अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मल
ु ाांची वाचन क्षमता वाढववण्याबाबत
(१)

५९५८८ (२२-०९-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील प्रथम सींस्थेमार्फत ३३ जिल्ह्यातील ९८४ गावाींमध्ये मल
ु ाींची शैक्षणिक जस्थती

सन २०१५-१६ मध्ये तपासण्यात येऊन ३६ हिार ८३३ मुलाींपक
ै ी इयत्ता पहहली स्तराची वाचन
क्षमते अींती ६३.३ ्क्के ववद्यार्थयाांची वाचन क्षमता चाींगली असल्हयाची बाब माहे िून, २०१६
वा त्या दरम्यान ननदशफनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वाचन क्षमता वाढववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोिते उपाय योिले आहे त व
उपायाअींती ककती ्क्के ववद्यार्थयाांची वाचनक्षमता वाढली आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

मल
ु ाींची

वाचन

क्षमता

वाढववण्याच्या

दृष्ीने

महाराषर

ववद्या

प्राधिकरि

मराठी

ववभागामार्फत इ. १ ली ते ५ वी तील सवफ ववद्यार्थयाांकररता मल
ु भूत वाचन क्षमता ववकास
कायफक्रम घेण्यात आला.

त्यानस
ु ार माचफ २०१८ अखेर अध्ययन स्तरननजचचती कायफक्रमातून प्राप्त माहहतीनुसार

राज्यातील इयत्ता १ ली ते ५ वी तील ववद्यार्थयाांची वाचन क्षमता सरासरी ७३.१८% इतकी
हदसन
ू येते.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील ग्रामीण व डोंगरी भागातील गाांव व वाड्यावस्तत्यािररता
(२)

नळ पाणीपरु वठा योजना िायाान्वीत िरण्याबाबत

७४९६८ (२०-०४-२०१७).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

वव.स. ४४९ (2)
(१) राज्यातील ग्रामीि व डोंगरी भागातील गावाींकरीता तसेच वाड्यावस्त्याींकरीता अनेक
वर्ाफपुवी नळ पािी पुरवठा योिना कायाफन्वीत करिेत आल्हया आहे त त्यातील अनेक योिना

कालबा्य तसेच नादरु
ु स्त असल्हयाने त्यामुळे डोंगरी भागातील नागररकाींना वपण्याच्या पाण्याची
्ीं चाई

ननमाफि होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीि व डोंगरी भागातील लहान लहान गावाींना व वाड्यावस्त्याींकरीता
कायाफन्वीत असिा-या परीं तु नादरु
ु स्त व कालबा्य झालेल्हया नळ पािी पुरवठा योिनाींची कामे
मुख्यमींत्री ग्रामीि पेयिल योिनेच्या ननकर्ामध्ये बसत नसल्हयामळ
ु े उक्त योिनाींच्या कामाींना
ननिी उपलब्ि होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेच्या ननकर्ामध्ये न बसिा-या ग्रामीि व डोंगरी भागातील लहान
लहान गावाींना व वाड्यावस्त्याींना वपण्याच्या पाण्याच्या योिनाींची कामे करिेकरीता प्रत्येक
ग्रामीि मतदारसींघाला १० को्ी रुपयाींच्या ननिीची अथफसींकल्हपातन
ू वेगळी तरतूद करावी अशी
ग्रामीि व डोंगरी भागातील लोकप्रनतननिीींची मागिी असून अशा आशयाचे एक पत्र स्थाननक

लोकप्रनतननिी याींनी मा. मख्
ु यमींत्री व मा.ववत्तमींत्री याींना हदनाींक २१ िानेवारी २०१७ रोिी वा
त्यासुमारास हदले,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
पत्राच्या अनुर्ींगाने कोिता ननिफय घेतला वा घेण्यात येिार आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्यातील ग्रामीि भागामध्ये पि
ू फ झालेल्हया योिनाींपैकी कायाफजन्वत व बींद असलेल्हया नळ
पािी पुरवठा योिनाींचा तपशील खालीलप्रमािे आहे :वगफवारी

स्वतींत्र

प्रादे शशक

(१) पि
ू फ झालेल्हया योिना

४०१२०

६४३

४०७६३

(२) कायाफजन्वत योिना

३८८५८

४५६

३९३१४

(३) बींद पडलेल्हया योिना

१२६२

१८७

१४४९

आयुमाफन

९८१

९४

१०७५

शक्य

२८१

९३

३७४

(३)(i)

कायमस्वरुपी

वा

सींपल्हयामुळे बींद पडलेल्हया योिना
(३)(ii)

पुनरुज्िीवन

करिे

एकूि

असलेल्हया योिना

उपरोक्त योिना बींद असण्याची कारिे खालीलप्रमािे:i) योिनेचा स्त्रोत कोरडा / अपुरा असिे
ii) योिनाींचे आयुमाफन सींपिे

iii) पािीपट्टीची योग्य आकारिी आणि त्यानुसार पुरेशी / पुित
फ : वसल
ु ी न होिे.
iv) वीि दे यक थकीत असिे.

v) योग्य दे खभाल- दरु
ु स्ती न होिे.

vi) पाण्याची गुिवत्ता योग्य नसिे.

वव.स. ४४९ (3)
vii) योिनेत समाववष् गावाींना पयाफयी स्त्रोतातन
ू पािी पुरवठा उपलब्ि होत असल्हयाने

योिना बींद पडिे

viii) योिना हस्ताींतरीत न झाल्हयाने दे खभाल-दरु
ु स्ती न होिे.

(२) हे खरे नाही.

ज्या योिना ककीं वा त्याींची उपाींगे कालबा्य झालेली आहेत यासाठी राषरीय ग्रामीि
पेयिल कायफक्रमाच्या वावर्फक कृती आराखड्यामध्ये खालीलप्रमािे तरतूद करण्यात येते.
अ) केंद्र व राज्य ननिी समप्रमािात :- राज्यातील फ्लोराईड

बािीत, सींसद आदशफ ग्राम

योिनेंतगफत व हागिदारीमक्
ु त गावे / वाड्याींतगफत योिना.

ब) राज्य ननिी (जिल्हहा वावर्फक योिना):- इतर वगफवारीतील गावे / वाड्याींतगफत नवीन

योिनाींसाठी जिल्हहा वावर्फक योिनेतून ननिीची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी खालीलप्रमािे कायफवाही करण्यात येते.

i) नळ पािी पुरवठा योिनाींची योग्य दे खभाल दरु
ु स्ती होण्याच्या दृष्ीने सींबींधित स्थाननक

स्वराज्य सींस्थाींनी पािीपट्टीची योग्य आकारिी करुन त्याची वसल
ू ी करुन त्यातन
ू च दे खभाल
दरु
ु स्तीचा खचफ भागवविे अपेक्षक्षत आहे .

ii) राषरीय ग्रामीि पेयिल कायफक्रमाींतगफत कृती आराखडा तयार करुन केंद्र हहचयाचा १५%

ननिी व समप्रमािात राज्य/ जिल्हहा वावर्फक योिनेंतगफत दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी ननिी
उपलब्ि करुन दे ण्यात येतो.

iii) जिल्हहा पररर्दे च्या उत्पन्नाच्या २०% रक्कम जिल्हहा दे खभाल दरु
ु स्ती ननिीत िमा

करिे बींिनकारक करण्यात आले आहे.
दरु
ु स्ती करिे अपेक्षक्षत आहे .

सदर ननिीतून पािी
पुरवठा योिनाींची दे खभाल
ा़

iv) १४ व्या ववत्त आायोगाींतगफत उपलब्ि होिाऱ्या ननिीतन
ू सदर योिनाींची दे खभाल

दरु
ु स्ती करिे अपेक्षक्षत आहे .

उपरोक्त बाबी ववचारात घेता ग्रामीि व डोंगरी भागातील योिनाींसाठी राषरीय ग्रामीि

पेयिल कायफक्रमाींतगफत ननिी उपलब्ि होिे शक्य आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
मा.स्थाननक लोकप्रनतननिीींनीकडून सदर आशयाचे पत्र मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना दे ण्यात

आले होते.

(४) अजस्तत्वात असलेल्हया योिनेमध्ये ज्या लहान गावाींचा व वाड्यावस्त्याींचा समावेश नाही
अशी गावे व व वाड्यावस्त्याींचा समावेश करण्याची कायफवाही सुरु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
बोणवली व पोमेंडी (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) या दोन गावाांना पाणी पुरवठा िरण्याबाबत
(३)

९२०२१ (२१-०८-२०१७).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजजवडा) :

पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४४९ (4)
(१) गुहागर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपींचायत बोिवली व पोमेंडी या दोन गावाींना
२५ वर्ाफपासून पािी पुरवठा करिारी

योिना लोकवस्ती वाढीमुळे अपूिफ तसेच पडत असून

िीिफ झाल्हयाने वारीं वार बींद पडत असल्हयाने वपण्याच्या पाण्याच्या भीर्ि ्ीं चाईला

वारीं वार तोंड

द्यावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर पािीपुरवठा योिना नवीन करिे तसेच ३ ते ५ कक.मी. अींतरावर
असलेल्हया वपींपर या गावातील िरिातून पािी पुरवठा करावा अशी मागिी शासनाकडे वारीं वार
करुनही यावर अद्याप कायफवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात आढळून आले व त्यानस
ु ार
उक्त दोन गाींवाींच्या वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय दरू करण्याबाबत कोिती कायफवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) पोमेंडी व गोिवली या दोन गावाींसाठी नळ पािी पुरवठा योिनेच्या सावफिननक ववहहरीतून
पािी पुरवठा करण्यात येतो. माहे माचफ पासून ववहहरीचे पािी कमी कमी होत िाते व पाच
हदवासाआड पािी परु वठा केला िातो. माहे मे मध्ये ववहीर कोरडी पडते, त्यावेळी खािगी
मालकीच्या ववहहरीतून व बोअरवेलमिून ग्रामस्थ पािी भरतात.

पोमें डी मिलीवाडी, बौद्धवाडी, मराठवाडी, तेलीवाडी व न्हावीवाडी या वाड्याींसाठी एक व

पोमेंडी पूवफ राींगळे वाडी येथे नळ पािी पुरवठा योिना करिे अशी दोन कामे राषरीय पेयिल

कायफक्रम सन २०१६-१७ अींतगफत समाववषठ होती. गोिवली या गावाच्या नळ पािी पुरवठा
योिनेचे

अींदािपत्रक

तयार

करण्यात

आलेले

आहे.

तथावप,

केंद्र

शासनाच्या

हदनाींक

२९.०६.२०१५ च्या पत्रान्वये, “ज्या योिनाींना हदनाींक २९.०६.२०१५ पूवी कायाफदेश हदलेले आहे त,
तसेच ज्या योिना प्रत्यक्षात प्रगतीपथावर आहे त अशाच योिनाींवर ननिी खचफ करण्यात यावा.

ज्या योिनाींना राज्यस्तरीय योिना सशमतीने मान्यता हदलेली आहे , परीं तु सदर योिना
ननयोिन ्प्पा / ननववदा प्रकक्रयेत आहे त अशा योिनाींबाबत पढ
ु ील कायफवाही करण्यात येऊ

नये,” अशा सूचना असल्हयामळ
ु े सदर योिनाींचे काम हाती घेण्यात आले नाही. आता या
योिना सन २०१८-१९ च्या राषरीय ग्रामीि पेयिल कायफक्रमाच्या वावर्फक आराखड्यात
समाववष् आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबई ववद्यापीठाशी सांलग्न असले्या महाववद्यालयाांनी ववद्यापीठाला
ववववध शु्िापोटी दे य असले्या शु्िाबाबत

(४)

९६३६४ (२९-१२-२०१७).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.सदा सरवणिर (मामहम) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) मुींबई ववद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्हया ७७४ महाववद्यालयाींनी ववद्यापीठाला दे य असलेले

२५ को्ी रुपये थकवले असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरहू महाववद्यालयाकडून ही रक्कम दे ण्यास ्ाळा्ाळ होत असल्हयाने मींब
ु ई
ववद्यापीठाकडे आधथफक प्रचन ननमाफि झाला आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्हयास, शुल्हक वेळेत शमळत नसतानाही ववद्यापीठाकडून महाववद्यालयाींना सींलग्नता
हदली िाते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार उपरोक्त महाववद्यालयाकडे असलेली थकीत रक्कम वसूल करण्याकररता
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच माहे नोव्हें बर, २०१७ अखरे एकूि ककती
रक्कम वसूल केली आहे व ककती रक्कम वसूल होिे बाकी आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे . मुींबई ववद्यापीठाच्या एकूि ७७४
महाववद्यालयाींपक
ै ी १६८ सींलजग्नत महाववद्यालयाींच्या शुल्हक लेखाींची अींतररम तपासिी केली
असता सदर महाववद्यालयाींकडून रुपये ३५,४१,७०,६४०/- (रुपये पस्तीस को्ी एकेचाळीस लाख

सत्तर हिार सहाशे चाळीस र्क्त) सींलग्नता शल्ह
ु क येिे बाकी असल्हयाचे ववद्यापीठाच्या
ननदशफनास आले आहे. उवफररत महाववद्यालयाींच्या थकीत शुल्हकाववर्यीचे कामकाि प्रगतीपथावर
आहे .

(२) हे खरे नाही.
(३)

हे

खरे

नाही. महाववद्यालयाींनी

सींलग्नता

महाववद्यालयाींना सींलग्नता हदली िात नही.

शुल्हक

हदल्हयाशशवाय

ववद्यापीठाकडून

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यात सांशोधन िेंद्र व पयाावरण प्रयोग शाळा स्तथापन िरण्याबाबत
(५)

९६४३६ (२९-१२-२०१७).

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पयाफवरि सींरक्षि अधिननयम-१९८६ च्या कलम १२(१) (अ) अन्वये पयाफवरि प्रयोगशाळा
स्थापन करण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्याररत आहे, हे खरे आहे काय, ?
(२) असल्हयास, सींशोिन केंद्र व पयाफवरि प्रयोग शाळा स्थापन करण्याकररता राज्य शासनाने
केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याच्या दृष्ीने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. रामदास िदम (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) पयाफवरि सींरक्षि अधिननयम, १९८६ च्या कलम १२ (१) अन्वये केंद्र पयाफवरि प्रयोगशाळा
स्थापन करु शकते तसेच ववववि प्रयोगशाळाींना पयाफवरि प्रयोगशाळाींचा दिाफ दे ऊ शकते.
त्यानस
ू ार केंद्र शासनाने वेळोवेळी ननगफशमत केलेल्हया अधिसच
ू नेन्वये राज्यातील ववहहत ननकर्
पूिफ करिाऱ्या ववववि प्रयोगशाळाींना पयाफवरि प्रयोगशाळाींचा दिाफ केंद्र शासनाने हदला आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
एम फील व पी. एच.डी.धारिाांच्या प्राध्यापि पदी िेले्या अवैध ननयुक्त्याांबाबत
(६)

१००४९२ (२९-१२-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

एम

र्ील

व

पी.एच.डी.

िारकाींच्या

प्राध्यापक

पदी

केले ल्हया

अवैि

ननयुक्त्याींबाबत मा.राज्यपाल महोदय याींनी हदनाींक १७ मे, २०१० रोिी वा त्यासुमारास सवफ
ववद्यापीठाींना कारवाईचे आदे श हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे व केलेल्हया
कायफवाहीची सद्यस्थीती काय आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) व (२) नमद
ू ववर्याबाबत मा. कुलपती महोदयाींना हद.

१३.०८.२००९ रोिी प्राप्त झालेले ननवेदन शासनाच्या हद. १७ मे, २०१० च्या पत्रान्वये
ववद्यापीठाींना अग्रेवर्त करून अधिव्याख्याता पदाच्या अहफतेबाबत ववद्यापीठ अनुदान आयोग,
राज्य शासन व मा. न्यायालयाने वेळोवेळी हदलेले आदे शानुसार ववहहत कायफपध्दतीचा अवलींब

करून ननयक्
ु ती करण्याबाबत तसेच बेकायदे शीर ननयक्
ु त्या झाल्हया असल्हयास त्या तात्काळ रद्द
करण्याबाबत कळववण्यात आले. हे खरे आहे .

शासनाच्या उक्त पत्रान्वये हदलेल्हया सूचनाींनूसार काही अकृवर् ववद्यापीठाींमध्ये झालेल्हया अवैि
ननयुक्त्या रद्द केलेल्हया आहे त. काही ववद्यापीठाींमध्ये अशा प्रकारच्या अवैि ननयुक्त्या केलेल्हया
नव्हत्या. सद्यजस्थती ववद्यापीठाींमध्ये एम.र्ील व पीए.डी. िारकाींच्या अवैि ननयुक्त्या
अजस्तत्वात असल्हयाचे आढळून येत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

नागपूर शहरातील राष्ट्रसांत ति
ु डोजी महाराज ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांनी
िमवा आणण शशिा

(७)

१००९१८ (२९-१२-२०१७).

या योजनेचा लाभ दे ण्यात आला नस्याबाबत

श्री.सुधािर दे शमख
ु (नागपूर पजश्चम) :

व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च
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(१)

राषरसींत तुकडोिी महाराि नागपूर, या ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांनी कमवा आणि शशका

या योिनेतींगत
फ १९५ ववद्यार्थयाांनी अिफ केले असतानाही काही ववद्यार्थयाांना या योिनेचा लाभ
दे ण्यात आला नसल्हयाबाबतची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त

ववद्यापीठात भींडारा, गोंहदया, गडधचरोली, चींद्रपूर, विाफ व नागपूर या

जिल्ह्यातील बहुताींश ववद्याथी पदव्युत्तर शशक्षिासाठी प्रवेश घेत असून त्याींना या योिनेचा
लाभ शमळत नाही हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, व त्यानस
ू ार उक्त योिेचा लाभ
अधिकाधिक ववद्यार्थयाांना शमळिेबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
राषरसींत तक
ु डोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठाच्या कमवा आणि शशका योिनेंतगफत १९५

ववद्यार्थयाांनी अिफ केले होते. पहहल्हया ्प्प्यात ऑक््ोबर, २०१७ पयांत १९५ पैकी १०२

ववद्यार्थयाांना तर दस
ु ऱ्या ्प्प्यात २ डडसेंबर, २०१७ पयांत उवफररत सवफ ववद्यार्थयाांना सदर
योिनेचा लाभ दे ण्यात आला आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

तलासरी पाणीपुरवठा ववभागाांतगात ५ िोटी रुपयाांची नळ पाणीपुरवठा
योजना अयशस्तवी झा्याबाबत

(८)

१०१७०७ (२९-१२-२०१७).

श्री.पास्तिल धनारे (डहाणू) :

स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) तलासरी (जि.पालघर) पािीपुरवठा ववभागाअींतगफत ५ को्ी रुपयाींची नळ पािीपुरवठा
योिना अयशस्वी झाल्हयाचे हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर योिना पािीपुरवठा ववभागाने नगरपींचायतीस वगफ केली असता
नगरपींचायतीमिील प्रशासकीय अधिकाऱ्याींच्या हदरीं गाईमुळ प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास,सदर प्रकरिी

शासनाने चौकशी केली आहे , त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार हदरीं गाई करिाऱ्या सींबधिताींवर कोिती कारवाई केली तसेच उक्त योिना सरु ळीत
सुरु होण्याकररता कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) राषरीय ग्रामीि पेयिल कायफक्रमाींतगफत सन २०१४-१५ मध्ये तलासरी नळ पािी
पुरवठा योिना मींिूर करण्यात आली होती. योिनेच्या कामाची ननववदा प्रकक्रया पूिफ करुन
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माहे माचफ, २०१५ मध्ये सदर योिनेचे काम सुरु करण्यात आले.

दरम्यान, ग्रामपींचायत

बरखास्त होऊन हदनाींक ०७ मे, २०१६ रोिी नवीन नगरपींचायत अजस्तत्वात आली.

योिनेच्या

कामाचा कालाविी २४ महहने होता व सदर मुदतीत योिनेचे काम पूिफ करण्यात आले.
सद्य:जस्थतीत

सदर

योिनेद्वारे

पािी

परु वठा

सरु
ु

आहे .

तलासरी

नगरपींचायतीने

हस्ताींतरिानींतर योिना कायाफजन्वत करिेकामी नागरीकाींच्या सोईकरीता नळ पािी पुरवठा

योिनेचे कनेक्शन दे ण्यासाठी अिफ मागववण्यास सुरुवात केली आहे . प्राप्त अिाफनस
ु ार नळ
पािी पुरवठा कनेक्शन दे ण्याची तिवीि ठे वली आहे .

सदर योिनेच्या ववतरि व्यवस्थेवर तात्परु त्या स््ँ ड पोस्् दे वन
ू योिना चाचिी सरु
ु

ठे वण्यात आली. योिनेचा चाचिी कालाविी १ वर्फ होता. चाचिी कालाविी ३१ माचफ, २०१८

रोिी पूिफ झाल्हयानींतर उपववभागीय अशभयींता, जिल्हहा पररर्द ग्रामीि पािी पुरवठा उप
ववभाग, डहािू याींनी हदनाींक ०५ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये सदर योिना तलासरी
नगरपींचायतीस एकतर्ी हस्ताींतरीत करण्यात येत आहे , असे तलासरी नगरपींचायतीस कळववले

होते. तथावप, नगरपींचायतीकडून कोिताही प्रनतसाद न शमळाल्हयाने सद्य:जस्थतीत सदर योिना
ठे केदारामार्फत चालववण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
शसन्नर (जज.नाशशि) तालुक्यातील राजीव गाांधी ववद्याथी अपघात
सानुग्रह योजनेचे प्रस्तताव प्रलांबबत असलेबाबत

(९)

१०१९१४ (२९-१२-२०१७).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

इयत्ता १ ली ते १२ वी शशकिाऱ्या मुला/मल
ु ीींना अपघातामुळे झालेल्हया क्षतीची नक
ु सान

भरपाई दे िेसाठी शासनाने रािीव गाींिी ववद्याथी सानुग्रह अनुदान योिना सुरु केली आहे , हे
खरे आहे काय ,

(२)असल्हयास, या योिनेअींतगफत ववद्यार्थयाांना सानुग्रह अनुदान शमळिेसाठी पींचायत सशमती
शसन्नर (जि.नाशशक) याींचेमार्फत सन २०१२ मध्ये सादर करण्यात आलेले ९ प्रस्ताव प्रलींबबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)असल्हयास, सदर प्रस्ताव मींिूर करून ववद्यार्थयाांना सानुग्रह अनुदान उपलब्ि करून
दे िेबाबतची मागिी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे नोव्हें बर २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
मा.शालेय शशक्षि मींत्री याींचेकडे ननवेदनाद्वारे केली आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त मागिीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोिती कायफवाही
येत आहे ,

(५)नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

केली वा करण्यात
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(३) होय.
(४) रािीव गाींिी ववद्याथी सानग्र
फ ा करण्यासाठी शासन
ु ह अनुदान योिनेतगफत दाव्याींची पूतत

ननिफय शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग हद.१७/०५/२०१८ अन्वये रु.७,६९,६५,०००/- इतके अनुदान
ववतररत करण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
िुळगाव बदलापरू व अांबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपशलिेच्या हद्दीमध्ये
नवीन पाणी िनेक्शन बांद अस्याबाबत

(१०)

१०६२९१ (१९-०४-२०१८).

श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.नरें द्र पवार (ि्याण

पजश्चम), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुळगाव बदलापूर व अींबरनाथ(जि.ठािे) नगरपशलकेच्या हद्दीमध्ये वपण्याचे पािी भरपूर
प्रमािात असूनही त्याहठकािी नवीन पािी िोडिी बींद असल्हयाचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त जिल्ह्यातील कुळगाव बदलापूर व अींबरनाथ नगरपशलका हद्दीतील नवीन

गह
ृ सींकुलाना व पुरेसे पािी उपलब्ि न होिाऱ्या गह
ृ सींकुलाना ्ँ करने पािी न पुरवविेबाबतचे
आदे श महाराषर िीवन प्राधिकरिाने हदल्हयाचे माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार नवीन पािी िोडिी दे िेबाबत व ्ँ करने पािी परु वठा करण्याबाबत कोिती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच मुबलक प्रमािात पािी साठा उपलब्ि असूनही नवीन पािी िोडिी बींदचे आदे श
दे िाऱ्या सबींधिताींवर कोिती

कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.

हद.५ िानेवारी, २०१८ रोिी अींबरनाथ पािी पुरवठा केंद्राींतगफत अींबरनाथ

पजचचम येथील बस्
ु ्र केंद्रातन
ू अवािवी ्ँ कर भरुन दे ण्यात येत असल्हयाची दरू ध्वनीद्वारे

प्राप्त तक्रार व सोशल शमडीयावरील क्लीप, याची खातरिमा केल्हयानींतर प्रशासकीय व
व्यवस्थापकीय सुिारिा करण्याच्या दृष्ीने पुढील आदे श शमळे पयांत कोिालाही

्ँ कर भरुन

दे ण्यात येऊ नयेत, असे आदे श क्षेबत्रय कायाफलयाच्या स्तरावर दे ण्यात आलेले होते.
(३) व (४) अिीक्षक अशभयींता, महाराषर िीवन प्राधिकरि, ठािे याींच्या ्ँ करने पािी परु वठा

करण्यास हदलेल्हया मींिूरीच्या आदे शाचा गैरवापर करुन, क्षेत्रीय स्तरावर लेखी स्वरुपात ्ँ करची
मागिी न घेता, तसेच, शहरात अपररहायफ कारिास्तव पािी पुरवठा होऊ शकला नाही, याची
खातरिमा न करताच, ्ँ कर भरुन हदले िािे, पाण्याची दे यके ही पािी मागिी केलेल्हया
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ग्राहकाींच्या नावाींऐविी ्ँ कर सप्लायसफच्या नावे हदसून येिे, ऑगस््, २०१७ पासूनची, १५

पावत्याींद्वारे एकूि ७७३ ्ँ कसफची दे यके एकाच हदवशी िमा करिे, इ.बाबी हद.५ िानेवारी,
२०१८ रोिी प्राप्त तक्रारीनुसार केलेल्हया तपासिीअींती ननदशफनास आल्हया.

मा.उच्च न्यायालयाचे आदे श व त्यानस
ु ार महाराषर िीवन प्राधिकरिाने घालन
ू हदलेल्हया

अ्ीींचे उल्हलींघन करुन ्ँ करद्वारे पािी पुरवठा होत असल्हयाने, सींबींधित कायफकारी अशभयींता,
उप अशभयींता व शाखा अशभयींता याींचेवर महाराषर नागरी व सेवा (शशस्त व अवपल) ननयम
१९७९ अींतगफत प्रशासकीय कारवाई सुरु करण्यात आलेली आहे .

तसेच हद.१३.१.१८ पासन
ू

अींबरनाथ बस्
ु ्र व हद.३०.१.२०१८ पासन
ू खरवई बदलापरू येथील ्ँ करद्वारे पािी परु वठा सरु
ु
करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

अिीक्षक अशभयींता (मुख्यालय), महाराषर िीवन प्राधिकरि याींनी हद.२४.११.२०१६

अन्वये हदलेल्हया सच
ू नेनुसार, ककरकोळ ग्राहकाींना घरगुती/वैयजक्तक नळ िोडिी दे ण्यात येत
आहे .

तसेच, महाराषर िीवन प्राधिकरिाच्या हद.२३.८.२०१६ च्या सींचालक मींडळाच्या

बैठकीतील सहकारी गह
ृ ननमाफि प्रकल्हप व ननवासी वसाहतीींना पािी परु वठा करण्यासाठी

भाींडवली अींशदान लागू करण्याबाबतच्या ननिफयानुसार सोसायटयाींना अींशदानाचे दर िास्त
वा्ल्हयामुळे सोसायटयाींनी अींशदान भरण्यास तयारी दशफववली नाही.

त्यामुळे महाराषर िीवन

प्राधिकरिाच्या हद.२७.३.२०१८ च्या सींचालक मींडळाच्या बैठकीत सहकारी गह
ृ ननमाफि प्रकल्हप व
ननवासी वसाहतीींना पािी परु वठा करण्यासाठी भाींडवली अींशदानाचे दर नव्याने ननजचचत
करण्यात आले आहे त.

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

छत्रपती शशवाजी महाराजाचे अधधिृत चररत्र प्रिाशन िरण्यासाठी इनतहास
सांशोधि व लेखि याांची सशमती ननयुक्त िरण्याबाबत

(११)

१०६३७७ (०५-०४-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

छत्रपती शशवािी महारािाींचे अधिकृत चररत्र प्रकाशन करण्यासाठी इनतहास सींशोिक व

लेखक याींची सशमती ननयुक्त करावी अशी मागिी लोकप्रनतननिी इचलकरीं िी याींनी मा. मींत्री

साींस्कृनतक कायफ याींच्याकडे हदनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनाद्वारे केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, महाराषर शासनाने छत्रपती शाहू महाराि याींचे चररत्र प्रकाशनासाठी सशमती
ननयुक्त केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त मागिीबाबत शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) उच्च व तींत्र शशक्षि ववभागाींतगफत गहठत केलेल्हया सशमत्याींमार्फत थोर राषरीय पुरुर्ाींचे

साहहत्य प्रकाशशत करण्यात येत.े परीं तु छत्रपती शशवािी महाराि याींचे साहहत्य प्रकाशशत

करावयाचे नसून, त्याींचा इनतहास प्रशसद्ध करावयाचा आहे. त्यामुळे नामाींककत/अधिकृत इनतहास
सींशोिकाची व लेखकाची आवचयकता लागिार आहे. अधिकृत इनतहासाचे सींशोिन करिे ही
बाब उच्च व तींत्र शशक्षि ववभागाींतगफत येत नसल्हयामुळे छत्रपती शशवािी महारािाींचे शशवचररत्र

शलहून, प्रकाशशत करण्यासाठी सशमती स्थापन करावी ककीं वा कशी याबाबतचा ननिफय घेण्यासाठी
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील अप्रशशक्षीत शशक्षिाांची मामहती उपलब्ध िरण्याबाबत
(१२)

१०६४४२ (०६-०४-२०१८).

(भुसावळ) :

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांजय साविारे

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने सेवा हक्क कायदयाची अींमलबिाविी सुरु केली असून महाराषर ववदया

प्राधिकरिाच्या सींचालकाने राज्यातील अप्रशशक्षीत शशक्षकाींची माहहती माहे सप््ें बर, २०१७ पयांत
शासनाला उपलब्ि करुन दे ण्याचे आदे श ननगफशमत केले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, वारीं वार मुदतवाढ दे ऊन तसेच अनेक वेळा पाठपुरावा करुनही माहहती शमळत

नसल्हयाने महाराषर ववद्या प्रधिकरिाच्या सींचालकाींनी राज्यातील सवफ शशक्षिाधिका-याींना
कारिे दाखवा नो्ीस माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास,

याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानुसार माहहती उपलब्ि करुन दे ण्याच्या दृष्ीने तसेच ज्या शशक्षधिका-याींनी
माहहती उपलब्ि करुन हदली नाही त्याींच्या ववरुध्द कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त
श्री. ववनोद तावडे (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) राज्यातील सवफ व्यवस्थापनाच्या, सवफ माध्यमाच्या जिल्हहाननहाय अप्रशशक्षक्षत

प्राथशमक शशक्षकाींनी हद.१८.९.२०१७ पव
फ प्रशशक्षिासाठी योग्य त्या प्राधिकरिाकडे
ू ी सेवातींगत
अिफ करिे व हद.३१ माचफ, २०१९ पयांत डी.एल.एड. पदववका प्राप्त न झाल्हयास अशा

अप्रशशक्षक्षत शशक्षकाींच्या सेवा आपोआप सींपुष्ात येतील याबाबतच्या सच
ू ना राज्यातील सवफ
व्यवस्थापनाच्या सवफ माध्यमाींच्या शाळाींच्या मुख्याध्यापकाींना बिावण्याबाबत महाराषर ववद्या

वव.स. ४४९ (12)
प्राधिकरि पुिे याींचक
े डून शशक्षिाधिकारी प्राथशमक /माध्यशमक व क्षेत्रीय अधिकारी याींना
कळववण्यात आले होते. सींबींधित प्राधिकाऱ्याींना हद.२८/९/२०१७, १८/१०/२०१७ व ८/११/२०१७
अन्वये स्मरि करुन दे खील त्याींचेकडून प्रनतसाद न शमळाल्हयामुळे हद.१६.१२.२०१७ च्या
पत्रान्वये त्याींना नो्ीस दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
बल
ु ढाणा जज्हयातील शसांदखेडराजा व दे ऊळगाव राजा या दोन तालक्
ु यातील
हातपांपाांची दरु
ु स्तती िरण्याबाबत

(१३)

१०६५०५ (०५-०४-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढािा जिल्हहयातील शसींदखेडरािा व दे ऊळगाव रािा या दोन तालुक्यात १५० गावे असून
७०० हातपींपाींची दरु
ु स्ती करण्याकररता एकच वाहन व तीन कमफचारी असल्हयाचे माहे डडसेंबर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामुळे अनेक गावाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई भासत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या हातपींपाच्या दरु स्तीकररता आवचयक कमफचारी वगफ व वाहनाींची सोय
करण्याकररता शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) माहे डडसेंबर २०१७ ते माहे माचफ २०१८ अखेर दे ऊळगाव रािा तालुक्यातील एकही
हातपींपाची तक्रार दोन्ही पींचायत सशमती अींतगफत प्रलींबबत नव्हती.

दे ऊळगाव रािा तालक्
ु यासाठी स्वतींत्र हातपींप दरु
ु स्ती पथक नसले तरी सदर

तालक्
ु यातील खडकपि
ू ाफ नदीच्या अशलकडील २० गावाींमिील ९६ हातपींपाींची दरु
ु स्ती ग् ववकास

अधिकारी पींचायत सशमती, धचखली याींचेकडील हातपींप दरु
ु स्ती पथकामार्फत तसेच खडकपूिाफ
नदीच्या पशलकडील ३४ गावाींमिील १५९ हातपींपाींची दरु
ु स्ती ग् ववकास अधिकारी पींचायत
सशमती, शसींदखेडरािा याींचेकडील हातपींप दरु
ु स्ती पथकामार्फत करण्यात येत.े

शसींदखेडरािा तालक्
ु यासाठी हातपींपाींच्या दरु
ु स्तीकररता आवचयक कमफचारी वगफ व

वाहनाची सोय करण्यात आलेली आहे .
(४) व (५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४४९ (13)
राज्यातील उच्चशशक्षण घेणा-या ववदयार्थयााची सांख्या वाढत असताांना
प्राध्यापिाांच्या प्रमाणात घट होत अस्याबाबत
(१४)

१०७००४ (०५-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.पर्थ
ृ वीराज चव्हाण (िराड

दक्षक्षण), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.मदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफा बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात गत

२ वर्ाफत महाववद्यालयात उच्चशशक्षि घेिा-या ववदयार्थयाफची सींख्या वाढत

असताींना प्राध्यापकाींच्या प्रमािात मात्र घ् होत असून ववदयापीठा मध्ये तीस -पन्नासववदयार्थयाफमागे एक प्राध्यापक असे प्रमाि असल्हयाचे राषरीय उच्च शशक्षि अहवालानुसार माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महाववद्यालयातील प्राध्यापकाींचे प्रमाि कमी-कमी होण्याची कारिे काय
आहे त,
(३) असल्हयास, याबाबत

शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार राज्यात नवीन प्राध्यापकाींची ननयक्
ु ती करण्यासाठी कोिती कायफवाही

केली

वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ववत्त ववभागाच्या हद.२५.०५.२०१७ च्या शासन ननिफयानस
ु ार सि
ु ाररत आकृतीबींि मींिरू
होईपयांत पदभरतीस बींदी आहे.

(३) शासनाच्या प्रचशलत िोरिानुसार अकृवर् ववद्यापीठे व सींलजग्नत महाववद्यालयाींतील
शशक्षकीय पदाींचा सुिाररत आकृनतबींि ननजचचत करण्याबाबतची कायफवाही सरू
ु आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
चांदगड शहरासाठी (जज.िो्हापूर) घटप्रभा नदीवरुन िायााजन्वत
िेलेली योजना ननष्ट्फळ ठर्याबाबत

(१५)

१०७१६१ (१४-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील

(इस्तलामपूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींदगड शहरातून घ्प्रभा नदीवरुन राबववण्यात आलेली नळपािी पुरवठा योिना कर्ल्ह्र
अभावी ननषर्ळ ठरली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरिी शासनामार्फत चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नुसार चींदगड शहरासाठी राबववण्यात आलेल्हया योिनेचे पािी

वव.स. ४४९ (14)
कर्ल्ह्र करुन सदर गावाला पूिफ क्षमतेने पािीपुरवठा करिेबाबत शासनाने कोिती कायफवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदर नळ पािी पुरवठा योिना कायाफजन्वत झाली असून, यामध्ये िलशुध्दीकरि केंद्राच्या
कामाचा समावेश नाही. सदर योिनेचा स्त्रोत हा घ्प्रभा नदीवरील साठवि तलाव आहे . यात
पाझर ववहीर बाींिली आहे . ववहीरीतील पाझरलेले पािी साठवि ्ाकीत घेतले िाते. साठवि
्ाकीतील पािीसाठयाच्या प्रमािानुसार ्ी.सी.एल. पावडर द्रावि शमसळून पािी ननिांतक
ू ीकरि
करुन ग्रामपींचायतीमार्फत पािी ववतरीत करण्यात येत आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

प्रवरासांगम व तीन गावाच्या (जज.अहमदनगर) राष्ट्रीय पेयजल योजनेअांतगात
(१६)

पाणी पुरवठा योजनेअत
ां गात गैरप्रिार झाला अस्याबाबत

१०७९३१ (१४-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :

व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) प्रवरासींगम व तीन गावाच्या (जि.अहमदनगर) राषरीय पेयिल योिनेअींतगफत पािीपुरवठा
योिनेअत
ीं गफत गैरप्रकार झाला असल्हयाने

त्याची चौकशी करण्याच्या मागिीकररता हदनाींक २

ऑक््ोबर २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास अरुि श्रीपती चव्हाि याींनी आमरि उपोर्िाचा इशारा
केला होता हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,चौकशीनुसार पुढे कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०७-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
सदर प्रकरिी उप अशभयींता, जिल्हहा पररर्द लघु पा्बींिारे , उप ववभाग, नेवासा

याींचेकडून चौकशी करुन घेण्यात आली आहे. चौकशी अहवालानस
फ भ्रष्ाचार
ु ार योिनेतींगत

झाल्हयाचे हदसून आले नाही. गावातील काही हठकािी ववतरि व्यवस्थेत गळती आढळून आली,
सदर गळती ग्रामपींचायतीमार्फत बींद करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही

___________

वसांतराव नाईि महाववद्यालयात (जज.औरां गाबाद) मास्तटर ऑफ बबझनेस
(१७)

(एमबीए) प्रथम वषााचा पेपर फुट्याबाबत

१०८५८७ (०५-०४-२०१८).

(पारनेर) :

श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.ववजय औटी

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४४९ (15)
(१) औरीं गाबाद जिल्ह्यात सन २०१७ या

तीन वर्ाफत

असल्हयाचे ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

पेपरर्ु्ीचे

अधिकाधिक प्रकार घडत

(२) असल्हयास, हदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिी सकाळी १० वािात एमबीए चा अकाऊींह्ींग
र्ॉर मॅनेिसफ या ववर्याचा पहहल्हया वर्ाफचा पेपर हा अवघ्या १० शमनन्ाींच्या आत शसडको
(जि.औरीं गाबाद) चौकािवळील वसींतराव नाईक महाववद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रात क्रमाींक
असलेला ववद्याथी शेख अमिद याींच्याकडून व्हॉटसअॅपवरून बाहे र गेला हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पेपरमिील प्रचनाची उत्तरे शलहहलेल्हया कागदाची व्हॉटसअॅप प्रत ववद्यार्थयाफना
शमळाली असल्हयाची माहहती शमळाल्हयानींतर अकाऊींह्ींग र्ॉर मॅनि
े सफ ही परीक्षा रद्द करण्यात
येत असल्हयाचे डॉ.ने्के याींनी माध्यमाींच्या प्रनतननिीींशी बोलताना िाहीर केले, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्हयास, सदर पेपर र्ु्ीमळ
ु े

अ्यास करून पेपर दे िा-ऱ्या मुलाींना याचा मनस्ताप

होत असून पुन्हा नव्याने उक्त पररक्षा दयावी लागिार आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)असल्हयास,

या प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय. असल्हयास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ीं ीत दोर्ीवर कोिती कारवाई
ु ार सींबि
याकररता कोिती

उपाययोिना केली वा

केली

वा असे पेपर भववषयात र्ु्ू नये

करण्यात येिार आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारिे

काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

एम.बी.ए. अ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्र परीक्षेचा अकाऊींह्ींग र्ॉर

मॅनेिसफ हा पेपर, ववद्याथी शेख अिमद कलीम, बैठक क्रमाींक CMBA-१०१८५७ याने परीक्षा
दालनातून बाहे र व्हॉ्स ्ॲपच्या माध्यमातून पाठववला असल्हयाचे उघड झाले आहे.

(३) सवफ ववद्यार्थयाांची मागिी व भावना लक्षात घेऊन अकाऊींह्ींग र्ॉर मॅनेिसफ या ववर्याचा
पेपर पुन्हा घेण्याचा डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाने ननिफय घेतला, हे खरे
आहे .

(४) बहुताींश ववद्यार्थयाांची मागिी ववचारात घेवून या ववर्याची र्ेरपररक्षा घेण्याचा हा ननिफय
ववद्यापीठाने घेतला आहे.

(५) असा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी ववद्यापीठ प्रशासनामार्फत यापूवी सच
ू ना/आदे श हदलेले
आहे त. तथावप, आिखी कडक उपाययोिना करण्यात येऊन अशा गैरप्रकारावर सींपूिप
फ िे आळा
घालण्याचा ववद्यापीठाचा प्रयत्न आहे .

___________
महाराष्ट्रात िायद्याचे शशक्षण दे ण्यासाठी मुांबईतील गोराई येथे
राष्ट्रीय ववद्यापीठ स्तथापन िरण्याबाबत

(१८)

१०८८५७

(१५-०४-२०१८).

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्तलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मदपि चव्हाण
(फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्रीमती
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मदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषरात कायद्याचे शशक्षि दे ण्यासाठी मुींबईतील गोराई येथे राषरीय ववद्यापीठ स्थापन
करण्याचा ननिफय घेऊनही सदर ववद्यापीठाकररता आवचयक िशमन उपलब्ि करुन दे ण्यात
आलेली नसल्हयाने सदरचे ववद्यापीठ प्रलींबबत
(२) असल्हयास, उक्त प्रचनी शासनाने

आहे, हे खरे आहे काय,

चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानुसार कायद्याचे शशक्षि दे िारे राषरीय ववद्यापीठाची लवकरात लवकर सुरु
करण्यासींदभाफत कोिता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे व त्याची र्लननषपत्ती काय
आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) राषरीय वविी ववद्यापीठ, मुींबई साठी कायमस्वरुपी कॅम्पसकररता महसूल व वन
ववभागाच्या हद.१०.६.२०१६ च्या ज्ञापनान्वये मींिूर करण्यात आलेली गोराई येथील िागा

CRZ-II व CRZ-III बाधित असल्हयाने नतचे वगीकरि करुन बाींिकामासाठी योग्य व Open
Space सींदभाफतील सवेक्षि करुन मोििीचे काम जिल्हहाधिकारी, मुींबई उपनगर याींचेमार्फत
करण्यात येत आहे.

तथावप, राषरीय वविी ववद्यापीठ, मुींबई ववद्यापीठाचे अध्यापनाचे काम तात्पुरत्या

स्वरुपात एम्ीएनएल, पवई, मुींबई येथे भाडेतत्वावर घेतलेल्हया २ऱ्या व ६वा माळयावर सुरु
करण्यात आले आहे .

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

िो्हापूर जज्हयातील ३२ ववद्यार्थयाांच्या अपघात ववम्याचे बील थिीत अस्याबाबत
(१९)

१०८९३४ (०६-०४-२०१८).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

(शाहूवाडी) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात शासनाने शालेय ववद्यार्थयाांना सुरक्षा कवच म्हिन
ू सुरु करण्यात आलेल्हया
रािीव गाींिी अपघात ववमा योिनेतील जक्लष् ननयमाींमळ
ु े या

योिनेचा लाभ ववद्यार्थयाांना

शमळत नाही हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

उक्त योिनेतील कोल्हहापूर जिल्हहयातील ३२ ववद्यार्थयाांच्या अपघात ववम्याचे

दे यक थकीत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले

हे ही खरे

आहे काय,
(३) असल्हयास, यामळ
ु े या ववद्यार्थयाांच्या पालकाींना आधथफक भूदांड बसत आहे हे खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानुसार उक्त ववद्यार्थयाांच्या अपघात ववमा योिनेचा लाभ दे ण्याबाबत कोिती
कावाफही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ४४९ (17)
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) या योिनेतींगत
फ माचफ, २०१८ अखेर २६ ववद्यार्थयाांचे अपघात ववमा सानग्र
ु ह रक्कम
रु.१८,७५,०००/- ववद्यार्थयाांचे पालकाींच्या खातेवर वगफ करण्यात आली आहे. व उवफरीत दाव्याींची
पूतत
फ ा करण्यासाठी शासन ननिफय शालेय शशक्षि व क्रीडा ववभाग हद.१७/०५/२०१८ अन्वये

रु.७,६९,६५,०००/- इतके अनुदान ववतररत करण्यासाठी शशक्षि सींचालक प्राथशमक याींच्याकडे
वगफ करण्यात आले आहे .

___________
ववदे शातील सुपारी जन्य फळाांवर रासायननि प्रक्रीयामळ
ु े नागररिाांचे
आरोग्यावर होत असलेला पररणाम

(२०)

१०९२१५ (१४-०४-२०१८).

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली),

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमूर) :
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मलेशशया येथून चोर्या आयातीने आिलेल्हया सुपारी सारख्या हदसिाऱ्या सुपारीिन्य
र्ळाींवर रासायनीक प्रकक्रया करून राज्यामध्ये ववशेर्त; ववदभाफत अवैि ररत्या ववक्री होत
असल्हयाबाबत माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या सुपारी िन्य र्ळाींमळ
ु े नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात येत असून कँन्सर
ग्रस्त रूग्िाींची सींख्या मोठया प्रमािात वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या र्ळाच्या मोठया प्रमािात होत असलेल्हया आयातीवर बींदी घालण्यास काय
कायफवाही करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबईत इांडडयन ऑइल, भारत पेरोशलअम, महांदस्त
ु तान पेरोशलअम या िांपन्याांचे पेरोल पांप
चालववणा-या चालिाांिडून ग्राहिाांना सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्यात येत नस्याबाबत

(२१)

१०९६२७ (१८-०४-२०१८).

श्री.सनु नल प्रभू (मदांडोशी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ४४९ (18)
(१) मुींबईत इींडडयन ऑइल, भारत पेरोशलअम, हहींदस्
ु तान पेरोशलअम या कींपन्याींचे पेरोल पींप

चालवविा-या चालकाींकडून चाकात हवा भरण्यासाठी, वपण्याचे शुध्द पािी, प्रसािन गह
ृ ,
अस्वच्छ शौचालये आणि इींिन शुध्दता तपासिी करिे आदी हक्काच्या सुवविा ग्राहकाींना

उपलब्ि करुन दे ण्यात येत नसल्हयाचे हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केलेल्हया
प्रत्यक्ष पाहिीमध्ये ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मुींबई शहर व उपनगरात एकूि ककती पेरोल पींपावर ग्राहकाींना सुवविा उपलब्ि
करुन दे ण्यात येत नसल्हयाचे आढळून आले आहे ,

(३) असल्हयास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार करारातील अ्ी व शतीचे उल्हलींघन केल्हयाप्रकरिी सदरहू पेरोल पींप चालकाींववरुध्द
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच पेरोल पींप चालकाींनी ग्राहकाींना हक्काच्या सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत कोिती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०४-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मुींबईत इींडडयन ऑईल, भारत
पेरोशलयम, हहींदस्
ु तान पेरोशलयम या नतन्ही कींपन्याींचे एकूि २२१ पेरोल पींप कायफरत असन
ू

त्यापैकी सवफच पेरोल पींपाींवर वपण्याचे शुध्द पािी, इींिन शध्
ु दता तपासिी करिे या सवु विा

पुरववण्यात येतात. तर २११ पेरोल पींपाींवर प्रसािन गह
ृ ाची सुवविा पुरववण्यात येत असून
िागेच्या अभावामळ
ु े १० पेरोलपींपाींवर सदर सुवविा उपलब्ि नाही. तसेच २२० पेरोलपींपाींवर
वाहनातील हवा तपासण्याची सुवविा पुरववण्यात येते.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

मुांबई ववद्यापीठाच्या, ऐनतहाशसि ‘राजाबाई टॉवर’ इमारतीमधील
ग्रांथालयाची दरु ावस्तथा झा्याबाबत

(२२)

१०९६३० (०५-०४-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (मदांडोशी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या ऐनतहाशसक ‘रािाबाई ्ॉवर’ इमारतीमिील ग्रींथालयात िुन्या लाकडी

्े बल-खुच्याफ, कडया नसलेल्हया णखडक्या, मोकळया िागेत दशु मफळ र्ा्लेली काही पुस्तके रद्दीत
्ाकलेली असिे, अनमोल अशी असींख्य पस्
ु तके आणि ग्रींथ उघडयावर असिे, त्यावर िळ
ु ीचा
थर िमा होिे तसेच ग्रींथपाल नसिे आदी महत्वाच्या बाबीींकडे ववद्यापीठ व्यवस्थापनाच्या

अनावस्थेमळ
ु े सदरहू वाचनालयाचा लाभ घेिाऱ्या राज्यातील तसेच ववदे शातील ववद्यार्थयाांची
प्रचींड गैरसोय होत असल्हयाचे हदनाींक १६ िानेवारी,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सींदभाफत ववद्यार्थयाांनी ववद्यापीठ प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रार करुनही
त्याची ववद्यापीठ व्यवस्थापनाने कोितीच कायफवाही न करण्याची सवफसािारि कारिे काय
आहे त,

वव.स. ४४९ (19)
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार सदर ऐनतहाशसक वाचनालयाचे नुतनीकरि करिे व अनुभवी ग्रींथपाल,
कमफचारी याींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) मुींबई ववद्यापीठाच्या ऐनतहाशसक रािाबाई ्ॉवरचे नुतनीकरि होत असताना ग्रींथालयातील
सवफ ग्रींथाींचे वेगवेगळ्या ववभागात स्थलाींतर करण्यात आले.

(३) मुींबई ववद्यापीठाच्या ऐनतहाशसक रािाबाई ्ॉवरची पुनरफ चना करण्याचे काम सुरु असून ते
लवकरच पूिफ होईल असे मुींबई ववद्यापीठाने कळववले आहे.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

िोप्रोली (ता.उरण,जज.रायगड) गावात तसेच िोप्रोली आमदवासी वाडीवर
िमी दाबाने पाणी पुरवठा होत अस्याबाबत
(२३)

१०९८५० (१९-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१)कोप्रोली (ता.उरि,जि.रायगड) गावामध्ये तसेच कोप्रोली आहदवासी वाडीवर कमी दाबाने
पािी पुरवठा होत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरची पािी ्ीं चाई होण्याची कारिे काय आहे त,
(३)असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुर्ींगाने उक्त पािी ्ीं चाई दरू करण्याकररता कोित्या उपाययोिना केल्हया

वा करण्यात

येत आहे त,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) धचरनेर ते कोप्रोली ही गावे राज्य महामागाफचे रुीं दीकरिामळ
ु े ४ ते ५ मी. भरावामुळे मुख्य

िलवाहहनीचा बहुताींश भाग बािीत झाला आहे . तसेच हे ्विे िरिाकडून नवी मुींबईकडे
िािाऱ्या शसडको ववभागाच्या मख्
ु य िलवाहहनीचा बराचसा भाग खारे पा् ववभागात येत असन
ू
पाईप लाईनला काही हठकािी गींि पकडल्हयाने आहदवासी वाडीकडे िािाऱ्या िलवाहहनीमिन
ू

काही वेळा कमी दाबाने पािी परु वठा होतो. त्यामुळे किी-किी कृबत्रम पािी ्ीं चाई ननमाफि
होते.

(३) कोप्रोली व कोप्रोली आहदवासीवाडी येथे पािी परु वठा करण्यासाठी मख्
ु यमींत्री ग्रामीि
पेयिल योिने अींतगफत कोप्रोली नळपािी पुरवठा योिनेची मुख्य िलवाहहनी ्ाकण्याचे काम
मींिूर करण्यात आले असून सदर कामाची ककीं मत रु.१,२३,७७,३२७/- इतकी आहे . या योिनेत
कोप्रोली, कोप्रोली आहदवासीवाडी व पािहदवेवाडी या गावे/वाड्याींचा समावेश आहे . सदर

वव.स. ४४९ (20)
योिनेच्या कामाकरीता कींत्रा्दाराची नेमिक
करण्यात आली असून नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
ू

योिनेचे कायाफदेश दे ण्यात आले आहे त. उप अशभयींता, उप ववभाग, पनवेल याींच्यामार्फत
कामाचे ले आऊ् दे ण्यात आलेले आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

नागझरी (ताांबडी पाडा) (जज.पालघर) येथील आमदवासी उपयोजनेतून
सुरु िेलेली पाणीपुरवठा बांद अस्याबाबत

(२४)

१०९९७२ (१४-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमाला गाववत

(इगतपूरी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड
(धारावी) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागझरी (ताींबडी पाडा) (जि.पालघर) येथील आहदवासी उपयोिनेतून सुरू करण्यात आलेली

पािी पुरवठ्याची ववद्युत मो्ार िळाल्हयाने तेथील ग्रामस्थाींचा पािी पुरवठा बींद झाल्हयाने
तेथील शेकडो कु्ुींबाींनी नागझरी ग्रामपींचायत कायाफलयात िाऊन ग्रामसेववकाींकडे बींद झालेला
पािी पुरवठा सुरू करण्याची मागिी करण्यात आली होती हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरिी पािी परु वठा सरू
ु करण्यासाठी श्रमिीवी सींघ्नेच्या कायफकत्याांनी

पालघर पींचायत सशमतीच्या प्रवेशद्वारासमोर हदनाींक ३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
प्रशासनाच्या ववरोिात आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, बींद झालेला पािी पुरवठा सुरू होण्यासाठी िळालेली पािी पुरवठ्याची
मो्ाराची दरू
ु स्ती व बदली करून कायफवाही हे ण्यासाठी समथफन सींस्थेने हदनाींक ०६ िानेवारी,

२०१८ रोिी वा त्यादरम्यान मा.ऊिाफ मींत्री, मा.आहदवासी ववकास मींत्री व मा.पािी पुरवठा व
स्वच्छता मींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले त्यानुर्ींगाने दोर्ीींववरूध्द कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

होय, हे खरे आहे .

(४) या ववर्याबाबत ग्ववकास अधिकारी याींच्या दालनात आयोजित केलेल्हया बैठकीत
झालेल्हया चचेच्या अनुर्ींगाने कननषठ अशभयींता व ववस्तार अधिकारी याींनी हदनाींक ०४.०१.२०१८

रोिी ग्रामपींचायतीला भे् हदली असता तेथील योिनेची पाण्याची मो्ार िळालेली असल्हयामुळे

पाण्याचा पुरवठा करता येत नव्हता असे हदसून आले. सदर मो्ार तात्काळ दरु
ु स्त
करण्याबाबत ग्रामपींचायतीस ननदे श दे ण्यात आले.

त्यानस
ु ार ग्रामपींचायतीमार्फत मो्ार दरु
ु स्त

करुन पािी पुरवठा सुरळीतपिे सरू
ु करण्यात आला आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४४९ (21)
राज्यात मराठवाडयासह इतर जज्हयाांमध्ये मुख्यमांत्री पेयजल
योजनाांचीच प्रकक्रया सुरू िरण्याबाबत

(२५)

११०२३३ (१९-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

स्तवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) राज्यात मुख्यमींत्री पेयिल योिनेत २५१ गावे व ४६४.८० को्ीचा आराखडा सन २०१७२०१८ साठी घोवर्त करण्यात आलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

योिनेचे

एकूि

१७२

योिनाींचे

प्रस्ताव

शासनाकडे

प्रशासकीय

मान्यतेसाठी पाठववण्यात आले होते त्यापैकी १७ प्रस्ताव ववववि त्रु्ी आढळल्हयाने परत
पाठववण्यात आलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, उक्त योिनेत ८७ योिनाींनाच प्रशासकीय मान्यता शमळालेली असून यापैकी

िालना जिल्हहयातील १० व परभिी जिल्हहयातील ३ अशा रूपये २४२ को्ीींच्या र्क्त १३
योिना कायाफरींभ आदे श दे वून सरू
ु झाल्हया असन
ू िालना जिल्हहयातच मींिूर २४२ पैकी २४१
को्ीची कामे होत असल्हयाचे तसेच िालना व बीड जिल्हहयाींना याबाबत प्रािान्य हदले िात
असल्हयाचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) तसेच मराठवाडयात मख्
ु यमींत्री पेयिल योिनेच्या आराखडयातील २५१ पािीपरु वठा

योिनाींपक
ै ी १७२ योिनाींवरच प्रकक्रया सुरू असल्हयाने उवफररत १४० योिना अद्यापही सुरु
झाल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त योिनाींना ननिी उपलब्ि करून दे ताना सवफ जिल्ह्याींमध्ये ननिीचे उचीत
वगीकरि होण्याबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१८) : (१) ववभागाच्या हद.०७ मे, २०१६ रोिीच्या शासन
ननिफयान्वये राज्यात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालाविीत मख्
ु यमींत्री ग्रामीि पेयिल
कायफक्रम राबववण्याचा ननिफय घेण्यात आला आहे . सदर कायफक्रमाींतगफत औरीं गाबाद ववभागात
रु.४६४.८० को्ीच्या २५१ नळ पािीपुरवठा योिना नव्याने राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) व (४) हे खरे नाही.
औरीं गाबाद ववभागातील २५१ योिनाींपक
ै ी ३६ योिना अव्यवहायफ असल्हयाने वगळण्यात
आल्हया आहे त. उवफररत २१५ व्यवहायफ योिनाींपक
ै ी रु.३८१.७० को्ीच्या १७१ पािी पुरवठा

योिनाींना प्रशासकीय मींिूरी दे ण्यात आली आहे . त्यापैकी रु.३०२.४९ को्ी इतक्या ककीं मतीच्या
८० योिनाींच्या कामाचे कायाफरींभ आदे श दे ण्यात आले आहे त. उवफररत योिनाींच्या ननववदा
प्रशसध्दीची व मींिरू ीची कायफवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.
(६) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४४९ (22)
औांढा नागनाथ (जज.महांगोली) येथील अधा घाऊि रॉिेल ववक्रेत्याचा परवाना रद्द िे्याबाबत
(२६)

११०६३२ (१८-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औींढा नागनाथ (जि.हहींगोली) येथील अिफ घाऊक रॉकेल ववक्रेते सींियकुमार शमाफ याींनी
शहरातील ककरकोळ रॉकेल ववक्रेत्याींना मागील काही महहन्याींत रॉकेल हदले नसल्हयाच्या
तक्रारीच्या अनर्
ु ींगाने

चौकशी करण्याचे आदे श हहींगोली तहशसल कायाफलयास दे ण्यात आले

होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरहू आदे शानुसार तहशसल कायाफलयाने दक
ु ानाला भे् दे वून तपासिी केली
होती शशवाय ककरकोळ रॉकेल ववक्रेत्याींचे िबाब नोंदवून त्याींचा सववस्तर अहवाल तयार केला
असून त्यामध्ये सींबींधित ववक्रेत्याींकडे सुमारे १४ हिार ली्र रॉकेल शशल्हलक असिे आवचयक

असताना केवळ ३ हिार ली्र रॉकेलच शशल्हलक असल्हयाचे तपासिीत स्पष् झाले आहे .
यामुळे तहशसल कायाफलयाने हदनाींक १६ नोव्हें बर, २०१७ रोिी जिल्हहा पुरवठा अधिकारी
कायाफलयाकडे तसा अहवाल सादर केल्हयानींतर जिल्हहा पुरवठा ववभागाने हदनाींक २८ नोव्हें बर,
२०१७ रोिी

वा त्यासुमारास औींढा नागनाथ येथील अिफघाऊक रॉकेल ववक्रेते सींियकुमार शमाफ

याींचा ववक्रेत्याींचा परवाना रद्द केला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अिफघाऊक ववक्रेत्याींचा परवाना रद्द झाला असतानाही सदर रॉकेल दक
ु ानात
रॉकेल उपलब्ि असल्हयाचे जिल्हहा पुरवठा ववभागाच्या ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४)

असल्हयास, या प्रकरिाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार सींबधिताींवर कोिती कारवाइफ केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्री.सींियकुमार बन्सीलाल शमाफ,

अिफघाऊक केरोशसन परवानािारक, औींढा नागनाथ याींच्याववरूद्ध माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये
प्राप्त झालेल्हया तक्रारीींच्या अनर्
ु ींगाने सदर परवानािारकाची हद.१५ नोव्हें बर,२०१७ रोिी
तपासिी करण्यात आली. सदर तपासिीत परवाना िारकाकडे अशभलेखापेक्षा ११०१० शल्र

केरोशसन साठा कमी असल्हयाचे ननषपन्न झाल्हयाने सदर परवानािारकाकडून खुलासा घेऊन
जिल्हहा पुरवठा अधिकारी, हहींगोली याींनी हद.२८ नोव्हें बर, २०१७ रोिी सदर अिफघाऊक केरोशसन

परवाना रद्द केलेला आहे . तसेच सदर परवानािारकाकडे असलेला ३००० शल्र केरोशसन को्ा
तालुक्यातील

इतर

अिफघाऊक

केरोशसन

परवानािारकाकडे

वगफ

करण्याबाबत

हद.३०

नोव्हें बर,२०१७ रोिी जिल्हहा पुरवठा अधिकारी, हहींगोली याींनी आदे श हदले. तथावप, सदर
अिफघाऊक केरोशसन परवानािारकाने जिल्हहा पुरवठा अधिकारीीं हहींगोली याींच्या हद.२८ नोव्हें बर,

२०१७ रोिीच्या आदे शाववरूद्ध उप आयुक्त (पुरवठा), औरीं गाबाद याींच्याकडे अपील केले. उप
आयक्
ु त (परु वठा), औरीं गाबाद याींनी जिल्हहा परु वठा अधिकारी, हहींगोली याींच्या हद.२८ नोव्हें बर,
२०१७ रोिीच्या आदे शास स्थधगती हदलेली आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४४९ (23)
मांगळवेढा व पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्याांमध्ये शासनाच्या स्तवच्छ भारत शमशन अांतगात
हागणदारी मुक्त झा्याबाबत

(२७)

१११०८३ (१४-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

स्तवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) मींगळवेढा व पींढरपूर (जि.सोलापूर) तालुक्यात शासनाच्या स्वच्छ भारत शमशन अींतगफत

हागिदारी मक्
ु त झाल्हयाचे कागदोपत्री शासनाच्या ननदशफनास आिन
ू हदल्हयाचे हदनाींक १८
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त योिनेमध्ये बेसलाईन यादीतील काही कु्ूींब शौचालयापासन
ू वींधचत
असताींनाही व याची सींपूिफ िबाबदारी ग्रामसेवक याींचेवर असल्हयामुळे यामध्ये

मोठ्या

प्रमािात अननयशमतता दाखवून १०० ्क्के शौचालयमुक्त झाल्हयाची चुकीची माहहती पींचायत
सशमती प्रशासनाला चुकीची माहहती कळववल्हयाचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त योिनेमध्ये चुकीच्या पध्दतीने कु्ूींबाचे सींरक्षि केल्हयामुळे यात दोर्ी
असिाऱ्या ग्रामसेवक व सींबींधित प्रशासनावर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षिानुसार समाववष् असलेल्हया कु्ुींबानी शौचालय

बाींिकामे

पि
ू फ केली आहे त. यासींदभाफतील छायाधचत्रे केंद्र शासनाच्या

सींकेतस्थळावर अपलोड

केली आहे त. सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षिानुसार पात्र असिा-या १०० ्क्के लाभार्थयाांना
लाभ दे ण्यात आला आहे.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबई ववद्यापीठाच्या एम.िॉम.च्या पमह्या वषााच्या ववद्यार्थयाांना
जन्
ु या प्रॅटनाची प्रश्नपत्रीिा दे ण्यात आ्याबाबत

(२८)

११२११३ (०५-०४-२०१८).

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अमहरे

(साक्री), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन),
श्री.सनु नल

शशांदे

(वरळी),

अॅड.भीमराव

श्री.शशवाजीराव िडडाले (राहुरी) :
खुलासा करतील काय :-

धोंडे

(आष्ट्टी),

श्री.नारायण

िुचे

(बदनापरू ),

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

वव.स. ४४९ (24)
(१) मुींबई ववद्यापीठाची एम.कॉमच्या पहहल्हया वर्ाफची पररक्षा हदनाींक २९ िानेवारी, २०१८ रोिी
वा त्यासुमारास सुरू झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गतवर्ी एम.कॉमच्या प्रचनपबत्रकेचा पॅ्फन बदलला असून १५ गुिाींच्या
ऑबिेक््ीव प्रचनाींचा समावेश सदर पररक्षेत करण्यात आला असन
ू ववद्यापीठाने काही हठकािी
पाठववलेल्हया प्रचनपबत्रकेमध्ये ६० गुिाींचे

सबिेक््ीव्ह प्रचन होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर परीक्षेमध्ये ववद्यापीठाने गत दोन वर्ाफपूवीच्या िुन्या पॅ्नफची प्रचनपबत्रका
पाठववली असल्हयाने

ववद्यार्थयाांनी

सींतप्त होऊन सदर प्रचनपबत्रका बदलून दे ण्याची मागिी

केली असन
ू तसेच प्रचनपबत्रका सींचाच्या या प्रकाराबाबत ववद्यापीठाने तपशीलवार खल
ु ासा

करावा अशी मागिी स््ुडण्् लॉ कौजन्सलने केली असल्हयाचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान

ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या िुन्या पॅ्नफच्या प्रचनपबत्रकाींमुळे ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक भववतव्य िोक्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय
आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) चुकीची प्रचनपबत्रका ववद्यार्थयाांना ववतररत केल्हयाची बाब Strategic Management या

ववर्याच्या प्राजचनक, अ्यास मींडळाचे अध्यक्ष व अधिषठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन
याींच्यापढ
ु े सादर करण्यात आली. त्याींनी सींबींधित प्रकरिी सींयक्
ु त बैठक घेवन
ू ववद्यार्थयाांना २०

गुि वाढवून दे ण्याचा ननिफय घेतला. त्यामुळे िुन्या पॅ्नफच्या प्रचनपबत्रकामुळे ववद्यार्थयाांचे
भववतव्य िोक्यात आले हे खरे नाही.

(५) सींयुक्त बैठकीत घेतलेल्हया ननिफयानुसार मुींबई ववद्यापीठाने पररपत्रकाव्दारे सींबींधिताींना

सधु चत केले. त्यामळ
ु े ववद्यार्थयाांचे शैक्षणिक नक
ु सान होिार नाही याची दक्षता ववद्यापीठातर्े
घेण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ववलींबाचा प्रचन उद््ावत नाही.
___________

सोलापूर जज्हयातील राजषी शाहू महाराज शु्ि व पांजाबराव दे शमुख वस्ततीगह
ृ ननवााह भत्ता
शशष्ट्यवत्ृ ती योजनाांचा लाभ ववद्यार्थयाांना शमळाला नस्याबाबत
(२९)

११२२११ (१७-०४-२०१८).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािर्ी शाहू महाराि शुल्हक योिना व पींिाबराव दे शमख
वस्तीगह
ु
ृ ननवाफह भत्ता
योिनाींतगफत आधथफकदृषटया दब
फ
घ्कातील ववद्यार्थयाांना राज्य शासनाकडून शशषयवत्ृ ती
ु ल
दे ण्यात येते हे खरे आहे काय,

वव.स. ४४९ (25)
(२) असल्हयास, सोलापूर जिल्ह्यातील महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना

या योिनाींचा पुिप
फ िे

लाभ शमळाला नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, शासनाने ववद्यार्थयाांचे खाते आिारशी शलींक करून त्याींचे खात्यावर शशषयवत्ृ ती

दे ण्याची योिना आखून सवफ प्रकारच्या शशषयवत्ृ तीसाठी महाडीबी्ी पो्फ ल सुरु केले होते मात्र
ही योिना पहहल्हयाच वर्ी

असर्ल ठरल्हयाने

हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

सोलापरू

जिल्ह्यातील

ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती शमळू शकलेली नाही,

ककती

महाववद्यालयातील

ववद्यार्थयाांना

प्रत्यक्ष

शशषयवत्ृ ती दे ण्यात आली आहे तसेच ककती महाववद्यालयाींच्या खात्यावर शशषयवत्ृ तीची रक्कम
िमा करण्यात आली मात्र महाववद्यालयाने ती रक्कम ववद्यार्थयाांचे खात्यावर िमा केलेली
नाही,
(५)

असल्हयास,

याबाबत

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

असल्हयास

त्यानुसार

आधथफकदृषटया दब
फ घ्कातील ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती दे ण्याच्या सींदभाफत कोिती कायफवाही
ु ल
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२)

होय.

(३) होय.
माहहती व तींत्रज्ञान सींचालनालयाने ववकशसत केलेल्हया महाडीबी्ी पो्फ लवर काही
ववद्यार्थयाांना

अिाफची

नोंद

करण्यास

अडचिी

येत

होत्या.

तसेच

महाववद्यालयाींकडून

ववद्यार्थयाांचे पररपि
ू फ अिफ शासकीय कायाफलयाींकडे पाठववण्यास अडचिी येत होत्या. तसेच सन

२०१७-१८ च्या पहहल्हया सत्रासाठी सदर पो्फ लचे पूित
फ : कायाफन्वयन होिे बाकी होते. त्यामुळे
उच्च व तींत्र शशक्षि ववभाग, शासन ननिफय क्र.सींकीिफ-१४.२.२०१८ अन्वये दोन्ही योिना

महाडीबी्ी प्रिालीतून वगळून त्याची अींमलबिाविी पूवीच्या प्रचशलत पध्दतीने परीं तु सींबींधित

योिनेच्या लाभाची रक्कम लाभाथी ववद्यार्थयाांच्या आिार सींलजग्नत बँक खात्यात थे् िमा
करण्यास शासनाची मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(४) शैक्षणिक वर्फ २०१७-१८ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील व्यावसानयक अ्यासक्रम राबवविाऱ्या
४७

सींस्थाींमिील

४६०९

ववद्यार्थयाांचे

आिार

सींलजग्नत

बँक

खात्यामध्ये

एकूि

रुपये

१४,२२,२३,५२५/- रािर्ी छत्रपती शाहू महाराि शशक्षि शुल्हक शशषयवत्ृ ती ववतरीत केली आहे.
सदर शशषयवत्ृ तीची रक्कम कोित्याही महाववद्यालयाच्या खात्यावर िमा करण्यात आलेली
नाही.

(५) हदनाींक १४.२.२०१८ च्या शासन ननिफयानींतर तींत्रशशक्षि सींचालनालय, मुींबई याींचे

सींकेतस्थळावर सवफ पात्र ववद्यार्थयाांना हदनाींक १७.२.२०१८ ते १५.३.२०१८ पयांत ऑनलाईन अिफ
करण्याची सवु विा दे ण्यात आली होती व ववभागीय कायाफलयाींनी सींस्थाींकडून ऑनलाईन प्राप्त

अिाांवर कायफवाही करुन हदनाींक २३.३.२०१८ पयांत सींचालक, तींत्र शशक्षि याींना पाठववलेले
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आहे त. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील ४७ सींस्थाींमिील एकूि ८६८३ मींिूर ववद्यार्थयाांपक
ै ी
४६०९

ववद्यार्थयाांना

दे य

असलेली

एकूि

शशक्षि

शुल्हक

शशषयवत्ृ ती

रक्कम

रुपये

१४,२२,२३,५२५/- त्याींचे बँक खात्यामध्ये वगफ केलेली आहे. ननिीच्या उपलब्ितेनुसार उवफररत

मींिरू ववद्यार्थयाांसाठी कायफवाही सींचालक, तींत्र शशक्षि याींचे स्तरावर सरु
ु आहे . डॉ.पींिाबराव
दे शमुख वसनतगह
ृ ननवाफह भत्ता योिनेचा सन २०१७-१८ साठी रुपये २३.४२ को्ी एवढा मींिूर
ननिी ववद्यार्थयाांना वा्प करण्याची प्रकक्रया सद्य:जस्थतीत सुरु आहे .
(६) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
मोखाडा (जज.पालघर) तालुिा व बेरीस्तते ग्रामपांचायतीमधील
नळपाणी पुरवठा योजना पूणा िरण्याबाबत

(३०)

११२४३४ (२०-०४-२०१८).

श्री.पास्तिल धनारे

(डहाणू), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.महतेंद्र ठािूर (वसई) :
स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालक्
ु यातील तसेच बेरीस्ते ग्रामपींचायतीमिील सहा पाड्याींमध्ये
सीएसआर र्ींडातन
ू नळपािीपूरवठा मींिूर योिनेच्या कामाची मुदत सींपली

असून ठे केदार व

पािी पुरवठा अधिकारी याींच्या हदरीं गाईमुळे उक्त योिना अपूिफ असल्हयाचे हदनाींक १९
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त्ा तालुका कायमचा पािी ्ीं चाईग्रस्त असून ्ँ करद्वारे पािी पुरवठ्यावर
कोटयविीींचा रुपयाींचा होिारा खचफ कमी होण्यासाठी ्ँ करला पयाफय म्हिून ज्या हठकािी

पाण्याचे उद्भव आहे त त्या हठकािाींहुन पािी मो्र ककीं वा अन्य यींत्रिेद्वारे गावािवळील
ववहीरीमध्ये सोडण्यात येिार आहे ,हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरहु योिनेची रुपरे र्ा काय आहे तसेच उक्त योिना राज्यातील अन्य
्ीं चाईग्रस्त भागातही प्रायोधगक स्वरुपात सरू
ु करण्यात येिार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार उक्त पािीपुरवठा योिना पूिफ करण्याकररता शासनाने कोिती कायफवाही केली तसेच
हदरीं गाई करिाऱ्या सींबधिताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०६-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
सदर नळ पािी पुरवठा योिनेची सवफ उपाींगे भौनतकदृषटया पूिफ झाली असून पाच पैकी

तीन पाड्याींना हदनाींक २८.०२.२०१८ पासून व एका पाड्यास हदनाींक ०७.०५.२०१८ पासून पािी
परु वठा सरु
उवफरीत एका पाड्याचे काम प्रगतीपथावर आहे . सदर काम हदनाींक
ु असन
ू
३०.०६.२०१८ पुवी पूिफ करण्याचे ननयोिन असून त्यानुसार पुढील कायफवाही सुरु आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
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(४) सदर नळ पािी पुरवठा योिनेचे काम हदनाींक २१.०५.२०१७ रोिी पूिफ होिे अपेक्षक्षत होते.
परीं तु या कालाविीत ते पूिफ न झाल्हयाने,

सदर काम करिाऱ्या कींत्रा्दारास हदनाींक

१६.०५.२०१७ रोिी नक
ु सान भरपाईची नो्ीस दे ण्यात आली आहे . कींत्रा्दाराने केलेल्हया
हदरीं गाईबाबत प्रनतहदन रु.५,०००/- प्रमािे नक
ु सान भरपाई आकारण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
िारवाडी, गांगानगर व रामािृष्ट्णा (ता.जज.महांगोली) नगरमध्ये ववहीरीला जागा शमळत नस्याने
मुख्यमांत्री पेयजल योजने अांतगात ही योजना बोगस अस्याबाबत

(३१)

११२५७४ (१४-०४-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (महांगोली) :

व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) हहींगोली तालुक्यातील कारवाडी, गींगानगर व रामाकृषिा नगरामध्ये ववहीरीला िागा शमळत
नसल्हयाने ही योिना मुख्यमींत्री पेयिल योिनेअींतगफत बोगस असल्हयाचे माहे नोव्हें बर २०१७
मध्ये

वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या पररसरात तीव्र वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई भासत असन
ू तात्परु त्या स्वरुपात
्ँ करने पािी पुरवठा केला िात असून याहठकािी कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्याची
आवचयकता आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे. मौ.कारवाडी, ता.हहींगोली येथे ्ीं चाई अींतगफत सद्यजस्थतीत ्ँ करने पािी
परु वठा केला िात नसन
ू खािगी ववींिन ववहहर अधिग्रहहत करुन पािी परु वठा केला िात
आहे .

(३) व (४) मा.राज्यमींत्री, पािी पुरवठा व स्वच्छता याींनी हदनाींक ५.१२.२०१७ रोिी झालेल्हया

बैठकीत कारवाडी गावाला हहींगोली नगर पररर्दे कडून पािी पुरवठा करिे शक्य आहे काय?
याची तपासिी करण्याचे ननदे श हदले होते.

त्यानुर्ींगाने नगर पररर्द, हहींगोली व मा.आमदार

याींच्या समवेत बैठक आयोिीत करण्यात आली.
त्याींच्या

सदर बैठकीत नगर पररर्द, हहींगोली याींनी

स्त्रोतामिून कारवाडी गावाींला पािी दे ण्यास नकार हदलेला आहे .

वररषठ भुवैज्ञाननक,

भुिल सवेक्षि व ववकास यींत्रिा, हहींगोली याींनी भूगभीय स्त्रोत शमळिे शक्य नसून भूपषृ ठीय
स्त्रोत घेण्याबाबत अवगत केले आहे .
बनववण्याची कायफवाही चालु आहे .

त्यानुर्ींगाने भूपषृ ठीय स्त्रोत

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

घेऊन सववस्तर अहवाल
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शसांधुदग
ु ा येथील उप मख्
ु य िायािारी अधधिारी याांनी िेले्या
गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत

(३२)

११२७१३ (२४-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू
(अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अजजत पवार
(बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.जयदत्त क्षीरसागर

(बीड), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.सरु े श लाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.मदपि चव्हाण (फलटण), श्री.हनम
ु ांत
डोळस

(माळशशरस),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्तमानाबाद),

श्रीमती

सुमन

पाटील

(तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्रीमती मदवपिा चव्हाण (बागलाण),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती सांध्यादे वी दे साईिुपेिर

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
पाणीपुरवठा व स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

(चांदगड),

शसींिुदग
ू फ

श्री.हसन

जिल्ह्यातील

मश्र
ु ीफ

पािी

(िागल),

आणि

स्वच्छता

शमशन

कक्षाचा

सन्माननीय

अनतररक्त

कारभार

साींभाळिारे जिल्हहा पररर्द शसींिुदग
ु फ उप मुख्य कायफकारी अधिकारी, श्री.सुननल रे डकर याींनी

मुख्य कायफकारी अधिकारी, जिल्हहा पररर्द शसींिुदग
ु फ याींची परवानगी न घेताच शासकीय
कामासाठी भाडयाने घेतेलेल्हया ४ गाडयाींचा दरु
ु पयोग जिल्हहा व राज्याबाहे र त्याींचा वा्प
केल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
काय,

वा त्या दरम्यान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे

(२) तसेच उक्त जिल्ह्यात माहे िानेवारी, २०१२ ते माहे सप््ें बर, २०१५ या कालाविीत
राबववण्यात आलेल्हया ननमफल भारत स्वच्छ भारत अशभयान योिनेमध्ये त्याीं गैरव्यवहार
केल्हयाचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्हयास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींधितावींर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

अनतररक्त मुख्य कायफकारी अधिकारी,जिल्हहा पररर्द शसींिुदग
ु फ याींनी सादर केलेल्हया चौकशी

अहवालानस
ु ार श्री.सुननल रे डकर, उप मख्
ु य कायफकारी अधिकारी याींनी प्रामख्
ु याने शासन
ननदे शाींचे अनप
ु ालन योग्य रीतीने केल्हयाचे हदसन
ू येत नाही. परीं तु वाहनाींचा वापर शासकीय

कामकािासाठीच करण्यात आला असल्हयाने आधथफक नुकसान झाल्हयाचे आढळून येत नाही.
सदर चौकशी अहलानुसार वाहनाींचा जिल्ह्याबाहे र वापर करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याींची मींिूरी
घेिे आवचयक होते.सदर प्रकरिी जि. प. शसींिुदग
ु फ याींच्या कायाफलयीन आदे श क्र. िा.

क्र./शसींजिप/जिपास्वशम/आस्था/१३२५/२०१८ हद. ०५ मे २०१८ अन्वये मींिूरी घेण्यात आलेली
आहे .
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(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील दि
ु ानाांवर धचप्स, बबस्तिीट, चॉिलेट इ. वविण्यास बांदीच्या पररपत्रिाबाबत
(३३)

११२७७६ (१७-०४-२०१८).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्तमानाबाद) :

सन्माननीय

अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील दक
ु ानाींवर वा ्परीवर धचप्स, बबस्की्, चॉकले् इ. वस्तुींची ववक्री करण्यास
बींदी आिल्हयाचे पररपत्रक शासनाने काढलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, सदरहू पररपत्रकामुळे राज्यातील खेड्यापाड्यातील
्परीिारकाींच्या ववक्रीवर पररिाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

छो्े

दक
ु ानदार

वा

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त पररपत्रकामळ
ु े होिाऱ्या पररिामाबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यात अ्पसांख्याि पोलीस भरती पूवा प्रशशक्षण योजना अांतगात
यव
ु ि-यव
ु तीना ननवासी प्रशशक्षण दे ण्याबाबत

(३४)

(शशडी),

११२९७५ (०५-०४-२०१८).
श्री.ववजय

वडेट्टीवार

श्री.नसीम खान (चाांमदवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(ब्रम्हपूरी),

प्रा.वषाा

गायिवाड

(धारावी) :

सन्माननीय

अ्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात अल्हपसींख्याक पोलीस भरती पूवफ प्रशशक्षि योिना अींतगफत युवक-युवतीींना ननवासी
प्रशशक्षि दे ण्याचे शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, सदर प्रशशक्षि ननवासी करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच या प्रशशक्षिाचा गत ३
वर्ाफपासून जिल्हहाननहाय तपशील काय आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ४४९ (30)
श्री. ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) राज्यातील अल्हपसींख्याक समािातील उमेदवाराींचे पोलीस सेवेतील प्रमािात वाढ व्हावी,
यासाठी पोलीस भरती पूवफ प्रशशक्षि योिना ननवासी करण्याची कायफवाही सरु
ु आहे . पोलीस

भरती पूवफ प्रशशक्षि योिनेअींतगफत राज्यात दे ण्यात आलेल्हया प्रशशक्षिाचा गत ३ वर्ाफचा (सन
२०१४-१५ ते २०१६-१७) जिल्हहाननहाय तपशशल सोबत िोडला आहे .

पोलीस शशपाई भरती पूवफ प्रशशक्षि योिनेअत
ीं गफत दे ण्यात आलेल्हया प्रशशक्षिाचा गत

वर्ाफचा जिल्हहाननहाय तपशशल
अ.क्र.

जिल्हहयाचे नाव

वर्फननहाय प्रशशक्षि हदलेल्हया उमेव्दाराींची सींख्या
सन २०१४-१५

सन २०१५-१६

सन २०१६-१७

१

उस्मानाबाद

५५

३०

--

२

परभिी

८५

१२०

१००

३

चींद्रपूर

१२८

१२७

--

२५

११७

६२

िुळे

१००

१००

--

नाींदेड

७७

२०९

५३

नागपुर

७४

१०४

१००

यवतमाळ

४८

८४

५९

९

नाशशक

३९

--

--

१०

अहमदनगर

८४

१३२

८८

११

औरीं गाबाद

१००

७८९

१००

१२

अकोला

८४

३०२

८२

१३

िालना

४७

८९

७४

१४

िळगाव

१०३

३२२

१००

१५

वाशशम

१००

१००

१००

१६

बुलढािा

३९

१२९

४६

साींगली

३

२५

--

१८

हहींगोली

९२

१००

१००

१९

कोल्हहापरू

९०

३९

--

गडधचरोली

४७

३२

४५

२१

बीड

८६

१३६

--

२२

सातारा

४५

५७

५५

२३

विाफ

१४

५६

--

२४

गोंहदया

१००

--

--

२५

सोलापूर

--

--

--

४
५
६
७
८

१७

२०

लातुर

३
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२६

ठािे

--

--

--

२७

नींदरू बार

--

६६

८१

--

८१

५३

२८

अमरावती

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
अ्पसांख्याि समाजाच्या वविासासाठी सुरु िेले्या योजनाांच्या प्रचार व प्रसार िरण्याबाबत
(३५)

११२९७९ (०५-०४-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांमदवली), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), प्रा.वषाा
गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :(१)

सन्माननीय अ्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

राज्यात अल्हपसींख्याक समािाच्या ववकासासाठी सन २००८ पासन
ू अींदािे २६ ववववि

योिना सुरु असून त्याच्या प्रचार व प्रसारासाठी शासनाने गत ३ वर्ाांपासून कोित्या
उपाययोिना केल्हया आहे त,

(२) असल्हयास, प्रचार व प्रसारासाठी ककती वत्ृ तपत्रात िाहहराती दे ण्यात आल्हया

व त्याकररता

ककती ननिीची तरतूद करण्यात आली त्यापैकी ककती ननिी खचफ करण्यात आला तसेच पुिफ
ननिीचा ववननयोग केला नसल्हयास त्याची कारिे काय आहे त,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार कोिती कायफवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-०६-२०१८) : (१) राज्यातील अल्हपसींख्याक समािाच्या ववकासासाठी
राबववण्यात येिाऱ्या योिनाींच्या प्रशसध्दी व प्रचारासाठी राज्य अल्हपसींख्याक आयोगामार्फत
ववववि जिल्ह्याच्या हठकािी कायफशाळा आयोजित करण्यात आल्हया आहे त. तसेच शासनाच्या
सींकेतस्थळावर योिनाींची माहहती प्रदशशफत करण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर वेळोवेळी
स्थाननक वतफमानपत्रामिून अल्हपसींख्याक ववकास योिना सींदभाफत िाहहराती दे ण्यात आल्हया

आहे त. त्याचबरोबर अल्हपसींख्याक ववकास योिनाींची माहहती पुजस्तका प्रकाशशत करण्याची
कायफवाही सुरु आहे .

(२) राज्यातील नामाींककत वतफमान पत्राद्वारे अल्हपसींख्याक ववकास योिनाींना प्रशसध्दी दे ण्यात
येते. त्याकरीता सन २०१४-१५ मध्ये रु.१.६८ लक्ष, सन २०१५-१६ मध्ये रु.१.९६ लक्ष, सन
२०१६-१७ मध्ये रु.१.५२ लक्ष तर सन २०१७-१८ मध्ये रु.६३ लक्ष तरतूद ववतरीत करण्यात
आली आहे. एकूि २२ वतफमानपत्रामिून अल्हपसींख्याक ववकास योिनाींची िाहीरात दे ण्यात
आली आहे . सींबींधित िाहहरातीच्या दे यकानुसार ववतरीत ननिीचा ववननयोग केला िातो.
(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
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राज्यात आयात िरण्यात आलेली सौंदयाप्रसाधने, चॉिलेट्स, शसगारे ट्स आमद
अवेजष्ट्टत वस्ततूांची तपासणी िरण्याबाबत
(३६)

११३००६ (१७-०४-२०१८).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात आयात करण्यात आलेली सौंदयफप्रसािने, चॉकलेटस, शसगारे टस इत्यादी अवेजष्त

वस्तींच
ू ी तपासिी करण्यासाठी राज्यभर वैिमापनशास्त्र ववभागातर्े

ववशेर् मोहहम राबववण्यात

येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास, उक्त मोहहमेअींतगफत औरीं गाबाद प्रादे शशक ववभागात १३० दक
ु ानाींची तपासिी

करण्यात आली असून त्यानुसार ५५ दक
ु ानदाराींनी ननयमाींचा भींग केला असल्हयाने त्याींचवे वरुध्द
तक्रार नोंदववण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास याबाबत

शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानुसार सींबधिताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) ननयमाींचा भींग करिाऱ्या ५५ दक
ु ानदाराींववरुध्द वैि मापन शास्त्र अधिननयम, २००९ व त्या
अींतगफत ननयमाींतील तरतूदीींप्रमािे ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
शभवापूर (जज.नागपूर) येथील शभवापूर महाववघालयास अनुदान मांजूर िरण्याबाबत
(३७)

११३४३४ (१७-०४-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शभवापूर (जि.नागपूर) येथे बॅकवडफ क्लास युथ ररलीप कशम्ी या सींस्थेच्यावतीने शासन

मान्यतेने सवफप्रथम सन २०१२-१३ पासून शभवापूर महाववद्यालयात ववज्ञानववद्या शाखा
चालववण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रत्येक तालक्
ु यात ककमान एक अनद
ु ाननत महाववद्यालय या योिनेअींतगफत
शभवापूर महाववद्यालयाने हदनाक २७ िुल,ै २०१६ ला पॉवर प्रेझ्
े े शन मुींबई ववद्यावपठात सादर
केल्हयानींतर

हदनाक

१०

नोव्हें बर,

२०१६

रोिी

वा

त्यासुमारास

्ाक्स

र्ोसफ सशमतीने

महाववद्यालयाची प्रत्यक्ष पाहिी करून शासनास अहवाल सादर केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वव.स. ४४९ (33)
(३) असल्हयास, शभवापूर महाववद्यालयाने उक्त योिनेमध्ये असलेले सवफ ननयम व अ्ी याची
पुतत
फ ा केलेली असताींनाही या महाववद्यालयास अद्यापही अनुदान मींिूर करण्यात आले नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार शभवापूर महाववद्यालयास १०० ्क्के अनुदान उपलब्ि करून दे ण्याबाबत कोिती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) शभवापूर तालुक्यासाठी ववज्ञान ववद्या शाखेसाठी एकूि २ प्रस्तावाींचे कायफबल
ग्ाच्या समोर सादरीकरि घेण्यात आले होते. तथावप सद्यजस्थतीत महाराषर सावफिननक

ववद्यापीठ कायदा २०१६ अजस्तत्वात आल्हयामुळे व सदर कायद्यातील कलम १०७ नुसार बह
ृ त
आराखडयामध्ये महत्त्वपि
ु फ बाबीींचा उल्हलेख केलेला हदसन
ू येतो ही बाब ववचारात घेऊन या

सवफ महाववद्यालयाींचे प्रस्ताव याजस्थतीत अनुदानासाठी शशर्ारशीत करिे सींयुजक्तक वा्त

नसल्हयाचे अशभप्राय बत्रसदस्यीय सशमतीने हदले असल्हयाने याजस्थतीत नवीन कायद्यातील
तरतूदीनुसार सदरची प्रकक्रया नव्याने राबववण्याबाबत सींचालक, उच्च शशक्षि, पुिे याींना
कळववण्यात आले आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

पुणे ववद्यापीठाच्या पुण,े अहमदनगर व नाशशि जज्हयातील ववनाअनुदाननत
महाववद्यालयाांचे नॅि म्
ू याांिन झाले नस्याबाबत

(३८)

११३५६४ (०५-०४-२०१८).

श्री.योगेश मटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुिे ववद्यापीठाच्या पुि,े अहमदनगर व नाशशक या तीन जिल्ह्यातील तीनशेहून अधिक
ववनाअनुदाननत महाववद्यालयाींचे नॅक मूल्हयाींकन झाले नसल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास

आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्यानुसार सदर ववनाअनुदाननत महाववद्यालयाचे नॅक मूल्हयाींकन होण्यासाठी कोिती
कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) अधिजस्वकृतीसाठी पात्र असलेल्हया महाववद्यालयाींना राषरीय मल्ह
ु याींकन व अधिजस्वकृतीचे
अिफ सादर करण्याबाबत साववत्रीबाई र्ुले पुिे ववद्यापीठाने कळववलेले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४४९ (34)
ववनापरवाना बाटलीबांद वपण्याचे पाणी उत्पादन िरणारे िारखाने बांद िे्याबाबत
(३९)

११३६८१ (०७-०४-२०१८).

(पवाती) :

श्री.योगेश मटळे िर (हडपसर), श्रीमती माधुरी शमसाळ

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बा्लीबींद पाण्याचे उत्पादन करताना योग्य प्रककया होत नसल्हयाचे ननरीक्षि नोंदववण्यात
आल्हयाने ववनापरवाना बा्लीबींद वपण्याचे पािी उत्पादन करिारे कारखाने बींद केल्हयाची बाब
हदनाींक १९ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पुिे जिल्ह्यात बा्लीबींद शमळिारे पािी आरोग्यास घातक असन
ु याकडे सींबींधित
कींपन्या दल
फ करीत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ च्या नतस-या सप्ताहात ननदशफनास
ु क्ष
आले हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास ब-याचदा या बा्ल्हया दय्ु यम आणि घातक प्लॅ जस््कपासून तयार केल्हया

िातात त्यामळ
ु े त्यातील पािी अशुध्द होते व वपण्यासाठी ते अयोग्य होते, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासन स्तरावर कोिती कायफवाही करण्यात आली वा करण्यात येत
आहे , याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (१३-०६-२०१८) : (१) पुिे ववभागात १ एवप्रल २०१७ पासून ववनापरवाना
पॅकेज्ड डरींकीींग वॉ्रचे उत्पादन करिाऱ्या ३२ कारखान्याींना व्यवसाय बींद करण्याच्या नोह्सा
दे वून व्यवसाय बींद केले आहे त.

(२) अशी बाब अन्न व और्ि प्रशासनाच्या ननदशफनास आलेली नाही. तथावप, १ एवप्रल २०१७
पासुन १६ एवप्रल २०१८ या कालाविीत पुिे जिल्ह्यात पॅकेज्ड डरींकीींग वॉ्रचे ७ नमूने

ववचलेर्िाकरीता घेण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ १ नमन
ू ा असुरक्षीत दिाफचा आढळला आहे .
उवफरीत ३ नमूने प्रमाणित दिाफचे व ३ नमुने लेबल दोर्यक्
ु त आढळून आले.
(३) अशी बाब अन्न व और्ि प्रशासनाच्या ननदशफनास आलेली नाही.

(४) पुिे ववभागात १ एवप्रल, २०१७ पासून ववनापरवाना पॅकेज्ड डरींकीींग वॉ्रचे उत्पादन
करिाऱ्या ३२ कारखान्याींना व्यवसाय बींद करण्याच्या नो्ीसा दे वून सदरचे व्यवसाय बींद केलेले

आहे त. त्यापैकी १५ कारखाने पुिे जिल्ह्यातील असन
ू साींगली जिल्ह्यातील १, सोलापूर
जिल्ह्यातील ६ व कोल्हहापूर जिल्ह्यातील १० कारखाने आहे त.

पि
ु े जिल्ह्यात पॅकेज्ड डरींकीींग वॉ्रचे ७ नमन
ू े ववचलेर्िाकरीता घेण्यात आले होते.

त्यापैकी केवळ १ नमूना असुरक्षीत दिाफचा आढळला आहे . उवफरीत ३ नमूने प्रमाणित दिाफचे व
३ नमुने लेबल दोर्युक्त आढळून आले.

लेबल दोर्ाच्या ३ नमुन्या प्रकरिी न्यायननिफय अधिकारी याींचेकडे ख्ला दाखल

करण्यात येत आहे . तसेच १ असरु क्षक्षत नमन्
ु याबाबत प्रशासनाकडून ख्ला दाखल करण्यात
येत आहे .

(५) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४४९ (35)
िो्हापूर जज्हयात दध
ु ाऐवजी डालडाशमक्स आईसक्रीमचा पुरवठा सुरु अस्याबाबत
(४०)

११४२६९ (१४-०४-२०१८).

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय अन्न व

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हहापूर जिल्हहयात अनेक

भागात काही बोगस कींपन्या

दि
ु ाऐविी डालडाशमक्स

आइसकक्रमचा पुरवठा करीत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, चौकशीनुसार सींबींधिताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील वडाळा येथील मेससा न्युवेश वेलनेस व्हें चसा प्रा.शल.या िांपनीवर
टािण्यात आले्या छाप्याबाबत

(४१)

११४५४२ (१४-०४-२०१८).

श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.वषाा
गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी),
श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण),
श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) वडाळा, मींब
ु ई येथील मेससफ न्यव
ु ेश वेलनेस व्हें चसफ प्रा.शल.या कींपनीवर हदनाींक १५

नोव्हें बर, २०१६ रोिी छापा ्ाकण्यात आला व त्यानुर्ींगाने ववचलेर्िासाठी घेतलेल्हया अन्न
पदाथाफत कोित्याही प्रकारचे उत्तेिक द्रव्ये आढळून आले नाही, तथावप, सदर प्रकरिातील
अन्न पदाथफ लेबलदोर्युक्त आढळून आले असूनही कींपनीवर कोितीच कायफवाही करण्यात
आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रस्तत
ु प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व त्यानुसार सींबींधित अधिका-यावर कोिती कारावाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ४४९ (36)
श्री. धगरीश बापट (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
सदर प्रकरिातील अन्न पदाथफ लेबलदोर्युक्त आढळून आले असन
ू अन्न व और्ि

प्रशासने

सींबधित

कींपनीवर

हद.११/१०/२०१७

रोिी

न्यायननिफय

ख्ले

क्र.१४२/२०१७

व

१४३/२०१७ दाखल करण्यात आले आहे त.
(२) प्रचन उद््ावत नाही.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
राज्यात १२ लाख बोगस शशधापबत्रिा रदद िरण्यात आ्याबाबत
(४२)

११४७२१ (१५-०४-२०१८).

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात १२ लाख बोगस शशिापबत्रका रदद करण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, बोगस शशिापबत्रका िारकाींवर शासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्हयास ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
राज्यात

राबववण्यात

येिाऱ्या

सावफिननक

ववतरि

व्यवस्थेचे

सींगिकीकरि

या

प्रकल्हपाींतगफत लाभार्थयाांची माहहती पीडीएस डा्ाबेसमध्ये समाववष् करण्यात येत आहे .
सद्यजस्थतीत राषरीय अन्नसुरक्षा अधिननयम अींतगफत एकूि ७ को्ी १६ हिार पात्र
लाभार्थयाांपैकी ८७ ्क्के लाभार्थयाांचे
पात्र शेतकरी

तसेच १४ दषु काळग्रस्त जिल्ह्यातील दाररद्र्य रे र्ेवरील

लाभार्थयाांचे ८६ ्क्के आिार शसडीींग पि
ू फ करण्यात आलेले आहे . सदर आिार

शसडडींग Adhar Act, २०१६

या कायद्याींतगफत करण्यात येत असन
ू त्याकररता हद. ३० िून,

२०१८ पयांतची मुदत दे ण्यात आली आहे . डा्ा डडजि्ायझेशन केल्हयाने अद्यापपावेतो सुमारे

१० लक्ष शशिापबत्रका या दब
ु ार, मयत व प्रत्यक्ष गह
ृ भे्ीव्दारे अपात्र ठरल्हयाने वगळण्यात

आलेल्हया आहे त. उवफररत लाभार्थयाांच्या माहहतीचे सींगिकीकरि करण्याची व त्यानुर्ींगाने अपात्र
शशिापबत्रका वगळण्याची कायफवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

दौंड (जज.पुणे) मतदार सांघातील िामाांना अ्पसांख्याांि योजनेंतगात मांजुरी शमळणेबाबत
(४३)

११४७३० (०५-०४-२०१८).

सोनावणे (जुन्नर) :
काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय अ्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

वव.स. ४४९ (37)
(१) दौंड (जि.पुिे) मतदार सींघातील कामाींना अल्हपसींख्याींक योिनेंतगफत मींिूरी शमळिेबाबत
स्थाननक लोकप्रतीननधिनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी मागिी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार उक्त ननिी शमळिेबाबत
कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्यातील अल्हपसींख्याक नागरी क्षेत्र ववकास योिनेंतगफत हद.३१/३/२०१८ च्या शासन
ननिफय अन्वये दौंड नगर पररर्दे साठी रु.१० लक्ष अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठातील बेिायदे शीर पररननयमाबात
(४४)

११४९१५ (०५-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई र्ुले पुिे ववद्यापीठात होिाऱ्या व्यवस्थापन पररर्द अधिसभा, ववद्या पररर्द,
परीक्षा मींडळाच्या बैठकाींमध्ये होिारे ननिफय ठराव इनतवत्ृ त आहदबाबतची कागदपत्रे िाहहर

करण्यास ववद्यापीठ प्रशासनाकडून हदरीं गाई केली िात असल्हयाचे हदनाींक १ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

राज्यातील

पि
ु े

ववद्यापीठ

वगळता

सवफ

सींकेतस्थळावर उपलब्ि करून हदली िाते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

महाराषर

राज्यातील

सवफ

ववद्यापीठाशी

ववद्यापीठाींकडून
सींलग्न

माहहती

असलेल्हया

सवफ

महाववद्यालयातील प्राध्यापक पद भरतीच्या िाहहराती सींकेतस्थळावर ऑनलाईन िाहहर केल्हया
िातात मात्र साववत्रीबाई र्ुले ववद्यापीठाकडे ववद्यार्थयाांनी वारीं वार मागिी करूनही याबाबत
कोितीही कायफवाही झाली नसल्हयाचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
व्यवस्थापन पररर्दे च्या इनतवत्ृ ताबाबत ववद्यापीठ पररननयम क्रमाींक ११९-A प्रमािे

कायफवाही केली िाते.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________
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राज्यातील मदव्याांगाांचा समावेश अन्न सुरक्षा योजनेअांतगात
स्तवस्तत धान्य वाटप िरण्याबाबत

(४५)

११५३५७ (२०-०४-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.ववनायिराव

जाधव-पाटील (अहमदपूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री

(१)

समावेश

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :राज्यातील

हदव्याींगाींचा

अन्न

सुरक्षा योिनेअींतगफत

स्वस्त

िान्य

दक
ु ान

वा्पामध्ये आरक्षि ठे वण्याबाबत अन्नत्याग आींदोलनादरम्यान लोकप्रनतननिीींना हदलेल्हया

आचवासनानुसार मा.मुख्यमींत्री तसेच मा.अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सींरक्षि मींत्री

आणि सधचव याींच्या सोबत झालेल्हया हदनाींक २४ ऑगस््, २०१७ रोिीच्या बैठकीत उक्त
ननिफयाची अींमलबिाविी न करिाऱ्या अधिकाऱ्याींवरील कारवाई तसेच अन्य मागण्याबाबत
अद्यावप कोितीही कायफवाही न झाल्हयाबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.मींत्री महोदय याींना लेखी
ननवेदन हदले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले व

त्यानर्
ु ींगाने हदलेल्हया

आचवासन आणि

कायफवाहीबाबत तसेच

प्रलींबबत

प्रचनाींच्या

अींमलबिाविीबाबत कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (११-०६-२०१८) : (१) होय, खरे आहे .
(२) हदव्याींग व्यक्तीींना राज्यातील नववन रास्तभाव/ शशिावा्प दक
ु ाने व ककरकोळ परवाने

मींिुर करण्याबाबत राषरीय अन्न सुरक्षा अधिननयम, २०१३ मध्ये तरतुद नाही. हदव्याींग
व्यक्तीींना रास्तभाव/ शशिावा्प दक
ु ाने व ककरकोळ परवाने मींिुर करावयाचे झाल्हयास त्यासाठी

राषरीय अन्न सुरक्षा अधिननयम, २०१३ च्या सींबींधित कलमामध्ये त्याबाबतचा समावेश करिे

आवचयक आहे. सदर कलमात सि
ु ारिा करिे ही बाब केंद्र शासनाचे अखत्याररत असल्हयाने
कलमात सुिारिा करण्याबाबत हद. ०६.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये ववनींती करण्यात आली आहे.

तसेच केंद्र शासनाने महाराषर राज्यासाठी एकुि २५,०५,३०० इतका अींत्योदय अन्न योिनेच्या

लाभाथी कु्ुबाींचा इष्ाींक मींिुर केला आहे . सदर लाभार्थयाांची ननवड करण्यासाठी केंद्र शासनाने
वेळोवेळी राज्य शासनास केलेल्हया मागफदशफक सुचनाींनूसार पात्र लाभार्थयाांची ननवड करण्यासाठी
सींबींधिताींना हद. १७ िल
ु ,ै २०१३

च्या शासन ननिफयान्वये सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त. सदर

शासन ननिफयानूसार एक्े राहत असलेले

व ज्याींना कुठलाही कौ्ीं बबक वा सामाजिक आिार

अथवा कायमस्वरुपी उत्पनाचे सािन उपलब्ि नाही अशा हदव्याींग व्यक्तीींना अींत्योदय अन्न
योिनेकररता पात्र ठरववण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४४९ (39)
पाचोरा (जज.जळगाांव) अ्पसांख्याि बहुल नागरी भागात मूलभूत
सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४६)

११६१७३ (०५-०४-२०१८).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय अ्पसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पाचोरा (जि.िळगाींव) नगरपाशलका क्षेत्रात अल्हपसींख्याक बहुल नागरी भागात मूलभत
ू
नागरी सवु विा उपलब्ि करुन दे ण्याकररता स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा.अल्हपसींख्याक मींत्री

याींना हदनाींक १६ माचफ २०१७, हदनाींक २३ ऑगस््, २०१७, हदनाींक १९ सप््ें बर, २०१७ हदनाींक
१४ डडसेंबर, २०१७ व हदनाींक २३ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन हदले
आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे , त्याींचे स्वरुप काय आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) नागरी क्षेत्र ववकास कायफक्रमाींतगफत मल
ु भत
ू / पायाभत
ू ववकासकामे मींिरू होण्यासाठी
मोठया प्रमािात प्रस्ताव प्राप्त होतात. सदर प्रस्तावावर उधचत कायफवाही करुन ननिीच्या
उपलब्ितेनुसार

अनुदान

ववतरीत

करण्यात

येत.े

ननिीच्या

कमतरतेमुळे

पाचोरा

नगर

पाशलकेसाठी सन २०१७-१८ या आधथफक वर्ाफत ववकास कामाींकरीता अनुदान मींिूर करण्यात
आलेले नाही.

(३) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील इांजजननअर महाववद्यालयाांतील जागा ररक्त रहात अस्याबाबत
(४७)

११६२६३ (०५-०४-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :
करतील काय :-

श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्य शासनाने नेमलेल्हया डॉ. यादव सशमतीच्या अहवालानस
ु ार यावर्ी इींजिननअर
महाववद्यालयाींच्या प्रवेशात एकूि सुमारे १ लाख ५५ हिार उपलब्ि िागाींपक
ै ी ५२,४०० िागा
ररक्त राहहल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास, या

सशमतीच्या अहवालानुसार राज्यातील इींजिननअर महाववद्यालयाींतील

ववद्यार्थयाांचे ररक्त िागाींचे प्रमाि दरवर्ी वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार सदर पररजस्थती बदलण्यासाठी राज्य शासन, अणखल भारतीय तींत्र शशक्षि पररर्द,
राज्य तींत्र शशक्षि सींचालनालय या सगळ्या घ्काींनी एकत्र येवून आितागायत कोित्या
उपाययोिना हाती घेतल्हया वा घेण्यात येत आहे त,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

वव.स. ४४९ (40)
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) नाही.
यावर्ी (शैक्षणिक वर्फ २०१७-१८ मध्ये) १,३८,२२६ मींिूर प्रवेशक्षमतेपैकी ५६,४९० िागा

ररक्त आहे त.
(२) नाही.

शैक्षणिक वर्फ २०१३-१४ पासून पुढील शैक्षणिक वर्ाफमध्ये ररक्त िागाींचे प्रमाि कमी-

िास्त होत आहे .

(३) ररक्त िागाींचे प्रमाि वाढू नये व त्याचा शैक्षणिक गुिवत्तेवर ववपरीत पररिाम होऊ नये,
यासाठी ववववि उपाययोिना करण्यात आलेल्हया आहे त.

१. तींत्र शशक्षि सींचालनालयाच्या प्रस्तावानुसार शैक्षणिक वर्फ २०१८-१९ मध्ये नवीन पदवी

व पदववका अशभयाींबत्रकी सींस्थाींना मान्यता दे ण्यात येऊ नये असे, शासन स्तरावरुन अणखल
भारतीय तींत्र शशक्षि पररर्दे स कळववण्यात आले आहे.
२.

अणखल भारतीय तींत्र शशक्षि पररर्द, नवी हदल्हली याींनी शैक्षणिक वर्फ २०१८-१९ करीता

प्रसारीत केलेल्हया Approval Process Hand Book नस
ु ार ज्या सींस्थाींमध्ये मागील ५ वर्ाफत
ररक्त िागाींचे प्रमाि ३० ्क्के आहे, अशा अ्यासक्रमाींच्या प्रवेशक्षमतेत ५० ्क्के घ्

करण्याचे तसेच मागील ५ वर्ाफत ज्या अ्यासक्रमात प्रवेश झालेले नाहीत, असे अ्यासक्रम
बींद करण्याचे िोरि अवलींबबले असल्हयाचे िाहहर केले आहे.
३. व्यावसानयक अ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींना अ्यासक्रमाच्या प्रवेशक्षमतेमध्ये वाढ/नवीन
अ्यासक्रम राबववण्यासाठी National Borad of Accreditation (NBA)

मानाींकन प्राप्त

करुन घेिे अननवायफ करण्यात आले आहे .
४.

शासन ननिफय, क्रमाींक ्ीईएम-२०१५/ प्र.क्र.२१९/ताींशश-४, हदनाींक ३१/३/२०१६ नुसार

खािगी कायम ववनाअनुदाननत शशक्षि सींस्थाींमिील व्यावसानयक अ्यासक्रमासाठी प्रवेश

घेिाऱ्या आधथफक मागासवगीय ववद्यार्थयाांच्या शैक्षणिक शल्ह
ु काच्या प्रनतपत
ू ी योिनेचा अवलींब

करण्याकरीता, सींबींिीत सींस्थेला शशखर सींस्थेकडून मूल्हयाींकन व दिाफ मानाींकन प्राप्त करिे
अननवायफ करण्यात आले आहे .

५. शैक्षणिक वर्फ २०१८-१९ करीता २६ पदवी व पदव्युत्तर पदवी आणि १५ पदववका

सींस्थाींनी सींस्था बींद करण्याकरीता अिफ सादर केला आहे.

६. ववद्यार्थयाांना रोिगारक्षम बनववण्याच्या दृष्ीने सींचालनालयाच्या वतीने ववभागीय
स्तरावरुन उद्योिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ याींची एकबत्रत पररर्द घेण्यात आली व
त्यामध्ये ववद्यार्थयाांना प्रत्यक्ष Industry मध्ये प्रशशक्षि दे ण्याबाबत ववववि पयाफयाचा अवलींब
करण्याबाबत चचाफ होऊन त्यासींबींिी कायफवाही करण्याींत येत आहे.
७. पदववकािारक ववद्यार्थयाांना त्याींच्यातील रोिगार क्षमता वाढवविे व कौशल्हय
ववकशसत करण्यासाठी महाराषर राज्य तींत्र शशक्षि मींडळाच्या अ्यासक्रमामध्ये Internship
अननवायफ करण्यात आलेली आहे व त्याला Credit सुध्दा दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद््ावत नाही

___________

वव.स. ४४९ (41)
स्तवायत्तता असले्या शशक्षण सांस्तथा/िॉलेजाांना फी ठरववण्याचे स्तवातांत्र नस्याबाबत
(४८)

११६३५९ (०६-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात स्वायत्तता असलेल्हया अनेक खासगी ववनाअनुदाननत शशक्षि सींस्था तसेच कॉलेि
असून त्याींना आपली र्ी ठरववण्याची स्वायत्तता नसून तेही कायद्याच्या कक्षेत येत असन
ू

शासनाला त्याींच्याही र्ीचे ननयमन करण्याचा अधिकार असल्हयाचा ननकाल मींब
ु ई उच्च
न्यायालयाने हदला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननकालाच्या अनुर्ींगाने खासगी ववनाअनुदाननत शशक्षि सींस्था तसेच
कॉलेि याींच्या र्ीचे ननयमन करण्याबाबत शासनाने ननिफयात्मक अींमलबिाविी करण्याबाबत
कोिते िोरि ठरववले आहे ,
(३)

असल्हयास,

खासगी

ववनाअनुदाननत

शशक्षि

सींस्था

तसेच

कॉलेि

याींच्या

र्ीचे

ननयमनाबाबत िोरि ठरववले नसल्हयास त्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्हयास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोिती कायफवावही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०६-२०१८) : (१) होय.
(२) राज्यातील खािगी ववनाअनुदाननत व्यावसानयक अ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींचे शैक्षणिक शुल्हक

“महाराषर ववनाअनुदाननत खािगी व्यावसानयक शैक्षणिक सींस्था (प्रवेश व शुल्हक याींचे
ववननयमन), अधिननयम,२०१५” या अधिननयमान्वये स्थापन करण्यात आलेल्हया शल्ह
ु क ननयामक
प्राधिकरिामार्फत ननजचचत केले िाते.
(३) प्रचन उद््ावत नाही.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
(५) प्रचन उद््ावत नाही.

___________

धुळे व साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील स्तवस्तत धान्य दि
ु ानदाराांच्या मनमानी िारभाराबाबत
(४९)

११६४२६ (२०-०४-२०१८).

श्री.डी.एस.अमहरे (साक्री) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कापडिे (जि.िुळे) येथील स्वस्त िान्य दक
ु ानदाराकडून एका काडफिारकाने १० ककलो

ताींदळ
व २१ ककलो गहू
ू , १५ ककलो गहू घेतले असताींना दक
ु ानदाराने १४ ककलो ताींदळ
ू
घेतल्हयाची पावती र्ाडली आणि रे शन काडाफतही तशी नोंद घेतल्हयाचे ननदशफनास आले , हे खरे
आहे काय,
(२)

तसेच उक्त जिल्हहयातील िुळे व साक्री तालुक्यातील पुरवठा खात्यातील पुननअ/पुरवठा

ननरक्षक हे स्वस्त िान्य दक
ु ानदाराींना ननिाफररत ककीं मतीऐविी अींदािीत ककीं मत लावून िान्य
वा्प करीत असल्हयाचे ननदशफनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४४९ (42)

(३) असल्हयास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुर्ींगाने मनमानी करिाऱ्या दक
ु ानदार व सींबींधिताींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (११-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय, खरे नाही.
(३) दै ननक हदव्यमराठी या वत्ृ तपत्रातील बातमीच्या अनुर्ींगाने कापडिे येथील रास्तभाव दक
ु ान

क्रमाींक १५६ व १६७ ची चौकशी करण्यात आली. तक्रारदार हे प्रिानय् कु्ुींब योिनेच

शशिापबत्रकािारक असून अन्न सुरक्षा योिना लागू झाली त्यावेळी त्याींच्या शशिापबत्रकेत ५
सदस्य सींख्या होती. त्यानुसार सदर कु्ुींबास १० ककलो ताींदळ
ू व १५ ककलो गहू दे य असल्हयाने
रास्तभाव दक
ानदाराने
शशिावस्त
च
ीं
े
त्यान
स
ार
वा्प
क
े
ले
.
ु
ु
ु
तद्नींतर

तक्रादार याींच्या कु्ुींबातील सदस्य सींख्या ७ झाली. त्या सदस्याींची Online

Data Entry करण्यात आली. तथावप अन्न सुरक्षा योिनेच्या हदलेलया मळ
ू इष्ाींकात वाढ
केली नसल्हयाने शशिापबत्रकेत नव्याने समाववष् झालेलया सदस्याींना अन्निान्य दे ता येत

नाही. तथावप, ऑनलाईन प्रिालीत तयाींची नोंद नसल्हयाने ई-पॉि मशशनद्वारे एकूि ७

सदस्याींची म्हििेच २१ ककलो गहू व १४ ककलो तींदळ
अशी पावती ननघते. वस्तुजस्थती
ू
समिावून साींधगतल्हयानींतर सींबींधित काडफिारकाने तक्रार मागे घेतली आहे .
तथावप,

रास्तभाव

दक
ु ानदाराबाबत

तक्रार

आल्हयास

ककीं वा

काडफिारकाींनी

मागिी

केलयानस
ु ार तसेच अन्नहदन सािरा करताना पुरवठा ननररक्षि अधिकारी/पुरवठा ननरीक्षक याींचे
समक्ष लाभार्थयाांना िान्याचे वा्प केले िाते.
(४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________
शाळाांिडून आरटीई िायद्याची अांमलबजावणी होत नस्याबाबत
(५०)

११६५२० (२४-०५-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बालकाींच्या मोर्त आणि सक्तीच्या शशक्षिअधिकार कायद्याअींतगफत वींधचत, दब
फ
ु ल

घ्कातील ववद्यार्थयाांना २५ ्क्के िागाींवर प्रवेश दे ण्यात येिार असल्हयाचे माहे र्ेब्रुवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशफनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मध्यवती भाग, येरवडा, हडपसर, आींबेगाव या भागातील १०४ शाळाींची माहहती
सींकेतस्थळावरून घेतल्हयानींतर त्यापैकी र्क्त ३१ शाळाींनी पव
फ ाथशमक वगाफचा प्रवेशस्तर
ू प्र
स्वीकारला असन
फ ाथशमक स्तर स्वीकारत नसल्हयाने आधथफक दब
फ
घ्कातील
ू शाळा पूवप्र
ु ल
बालकाींचा शशक्षिाचा हक्क हहरावन
ू घेतला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४४९ (43)
(३) असल्हयास, याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार प्रवेश स्तर ठरववण्याचा अधिकार दे िारा १६ िानेवारी, २०१८ चा शासन ननिफय रद्द
करिेबाबत व पूवफ प्राथशमक शशक्षिासाठी कोिती कायफवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१८) : (१) सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्ाफसाठीचे आर.्ी.ई.
प्रवेशाबाबत शासन ननिफय हद.१६ िानेवारी, २०१८ नुसार कायफवाही सुरु आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रचन उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
नागपूर.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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मद्र
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