ीं चाई कांात आर्श्यक तेिे ्ँ करने पाणी पुरर्ठा
करण्यात येतो. तसेच सींबींधीत सर्श र्ाियाींमध्ये ्पलब्ध ्सलेल्या वर्हीरी र् हातपींपाव्दारे ही
वपण्याचा पाण्याचा परु र्ठा केला िातो.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
राज्यातील साहहजत्यि व साांस्िृनति क्षेत्रातील समस्याांबाबत
(७)

९५३०० (३०-१२-२०१७).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िंवा), श्री.अजित िवार (बारामती),

श्री.ियांत िाटील (इस्लामिूर), श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरे गाव), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड),
श्री.िाांडुरां ग बरोरा (शहािूर), श्री.वैभव विचड (अिोले) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायश मांत्री
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(१) राज्यातील साहहजयक, साींतकृयतक क्षेत्रातील समतया सोिवर्ण्यासाठी र् या क्षेत्राींच्या
गरिाींकिे

दल
श
ु क्ष

होत

्सल्याराथकरणी

साहहजयक,

साींतकृयतक

सींघ्नाींनी

मा.मुख्यमींत्री,

मा.साींतकृयतक कायशमींत्री याींचेकिे हदनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी र्ा यासम
ु ारास तसेच
र्ारीं र्ार मागण्या केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त राथश्नी केलेल्या मागण्याींचे िोिक्यात तर्ुप काय आहे र् यानस
ु ार
आतापयांत कोणता यनणशय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे तसेच ्क्त समतया सोिवर्ण्यासींदभाशत
आतापयांत कोणता पाठपुरार्ा केला र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) यापोकी बहुताींश मागण्या हया वर्वर्ध वर्भागाींशी सींबींधीत आहे त. यानुसार या या
वर्भागास कायशर्ाही करण्याबाबत कंवर्ण्यात आले आहे . या वर्भागाशी सींबींधीत मागण्याींपक
ो ी
र्ध्
ृ द साहहजयक कलार्ींताींचे मानधन र्ाढ र् राथयतर् ी लाभार्थयाांच्या सींख्येत र्ाढ या महर्ाच्या
मागण्या आहे त.

मा.मींत्रीमींिंाच्या यनणशयानस
ु ार शासन यनणशय क्र. र्क
ृ मा २०१३/राथ.क्र.४०/ साीं.का.४,

हदनाींक २२ ऑगत्, २०१४ ्न्र्ये, र्ध्
ृ द साहहजयक र् कलार्ींत याींना मानधन योिने्ींतगशत

मानधनामध्ये दीिप्ीने र्ाढ करण्यात आली ्सन राथयेक जिल्हयास राथयतर् ी लाभािी पात्र
ठरवर्ण्यासाठी ६० इतका इष्ाींक यनजश्चत करण्यात आला आहे .
येत आहे .
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

यानुसार कायशर्ाही करण्यात

___________

मुांढेगाव (ता.इगतिुरी, जि.नाकशि) येिील िस्तुरबा गाांधी बाकलिा ववद्यालयाया
इमारतीचे बाांधिाम अिूणाशवस्िेत असल्याबाबत

(८)

९५३९४ (२९-१२-२०१७).

श्री.रािाभाऊ (िराग) वािे (कसन्नर) :

सन्माननीय शालेय

कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींढेगार् (ता. इगतपुरी जि. नाकशक) येिे गरीब कु्ुींबातील आहदर्ासी मुलीींकषरता कततुरबा
गाींधी बाकलका वर्द्यालय तिापन करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, सन २००७ साली तिापन झालेल्या या यनर्ासी वर्द्यालयाच्या इमारतीच्या
बाींधकामार्ींर ुपये ७० लक्ष यनधी खचश करूनदे खील वर्द्यालयाची इमारत ्पणाशर्तिेत
्सल्याने वर्द्याधिशनीींना दरमहा ३० हिार ुपयाच्या भाड्याच्या इमारतीत राहार्े लगत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, शासनाने वर्द्यालयाच्या इमारतीचे ्र्शषरत बाींधकाम पणश करून आहदर्ासी
गरीब वर्द्याधिशनीींच्या इमारतीसींबींधी ्िचणी दर करण्याबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१८) : (१) र् (२) हे खरे आहे .
(३) इमारतीचे बाींधकाम पणश करण्यासाठी Emphathy Foundation हया NGO ची मदत
घेर्न पुढील कामकाि सुु करण्यात आले ्सन, सदरचे बाींधकाम ्ींयतम ्प्प्यात आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही

___________
साांगली जिल््यातील प्रादे कशि नंिाणी िुरवठा योिना सौर्िचवर चालववबयाबाबत
(९)

९५७२८ (२९-१२-२०१७).

श्री.अननल बाबर (खानािूर) :

सन्माननीय िाणीिुरवठा व

स्वछता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील राथादे कशक नंपाणी पुरर्ठा योिना र्ीि दे यकाींच्या िकबाकीमुंे
खींिीत

होऊ

नयेत

म्हणन

सकर्िेर्र

चालवर्ण्याचा

राथततार्

तयार

कुन

शासनाकिे

मींिरीकषरता पाठवर्ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, ्क्त राथततार् शासनास राथाप्त झाला आहे काय, सदर राथततार्ास मींिरी दे ण्यात
आली आहे काय, तसेच राथततार्ाचे सर्शसाधारण तर्ुप काय आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०५-२०१८) : (१) र् (२) ्ींशत: खरे आहे.
राथादे कशक नं पाणी पुरर्ठा योिना सकर ्िेर्र चालवर्ण्याबाबत शासनाचे सध्या

कोणतेही धोरण नाही. तिावप, साींगली जिल्हयामधील राथादे कशक नं पाणी पुरर्ठा योिना सकर
ऊिेर्र चालवर्णेसाठीचा ु. ३५.०० को्ीचा ढोबं राथततार् ्ध्यक्ष, जिल्हा पषर द, साींगली
याींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकिे साींगली दोऱ्यात हदनाींक २५.११.२०१७ रोिी यनर्ेदनाव्दारे सादर

केला आहे . तसेच, मुख्य कायशकारी ्धधकारी, जिल्हा पषर द, साींगली याींनी सवर्ततर राथततार्
मेिा (MEDA) किे ताींबत्रक तपासणीसाठी हदनाींक २२.१.२०१८ रोिी सादर केला आहे .
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
िु.श्वेता बांासाहे ब गोडसे (ता.आटिाडी, जि.साांगली) या ववद्यािीनीस
(१०)

९५८१४ (२९-१२-२०१७).

श्री.वैभव विचड (अिोले) :
काय :-

कशष्ट्यवत्ृ ती कमंाली नसल्याबाबत

श्री.ियांत िाटील (इस्लामिरू ), श्री.अजित िवार (बारामती),

सन्माननीय शालेय कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कु.श्र्ेता बांासाहे ब गोिसे (ता.आ्पािी, जि.साींगली) या वर्द्यािीनीस सन २०११ मध्ये
पर्श

माध्यकमक

र्

सन

२०१४

माध्यकमक

कशषयर्ृ ती

कमंाली

नसल्याने

तिायनक

लोकराथयतयनधीनी हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ तसेच हदनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोिी र्ा
यासुमारास मा.शालेय कशक्षण मींत्री, राथधान सधचर्, शालेय कशक्षण वर्भाग, कशक्षण सींचालक,
पुणे याींना लेखी यनर्ेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) ्सल्यास, याबाबत कायशर्ाही न करण्याची सर्शसाधारण कारणे काय आहे त,
(३) ्सल्यास, कु.श्र्ेता बांासाहे ब गोिसे हया वर्द्यािीनीला कशषयर्ृ ती दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) र् (३) सद्यःजतितीत सींबींधधत वर्द्यािीनीच्या बँक खायाची माहहती क्षेबत्रय ततरार्ुन
हद. १०/०२/२०१७ रोिी ऑनलाईन भरण्यात आली ्सन सदर वर्द्यािीनीच्या बँक खायामध्ये
ऑगत्, २०१७ मध्ये कशषयर्ृ ती िमा करण्यात आली आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
राज्यात वैदयिीय साधनाांया किां मतीवर शासनाचे ननयांत्रण नसल्याबाबत
(११)

९६८७५ (२९-१२-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाकशि िजश्चम), श्री.कभमराव ताििीर

(खडिवासला), डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न व औेध प्रशासन मांत्री पुढील

(१) पुण्यासह राज्यातील ुग्णालयाकिन हृदय र् तसम शतत्रकक्रयाकषरता र्ापरण्यात येणारे

त्े ण््, कॅिे्र, बलन्स सारख्या र्ोद्यकीय सामुग्रीसाठी रूग्णाींकिन ्पादन कीींमतीपेक्षा

्धधक रक्कम आकारली िात ्सल्याचे र् यामध्ये पुण्यातील १ मोठे ुग्णालय ्सल्याचे
माहे िल
ु ,ो २०१७ मध्ये

्घिकीस आल्यानींतरही ुग्णालयाींकिन याबाबत दखल घेतली िात

नसल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच गायडिींग कँिे्र, मोतीबबींद शतत्रकक्रयेसाठी र्ापरण्यात येणा-या लेन्स र् बलन
कॅिे्र, बलन एनसी यर्
ु ोषरया, गाईि कॅिे्र रनर्े ६ एर्, गायिीींग कॅिे्र ६ एर् रनर्े लेफ््

बीय ३, बलन ्ाझन
ु ा, मोझॅक एनसी, बलन क्र्ाँ्म मँव्हे षरक, जतराथीं्र लेिीं् बलन,

जव्हत्े ब्राई् ६ एर्, ईबीय ३.५ एर् र् इतर साधने या साधनाींच्या ककीं मतीींर्र शासनाचे
कोणतेही यनयींत्रण नसल्याने ुग्णाींची र्सर्णक केली िात ्सल्याची बाब शासनाच्या
यनदशशनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार र्ोदयकीय साधनाींच्या ककीं मतीर्र यनयींत्रण ठे र्ण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायशर्ाही र्
यनधाशषरत ककीं मतीपेक्षा ्धधक ककीं मतीत सामुग्री वर्कणा-या हॉतपी्ल वर्ुद्ध कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (०२-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. ्शी बाब ्न्न र् औ ध राथशासनाच्या
यनदशशनास आलेली नाही.

वर्.स. ४३६ (9)
(२) सध्या कािीयाक त्े न्् व्ययतरीक्त इतर मेडिकल डिव्हायसेसच्या ककीं मतीर्र राथशासनाचे
यनयींत्रण नाही. मात्र या साधनाींच्या ककीं मतीर्र यनयींत्रण नसल्याने ुग्णाींना ्र्ाततर् ककीं मत
आकारली िात ्सल्याचे हदसन येते.
(३) ्न्न र् औ ध राथशासनाने केलेल्या सव्हे त र्र नमद
ु बाब यनदशशनास आल्याने मोतीबबींद
शतत्रकक्रयेसाठी र्ापरण्यात येणाऱ्या लेन्स र् काही मेडिकल डिव्हायसेसच्या ककीं मतीर्र यनयींत्रण

आणण्यासाठी औ ध यनयींत्रक भारत सरकार (DCGI) र् केंद्र शासनाच्या राषरीय औ ध मुल्य
यनधाशरण राथाधधकरण (NPPA) याींना कंवर्ण्यात आले आहे .

्पादकाींनी यनधाशरीत केलेल्या MRP पेक्षा िातत ककीं मत आकारणी केल्याचे ्न्न र्
औ ध राथशासनास आढंन आलेले नाही. यामं
ु े कारर्ाई घेण्याचा राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

प्रत्येि जिल्हयात अल्िसांख्याि कशष्ट्यवत्ृ तीया िागाांना मान्यता दे बयाबाबत
(१२)

९८०८७ (२९-१२-२०१७).

श्री.अबू आिमी (मानखद
ू श कशवािीनगर) :

सन्माननीय

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ल्पसींख्याक कशषयर्ृ तीसाठी राथयेक जिल््यात ्ल्पसींख्याींक कशषयर्ृ तीच्या िागा मींिर
करण्याबाबतची मागणी तिायनक नागषरक, लोकराथयतयनधी र् ्ल्पसींख्याींक वर्द्यािी याींनी
मा.मुख्यमींत्री, मा.राज्यमींत्री (्ल्पसींख्याींक वर्कास), मुख्य-सधचर् (्ल्पसींख्याक वर्कास)

राथधान सधचर् (्ल्पसींख्याींक वर्कास) आणण याींच्या ्धधनतत नागरी सेर्ाींचे राथाधधकारी
याींच्याकिे माहे सप््ें बर–ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान करण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) ्सल्यास, सदर मागणीच्या ्नु ींगाने राथयेक जिल््यात ्ल्पसींख्याींक कशषयर्ृ तीचा
को्ा मींिर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही,
(२) र् (३) ्ल्पसींख्याींक समुदायातील वर्द्यार्थयाांसाठी ्सलेल्या केंद्र शासनाच्या ्ल्पसींख्याींक

कायश मींत्रालयाकिन दे ण्यात येणाऱ्या वराथ-मॅहरक, पोत्- मॅहरक आणण मेषर् कम कमन्स बेति
कशषयर्ृ ती योिना या १००%

केंद्र परु तकृत योिना आहेत. याींचे यनक , ््ी, शती र्

रक्कम केंद्र शासनाकिन यनधाशषरत केली िाते. या यनक ामध्ये बदल करण्याचे ्धधकार केंद्र
शासनास आहे .

___________
बँि खात्यामध्ये शन्
ू य रक्िम असतानाही कशष्ट्यवत्ृ तीची

(१३)

सांिूणश रक्िम लाभार्थयाांना कमंबयाबाबत

९८१०७ (२९-१२-२०१७).

श्री.अबू आिमी (मानखूदश कशवािीनगर) :

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) ्ल्पसींख्याक कशषयर्ृ तीसाठी शासन यनयमानुसार बँकेतील खायामध्ये शन्य रक्कम
्सतानाही पणशपणे कशषयर्ृ तीची रक्कम लाभार्थयाांना राथयावपशत करण्यात यार्ी यासाठी

तिायनक लोकराथयतयनधी र् ्ल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयाांनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा. ्ल्पसींख्याींक मींत्री

(्ल्पसींख्याींक वर्कास), मा.राज्यमींत्री (्ल्पसींख्याींक वर्कास), मुख्य-सधचर्, (्ल्पसींख्याक
वर्कास), राथधान सधचर् (्ल्पसींख्याींक वर्कास) आणण याींच्या ्धधनतत नागरी सेर्ाींचे
राथाधधकारी याींनी माहे सप््ें बर–ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले र्
यानुसार कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,.
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) होय, खरे आहे ,
(२) यनयोिन वर्भागाच्या हदनाींक १५/०२/२०१८ च्या पत्रान्र्ये राज्यततरीय बँकसश सकमतीच्या
बोठकीत राथततत
राथकरणी आर्श्यक ती कायशर्ाही करण्याबाबतचे यनदे श महाव्यर्तिापक
ु
राज्यततरीय बँकसश सकमती याींना दे ण्यात आलेले आहे त.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
अल्िसांख्याि
(१४)

ववद्यार्थयाांसाठी असलेल्या कशष्ट्यवत्ृ तीया ननिेाांमध्ये बदल िरबयाबाबत

९८१४७ (२९-१२-२०१७).

श्री.अबू आिमी (मानखूदश कशवािीनगर) :

सन्माननीय

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ल्पसींख्याक कशषयर्ृ तीसाठी ्नुसुधचत िमाती कशषयर्ृ ती राथमाणेच ऑर् लाईन र्ॉमश
भरण्यात यार्ेत तसेच कशषयर्ृ तीही
लोकराथयतयनधी

र्

्ल्पसींख्याींक

४५% राथमाणेच करण्याची मागणी तिायनक नागषरकाींनी,
वर्द्यार्थयाांनी

मा.मुख्यमींत्री,

मा.्ल्पसींख्याक

मींत्री

(्ल्पसींख्याींक वर्कास), मा.राज्यमींत्री (्ल्पसींख्याींक वर्कास), मुख्य-सधचर् (्ल्पसींख्याक
वर्कास), राथधान सधचर् (्ल्पसींख्याींक वर्कास) आणण याींच्या ्धधनतत नागरी सेर्ाींचे
राथाधधकारी याींचेकिे माहे सप््ें बर–ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये

र्ा या दरम्याने केली आहे हे खरे

काय,
(२) ्सल्यास, याबाबत

शासनाने

चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्

यानुसार कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) होय, खरे आहे .
(२) ्ल्पसींख्याींक समािातील वर्द्यार्थयाांसाठी ्सलेली राथी-मॅहरक कशषयर्ृ ती योिना ही
१००% केंद्र पुरतकृत ्सन याींचे यनक , ््ी, शती र् रक्कम केंद्र शासनाकिन यनधाशरीत
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केली िाते. राथी-मॅरीक कशषयर्ृ तीच्या यनक ामध्ये ्ल्पसींख्याींक वर्द्यार्थयाांना मागील र् ी
५०% गुण ्सणे बींधनकारक आहे . या यनक ामध्ये बदल करण्याचा ्धधकार केंद्र शासनास
आहे .

(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
मौलाना आझाद अल्िसांख्याि आधिशि वविास महामांडंावर
िदकसद्ध अध्यक्ष व सदस्याांची नेमणि
ू िरबयाबाबत
(१५)

९८१८६ (२९-१२-२०१७).

(चाांहदवली),

श्री.राधािृष्ट्ण

गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

श्री.अबू आिमी (मानखूदश कशवािीनगर), श्री.नसीम खान

ववखे-िाटील

(कशडी),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी),

प्रा.वेाश

सन्माननीय अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ्ल्पसींख्याक आयोग मकलाना आझाद ्ल्पसींख्याींक आधिशक वर्कास महामींिंार्र पदकसद्ध
्ध्यक्ष र् सदतयाींची तसेच हि सकमतीर्र पदाधधकाऱ्याींची नेमणक करण्यात आली नसल्याने
्क्त आयोग, महामींिं र् सकमतीींच्या कामकािार्र वर्परीत पषरणाम होत ्सन नागषरकाींना
्यींत ्िचणीचा सामना करार्ा लागत ्सल्याने ्परोक्त

पदकसद्ध ्ध्यक्ष र् सदतयाींची

नेमणक करण्याची मागणी तिायनक नागषरकाींनी, लोकराथयतयनधी, ्ल्पसींख्याींक वर्द्यािी र्
्द्योिक

सींघ्ना

याींनी

मा.मुख्यमींत्री,

मा.मींत्री

(्ल्पसींख्याींक

वर्कास),

मा.राज्यमींत्री

(्ल्पसींख्याींक वर्कास), मख्
ु य-सधचर् (्ल्पसींख्याक वर्कास), राथधान सधचर् (्ल्पसींख्याींक

वर्कास) आणण याींच्या ्धधनतत नागरी सेर्ाींचे राथाधधकारी याींनी माहे सप््ें बर–ऑक््ोबर, २०१७
र्ा यादरम्यान केल्याचे यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, या ्नु ींगाने शासनाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) र् (२) महाराषर राज्य ्ल्पसींख्याक आयोग, मकलाना
आझाद ्ल्पसींख्याक आधिशक वर्कास महामींिं तसेच महाराषर राज्य हि सकमतीर्र ्ध्यक्ष
र् सदतय यनयुक्तीची बाब शासनाच्या वर्चाराधीन आहे .
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
अांबािोगाई ( जि.बीड ) येिील ऐनतहाकसि हत्तीखाना व बाराखांबी लेबयाांया दरु
ु स्तीबाबत
(१६) ९८६२७ (३०-१२-२०१७).

श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायश

वर्.स. ४३६ (12)
(१) ्ींबािोगाई (जि.बीि) येिील ऐयतहाकसक हतीखाना र् बाराखींबी लेण्याींची दरु र्तिा झाली

्सन याींच्या दु
ु ततीकषरता राज्य पुरातर् वर्भागाकिे ्नेक र्ेंा लेखी यनर्ेदन र् समक्ष
भे्न तिायनक लोकराथयतयनधीींनी यनदशशनास आणन दे खील दल
श करण्यात येत ्सल्याचे माहे
ु क्ष
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, हतीखाना र् बाराखींबी लेण्याींच्या दु
श करण्याची कारणे काय
ु ततीकिे दल
ु क्ष
आहे त,

(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र् ्क्त
यनर्ेदनाच्या ्नु ींगाने लेण्याींच्या दु
ु ततीबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१०-०४-२०१८) : (१) नाही, हतीखाना लेणी हे राज्य सींरक्षक्षत तमारक
्सन, याची ितन दु
ु तती २००३-०४ मध्ये करण्यात आलेली आहे . तसेच याची दो नींहदन
दे खभाल परु ातर् वर्भागामार्शत करण्यात येते.

सींकलेश्र्र बाराखाींबी मींदीर हे ्ींबेिोगाई येिील श्री.हनुमत
ीं पोखरकर या शेतकऱ्याने

केलेल्या खोदकामात ्घि झाल्याचे हद.२५/१/२०१७ च्या महाराषर ्ाईम्स या र्ृ तपत्रात बातमी

राथकसध्द झाली होती. तहकसलदार ्ींबेिोगाई तसेच सहाय्यक सींचालक, औरीं गाबाद याींनी सदरचे
खोदकाम िाींबवर्ले ्सन, खोदकामात ्घि झालेली कशल्पे सरु क्षक्षत हठकाणी ठे र्ण्याचे काम
पुरातर् वर्भागामार्शत करण्यात येत आहे .

(२) र् (३) राथश्न भाग १ च्या ्तराच्या ्नु ींगाने राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

िुरांा (ता.िांधार, जि.नाांदेड) गावात िाणी टां चाई असल्याबाबत
(१७)

९८६८७ (२९-१२-२०१७).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

व स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िाणीिुरवठा

(१) कुरांा (ता.कींधार, जि.नाींदेि) या मानार राथकल्पातींगत
श ्सलेल्या गार्ात पाण्याची तीव्र
्ीं चाई ्सल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त गार्ाला सदर धरणाव्ययतषरक्त पाण्याचा दस
ु रा कोणताही तत्रोत नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास,याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानस
ु ार ्क्त गार्ाला कायमतर्ुपी सरु ंीत पाणी परु र्ठा होण्याकषरता कलींबो्ी धरण ते
कुरांा िलर्ाहहनी ्ाकण्याबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्.स. ४३६ (13)
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०३-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
सद्य:जतितीत गार्ास १६ वर्ींधन वर्हहरीर्रील वर्द्युत पींपा (Power Pump on

Borewell) पोकी १२ वर्ींधन वर्हहरीर्रील वर्द्यत
ु पींपाव्दारे पाणी परु र्ठा चाल आहे .

(३) गार्ास कायमतर्ुपी पाणी परु र्ठा होण्याच्या ष्ष्ीने कलींबो्ी धरण ते कुरांा िलर्ाहहनी
्ाकण्याबाबत राषरीय पेयिल कायशक्रमाच्या सन २०१७-१८ च्या मींिर

कृती आराखियात

महाराषर िीर्न राथाधधकरणमार्शत नं पाणी पुरर्ठा योिना राथततावर्त ्सन जिल्हा पषर द
मार्शत आर्श्यक या वर्तरण व्यर्तिेचे काम हाती घेण्याच्या ष्ष्ीने सवर्ततर ्ींदािपत्रक
तयार करण्याच्या सर्ेक्षणाचे काम चाल आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
इचलिरां िी (जि.िोल्हािरू ) व लगतया ५ ग्रामिांचायतीसाठी अन्न धान्य
ववतरण अधधिाऱ्याचे स्वतांत्र िायाशलय मांिूर िरबयाबाबत

(१८)

९८८७२ (२९-१२-२०१७).

श्री.सुरेश हांवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी िुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इचलकरीं िी (जि.कोल्हापर) नगरपषर द क्षेत्र र् यालगतच्या ५ ग्रामपींचायत क्षेत्रासाठी
्न्न धान्य वर्तरण ्धधकाऱ्याींचे तर्तींत्र कायाशलय मींिर करण्याची मागणी तिायनक
लोकराथयतयनधी, इचलकरीं िी याींनी हदनाींक २४ माचश, २०१६ रोिी र्ा यासुमारास मा.्न्न नागरी
पुरर्ठा र् ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींच्याकिे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, इचलकरीं िी शहरासाठी १ पुरर्ठा यनषरक्षण ्धधकारी (नायब तहकसलदार दिाश)
आणण

३

पुरर्ठा

यनषरक्षक (्व्र्ल कारकुन दिाश) ्शी पदे

शहरातील परर्ान्याींच्या

तपासणीसाठी मींिर ्सन यापोकी पुरर्ठा यनरीक्षण ्धधकारी (नायब तहकसलदार दिाश) हे

पद ्न्न धान्य वर्तरण ्धधकारी (नायब तहकसलदार दिाश) म्हणन रूपाींतरीत करण्यात यार्े,
्शीही मागणी ्क्त यनर्ेदनात केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, सदर यनर्ेदनाच्या ्नु ींगाने शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय
आढंन आले र् यानुसार कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बािट (२७-०४-२०१८) : (१), (२), (३) र् (४)

इचलकरीं िी (जि.कोल्हापर)

नगरपषर द क्षेत्र र् या लगतच्या ५ ग्रामपींचायती या एकबत्रत क्षेत्रासाठी ्न्न धान्य वर्तरण
्धधका-याींचे तर्तींत्र कायाशलय र् यासाठी पदे मींिर करण्याबाबतचा राथततार् वर्त वर्भागाच्या
हदनाींक २९.६.२०१७ च्या शासन यनणशयानस
ु ार तपासण्यात येत आहे.
___________

वर्.स. ४३६ (14)
साववत्रीबाई फुले िुणे ववद्यािीठातील ्िहारगह
ृ ातील अस्वछतेबाबत
(१९)

९९१९५ (२९-१२-२०१७).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोिरुड) :

सन्माननीय ्च व

तांत्र कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावर्त्रीबाई र्ुले पुणे वर्द्यापीठातील ्यनकेत र् आदशश या दोन्ही ्पहारगह
ृ ातील
्तर्च्ातेमुंे वर्द्यािी,

राथाध्यापक,

्धधकारी

पषरणाम होत ्सल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७

र्

कमशचाऱ्याींच्या

आरोग्यार्र

वर्पषरत

मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले, हे खरे

आहे काय,
(२)

्सल्यास,

वर्द्यापीठ

राथशासन

दोन्ही

्पहारगह
ृ ाकिन

्नुक्रमे

ुपये.१,५४,०००

र्

ुपये.१,१८,००० इतके भािे दरमहा घेत ्सन याराथमाणे वर्द्यापीठाकिन पायाभत सुवर्धा
पुरवर्ल्या िात नसणे, तसेच याबाबत वर्द्यार्थयाांनी र्ेंोर्ेंी वर्द्यापीठ राथशासनाकिे तक्रारी
करूनही सुधारणा झाली नसल्याचेही खरे आहे काय,

(३ ्सल्यास, ्पहारगह
ृ ाचा हॉल ्यींत ाो्ा ्सल्याने बाहेरच ्े बल र् खुची ्ाकन
बसण्याची व्यर्तिा केली ्सणे तसेच ्शद्ध
ु पाणी, र्ारीं र्ार ड्रेनेि लाईन खराब होऊन
साींिपाणी रतयार्र येणे ्शा पषरजतितीमध्ये वर्द्यार्थयाांना नाश्ता र् िेर्ण करार्े लागते, हे
ही खरे आहे काय,
(४) ्सल्यास,

याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले

र्

यानुसार वर्द्यािी, राथाध्यापक, ्धधकारी र् कमशचाऱ्याींच्या आरोग्याचा वर्चार करता कोणती
कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) (३) र् (४) सावर्त्रीबाई र्ुले पुणे वर्द्यापीठाकिन
ही दोन्ही कॅन््ीन्स यनर्ीदा राथकक्रयेचा ्र्लींब कुन

राथाप्त माहहतीनुसार ्यनकेत र् आदशश

चालवर्ण्याकषरता हदलेली आहे त.

िागेत वर्द्यापीठाकिन र्ीि, पाणी र् इतर सर्श पायाभत सवु र्धा कोणतेही शल्
ु क

सदर

न

आकारता पुरवर्ण्यात आलेल्या आहे त. वर्द्यापीठ पषरसरामध्ये बरीच झािे ्सल्यामं
ु े बाहे रील

बािस दे खील ग्राहकाींच्या आर्िीनुसार ्े बल खुच्याश माींिन सदर पषरसराचा र्ापर सर्श
सींबींधधताींना बसण्यासाठी करण्यात येतो.

्यनकेत कँ्ीनच्या पषरसरात वर्द्यार्थयाांना बसण्यासाठी शेि ्भारण्यासाठी यनर्ीदा

मागवर्ण्यात आल्या आहे त. आदशश
शेि ्भारण्यास मयाांदा आहे त.

कँ्ीनच्या पषरसरात समोरच मोठे र्िाचे झाि ्सल्याने

मात्र वर्द्यार्थयाांच्या सोयीसाठी सोशल सायन्सेस वर्भागाींच्या

पषरसरामध्ये दे खील नव्याने कँ्ीन ्भारण्याचे काम चाल आहे .
वर्धी वर्भागाच्या

तसेच वर्द्यापीठाने नव्याने

इमारतीखाली ्पहारगह
ृ सुु केलेले आहे .

दोन्ही कँ्ीनच्या पषरसराींत वर्द्यापीठाकढन पेव्हीींग ब्लॉक्स बसवर्ण्यात आलेले आहे त.

ककचनमध्ये नव्याने ्ाईल्स बसर्न दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच नव्याने रीं गकामही कुन
दे ण्यात आलेले आहे .
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्यनकेत
महापाकलकेचे

कॅ्ीनिर्ंील

राथक्रीया

केलेले

ड्रेनेि
पाणीच

लाईन

बदलण्यात

्पलब्ध

कुन

आलेली
हदले

आहे.

िाते.

दोन्ही

दोन्ही

कँ्ीनला

कँ्ीनकषरता

वर्द्यापीठाने नव्याने ्धधकचे कुलर खरे दी केलेले ्सन ॲक्र्ा गािशची र्ॉ्र कर्ल््र कसत्ीम
नव्याने बसवर्ण्याची राथक्रीया ्ींयतम ्प्प्यात आहे .

वर्द्यापीठ राथशासनाकिन सर्श सींबींधधत घ्काींकिन येणाऱ्या सचनाींचा

वर्चार कुन

आर्श्यक या सोयी सुवर्धा पुरवर्ल्या िातात.
(५) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
भामचांद्र लेणी समूह (ता.खेड, जि.िुणे)

राज्य सांरक्षक्षत स्मारि

म्हणून घोवेत िरबयाया अधधसच
ू नेबाबत

(२०)

९९२२८ (३०-१२-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आंां दी) :

िायश मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) भामचींद्र लेणी समह (ता.खेि, जि.पुणे) राज्य सींरक्षक्षत तमारक म्हणन घोव त करण्याची

्ींयतम सध
ु ाषरत ्धधसचना राथकसद्ध करण्यासाठी हदनाींक ०७ र्ेब्रर्
ु ारी, २०१७ रोिी र्ा
यासुमारास शासनाने पत्राद्र्ारे सींचालक, पुरातर् वर्भाग, महाराषर राज्य याींना कंवर्ले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त पत्राच्या ्नु ींगाने भामचींद्र लेणी समह राज्य सींरक्षक्षत तमारक घोव त
करण्याची ्ींयतम ्धधसचना राथकसद्ध झाली आहे काय र्ा यासींदभाशत आतापयांत कोणती
कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) सदर तमारकास राज्य सींरक्षक्षत तमारक म्हणन घोव त करण्याची कायशर्ाही सु
ु आहे.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
अिोला येिील गरीब नवाि मायनॉरीटी एज्युिेशन ॲन्ड वेल्फेअर
शांे चे नाव बदलून

(२१)

९९४२९ (२९-१२-२०१७).

अनद
ु ान घेतल्याबाबत

श्री.हषरे विांिंे (मुनतशिािूर) :

सन्माननीय अल्िसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्कोला येिील गरीब नर्ाि मायनॉरी्ी एज्युकेशन ॲन्ि र्ेल्र्े्र शांे चे नार् बदलन
शासनाकिन ्नुदान राथाप्त कुन घेतल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान
यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त राथकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय,
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(३) ्सल्यास, चककशीत काय आढंन आले र् तद्नुसार सदर सींतिेर्र कोणती कायशर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०४-२०१८) : (१) होय, खरे आहे .
(२) होय, चककशी करण्यात आली.
(३) सींतिेंने ्यतषरक्त रक्कम जतर्कारली आहे , सदर राथदान करण्यात आलेली रक्कम
सींतिेंकिन र्सल
करण्यात
ु

आलेली आहे. सदर सींतिा चालकावर्ुध्द यिोधचत कारर्ाई

करण्याबाबत मख्
ु य कायशकारी ्धधकारी, जिल्हा पषर द, ्कोला याींना सचना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
युनायटे ड स्िोर्टशस क्लब, हहांगणा व स्व. श्यामराविी दे शमुख स्मत
ृ ी ववद्यामांदीर सांस्िेव्दारा
सांचालीत शांाांमध्ये झालेल्या ननयमबा्य ननयुक्त्या

(२२)

१०१०७५ (२९-१२-२०१७).

श्री.सकमर मेघे (हहांगणा) :

सन्माननीय शालेय कशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हहींगणा मतदारसींघातील युनाय्े ि तपोर्टशस क्लब, हहींगणा र् तर्. श्यामरार्िी दे शमख
ु

तमत
ृ ी वर्द्यामींदीर सींतिेव्दारा सींचालीत शांाींमध्ये यनयमबा्य यनयुक्याींची चककशी होणेबाबत

वर्धान पषर द सदतय, हहींगणा याींनी यनर्ेदनाद्र्ारे हदनाींक १२ सप््ें बर, २०१७ रोिी मा.कशक्षण
मींत्री याींच्याकिे मागणी केली, हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास सदर यनर्ेदनार्र शासनाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०४-२०१८) : (१) (२) र् (३) हदनाींक १४/०९/२०१७ चे यनर्ेदन कशक्षण

सींचालक (माध्यकमक र् ्च्च माध्यकमक), महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकिे हदनाींक ०८
िानेर्ारी २०१८ च्या पत्रान्र्ये ्धचत कायशर्ाहीसाठी पाठवर्ले आहे .
___________
राज्यात कशक्षि भरती बांद असताना कशक्षि िात्रता िषरक्षा (टीईटी) घेतल्याबाबत
(२३)

१०१५६९ (२९-१२-२०१७).

श्री.अिय चौधरी (कशवडी) :

सन्माननीय शालेय कशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासनाने सन २०१२ पासन कशक्षक भरती बींद केल्यानींतर सन २०१३ पासन कशक्षकपदी
यनयुक्तीसाठी कशक्षक पात्रता पषरक्षा (्ीई्ी) घेतल्याने आतापयांत ५९ हिार ११६ ्मेदर्ार
पषरक्षा पात्र ठरले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२)

्सल्यास,

कशक्षक

पदासाठी

्ीई्ी

पषरक्षातींगत
श

्तीणश

्सलेल्या

पात्र

कशक्षक

्मेदर्ाराला सेर्ेत घेण्याबाबत काय कायशर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे ,
(३) ्सल्यास, ्ीई्ी पात्र धारक कशक्षक पषरक्षा ्तीणश झालेल्या ्मेदर्ाराला सेर्ेत सामार्न
घेण्यात आले नसल्यास कशक्षक भरती पषरक्षा सन २०१२ पासन बींद ्सताींना ्ीई्ी पषरक्षा
घेण्याची कारणे काय आहे त,
(४) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय र् यानस
ु ार कोणती कायशर्ाही केली
र्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०४-२०१८) : (१) कशक्षक पात्रता परीक्षा माहे डिसेंबर, २०१३ पासन
घेण्यात येत ्सन सुमारे ५९८७७ ्मेदर्ार पषरक्षा पात्र ठरले आहे त, हे खरे आहे .

(२) र् (३) शासन यनणशय हद. २३/०८/२०१३ नुसार कशक्षक पदासाठी कशक्षक पात्रता परीक्षा
(TET) ्तीणश ्सण्याची ्् शोक्षणणक र् व्यार्साययक ्हशता म्हणन ्यनर्ायश करण्यात
आली आहे. यामं
ु े कशक्षक पात्रता परीक्षा (TET) राथयेक र् ी आयोजित करणे आर्श्यक
आहे .

(४) र् (५) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
िुणे येिील फर्गयस
ुश न िॉलेि मधन
ू बीसीएसया ्त्तरितत्रिा गहां झाल्याबाबत
(२४)

१०१८२३ (२९-१२-२०१७).

श्री.वैभव विचड (अिोले) :

सन्माननीय ्च व तांत्र

कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे वर्द्यापीठाद्र्ारे गतर् ी माचश-एवराथल,२०१६ मध्ये झालेल्या वर्ज्ञान वर्द्याशाखेच्या

पषरक्षाींसाठी र्ग्यस
ुश न कॉलेिकिे मध्यर्ती मल्यमापन केंद्राची (कॅप सें्रची) िबाबदारी दे ण्यात
आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, याचर्ेंी कॉलेिमधन बीसीएसच्या ्तरपबत्रका गहां झाल्याचे यनदशशनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, ्क्त राथकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार सींबींधधत कॉलेिर्र शासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३)

सदर राथकरणी

सावर्त्रीबाई र्ुले

पण
ु े वर्द्यापीठाकिन महावर्द्यालयास

्ध्यादे श १५७ नुसार कारर्ाई करण्याचे यनदे श दे ण्यात आलेले आहेत.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

सींबींधधतार्र
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मौिा खािरी (ता.घाटां िी, जि.यवतमां) येिे स्वछ भारत
अकभयान व रोहयो अांतगशत झालेला गैरव्यवहार
(२५)

१०१८४९ (३०-१२-२०१७).

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िाणीिुरवठा व

(१) मकिा खापरी (ता.घा्ीं िी,जि.यर्तमां) येिे तर्च्ा भारत ्कभयान योिेनेंतगशत र्
रोहयोंतगशत

गोरव्यर्हार झाला ्सन

्पणश बाींधकाम करून लाभार्थयाांना

लाभ

हदला

्सल्याची तक्रार ग्वर्कास ्धधकारी, पींचायत सकमती घा्ीं िी याींचेकिे हदनाींक १३ ऑक््ोबर,
२०१७ रोिी र्ा यासुमारास तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले र्
यानुसार सींबींधधतार्ींर कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (११-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) वर्ततार ्धधकारी, पींचायत सकमती, घा्ीं िी याींनी ५ ग्रामपींचायत सदतयाींसह मकिे खापरी,
तालुका घा्ीं िी, जिल्हा यर्तमां येिे हदनाींक ०८ नोव्हें बर, २०१७ रोिी राथयक्ष मोक्यार्र
िाऊन तपासणी केली ्सता, शकचालयाचे बाींधकाम ्कृष् झाले ्सन, शकचालयाचे काम

पणश झाल्यानींतर र् र्ापर सुरू केल्यानींतर शकचालयाचे राथोसाहनपर ्नुदान र्ा्प करण्यात
आले आहे . एकींदरीत शकचालय बाींधकाम राथोसाहनपर ्नद
ु ान र्ा्पात कोणयाही राथकारचा
गोरव्यर्हार झालेला नसल्याचे यनदशशनास आले आहे .
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
चांीसगाव (जि.िंगाव) येिे अद्ययावत नार्टयगह
ृ ्भारणीसाठी ननधी ्िलब्ध होबयाबाबत
(२६)

१०२५३४ (०१-०१-२०१८).

श्री.्न्मेश िाटील (चांीसगाव) :

िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) चांीसगार् (जि.िंगार्) येिे सर्श सोयीयक्
ु त नार्टयगह
ृ ्भारणीसाठी यनधी ्पलब्ध
होण्याबाबतचे यनर्ेदन तिायनक लोकराथयतयनधी (चांीसगार्) याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना
हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, सदर यनर्ेदनार्र कोणती कायशर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे , याचे
िोिक्यात तर्ुप काय आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) जिल्हाधधकारी, िंगार् याींच्याकिन जिल्हा मुख्यालयाव्ययतषरक्त ्न्य हठकाणी ना्यगह
ृ
बाींधकाम करण्याच्या ्नु ींगाने समिशनासह सुतपष् राथततार् मागवर्ण्यात आला आहे .
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
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डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यािीठात मुद्रणालय असुनही
छिाईचे िाम बाहे रून िरबयात येत असल्याबाबत

(२७)

१०२७८६ (२९-१२-२०१७).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद िव
ू )श :

सन्माननीय ्च व

तांत्र कशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िॉ.बाबासाहे ब आींबेिकर मराठर्ािा वर्द्यापीठात वर्द्यापीठाचे तर्त:चे मद्र
ु णालय ्सन तेिे
७ पणशर्ें आणण ११ कींत्रा्ी ्से १८ कमशचारी कायशरत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, वर्द्यापीठाचे मुद्रणालय ्सतानाही राथशासन ापाईचे कामे बाहे रून करून घेत
्सल्याने मुद्राींनालय तोर्टयात आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास

या राथकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय र् यानुसार वर्द्यापीठ यनधीींची

गोरर्ापर करणाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . िॉ. बाबासाहे ब आींबेिकर मराठर्ािा
वर्द्यापीठ मद्र
ु णालयात कायमतर्ुपी ७ र् ११ कुशल कींत्रा्ी ्से एकण १८ कमशचारी आहे त.

(२) हे खरे नाही, िॉ. बाबासाहेब आींबेिकर मराठर्ािा वर्द्यापीठ मुद्रणालयात ्तरपबत्रका
र्गंता इतर सर्श ापाई कामे होतात.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
सोलािूर जिल्हयातील िरमांा व माढा तालुक्यातील अल्िसांख्याांि
गावामध्ये समािमांदीरासह इतर सोयीसुववांधा िुरववबयाबाबत

(२८)

१०२९७०

(२९-१२-२०१७).

श्री.नारायण

िाटील

(िरमांा) :

सन्माननीय

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापर जिल्हयातील मकिे िेऊर, पोपंि, बांे र्ािी, कोंढे ि, गं
ु सिी, केम, भांर्णी,
दे र्ंाली,

(ता.करमांा) मकिे

कव्हे

(ता.माढा)

या

गार्ातील

्ल्पसींख्याींक

र्तयामध्ये

समािमींदीर, इदगाह मोदान र् कब्रतिानासाठी सींरक्षण कभींत, आमदार आदशशगार्ामध्ये कसमें्
काँकक्र्ीकरण इयादी वर्कासकामाींसाठी ७० लक्ष ुपयाींचा यनधी ्पलब्ध कुन द्यार्ा ्शी
मागणी तिायनक लोकराथयतयनधीींनी हदनाींक ७ र्ेब्रुर्री, २०१७ रोिी मा.्ल्पसींख्याींक वर्कास र्
र्क्र् मींत्री याींचेकिे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, सदर यनधी ्पलब्ध कुन दे ण्याच्या ्नु ींगाने आतापयांत कोणती कायशर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास,वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

वर्.स. ४३६ (20)
श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) होय, सदर राथततार् शासनाच्या वर्चाराधीन आहे.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

मुक्ताईनगर व बोदवड (जि.िंगाांव) तालुक्यातील अल्िसांख्याांि बहुल
क्षेत्रातील वविास िामाांना ननधी ्िलब्ध िरुन दे बयाबाबत
(२९)

१०२९८० (२९-१२-२०१७).

श्री.एिनािराव खडसे (मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुक्ताईनगर र् बोदर्ि (जि.िंगाींर्) तालुक्यातील ्ल्पसींख्याींक बहुल क्षेत्रातील वर्कास
कामाींना यनधी ्पलब्ध कुन दे ण्यासाठी ्ल्पसींख्याींक वर्कास वर्भाग शासन यनणशय
क्र.ग्राक्षेवर्-२०१६/राथ.क्र.५४/का.२, हदनाींक ३१ माचश, २०१६ च्या शासन यनणशयानुसार मींिुरी दे ण्यात
आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, सदर कामाींना ्द्याप यनधी ्पलब्ध कुन दे ण्यात न आल्याने वर्कास कामे
राथलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)्सल्यास, शासनाने िंगाींर् जिल््यातील ्ल्पसींख्याींक बहुल भागातील वर्कास कामाींना
तातिीने यनधी ्पलब्ध कुन दे ण्याबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येतआहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) शासनाने ्पलब्ध कुन हदलेला यनधी क्षेबत्रय कायाशलयाला ताींबत्रक ्िचणीमुंे आहषरत
करता आला नाही. यामुंे सदर यनधीचा र्ापर होऊ शकला
आहे त.

नसल्यामुंे सदर कामे राथलींबबत

(३) सदर वर्कासकामाींना चाल आधिशक र् ाश च्या ्पलब्धतरतदी मधन यनधी दे ण्याची बाब
शासनाच्या वर्चाराधीन आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

प्रकसध्द श्रीक्षेत्र मांे गाव (जि.नाांदेड) तीिशश्रेत्रातील िाणीिरु वठा योिनेचा
(३०)

वीि िुरवठा िूवव
श त िरबयाबाबत

१०३०७५ (०१-०१-२०१८).

श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड ्त्तर) :

व स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िाणीिुरवठा

(१) राथकसध्द श्रीक्षेत्र मांे गार् (जि.नाींदेि) येिील यात्रा महहनाभरार्र आली ्सताना लोहा
तालुक्याची तहान भागवर्णा-या पाणीपुरर्ठा योिनेची र्ीि ६० लाखाींच्या िकबाकीपो्ी र्ीि
खींिीत करण्याची महावर्तरणाने कायशर्ाही केली ्सल्याने मांे गार् यात्रेत पाणीपरु र्ठा कमी
होणार ्सल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) ्सल्यास, या श्रीक्षेत्राच्या वर्कासासाठी मा.मुख्यमींत्री याींनी सािेपाच को्ी ुपयाींचा
यनधी दे ण्याचे तीन र् ाशपर्ी िाहीर केले होते परीं त ्द्याप याची पतशता केलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय र् यानस
ु ार श्रीक्षेत्रा मांे गार्

येिील पाणीपुरर्ठा योिनेचा र्ीि पुरर्ठा पर्शर्त करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्ाही
केली आहे र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०३-२०१८) : (१) होय.
सन २०१५-१६ मध्ये लोहा तालुक्यातील ्ीं चाईग्रतत ४० गार्ाींना ्ँ करव्दारे ्ीं चाई

यनर्ारणािश पाणी पुरर्ठा करण्यात आला, यासाठीच्या र्ीि र्ापरापो्ीच्या राथलींबबत दे यकासाठी
महावर्तरणने नोव्हें बर, २०१७ मध्ये र्ीि पुरर्ठा खींिीत केला होता.
(२) हे खरे नाही,

(३) माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये ुपये ५.५० लक्ष र्ीि दे यकाचा भरणा कुन योिनेचा पाणी
पुरर्ठा चालु करण्यात आला आहे . तिावप, र्ीि दे यकाच्या िकबाकीची रक्कम िातत

्सल्याने ती भरण्याच्या ष्ष्ीने जिल्हाधधकारी याींचेकिन ्ीं चाई यनधीतन रक्कम ्पलब्ध
कुन दे ण्याबाबत कायशर्ाही चाल आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
मुख्य िायशिारी अधधिारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मांडं हे माहहती अधधिाराांतगशत
माहहतीसाठी िादा रक्िम वसल
ू िरीत असल्याबाबत

(३१)

१०४०८६

(०५-०१-२०१८).

श्री.आकसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य) :

सन्माननीय

अल्िसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुख्य कायशकारी ्धधकारी महाराषर राज्य र्क्र् मींिं हे माहहती ्धधकाराींतगशत माहहती

माधगतल्यास यनयमानुसार राथती पषृ ठ दोन ुपये घेण्याऐर्िी राथतीपषृ ठ ४० ुपये र्सल करीत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, या वर्रोधात श्री. एकबाल निीर ्न्सारी, राहणार ८००/५० ककल्ला, रवर्र्ार
र्ॉिश, मालेगाींर्, जिल्हा नाकशक यानी सधचर्, सामान्य राथशासन वर्भाग याींच्याकिे हदनाींक १२
ऑक््ोबर, २०१७ रोिी र्ा यासुमारास तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, या राथकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार सींबींधधताींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१८) : (१) ्शींत: खरे आहे .

महाराषर राज्य पषृ ठ र्क्र्

मींिंाच्या हद.३१.१.२०१४ च्या आदे शान्र्ये माहहती ्धधकाराींतगशत माहहतीसाठी राथती ु.४०/-
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इतकी रक्कम आकारण्यात येत होती. तिावप, हद.०१.०१.२०१७ पासन यात बदल करण्यात
आलेला ्सन आता राथती पषृ ठ ु.२/- इतकी रक्कम आकारण्यात येत आहे .
(२) होय.

(३) होय. केंहद्रय माहहती आयोगाने एका राथकरणी हदलेल्या यनणशयाच्या आधारे र्क्र् मींिंाने
सदरचा यनणशय घेतला होता, ्से हदसन आल्याने कायशर्ाही करण्याचा राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
भुसावं (जि.िंगाव) तालुक्यातील शासिीय खरे दी िेंद्रािडून
मिा-ज्वारी खरे दीचे िैसे शेतिऱ्याांना कमंाले नसल्याबाबत

(३२)

१०४७५४ (१५-०४-२०१८).

श्री.सांिय साविारे (भुसावं) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी िुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भस
ु ार्ं तालक्
ु यातील (जि.िंगार्) शासकीय खरे दी केंद्राकिन १ हिार ४३१ जक्र्ीं्ल

ज्र्ारी तर १ हिार १० जक्र्ीं्ल मका माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान खरे दी
करण्यात आला, हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, मका-ज्र्ारी खरे दी कुन २० हदर्साींचा कालार्धीत ्ल्न गेल्यानींतरही
शेतकऱ्याींना याचे पोसे शासनाकिन ्द्यापपयांत कमंालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, ्परोक्त राथकरणी चककशी करण्यात आली आहे काय, चककशीत काय यनषपन्न
झाले आहे र् यानु ींगाने शेतकऱ्याींना पोसे तातिीने कमंण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (१८-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
आधारभत ककीं मत खरे दी योिनेंतगशत या र् ाशपासन ऑनलाईन खरे दी राथकक्रया सुु

करण्यात आली आहे . शेतक-याींकिन शासकीय खरे दी केंद्रार्र भरिधान्याची खरे दी केल्यार्र
एन.ई.एम.एल. या सींतिेमार्शत शेतक-याींच्या खायाींर्र RTGS द्र्ारे रक्कम

्दा करण्यात

येते. भस
ु ार्ं, जि.िंगार् येिे खरे दी केलेल्या ज्र्ारी, मक्याचे शेतकरी चुकारे ऑनलाईन

पध्दतीने नोंदणी करताींना ताींबत्रक चुका झाल्यामं
ु े ्दा. (आयएर्सी कोि, िनधन योिनेचे
खाते नींबर ्सणे, बँक खाते नींबर चुक ्सणे, बींद ्सलेली बँक खाती नींबर दे णे) इयादी
कारणाींमंे शेतक-याींना मालाचे चक
ु ारे ्कशराने कमंाले आहे . सदर ताींबत्रक चक
ु ाींचे यनराकरण

कुन खरे दी केलेल्या सर्श शेतक-याींचे मका र् ज्र्ारीची सर्श रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने
शेतक-याींच्या खायार्र िमा करण्यात आलेली आहे.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
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धचत्रिट क्षेत्रातील िलािाराांना शासनामाफशत दे बयात येणाऱ्या मानधनाबाबत
(३३)

१०५६१० (०६-०४-२०१८).

(ब्रम्हिूरी),

श्री.नसीम

खान

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-िाटील (कशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(चाांहदवली),

श्री.अकमत

ववलासराव

दे शमुख

(लातूर

शहर),

श्री.त्र्यांबिराव कभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.वेाश गायिवाड (धारावी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),
श्री.अमर िांे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम), श्री.हेशवधशन सििां (बल
ु ढाणा),

डॉ.सांतोे टारफे (िंमनुरी), श्री.सांग्राम िोिटे (भोर), श्री.भारत भालिे (िांढरिूर) : सन्माननीय
साांस्िृनति िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनामार्शत राज्यातील धचत्रप् क्षेत्रातील कलाकाराींना याींचे धचत्रप्ातील भकमकाींच्या
दिाशनुसार ् र् ब या श्रेणीनुसार मानधन ्दा करण्याचा धोरणामक यनणशय शासनाने घेतला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्नेक गािलेल्या मराठी र् हहींदी धचत्रप्ात नाययका र् सहनाययकाींची भकमका
करण्याऱ्या ्कभनेत्री सुरेखा ्र्श ऐश्र्याश राणे याींना एका हहींदी धचत्रप्ाचे धचत्रीकरणादरम्यान
झालेल्या ्पघातामुंे ्पींगर् येऊन धचत्रप्क्षेत्र सोिार्े लागल्याने याींना राज्य शासनामार्शत

ुपये १५०० इतके ‘क’ श्रेणी कलाकाराचे मानधन माहे माचश, २०१५ मध्ये र्ा यादरम्यान मींिर
करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, मराठी र् हहींदी धचत्रप्ात साकारलेल्या नाययकेच्या भकमकाींचा वर्चार कुन क
श्रेणी ऐर्िी ् श्रेणीचे मानधन कमंार्े म्हणन याींनी शासनाकिे माहे माचश, २०१५ पासन
सतत मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) ्सल्यास, धचत्रप् क्षेत्रातील याींचे योगदान र् मागणी वर्चारात घेऊन शासनाने याींना ्
श्रेणीचे मानधन मींिर केले ्सल्याचे हदनाींक ८ िानेर्ारी, २०१७ रोिी र्ा यासम
ु ारास
यनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) ्सल्यास, ्कभनेत्री सुरेखा ्र्श ऐश्र्याश राणे या ् श्रेणीच्या मानधनास पात्र ्सताना

याींना क श्रेणीचे मानधन मींिर करण्याची कारणे काय र् यास िबाबदार ्सणाऱ्याींवर्ुध्द
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) याचराथमाणे ुपये २१०० या ् श्रेणीतील मानधनानुसार, माहे माचश, २०१५ ते िानेर्ारी,
२०१८ या कालार्धीतील राथयतमाह ुपये ६००० या र्रकाचे मानधनाची रक्कम याींना ्दा

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्ाही केली ्िर्ा करण्यात येत आहे , नसल्यास, वर्लींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
शासन यनणशय क्र. र्क
ृ मा २०१२/राथ.क्र. ११७/ साीं.का.४, हदनाींक ७ र्ेब्रुर्ारी, २०१४ नुसार

महाराषर राज्यातील र्ध्
ृ द साहहजयक र् कलार्ींताींना याींच्या श्रेणीनुसार राथयतमाह “्”
श्रेणीकषरता ुपये २,१००/-, “ब” श्रेणीकषरता ुपये १,८००/- र् “क” श्रेणीकषरता ुपये १,५००/इतके मानधन दे ण्यात येते.
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
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(४) हे खरे आहे .
(५) राथश्न ्द््ार्त नाही.
सन २०१५-१६ या आधिशक र् ाशत कलार्ींत यनर्ि सकमतीच्या बोठकीत श्रीमती सरु े खा राणे

ऊर्श ऐश्र्याश राणे याींना सींबींधधत सकमतीकिन निरचुकीने “ ् “ श्रेणी ऐर्िी “ क “ श्रेणी
मींिर करण्यात आली होती.

हदनाींक ५ िानेर्ारी २०१७ रोिी मब
ुीं ई ्पनगर जिल्हाततरीय

सकमतीच्या बोठकीत श्रीमती राणे याींना “्” श्रेणी दे ण्याबाबत सकमतीने मींिरी हदलेली आहे .
(६) श्रीमती राणे याींच्या मानधन श्रेणीतील र्रकाची रक्कम

राथयतमाह ुपये ६०००/- नसन

ुपये ६००/- आहे . यानुसार राथयतमाह ुपये ६००/- राथमाणे माचश २०१५ ते माहे िानेर्ारी, २०१८
पयांत एकण ३५ महहन्याींचे र्रकाची रक्कम ुपये २१,०००/- श्रीमती राणे याींच्या खायात
हदनाींक २१ माचश, २०१८ रोिी िमा करण्यात आलेली आहे.
___________
धुंे जिल्हयातील िलावांताांचे मानधनासाठीचे प्रस्ताव
शासनाया मांिूरीसाठी प्रलांतबत असल्याबाबत

(३४)

१०५८२६ (०५-०४-२०१८). श्री. िुणाल िाटील (धुंे ग्रामीण), श्रीमती ननमशला गाववत

(इगतिूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा. वेाश गायिवाड (धारावी), श्री. डी.िी.सावांत
(नाांदेड ्त्तर), डॉ. सांतोे टारफे (िंमनरु ी), श्री. हेशवधशन सििां (बल
ु ढाणा), श्री. राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री. भारत भालिे (िांढरिूर), श्री. अकमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु
श्री.अकमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री. अस्लम शेख (मालाड िजश्चम), श्री. नसीम खान (चाांहदवली) :
सन्माननीय साांस्िृनति िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुंे जिल्हयात सन २०१४-१५, २०१५-१६ र् २०१६-१७ या ३ र् ाशत ५५० कलार्ींताींच्या
मुलाखती घेण्यात येऊन १४८ कलार्ींताींची मानधनासाठी यनर्ि करण्यात येऊन हे राथततार्
शासनाच्या मींिरीसाठी राथलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, या राथततार्ाींना कधीपयांत मींिरी दे ण्यात येणार आहे र् जिल्हयातील कलार्ींताचे
मानधन कधी सुु करण्यात येणार आहे,

(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. समाि कल्याण ्धधकारी जिल्हा पषर द
धुंे याींच्याकिन सन २०१४-१५, २०१५-१६ र् २०१६-१७ या ३ र् ाशची एकण १४८ नर्ीन मींिरी

कलार्ींताींची यादी साींतकृयतक कायश सींचालनालयाकिे हदनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी राथाप्त
झाली. मात्र सदर यादीसोबत मींिर कलार्ींताींचे बँकेचे तपशील िोिलेले नसल्यामं
ु े सदर
कलार्ींताींचे दे यक मींिरीसाठी पाठवर्ता आले नाही.

(२) हदनाींक २३ माचश, २०१८ रोिी सींबींधधत कलार्ींताींचे बँकेचे तपशील समाि कल्याण
कायाशलय, धुंे याींचेमार्शत साींतकृयतक कायश सींचालनालयाकिे राथाप्त झाल्यामुंे याबाबतचे
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दे यक ्धधदान र् लेखा ्धधकारी, मुींबई याींच्याकिे सादर करण्यात आले ्सन

सदर दे यक

पारीत होताच सदर कलार्ींताींच्या खायार्र ऑनलाईन पध्दतीने मानधन िमा करण्यात
येईल.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
नाकशि येिे गोरे गावया (मांब
ु ई) धतीवर दादासाहे ब फांिे धचत्रिटसष्ट्ृ टी ननमाशण िरबयाबाबत
(३५)

१०६६५३ (०५-०४-२०१८) : श्री. छगन भि
ु बं (येवला): सन्माननीय साांस्िृनति िायश

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाकशक येिे बीओ्ी तर्ार्र गोरे गार्च्या धतीर्र दादासाहे ब र्ांके धचत्रप्सषृ ्ी यनमाशण
करण्यासाठी नर्ीन पर्शव्यर्हायशता ्हर्ाल मागर्न कायशर्ाही करण्याचा हदनाींक ५ डिसेंबर,
२०१७ रोिी मा.मींत्री साींतकृयतक कायश वर्भाग याींनी यनणशय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, सदर राथकल्पास मढ
ुीं े गार् (ता.इगतपुरी) येिील िागा साींतकृयतक कायश वर्भागास
हतताींतषरत करण्यासाठी महसल र् र्न वर्भागाने सींमती हदलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, राथश्न भाग (१) बाबत पर्शव्यर्हायशता ्हर्ाल शासनास राथाप्त झालेला आहे
काय,
(४) ्सल्यास, राथश्न भाग (३) मधील पर्शव्यर्हायशता ्हर्ालाच्या ्नु ींगाने नाकशक येिे
धचत्रप्सषृ ्ी यनमाशण करण्यासाठी शासनामार्शत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
महसल र् र्न वर्भागाकिे कायशर्ाही सु
ु आहे .

(३) नाही.

(४) पर्शव्यर्हायशता ्हर्ाल राथाप्त झाला नसल्याने कायशर्ाही करण्याचा राथश्न ्द््ार्त नाही.
(५) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
कसांधुदग
ु श जिल््यातील शेतिऱ्याांिडील भात खरे दी “आधारभूत किां मत खरे दी
(३६)

योिनेंतगशत” ऑनलाइन िद्धतीने सुरु िरबयाबाबत

१०६७६६ (०४-०४-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडां) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

िरु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २०१७-२०१८ मध्ये खरीप पणन हीं गामासाठी कसींधुदग
ु श जिल््यातील शेतकऱ्याींकिील
भात खरे दी “आधारभत ककीं मत खरे दी योिनें तगशत” ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा यनणशय
जिल्हा बािार सकमतीने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) ्सल्यास, सदर यनणशयाच्या ्नु ींगाने तालक
ु ायनहाय ककती भात खरे दी केंद्रे तालक
ु ा
खरे दी-वर्क्री सींघातर्े सुरू करण्यात आली आहे त,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बािट (२६-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
ककमान आधारभत ककीं मत खरे दी योिनेंतगशत वर्केंहद्रत धान खरे दी योिना राज्यात केंद्र
शासनामार्शत र्ेंोर्ेंी राथाप्त होणाऱ्या यनदे शास ्नुसुन राबवर्ण्यात येते. सदर धान खरे दी
योिनेतगशत ऑनलाईन पद्धतीने धान खरे दी करण्याचे केंद्र शासनाचे यनदे श आहे त. यानस
ु ार,

शासन यनणशय क्र. खरे दी- १०१७/राथ.क्र. १४०/नापु २९ हद. ०४ ऑक््ोबर २०१७ नुसार सींपणश
राज्यभर ऑनलाईन पद्धतीने धान खरे दीची योिना राबवर्ण्यात येत आहे .

(२) खरीप पणन हीं गाम २०१७-१८ मध्ये जिल्हा माकेह्ींग कायाशलय कसींधुदग
ु श याींचेमार्शत एकण

१७ धान खरे दी केंद्र सुु करण्यात आलेली होती. धान खरे दी केंद्राींची तालक
ु ायनहाय सींख्या
पढ
ु ीलराथमाणे

सार्ींतर्ािी-७, दोिामागश-१, कणकर्ली-१, र्ेंगुलाश-१, कुिां-२, र्ोभर्र्ािी-१ मालर्ण-३,दे र्गि-१
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
राज्यातील अांत्योदय कशधाितत्रिेतील नावे प्राधान्य यादीत घालबयाचा
ननणशय रद्द िरबयाया मागणीबाबत
(३७)

१०७१६४ (१५-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुिेिर (चांदगड), श्री.ियांत िाटील

(इस्लामिूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन िाटील (तासगाव - िवठे महाांिां),
श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िंवा) :

सन्माननीय अन्न व नागरी िरु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ्ींयोदय कशधापबत्रकेतील नार्ाींचा राथाधान्य यादीत समार्ेश करण्याचा शासनाचा
यनणशय

रद्द

करण्याबाबत

आिरा,

गिहहींग्लि

र्

चींदगि

तालुक्यातील

एका

रािकीय

पक्षाच्यार्तीने यनर्ेदन तहकसलदाराींना माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये र्ा यादरम्यान हदले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, सदर यनणशयाला राज्यभरातन वर्रोध होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, ्क्त मागणीच्यार्तीने शासनाने आतापयांत कोणती कायशर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे , ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय
आढंन आले,
(४) नसल्यास,वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (१८-०५-२०१८) : (१) होय.
(२) ्ींशत: खरे आहे.
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(३) ्ींयोदय ्न्न योिनेतील ज्या कशधापबत्रकाधारकाींना राथाधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांमध्ये

समावर्ष् करण्यात आले आहे , याींना राषरीय ्न्नसुरक्षा ्धधयनयमातील तरतदीनुसार
राथयतमाह राथयतव्यक्ती ५ ककलो ्न्नधान्याचा परु र्ठा करण्यात येत आहे . ्शा राथकारे

लाभार्थयाांना ्न्नधान्याचा लाभ कमंण्यापासन र्ींधचत ठे र्ण्यात आले नसल्याने, सदर यनणशय
सद्यजतितीत रद्द करण्याचा राथश्न ्द््ार्त नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
नाकशि जिल्हयातील धान्य साठवणुिीिषरता गोदामे अिुरी असल्याबाबत
(३८)

१०८६५७ (०५-०४-२०१८).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाकशि िजश्चम), डॉ.राहूल आहे र
(चाांदवड), श्री.योगेश (बािू) घोलि (दे वंाली) :
सन्माननीय अन्न व नागरी िुरवठा आणण
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाकशक जिल्हयात धान्य साठर्णुकीसाठीचे गोदामे ही ्पुरी ्सल्यामुंे तसेच सध्या
्सलेली गोदामे ही ्यतशय दयनीय जतितीत ्सल्यामं
ु े कशधापबत्रका धारकाींना यनकृष्

दिाशचा धान्य पुरर्ठा केला िात ्सल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१७ र् माहे िानेर्ारी, २०१८
मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, राज्यात नाकशक जिल््यासाठी सर्ाशधधक धान्याचे यनयतन ्चल केले िात
्सन साधारणपणे दरमहा २२ हिार मेहरक ्न धान्याची ्चल केली िाते मात्र जिल््यात
्पलब्ध गोदामाींची धान्य साठर्णक
ु ीची क्षमता १७ हिार मेहरक ्न इतकीच आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) ्सल्यास नाकशक जिल्हयामध्ये ्पुरी गोदामे ्सल्यामुंे नवर्न २१ गोदामे बाींधण्याची
मागणी पुरर्ठा वर्भागाने सन २०१२ मध्ये शासनाकिे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) ्सल्यास, ्पु-या गोदामाींमं
ु े धान्याची नासािी होत ्सन कशधापबत्रकाधारकाींना यनकृष्
धान्यपुरर्ठा करार्ा लागत आहे तसेच रे शनच्या धान्याला कीि लागत ्सल्याने हिारो ्न
धान्य र्ाया िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) ्सल्यास, या राथततार्ाींना ्दयापही मींिुरी दे ण्यात आलेली नाही हे खरे आहे काय,

(६) ्सल्यास सदरहु राथततार्ाींना तातिीने मींिुरी दे ऊन यनधी ्पलब्ध कुन दे ण्यात येणार
आहे काय, ्सल्यास, नाकशक जिल््यात िादा धान्य गोदामे बाींधण्यासाठी शासनाने कोणती
कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

्सल्यास, याबाबत चककशी करण्यात आली आहे

काय, चककशीत काय आढंन आले, नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) र् (५) नाकशक जिल्हयात दरमहा साधारणपणे २१५०० मे.्न धान्य यनयतनाची
्चल होते. सदयजतितीत नाकशक जिल्हयाची ्पलब्ध साठर्णक क्षमता १७७५० मे.्न इतकी
आहे . नाबािशच्या ग्रामीण पायाभत वर्कास यनधी माकलका-१७ ्ींतगशत नाकशक जिल्हयाकिन
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राथाप्त राथततार्ापोकी ८ गोदामाींना हद.०५.०८.२०१३ रोिीच्या शासन यनणशयान्र्ये राथशासकीय
मान्यता दे ण्यात आली आहे. यापोकी दे र्ंा तालुक्यातील १८०० मे.्न क्षमतेचे गोदाम
र्ापरात आहे .

(६) नाकशक जिल्हयातील नर्ीन गोदाम बाींधकाम राथततार्ाबाबत पढ
ु ील कायशर्ाही सु
ु आहे.
___________
राज्याला दे बयात येणारा रॉिेलचा िुरवठा िमी िेल्याबाबत
(३९)

१०९११८ (२०-०४-२०१८).

श्री.बांासाहे ब िोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी), श्री.अकमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम),
ु

श्री.अकमन िटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड ्त्तर),
श्री.िुणाल िाटील (धं
ु े ग्रामीण), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अमर िांे (आवी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमशला गाववत (इगतिूरी), प्रा.वेाश गायिवाड (धारावी),
श्री.अब्दल
ु सत्तार (कसल्लोड), श्री.आकसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत भालिे (िांढरिरू ),
डॉ.सांतोे टारफे (िंमनुरी), श्री.सांग्राम िोिटे (भोर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी िुरवठा

आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याला दे ण्यात येणारा रॉकेलचा

पुरर्ठा केंद्र शासनाच्या ्ज्र्ला योिने्ींतगशत

तर्यींपाकाच्या गॅस कसलेंिरची कृत्रीम आकिेर्ारी दाखर्न
काय,

कमी करण्यात आला, हे खरे आहे

(२) ्सल्यास, सींपणश राज्य रॉकेलमुक्त करण्याची घो णा शासनाने
आहे काय,

केली आहे , हे ही खरे

(३) ्सल्यास, ्क्त घो णेमुंे राज्यातील ५५ हिार हॉकसश र् षर्े लसश र् याींच्यार्र ्र्लींबन
्सणा-या सम
ु ारे ३ लाख लोकार्ींर ्पासमारीची र्ें आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार ्क्त हॉकसश र् षर्े लसशच्या पुनर्शसनासाठी कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (०९-०५-२०१८) : (१) राथधानमींत्री ्ज्र्ला योिना केंद्र शासन ्ींगीकृत
्सलेल्या तेल कींपन्याींकिन राबवर्ण्यात येत.े तेल कींपन्याींकिन राथाप्त झालेल्या माहहतीनुसार

सदर योिने्ींतगशत राज्यात हद.२८.०२.२०१८ ्खेरपयांत १७.८६ लक्ष गॅस िोिण्या वर्तरीत
करण्यात आलेल्या आहे त. राज्यातील गॅस िोिण्याींची सींख्या वर्चारात घेऊन केंद्र शासनाकिन
राज्यास केरोकसनचा को्ा ्पलब्ध करून हदला िातो. केंद्र शासनाने माहे िुलो ते सप््ें बर,
२०१७ या यतमाहीकरीता राज्यास ९८६४० कक.ली. इतका तर माहे ऑक््ोबर ते डिसेंबर, २०१७
पासन ९३७०८ कक.ली इतका केरोकसन को्ा ्पलब्ध कुन दे ण्यात आला आहे .

(२) र् (३) राज्य केरोकसन मुक्त करण्याबाबत कोणतीही घो णा करण्यात आलेली नाही.

(४) केरोकसन हॉकसश र् षर्े लसश याींची यनयुक्ती कमीशन तर्ार्र करण्यात आली आहे .शासन

यनणशय हद.१४ सप््ें बर, २०१६ ्न्र्ये ककरकों/हॉकसश वर्क्रेयाींचे कमीशन ु.२५०/-राथयत कक.ली
र्रून रू.४५०/-राथयत कक.ली. ्से र्ाढवर्ण्यात आले आहे.
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तसेच शासन यनणशय हद.७ सप््ें बर, २०१७ नस
ु ार केरोकसन वर्क्रेते र् तर्तत धान्य

दक
ु ानातन फ्री सेल केरोकसन र् ५ कक.ग्रॅ.चे लहान कसलेंिर वर्क्री करण्यास मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे .

(५) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
अहमदनगर जिल्हयात िुरवठा ववभागाने गव्हाचे ननयतन िमी िरुन
मक्याचे ननयतन िरबयाया हदलेल्या सच
ू ना

(४०)

१०९१२१ (०५-०४-२०१८).

श्री.बांासाहे ब िोरात (सांगमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हिूरी), श्री.अकमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम),
ु

श्री.अकमन िटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.िी.सावांत (नाांदेड ्त्तर), श्री.िुणाल िाटील (धुंे ग्रामीण),
श्री.अमर िांे (आवी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.ववरें द्र िगताि (धामणगाव रे ल्वे),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वेाश गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमशला गाववत (इगतिरू ी),

डॉ.सांतोे टारफे (िंमनुरी), श्री.भारत भालिे (िांढरिूर), श्री.सांग्राम िोिटे (भोर), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (कसल्लोड), श्री.हेशवधशन सििां (बुलढाणा), श्री.अकमत झनि (षरसोड), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली) :
सन्माननीय अन्न व नागरी िुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ्हमदनगर जिल्हयात जिल्हा परु र्ठा वर्भागाने राथयेक तालक्
ु याचे गव्हाचे यनयतन कमी

कुन याएर्ेिी मक्याचे यनयतन करण्याचे कंवर्ले ्सन ्हमदनगर जिल्हयात १६ हिार
जक्र्ीं्ल मक्याचे वर्तरण तर्तत धान्य दक
ु ानातन केले िाणार ्सल्याचे नुकतेच यनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२)

्सल्यास, गव्हाचे वर्तरण कमी करण्याची कारणे काय आहेत,

(३) ्सल्यास, याबाबत लाभार्थयाांचे वर्रोध लक्षात घेता ्न्न र् नागरी पुरर्ठा वर्भागाच्या
हदनाींक १९ डिसेंबर, २०१७ च्या आदे शाचा पन
ु वर्शचार कुन गव्हाचे वर्तरण करण्याबाबत काय
कायशर्ाही केली आहे र्ा करणार आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (२६-०४-२०१८) :

(१) होय.

्हमदनगर जिल््यामध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या २८६०४.५ जक्र्ीं्ल मक्याचे र्ा्प
माहे िानेर्ारी, २०१८ ते माहे एवराथल, २०१८ या कालार्धीत करण्यात येत आहे .
(२) र् (३) राज्यामध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या मक्याचे र्ा्प याराथमाणात गव्हाचे यनयतन
कमी कुन राथयतककलो १/- या दराने

लक्ष्य यनधाशषरत सार्शियनक वर्तरण व्यर्तिे्ींतगशत

करण्याबाबत केंद्र शासनाचे धोरण आहे . या्नु ींगाने हदनाींक १९ डिसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्र्ये

मका र्ा्प करण्याबाबत सचना दे ण्यात आल्या ्सल्याने, या सच
ु नाींचा पनवर्शचार करण्याची
आर्श्यकता हदसन येत नाही.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

वर्.स. ४३६ (30)
भांडारा व िवनी (जि.भांडारा) तालक्
ु यातील ग्राहिाांना प्राधान्याने
िुटूांब योिनेअांतगशत समाववष्ट्ट िरबयाबाबत

(४१)

१०९१८५ (०६-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

िरु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींिारा र् पर्नी तालक्
ु यातील सार्शियनक वर्तरण राथणाली्ींतगशत ्न्न धान्य राथाप्त

होणाऱ्या ग्राहकाींना हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ नींतर ज्या ग्राहकाींची रे शनकािश नव्याने तयार
झाली आहे त या ग्राहकाींना राथाधान्याने ्न्न कु्ीं ब योिने्ींतगशत समावर्ष् करून धान्य
कमंण्यासाठीचे

यनर्ेदन

हदनाींक

०२

िानेर्ारी,

२०१८

रोिी

र्ा

यासम
ु ारास

तिायनक

लोकराथयतयनधीींनी मा.्न्न नागरी पुरर्ठा मींत्री याींना यनर्ेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) ्सल्यास, राथाधान्य कु्ीं ब योिने ्ींतगशत सदर ग्राहकाींचा समार्ेश करण्याच्या ्नु ींगाने
चककशी करून शासनाने कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) ्सल्यास, हदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१६ नींतर ज्या ग्राहकाींचे रे शनकािश तयार आहे त या
ग्राहकाींना राथाधान्य कु्ीं ब योिनेच्या ्नु ींगाने ्न्न धान्य पुरर्ठा करणे शासनाच्या
वर्चाराधधन आहे काय,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (२६-०४-२०१८) : (१) होय.
(२)

र् (३) राज्यातील कशधापबत्रकाधारकाींचे आधार कसिीींगचे काम सुु आहे. या आधार

कसिीींगनस
ु ार इष्ाींक बदलाची कायशर्ाही सु
ु ्सन, सद्यजतितीत हदनाींक ३० सप््ें बर, २०१६

पयांतच्या सर्श कशधापबत्रकाधारकाींचा राषरीय ्न्नसुरक्षा योिनेत समार्ेश करण्याबाबत वर्चार
करण्यात येत आहे . कोणताही पात्र र् योग्य लाभािी ्न्नधान्याच्या लाभापासन र्ींधचत
राहणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात येत आहे.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________

प्रािकमि, माध्यकमि व ्च माध्यकमि अनुदाननत शांे तील कशक्षि व कशक्षिेत्तर
िमशचाऱ्याांना ६ व्या वेतन आयोगातील ििबािी दे बयाबाबत

(४२)

१०९२५९ (०६-०४-२०१८).

श्री.सांिय िेंिर (ठाणे) :

सन्माननीय शालेय कशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील राथािकमक, माध्यकमक र् ्च्च माध्यकमक ्नुदायनत शांे तील कशक्षक र्
कशक्षकेतर कमशचाऱ्याींना ६ व्या र्ेतन आयोगातील िकबाकी रोख तर्रूपात ्दा करण्यात
आली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) ्सल्यास ७ र्ा र्ेतन आयोग राज्यात लाग होत ्सताींना ६ व्या र्ेतन आयोगाची
िकबाकी रोख तर्रूपात दे ण्याची मागणी नागपर वर्भागाचे िनराथयतयनधी याींनी शासनास
्नुक्रमे हदनाींक १९ सप््ें बर,२०१७ र् हदनाींक १० नोव्हें बर, २०१७ रोिीच्या पत्रान्र्ये केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, या राथकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार ्क्त िकबाकी दे ण्याबाबत कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) ६ व्या र्ेतन आयोगाची िकबाकी िमा करण्याबाबत कायशर्ाही सुु आहे .
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
िुणे (जि.िुणे) शहर व ग्रामीण भाग िेरोसीनमुक्त िरबयाबाबत
(४३)

१०९४६४ (२४-०४-२०१८).

श्री.सांग्राम िोिटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.भारत

भालिे (िांढरिूर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय अन्न व नागरी िुरवठा आणण ग्राहि
सांरक्षण मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु

(१) पुणे (जि.पुणे) शहर र् ग्रामीण भाग शींभर ्क्के केरोसीनमुक्त करण्याचा शासनाने यनणशय
घेतल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच केरोसीनसाठी पयाशयी इींधन पुरवर्णेबाबत शासन वर्चाराधीन आहे काय, ्सल्यास
याचे तर्रूप काय आहे ,

(३) ्सल्यास, ्क्त यनणशयाची लर्करात लर्कर ्ींमलबिार्णी करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
माहे एवराथल, २०१७ पासन पण
ु े शहर केरोकसन मुक्त करण्यात आलेले आहे. तिावप,

ग्रामीण भाग केरोकसनमक्
ु त करण्याबाबत कोणताही यनणशय घेण्यात आलेला नाही.

(२) र् (३) शासन यनणशय हद.७ सप््ें बर, २०१७ नुसार केरोकसन वर्क्रेते र् तर्तत धान्य

दक
ु ानदार याींना तर्तत धान्य दक
ु ानातन फ्री-सेल केरोकसन र् ५ कक.ग्रॅ.चे लहान कसलेंिर
वर्तरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . तसेच केंद्र शासनाकिन दाषरद्र्य रे ख
े ालील
कु्ुींबाींना राथधानमींत्री ्ज्ज्र्ला योिनेंतगशत गॅस िोिण्या वर्तरीत करण्यात येत आहे त.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
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मुांबईतील गोरे गाव (िूव)श येिील दादासाहे ब फांिे धचत्रनगरीतील दोन स्टुडडओ
महामांडंाने षरलायन्स िांिनीला अवैधषरत्या हस्ताांतरीत िेल्याबाबत

(४४)

१०९६२८ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायश

(१) मुींबईतील गोरे गार् (पर्श) येिी दादासाहे ब र्ांके धचत्रनगरीतील दोन त्ुडिओ आणण कर्ल्म
राथयोगशांा

(कर्ल्म

लॅ ब्रो्रीि),

महाराषर

धचत्रप्

रीं गभमी

आणण

साींतकृयतक

वर्कास

महामींिंाने षरलायन्स कींपनीला हतताींतरीत केल्याचे नुकतेच यनदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त त्ुडियो र् राथयोगशांा कोणया यनक ाखाली र् कराराद्र्ारे , कोणया
हदनाींकास महामींिंाने षरलायन्स कींपनीला हतताींतरीत केले आहेत र् याद्र्ारे महामींिंास
दरमहा राथमाणे र्ाव क
श ककती ुपये महसल षरलायन्स कींपनीकिन राथाप्त होत आहे ,
(३) ्सल्यास, सदर राथकरणात, त्ुडियो र् राथयोग शांे चे बेकायदा हतताींतरण झाले

्सल्यामं
ु े याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीचे यनषक श काय आहे त,

यानुसार ्क्त ्र्ोध हतताींतरण रद्द करणेबाबत शासनातर्े कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) दादासाहे ब र्ांके धचत्रनगरीने मे.ॲिलॅ ब कर्ल्म राथा.कल. याींना कर्ल्म राथोसेकसींग लॅ ब्रॉ्री
्भारण्याकरीता हद.०३.०२.१९९४ रोिीच्या करारनाम्यानस
ु ार ८७०७.५० चक.मी. िमीन ३३
र् ाशकरीता मे.ॲिलॅ ब कर्ल्म राथा.कल. याींना ३ त्ुडिओ (कलागारे क्र.VII, VIII र् IX) यनवर्दे

राथकक्रयेद्र्ारे २० र् ाशसाठी बाींधा, र्ापरा र् हतताींतरीत करा या तर्ार्र भािेपट्टयार्र दे ण्यात
आले. सन २००९ मध्ये मे.ॲिलॅ ब कर्ल्म राथा.कल. याींनी कींपनीचे नार् बदलन मे.षरलायन्स

कमडिया र्क्सश ्से केले आहे. सदर नार्ात झालेला बदल भारत सरकार कींपनी व्यर्हार,
मींत्रालय याींनी हद.०५.१०.२००९ रोिी राथमाणपत्र दे ऊन राथमाणणत केले आहे .
कर्ल्म राथोसेकसींग लॅ ब्रो्रीच्या करारनाम्यानुसार कर्ल्म राथोसेकसींग सींबींधधत ्लाढालीर्र

३% महसल र् राथती र् श ु.२ लक्ष भािे महामींिंास कमंते. कलागारे क्र.VII, VIII र् IX चे
मींिर र्ाव क
श भािे ्नुक्रमे ु.७८,६५,०००/-, ु.९३,०५,०००/- र् ु.५६,२८,०००/- ्से आहे . सदर
र्ाव क
श भाियामध्ये ४ ते ८ र् ाशसाठी ३%

९ ते १३ र् ाशसाठी ४% र् १४ ते २० र् ाशसाठी ५%

्शी र्ाढ करारनाम्यामध्ये नमद आहे .
(३) मे.ॲिलॅ ब राथा.कल. याींनी कींपनीचे नार् बदलन मे.षरलायन्स कमडिया र्क्सश ्से केले ्सुन
बदलास भारत सरकार कींपनी व्यर्हार, मींत्रालय याींनी हद.०५.१०.२००९ रोिी मान्यता हदली

आहे . कींपनीच्या नार्ात बदल झाला तरी कींपनीच्या सर्श व्यर्हाराींसाठी नर्ीन नार्ामं
ु े
कींपनीशी पुन: नव्याने करार करण्याची आर्श्यकता नाही ्से ्कभराथाय या महामींिंाच्या

कींपनी सेक्रे्रीनी हदलेले आहे त. यामं
ु े चककशी ्िर्ा कारर्ाई करण्याचा राथश्न ्द््ार्त
नाही.
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(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
राज्यात ववशेेत: नाकशि जिल््यात िेंद्रीय राष्ट्रीय अन्नसरु क्षा अधधननयम
लागू िरून िात्र लाभार्थयाांना या योिनेत समाववष्ट्ट िरबयाबाबत

(४५)

१०९७९५ (२४-०४-२०१८).

श्री.आकसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी िुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाकशक

्ींमलबिार्णी
काय,

जिल्हयासह

सींपणश

राज्यात

केंद्रीय

राषरीय

्न्नसुरक्षा

्धधयनयमाची

हदनाींक १ र्ेब्रुर्ारी, २०१४ मध्ये र्ा यासम
ु ारास सु
ु केली आहे , हे खरे आहे

(२) ्सल्यास, राषरीय योिने्त
ीं गशत नव्याने लाभार्थयाांची यनर्ि करण्यासाठी
हदनाींक ३ माचश, २०१७ च्या शासन यनणशयाराथमाणे जिल्हायनहाय सध
ु ाषरत इष्ाींक दे ण्यात आला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले र्
यानस
ु ार हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन यनणशयाराथमाणे राषरीय ्न्नसरु क्षा
योिने्त
ीं गशत योग्य र् गरि लाभार्थयाशची यनर्ि करण्यासाठी सचना यनगशकमत करण्यात आल्या

्सन याष्ष्ीने राज्यात सर्श कशधापबत्रकाींचे आधार कसिीींगचे काम करण्यात येत ्सन सर्श
पात्र लाभार्थयाशना राषरीय ्न्नसरु क्षा योिनेमध्ये समावर्ष् करण्याबाबत कोणती कायशर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (१८-०५-२०१८) : (१) र् (२) होय.
(३) राषरीय ्न्नसुरक्षा ्धधयनयमाींतगशत शहरी भागातील ₹५९,०००/- र् ग्रामीण भागातील

ु.४४,०००/- कमाल र्ाव क
श
्पन्न ्सलेल्या लाभार्थयाांचा पात्र लाभािी म्हणन समार्ेश
करण्यात आलेला आहे . राज्यामध्ये सध्या कशधापबत्रकाींच्या आधार कसिीींगचे काम सुु ्सन,
सदर काम बहुताींश पणश झालेले आहे . कशधापबत्रकाींच्या आधार कसिीींगचे काम पणश झाल्यार्र
राषरीय ्न्नसुरक्षा ्धधयनयम, २०१३ ्ींतगशत समावर्ष् न झालेल्या लाभार्थयाांना
्न्नधान्याचा लाभ दे ण्याबाबतचा यनणशय हदनाींक १५ िानेर्ारी, २०१६ रोिीच्या

शासन

यनणशयान्र्ये घेण्यात आला आहे .
कशधापबत्रकाींच्या आधार कसिीींगचे काम पणश झाल्यार्र ्पात्र कशधापबत्रकाधारकाींची लाभािी
म्हणन नोंद होणार नसल्याने ते आपोआप रद्द होतील आणण यामुंे राथाप्त झालेल्या
इष्ाींकानुसार नर्ीन पात्र लाभार्थयाांचा योिनेत समार्ेश करण्यात येईल.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
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अांबरनाि (जि.ठाणे) येिील कशधावाटि िायाशलय-४६ फ मध्ये मांिूर
असलेली िमशचाऱ्याांची षरक्त िदे भरणेबाबत

(४६)

११०५३२ (०५-०४-२०१८).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाि) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी िरु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ्ींबरनाि (जि.ठाणे) येिील कशधार्ा्प कायाशलय-४६ र् मध्ये मींिर ्सलेली कमशचाऱ्याींची
्नेक पदे षरक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) ्सल्यास, कशधार्ा्प कायाशलयात वर्वर्ध कामाकषरता येणाऱ्या नागषरकाींच्या ्िचणी दर
व्हाव्यात याकरीता ्क्त कायाशलयातील मींिर ्सलेली षरक्त पदे तातिीने भरण्यात यार्ेत
्शी मागणी तिायनक लोकराथयतयनधीींनी मा.्न्न र् नागरी पुरर्ठा मींत्री याींच्याकिे हदनाींक १५
डिसेंबर, २०१७ रोिी र्ा यासुमारास पत्राव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, मागणीच्या ्नु ग
ीं ाने शासनाने मींिर ्सलेली षरक्त पदे भरण्याबाबत काय
यनणशयामक कायशर्ाही केली सदर कायशर्ाहीची सद्यःजतिती काय आहे ,
(४) नसल्यास वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (२७-०४-२०१८) : (१), (२) र् (३) ्ींबरनाि (जि.ठाणे) येिील कशधार्ा्प
कायाशलय क्र.४६ र्

मध्ये वर्वर्ध सींर्गाशतील एकण ३० पदे मींिर आहे त. यापोकी १७ पदे

भरलेली आहे .
वर्त वर्भागाच्या हद.२९.६.२०१७ च्या शासन यनणशयानुसार पदाींचा आढार्ा घेण्यात आला

्सन ्क्त आढार्ा वर्त वर्भागाच्या मींिरीसाठी पाठवर्ण्यात आला आहे. ्क्त आढार्ा
मींिर झाल्यानींतर पदे भरण्याची कायशर्ाही करण्यात येईल.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________

्स्मानाबाद जिल्हयातील वद
ृ ध साहहत्यीि िलावांताना
ििीत मानधन दे बयाबाबत

(४७)

११०८३० (०६-०४-२०१८).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (्मरगा) :

िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) ्तमानाबाद जिल्हयातील र्द
ृ ध साहहयीक र् कलार्ींत याींचे मानधन ऑक््ोबर, २०१६
पासुन िककत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, याबाबत ्मरगा-लोहारा येिील लोकराथयतनीधीनी मा.सामाजिक न्यायमींत्री याींना
माहे िानेर्ारी, २०१८ मध्ये लेखी यनर्ेदनादर्ारे वर्नींती केलेली होती, हे खरे आहे काय,
(३) ्सल्यास, याबाबत ्दयापपयांत शासनाकिन कोणतीही कायशर्ाही झालेली नाही, हे खरे
आहे काय,
(४) ्सल्यास, सदर राथकरणी कायशर्ाहीस होणाऱ्या वर्लींबाची कारणे काय आहे त,
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श्री. ववनोद तावडे (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
्तमानाबाद जिल्हयातील ८१७ कलार्ींतापोकी ६१० कलार्ींताींना महहना ुपये श्रेणीनस
ु ार

्-२१०० ु.ब-१८०० ु, र् क-१५०० ु. राथमाणे ऑनलाईन मानधन िे् बँक खायात िमा
करण्यात येत.े

्र्शषरत २०७

कलार्ींताींपोकी १८ कलार्ींताचे बॅक खाते नींबर र् आयएर्एसी

कोि राथाप्त झाल्याने हद. ११ एवराथल, २०१८ रोिी कलार्ींताच्या बँक खायात िे् ऑनलाईन
मानधन िमा करण्यात आलेले आहे . ्र्शषरत १८९ कलार्ींत हे मयत ्सन समाि कल्याण
्धधकारी, जिल्हा पषर द, ्तमानाबाद याींच्या ततरार्र र्ारसदारासींबध
ीं ी कायशर्ाही सु
ु आहे.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
्मरगा तालुक्यात एकण ७४ कलार्ींत ्सन यापोकी ६८ कलार्ींताींच्या खायात

यनयकमतपणे मानधन िमा करण्यात आलेले आहे .

्र्शषरत ६ कलार्ींताींचे बँक खाते तपशील

माहे डिसेंबर, १७ मध्ये राथाप्त झाल्याने याींच्या खायात ऑनलाईन मानधन िमा करण्यात
आले आहे.
लोहारा तालुक्यातील एकण १३ कलार्ींतापोकी १० कलार्ींताींचे बँक खाते नींबर र्

आयएर्एसी कोि राथाप्त झाल्याने हदनाींक ११ एवराथल, २०१८ रोिी कलार्ींताींच्या बँक खायात
िे् ऑनलाईन मानधन िमा करण्यात आलेले आहे त.

्र्शषरत ३ कलार्ींत मयत ्सन

याींच्या र्ारसदार पती/पनी याींना मानधन मींिर करण्याची कायशर्ाही जिल्हा समाि कल्याण
्धधकारी याींचे ततरार्र सुु आहे.
(४) राथश्न ्द््ार्त नाही.

___________
राज्यात ननिृष्ट्ट दिाशचा मिा रे शन दि
ु ानदारास खरे दी िरबयाबाबत होत असलेली सक्ती
(४८)

१११२१०

(२४-०४-२०१८).

श्रीमती

ननमशला

गाववत

(इगतिूरी),

डॉ.सांतोे टारफे

(िंमनुरी), श्री.अकमन िटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड िजश्चम), प्रा.वेाश गायिवाड
(धारावी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी िुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात मक्याचे ्पादन र्ाढल्याने नाकशक जिल्हयातन ३८ हिार जक्र्ीं्ल मक्याची
खरे दी करण्यात आलेला मका र् भ
श रापासन पिन राहहल्याने याची गण
ु र्ता र् दिाश खराब
झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, ्क्त यनकृष् दिाशचा मका

रे शन दक
ु ानदारास खरे दी करण्याची सक्ती होत

्सल्याचे माहे िानेर्ारी, २०१८ मध्ये र्ा यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(३) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले र्
यानुसार यनकृष् दिाशचा मका रे शन दक
ु ानदारास घेण्यास सक्ती करणा-या सींबधधत दो ी
्धधकारी / कमशचारी याींचेर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बािट (१८-०५-२०१८) : (१) र् (२) हे खरे नाही.
नाकशक जिल््यामध्ये खरीप पणन हीं गाम २०१६-१७ मध्ये खरे दी करण्यात आलेल्या
३८१३१.८० जक्र्ीं्ल मक्याचे र्ा्प माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये ्ींयोदय ्न्न योिनेतील
लाभार्थयाांना राथयत कशधापबत्रका ४ ककलो र् राथाधान्य कु्ुींब लाभार्थयाांना राथयतव्यक्ती १ ककलो
याराथमाणे राथयतककलो ु.१/- या दराने करण्यात आलेले आहे .

सदर मक्याची गुणर्ता र् दिाश शासनाने वर्हहत केल्यानुसार ्सन, सदर मका

घेण्यास नकार हदल्याबाबतच्या तक्रारी राथाप्त झालेल्या नाहीत.
(३) र् (४)

राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
क्ाांनतसूयश ज्योनतराव फुले फोरमनने आिल्या ववववध मागबयासाठी
िण
ु े येिे िाढलेली महारॅली

(४९)

१११३९७ (०५-०४-२०१८).

प्रा.वेाश गायिवाड (धारावी) :

िायश मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुलीींची पहहली शांा ्सलेला कभिेर्ािा (जि.पुणे) येिे

सन्माननीय साांस्िृनति

राषरीय तमारक करार्े, महामा

ज्योतीबा र्ुले आणण ज्ञानज्योती सावर्त्रीबाई र्ुले याींना सींयुक्तषरया भारतरन पुरतकार
द्यार्ा, म.र्ुलेंचे समग्र साहहय पन्
ु हा राथकाकशत करार्े, ओबीसीींची िनगणना घोव त करार्ी या

मागण्याींसाठी क्राींयतसयश ज्योयतरार् र्ुले र्ोरमनने पुणे येिे महारॅली काढली ्सल्याचे हदनाींक
२ िानेर्ारी, २०१८ रोिी र्ा यासम
ु ारास यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत काय आढंन आले र्
यानुसार महारॅलीच्या माध्यमातन केलेल्या मागण्याींर्र कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०४-२०१८) : (१) हे ्ींशत: खरे आहे.
तिावप र्ुले दाम्पयाींना ्कभर्ादन करण्यासाठी र् याींच्या सन्मानािश ्णखल भारतीय

मांी महासींघ पुणे याींचेमार्शत हद. १ िानेर्ारी, २०१८ रोिी

महारॅलीचे आयोिन करण्यात

आले होते.

(२) सदर महारॅली कभिेर्ािा ते महामा र्ुले र्ािा र् तेिन पुढे सावर्त्रीबाई र्ुले तमारक,
भर्ानी पेठ, पणे या हठकाणी िाऊन वर्सजिशत झाली. सदर महारॅलीचे आयोिन र्ुले
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दाम्पयाींना ्कभर्ादन करण्यासाठी र् याींच्या सन्मानािश करण्यात आले ्सल्यामुंे

सींयोिकाींनी शासनाच्या कोणयाही वर्भागास मागण्याींचे यनर्ेदन सादर केलेले नाही. यामुंे
शासनाकिन कायशर्ाही करण्याचा राथश्न ्द््ार्त नाही.
(३) राथश्न ्द््ार्त नाही.
___________
मौिे तेर, ढोिी, तंवडा व येडशी (जि.्स्मानाबाद) या चार गावाांसाठीची
िाणी िरू वठा योिना िव
श त सरु
ु व
ु िरबयाबाबत
(५०)

११४७३९ (१९-०४-२०१८).

श्री.राणािगिीतकसांह िाटील (्स्मानाबाद) :

सन्माननीय

िाणीिुरवठा व स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ढोकी, तिर्ंा, येिशी तेर (जि.्तमानाबाद) या चार गार्ाींस तेरणा धरणार्ुन पाणी
पुरर्ठा करण्याची योिना आहे, हे खरे आहे काय,

(२) ्सल्यास, गत तीन र् ाशत सततचा दषु कां ्सल्याने सदरह पाणीपुरर्ठा योिना बींद
होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) ्सल्यास, सदरह पाणीपरु र्ठा योिनेची वर्द्यत
ु िोिणी महावर्तरणाने कायमची बींद
केलेली ्सन बींद कांातील पाणीपुरर्ठा दे यकाची रक्कम आकारण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) ्सल्यास, यार् ी चाींगला पाऊस पिल्याने तेरणाधरण भरलेले ्सल्यामुंे सदरह
पाणीपुरर्ठा पर्शर्त सुु करण्यासाठी लोकराथयतयनधी याींनी राथधान सधचर्, पाणीपुरर्ठा र्
तर्च्ाता वर्भाग, मींब
ु ई याींच्याकि हदनाींक ३ िानेर्ारी, २०१८ रोिी र्ा यासम
ु ारास लेखी
पत्रव्यर्हार केलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(५) ्सल्यास, याबाबत शासनाने चककशी केली आहे काय, यात काय आढंन आले र्
यानुसार ्क्त पाणी पुरर्ठा सुु करण्यासाठी कोणती कायशर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०६-२०१८) : (१) होय,
(२) होय,
(३) ्शींत: खरे आहे ,

योिनेचा पाणपरु र्ठा बींद ्सताना ककमान वर्द्यत
ु आकार आकारण्यात आलेला आहे.
(४) होय,

(५) मिीराथा, मुींबई, याींच्या यनयमाक मींिंाच्या १३० व्या बोठकीतील वर् यान्र्ये म.िी.राथा
मार्शत चालवर्ण्यात येत ्सलेल्या तो्यातील योिना सींबींधधत तिायनक तर्राज्य सींतिेकिे

हतताींतरीत करण्याबाबतचा वर् य पारीत करण्यात आलेला ्सन सदर योिना ३ महीने
सक्षमपणे

म.िी.राथा.

जतर्कारणार आहे .

याींनी

चालवर्ल्यानींतर

सदर

योिनेचे

हतताींतरण

जिल्हा

पषर द
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सद्य:जतितीत सदर गार्ातील ग्रामति वर्द्युत पींप, हातपींप, आि, िुनी पाणी पुरर्ठा

योिना, र् सार्शिनीक वर्हीरीतन पाण्याची गरि भागवर्त आहे.
___________

ववधान भवन :
नागिूर.

डॉ. अनांत िंसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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