अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४६९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

नवी मांबई नेरुळ सेक्टर-३ येथील सेंट झेव्हहअसस शशक्षण सांस्थेच्या ववश्वस्ताांनी
िेलेला गैरहयवहार
(१)

३६४६३ (२१-०१-२०१७).

श्री.मांगेश िडाळिर (िलास), श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी), श्रीमती

सीमाताई दहरे (नाशशि पव्श्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नवी मुींबई नेरुळ सेक््र-३ येथील सें् झेव्हिअसस एज्युकेशन सींस्थेच्या ववश्वस्ताींनी

गैरहयविार व गैरवतसणुक केल्याप्रकरणी शालेय शशक्षण ववभागाचे अवर सचचव याींच्या पत्राची
दखल घेवन
ू मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक ३ माचस, २०१५ रोजी शाळे वर प्रशासक नेमण्याचे

आदे श दे वूनिी मािे जून, २०१५ पासून प्रलींबबत असलेल्या याबाबतच्या प्रस्तावावर शासनाने
ननणसय घेतला नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू शाळे वर मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार प्रशासक नेमण्याच्या
दृष्ीने ननणसय घेवून त्याची त्वरीत अींमलबजावणीस िोत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय
आिे त,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने तातडीने प्रशासक नेमण्याच्या दृष्ीने कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे व याबाबत सद्यव्स्थती काय आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०७-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) ददनाींक २६.०५.२०१७ रोजीच्या आदे शान्वये सदर सींस्थेवर प्रशासकाची ननयुक्ती
करण्यात आली आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ४६९ (2)
ववद्यार्थयाांना शशक्षण हक्ि िायद्यातील सोयीसववधा शमळत नसल्याने
शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांची गळती होत असल्याबाबत
(२)

५५९१९ (२२-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शशक्षक िक्क कायद्यानस
ु ार इयत्ता आठवीपयसत मोफत शशक्षण दे णे बींधनकारक असन
ू ,
ववद्यार्थयाांना शशक्षण िक्क कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक सोयीसुववधा प्रामुख्याने

मुलीींना शमळत नसल्याने शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाांची गळती िोत असल्याचे मािे एवप्रल, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त सींदभासत वर्सअखेरपयांत ववद्यार्थयाांना सोईसुववधा शमळण्याबाबत
मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे शानुसार शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या शाळाींमध्ये सवस शशक्षा अशभयान अींतगसत आवश्यक भौनतक
सुववधा शासनाकडून दे ण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्य किडा व यवि सांचालनालयाने १६ खेळाांना राज्यस्तरापयांत
शालेय किडा स्पधास भरववण्याची मान्यता ददल्याबाबत

(३)

६७६१२ (२७-०१-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.िणाल पाटील (धळे
ग्रामीण), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय

िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य क्रिडा व युवक सींचालनालयाने गत वर्ी १६ खेळाींना राज्यस्तरापयांत शालेय क्रिडा

स्पधास भरववण्याची मान्यता ददली िोती, त्यातील ९ खेळ यावर्ी रद्द करण्यात येऊन त्या जागी
नववन खेळाींचा समावेश करण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, समावेश केलेले नववन खेळ मळ
जन
ू
ु ेच खेळ असल्याने, जुन्या खेळाींनाच
प्राधान्य दे ण्याची गरज आिे , असे मत अध्यक्ष, मिाराषर राज्य, क्रिडा शशक्षण मिासींघ याींनी
हयक्त केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत पुनववसचार करुन जुन्या खेळाींचा समावेश करण्याकररता
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४६९ (3)
श्री. ववनोद तावडे (२०-०८-२०१८) : (१) नािी.
(२) नािी.
(३) सन २०१८-१९ या वर्ासमध्ये शालेय िीडा स्पधेमध्ये आयोव्जत करावयाचे खेळ

ननव्श्चत

करण्यात येत आिे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मांबईतील खाजगी शाळा ववववध सराव परीक्षाांच्या नावाखाली ववद्यार्थयाांिडून
जादा शल्ि आिारात असल्याबाबत

(४)

७३८४३ (०६-०५-२०१७).

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पव्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पूव)स , श्री.सांजय िेळिर

(ठाणे), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली),
श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), श्री.सतनल

िेदार (सावनेर), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.मांगलप्रभात
लोढा (मलबार दहल), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.सतनल प्रभू (ददांडोशी), डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.महेश चौघले (शभवांडी पव्श्चम),
श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मींब
ु ईतील खाजगी शाळा व मिाववद्यालये स्वच्छता दे खभाल खचस, व्जमखाना, लायब्ररी
शुल्क इ. खचस दाखवून व एनजी

च्या मदतीच्या नावाखाली तसेच खासगी सींस्था क्रकींवा

मींडळामाफांत चचत्रकलेसि ववववध सराव, ्ॅ लें् सचस अशा पररक्षा घेतल्या जात असून त्यासाठी

ववद्यार्थयाांकडून दिा रुपयाींपासून दिा िजाराींपयांत जादा शुल्क आकारले जात असल्याचे
ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी अनेक खासगी सींस्थाींचे शाळा हयवस्थापनाशी ननक्चे सींबींध
असल्याने कािी दठकाणी या स्पधास पररक्षाींची सक्ती करण्यात येत असून पालकाींना आचथसक

भार सिन करावा लागत असल्याने या गैरप्रकाराींववर्यी पालकाींकडून प्राप्त झालेल्या तिारीच्या

अनुर्ींगाने शासनाने पुरस्कृत केलेल्या हयनतररक्त इतर कोणत्यािी स्पधास-परीक्षाींची सक्ती न
करण्याचा ननणसय शासनाने घेतला असन
ू या ननणसयाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या शाळे वर

कारवाई करणार असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आिे ,
िे िी खरे आिे काय,
(३) तसेच, सदर शाळा व मिाववद्यालयाींकडून शशक्षकाींना पाचहया वेतन आयोगानुसार पगारिी
शमळत नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, शासनाने घेतलेल्या उक्त ननणसयाची अींमलबजावणी प्रभावीपणे िोण्याबाबत
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४६९ (4)
श्री. ववनोद तावडे (०१-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
(२) व (३) अींशत: खरे आिे .
(४) मिाराषर शैक्षणणक सींस्था (शुल्क ववननयमन) अचधननयम, २०११ दद.१०.१२.२०१४ पासून
सींपण
ू स राज्यात लागू झाला आिे . अचधननयमामध्ये ननधासररत केलेल्या बाबी हयनतररक्त

कोणत्यािी प्रकारचे शुल्क पालक शशक्षक कायसकारी सशमतीच्या मान्यतेशशवाय घेता येणार
नािी, असे व्जल््यातील इींग्रजी माध्यमाच्या कायम ववनाअनुदाननत शाळाींना कळववण्यात आले

आिे . अचधननयमातील तरतुदीींच्या अनुर्ींगाने शुल्क वाढीच्या व शल्
ु क सींदभासत इतर तिारीींचे
ननराकरण करण्यासाठी राज्यात शैक्षणणक ववभागीय शल्
ु क ननयामक सशमत्या गठीत करण्यात
आल्या आिे त.

___________
शशरगाांव (ता.व्ज.पालघर) येथील किल्लापाडा, माांगेला आळी, मव्स्लम
मोहल्ला येथे शौचालयाची िामे तनिृष्ट्ट दजासची झाल्याबाबत
(५)

७८३५४ (२०-०४-२०१७).

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शशरगाींव (ता.व्ज.पालघर) ग्रामपींचायती अींतगसत क्रकल्लापाडा, माींगेला आळी, मुव्स्लम

मोिल्ला या भागात सन २०१३ मध्ये स्थाननक लोकाींकररता सावसजननक शौचालये बाींधण्यात
आली िोती, परीं तु एकािी शौचालयाला दरवाजा नसून दरवाजाच्या दठकाणी कापडाचे पडदे
बाींधले असल्यामुळे लोकाींची तसेच ववशेर्तः व्स्त्रयाींची गैरसोय िोत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शशरगाींव भागात २८३ वैयव्क्तक शौचालय बाींधण्याचे उद्दीष् शासनाने ठरववले
असताींना फक्त ३२ लाभार्थयाांना ननधी दे ण्यात आला असून ४३ प्रस्ताव पुढे पाठववण्यात आले
असून २०८ कु्ुींबे अजूनिी शौचालयाचा प्रनतक्षेत आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानर्
ु ींगाने २०८ कु्ुींबाना उक्त ननधी तात्काळ मींजरू करणे, ननकृष् दजासची शौचालय
बाींधणाऱ्या कींत्रा्दाराींवर तसेच सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासींदभासत कोणती कायसवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०७-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.
शशरगाव ग्रामपींचायतीमध्ये सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षणानुसार शौचालय नसलेल्या

तसेच अनुदानास पात्र असलेल्या कु्ुींबाींची सींख्या २८३ िोती. त्यापैकी २१६ कु्ुींबाींना
शौचालयाचे बाींधकाम पण
ू स झाल्यानींतर अनद
ु ानाचे वा्प करण्यात आले आिे.
उवसरीत

कु्ुींबाींपैकी

३९

कु्ुींबे

सावसजननक

शौचालयाचा

तर

९

कु्ुींबे

सामुदानयक

शौचालयाचा वापर करीत आिे त. स्थलाींतरीत, मत
ु ार नोंद झालेल्या १९ कु्ुींबाींची नावे
ृ व दब
यादीतून वगळण्यात आली आिे त.
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(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
शासिीय शाळातील शशक्षि अवैध खासगी शशिवण्या घेत असल्यबाबत
(६)

७९८३३ (२०-०४-२०१७).

श्री.धनजांय (सधीर) गाडगीळ (साांगली) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय शाळातील शशक्षक अवैध खासगी शशकवण्या घेऊन

शाळे तील ववद्यार्थयाांना शाळे मध्ये ददल्या जाणाऱ्या २०% प्रॅक््ीकलचे अशमर् दाखवून आपल्याच
शशकवण्यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जबरदस्ती करीत असल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या ववरोधात प्रोफेशन ्ीचसस असोशशएशन याींनी एकत्र येऊन आींदोलन सुरु केले
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, राज्यामध्ये अश्या एकूण क्रकती अचधकृत शशकवण्या आिे त,

(४) असल्यास, शासनाने सदरील प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधीत दोर्ीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे तसेच याबाबतची नेमकी सद्यव्स्थती काय आिे ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०८-२०१८) : (१) सदर बाब ननदशसनास आली नािी.
(२) िे खरे नािी.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यातील टायवपांग सांस्थाांमध्ये टायवपांग मशीन बांद िरून
सांगणिावर टायवपांग सरु िरण्याबाबत
(७)

८६१०३ (२१-०८-२०१७).

श्री.अतल भातखळिर (िाांददवली पव
ू )स :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ्ायवपींग सींस्थाींमध्ये ्ायवपींग मशीन बींद करून सींगणकावर ्ायवपींग सुरु
करण्याबाबत राज्य शासनाने मािे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननणसय घेतला असल्याचे
ननदशसनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबतचा अध्यादे श ददनाींक ३१ ऑक््ोंबर, २०१३ मध्ये वा
त्यासुमारास काढला िोता, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर ननणसयाला ्ायवपींग सींस्थाींनी ववरोध केल्याचे व त्यामळ
ु े जवळपास १०
िजार शशक्षक बेरोजगार िोणार असल्याचे ननदशसनास आले, िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, शासनाने प्रश्नोक्त भाग (१) व (२) बाबत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात
येत आिे
(४) नसल्यास, ववलींबाची काय कारणे आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील शासनमान्य ्ीं कलेखन व
लघुलेखन वाणणज्य सींस्थाींमध्ये सींगणक ्ीं कलेखनासोबतच दद.३० नोहिें बर, २०१९ पयांत
मॅन्युअल ्ीं कलेखन अ्यासिम सुरु ठे वण्यास शासनाने दद. १९ नोहिें बर, २०१७ च्या शासन
ननणसयान्वये मान्यता ददलेली आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
प्रगत शैक्षणणि महाराष्ट्र या उपिमाांतगसत जलद प्रगत शैक्षणणि
िायसिम राबववण्याच्या तनणसयाबाबत
(८)

८७९५४

(उमरगा) :

(२३-०८-२०१७).

श्री.नारायण

पाटील

(िरमाळा),

श्री.ज्ञानराज

चौगले

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्रगत शैक्षणणक मिाराषर या उपिमाींतगसत जलद प्रगत शैक्षणणक मिाराषर
कायसिम राबववण्याचा ननणसय शासनाने घेतला आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील शाळा डडजी्ल करण्यासाठी शशक्षण ववभाग व रो्री साऊथ
एशशयन सोसाय्ी याींच्यामध्ये सामींजस्य करार झाला आिे, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, डडव्ज्ल शाळा करण्याच्या उपिमात राज्यातील एकूण क्रकती प्राथशमक व
माध्यशमक शाळाींचा समावेश आिे व या उपिमाचे स्वरुप काय आिे ,

(४) असल्यास, शशक्षण ववभाग व रो्री साऊथ एननशन सोसाय्ीतील कराराच्या अनुर्ींगाने
अींमलबजावणी सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत िे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय, िे खरे आिे .
(३) राज्यातील १८,५१० शाळाींमध्ये िा उपिम राबववला जाणार आिे.
(४) दद.१९.४.२०१७ च्या शासन पररपत्रकानस
ु ार कायसवािी करण्याबाबत सच
ू ना ददलेल्या आिे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
शासनाच्या शशक्षण ववभागाच्या दलसक्षामळे शासिीय ववद्यातनिेतनची झालेली दरवस्था
(९)

८९४९१ (२३-०८-२०१७).

श्री.राजन साळवी (राजापरू ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण
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(१) मिाराषर शासनाने सन १९६७ मध्ये ग्रामीण भागातील गुणवींत ववद्यार्थयाांची प्रगती हिावी
यासाठी शासकीय ववद्याननकेतने या ननवासी शाळा सुरु केल्या िोत्या, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शशक्षण ववभागाच्या दल
स ामुळे सदर ननवासी शाळाींना ववववध समस्याींना सामोरे
ु क्ष
जावे लागत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सदर शासकीय ववद्याननकेतनच्या समस्या दरू करण्याच्या अनुर्ींगाने शासनाने
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१) िे खरे आिे
(२) व (३) ववद्याननकेतनाचे पररवतसन (Reformation) करण्याची बाब तपासण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मांबईतील दहावी व बारावीच्या ववद्यार्थयाांिडून बोडासच्या परीक्षेच्या रक्िमेपेक्षा
(१०)

जादा रक्िम वसूल िेली जात असल्याबाबत

९५३२९ (२९-१२-२०१७).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.बाळासाहे ब

थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.सतनल शशांदे
(वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्य शशक्षण मींडळाने दिावी बोडासच्या परीक्षेचे ननयशमत शुल्क ३७५ रुपये ननव्श्चत केलेले
असतानािी मींब
ु ईतील अनेक शाळाींनी ववद्यार्थयाांकडून सदर शल्
ु कापो्ी दीड िजार रुपये वसल
ू
केले असल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले

व

त्यानुसार ववद्यार्थयाांकडून दिावी बोडासच्या परीक्षेचे नतप्ीिून अचधक शुल्क वसूल करणाऱ्या
शाळाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

येवला (व्ज.नाशशि) तालक्यातील राजापूरसह ४१ टां चाईग्रस्त गावाांसाठी
नवीन प्रादे शशि पाणीपरवठा योजना सरु िरण्याबाबत

(११)

९६३४४ (२९-१२-२०१७).

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व
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(१) येवला (व्ज.नाशशक) तालुक्यातील राजापूरसि ४१ ्ीं चाईग्रस्त गावाींसाठी मुख्यमींत्री ग्रामीण
पेयजल कायसिमामधन
ू नवीन प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजना करण्यासाठी मिाराषर जीवन

प्राचधकरण मींडळाने ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजीच्या पत्रान्हये शासनास पूवहस यविायसता
अिवाल पाठवला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील पूवहस यविायसता अिवालाच्या अनुर्ींगाने सदर प्रादे शशक

पाणीपुरवठा योजनेस मींजुरी दे ण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ आक््ोबर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे मागणी केलेली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) नस
ु ार ्ीं चाईग्रस्त असलेल्या राजापरू सि ४१ गावाींसाठी

(ता.येवला) प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१८) : (१) िोय.
(२) िोय.
(३) ववचाराधीन आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
ददहसर (मांबई) येथील इस्त्रा शाळे तून दहावीच्या उत्तरपरिकत्रिाांची झालेली चोरी
(१२)

९६९५९ (२९-१२-२०१७).

श्री.किसन िथोरे

(मरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.व्जतेंद्र आहहाड (मांब्रा िळवा), श्रीमती ददवपिा चहहाण (बागलाण), श्री.हसन मश्रीफ
(िागल), श्री.अव्जत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव),

(माळशशरस),

श्री.पाांडरां ग

बरोरा

श्री.नरहरी

(शहापूर),

णझरवाळ

श्री.वैभव

(ददांडोरी),

वपचड

(अिोले),

श्री.राणाजगजीतशसांह

श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा) :

श्री.हनमांत

पाटील

डोळस

(उस्मानाबाद),

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई उपनगरातील ददिसर येथील इस्त्रा शाळे तून इयत्ता १० वीच्या ५१६ उत्तरपबत्रका
असून त्या चोरीस गेल्या कोणकोणत्या ववर्याच्या िोत्या तसेच ववलेपाले येथील िॉ्े लमध्ये
बसन
ू

हिीडी

हिायरल

झालेली

उत्तरपबत्रका

व

चोरीस

गेलेली

उत्तरपबत्रका

एकच

असल्याबाबतची शासनाने खातरजमा केली आिे काय,
(२) तसेच ववरार येथील माऊीं्मेरी शाळे च्या मुख्याध्यापकाींनी व इतर कमसचाऱ्याींनी बारावीच्या
प्रश्नपबत्रका वेळेआधीच हिॉ्सॲपवर हिायरल केल्या प्रकरणी ववभागीय मींडळाने केलेल्या
चौकशीत काय आढळून आले आिे ,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आडळून आले व
त्यानुसार सींबींचधताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (०१-०९-२०१८) : (१) ददिसर (मुींबई उपनगर) येथील शाळे तून ४८१
उत्तरपबत्रका चोरीस गेल्या िोत्या. यामध्ये इनतिास, ववज्ञान भाग-१ व सींस्कृत ववर्याच्या
उत्तरपबत्रका िोत्या. ववलेपाले येथील िॉ्े लमध्ये बसून उत्तरपबत्रका तपासण्याच्या प्रसाररत
झालेल्या व्हिडी

मधील उत्तरपबत्रका व ददिसर मधन
ू चोरीस गेलेली उत्तरपबत्रका एकच

असल्याची खात्री प्लेली नािी.

(२) प्रश्नपबत्रका हिॉ्सॲपवर प्रसाररत झालेली अनुर्ींगाने माऊीं् मेरी कननषठ मिाववद्यालयाची
चौकशी केली असता मिाववद्यालयामध्ये अनेक अननयशमतता व त्र्
ु ी असल्याचे आढळून आले
आिे .

(३) ददिसर येथील शाळे तील ववद्यार्थयासना राज्य मींडळाच्या गोपनीय तरतूदीनूसार गुणदान
करण्यात आले आिे . ववरार येथील माऊीं् मेरी शलपीक या दोघाींना ननलींबबत करण्यात आले
आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
शसल्लोड (व्ज.औरां गाबाद) तालक्यातील पाणी टां चाईवर उपाययोजना िरण्याबाबत
(१३)

१०२६९१ (२६-१२-२०१७).

श्री.अब्दल सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील

(१) शसल्लोड (व्ज.औरीं गाबाद) तालुक्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पाींतील पाण्याची पातळी
खालावली असल्याने पाणी ्ीं चाई ननमासण झाली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार उक्त तालुक्यात ननमासण िोणा-या पाणी ्ीं चाईवर उपाययोजना करण्यासाठी कोणती
कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०७-२०१८) : (१) िोय.
(२) याबाबत तिसीलदार शसल्लोड, ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती शसल्लोड व इतर
अचधका-याींची बैठक घेवन
ू तात्काळ उपाययोजना म्िणन
ू मध्यम व लघु प्रकल्पातील असलेले
पाणी जास्त ददवस उपयोगात आणण्याचे दृष्ीने त्यातील उपलब्ध पाण्याचा उपसा िोऊ नये
म्िणून, लाभाथी गावाींचे ववद्युत डि पी. कनेक्शन काढण्यात आले.

पाणी ्ीं चाई वर मात करण्यासाठी १.१०.२०१७ ते ३०.०६.२०१८ या कालावधीसाठी

पाणी्ीं चाई ननवारणाथस कृती आराखडा मींजरू करुन त्यात प्रस्ताववत केल्यानस
ु ार शसल्लोड
तालुक्यात खालील उपाययोजनाींना व्जल्िाचधकारी, औरीं गाबाद याींनी प्रशासकीय मान्यता ददली
आिे .

(अ) २७ गावात ४३ ्ँ करद्वारे पाणीपुरवठा,
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(ब) २९ गावात ३० खाजगी वविीर अचधग्रिण करुन पाणीपुरवठा,
(क) ०२ गावात ०२ तात्पुरती पुरक नळ योजना तसेच,
(ड) ०९ गावात ०९ नळ योजना ववशेर् दरु
ु स्ती

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्यात स्वच्छ भारत अशभयानातांगत
स दे ण्यात येणाऱ्या तनधीचा गैरवापर रोखण्याबाबत
(१४)

१०२९९९ (३०-१२-२०१७).

डॉ.आशशर् दे शमख (िाटोल) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात स्वच्छ भारत अशभयानातींगत
स गावाींना िागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाचा सींकल्प
आिे शौचालय बाींधकामासाठी प्रशासनाकडून लाभार्थयाांची ननवड करण्यात येत,े िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेंतगसत लाभार्थयासस दोन ्प्प्यात ननधी दे ण्यात येतो अनेक जण
शौचालयाच्या नावे ननधीची उचल करुन शौचालय बाींधत नसल्याचे ननदशसनास आले आिे , िे
िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व व
त्यानुसार उक्त ननधीचा गैरवापर थाींबववण्यासाठी कोणती कायसवािी केली व सींबचधताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०७-२०१८) : (१) िोय.
सन २०१२ च्या पायाभत
ू सवेक्षणानस
ु ार ज्या कु्ुींबाकडे शौचालय नािी, अशा दाररद्रय

रे र्ेखालील सवस कु्ुींब,े दाररद्रय रे र्ेवरील अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती, भूमीिीन मजूर,

लिान व सीमाींत शेतकरी, मदिला कु्ुींब प्रमख
व शारीररक दृष्या ददहयाींग कु्ुींबे िी केंद्र
ु
शासनाच्या मागसदशसक सूचनाींनुसार लाभाथी आिे त.

(२) स्वच्छ भारत शमशन (ग्रा) अींतगसत केंद्रशासनाच्या मागसदशसक सुचनेनुसार लाभार्थयाांना दोन
्प्प्याींमध्ये प्रोत्सािनात्मक अनद
ु ान दे ण्याचे प्रावधान करण्यात आले आिे .

मिाराषर राज्यातील ३४ ग्रामीण व्जल््याींपैकी वाशशम व्जल््यातील मानोरा तालुक्यातील

गादे गाव ग्रामपींचायत मध्ये तीन लाभार्थयाांनी चुकीच्या पद्धतीने शौचालय अनुदान घेतले

असल्याचे ननदशसनास आले. सदर लाभार्थयाांकडून रू. ३६०००/- प्रोत्सािन अनुदान पींचायत
सशमती,

मानोरामाफसत

ग्रामपींचायतीमध्ये

२९

वसल
ू

लोकाींकडे

करण्यात

शौचालय

आले

आिे .

नसल्याचे

लाभार्थयाांकडून अनुदान वसल
ू ीची कायसवािी सरू
ु आिे.

मींगरूळपीर

ननदशसनास

तालक्
ु यातील

आले

असन
ू

कवठळ

सींबींचधत

तसेच व्जल्िा पररर्द, नागपूर अींतगसत राम्े क तालुक्यातील नगरधन ग्रामपींचायतीमध्ये

मािे एवप्रल २०१७ मध्ये एका लाभार्थयासने शौचालय बाींधकाम केले नसताना अनुदान घेतल्याचे
ननदशसनास आले. तसेच मौदा तालक्
ु यातील घो्मींड
ु री ग्रामपींचायतीकडे रू.१,०८,०००/- इतका
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ननधी वगस करण्यात आला िोता, परीं तु ६ लाभार्थयाांनी वैयव्क्तक शौचालय बाींधले नसल्याचे
ननदशसनास आल्यामुळे रू.७२,०००/- ननधी ग्रामपींचायतीकडून परत घेण्यात आला आिे . तसेच

कुिी तालुक्यातील माींढळ ग्रामपींचायतीकडून पायाभूत सवेक्षणा बािे रील व दब
ु ार लाभार्थयाांना
अनद
ु ान ददल्याचे ननदशसनास आले आिे .

(३) याबाबत वाशशम व्जल्िा पररर्दे माफसत चौकशी करून सींबींचधताींवर कारवाई करण्यात येत
आिे . नागपूर व्जल्िा पररर्दकडून नगरधन व माींढळ ग्रामपींचायतीींच्या सचचवाींवर शशस्तभींगाची
कारवाई करण्यात आली आिे .

तसेच ननधीचा गैरवापर िोऊ नये, याकररता व्जल्िा पररर्द माफसत पींचायत सशमती
स्तरावरून प्रस्तावाींची पडताळणी झाल्यानींतरच व्जल्िास्तरावरून ननधी ववतरीत करण्यात येतो.
तसेच पींचायत सशमती व व्जल्िास्तरावरुन ग्रामपींचायतीमधील शौचालयाची वेळोवेळी तपासणी
करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िोल्हापूर व्जल््यातील वैधमापन (प्रयोगशाळा) िायासलयाच्या प्रलांरिकबत प्रस्तावाबाबत
(१५)

१०५६६२ (०५-०४-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापरू व्जल््यातील सिा. ननयींत्रण वैधमापन (प्रयोगशाळा) कायासलयासाठी शिरातील

रमणमळा येथील ग् नीं. ८७३/१ ब अशी सुमारे एक िजार चौ.मी. जागेचा प्रस्ताव व्जल्िा
प्रशासनाने ३ वर्ासपूवी सादर केला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर कायासलयाच्या बाींधकामाकररता शासनाकडून रुपये १ को्ी इतका ननधी
मींजरू करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ३ वर्े उल्ूनिी सदर जागा ताब्यात शमळाली नसल्याने कायासलयाचे काम
प्रलींबबत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, जागा उपलब्ध करूनिी ननयींत्रण वैधमापन (प्रयोगशाळा) कायासलयाचे काम
तत्परतेने सुरु िोणेबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आिे त,
तसेच याकररता लागणारा कालावधी क्रकती आिे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (२१-०८-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३), (४) व (५) सिायक ननयींत्रक याींनी दद.१/२/२०१३ रोजी कोल्िापूर शिरातील ४ ननरीक्षक,
वैधमापन शास्त्र ववभागाींसाठी व प्रयोगशाळे साठी जागेच्या मागणीचा प्रस्ताव व्जल्िाचधकारी,
कोल्िापूर याींना सादर केला िोता. तथावप, व्जल्िाचधकारी, कोल्िापूर याींनी सदर प्रस्ताव
अमान्य केलेला आिे .

___________
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लासलगाव – ववांचूरसह १६ गाांवे प्रादे शशि पाणीपरवठा योजनेतील
(१६)

मख्य ऊध्वस वाहीनीच्या नूतनीिरणाबाबत

१०६००२ (१४-०४-२०१८).

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लासलगाव – ववींचूरसि १६ गाींवे प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजनेतील मुख्य ऊध्वस वािीनीच्या
नूतनीकरणाची स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१६ व ददनाींक १३ सप््ें बर,

२०१७ रोजी वा त्यासुमारास मख्
ु य कायसकारी अचधकारी व्जल्िा पररर्द नाशशक याींचेकडे
मागणी केलेली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या पाणीपुरवठा योजनेची मुख्य उध्वस वािीनी फु्ल्यामुळे िजारो शल्र पाणी
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यासुमारास वाया गेले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले,

(४) असल्यास, लासलगाव – ववींचूरसि १६ गाींवे प्रादे शशक पाणीपरु वठा योजनेच्या मुख्य उध्वस
वािीनीच्या नत
ू नीकरणाबाबत शासनामाफसत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आिे ,
सदर योजनेची कामे मिाराषर जीवन प्राचधकरणामाफसत पूणस करण्यात आली असून योजनेची

दै नींददन दे खभाल दरू
ु स्ती िी सींयक्
ु त ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सशमतीमाफसत करण्यात
येत आिे .

सदर योजनेचे सींकव्ल्पत वर्स २०३१ असन
ू योजनेहदारे क्रकरकोळ दरू
ु स्ती वगळता पाणी पुरवठा
सरू
ु आिे .

सदर योजनेसाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा दे खभाल

व दरू
ू स्ती ननधी अींतगसत सन २०१५-

१६ मध्ये रू २८.९६ लक्ष, सन २०१६-१७ मध्ये रू २१.४५ लक्ष व सन २०१७-१८ मध्ये २२.०९
लक्ष इतके प्रोत्सािन अनुदान ववतरीत करण्यात आलेले आिे .

सदर योजनेचा सींकल्पन कालावधी सींपलेला नसल्याने

अव्स्तत्वातील उध्वसवादिनी न

बदलता सतत िोणारी पाईप गळती थाींबववण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाीं करण्याची कायसवािी
व्जल्िा पररर्द स्तरावर करण्यात येत आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

(१७)

शहापूर (व्ज. ठाणे) येथील िीडा सांिलाचे िाम प्रलांरिकबत असल्याबाबत

१०७२९० (०६-०४-२०१८).

श्री.जयांत

___________

पाटील

(इस्लामपूर),

श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अव्जत पवार (बारामती),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाव),

श्री.ददलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.राहल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर),
श्री.व्जतेंद्र आहहाड (मांब्रा िळवा) :
काय :-

सन्माननीय िीडा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) शिापूर (व्ज.ठाणे) येथील िीडा सींकुलास मींजूरी व ननधी शमळूनिी जागेअभावी सींकूलाच्या

कामास सुरुवात करण्यात आली नसल्याचे मािे नोहिें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शिापरू येथे िीडा सींकुलासाठी जागेची उपलब्धता करुन िीडा सींकुल लवकरात
लवकर बाींधणेसाठी शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
(२) मौ.खडी, ता.शिापूर, व्ज.ठाणे येथील स.नीं.२६१/अ/१ क्षेत्र १५-२६-५३ िे .आर. जमीन तालुका
िीडा सींकुलास उपलब्ध करुन दे णेबाबतचा प्रस्ताव ववभागीय आयुक्त, कोकण याींनी ददनाींक

०५.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला असून सदर प्रस्ताव उचचत ननणसयाथस
शासनाच्या ववचाराधीन आिे.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मालेगाांव (ता.व्ज.नाशशि) मधील म्हाळदे शशवार येथील जागा
शासिीय तांत्रतनिेतन महाववद्यालयासाठी दे ण्याबाबत
(१८)

१०९९७७

(०५-०४-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव

मध्य) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींव (ता.व्ज.नाशशक) येथील मिानगरपाशलका िद्दीत म्िाळदे शशवार येथील भम
ु ापन
ि.०४ पेकी ब/१, अ/१ या पेकी ५ एकर जागा शासकीय तींत्रननकेतन मिाववद्यालयासाठी
अल्पसींख्याक ववभाग, मिाराषर शासन, मुींबई याींना िस्ताींतर करणे कररता मालेगाव मिासभेने
मींजूरी ददली असल्याचे मािे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आिे , िे
खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

मिाववद्यालयासाठी

वसतीगि
ृ ,

खेळाचे

मैदान,

कम्युनन्ी

सें्र,

अदययावत प्रयोग शाळा व अननवायस ननवासस्थाने इत्यादी स्थापन करण्याच्या दृष्ीने १५
एकर अनतररक्त जागा आवश्यक आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-०८-२०१८) : (१) िोय.
याबाबत मालेगाींव मिानगरपाशलकेमाफसत मा.मिासभा ठराव ि.११ ददनाींक २० जल
ु ,ै

२०१७ अन्वये ठराव पाररत करण्यात आला आिे.

(२) व (३) सदर मिाववद्यालयासाठी वसनतगि
ृ , खेळाचे मैदान, अद्ययावत प्रयोगशाळा व

अननवायस ननवासस्थाने इ.स्थापन करण्याच्या दृष्ीने १५ एकर अनतररक्त जागा अशी एकूण २०
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एकर जागा अल्पसींख्याक ववकास ववभागास उपलब्ध करून दे ण्याबाबत मा.मिासभा ठराव
ि.११, दद.२० जुल,ै २०१७ रोजी ठराव पाररत झाला आिे . याबाबत व्जल्िाचधकारी, नाशशक
याींजकडून पुढील उचचत कायसवािी करण्यात येत आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
राज्यात अल्पसांख्याांि ददवस साजरा िरण्याबाबत
(१९)

१११३२२ (०५-०४-२०१८).

श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सींयुक्त राषर सींघ्नेने

ददनाींक १८ डडसेंबर, १९९२ रोजी राषरीय, वाींशशक, धाशमसक आणण

भावर्क अल्पसींख्याींकाींच्या िक्काचा जादिरनामा स्वीकृत करुन प्रस्तूत केला असन
ू , त्यानुसार
अल्पसींख्याींकाींना त्याींची सींस्कृती, भार्ा, धमस, परीं परा इत्यादीींचे सींवधसन करण्यात यावे तसेच
याबाबतचे वैशशष् याींची प्रभावीपणे अशभहयक्ती करता यावी या दृष्ीने प्रयत्न करण्याबाबत

राषरीय अल्पसींख्याींक आयोगाने सूचना ददल्या असून त्यानुसार ददनाींक १८ डडसेंबर, िा ददवस

अल्पसींख्याींक िक्क ददवस, म्िणून मिाराषर राज्य अल्पसींख्याींक आयोगामाफसत राबववण्यात
येतो, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास,शशक्षण ववभागाने

ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या पररपत्रकान्वये ददनाींक

१८ डडसेंबर िा ददवस अल्पसींख्याींक िक्क ददन साजरा करण्याबाबतच्या सूचना ददल्या असून

उक्त सूचना शाळाींना अत्यल्प वेळ शमळाल्याने अल्पसींख्याींक िक्क ददन साजरा करण्याकररता,

शभींतीपत्र स्पधास, वक्तत्ृ व स्पधास, ननबींध स्पधास या कायसिमातील ववजेत्याींना पाररतोवर्के
हयाख्यानमाला, चचाससत्र, पररसींवाद इत्यादी आयोव्जत करण्यास वेळ शमळाला नसल्याने
अल्पसींख्याींक िक्क ददन साजरा करता आला नािी, िे

िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय,असल्यास, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार अल्पसींख्याींक िक्क ददवस साजरा करण्याबाबतच्या सच
ू ना उशीरा
पाठववणाऱ्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे तसेच अशा प्रकारे
पुनरावत्ृ ती िोऊ नये याकररता शासनाने कोणती
(४)

कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

नसल्यास, ववलींबाची कारणे का आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०२-०८-२०१८) : (१) सींयक्
ु त राषर सींघ्नेने दद.१८ डडसेंबर, १९९२ रोजी

राषरीय, वाींशशक, धाशमसक आणण भावर्क अल्पसींख्याकाींच्या िक्काचा जािीरनामा व्स्वकृत करुन

प्रस्तत
ृ केला आिे . त्यानुसार अल्पसींख्याक नागररकाींना त्याींची सींस्कृती, भार्ा, धमस, परीं परा
इत्यादीींचे सींवधसन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशशषटयाींची प्रभावीपणे अशभहयक्ती करता

यावी यादृष्ीने प्रयत्न करण्याबाबत राषरीय अल्पसींख्याक आयोगाने सच
ू ना ददल्या असन
ू
दद.१८

डडसेंबर

िा

ददवस

“अल्पसींख्याक

िक्क

ददवस”

मिाराषर

राज्य

अल्पसींख्याक

आयोगामाफसत राबववण्यात येतो. याबाबत अल्पसींख्याक ववकास ववभागाने शासन पररपत्रक
ि.अवववव-२०१६/प्र.ि.१८७/का.८, दद.१४ नोहिें बर,२०१७ अन्वये सूचना ननगसशमत केल्या आिे त.

वव.स. ४६९ (15)

(२) मिाराषर राज्य अल्पसींख्याक आयोगाने दद.५ डडसेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये सवस
व्जल्िाचधकारी व शशक्षणाचधकारी (माध्यशमक) याींना सचू चत केले आिे . शालेय शशक्षण व िीडा
ववभागाकडून याबाबत कोणतेिी पररपत्रक ननगसशमत करण्यात आलेले नािी.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
राज्यात शशक्षिाांना दे ण्यात दे ण्यात येणा-या अशैक्षणणि िामाांबाबत
(२०)

१११४०१ (०६-०४-२०१८).

प्रा.वर्ास गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनाने गत दोन वर्ासत नवनवीन प्रयोग सरु
ु करुन अडचणीचे शशक्षण धोरण
अवलींबबववले असून शशक्षकाींवर अशैक्षणणक कामे लादन
ू त्याींना अध्यापनापासून दरू ठे वले जात
असल्याने राज्य शासनाचे िे धोरणच शैक्षणणक गुणवत्ता घसरण्यास कारणीभूत ठरत
असल्याचे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, शसींधद
स गरी येथे मिाराषर राज्य प्राथशमक शशक्षण सशमतीचे १६ हया त्रैवावर्सक
ु ग
ू न
राज्य

अचधवेशनामध्ये

वगसननिाय

व्जल्िा

बँकेचे

अध्यक्ष

श्री.सतीश

सावींत

याींनी

प्सींख्येऐवजी

शशक्षक शमळायलाच िवे असे प्रनतपादन केले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) अशा प्रकारचे प्रनतपादन केले असल्याचे शशक्षणाचधकारी (प्राथशमक), व्जल्िा पररर्द,
शसींधद
ु ग
ु स याींनी त्याींच्या दद.२.६.२०१८ रोजी शासनास सादर केलेल्या अिवालात नमद
ू केले
आिे .

(३) व (४) बालकाींचा मोफत व सक्तीचा शशक्षणाचा अचधकार अचधननयम, २००९ मधील तरतूदी
ववचारात घेऊन राज्यातील प्राथशमक, उच्च प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींतील ववद्याथी

सींख्येच्या आधारे शशक्षक सींख्या ननव्श्चत करण्याबाबत शासन ननणसय दद.२८ ऑगस््, २०१५
अन्वये ननणसय घेण्यात आला आिे . सदर शासन ननणसयानस
ु ार शशक्षक पद सींख्या ठरववण्यात
येते.

___________

वव.स. ४६९ (16)
राज्यात मॅदरिेत्तर हयावसातयि अभ्यािमाांसाठी जात प्रमाणपत्राची
सक्ती िरण्यात येत असल्याबाबत
(२१)

११२१२५ (०४-०५-२०१८).

िल

(दौंड),

श्री.ओमप्रिाश

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिमार गोरे (माण), श्री.राहूल
बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील

ऊफस

(अहमदपूर), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा),
िमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्यात मॅदरकोत्तर हयावसानयक अ्यािमाींसाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अ्
लागू नसतानािी त्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने िजारो ववद्याथी त्रस्त झाले असल्याचे
ददनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, शशषयवत्ृ तीची ऑनलाईन प्रक्रिया ऑफलाईन केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, यामुळे राज्यातील िजारो ववद्याथी त्रस्त झाले असन
ू शैक्षणणक वर्स ननघून गेले
तरीिी अद्याप ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती शमळाली नािी, िे िी खरे आिे ,

(४) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आिे काय, त्यानुसार ववद्यार्थयाांना ददलासा
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३०-०७-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या अचधपत्याखाली राजर्ी छत्रपती शािू मिाराज शशक्षण
शुल्क शशषयवत्ृ ती योजनेंतगसत, शासकीय/अशासकीय अनुदाननत पदववका व पदवी, पदहयुत्तर
(एम.बी.ए./एमसीए) सींस्था, खाजगी ववनाअनुदाननत व कायम ववनाअनुदाननत सींस्था यामध्ये,

केंद्रीभत
स
ू प्रवेश प्रक्रियेहदारे हयावसानयक अ्यासिमास प्रवेश घेतलेल्या आचथसकदृष्या दब
ु ल
घ्कातील ववद्यार्थयाांसाठी सींस्थेच्या शशक्षण शुल्काच्या ५० ्क्के शुल्क शशषयवत्ृ ती म्िणून
अदा करण्यात येते.

सदरिू योजनेंतगसत कोणत्यािी हयावसानयक अ्यासिमाींसाठी जात प्रमाणपत्र सादर
करण्याची अ् लागू वा सक्ती करण्यात आलेली नािी. मात्र, हयावसानयक अ्यासिमाींना
प्रवेश घेताना ववद्याथी ज्या मागास प्रवगासच्या जागेसाठी दावा करीत असेल त्या पषु ठयथस
त्याने जात प्रमाणपत्र दाखल करणे आवश्यक करण्यात आले आिे.
(२) िे खरे नािी.
तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या अचधपत्याखाली सदर योजना ऑनलाईन प्रक्रि येहदारे च
राबववण्यात येत.े
(३) नािी.
तथावप, तींत्र शशक्षण सींचालनालयाच्या अचधपत्याखाली सन २०१७-१८ साठी सदर
योजनेकरीता ८४,३९३ एवढया पात्र ववद्यार्थयाांना रुपये २८४.७४ को्ी एवढया शशषयवत्ृ तीची
रक्कम वा्प करण्यात आलेली आिे .

उवसररत ववद्यार्थयाांचे शशषयवत्ृ तीची रक्कम सींबींचधत

सींस्थाींच्या खात्यात जमा करण्याची कायसवािी सरु
ु आिे .

वव.स. ४६९ (17)
मागास प्रवगासतील ववद्यार्थयाांना शशषयवत्ृ ती / फ्रीशीप सींबींचधत प्रशासननक ववभागाकडून

मींजूर करण्यात येत.े यासाठी त्याींना जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आिे.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

राज्यातील इतर मागास प्रवगासतील उमेदवाराांना ववधी महाववद्यालयामध्ये प्रवेश प्रिीयेिरीता
किमान ४२ टक्िे गणाांची अट तनव्श्चत िरण्याबाबत
(२२)

११२२०२ (०५-०४-२०१८).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िणावार (दहांगणघाट),

अॅड.आशशर् शेलार (वाांद्रे पव्श्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पव्श्चम), श्रीमती मतनर्ा चौधरी
(ददहसर) :

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

(१) राज्यातील ववधी मिाववद्यालयतील ३ व ५ वर्े कालावधीच्या ववधी अ्यासिमाकरीता
इतर मागास प्रवगासतील इच्छुक उमेदवाराींना सामादिक प्रवेश पररक्षेकरीता क्रकमान ४२ ्क्के
गुणाची अ् ननव्श्चत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान मा.शशक्षण मींत्री याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे केली आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, इतर मागास प्रवगासतील इच्छुक उमेदवाराींकरीता बार कॉन्सील ऑफ इींडीयाने

इच्छुक उमेदवाराींना ववधी अ्यासिमाकररता ननव्श्चत केलेल्या गुण ननकर्ाची राज्यात
अींमलबजावणी न केल्यामळ
ु े इतर मागास प्रवगासतील इच्छुक उमेदवाराींवर अन्याय िोत आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार राज्यातील इतर मागास प्रवगासतील इच्छुक उमेदवाराींना ववधी मिाववद्यालयामध्ये

प्रवेश घेण्यास सुलभ हिावे यासाठी प्रवेश प्रिीयेकरीता क्रकमान अ् ननव्श्चत करण्यात बाबत
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०८-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) अशी वस्तुव्स्थती नािी.

(३) ववधी अ्यासिमाच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक पात्रतेच्या अ्ी व शतीमध्ये
सध
ु ारणा करुन, शासन अचधसच
ू ना ददनाींक १९.५.२०१८ अन्वये ववमक्
ु त जाती, भ्क्या जमाती,

इतर मागासवगस व ववशेर् मागास प्रवगासतील उमेदवाराींकररता गुणाींची ्क्केवारी क्रकमान ४२%
एवढी ववदित करण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ४६९ (18)
शहापूर (व्ज.ठाणे) आददवासी वविास प्रिल्पाांतगसत १४ अनदातनत आश्रमशाळाांचा
धान्य परवठा बांद िरण्यात आल्याबाबत

(२३)

११२५५५ (२०-०४-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शिापूर (व्ज.ठाणे) आददवासी ववकास प्रकल्पाींतगसत १४ अनुदाननत आश्रमशाळाींना रे शननींग

धान्याींतगसत ७६५ रुपये व्क्वीं्ल ताींदळ
ू आणण ४२५ रुपये व्क्वीं्ल गिू या दराने उपलब्ध करुन
दे ण्यात येत,े िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, शिापूर तिसील ववभागाींतगसत असलेल्या पुरवठा ववभागाच्या धान्य गोदामात
तु्वडा असल्याने सदरिू आश्रमशाळाींना मािे एवप्रल, २०१७ पासन
शासनाच्या पुरवठा
ू
ववभागाींकडून ताींदळ
ू व गिू याींचा परु वठा बींद करण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शिापूर तिसील ववभागात उक्त धान्याचा तु्वडा िोण्याची कारणे काय आिे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार ननयशमत धान्याचा पुरवठा िोण्यासाठी कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (२०-०८-२०१८) : (१) ठाणे व्जल््यात कल्याणकारी सींस्था व वसतीगि
ृ या
योजनेअत
ीं गसत शिापूर तालुक्यात ७ आश्रमशाळा आिे त. सदर आश्रमशाळाींना प्ननिाय

मागणीप्रमाणे तालुकास्तरावरुन रु.६३५/- व्क्वीं.ताींदळ
ू व रु.४६५/- व्क्वीं. गिू याप्रमाणे धान्याचा
भरणा करुन धान्य ववतरीत करण्यात येत.े
(२), (३) व (४) िे खरे नािी.
शिापूर तालुक्यातील आश्रमशाळाींना त्याींनी केलेल्या धान्याच्या मागणीच्या अनुर्ींगाने

एवप्रल, २०१७ ते जून, २०१८ या कालावधीत एकूण ९९.८५ व्क्वीं. गिू व ९८.२० व्क्वीं. तादळ
ू
इतक्या अन्नधान्याचे वा्प करण्यात आलेले आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
आत्िरगाव (ता.खालापूर, व्ज.रायगड)

ग्रामपांचायत हद्दीतील दहरानांदानी

िांपनीने गवळी वाडी येथील पाणी परवठा बांद िेल्याबाबत

(२४)

११२६९६ (१४-०४-२०१८).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आत्करगाव (ता.खालापूर, व्ज.रायगड) ग्रामपींचायत िद्दीतील दिरानींदानी याींच्या ग्रीन क्रफल्ड
कींपनीने गवळी वाडी येथील पाणी पुरवठा मािे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान बींद केला
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,
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(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०७-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) व (३) ग्रुप ग्रामपींचायत आत्करगाव िद्दीतील मौजे आडोशी येथे गवळीवाडी व वाघ्रणवाडी
येत असून गवळीवाडीत वपण्याच्या पाण्याची बोअरवेल आिे. परीं तु त्या बोअरवेलला पाणी

लागले नािी व इतर पाण्याचा स्त्रोत नािी. ग्रामपींचायत माध्यमातून सदर वाडीला ्ीं चाई
काळामध्ये पाणी परु वठा करण्यात येतो. गवळीवाडीला पाणी नसल्यास सदर वाडीतील ग्रामस्थ
अधास क्रक.मी. अींतरावरावरील वाघ्रणवाडी येथील ववदिरीतून पाणी घेतात.

दिरानींदानी याींची ग्रीन क्रफल्ड कींपनी सदर दोन्िी वाडयाींच्यामध्ये वसलेली असून या

कींपनीने पाण्यासाठी लोणावळा नगरपाशलकेतून पाण्याच्या कनेक्शनची परवानगी घेऊन ८ क्रक.
मी. लाींबीची ४ इींच हयासाची पाईपलाईन स्वखचासने ्ाकलेली आिे . गवळीवाडी येथे पाण्याची

शसन््े क्सची ५००० शल्रची ्ाकी असन
ू ग्रीन क्रफल्ड ररसो्स कींपनी ते गवळीवाडीपयांत १ इींच

हयासाची पाईपलाईन ग्रामपींचायतीने ्ाकली असून त्याद्वारे गवळीवाडी येथे पाणी पुरवठा
िोतो.

ग्रीन क्रफल्ड कींपनी सदर वाडीला मोफत पाणी पुरवठा करते.

आठवडयातून दोन ते तीन वेळा केला जातो.
बाब नािी.

परीं तु सदर पाणी पुरवठा

तथावप, कींपनीने पाणी पुरवठा बींद केला अशी

भववषयात दोन्िी वाडयाींकरीता वपण्यासाठी पाणी पुरवठा िोण्याकरीता आत्करगाव

ग्रामपींचायतीची मागणी घेऊन पाऊस पाणी सींकलन योजना राबववण्याचे ननयोजन आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
वक्फ मांडळाच्या जशमनीवर असलेल्या शासिीय िायासलयाचे भाडे
वक्फ मांडळास दे णे असल्याबाबत
(२५)

११२९७६ (१७-०४-२०१८).

(शशडी),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

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

(ब्रम्हपूरी),

प्रा.वर्ास

गायिवाड

(धारावी) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वक्फ मींडळाच्या जशमनीवर असलेल्या शासकीय कायासलयाचे भाडे सुधाररत वक्फ
अचधननयम २०१३ नस
ु ार वक्फ मींडळास दे णे असल्याची बाब ननदशसनास आली आिे , िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, सन २०१४ पासून आतापयांत क्रकती कायासलये वक्फच्या जशमनीवर आिे त आणण
क्रकती कायासलयाचे भाडे वक्फ मींडळात जमा करण्यात आले आिे ,
(३)

तसेच वक्फ मींडळाच्या जशमनीवर झालेले अनतिमण ि्ववण्यात आलेले नािी, िे िी खरे

आिे काय,
(४) असल्यास याबाबत चौकशी केली आिे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले व त्यानुसार पुढे
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२३-०७-२०१८) : (१) िोय.
(२) नािी. सन २०१४ पासून आतापयांत वक्फ जशमनीवर कायासलये असल्याचे ननदशसनास

आलेले नािी. तथावप, वक्फ अचधननयम, १९९५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार, यापव
ू ी वक्फ मालमत्ताींवर
अव्स्तत्वात

असलेल्या

शासकीय/

ननमशासकीय कायासलयाचे

भाडे बाजारभावाने

करण्याबाबत वक्फ मींडळाला सूचना दे ण्यात आलेल्या आिे त.

वसूल

(३) वक्फ अचधननयम १९९५ मधील तरतूदीनुसार अनतिमणे ि्ववण्याबाबत वक्फ मींडळाकडून
कायसवािी करण्यात येत आिे .
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
िोठारी (व्ज.चांद्रपूर) येथील ग्रामपांचायतीने नळ योजना हस्ताांतरणास निार ददल्याबाबत
(२६)

११३०३१ (१४-०४-२०१८).

श्री.सरे श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मिाराषर जीवन प्राचधकरण ववभागाने खननज ववकास ननधीअींतगसत कोठारी (व्ज.चींद्रपरू )

येथे रुपये ३.५० को्ी क्रकमतीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे बाींधकाम पूणस िोऊन मािे नोहिें बर,

२०१७ मध्ये चाचणी घेऊनिी या योजनेचे पाणी गावक-याींना शमळत नसल्याने ग्रामपींचायतीने
नळ योजना िस्ताींतरणास नकार ददल्याचे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, िस्ताींतरणास नकार दे ण्याची कारणे काय आिे त,
(३) याबाबतची सद्यःव्स्थती काय आिे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०८-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आिे.

खननज ववकास ननधीअींतगसत कोठारी (व्ज. चींद्रपरू ) येथील ३.५१ को्ी क्रकींमतीच्या नळ

पाणी पुरवठा योजनेची कामे करण्यात आली असून, दद. ५/९/२०१७ पासून पाणी पुरवठा सुरु
करण्यात आला िोता. तथावप, जुन्या पाणी पुरवठा योजनेचे थकीत वीजबील न भरल्यामुळे
डडसेंबर-२०१७ पासून ववज पुरवठा खींडीत करण्यात आला.

वीजपुरवठयाअभावी सुरळीत पाणी

पुरवठा न झाल्यामळ
ु े ग्रामपींचायतीने योजना िस्ताींतरणास नकार ददला िोता.

(३) ग्रामपींचायत कोठारी याींचेमाफसत थकीत ववजबीलापो्ीची रक्कम भरली असन
ू , ददनाींक

३०/३/२०१८ रोजी ननयशमत ववद्युत पुरवठा सुरु करण्यात आला आिे . तसेच ददनाींक ४/४/२०१८
पासून गावाला सुरळीतपणे पाणी पुरवठा सुरु आिे. योजना १ मदिना मिाराषर जीवन

प्राचधकरणाकडून चाचणी स्वरुपात सुरळीतपणे चालववल्यानींतर योजना िस्ताींतरण करण्यात
येणार आिे .

___________
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शशडी (व्ज.अहमदनगर) येथील पाच गावाांचा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल
िायसिमामध्ये समावेश िरण्याबाबत
(२७)

११३०५७ (१४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातरू शहर), श्री.सतनल
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हर्सवधसन सपिाळ (बलढाणा), श्री.अशमन पटे ल
(मांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनरी), प्रा.वर्ास गायिवाड
(धारावी), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण) :

सन्माननीय

पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०१७-१८ राषरीय ग्रामीण पेयजल कायसिमाच्या कृती आराखडयास शासनाची मींजूर
शमळाली असून त्यामध्ये शशडी मतदार सींघातील (व्ज.अिमदनगर) झरे काठी, खळी मोरवाडीतरकसवाडी (अस्तगाींव) व दिे गाव, को-िाळे या गावाींचा समाववष् असून सदर गावाींच्या
योजनाींना ताींबत्रक व प्रशासक्रकय मींजूरी दे ण्याची कायसवािी चालू असून प्रशासक्रकय मींजूरी
दे ण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, प्रशासक्रकय मींजरू ी दे वन
ू योजनेचे काम त्वरीत करण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०६-२०१८) : (१) नािी.
सन २०१७-१८ च्या राषरीय ग्रामीण पेयजल कायसिमाच्या कृती आराखडयात शशडी

मतदार सींघातील (व्ज.अिमदनगर) झरे काठी, खळी, मोरवाडी, तरकसावाडी (अस्तगाींव) व
दिे गाव कोऱ्िाळे या गावाींचा समावेश असून, सदर गावाींच्या योजनाींना ताींबत्रक व प्रशासकीय
मींजूरी दे ण्यात आलेली आिे.

(२) सदर योजनाींची ननववदा प्रक्रियेबाबतची कायसवािी चालू आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

तनढळे वाडी (ता.दे वरुख, व्ज.रत्नाधगरी) येथे भारत तनमासण नळ
पाणीपरवठा योजना राबववण्याबाबत
(२८)

११३०६४

(१४-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पव्श्चम) :

सन्माननीय

पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननढळे वाडी (ता.दे वरुख व्ज.रत्नाचगरी) येथे वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई ननमासण झाली
असल्याने शासनाने भारत ननमासण नळपाणीपुरवठा योजना राबववण्याचा ननणसय सन २००७
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, भारत ननमासण नळपाणी पुरवठा योजना ११ वर्ासपासून अपूणस अवस्थेत आिे , िे
िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, सदरची पाणी पुरवठा योजना राबववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०८-२०१८) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) ननढळे वाडी (ता.दे वरुख व्ज.रत्नाचगरी) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूणस करुन

योजना ग्रामपींचायतीकडे िस्ताींतरीत करण्यात आली आिे. सदर योजनेद्वारे पाणी परु वठा सरु
ु
आिे .

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
लातरू व्जल्हयातील शौचालय उभारणीच्या िामात ददरां गाई झाल्याबाबत
(२९)

११३१२१ (१९-०४-२०१८).

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वर्ास

गायिवाड

(धारावी),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), िमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.िणाल पाटील
(धळे

ग्रामीण), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोर् टारफे

(िळमनरी) :
काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) लातूर व्जल््यातील शौचालय उभारणीच्या कामात ददरीं गाई करणाऱ्या ६३ ग्रामपींचायतीींना
नो्ीसा बजावण्यात आल्याचे मािे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले, िे
खरे आिे काय,
(२) तसेच िागणदारीमुक्त गाींव योजनेत ७८३ पैकी ७२० ग्रामपींचायतीत २ लाख ८७ िजार,

९४४ शौचालय बाींधून १०० ्क्के उदद्दष् पूणस केल्याचा दावा केला जात असला तरी यातील
बरीच शौचालये कागदोपत्री पूणस झाल्याच्या तिारी येत आिे त, िे खरे आिे काय,

(३) तसेच, ज्या ग्रामपींचायती १०० ्क्के िागणदारीमक्
ु त गावाचा अिवाल सादर करणार
नािीत त्या ग्रामपींचायतीींच्या सरपींचाींवर ननलींबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे
सीई

ींनी कळववले आिे , िे िी खरे आिे काय,

याबाबत अचधकाऱ्याींवर काय कारवाई िोणार आिे अथवा िोत आिे ,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार सींबींचधत गावातील शौचालय उभारणीचे काम लवकरात लवकर करुन १०० ्क्के
िगणदारी मुक्त करण्यासींदभासत तसेच ददरीं गाई करणाऱ्या सींबचधतावींर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४६९ (23)
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०७-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
ददनाींक ०१/०१/२०१८ च्या पत्रान्वये ६२ ग्रामपींचायतीचे सरपींच व ग्रामसेवक याींना कारणे
दाखवा नो्ीसा दे ण्यात येऊन ददनाींक १०/०१/२०१८ पयांत िागणदारीमुक्त करण्याबाबत व्जल्िा
पररर्द,लातरू स्तरावरून ननदे श दे ण्यात आले िोते.

(२) लातूर व्जल्िातील एकूण ७८२ ग्रामपींचायतीींपैकी ७८२ ग्रामपींचायती िागणदारी मुक्त
झालेल्या आिे त. सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षणानुसार लातूर व्जल््यातील २,८७,९४४

शौचालय उद्दीष्ामधून दोन वेळा नोंदववलेली, मयत व स्थलाींतरीत लाभार्थयाांची अशी एकूण
४,०२६ नावे

वगळून २,८३,९१८ इतक्या शौचालयाींचे बाींधकाम पण
ू स झाले असन
ू १०० ्क्के

उद्दीषटय पूणस झाले आिे.
(३) िोय, िे खरे आिे .

व्जल्िा पररर्द, लातूर याींच्या पत्रान्वये लातूर व्जल््यातील ६२ ग्रामपींचायतीींना ददनाींक

१०/०१/२०१८ पयांत ग्रामपींचायत िागणदारी मुक्त करण्याबाबत अन्यथा सींबींचधत सरपींच
अपात्रतेची व ग्रामसेवकावर ननलींबनाची कायसवािी करण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले िोते

(४) ददनाींक २६ जानेवारी, २०१८ रोजी लातूर व्जल्िा िागणदारीमुक्त घोवर्त करण्यात आलेला
आिे .

(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
मक्ताईनगर-बोदवड-वरणगाांव (व्ज.जळगाांव) या पररसरातील ८१ गावाांची
पाणीपरवठा योजना तातडीने िायासन्वीत िरण्याबाबत
(३०)

११३१८५

(१९-०४-२०१८).

श्री.एिनाथराव

खडसे

(मक्ताईनगर) :

सन्माननीय

पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुक्ताईनगर-बोदवड-वरणगाींव (व्ज.जळगाींव) पररसरातील ८१ गावाींची पाणीपुरवठा योजना
कायसरत िोती परीं तु योजना अचधक कायसक्षमतेने कायासन्वीत करण्यासाठी सींबींचधत ववभागाकडून
ननववदा मागववण्यात आलेल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननववदा प्रक्रिया अद्यापी पूणस झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाच्या माध्यमातून काम पूणस
करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्रयाींकडे मागणी केलेली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०८-२०१८) : (१) िोय.
मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायसिमाींतगसत भुसावळ तालुक्यातील ३१ गाींवे प्रादे शशक

पाणीपुरवठा योजना व मुक्ताईनगर-बोदवड तालुक्यातील ५१ गाींवे प्रादे शशक पाणीपुरवठा
योजनेच्या ननववदा मिाराषर जीवन प्राचधकरणामाफसत मागववण्यात आल्या िोत्या.

वव.स. ४६९ (24)
(२) िे खरे नािी.
(३) िोय.
(४) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायसिमाींतगसत उपरोक्त दोन्िी पाणीपुरवठा योजनाींची ननववदा

प्रक्रिया पण
ू स करण्यात येऊन भस
ु ावळ तालक्
ु यातील ३१ गाींवे प्रादे शशक पाणीपरु वठा योजनेच्या

कामाचे कायासरींभ आदे श दद.२५.०१.२०१८ रोजी व मक्
ु ताईनगर-बोदवड तालुक्यातील ५१ गाींवे
प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचे कायासरींभ आदे श दद.०३.०१.२०१८ रोजी दे ण्यात आले
असून दोन्िी योजनाींची कामे प्रगतीपथावर आिे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
स्वच्छ भारत अशभयानासाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३१)

११३५१२

(१४-०४-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील

(१) शासनाकडून शिर आणण गाव पातळीवर स्वच्छ भारत अशभयानाींतगसत स्वच्छता गि
ृ व

पाणींदनमुक्तीच्या माध्यमातून व्जल्ियातील ३ लाख ५२ िजार स्वच्छता गि
ृ ाची कामे पूणस
झाली असून सदरील कामाचा ८८ को्ीचा ननधी शासनाकडे थकीत असल्याची बाब मािे
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास शासनाकडून सदरील ननधी अभावी स्वच्छ भारत अशभयानातील कामे प्रलींबबत
असल्याची बाब ननदशसनास आली आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास शासनाने रुपये ८८ को्ीचा ननधी दे ण्याबाबत कोणती कायसवािी केली वा
करण्यात येत आिे,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३१-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .

नाींदेड व्जल्ियातील वैयव्क्तक शौचालये नसलेल्या कु्ुींबाींपक
ै ी ३ लाख १० िजार ५५

वैयव्क्तक शौचालयाचे बाींधकाम करण्यात आले आिे . त्यापैकी २ लाख १३ िजार ४०२ कु्ुींबाींना
प्रोत्सािन अनुदान दे ण्यात आले आिे . उवसरीत ९६६५३ लाभार्थयाांसाठी रुपये ११५ को्ी ९८ लाख
३६ िजार इतक्या ननधीची आवश्यकता आिे .
(२) िे खरे नािी.

सन २०१२ च्या पायाभूत सवेक्षणानुसार सवस कु्ुींबाींना वैयव्क्तक/सामुदिक/

सावसजननक स्तरावर शौचालये उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आिेत. स्वच्छ भारत अशभयान
(ग्रा) अींतगसत नाींदेड व्जल्ियासि

सींपूणस ग्रामीण मिाराषर राज्य ददनाींक १८.०४.२०१८ रोजी

िागणदारीमक्
ु त घोवर्त करण्यात आले आिे.

(३) व (४) स्वच्छ भारत अशभयान (ग्रा) अींतगसत सन २०१७-१८ या आचथसक वर्ासत
रु.११५५३२.७१ लक्ष इतका ननधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला असून, त्यापैकी रु.८१०५.६२

लक्ष इतका ननधी नाींदेड व्जल्िा पररर्दे ला ववतरीत करण्यात आलेला आिे. सन २०१८-१९ या

वव.स. ४६९ (25)
वर्ासत स्वच्छ भारत शमशन (ग्रा) अींतगसत केंद्र व राज्य दिश्श्याींतगसत प्राप्त िोणाऱ्या ननधीमधून
आवश्यकतेनुसार नाींदेड व्जल्िा पररर्दे ला ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आिे .
___________

िोपरगाव (व्ज. अहमदनगर) येथील धारणगाव पाणीपरवठा
योजनेचे िाम प्रलांरिकबत असल्याबाबत
(३२)

११३५२७ (१४-०४-२०१८).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरगाव) :

सन्माननीय

पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोपरगाव (व्ज.अिमदनगर) येथील धारणगाव पाणीपरु वठा योजनेचे काम मागील अनेक
मदिन्याींपासून प्रलींबबत असल्याचे ननदशसनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर अधसव् असलेल्या धारणगाव पाणीपुरवठा योजनेच्या कामास गती
शमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०६-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .

(२) व (३) धारणगाव पाणी पुरवठा योजनेची सुधारीत क्रकींमत रु. ४९८.१८ लक्ष असून योजनेची
८०% कामे पूणस झालेली आिे त. योजनेची पूणस झालेली कामे व शशल्लक कामे ववचारात घेता

योजना पन
ु सध
ुस ारीत करणे आवश्यक आिे . पुनसध
ुस ारीत योजनेची क्रकींमत रु. ६८३.७८ लक्ष

इतकी असन
ू मिाराषर जीवन प्राचधकरणामाफसत सदर पुनसध
ुस ारीत योजनेचा प्रस्ताव तयार
करण्याबाबतची कायसवािी सुरू आिे .

___________

वधास व्जल्हयातील महाववद्यालयाांना दे ण्यात आले ल्या अनदानाची चौिशी िरण्याबाबत
(३३)

११४१५५ (०५-०४-२०१८).

श्री.सतनल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वधास व्जल्ियातील अग्नीिोत्री इव्न्स्््यु् ऑफ फामससी वधास, अग्नीिोत्री इव्न्स्््यु् ऑफ

्े क्नोलॉजी वधास, अग्नीिोत्री पॉली्े क्नीक नागठाणा वधास, पुलगाव पॉली्े क्नीक पुलगाव,
शींकरप्रसाद कॉलेज ऑफ इींव्जननयरीींग वधास, अग्नीिोत्री कॉलेज ऑफ इींव्जननयरीींग वधास या

मिाववद्यालयाला सिायक सींचालक तींत्र शशक्षण ववभाग नागपरू याींच्याकडून सन २०१०-११ ते
सन २०१७-१८ पयांत ्यूशन फी, शशषयवत
ृ ी, ग्रींथालय अनुदान व इतर अनुदान मोठया
प्रमाणात प्राप्त झाले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कोणकोणत्या प्रकारचे व कोणकोणत्या वर्ासत क्रकती अनुदान प्राप्त झाले आिे ,

(३) असल्यास, सदर अनुदानाहदारे शमळालेली रक्कम तसेच इतर ववभागाकडून सुध्दा सदर
मिाववद्यालयाींनी उचल केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ४६९ (26)
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे , त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार सींबचधताींवर कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे व त्याचा तपशशल काय
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०८-२०१८) : (१) िोय, अींशत: खरे आिे.
(२) उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाींतगसत सदर मिाववद्यालयाींना सन २०१०-११ ते सन
पयांत

आचथसक

दब
स
ु ल

घ्कातील

बीगरमागास

प्रवगासतील

ववद्यार्थयाांना

(EBC)

२०१६-१७
शशक्षण

शुल्काच्या ५०% प्रनतपूतीची रक्कम ववतरीत करण्यात आलेली आिे .

तसेच सन २०१७-१८ या वर्ासमध्ये राजर्ी छत्रपती शािू मिाराज शशक्षण शुल्काची
शशषयवत्ृ तीची रक्कम दे ण्याची कायसवािी करण्यात येत आिे .
सन २०१०-११ ते सन २०१६-१७ या कालावधीत सदर मिाववद्यालयाींना शशक्षण

शल्
ु काच्या ५०% प्रतीपत
ू ीची दे ण्यात आलेली रक्कम खालीलप्रमाणे आिे .
शैक्षणणक वर्स
२०१०-११

प्रतीपूतीची रक्कम
रु. ३६,१४,०५१/-

२०११-१२

रु. ४७,७५,३२९/-

२०१२-१३

रु. ६४,२३,५४२/-

२०१३-१४

रु. ३२,५२,९०७/-

२०१४-१५

रु. ३२,८३,४२७/-

२०१५-१६

रु. ३१,५८,९२७/-

२०१६-१७

रु. ३३,८९,१६९/-

(३) सामाव्जक न्याय व ववशेर् सिाय्य ववभाग, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण ववभाग व
आददवासी ववकास ववभागाींतगसत सदर मिाववद्यालयाींना सन २०१०-११ ते सन २०१७-१८ पयांत
त्या-त्या मागास प्रवगासच्या ववद्यार्थयाांकरीताची ्युशन फी, परीक्षा फी, ग्रींथालय अनुदानाची
रक्कम ववतरीत करण्यात आलेली आिे .

(४) भारत सरकार शशषयवत्ृ ती योजनेंतगसत झालेल्या गैरहयविाराची चौकशी करण्यासाठी गि
ृ
ववभागाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या ववशेर् चौकशी पथकाने (SIT) ददनाींक २४.०७.२०१७

रोजी शासनास सादर केलेल्या अींनतम अिवालाच्या अनुर्ींगाने आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे
याींच्यामाफसत ववशेर् चौकशी पथकाकडील लेखा पररक्षणाचे अशभलेखे यामधील व्जल्िाननिाय
आकडेवारीची पडताळणी व ववश्लेर्नाची कायसवािी सुरू आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

(३४)

___________

राज्यात जीवनावश्यि वस्तूांची मोठ्या प्रमाणात दर वाढ झाल्याबाबत

११४३७३ (१४-०४-२०१८).

पाटील (एरां डोल) :

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४६९ (27)
(१) राज्यात सणासुदीच्या ददवसात डाळीसि काींदे, खाद्यतेल तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूींचे
मोठया प्रमाणात पुन्िा दर वाढल्यामुळे नागरीकाींमध्ये तीव्र असींतोर् पसरला असल्याचे मािे
सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास आढळून आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, दरवाढ रोखण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायसवािी केली आिे वा
करण्यात येत आिे ,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार डाळीसि, काींदे, तेल व जीवनावश्यक वस्तूींवर ननयींत्रण आणणेबाबत शासनाने कोणती
कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२), (३) व (४) राज्यात जीवनावश्यक वस्तू अचधननयम, १९५५ व काळाबाजार प्रनतबींध तसेच
जीवनावश्यक वस्तींुचा सरु ळीत परु वठा अचधननयम १९८० अींतगसत ननयमीतपणे कायसवािी
करण्यात

येत

आिे .

याबाबत

क्षेबत्रय

कायासलयाींना

दद.१६.०४.२०१६,

दद.२०.०६.२०१६

व

दद.२३.०९.२०१६ चे पत्र तसेच दद.१.०७.२०१६ चे अधसशासकीय पत्र व दद.१७.०४.२०१८ च्या
पत्रान्वये सुचना दे ण्यात आल्या आिे त.

भववषयात तरू /तरू डाळ, खादयतेल बबया व इतर कडधान्ये याींच्या वाढीव क्रकींमती ननयींबत्रत

करण्यासाठी

करावयाच्या

उपाययोजनाींबाबतचा

कृती

आराखडा

सदर

सशमतीच्या

(Action

Plan)

तयार

करण्यासाठी दद.२८.१२.२०१५ च्या शासन ननणसयान्वये दर ननयींत्रक सशमती (Price Monitoring
Committee)

गठीत

करण्यात

आली

आिे .

वेळोवेळी

बैठका

घेऊन

जीवनावश्यक वस्तूींचे दर ननयींबत्रत ठे वण्याच्या अनुर्ींगाने कायसवािी करण्यात येत आिे.
___________

िोिणातील ग्रामपांचायती मख्यमांत्री पेयजल योजनाांपासून वांधचत असल्याबाबत
(३५)

११४६९८ (१४-०४-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर), श्री.बसवराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरीय

पेयजल योजनेची कामे बींद असल्यामुळे पुढील कामे मुख्यमींत्री पेजयल

योजनेतींगत
स राबववण्याचा ननणसय राज्य शासनाने घेतला आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजना एक िजारापेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेल्या ग्रामपींचायतीद्वारे
राबववण्याची

अ्

घालण्यात

आल्यामुळे

कोकणात

१०००

पेक्षा

कमी

असलेल्या

काींिी

ग्रामपींचायती असल्यामुळे मुख्यमींत्री पेयजल योजनाींच्या अ्ी व शतीमुळे सदरिू योजना
ग्रामपींचायतीींना राबववता येत नसल्यामुळे कोकणातील ग्रामपींचायती या योजनापासून वींचचत
असल्याचे ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, यासींदभासत स्थाननक लोकप्रनतननचधींनी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी मा.पाणी
पुरवठा व स्वच्छता मींत्रयाकडे पत्रहयविार करुनिी सदर योजनेसद
ीं भासत फेरववचार करण्यात
आलेला नािी, िे खरे आिे काय,

वव.स. ४६९ (28)
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणता ननणसय घेतला वा घेण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०६-२०१८) : (१) िोय.
(२) िोय.
(३) व (४) ददनाींक. १३.११.२०१७ रोजी मा.मींत्री (पा.पु.व.स्व.) याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या
बैठकीत १ िजार लोकसींख्येच्या आतील गावाींचा समावेश करुन मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल

्प्पा-२ राबववण्याचे ननदे श ददले आिे त. तथावप सदर योजना राषरीय पेयजल कायसिमाींतगसत
सन २०१८-१९ च्या कृती आराखडयात समाववष् असल्यास करता येतील.
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________
दौंड तालक्यातील पाणीपरवठा योजनाांचा समावेश मख्यमांत्री पेयजल
योजना टप्पा २ मध्ये िरणेबाबत
(३६)

११४७२९ (१४-०४-२०१८).

सोनावणे (जन्नर) :
करतील काय :-

श्री.राहूल िल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) दौंड तालक्
ु यातील केडगाव, भाींडगाव, कडेठाण, स्वामीचचींचोली, पडवी, वरवींड, कुरकींु भ,

बबरोबावाडी, कासुडी, गार, नानववज, सोनवडी व शलींगाळी या गावाींतील पाणीपुरवठा योजनाींचा
समावेश मख्
ु यमींत्री पेयजल योजनेच्या ्प्पा २ मध्ये करण्याची ववनींती केली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मािे माचस, २०१७ पासन
ू ददनाींक ६ माचस, २०१७, ३
जून, २०१७ व १६ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत ददनाींक १३ नोहिें बर २०१७ रोजी बैठक आयोव्जत करण्यात आलेली
िोती त्यामध्ये ्प्पा २ मध्ये उक्त योजनाींचा समावेश करण्याचे आश्वासन दे ण्यात आले िोते
िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, उक्त योजनाींचा समावेश ्प्पा २ मध्ये करणेबाबत शासनाने कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) िोय.
(४) उक्त योजनाींचे प्रस्ताव ववचाराधीन आिे .
(५) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

वव.स. ४६९ (29)
पणे शहरातील मव्ल्टप्लेक्समध्ये सरु असलेल्या मनमानी िारभाराबाबत
(३७)

११५०९३ (२४-०४-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय अन्न

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

मल््ीप्लेक्स

चचत्रप्

गि
ृ ातील

वाढलेले

नतकी्

दर,

खाद्यपदाथस

व

पाक्रकांगसाठी

आकारण्यात येणारे अवाजवी दर तसेच पाक्रकांगचे पैसे आकारणाऱ्या मल््ीप्लेक्सवर कारवाईचे
सींकेत व्जल्िाचधकारी कायासलयामाफसत दे ण्यात येवन
ू सद्ध
ु ा त्याची अींमलबजावणी िोत नसल्याचे
मािे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास सेनापती बाप् रस्त्यावरील नुकत्याच सुरु झालेल्या एका मल््ीप्लेक्समध्ये

खाद्यपदाथासचे दर सामान्य माणसाींच्या अवाक्याच्या बािे रचे असन
ू पाण्याची बा्ली ८० ते

१०० रु, खारीपॅ्ीस १२० रु व ज्यूस तब्बल २०० रु तसेच दच
ु ाकी पाक्रकांग साठी २० रु. व
पावती िरवल्यास ७० रु. मोजावे लागत आिे , िे खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

सींगणकीय

हयवस्थेचे

कारण

पुढे

करून

पुण्यातील

अनेक

मव्ल््प्लेक्समध्ये अशा प्रकारे पैसे उकळण्याचे प्रकार सुरु असून प्रेक्षकाींना बािे रील खाद्यपदाथस
व वपण्याच्या पाण्याच्या बा्ल्या दे खील नेण्यास मनाई आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार मनमानी करणाऱ्या मव्ल््प्लेक्सवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे ?

श्री. धगरीश बापट (०४-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४), (५) पॅकबींद पाण्याची
एम.आर.पी.पेक्षा जास्त दराने ववकणे िी बाब वगळता इतर बाबीींचे दर

बा्ली

शासनाच्या कायसकक्षेत

येत नािीत.
सेनापती बाप् रस्त्यावरील नुकत्याच सुरू झालेल्या मल््ीप्लेक्सची तपासणी केली

असता तेथे पॅकबींद पाणी बा्ली छावपल क्रकमींतीपेक्षा जादा दराने वविी िोत असल्याचे
आढळून आलेले नािी.

___________

लासलगावचा (ता.तनफाड व्ज.नाशशि) मख्यमांत्री ग्रामीण साांडपाणी
प्रकिया हयस्थापन प्रिल्प योजनेमध्ये समावेश िरणेबाबत
(३८)

११७७११ (२३-०७-२०१८).

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

सन्माननीय पाणीपरवठा व

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लासलगाव (ता.ननफाड व्ज.नाशशक) या गावाचा मख्
ु यमींत्री ग्रामीण साींडपाणी प्रक्रिया

हयस्थापन प्रकल्प योजनेमध्ये समावेश करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १० एवप्रल,
२०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री याींचेकडे केली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफसत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. ४६९ (30)
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०८-२०१८) : (१) िोय,िे खरे आिे.
(२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागामध्ये राज्यातील ग्रामीण भागात साींडपाणी हयवस्थापन
प्रक्रिया प्रकल्प राबववण्याकररता धोरणात्मक ननणसय घेण्याची कायसवािी शासनाच्या ववचाराधीन
आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
अणखल भारतीय प्रशासिीय सेवाांमधील गणवत्ताधाररत ववशेर् शशष्ट्यवत्ृ ती
योजनेमध्ये सधारणा िरण्याबाबत

(३९)

११७८०२ (२०-०७-२०१८).

श्री.छगन भजबळ (येवला) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्रीय लोकसेवा आयोगामाफसत ननवड िोणाऱ्या अणखल भारतीय प्रशासकीय सेवाींमध्ये
मिाराषरातील अचधकाऱ्याींचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासनाने सुरु केलेल्या गुणवत्ताधाररत ववशेर्

शशषयवत्ृ ती योजनेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ एवप्रल, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास मा.उच्च व तींत्रशशक्षण मींत्री याींना लेखी ननवेदनाद्वारे सच
ू ना केलेल्या
आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त सूचनाींबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-०८-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) ददनाींक १६ एवप्रल, २०१६ रोजीच्या शासन ननणसयान्वये, केंद्रीय लोकसेवा आयोगामाफसत
ननवड िोणाऱ्या अणखल भारतीय प्रशासकीय सेवाींमध्ये मिाराषरातील अचधकाऱ्याींचे प्रमाण वाढावे
यासाठी

गुणवत्ताधाररत

ववशेर्

शशषयवत्ृ ती

योजना

सुरु

करण्यात

आलेली

आिे .

मा.

लोकप्रनतननधी याींनी सदर योजनेत सच
ु ववलेल्या सध
ु ारणाींच्या अनर्
ु ींगाने आवश्यक ती तपासणी
करण्यात येत आिे.

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
औरां गाबाद व्जल््यातील शेतिऱ्याांना अन्नसरक्षा योजनेंतगसत धान्य परवठा िरण्याबाबत
(४०)

११८९०८ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद व्जल्ियात मे व जून, २०१७ मध्ये शेतकरी अन्नसुरक्षा योजनेत शमळालेला

धान्य को्ा शेतकऱ्याींना अद्यापी शमळाला नसल्याने शेतकऱ्याींनी व्जल्िा पुरवठा अचधकारी

याींच्या ववरोधात मा.मिसल
मींत्री तसेच व्जल्िाचधकारी, औरीं गाबाद याींच्याकडे लेखी तिारी
ू
केल्या आिे त, िे खरे आिे काय,

वव.स. ४६९ (31)
(२) असल्यास, शेतकऱ्याींनी वारीं वार तिारी करुनिी पुरवठा अचधकारी याींच्याववरोधात कोणतीच
कारवाई केली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे .
मा. मींत्री (अ. ना. पु. व ग्रा. सीं.) याींच्या आदे शाींनुसार औरीं गाबाद व्जल््यातील एपीएल

शशधापबत्रकाधारक शेतकऱ्याींना मािे मे व जन
ू , २०१७ मध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा न

झाल्याप्रकरणी चौकशी करण्याकरीता श्री. भा. बा. पा्ील, उपसचचव, अन्न, नागरी परु वठा व
ग्रािक सींरक्षण ववभाग याींची नेमणूक करण्यात आली िोती. त्यानुसार श्री. भा. बा. पा्ील,

उपसचचव याींनी सादर केलेल्या अिवालाच्या अनुर्ींगाने मा. मींत्री (अ.ना.प.ु व ग्रा.सीं.) याींनी
ददलेल्या ननदे शाींनुसार अनुर्ींगाने उप आयुक्त (पुरवठा), नाशशक याींच्या अध्यक्षतेखाली स्वतींत्र
पथक

नेमण्यात

आले.

श्री.प्रववण

पुरी,

उप

आयुक्त

(पुरवठा)

याींनी

सादर

केलेल्या

अिवालाच्या अनर्
ु ींगाने शासनस्तरावर पढ
ु ील कायसवािी सरु
ु आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

मालेगाव (व्ज.नाशशि) शहर तसेच पररसरातील नागरीिाांना तनयशमत
रॉिेल व धान्याचा परवठा होण्याबाबत
(४१)

११९३५९

(२३-०७-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब्दल सत्तार
(शसल्लोड), श्रीमती तनमसला गाववत (इगतपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोर् टारफे
(िळमनरी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (व्ज.नाशशक) शिर व पररसरातील सवससामान्य शशधापबत्रकाधारकाींना ननयशमत
केरोसीन व धान्य पुरवठा िोण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनाद्वारे मा.अन्न व
नागरी पुरवठा मींत्री याींचक
े डे ददनाींक २० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मागणी केली
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (०९-०८-२०१८) : (१) व (२) मालेगाव (व्ज.नाशशक) शिर व पररसरातील
सवससामान्य शशधापबत्रकाधारीं काींना ननयशमत धान्य पुरवठा िोण्याबाबत शासनास ननवेदन प्राप्त
झालेले नािी.

तथावप, श्री.आशसफ शेख, मा.ववधानसभा सदस्य याींनी दद.२० फेब्रुवारी, २०१८ च्या

पत्रान्वये मालेगाव शिरातील ६०,००० शशधापबत्रकाधारकाींना केरोशसन ववतरण करण्याबाबत

शासनास ववनींती केली िोती. त्यानर्
ु ींगाने श्री. आशसफ शेख, मा.ववधानसभा सदस्य याींना सदर
प्रकरणाच्या वस्तुव्स्थतीबाबत दद.६ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आिे.

वव.स. ४६९ (32)
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यात ववशेर्त: नाशशि व्जल्हयात िेंद्रीय राष्ट्रीय अन्नसरक्षा योजनेत
पात्र लाभार्थयाांचा समावेश िरण्याबाबत
(४२)

११९३७८

(२३-०७-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम) :

(मालेगाांव मध्य),

राज्यात

ववशेर्त:

नाशशक

व्जल्ियात

पटे ल

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण

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

श्री.अशमन

केंद्रीय

राषरीय

अन्नसरु क्षा

अचधननयमाची

अींमलबजावणी ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये सुरु करण्यात आली असून सदर योजनेंतगसत
नहयाने लाभार्थयाांची ननवड करण्यासाठी ददनाींक ३ माचस, २०१७ च्या शासन ननणसयाप्रमाणे
व्जल्िाननिाय सुधाररत इष्ाींक दे ण्यात आला आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार राषरीय अन्नसरु क्षा योजनेअींतगसत योग्य व गरजू लाभार्थयासची ननवड करण्यासाठी
सूचना ननगसशमत करण्यात आल्या असून त्यादृष्ीने राज्यात सवस शशधापबत्रकाींचे आधार
शसडीींगचे काम करण्यात येत असून सवस पात्र लाभार्थयासना राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये
समाववष् करण्याबाबत कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (२३-०८-२०१८) : (१) व (२) िोय.
ददनाींक ३.३.२०१७ च्या शासन ननणसयान्वये ददनाींक ३०.०९.२०१६ रोजी अव्स्तत्वात
असलेल्या लाभार्थयाांच्या आधारे नाशशक व्जल््यासि राज्यातील सवस व्जल््याींना सुधाररत वाढीव
इष्ाींक दे ण्यात आला आिे . सदर इष्ाींकानस
ु ार पात्र लाभार्थयाांची ननवड करण्यात आली असन
ू ,
सदर पात्र लाभार्थयाांना अन्नधान्याचे वा्प करण्यात येत आिे .
राज्यातील आधार शसडीींगचे

काम अद्यापिी सुरु असल्याने, राषरीय अन्नसुरक्षा

योजनेमध्ये जास्तीत जास्त योग्य व गरजु लाभार्थयाांचा समावेश हिावा या दृष्ीने नवीन

लाभार्थयाांची ननवड करताना ददनाींक ३० एवप्रल, २०१८ पयांतच्या शशधापबत्रकाींचा समावेश
करण्याबाबतचा ननणसय ददनाींक २१.०५.२०१८ च्या शासन ननणसयान्वये

घेण्यात आला आिे .

सदर शासन ननणसयानुसार नवीन लाभार्थयाांची ननवड प्रक्रिया सुरु असून, आवश्यकतेनुसार
व्जल्िाननिाय इष्ाींक सुधारीत करुन दे ण्यात येत आिे .
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

म्हावशी (ता.पाटण, व्ज.सातारा) येथील जलस्वराज योजनेअत
ां गसत मांजूर
झालेल्या नळ पाणीपरवठा योजनेच्या िामाबाबत

(४३)

११९८५९ (२३-०७-२०१८).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व

वव.स. ४६९ (33)
(१) मौजे म्िावशी (ता.पा्ण, व्ज.सातारा) येथे कोयना नदीकाठी जलस्वराज्य योजनेंतगसत
नवीन इीं्ेक वविीर व जलशुध्दीकरण यींत्रणेसि नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना मींजूर
करण्यात आली िोती, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेच्या कामाींमध्ये कोयना नदीकाठावर नवीन इीं्ेक वविीरी खोदन
ू
वविीरीवरुन नळ पाणी पुरवठा योजना कायासव्न्वत करणे आवश्यक असताना सींबींधीत

ठे केदाराींकडून नवीन वविीर न खोदता कोयना नदीमध्ये चर काढून जुन्या नळ पाणी पुरवठा
योजनेच्या वविीरीींमधूनच पाणी परु वठा करण्यात येत आिे , िे िी खऱे आिे काय़,
(३) असल्यास, गावातील साींडपाणी व

ढयाचे पाणी िे जन्
ु या वविीरीत जात असल्याने तसेच

या दठकाणी जलशुध्दीकरण यींत्रणािी बसववली गेली नसल्याने गावातील ग्रामस्थाींना अशुध्द
पाण्याचा पुरवठा िोत आिे , िे िी खऱे आिे काय़,

(४) असल्यास, सदर योजनेच्या दे खभाल दरु
ु स्ती करीता ग्रामपींचायतीकडून लाखो रुपयाींचा खचस
करण्यात आला असून केलेल्या खचासची सववस्तर मादिती ग्रामस्थाींनी सींबींचधताींकडे ददनाींक १६
डडसेंबर, २०१२ रोजी मादितीच्या अचधकाराखाली लेखी अजासहदारे मागववली असता अद्याप िी
मादिती शमळाली नािी अशी मादिती दे ण्यात आली असल्याचे ननदशसनास आले आिे , िे िी खरे
आिे काय,
(५) असल्यास, सदरच्या मींजूर झालेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अपुणस व ननकृष्
दजासच्या कामाची चौकशी िोणेबाबत सींबींचधत गावातील ग्रामस्थाींनी मा.मख्
ु य कायसकारी

अचधकारी, सातारा, व्जल्िा पररर्द सातारा याींचेकडे ददनाींक २९ माचस, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास लेखी पत्राहदारे मागणी केली िोती. िे िी खरे आिे काय,
(६)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ग्रामपींचायतीने शासनाची ददशाभल
ू केली असल्याने शासनाने

याबाबत चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०८-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

मौजे म्िावशी (ता.पा्ण, व्ज.सातारा) येथे जलस्वराज्य योजनेअींतगसत मींजूर योजनेमध्ये

नवीन वविीरीची (जॅक वेल) खोदाई करण्याचे काम अींतभत
ूस नहिते. कोयना नदीमध्ये या

योजनेअत
ीं गसत बाींधण्यात आलेल्या इीं्ेक वेलमधन
ू कनेक््ीींग पाईपद्वारे अव्स्तत्वातील जुन्या
वविीरीमध्ये (जॅक वेल) पाणी घेण्यात येवन
ू पाणी पुरवठा करणे अशी तरतूद िोती.त्याप्रमाणे
काम पण
ू स झालेले आिे.
(३) िे खरे नािी.

या योजनेअींतगसत नवीन जलशुद्धीकरण यींत्रणा बाींधण्यात आली आिे व त्यामधन
ू शुद्ध

पाण्याचा पुरवठा ग्रामस्थाींना करण्यात येतो.
(४) िे खरे आिे .

वव.स. ४६९ (34)
श्री.उत्तम अनींत मोळावडे, म्िावशी या अजसदाराने मादितीचा अचधकार अचधननयमाींतगसत
ददनाींक १६ नोहिें बर, २०१२ रोजीच्या अजासद्वारे मादिती माचगतलेली असून तत्कालीन अध्यक्ष /
सचचव, ग्रामीण पाणी पुरवठा सशमती, म्िावशी, ता.पा्ण, व्ज.सातारा याींनी अजसदारास मादिती
उपलब्ध करून ददल्याचे उपलब्ध झालेल्या कागदपत्राींवरून ददसन
ू येत नािी.
(५) िे अींशत: खरे आिे .
सदर

योजनेच्या

कामाबाबत

ग्रामस्थाींकडून

तिार

प्राप्त

झालेली

नािी.

तथावप,

श्री.शींभूराज दे साई, मा.ववधानसभा सदस्य याींनी ददनाींक २९ माचस, २०१५ च्या पत्रान्वये या
योजनेचे काम अपण
ू स व ननकृष् दजासचे असल्याबाबत मख्
ु य कायसकारी अचधकारी, व्जल्िा
पररर्द, सातारा याींचेकडे तिार केली आिे.

(६) व्जल्िा पररर्दे च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा ववभागाने ददनाींक ११ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये

योजनेच्या कामाची सखोल तपासणी करण्याबाबत त्रयस्थ ताींबत्रक यींत्रणा म्िणून शासकीय
अशभयाींबत्रकी मिाववद्यालय, कराड याींना कळववले िोते. त्यानुसार शासकीय अशभयाींबत्रकी
मिाववद्यालय, कराड याींनी योजनेची तपासणी करून अिवाल सादर केला आिे . तपासणी
अिवालानस
ु ार योजनेचा दजास समाधानकारक आिे .

सदर योजना म्िावशी ग्रामपींचायतीकडे िस्ताींतरीत करण्यात आली असून, सन २०११

पासून ग्राम पींचायतीकडून गावात दै नींददन पाणी पुरवठा करण्यात येत आिे. शुद्ध पाणी
परु वठ्यासाठी जलशद्ध
ु ीकरण केंद्र बाींधण्यात आले असन
ू , त्यातन
ू म्िावशी गावामध्ये पाणी
पुरवठा सुरू आिे .

(७) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

रत्नाधगरी व्जल््यात ११३ रे शन दिाने बांद असल्याबाबत
(४४)

११९९१६ (२३-०७-२०१८).

श्री.नारायण िचे (बदनापूर), श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात प्रत्येक मिसल
ू ी गावाला सरकार मान्य एक रास्त दर धान्य दक
ु ान असे शासनाचे
धोरण असताना रत्नाचगरी व्जल््यातील १५३६ मिसुली गावाींमध्ये केवळ ९४८ रे शन दक
ु ाने
मींजरू असन
ू त्यापैकी ११३ रे शन दक
ु ाने बींद आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदरिू रे शन दक
ु ाने बींद असण्याची कारणे काय आिे त तसेच बींद दक
ु ाने
तातडीने सुरू करून नागररकाींना त्याचा फायदा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायसवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) िे अींशत: खरे आिे.
रत्नाचगरी व्जल््यामध्ये एकूण मिसूली गावाींची सींख्या १५३६ आिे . त्यापैकी ९४६ दक
ु ाने

मींजूर असून त्यापैकी ८४४ दक
ु ाने कायसरत आिे त. सद्यव्स्थतीत एकूण १०२ दक
ु ाने राजीनामा,
ननलींबन इत्यादी कारणामळ
ु े बींद असन
ू दस
ु ऱ्या दक
ु ानाींना जोडण्यात आलेली आिे त.

वव.स. ४६९ (35)
व्जल््यातील कोणतािी लाभाथी धान्याच्या लाभापासून वींचचत रािणर नािी, याची खात्री

करण्यात आली आिे .

(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

जळगाव (व्ज.जळगाांव) तालक्यात अन्नपणास योजनेसाठी धान्य परवठा िरण्याबाबत
(४५)

११९९५९ (२३-०७-२०१८).

श्री.सरे श (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव व्जल््यातील अींध-अपींग, ववधवा, एच.आय.हिी. ग्रस्त, कॅन्सरग्रस्त, तत
ृ ीयपींथी

याींना सुमारे २ ते ३ वर्ासपासून वाढीव अींत्योदय/ प्राधान्य योजनेचा लाभ सन २०१४ पासून
शमळाला नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, जळगाव तिशसलतींगत
स (पुरवठा शाखा) अन्नपूणास योजनेसाठी गत १ वर्ासपासून

क्रकमान २३६ व त्यापेक्षा जास्त पात्र लाभार्थयाांना धान्य शमळत नसल्याचे ननदशसनास आले , िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. धगरीश बापट (२३-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
केंद्र

शासनाच्या

मागसदशसक

सुचनाींनुसार

अींध,

अपींग,

ववधवा,

एच.आय.हिी.ग्रस्त,

कॅन्सरग्रस्त, तत
ृ ीयपींथी, कुषठरोगी इत्यादीींना अींत्योदय अन्न योजनेचा लाभ दे ण्यात येतो.

तसेच, शासन ननणसय ददनाींक २१.०५.२०१८ अन्वये नवीन लाभार्थयाांची ननवड करताना

ददनाींक ३०.०४.२०१८ पयांतच्या शशधापबत्रकाींचा समावेश करण्याबाबतचा ननणसय घेण्यात आला
आिे . ननवड प्रक्रिया सुरु असून, आवश्यकतेनुसार व्जल्िाननिाय इष्ाींक सुधारीत करुन दे ण्यात
येत आिे .
(२)

केंद्र शासनाकडून अन्नपूणास योजनेकररता मािे ऑक््ोबर, २०१५ पासून अन्नधान्याचे

ननयतन दे ण्यात आले नसल्याने व्जल्िाननिाय ननयतन दे ण्यात आलेले नािी. तथावप, जळगाव

तालुक्यातील अन्नपूणास योजनेतील २३३ लाभार्थयाांना राषरीय अन्नसरु क्षा योजनेत वगस करण्यात
आले आिे.
(३)

व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

राज्यात मख्यमांत्री ग्रामीण पेयजल िायसिम राबववण्याबाबत
(४६)

१२२०३० (२३-०७-२०१८).

श्री.सरे श हाळवणिर (इचलिरां जी), श्री.व्जतेंद्र आहहाड (मांब्रा

िळवा), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.हसन मश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधव (गहागर),

वव.स. ४६९ (36)
श्री.नरहरी णझरवाळ (ददांडोरी), श्री.पाांडरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.किसन
िथोरे (मरबाड), श्री.ददपि चहहाण (फलटण), श्री.सरे श लाड (िजसत) :

सन्माननीय

पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेस ननयशमत आणण शद्ध
वपण्याचे पाणी उपलब्ध
ु
िोण्यासाठी राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायसिमातींगत
स रुपये २ िजार ५०० को्ीच्या

कामाींना प्रशासकीय व ताींबत्रक मान्यता दे ण्यात आल्याचे मािे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशसनास आले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(२) असल्यास,

सदर

योजनेचा

आढावा

घेण्यासाठी

ददनाींक

११

एवप्रल,

२०१८

रोजी

मींत्रालयामध्ये मा.मुख्यमींत्री व मा.पाणीपुरवठामींत्री याींच्या उपव्स्थतीत बैठक घेण्यात आली
िोती, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त बैठकीमध्ये घेतलेल्या ननणसयाींचे थोडक्यात स्वरुप काय आिे व त्यानुसार
राज्यातील जनतेस उक्त योजनेहदारे पाणी पुरवठा िोण्यासींदभासत शासनाने कोणती कायसवािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०८-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
ववभागाच्या दद. ०७ मे, २०१६ रोजीच्या शासन ननणसयान्वये सन २०१६-१७ ते २०१९-२०
या कालावधीत राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायसिम राबववण्याचा ननणसय घेण्यात आला

असून सदर कायसिमाच्या अींमलबजावणी कररता रु.२५३०.८६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात येणार आिे .

सदर कायसिमाींतगसत जुल-ै २०१८ अखेर नहयाने यायावयाच्या रु.१५९४.५२ को्ी इतक्या

क्रकींमतीच्या ७७५ पाणीपरु वठा योजनाींना मींजरू ी दे ण्यात आली आिे . तसेच रु.२४.७३ को्ी
इतक्या क्रकींमतीच्या बींद असलेल्या १८ प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जीववत करण्यास
मींजूरी दे ण्यात आली आिे.
(२) िोय.

(३) उक्त बैठकीमध्ये मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायसिमाच्या अींमलबजावणीच्या अनर्
ु ींगाने

पुढीलप्रमाणे सूचना दे ण्यात आल्या. नहयाने यायावयाच्या योजना ३० एवप्रल, २०१८ पयांत मींजूर
करणे, पुनरुव्ज्जववत करावयाच्या योजनाींकररता ७० ्क्के पाणीपट्टी वसुलीची अ् शशचथल
करणे, पुनरुव्ज्जववत करावयाच्या प्रादे शशक योजनातन
ू पाणी घेण्यास शैक्षणणक/औद्यचगक/
हयापारी सींस्था तयार आिे त का याबाबत तपासणी करणे, ननकोप व स्पधासत्मक वातावरणात

प्राप्त झालेल्या ५ ्क्के पयांत जादा दराच्या ननववदा व्स्वकृत करण्याचे अचधकार मख्
ु य
कायसकारी अचधकारी याींना प्रदान करणे, कायासदेश दे ण्याकररता आवश्यक रस्ते/रे ल्वे/वने

िॉशसगची अ् शशचथक करणे, नवीन योजनाींमध्ये शक्य तेथे सौरऊजास पींप वापरणे. त्यानस
ु ार
सदर कायसिमाच्या अींमलबजावणीतील अडथळे दरू करण्यात आले असून मींजूर योजनाींची कामे
प्रगतीपथावर आिे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

वव.स. ४६९ (37)
िल्याण (व्ज.ठाणे) येथील शशधावाटप दिानाचे प्राधधिारपत्र वारसाांच्या
नावे न िरता इतर हयक्तीांच्या नावे िेल्याबाबत
(४७)

१२२५२७ (२३-०७-२०१८).

श्री.सांतोर् दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िचे (बदनापूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कल्याण (व्ज.ठाणे) येथील शशधावा्प कायासलयाने शशधावा्प दक
ु ानाचे प्राचधकारपत्र मत
ृ
हयक्तीच्या वारसाींच्या नावे न करता अनोळखी हयक्तीींच्या नावे केल्याचे मािे मे, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशसनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबत पीडडत जेसानी कु्ुींबबयाींनी मादिती अचधकारात ववचारलेल्या मादितीत
याववर्यी कोणतीच मादिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी उत्तर दे ण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीचे ननषकर्स काय आिे त
व त्यानस
ु ार सींबींधीत दोर्ी अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. धगरीश बापट (३०-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे नािी.
जेसाणी कु्ुींबीयाने मादितीच्या अचधकारात फ पररमींडळ कायासलयात माचगतलेली मादिती

सन २००३ मचधल असल्याने फ पररमींडळ कायासलयातील अशभलेख पडताळणी केली असता

मादिती उपलब्ध न झाल्याने/आढळून न आल्याने तसे ननयींत्रक शशधावा्प व सींचालक नागरी
पुरवठा, मुींबई याींच्यामाफसत अजसदारास कळववण्यात आले आिे .
नावे

अचधकृत शशधावा्प दक
ु ान ि.३८ फ २४ चे प्राचधकारपत्र श्री.सकरलाल जगजीवन याींच्या

आिे . सदर दक
ु ानाला भूपतराय नागरदास ॲण्ड कींपनी असे हयावसायीक नाव आिे. मात्र

प्राचधकारपत्रधारक म्िणन
ू भप
ू तराय नागरदास याींचे नाव नमद
ू नािी. फ पररमींडळ कायासलयाने
त्यावेळी केलेली कायसवािी योग्य असल्याने कोणावर कायसवािी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नािी.
(४) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

रे वसा, खारतळे गाव व वाठोडा (श) (व्ज.अमरावती) या गावाांत
पाण्याच्या टाक्याांचे बाांधिाम िरण्याबाबत
(४८) १२३७७४ (२५-०७-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.राहल बोंद्रे (धचखली), श्री.िणाल पाटील (धळे ग्रामीण),
श्री.अशमन पटे ल (मांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पव्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अमरावती व्जल्ियातील रे वसा, खारतळे गाव व वाठोडा (श)ु या गावात पाण्याच्या ्ाक्याींचे

बाींधकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ माचस, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
कायसकारी अशभयींता, मिाराषर जीवन प्राचधकरण, अमरावती याींचेकडे ननवेदन ददले आिे , िे खरे
आिे काय,

वव.स. ४६९ (38)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार उक्त कामासाठी ननधी उपलब्ध िोण्याच्यादृष्ीने कोणती कायसवािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३१-०८-२०१८) : (१) िोय, खरे आिे .
(२) सदरच्या कामाचा समावेश राषरीय ग्रामीण पेयजल कायसिम कृती आराखडा सन २०१८२०१९ अींतगसत करण्याबाबतची कायसवािी करण्यात आली आिे. सदर कृती आराखडयास मींजरु ी
प्राप्त िोताच ननधी उपलब्ध करून दे ण्याच्या अनुर्ींगाने कायसवािी करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नािी.

___________

नाशशि शहर व तालक्यात िेशरी शशधापरिकत्रिाधारि ग्राहिाांचे बांद
िेलेले धान्य पन्हा सरु िरण्याबाबत
(४९)

१२४११४

(२३-०७-२०१८).

हाळवणिर (इचलिरां जी) :

श्रीमती

सीमाताई

दहरे

(नाशशि

पव्श्चम),

श्री.सरे श

सन्माननीय अन्न व नागरी परवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाशशक शिर व तालुक्यात केशरी शशधापबत्रकाधारक ग्रािकाींचे बींद करण्यात आलेले धान्य

पुन्िा सुरु करण्याची मागणी राज्यातील ववववध सींघ्ना, राजकीय पक्ष व लोकप्रनतननधीींनी
लेखी तिार तसेच ननवदे नाहदारे व्जल्िा पुरवठा अचधकारी याींचेकडे ददनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आिे, िे खरे आिे काय.

(२) असल्यास, सदर योजनेत समाववष् नसलेल्या एपीएल लाभार्थयाांना अन्नधान्य ववतरीत
करण्यासाठी वाढीव अनुदान दे ण्याचा ननणसय शासनाच्या ववचाराधीन असून केशरी शशधापबत्रका
धारकाींना धान्य त्वरीत उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी कोणत्या उपायोजना केल्या वा करण्यात येत
आिे त,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. धगरीश बापट (२३-०८-२०१८) : (१) िोय.
(२) शशधापबत्रकाींचे आधार शसडीींग करताना अपात्र शशधापबत्रकाधारकाींची लाभाथी म्िणून नोंद
िोणार नसल्याने त्या शशधापबत्रका आपोआप रद्द िोतील. या प्रक्रियेमुळे प्राप्त झालेल्या
इष्ाींकामध्ये नवीन पात्र लाभार्थयाांचा समावेश करण्यात येईल.
राज्यातील आधार शसडीींगचे

काम अद्यापिी सुरु असल्याने, राषरीय अन्नसुरक्षा

योजनेमध्ये जास्तीत जास्त योग्य व गरजु लाभार्थयाांचा समावेश हिावा या दृष्ीने नवीन
लाभार्थयाांची

ननवड

करताना

ददनाींक

३०.०४.२०१८

पयांतच्या

शशधापबत्रकाींचा

करण्याबाबतचा ननणसय ददनाींक २१.०५.२०१८ च्या शासन ननणसयान्वये

समावेश

घेण्यात आला आिे .

सदर शासन ननणसयानुसार नवीन लाभार्थयाांची ननवड प्रक्रिया सुरु असून, आवश्यकतेनुसार
व्जल्िाननिाय इष्ाींक सध
ु ारीत करुन दे ण्यात येत आिे .

वव.स. ४६९ (39)
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________
नेवासा (व्ज.अहमदनगर) येथील परवठा ववभागातील तालिा दक्षता िशमटीबाबत
(५०)

१२४३१० (२३-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब मरिटे (नेवासा) :

सन्माननीय अन्न व

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

नेवासा (व्ज.अिमदनगर) येथील पुरवठा ववभागातील तालुका दक्षता कशम्ीमध्ये प्राधान्य

कु्ुींब लाभाथी ननवड शासनाच्या धोरणात्मक ननणसयानुसार ७६:३२ इतका इष्ाींक पूणस करणे
सींदभासत बैठकीत सूचना दे वन
ू िी पण
ू स करण्यात आला नािी, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार दोर्ी अचधका-याींवर कोणती कायसवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. धगरीश बापट (२३-०८-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
राषरीय अन्नसरु क्षा योजना योजनेअींतगसत शासन ननणसय ददनाींक ३.३.२०१७ अन्वये

अिमदनगर व्जल््यास ददलेल्या वाढीव इष्ाींकामधून नेवासा तालुक्यासाठी प्राधान्य कु्ुींब

लाभार्थयाांसाठी दे ण्यात आलेल्या इष्ाींकानुसार २,४०,१२२ एवढ्या लाभार्थयाांची ननवड करण्यात
आली आिे . सदर लाभार्थयाांना अन्नधान्याचा लाभ सुरळीतपणे दे ण्यात येत आिे .

केंद्र शासनाने ददलेल्या एकूण इष्ाींकासाठी ग्राशमण व शिरी भागासाठी ववदित केलेला

अनि
ु मे ४५.३४ ्क्के व ७६.३२ ्क्के एवढा इष्ाींक िा राज्यासाठी ववचारात घेण्यात आला

असून, इष्ाींक पूणस करताना तसेच लाभार्थयाांची ननवड करताना गावननिाय / तालुकाननिाय /
व्जल्िाननिाय ववचार करण्यात येत नािी.

तसेच, शासन ननणसय ददनाींक २१.०५.२०१८ अन्वये नवीन लाभार्थयाांची ननवड करताना
ददनाींक ३०.०४.२०१८ पयांतच्या शशधापबत्रकाींचा समावेश करण्याबाबतचा ननणसय घेण्यात आला
आिे . ननवड प्रक्रिया सुरु असून, आवश्यकतेनुसार व्जल्िाननिाय इष्ाींक सुधारीत करुन दे ण्यात
येत आिे .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नािी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू स सवस प्रक्रिया मिाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

