अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४७४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील खाजगी शशिवण्यावर अांिुश ठे वण्याबाबत
(१)

३८२०९ (३०-११-०००२).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीयाज सय्यद (औरां गाबाद

मध्य) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ठिकठिकाणी उघडण्यात आलेल्या व ववद्यार्थयाांची लुबाडणूक करणाऱ्या खाजगी
शिकवण्याींवर अींकुि िे वण्यासािी नवा कायदा करणार असल्याची घोषणा माहे ऑगस््, २०१५
मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ‘आमच्या क्लासेस मध्ये प्रवेि घ्या’ परीक्षेत १०० ्क्के गुण शमळवा’, अिा
भुल-थापा दे णाऱ्या जाठहराती सदरहू कोचचींग क्लासेस करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सी.ई.्ी. चा ताण ववद्यार्थयाांवर असल्याने पालक हतबल होऊन मुलाींच्या
भववषयासािी अिा खाजगी कोचचींग क्लासेसमध्ये मुलाींना प्रवेि घेऊन दे तात, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाकडून कोणती उपाययोजना व धोरण आखण्यात आले
अथवा भववषयात प्रस्ताववत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील खाजगी शिकवणी वगाावर
ननयींत्रणाकरीता अचधननयम तयार करण्यासािी ठदनाींक ठदनाींक ०४.०१.२०१७ रोजीच्या िासन
ननणायान्वये आयुक्त (शिक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आली होती.

सदर सशमतीने मसद
ू ा तयार करुन िासनास सादर केला आहे . त्यानष
ु ींगाने अचधननयम तयार
करण्यासींदभाातील पुढील कायावाही िासनस्तरावर सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७४ (2)
राज्यात बालिाांचा मोफत व सक्तीच्या शशक्षणाचा अधधिार
अधधतनयम २००९ लागू िरण्याबाबत
(२)

६५०१० (१९-०९-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात िासनाने ठदनाींक

१ एवप्रल २०१० पासून बालकाींना

मोफत

व सक्तीच्या

शिक्षणाचा अचधकार अचधननयम २००९ लागू केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील शिक्षण मींडळाना या आधी लागू असलेले मुींबई प्राथशमक शिक्षण
अचधननयम १९४७ व अन्य तीन कायदे िासनाने रद्द करुन त्या ठिकाणची िाळा, मींडळे ,
स्थाननक सशमत्या ववसर्जात करण्यात येवन
ू
आपली पदे

उक्त सशमत्याींवरील व मींडळावरील सदस्याींनी

ररक्त करावीत व महापाशलका नगरपाशलकानी नव्याने शिक्षण सशमती स्थापन

कराव्यात, असा अध्यादे िही ठदनाींक १ जुलै २०१३ रोजी
ही खरे आहे काय,

वा त्या सुमारास काढण्यात आला, हे

(३) असल्यास, िासनाच्या बरखास्तीनींतरही राज्यात बऱ्याच स्थाननक

स्वराज्य सींस्थाींमध्ये

अद्यापही जुन्याच सदस्याींकडून बेकायदे िीररीत्या कामकाज सरु
असल्याचे ठदनाींक १५
ु
फेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा सम
ु ारास ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनानो चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) ठदनाींक १६.०६.२०१४ रोजी प्रशसध्द करण्यात आलेल्या, मुींबई िहर
प्राथशमक शिक्षण महाराषर प्राथशमक शिक्षण, है द्राबाद सक्तीचे प्राथशमक शिक्षण व मध्यप्रदे ि

प्राथशमक शिक्षण (ननरसन) अचधननयम, २०१३ अन्वये िाळा मींडळे , स्थाननक सशमत्या ककीं वा
इतर कोणत्याही सशमत्या ककीं वा मींडळे त्याींचा सींबींचधत पदावधी समाप्त झाल्यानींतर ववसर्जात

होतील आणण सदस्य आपली पदे ररक्त करतील तसेच, अिी िाळा मींडळे , स्थाननक सशमत्या
ककीं वा मींडळे ही स्थाननक प्राचधकरणाच्या ननयींत्रणाखाली काम करतील अिी तरतूद करण्यात
आली आहे . ज्या शिक्षण मींडळाचा पदावधी समाप्त झालेला नाही अिी मींडळे पदावधी

सींपेपयांत कायारत होती. तथावप, सदर शिक्षण मींडळाचा पदावधी समाप्त झाल्यानींतर सींबींचधत
शिक्षण मींडळे ववसर्जात झाली आहे त.

___________

राज्यातील अन्न व औषध ववभागातील िममचारी-अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(३)

७७९९३ (२०-०४-२०१७).

अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पश्श्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय
अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील अन्न व औषध ववभागातील कमाचारी-अचधकाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववभागात १ हजार १७६ पदे मींजूर असून त्यातील केवळ ८११ पदाींची
भरती करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या मागादिाक तत्वानुसार ४० हजार लोकसींख्येच्या

मागे एक अन्न ननरीक्षक आणण औषध ननरीक्षक असणे आवश्यक आहे . परीं तु राज्यात १ लाख

३५ हजार लोकसींख्येच्या मागे फक्त एक अन्न ननरीक्षक आणण औषध ननरीक्षक आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०४-०९-२०१८) : (१) व (२) सद्यस्थीतीत अन्न व औषध प्रिासनात
११६७ पदे मींजूर असून त्या पदाींपक
ै ी ८३७ पदे भरलेली असून ३३० पदे ररक्त आहे त.

एकूण

(३) सद्यर्स्थतीत अन्न व औषध प्रिासनात औषध ननरीक्षक सींवगाात १६१ पदे व अन्न
सुरक्षा अचधकारी सींवगाात २६५ पदे मींजूर आहे त. राज्याच्या लोकसींखेचा ववचार करता, राज्यात

अींदाजे ७ लाख लोकसींख्येमागे १ औषध ननरीक्षक व सम
ु ारे ४.२५ लाख लोकसींख्येमागे १ अन्न
सुरक्षा अचधकारी कायारत आहे .

(४) अन्न व औषध प्रिासनातील अन्न, औषध, प्रयोगिाळा व अन्य ववभागाींकररता मनुषयबळ
उपलब्ध करून दे ण्यासािी १९१२ पदाींचा सुधाररत आकृतीबींध मींजूर करण्याची कायावाही
िासनस्तरावर सुरू आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वैजापूर व पैठण (श्ज.औरां गाबाद) तालुक्यात स्वच्छ भारत शमशनअांतगमत
शौचालय बाांधणीचे उदीष्ट्ट अपण
ू म असल्याबाबत

(४)

९०५२७

(२१-०८-२०१७).

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसगाव),

श्री.सांदीपानराव

भुमरे

(पैठण) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैजापूर (र्ज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यात स्वच्छ भारत शमिनअींतगात एकूण १३४ ग्रामींपचायत
क्षेत्रात एकूण ४८ हजार कु्ुींबासािी िौचालय बाींधणीचे उदीष् असताींना केवळ २८ हजार
कु्ुींबानी िौचालय बाींधले असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त ठिकाणच्या सात हजार कु्ुींबाचे िौचालय बाींधणीचे प्रोत्साहनपर
अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच पैिण तालुक्यात स्वच्छ भारत शमिनअींतगात १०६ ग्राम पींचायतीच्या अींतगात
ठदनाींक १ एवप्रल ते २ ऑक््ोबर २०१७ पयांत २६०१२ वैयर्क्तक िौचालय बाींधण्याचे उठद्दष्

िे वण्यात आले होते त्यापैकी ९२१५ िौचालयाचे काम सरु
ु झाले व त्यापैकी ७११६ िौचालयाचे
काम पूणा झाले परीं तु लाभार्थयाांचे रूपये ११ को्ी ५ लाख ८० हजार िासनाकडे प्रलींबबत असून
ते न शमळाल्यामुळे स्वच्छ भारत शमिनचे उवाररत काम बींद झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (३) मधील १०६ पैकी ३५ ग्रामपींचायती हागणदारीमुक्त झाल्या
असन
ू उवाररत कामासािी ननधी उपलब्ध झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुषींगाने उक्त उठद्दष् पूणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०९-२०१८) : (१) होय.
वैजापूर (र्ज.औरीं गाबाद) तालुक्यात स्वच्छ भारत शमिन अींतगात १३४ ग्राम पींचायत

असून पायाभूत सवेक्षणानुसार ४५७८५ कु्ुींबाींपक
ै ी जुन २०१७ अखेर ३०९९३ कु्ुींबाींनी िौचालय
बाींधकाम पूणा केले होते.
(२) होय.

(३) व (४) हे खरे नाही.
स्वच्छ

भारत शमिन (ग्रा)

तालुक्यासािी रु.८०३.९८लक्ष

अींतगात

सन

२०१७-१८ या

आचथाक वषाात

पैिण

इतका ननधी औरीं गाबाद र्जल्हा पररषदे ला ववतरीत करण्यात

आलेला आहे . पैिण तालुक्यात एकूण २७७१५ वैयर्क्तक िौचालय बाींधण्याचे उठद्दष् होते. सदर
उठद्दष् पण
ू ा करण्यात आले असन
ू त्यापैकी

१९९६३ लाभार्थयाांचे वैयर्क्तक िौचालय बाींधकाम

प्रोत्साहनपर अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहे त. त्यासािी रु.२३९५.५६लक्ष इतक्या ननधीची
आवश्यकता आहे .तथावप ननधीअभावी स्वच्छ भारत शमिनचे काम बींद झालेले नाही.

(५) वैजापूर व पैिण तालुक्यासह औरीं गाबाद र्जल्हा ठदनाींक ११/३/२०१८ रोजी हागणदारीमुक्त
घोवषत करण्यात आला आहे . केंद्र िासनाच्या ठदनाींक २५/७/२०१८ च्या मींजरू ी आदे िाींन्वये

स्वच्छ भारत शमिन (ग्रा) अींतगात एकूण रु.१३५२९२.१९ लक्ष इतका ननधी प्राप्त झाला असून
औरीं गाबाद र्जल्हा पररषदे ला आवश्यक ननधी ववतरीत करण्याबाबत कायावाही सुरु आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
खासगी शशिवणी वगामवर तनयांत्रण आणण्यािररता अधधतनयम िरण्याबाबत
(५)

१०५२४९ (०६-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.ददपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.वैभव

वपचड

(अिोले),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय
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भरणे (इांदापूर), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.अशमत साटम
(अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल),

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नाशशि मध्य),
श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)म , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम) : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात पठहलीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापयांत खाजगी क्लास मोठ्या प्रमाणात चालववले

जात असन
ू या क्लासेसवर िासनाचे कोणतेही ननयींत्रण नसल्याने बहुताींि क्लासचालकाींकडून
ववद्याथी, पालकाींची वपळवणक
ु केली जात असल्याने शिक्षण तज्ञ, लोकप्रनतननधीींनी खासगी
क्लाससािी सवांकष कायदा तयार करण्याची मागणी िासनाकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान केली, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच राज्यात खासगी कोचचींग क्लासेसवर ननयींत्रण आणण्यासािी िालेय शिक्षण व क्रीडा

ववभागाने

खासगी

शिकवणीवर

अचधननयम

पाररत

केला

असन
ू

सदर

अचधननयमाींतगात

आतापयांत ककती खाजगी कोचचींग क्लासेसवर बींदी घालण्यात आली आहे ,
(३)

तसेच

खासगी

क्लासच्या

माध्यमातन
ू

ववद्याथी-पालकाींची

होत

असलेली

लू्

थाींबववण्यासािी व त्याींच्यावर ननयींत्रण आणण्यासािी राज्य िासनाने राज्याचे शिक्षण आयुक्त
डॉ.वववपन िमाा याींच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्याींची सशमती नेमली असनू उक्त सशमतीद्वारे

राज्यात खासगी शिकवणी ननयींत्रण अचधननयम २०१८ नुसार खाजगी शिक्षकवणी, कोचचींग

क्लासेसचे िुल्क ननर्श्चत करण्यात येणार असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सशमतीच्या आजतागायत ककती बैिका झाल्या आहे त तसेच सदर
सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(५) असल्यास, खासगी कोचचींग क्लासेस बींद पडल्याने शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक््र अश्या
उच्चसुशिक्षक्षत व्यक्तीींच्या रोजगारावर पररणाम होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबची
कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील खाजगी शिकवणी वगाांवर
ननयींत्रणाकरीता अचधननयम तयार करण्याच्या अनुषींगाने ववधेयकाचा मसूदा तयार करण्यासािी

ठदनाींक ०४.०१.२०१७ रोजीच्या िासन ननणायान्वये आयक्
ु त (शिक्षण) याींच्या अध्यक्षतेखाली
सशमती स्थापन करण्यात आली होती. सदर सशमतीने मसूदा तयार करुन िासनास सादर केला
आहे . त्यानुषींगाने अचधननयम तयार करण्यासींदभाातील पुढील कायावाही िासनस्तरावर सुरु आहे .
(५) हे खरे नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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यवतमाळ श्जल््यातील अप्सरा टॉिीजजवळील शासिीय ववहीरीचा खाजगी
इसमाने ताबा घेतल्याने तनमामण लालेली तीर प पाणी टां चा
(६)

१०६५३६ (१९-०४-२०१८).

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

जाधव-पाटील (अहमदपरू ), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) यवतमाळ र्जल््यात तीव्र पाणी ्ीं चाई ननमााण झाल्याने नागररकाींमध्ये तीव्र असींतोष
ननमााण झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त र्जल््यातील अप्सरा ्ॉकीज मागाावरील स्थाननक नागररक श्री.भास्कर
जोिी याींच्या घराला लागून िी् क्रमाींक ४८ मधील प्लॉ् क्रमाींक ७७ या िासकीय भख
ू ींडावर
असलेल्या ववठहरीमधून तेथील नागररक पाण्याचा वापर कररत असन
ू उक्त िासकीय ववठहरीवर
खाजगी इसमाने कब्जा करून िेड बाींधल्याने नागररकाींची पाण्याची गैरसोय व दशु भाक्ष्य ननमााण
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानुसार जशमनीवरील िासकीय पाण्याचे स्त्रोत पाणी ्ीं चाई काळात वापरण्याकररता मज्जाव
करणा-या सींबींचधत कब्जेदार व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) अप्सरा ्ॉकीज मागाावर यवतमाळ मध्ये राहणारे नागररक श्री.भास्कर जोिी याींच्या
घराला लागन
नकािावर ववहीर
ू िी् क्रमाींक ४८-ए मधील प्लॉ् क्रमाींक ७७ च्या नझल
ू
असल्याची नोंद आहे .

याबाबत चौकिी केली असता असे आढळून आले आहे की, या ठिकाणी १२ ते १५

वषाापूवी ननरुपयोगी ववहीर अर्स्तत्वात होती. तथावप तेथील लोक या ववहीरीचा कचराकींु डी
म्हणन
ू वापर करत होते.

सदरची जागा उपववभागीय अचधकारी तथा नझल
ु अचधकारी, यवतमाळ याींनी अस्थायी

पट्टयावर व्यावसानयक प्रयोजनाकररता श्री. ववकास नींदलाल सरिेंडे याींना ठदली आहे . त्याींनी
त्या ठिकाणी िेड उभारून दक
ु ानासािी वापर सुरु केला असल्याने याप्रकरणी त्याींचेवर कारवाई
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही. तसेच या कारणामुळे ववहीरी अभावी तेथील
अडचण

नागररकाींची

होऊन पाण्याचे दशु भाक्ष्य ननमााण झाले आहे , हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नागपरू सह राज्यातील अनद
ु ातनत व ववना अनद
ु ातनत माध्यशमि शाळाांमधील नैसधगमि
(७)

वाढीच्या अततररक्त तुिडयाांचे मांजुरीबाबत

१०९२६३ (०६-०४-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
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(१) नागपूर सह

राज्यातील

मान्यताप्राप्त

अनुदाननत

व

ववना

अनुदाननत

माध्यशमक

िाळाींमधील अनुदान पात्र असलेल्या नैसचगाक वाढीच्या अनतररक्त तुकडयाींचे मींजुरीचे एकूण
ककती प्रस्ताव िासनाकडे प्रलींबबत आहे त,

(२) तसेच ज्या िाळाींमधील नैसचगाक वाढीच्या अनतररक्त तुकडयाींचे ऑनलाईन मल्
ू याींकन होऊ

िकले नाही अिा अनतररक्त तक
ु डयाींचे ऑफलाईन मूल्याींकन करून अनुदान मींजुरीबाबतचे
एकूण ककती प्रस्ताव िासनाकडे आलेले आहे त,

(३) तसेच नागपूर ववभागातील र्जल्हावार असे एकूण ककती प्रस्ताव िासनाकडे मींजुरीसािी
ववचाराधीन आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली अहे काय, असल्यास, चौकिीत काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) व (२) नागपरू सह राज्यातील ऑनलाईन व ऑफलाईन
मुल्याींकन करुन

२६८ िाळाींचे

िासनाकडे प्राप्त झाले आहे त.

वगा/ तुकडयाींचे प्रस्ताव अनुदानास पात्र घोवषत करण्यासािी

(३) नागपूर ववभागातील गडचचरोली-४, चींद्रपूर-३ व वधाा-२ असे एकूण ९ िाळाींचे व नागपूर-१,

गोंठदया-२, गडचचरोली-२ असे एकूण ५ िाळाींच्या वगा तक
ु डयाींचे प्रस्ताव िासनाकडे मींजरु ीसािी
प्राप्त झाले आहे त.

(४) या बाबत आवश्यक कायावाही सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रे णापूर (श्ज.लातूर) तालुक्यातील लाभार्थयाांना शशधापत्रत्रिा उपलब्ध होत नसल्याबाबत
(८)

१११२०३ (२४-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रे णापूर (र्ज.लातूर) तालुक्यातील अनेक लाभाथी कु्ुींबाकडील शिधापबत्रका स्वस्त धान्य

दक
ु ानदार याींनी तहसील प्रश्नासनाच्या कामासािी जमा करुन घेतल्याने सदर लाभाथी
कु्ुींबाकडे शिधापबत्रकाच नसल्याने धान्य शमळत नसल्याचे तसेच इतर िासकीय योजनाींच्या
कामासािी गैरसोय होत असल्याचे माहे नोव्हें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर शिधा पबत्रका सींबींचधत कु्ुींबाींना वा्प करण्याबाबत तसेच शिधा पबत्रका
नसलेल्या कु्ुींबाना शिधा पबत्रका वा्पाची मोहीम राबववण्याबाबत व सदर लाभार्थयाांची शिधा

पबत्रके अभावी होत असलेली गैरसोय दरू करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी, लातरू ग्रामीण
याींनी उपववभागीय अचधकारी रे णापूर व तहसीलदार, रे णापूर (र्ज.लातूर) याींना नोव्हें बर २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान रे णापूर तहसील कायाालयात झालेल्या तालक
ु ा आढावा बैिकीत
ठदलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

सूचना
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(३) तसेच कींु भारी (ता.रे णापूर, र्ज.लातूर) येथील स्वस्त धान्य परवानाधाराकास मागणी

करूनही ननयतनाप्रमाणे तहसीलदार, रे णापूर याींनी धान्य मींजूर न केल्याने या गावातील
लाभार्थयाास सदर कालावधीतील धान्य वा्प झाले नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिानास आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रे णापूर तालुक्यातील ककती लाभाथी कु्ुींबाकडे शिधा पबत्रका उपलब्ध नाहीत व
उक्त लाभाथी कु्ुींबाना शिधापबत्रका ववतरीत करण्याबाबत ककती कालावधी लागेल,

(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व

त्यानस
ु ार उक्त ठिकाणी शिधापबत्रका व धान्य वा्पाबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१०-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
शिधापबत्रका सींबींचधत कु्ुींबाींना वा्प करण्याबाबत तसेच शिधापबत्रका नसलेल्या कु्ुींबाींना

शिधापबत्रका वा्पाची मोठहम राबववण्याबाबत व सदर लाभार्थयाांची शिधापबत्रके अभावी होत

असलेली गैरसोय दरू करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी लातूर ग्रामीण याींनी उपववभागीय

अचधकारी रे णापूर व तहशसलदार रे णापूर र्ज. लातूर याींना नोव्हें बर २०१७ वा या दरम्यान
रे णापरू तहशसल कायाालयात झालेल्या तालक
ु ा आढावा बैिकीत सच
ू ना ठदलेल्या आहे त.
(३) मौ.कींु भारी, ता.रे णापूर येथे एकूण १५२ शिधापबत्रकाधारक असून त्यामध्ये

६६२ सदस्य

आहे त. यापैकी ५ अींत्योदय व ३७ अन्नसुरक्षा शिधापबत्रकेच्या लाभार्थयाांकडून धान्य उचलण्यात

येते व अींत्योदय योजनेच्या १५ व अन्नसुरक्षा योजनेच्या ३७ शिधापबत्रका धारकाींकडून
अन्नधान्याची उचल करण्यात येत नाही.

(४) अजादाराच्या मागणीनस
ा ा केल्यानींतर ववहीत
ु ार ववठहत िल्
ु क व कागदपत्राींची पत
ू त
कालावधीत शिधापबत्रका ववतरीत करण्यात येते.
(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लातूर श्जल््यातील ितनष्ट्ठ महाववद्यालयातील प्राध्यापि सांघटनेच्या ववववध मागण्याांबाबत
(९)

११२३५० (०६-०४-२०१८).

बच्चू िडू (अचलपूर) :
काय :-

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफम

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) लातूर र्जल््यातील मूल्याींकन प्राप्त कननषि महाववद्यालयाींना तातडीने अनुदान दे ण्यात

यावे या मागणीसािी लातूर र्जल्हा कननषि महाववद्यालयीन प्राध्यापक सींघ्नेने ठदनाींक १९
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लातरू र्जल्हाचधकारी कायाालयासमोर धरणे आींदोलन केले
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आींदोलनकत्याांनी जुनी पेन्िन योजना लागू करावी इत्यादीमागण्या
िासनाकडे केल्या आहे त, ही हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार उक्त मागणी सींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) “कायम ववनाअनुदान” तत्वावर परवानगी ठदलेल्या व कायम िब्द वगळलेल्या १२३ उच्च
माध्यशमक िाळा व २३ उच्च माध्यशमक िाळाींच्या अनतररक्त िाखा व तक
ु डयाींना िासन

ननणाय, ठदनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये ववठहत अ्ी व ितीच्या अधीन राहून अनुदानासािी
पात्र घोवषत करण्यात आले आहे.
िासन ननणाय,
रुजू

झालेल्या

व

ठदनाींक १९ नोव्हें बर, २०१०
१००

्क्के

अनुदाननत

अन्वये

िाळाींतील

ठदनाींक

१ नोव्हें बर, २००५ नींतर

कमाचा-याींना

पररभावषत

अींिदान

ननवत्ृ तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ववनाअनद
ु ानीत शाळाांची अनद
ु ाने मांजरू िरण्याबाबत
(१०)

११३३०८ (०६-०४-२०१८).

श्री.बसवराज पाटील (औसा) : सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात प्राथशमक माध्यशमक व उच्च माध्यशमकच्या प्रत्येकी सम
ु ारे २ हजार ववना

अनुदाननत िाळा असुन यापैकी २४१ प्राथशमक, ५८ माध्यशमक िाळाींना १०० ्क्के तर १

हजार ६८० िाळाींना केवळ २० ्क्के अनुदान शमळत असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१७
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनद
वींचचत असलेल्या या सवा िाळाही ८० ते १०० ्क्के
ु ानापासन
ू
अनुदानासािी पात्र असन
ू िासनाने जुल-ै २०१६ मध्ये अनुदानास पात्र िाळाींची यादीही घोवषत
केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, िासनाने

अद्यापही

अनुदानासािी

ननधी

मींजूर

केलेला

नसल्याने

अनुदानाअभावी गत १७ वषाापासून या िाळाींमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कमाच्याऱ्याींना अल्प

वेतनावर काम करावे लागत असल्याने या ववनाअनद
ु ाननत िाळाींमधील शिक्षकाींनी ६ सप््ें बर
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास

अनवाणी ववद्यादानाचे काम करुन िासनाच्या धोरणाचा जाहीर

ननषेध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानस
ु ार उक्त िळाींना अनद
ु ान ववतरीत करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) कायम ववना अनुदान मान्यता ठदलेल्या व ठदनाींक १४

जून, २०१६ पूवी वेळोवेळी अनुदानासस पात्र घोवषत केलेल्या १६२८ िाळा व २४५२

तुकडयाींमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदाींना ववठहत अ्ी व ितीच्या अधीन राहुन सरसक् २०
्क्के प्रमाणे अनद
ु ान दे ण्याचा ननणाय, िासन ननणाय, ठदनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ अन्वये
घेण्यात आला आहे .

(२) िासन ननणाय, ठदनाींक १ व २ जुल,ै २०१६ अन्वये १५८ प्राथशमक िाळा व ५०४ तक
ु डया
तसेच ६३१ माध्यशमक िाळा व १६०५ वगा तुकडयाींना अनुदानास पात्र घेावषत करण्यात आले
आहे .

(३) िासन ननणाय, ठदनाींक १ व २ जल
ु ,ै २०१६ अन्वये अनुदानास पात्र घोवषत केलेल्या

िाळाींपक
ै ी ५१ माध्यशमक िाळा व १९ माध्यशमक िाळाींच्या ५४ तुकडयाींवरील ३७३ शिक्षक व
१७८ शिक्षकेत्तर पदाींबाबत तपासणी करण्यात येत असून उवारीत िाळा व तुकडयाींना िासन
ननणाय, ठदनाींक ९ मे, २०१८ अन्वये २० ्क्के प्रमाणे अनुदान दे ण्याबाबत ननणाय घेण्यात
आला आहे .

(४) महाराषर खाजगी िाळाींतील कमाचारी (सेवेच्या िती) ववननयमन अचधननयम, १९७७ मधील
ननयम ४ (३) नुसार ववनाअनुदाननत शिक्षकाींना वेतन दे ण्याची जबाबदारी सींबींचधत सींस्थाींची
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िवठे वपरान (ता.शमरज, श्ज.साांगली) येथील िै.पै.दहांदिेसरी मारुती माने
याांचे स्मारि बाांधण्याबाबत घेतलेला तनणमय
(११)

११४३१८ (१८-०४-२०१८).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कविे वपरान (ता.शमरज, र्ज.साींगली) येथे कै.पै.ठहींदकेसरी मारुती माने स्मारक बाींधण्याचा
ननणाय राज्य िासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर स्मारक ककती कालावधीत पूणा करण्यात येणार आहे ,
(३) असल्यास, या स्मारकाला आतापयांत ककती खचा आला आहे ,

(४) असल्यास, स्मारकाच्या बाींधकामाबाबत िासनाने अद्यापपयांत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर स्मारकाचे काम ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१८ अखेरपयांत पण
ू ा करण्याचे
प्रस्ताववत असून आतापयांत रु.१०७.०० लक्ष इतका खचा करण्यात आला आहे .

(४) कै.पै.ठहींदकेसरी मारुती माने स्मारक बाींधकामासािी िासनाने सन २०१६-१७ या आचथाक
वषाात रु.१०७.०० लक्ष व सन २०१७-१८ या आचथाक वषाात रु.२०४.०० लक्ष असा एकूण ३११.००
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लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन ठदला आहे . सद्य:र्स्थतीमध्ये स्मारकाचे आर.सी.सी. आणण
वव् बाींधकाम, आनतल व बाहे रील बाजूकडील चगलावा पुणा झाला असून छताचे बाींधकाम
प्रगतीपथावर आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी नगरपररषदाांमधील सफा
(१२)

११४६९७ (१४-०४-२०१८).

िामगाराांच्या अनेि समस्या व प्रलांत्रबत मागण्याांबाबत
श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रत्नाचगरी

नगरपररषदाींमधील

सफाई

कामगाराींच्या

अनेक

सन्माननीय मुख्यमांत्री
समस्या

व

प्रलींबबत

मागण्याींसदभाात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास
मा.राज्यमींत्री नगरववकास याींच्याकडे पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सफाई कामगाराींच्या प्रलींबबत मागण्याींसदभाात ननणाय घेण्यास ववलींब लागण्याची
कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तदनुसार रत्नाचगरी नगरपररषदाींमधील सफाई कामगाराींच्या अनेक समस्या व प्रलींबबत
मागण्याींसदभाात िासन स्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अिा आियाचे पत्र स्थाननक लोक
प्रनतननधीींकडून प्राप्त झाले, हे खरे आहे .

• स्थाननक लोक प्रनतननधी याींच्या मागणीनुसार यासींदभाात ठद.१४/१२/२०१७ रोजी बैिक पार

पडली असन
ू बैिकीत घेतलेल्या ननणायाचे इनतवत्ृ त सींबींचधताींना आवश्यक त्या कायावाहीसािी
पािववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात महाराष्ट्र ववद्या प्राधधिरण, पुणे याांच्या एिभावषि पुरि वाचन पुस्ति योजनेअांतगमत
दे शाचे पांतप्रधान याांच्यावरील पस्
ु ति प्रिाशशत िरण्यात येणार असल्याबाबत

(१३)

११५४९८ (०६-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात इयत्ता चौथीच्या ववदयार्थयाांसािी महाराषर ववद्या प्राचधकरण, पुणे याींच्यामाफात
एकभावषक पुरक वाचन पुस्तक योजनेअत
ीं गात महात्मा गाींधी, डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर, महात्मा

फुले या प्रमाणे दे िाचे सध्याचे पींतप्रधान याींच्यावरील पुस्तक प्रकाशित करण्यात येणार आहे ,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ४७४ (12)
(२) असल्यास, इतर महापुरुषाींच्या पुस्तक खरे दी पेक्षा दे िाचे पींतप्रधान याींचे पुस्तक
दप्ु प्ीपेक्षा जास्त दराने खरे दी करण्यात येणार असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाच्या पस्
ु तक खरे दीत एवढी तफावत असण्यामागील सवासाधारण कारणे
काय आहे त,
(४)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून

आले, व त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात शशक्षण ववभागातील मादहती (डेटा) दे णाऱयाांवर िारवा
(१४)

११६५९६ (२०-०७-२०१८).

िरण्याबाबत

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.हषमवधमन

सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री.पर्थ
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील
ृ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १५०० ववनाअनुदाननत खाजगी िाळाींचे प्रनतननधीत्व करणाऱ्या िैक्षणणक सींस्था

महासींघ (एफएसएम) ने शिक्षण ववभागातून शिक्षक, ववद्याथी व पालकाींच्या आधारची माठहती

राजकीय पक्षाींना पुरववली जात असल्याचा आरोप माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) राज्यातील िाळाींना सरल च्या (शसस््मॅठ्क ॲडशमननस्रे ठ्व्ह ररफॉमा फॉर आचचव्हमें्
ऑफ लननांग बाय स््ुडीं्) अींतगात िाळे िी सींबींचधत ववववध माठहती ऑनलाईन भरावयाची
असून यात िाळा व्यवस्थापक, शिक्षक, ववद्याथी याींच्या आधार काडााचीही माठहती घेतली

जात असल्यामुळे मोबाईल क्रमाींक, पत्ता ही माठहती दे खील शमळत असल्याने, तसेच सरलच्या
माध्यमातन
ू माठहती अपलोड होत असन
ू राजकीय पक्षासािी ही माठहती अनतिय उपयक्
ु त
असल्याने शिक्षण ववभागातून ही माठहती दे ण्यात आल्याचा आरोप िैक्षणणक सींस्था महासींघाने
केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील काही िहरामधील पालक व शिक्षकाींना सध्याच्या सरकारबद्दल मत
जाणून घेण्यासािी राजकीय पक्षाकडून फोन आल्याने शिक्षण ववभागाच्या कायाप्रणालीवर
सींियाचे वातावरण ननमााण झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४७४ (13)
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार राजकीय पक्षाींना माठहती पुरववणाऱ्या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वातनवडे (ता.दे वगड, श्ज.शसांधुदग
ु )म गावासाठी लघुनळ पाणीपुरवठा
योजना िायामश्न्वत िरण्याबाबत

(१५)

११६६७७ (२५-०७-२०१८).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

वाननवडे (ता.दे वगड, र्ज.शसींधद
ु ग
ु )ा गावासािी लघन
ु ळ पाणीपरु विा योजना नव्याने लागू

करण्याबाबत सदर ग्रामपींचायतीने ठदनाींक १० फेब्रुवारी, २०१६ रोजीच्या ग्रामसभेत िराव पाररत

करून ठदनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.पाणीपुरविा मींत्री, उप अशभयींता,
र्जल्हापररषद उपववभाग, दे वगड कायाकारी अशभयींता, ग्रामीण पाणीपुरविा व र्जल्हापररषद
शसींधद
ु ग
ु ा याींचेकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने सदर योजना नव्याने ववनाववलींब कायाार्न्वत
करण्याच्यादष्ीने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) वाननवडे गावासािी बापाडे खैरा्वाडी येथील उद्भव ववठहरीवरुन नळ पाणी पुरविा योजना
कायाार्न्वत

करण्याबाबतची

मागणी

ग्रामपींचायतीचा

ग्रामसभा

िराव

क्र.६(१),

ठदनाींक

१०.१२.२०१६ अन्वये करण्यात आली होती. त्यानुसार पाणी ्ीं चाई कायाक्रम सन २०१६-१७

अींतगात नळ योजना वविेष दरु
ु स्ती करणे हे काम प्रस्ताववत करण्यात आले होते. परीं तु
ग्रामपींचायतीने ठदनाींक २२.०३.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये वाननवडे गावात पाणी पुरविा मुबलक
असून सद्य:र्स्थतीत पाणी ्ीं चाई नाही असे कळववले. त्यामुळे योजनेबाबत कोणतीही कायावाही
करण्यात आली नाही.

सद्य:र्स्थतीत वाननवडे गावामध्ये भ्वाडी येथे १ ववींधन ववहीर कायाार्न्वत असून

माींगरवाडीसािी १ दहु े री पींप योजना कायाार्न्वत आहे.

तसेच सरवणकरवाडी व बींदरवाडी

येथील खाजगी ववठहरीवरुन तेथील ग्रामस्थाींना पाणी पुरविा होतो.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७४ (14)
राज्यात अनुदानास पात्र घ्रोवषत िरण्यात आलेल्या खाजगी प्राथशमि व माध्यशमि
शाळाांना २० टक्िे अनुदान दे ण्याबाबत

(१६)

११७००६ (२०-०७-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती दे वयानी फराांदे

(नाशशि मध्य), श्री.वैभव ना ि (िुडाळ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाम), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे
(चोपडा), श्री.शशरीषदादा

चौधरी (अमळनेर), श्री.ओमप्रिाश

ऊफम

बच्चू

िडू (अचलपूर),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पव
ू )म , श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्रीमती तप्ृ ती
सावांत (वाांद्रे पूव)म , श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) राज्य िासनाने माहे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये घेतलेल्या ननणायानस
ु ार अनद
ु ानास पात्र घोवषत

करण्यात आलेल्या ववनाअनुदान व कायम अनुदानीत तत्वावरील मान्यताप्राप्त खासगी
प्राथशमक व माध्यशमक ककती िाळाींना सरसक् २० ्क्क्याप्रमाणे अनुदान दे ण्याचा ननणाय
घेतला आहे ,

(२) असल्यास, िासनाने या िाळाींमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींच्या पदासािी माहे
एवप्रल, २०१८ ते माहे माचा, २०१९ या १२ मठहन्यासािी ६४ को्ी ९८ लाखाच्या अनुदानास
मान्यता ठदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्या अनुषींगाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेचअींमलबजावणीची सद्य्र्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) व (२) होय, मींबत्रमींडळाच्या ठदनाींक १७ एवप्रल, २०१८
रोजीच्या बैिकीत “कायम ववनाअनुदान” तत्वावर परवानगी ठदलेल्या व िासन ननणाय, ठदनाींक

१ व २ जल
ु ,ै २०१६ अन्वये अनद
ु ानास पात्र घोवषत केलेल्या मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथशमक व
माध्यशमक िाळा व वगा तुकडयाींवरील ६७९० शिक्षक व २१८० शिक्षकेतर अिा एकूण ८९७०
पदाींना पुढील आदे िापयात २० ्क्के प्रमाणे अनुदान दे ण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात आला.

(३) सदर िाळाींना प्रत्यक्ष अनुदान मींजूर करण्यासािी पावसाळी अचधवेिनामध्ये लाक्षणणक

पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव मींजूर करण्यात आला आहे . ननधी ववतरणाबाबत आवश्यक कायावाही
झाली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

बारव
(१७)

___________

(ता.पनवेल, श्ज.रायगड) गावाला तनयशमत पाणी पुरवठा िरण्याबाबत

११७४५९ (२५-०७-२०१८).

श्री.मनोहर भो र (उरण) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) बारवई (ता.पनवेल, र्ज.रायगड) गावाला एमआयडीसी माफात होणारा पाणीपरु विा कमी
दाबाने व वारीं वार खींडीत होऊन पाणी ्ीं चाई ननमााण होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर गावाला पण
ू ा दाबाने व ननयशमत पाणी परु विा होण्यासािी िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , त्याची सद्य्र्स्थती काय आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) बारवाई (ता.पनवेल, र्ज.रायगड) नळ पाणी पुरविा योजनेच्या रु.८.०० लक्ष रकमेच्या
आराखडयास व अींदाजपत्रकास माहे , २०१६ मध्ये ताींबत्रक मींजूरी दे ण्यात आली होती.

सदर

योजनेच्या, गावातील ववतरण व्यवस्थेचे व एम. आय. डी. सी. च्या मख्
ु य जलवाठहनीपासन
ू
गावापयांतच्या गुरुत्ववाठहनीचे काम पूणा करुन बारवई गावास सुरळीत पाणी पुरविा सुरु
केलेला आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शहापूर (श्ज.ठाणे) तालुक्यात पाणी पुरवठा िरण्यासाठी िोट्यवधी रुपये खचम लाल्याबाबत
(१८)

११७६२० (२३-०७-२०१८).

श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण

पश्श्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापूर),

श्री.वैभव

(चारिोप) :
काय :(१)

वपचड

(अिोले),

श्री.नरहरी

णलरवाळ

(ददांडोरी),

श्री.योगेश

सागर

सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

िाणे र्जल्हयातील िहापूर हा तालक
ु ा धरणाचा र्जल्हा अिी ओळख असून िहापूर

तालुक्यातील धरणातून मुींबई िहराला पाणी पुरविा होत असूनही तसेच गत पाच वषाात
्ँ करद्वारे पाणी पुरविा करण्यासािी ३ को्ी ४९ लाख रुपये खचा करण्यात येऊनही सदर
तालक्
ु यात पाणी ्ीं चाई ननमााण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच खराडे ग्रामपींचायत हद्दीतील बोंद्रे पाडा गावातील एकमेव ववहीर आ्ल्याने येथील
नागररकाींना दवू षत पाणी प्यावे लागत असल्याने गावकऱ्याींनी ग्रामपींचायती ववरुध्द िाणे
र्जल्हाचधकारी

याींचक
े डे

तक्रार

केली

असल्याचे

ठदनाींक

१६

माचा,

२०१८

रोजी

वा

त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय

(३) असल्यास, िहापूर तालुक्यातील गाव, वाडया तसेच पाडयाींना पुरेसे व िुध्द पाणी
पुरववण्याच्यादष्ीने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०९-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
िहापूर तालुका डोंगराळ व अनतदग
ा
असल्यामळ
ु म
ु े उन्हाळयामध्ये भूगभाातील पाणी

पातळी खालावते आणण माहे माचा अखेरीस काही ठिकाणी ्ँ करने पाणी पुरविा सुरु करावा
लागतो. मागील ५ वषाात ्ँ करने पाणी परु विा करण्यासािी रु. २.०६ को्ी खचा झालेला आहे .
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(२) हे खरे नाही.
(३) िहापूर तालुक्यातील गावपाडयाींना ५ प्रादे शिक योजना ११२ स्वतींत्र नळ पाणी पाणी
पुरविा योजना, ७३२ सध्या ववहीरी आणण ५३ ववद्युत /सौरपींप योजनेने पाणी पुरविा केला

जात आहे . तालक्
ु यात २८ पाणी परु विा योजना आणण ११ ववहीरी राषरीय ग्रामीण पेयजल
कायाक्रम सन २०१८-१९ च्या कृती आराखडयात प्रस्ताववत आहे त. त्यात खराडे- बोंद्रे पाडा या
योजनेचा समावेि आहे .
तसेच

तालुक्यातील

९७ ्ँ करग्रस्त

गावपाडयाींसािी

“भावली”

धरण

उद्भव घेऊन

गरु
ु त्वाकषाणावर आधाररत प्रादे शिक नळ पाणी परु विा योजना “ग्रीड” प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात शशवसेनाप्रमख
ु स्वगीय बाळासाहे ब ठािरे
याांच्या जीवनिायामचा समावेश िरण्याबाबत

(१९) ११७७७८ (२३-०७-२०१८).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या िालेय अ्यासक्रमात ठहींदहृ
ु द्यसम्रा्, शिवसेनाप्रमख
ु स्वगीय बाळासाहे ब िाकरे

याींच्या जीवनकायााचा समवेि करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी मा.िालेय
शिक्षण मींत्री याच्याकडे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननवेदनात केलेल्या मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने मा.शिवसेनाप्रमुख
स्वगीय बाळासाहे ब िाकरे याींच्या जीवन कायााचा समावेि राज्याच्या िालेय अ्यासक्रमात
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा आली वा येत आहे ;
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) याबाबतचा आिय नवीन अ्यासक्रमात व पाियपुस्तकात समावेि करण्याबाबत ववषय
अ्यासक्रम व पाियपुस्तक ननशमाती सशमती समोर प्रस्ताव िे वण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांब
(२०)

ववद्यापीठातील अस्थायी िामगाराांच्या मागण्याांबाबत

११७८६२ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई ववद्यापीिाच्या कामगार सींघ्नेने ऐन पररक्षेच्या काळात अनतररक्त काम न
करण्याचा ननणाय माहे एवप्रल, २०१८ च्या सुमारास घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अस्थायी कामागाराींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे ,
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(३) असल्यास, या सींदभाात िासनाने काही ननणाय घेतला आहे काय, त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अस्थायी कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे :- पगारवाढ, रजा, ववद्यापीिाचे
ओळखपत्र दे ण,े वेतन पावती, उत्सव अग्रीम, बायोमॅठरक उपर्स्थती, सुरक्षा रक्षकाींचे गणवेि
तसेच सेवेत कायम करावे व समान काम समान वेतन दे ण्यात यावे.

(३) यासींदभाात ववद्यापीिाने गिीत केलेल्या सशमतीने आपला अहवाल ववद्यापीिास सादर
केला असून सदर अहवालास ववद्यापीि व्यवस्थापन मींडळाची मान्यता घेण्याची कायावाही
ववद्यापीि स्तरावर सुरू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

श्जल्हा कक्रडा िायामलयातील (श्ज.बीड) व्यायाम शाळे साठीचे मांजूर अनुदान
बँि खात्यावर टािण्यासाठी लाच घेतल्याबाबत

(२१)

११७८७६ (२०-०७-२०१८).

श्री.ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील

(१) र्जल्हा कक्रडा कायाालयातील (र्ज.बीड) श्री.नींदा खरु पड
ु े र्जल्हा क्रीडा अचधकारी व शिपाई
िेख फईमोद़दीन यास र्जल्हा क्रीडा कायाालयात व्यायामिाळे सािी मींजूर झालेले तीन लाख
रुपयाींचे अनुदान बँक खात्यावर ्ाकण्यासािी ८० हजार रुपयाींची लाच घेताना ठदनाींक ४ एवप्रल,
२०१८ रोजी वा त्यासुमारास पकडल्याचे ननदिाास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, चौकिीत काय
आढळून आले वा त्यानस
ु ार दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-०८-२०१८) : (१) होय.

(२) श्रीमती नींदा खुरपुड,े र्जल्हा क्रीडा अचधकारी, बीड याींना ठदनाींक १०.०४.२०१८ च्या िासन
आदे ि क्रमाींक -३६१८/प्र.क्र.५०/क्रीयुस-े २ अन्वये ननलींबबत करण्यात आले आहे व ठदनाींक

०९.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये फईमोनुद्दीन अलाउद्दीन िेख याींची सेवा समाप्त करण्यात आलेली
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नाशशि ववभागातील सावमजतनि ग्रांथालयाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(२२)

११८४१९ (२०-०७-२०१८).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली), श्रीमती अशमता चव्हाण

(भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च
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(१) नाशिक ववभागातील िासनमान्य सावाजननक ग्रींथालयाची आकडेवारी पाहता केवळ १५८७
ग्रींथालयाींना अनुदान शमळत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िासनाने यावषीच्या अथासींकल्पात ग्रींथालयाच्या आचथाक समस्याींबाबत कोणतीही
तरतूद न करता आहे त्या अनुदानातच ५० ्क्के कपात केल्यामुळे या ग्रींथालयाच्या
कमाचाऱ्याींवर उपासमारीची वेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच िासनाने ग्रींथालयाचा दजााबदल, नवीन ग्रींथालयाना मान्यता इ.बाबी थाींबववल्यामुळे
गाव तेथे ग्रींथालय ही योजना असफल िरली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाात िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानस
ु ार ग्रींथालयाच्या
अनुदानात वाढ व गाव तेथे ग्रींथालय योजनेच्या पररणामकारक अींमलबजावणीसािी तसेच
उवाररत ग्रींथालयाींना अनुदान दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
ठद. ३१ माचा, २०१८ अखेर नाशिक ववभागातील िासनमान्य सावाजननक ग्रींथालयाींची
सींख्या १५८७ इतकी आहे . सदर ग्रींथालयाींना महाराषर सावाजननक ग्रींथालये (सहायक अनुदान

आणण इमारत व साधनसामग्री अनद
ु ाने यासािी मान्यता) ननयम, १९७० मधील तरतद
ु ीनस
ु ार
अनुदान प्रदान करण्यात येते.
(२) हे खरे नाही.

सन २०१८-१९ या चालु आचथाक वषाात िासनमान्य सावाजननक ग्रींथालयाींच्या सहाययक

अनुदानासािी

२२०५ ०२९८ या लेखाशिषाांतगात रु.१२५,००,००,०००/- (रुपये एकिे पींचववस

को्ी) आणण िासनमान्य ग्रामपींचायत ग्रींथालयाींच्या सहाययक अनद
ु ानासािी

२२०५ ११९६ या

लेखाशिषाांतगात रु.२,०९,८८,०००/- (रुपये दोन को्ी नऊ लाख अठ्ठयाऐींिी हजार) इतकी तरतूद
करण्यात आलेली आहे.

(३) गाव तेथे ग्रींथालय ही योजना नाही. ठदनाींक ३१ माचा, २०१८ अखेर राज्यात सद्यर्स्थतीत
१२,१४८ िासनमान्य सावाजननक ग्रींथालये आहे त.
मा.मींत्रीमींडळाच्या बैिककत झालेल्या ननणायानस
ु ार िासन ननणाय ठद. २२.०३.२०१३ व ठद.

०७.०६.२०१४ अन्वये मींत्रीमींडळाचे पुढील आदे ि होईपयांत दजाावाढ करु नये व यापुढे नवीन
ग्रींथालयाींना मान्यता दे वू नये असा ननणाय घेण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील अनुदातनत सांस्थेतील शशक्षिेत्तर िममचा-याांना आश्वाशसत
प्रगती योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(२३)

११८७५५

(२०-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वषाम

गायिवाड

(धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान
(चाांददवली), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत

वव.स. ४७४ (19)
(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.हषमवधमन
सपिाळ (बुलढाणा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवा कमाचा-याींना सेवाअींतगात आश्वाशसत प्रगती योजनेचा लाभ शमळत
असताना केवळ अनुदाननत सींस्थेतील शिक्षकेत्तर कमाचा-याींना मात्र या लाभापासून वींचचत
िे वण्यात आलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार शिक्षकेत्तर कमाचा-

याींना आश्वाशसत सेवाअींतगात प्रगती योजना लागू करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) िासन स्तरावर कायावाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील िायम ववना अनुदातनत माध्यशमि व उच्च माध्यशमि ववद्यालयाांचा िायमशब्द

िाढल्यानांतरही या शाळा, वगम/तुिडयाांची अनुदानाची पात्रता यादी घोवषत िेली नसल्याबाबत
(२४)

११८७६३

(२३-०७-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

प्रा.वषाम

गायिवाड

(धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान

(चाांददवली), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.हषमवधमन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कायम ववना अनद
ु ाननत माध्यशमक व उच्च माध्यशमक ववद्यालयाींचा कायम

िब्द काढल्यानींतर अनेकदा मुल्याींकन होऊन दे खील या िाळा, वगा व तुकडयाींची अनुदानास
पात्र यादी घोवषत केली गेलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार उक्त िाळा/तुकडयाना पात्र घोवषत करुन अनुदान दे ण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) :

(१)

व (२) “कायम ववनाअनुदान” तत्वावर परवानगी

ठदलेल्या व कायम िब्द वगळलेल्या १२३ उच्च माध्यशमक िाळा व २३ उच्च माध्यशमक
िाळाींच्या अनतररक्त िाखा व तक
ु डयाींना िासन ननणाय, ठदनाींक २८ फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये
ववठहत अ्ी व ितीच्या अधीन राहून अनद
ु ानासािी पात्र घोवषत करण्यात आले आहे.

वव.स. ४७४ (20)
उवारीत उच्च माध्यशमक िाळा, अनतररक्त िाखा व तक
ु डयाींबाबत आवश्यक कायावाही

सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सफाळे (श्ज.पालघर) येथील आददवासी पाडयाांतील पाणी टां चा
(२५) ११८९२१ (२३-०७-२०१८).

दरू िरण्याबाबत

श्रीमती तनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सफाळे (र्ज.पालघर) येथील बहुताींि आठदवासी पाडयाींना पाण्यासािी सींघषा करावा लागत
असून सोनावे व दारिेत या आठदवासी पाडयाींतील तीनपैकी दोन ववठहरी पूणप
ा णे कोरडया
पडल्याचे ठदनाींक ८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींि आठदवासी पाडयातील तसेच दग
ा भागातील नागररकाींची
ु म
पाण्याकररता होणारी गैरसोय दरू करण्याकररता िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०८-२०१८) : (१) पालघर तालक्
ु यातील मौजे सोनावे व दारिेत
येथील आठदवासी पाडयातील वपण्याच्या पाण्याच्या ववहीरीींची पातळी साधारण माहे माचा ते

जून दरम्यान कमी होते ही वस्तुर्स्थती असून ठदनाींक ०८ मे, २०१८ रोजी दारिेत येथील एक
व सोनावे येथील एक ववहीरीच्या पाण्याची पातळी खोल गेल्याची बाब खरी असली तरी इतर
जवळील ववहीरीतन
ू वपण्याचे पाणी ग्रामस्थाींना उपलब्ध झालेले आहे .

(२) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात अींित: हाताळलेल्या गावे/वाडयाींसािी पेयजल
सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यासािी केंद्र व राज्य ठहश्श्याींतगात (र्जल्हा वावषाक योजना) ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे. यानस
ु ार राज्यातील १७३१० आठदवासी बहुल गावे/वाडयाींपैकी
ठद.३१.०३.२०१८ पयांत १५३७२ गावे/वाडयाींना िासन ननकषानुसार पेयजल सुववधा उपलब्ध करुन

दे ण्यात आलेली आहे . तथावप केंद्र व राज्य िासनाच्या मागादिाक सच
ू नाींनस
ु ार अींित:
हाताळलेल्या

गावे/वाडयाींसािी

ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

दरवषी

कृती

आराखडा

तयार

करण्याबाबत र्जल्हयाींना सच
ू ना दे ण्यात येत असून सदर कृती आराखडयामध्ये आठदवासी बहुल
गावे/वाडयाींच्या पाणी पुरविा योजनाींचा दे खील समावेि करण्यात येत असतो. यानस
ु ार सन
२००९-१० ते सन २०१७-१८ या वषाातील भौनतक उठद्दष् व साध्य खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

आचथाक वषा

वावषाक उठद्दष्

साध्य

साध्य %

१

२००९-१०

२०१४

१४७२

७३.०८%

२

२०१०-११

१६१६

१५८५

९८.०८%

३

२०११-१२

१११५

११७७

१०५.५६%

४

२०१२-१३

९५१

७९०

८३.०७%

५

२०१३-१४

६९३

६०५

८७.३०%
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कृती

६

२०१४-१५

६७६

६४२

९४.९७%

७

२०१५-१६

२२०

१९८

९०.००%

८

२०१६-१७

२३८

१८२

७६.४७%

९

२०१७-१८

८७

६४

७३.५६%

त्याचप्रमाणे सन २०१८-१९ या वषााच्या कृती आराखडयाची कायावाही सुरु असन
ू सदर
आराखडयास

राज्यस्तरीय

योजना

अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

मींजरू ी

सशमतीच्या

बैिकीमध्ये

मान्यता

घेऊन

___________

मालेगाव (श्ज.नाशशि) येथे कक्रडा सांिुल बाांधिामािरीता तनधी दे ण्याबाबत
(२६)

११९३४९

(२०-०७-२०१८).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेगाांव मध्य),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरु ी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनममला गाववत (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती

ठािूर (ततवसा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अब्दल
ु सत्तार
(शसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मालेगाव (र्ज.नाशिक) येथे कक्रडा सींकुल बाींधकामाकरीता २ को्ीचा ननधी शमळण्यासािी

मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.शिक्षण मींत्री याींना ठदनाींक २६ माचा, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ठदली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कक्रडा सींकुलनासािी २ को्ी ननधी दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) तालक
ु ा क्रीडा सींकुल, मालेगाींव येथे रु.२.०० को्ीच्या माध्यमातन
ू कोणकोणत्या सवु वधा
उभारता येतील याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्यािी चचाा करुन र्जल्हा क्रीडा अचधकारी

याींनी ठदनाींक २५.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये कायाकारी अशभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग
याींना नवीन कुस्ती आखाडा बाींधणे, कक्रके् मैदानावर प्रक्षागह
ृ बाींधणे या प्रकल्पासािी प्रत्येकी
रु.१.०० को्ीचे अींदाजपत्रक व आराखडे ताींबत्रक मान्यतेसह तालुका क्रीडा सींकुल सशमती,

मालेगाींव याींना सादर करण्यास सचू चत केले होते. त्यानस
ु ार कायाकारी अशभयींता, सावाजननक
बाींधकाम ववभाग, मालेगाींव याींनी ठदनाींक १८.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये अींदाजपत्रक व आराखडे
ताींबत्रक मान्यतेसह सादर केले आहे त. सदर अींदाजपत्रक व आराखडे ठदनाींक ३०.०५.२०१८ च्या
पत्रान्वये क्रीडा सींचालनालयास प्राप्त झालेले असून आगामी राज्य क्रीडा ववकास सशमतीच्या

बैिकीमध्ये प्रिासकीय मान्यतेसािी सादर करुन त्याअनष
ु ींगाने पढ
ु ील कायावाही करण्याचे
प्रस्ताववत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७४ (22)
घाटां जी (श्ज.यवतमाळ) येथील खाजगी प्राथशमि शशक्षिाांना वेतन दे ण्याबाबत
(२७)

११९४४२ (२०-०७-२०१८).

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घा्ीं जी (र्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील खाजगी प्राथशमक शिक्षकाींना प्रिासनाने वेगवेगळी
कारणे पुढे करीत आि मठहन्याींपासून वेतनापासून वींचचत िे वल्याचे माहे फेब्रुवारी -मे २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे शिक्षकाींवर उपासमारीची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू शिक्षकाींना गत आि मठहन्याींपासून वेतन न दे ण्याची कारणे काय
आहे त,
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यानुसार उक्त खासगी
प्राथशमक शिक्षकाींना वेतन दे णेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) िालाथा प्रणालीमध्ये ठदनाींक १२.१.२०१८ पासन
ताींबत्रक दोष ननमााण झाला
ू

असल्याने ठदनाींक २३.२.२०१८, २७.२.२०१८ व त्यानींतर ठदनाींक १८.५.२०१८ च्या िासन
ननणायान्वये ऑफलाईन पध्दतीने वेतन अदा करण्यास परवानगी दे ण्यात आली आहे .
___________
घाटां जी (श्ज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील पाणी टां चा
(२८)

११९७६५ (२५-०७-२०१८).

दरू िरण्याबाबत

श्री.राजु तोडसाम (अणी) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) घा्ीं जी (र्ज.यवतमाळ) तालक्
ु यातील ३९ गावाींत पाण्याची भीषण ्ीं चाई ननमााण झाली
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रिासनाने ५६ गावाींचा पाणी ्ीं चाई ननवारणासींदभाातील आराखडा तयार केला
असन
ू त्यासींदभाात िासनाकडे पािपरु ावा करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर आराखडयास मान्यता दे ऊन ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत िासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३)

२०१७-१८

च्या

पाणी

्ीं चाई

कृती

आराखडयानुसार

ववहीर

अचधग्रहण/्ँ कर

या

उपाययोजनाींसािी मागणी केलेला रु. ८९.३० लक्ष इतका ननधी पींचायत सशमतीला ववतरीत
करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७४ (23)
मौ.ढाणिी (ता.उमरखेड, श्ज.यवतमाळ) येथील मख्
ु यमांत्री ग्रामीण पेयजल िायमक्रमाांतगमत
नळपाणी पुरवठा योजनेच्या अांदाजपत्रिास मान्यता दे णबाबत

(२९)

१२०९४४ (२३-०७-२०१८).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) मौ.ढाणकी (ता.उमरखेड, र्ज.यवतमाळ) येथील मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात

नळपाणी परु विा योजनेच्या अींदाजपत्रकास मान्यता दे ण्याबाबत मख्
ु य कायाकारी अचधकारी,

र्जल्हापररषद, यवतमाळ याींना ठदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोजी कक्ष अचधकारी, पाणी पुरविा व
स्वच्छता ववभाग, मींत्रालय याींनी लेखी पत्र ठदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेच्या अींदाजपत्रकास मान्यता दे ण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१८) : (१) व (२) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात
मौ. ढाणकी (ता.उमरखेड, र्ज.यवतमाळ) पाणीपुरविा योजनेचा प्रस्ताव ठद.३०.०३.२०१८ रोजी व
मुख्य अशभयींता, मजीप्रा, अमरावती याींचा पहाणी अहवाल ठद.१२.७.२०१८ रोजी िासनास सादर
केला

आहे .

त्यानष
ु ींगाने

ववभागाच्या

ठद.०३.०८.२०१८

रोजीच्या

िासन

पत्रान्वये

काही

मुद्याींबाबत महाराषर जीवन प्राचधकरणाकडून माठहती मागववण्यात आली आहे. सदर माठहती

प्राप्त झाल्यानींतर योजनेस राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात मींजूरी दे ण्याची कायावाही
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर कक्रडानगरीत कक्रिेटच्या मैदानासह स्पधाम घेण्यासाठी आवश्यि
असणारी खेळपट्टी उपलब्ध नसल्याबाबत

(३०)

१२०९५१ (२०-०७-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू कक्रडानगरीत कक्रके्च्या मैदानासह स्पधाा घेण्यासािी आवश्यक असणारी खेळपट्टी
उपलब्ध नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)
काय

असल्यास, यामळ
ु े स्पधाा आयोजकाींना स्पधाा बाहे र घ्याव्या लागत आहे त, हे ही खरे आहे

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, व त्यानस
ु ार कोल्हापरू र्जल्हयात
कक्रके् मैदान तयार करण्याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७४ (24)
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) व (२) अींित: खरे आहे .
(३) कोल्हापूर िहरात शिवाजी स््े डडयम येथे कक्रके् खेळपट्टी उपलब्ध असून सदर ठिकाणी
रणजी

कक्रके्,

नॅिनल,

राज्यस्तर,

िालेय

स्पधाांचे

आयोजन

करण्यात

आलेले

होते.

सद्यर्स्थतीमध्ये सदर खेळपट्टी ही अनत वापर व पाण्याच्या कमतरतेमळ
ु े खराब झालेली आहे.

सदर खेळपट्टी दरु
ु स्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून खेळपट्टी वरील गवत सुरक्षक्षत

राहणेसािी लोखींडी बॅरकॅठ्ींगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सदर खेळपट्टी लवकरात
लवकर खेळणे योग्य होईल याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील प्राथशमि माध्यशमि व ितनष्ट्ठ महाववद्यालय शशक्षिाांसाठी
वररष्ट्ठ वेतन श्रेणी व तनवड श्रेणी ववनाअट दे ण्याबाबत
(३१)

१२१०१८ (२३-०७-२०१८). श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.बसवराज पाटील (औसा), प्रा.वषाम

गायिवाड (धारावी) :
काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील प्राथशमक माध्यशमक व कननषि महाववद्यालय शिक्षकासािी वररषि वेतन श्रेणी
व ननवड श्रेणी ववनाअ् दे ण्यात यावी अिी मागणी महाराषर राज्य शिक्षक पररषदे ने केल्याचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास ननदिानास आले आहे हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मुींबईसह राज्यातील पुण,े नागपूर, औरीं गाबाद, मुींबई, कोल्हापूर अमरावती,

नाशिक व लातरू ववभागातील कननषि महाववद्यालयीन शिक्षकाींसािी ठदनाींक २३ ते २७ मे,
वररषि वेतन श्रेणी व ठदनाींक १ ते १० जन
ू , ननवडश्रेणीचे प्रशिक्षण आयोर्जत करण्यात आले

असून, ज्या शिक्षकाींची १२ वषे पूणा झाली त्याींना वररषि व २४ वषे पूणा झाली त्याींना

ननवडश्रेणीचे प्रशिक्षण पूणा करणे आवश्यक असून या प्रशिक्षणाचे आयोजन महाराषर राज्य
माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण मींडळाकडून करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वषाभर ववववध कामामध्ये व्यस्त असलेल्या शिक्षकाींना मे मठहन्यात सु्ृी
असूनही वररषि श्रेणी व ननवडश्रेणी प्रशिक्षणाला उपर्स्थत रहावे लागणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रशिक्षणाला ववरोध करीत ज्यूननअर कॉलेजच्या शिक्षकाींना व माध्यशमक
शिक्षकाींना ववनाअ् वररषि व ननवडश्रेणी दे ण्याची मागणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे आहे.
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(४) हे खरे आहे .
(५) ववनाअ् वररषि व ननवड वेतनश्रेणी दे ण्याची बाब िासनाच्या ववचारधीन नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रत्नाधगरी श्जल्हयात पाणी टां चा
(३२)

१२१५१५ (२३-०७-२०१८).

तनवारणासाठीचा तनधी परत गेल्याबाबत

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

रत्नाचगरी र्जल्हयात पाणी ्ीं चाईच्या ननवारणासािी पाणी योजनाींवर रुपये ५.६ को्ीचा

आराखडा मींजूर करण्यात येऊन या आराखडयातील ५६ योजनाींपैकी केवळ ५ कामे सुरु
करण्यात आली असन
ू उवाररत ४.१ २ को्ी रुपयाींचा ननधी र्जल्हा पररषद प्रिासन स्तरावरुन
परत गेल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

त्यानुसार मींजूर ननधी परत जाण्याची कारणे काय आहे त तसेच यास जबाबदार असणा-या
अचधका-याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उस्मानाबाद श्जल््यातील गावाांचा मुख्यमांत्री पेयजल योजनेमध्ये समावेश िरण्याबाबत
(३३)

१२१६७३ (२३-०७-२०१८).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद या दषु काळग्रस्त र्जल््यातील काही गावाींचा समावेि मुख्यमींत्री पेयजल
योजनेअत
ीं गात करण्याची ववनींती लोकप्रनतननधीींनी लेखी पत्राद्वारे ठदनाींक २४ एवप्रल, २०१८
रोजी वा त्यासमारास केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) लोकप्रनतननधीींनी मागणी केलेल्या नवीन पाणीपुरविा योजनाींचा राषरीय ग्रामीण पेयजल
योजनेत समावेि करण्याची बाब तपासण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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रायगड व इतर श्जल््यातील धान्य गोदामाांची दरू वस्था लाल्याबाबत
(३४)

१२१९२३ (२३-०७-२०१८).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.गणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)म , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले) : सन्माननीय अन्न
व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रायगड र्जल््यात एकूण ५७ िासकीय गोदामाींपैकी २७ गोदामे चाींगल्या र्स्थतीत तर ३०

गोदामाींची दरू वस्था झाल्याचे ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सन २०१३-२०१४ पासून रायगड र्जल्यातील १९ गोदामाींच्या दरु
ु स्तीसािी रुपये

२.३५ को्ी इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अींदाजपत्रकाींना प्रिासकीय मान्यता दे ण्यासींदभाात कायावाही सुरु असल्याचे
िासनाने स्पष् केले असले तरी रायगड र्जल्हा तसेच राज्यातील इतर हजारो गोदामाींच्या
दरु
ु स्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) रायगड र्जल्हयात एकूण ५७ िासकीय
गोदामे आहे त.

सदर गोदामाींपैकी २७ गोदामे चाींगल्या र्स्थतीत असन
ू ३० गोदामे नादरु
ु स्त

आहे त. सन २०१३-१४ पासून रायगड र्जल्हयातील गोदाम दरु
ु स्ती अींदाजपत्रकाींना रु.३.५४ को्ी
इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे.

सन २०१८-१९ या आचथाक वषाात गोदाम दरु
ु स्ती कामासािी रु.२.२१ को्ी इतका ननधी

ववतरीत करण्यात आला आहे .

___________
नागपूर ववभागात अतनवासी कक्रडा प्रबोधनी सुरु िरण्याबाबत
(३५)

१२२०८४ (२०-०७-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ.आशशष दे शमुख

(िाटोल), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दषक्षण) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ववदभाात खेळाडून
ीं ा दजेदार प्रशिक्षण व सोयी सवु वधा शमळण्याकरीता प्रत्येक र्जल््यात

अननवासी कक्रडा प्रबोधनी सरू
ु करण्याचा ननणाय घेवूनही ववदभाात नागपूर ववभागात अननवासी
कक्रडा प्रबोधनी सुरू करण्यात आली नसल्याचे ठदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननदिानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
ु ार सदर अननवासी कक्रडा प्रबोधनी सरू
ु
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
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(२) नागपूर येथे सद्य:र्स्थतीत ॲथलेठ्क्स व हँडबॉल या खेळासािी ननवासी क्रीडा प्रबोचधनी
सुरु आहे. या खेळाकरीता अननवासी क्रीडा प्रबोचधनीमध्ये प्रवेिाकरीता

मागणी नाही. तथावप,

ववभागीय क्रीडा सींकूल, नागपूर येथे बॅडशमीं्न या खेळासािी अननवासी क्रीडा प्रबोचधनी सुरु
होण्यास ववनींती केली होती. त्यास ठदनाींक २० जन
ू , २०१८ च्या पत्रान्वये िासन मान्यता
दे ण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

उल्हासनगर महानगरपाशलिा (श्ज.ठाणे)पररसरातील गोदामाांची लालेली दरु वस्था
(३६)

१२२०८९ (२३-०७-२०१८).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय अन्न

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

उल्हासनगर महानगरपाशलका पररसरात अन्नधान्य सािवण्यासािी ६० वषाापूवी बाींधण्यात

आलेल्या तीन गोदामाींच्या पररसरातील अनतक्रमणामुळे गोदामाींच्या इमारती कोसळण्याची
िक्यता ननमााण झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शिधावा्प कायाालयािी सींलग्न असलेल्या “भारत खाद्य ननगम” ववभागाचा
सदर गोदामाींच्या जागेवर नवीन गोदाम बाींधण्याचा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) ननयींत्रक शिधावा्प व सींचालक,
नागरी पुरविा, मुींबई याींच्या कायाालयाच्या अखत्याररत उल्हासनगर येथे एकूण ३ ठिकाणी
एकूण ६ िेड आहे त. उल्हासनगर येथील तीनही िासकीय गोदामे वापर व वावर करण्यास

योग्य नसल्याचे फलक लावण्यात आल्याचे उपववभागीय अशभयींता, उल्हासनगर, (सावाजननक
बाींधकाम)

उपववभाग, उल्हासनगर याींनी ठद.१९.०८.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.

तसेच उल्हासनगर येथील िासकीय गोदामाींच्या आवारात अनतक्रमणे आढळून येत नाहीत.

उल्हासनगर येथील या ववभागाींतगात नवीन गोदाम बाींधकाम अींदाजपत्रकाबाबत कायावाही

सुरु आहे .

___________

पुणे श्जल््यात इयत्ता पदहली व आठवीांची पुस्तिे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३७)

१२२४३७

(२३-०७-२०१८).

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

श्री.अशमत लनि (ररसोड), श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पुणे र्जल्हयामध्ये िाळा सरु
ु होण्यास थोडाच कालावधी असतानाही इयत्ता पठहली व

आिवीींची नवी पुस्तके उपलब्ध झाली नसल्याचे ठदनाींक २५ मे, २०१८ रोजी वा त्या सुमारास
ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार सदर पुस्तके सवा शिक्षा अशभयान योजनेमाफात िाळाींमध्ये उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत व बाजाराींमध्ये ववक्रीसािी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापुर श्जल््यात पूणव
म ेळ श्जल्हा पुरवठा अधधिारी तनयुक्त िरण्याबाबत
(३८)

१२२५२९ (२३-०७-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापुर र्जल््यात अन्यधान्य पुरविा ववतरण प्रणालीला पुणव
ा ेळ आचधकारी नसल्यामळ
ु े
शिधापबत्रका धारकाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

र्जल््यात

पण
ा ेळ
ू व

र्जल्हा

परु विा

आचधकाऱ्याींची

ननयक्
ु ती

होणेबाबत नागररकाींनी अनेकदा मागणी केली असुनही िासनाने अद्याप अचधकाऱ्याींची ची
ननयुक्ती केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२७-०८-२०१८) : (१) नाही.
महसूल व वन ववभागाच्या ठदनाींक ०८.०६.२०१८ च्या आदे िान्वये श्री.रामचींद्र उगले

याींची र्जल्हा पुरविा अचधकारी, सोलापूर या पदावर ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. ते
ठदनाींक २१.०६.२०१८ पासन
ू सदर पदावर हजर झालेले आहे त.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) नाही.
___________

वव.स. ४७४ (29)
मुांब सह राज्यातील ववधी शाखेच्या ’’एलएलबी’’ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश
घेतलेल्या ववद्यार्थयाांचे प्रवेश रद्द िेल्याबाबत

(३९)

१२२६४६ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे),

श्री.प्रताप सरना ि (ओवळा माश्जवडा) : सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

मुींबईसह

राज्यातील

अ्यासक्रमासािी

प्रवेि

ववधी

िाखेच्या

घेतलेल्या

व

तीन

गत आि

वषााच्या
मठहने

व

पाच

त्याचे

वषााच्या

शिक्षण

’’एलएलबी’’

घेणाऱ्या

अनेक

ववद्यार्थयाांचे प्रवेि माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान अचानक रद करण्याचा ननणाय शिक्षण
सींचालनालय आणण राज्य सीई्ी सेलने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननणायामळ
ु े राज्यातील अनेक ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नुकसान झाले आहे, हे
ही खरे आहे काय, असल्यास, हा ननणाय घेण्याची कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे , त्यात काय आढळून आले व त्यानुसार
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व याबाबतची सद्य्र्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषर ववनाअनुदाननत खाजगी

व्यावसानयक िैक्षणणक सींस्था (प्रवेि व िुल्क याींचे ववननयमन) ननयम, २०१५ मधील
तरतद
ू ीनस
ु ार, केंद्रीय प्रवेि प्रकक्रयेची कायावाही पण
ू ा झाल्यानींतर महाववद्यालयात प्रवेशित
ववद्यार्थयाांच्या

याद्याींच्या

पडताळणीच्या

वेळी,

काही

ववद्याथी

ववधी

अ्यासक्रमाच्या

प्रवेिासािी आवश्यक िैक्षणणक अहातेची पूतत
ा ा करीत नसल्याचे ननदिानास आले. जे ववद्याथी
प्रवेिासािी आवश्यक िैक्षणणक अहातेची पूतत
ा ा करीत नव्हते त्याींच्या नावासमोर अपात्र
असल्याचा िेरा दे ण्यात आला होता. सदर िेऱ्याच्या आधारे काही महाववद्यालयाींनी सींबींचधत
ववद्यार्थयाांचे प्रवेि रद्द केले होते.
या ववरुध्द मा. उच्च न्यायालयात दाखल याचचकाींमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने ठदलेले

अींतररम आदे ि व िासनास प्राप्त

ननवेदनाींच्या अनुषींगाने ववधी शिक्षण सल्लागार सशमतीने

केलेली शिफारस ववचारात घेऊन, मा. उच्च न्यायालयात दाखल याचचकाींमधील अींनतम

ननणायाच्या अधीन राहून, तसेच भारतीय ववचधज्ञ पररषद, नवी ठदल्ली याींच्या अशभप्रायाच्या
अधीन राहून सींबींचधत ववद्यार्थयाांचे प्रवेि सुरु िे वण्याबाबत उच्च शिक्षण सींचालनालयास सूचना
दे ण्यात आल्या. त्यानुसार उच्च शिक्षण सींचालनालयाने राज्यातील सवा ववधी महाववद्यालयाींना
उचचत ननदे ि ठदलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात रे शनिाडम आधारशसडीांगच्या िामात होत असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत
(४०)

१२२७९९ (२३-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाता

दहरे (नाशशि पश्श्चम) :

सन्माननीय

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

वव.स. ४७४ (30)
(१) राज्यातील रे िन धान्य ववतरणातील काळाबाजार सींपवण्यासािी पुरविा ववभागाकडून
आधार काडाच्या माध्यमातून बायोमेठरक पध्दतीने ई-पॉस मशिनव्दारे धान्याचे ववतरण केले
जात असताींना रे िनकाडा आणण आधारकाडाची एकबत्रत जोडणी करताना रे िनकाडा एकाचे तर

आधार नींबर दस
ु ऱ्याचे जोडण्यात येऊन आधार शसडीींगच्या कामात गैरव्यवहार होत असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुरविा ववभागाने यापूवीच नेमलेल्या िे केदाराने ३८ ्क्के म्हणजे अधाव् काम
केले असतानाही त्याला ब्लॅ क शलस््मध्ये ्ाकण्याऐवजी कामाची दे यके अदा करण्यात आली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच

आधार शसडीींगकररता िासनाकडून अनुदान

प्राप्त झालेले

असताींनाही धान्य

ववतरण कायाालयातून सदर कामासािी मोबदला घेण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीश बापट (०४-०९-२०१८) : (१) राज्यातील शिधापबत्रकाींच्या डा्ाबेसमध्ये आधार नोंदणी
क्रमाींक, बँक खाते क्रमाींक, बँक आयएफसी कोड व मोबाईल क्रमाींकाचे शसडीींग करण्याचे काम
सन २०१५ पासुन सुरु करण्यात आले आहे . AePDS ववतरण प्रणाली सुरु केल्यानींतर काही
आधार क्रमाींक चक
ु ीच्या शिधापाशलकेला जोडले असल्याचे ननदिानास आले आहे . मात्र ही बाब
अपवादात्मक आहे , यासािी वेळीच कायावाही केली आहे.

(२) क्षेत्रीय कायाालयाव्दारे डा्ा ऐन्री एजन्सीची ननयुक्ती करण्यात आली आहे . क्षेत्रीय
कायाालयाींनी झालेले काम

प्रमाणणत करुन कामाची दे यके अदा केली आहे त. प्रसींगी ववहीत

मुदतीत काम न करणाऱ्या डा्ा एन्री एजन्सी वर दीं डाची कायावाही केली गेली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
”ब्लु व्हे ल” श्व्हडडओ गेमपासन
ू मल
ु ाांना परावत्ृ त िरण्याबाबत
(४१)

१२२८४० (२३-०७-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सवा िाळाींमध्ये “ब्लु व्हे ल” या जीवघेण्या र्व्हडडओ गेमपासन
ू मल
ु ाींना लाींब
िे वण्यासािी सल्लागार सशमती नेमण्याच्या सूचना माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्षण
सींचालकाींनी सवा शिक्षण उपसींचालक आणण शिक्षणाचधकाऱ्याींना ठदल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त सच
ू नाींची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्य:र्स्थती काय आहे ?

वव.स. ४७४ (31)
श्री. ववनोद तावडे (१२-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सवम शशक्षा अशभयाांनातगमत नववन पाठयपुस्ति ववतररत िेल्यावर जन
ु ी
पाठयपस्
ु तिे रद्दीत ववक्री िेल्याबाबत

(४२)

१२२८४७ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सवा शिक्षा अशभयानाींतगात दरवषी को्यवधी ववद्यार्थयाांना नववन पाियपुस्तक ववतररत

केल्यावर जुनी पाियपुस्तके रदीत ववक्री करण्यात आल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१६-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठात सहयोगी प्राध्यपिाांची
लालेली तनयमबाहय नेमणूि
(४३) १२४२०३ (२३-०७-२०१८).

श्री.सांजय शशरसाट (औरां गाबाद पश्श्चम) :

व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय उच्च

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मरािवाडा ववद्यापीिातील अथािास्त्र ववभागात कायारत असलेले

डॉ.अिोक पवार, हे सहयोगी प्राध्यापकासािी खो्ी कागदपत्रे सादर करुन प्रोफेसर झाले आहे त
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, डॉ.पवार याींचेववरुध्द एमफील व पीएचडी धारक ववदयार्थयाांनी कुलगुरुींकडे
तक्रारी केल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय असल्यास, त्यात काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७४ (32)
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) हे खरे आहे.
प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने ववद्यापीिाने १ सदस्यीय सशमती गिीत केली असून त्यानुसार
ववद्यापीि स्तरावर कायावाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुरबाड (श्ज.ठाणे) तालुक्यात नळपाणी पुरवठा होत नसल्याबाबत
(४४)

१२४५५२ (२५-०७-२०१८).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) मुरबाड (र्ज.िाणे) तालुक्यात कोट्यवधी रुपये खचा करुन नळपाणी पुरविा योजना

राबवूनही प्रत्यक्षात नागररकाींना पाणी पुरविा होत नसल्याचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सदर तालुक्यात नळपाणी पुरविा योजना पुणा होऊनही नागररकाींना पाणी
पुरविा न होण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) मुरबाड तालुक्यामध्ये र्जल्हा पररषदे माफात राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रमाींतगात
मागील १० वषाामध्ये राबववण्यात आलेल्या १७६ नळ पाणी पुरविा योजनाींपक
ै ी ११२
योजनाींमधून पाणी पुरविा सुरु आहे . सदर योजनाींवर रु.३९.६१ को्ी खचा झाला आहे .
रखडलेल्या

योजनाींमधील

भ्रष्ाचाराच्या

तक्रारीींमळ
ु े

ववभागीय

आयुक्त,

कोकण

ववभाग

याींच्यामाफात िाणे र्जल््यातील सन २००५-०६ पासून घेण्यात आलेल्या पाणी पुरविा योजनाींची
माहे, डडसेंबर, २०१५ अखेर चौकिी करुन अहवाल सादर करण्यात आला.
मुरबाड तालुक्यातील पाणी पुरविा योजनाींची माठहती खालीलप्रमाणे आहे .
एकूण
मींजूर

योजना

पुणा झालेल्या

व पाणी पुरविा
सुरु असलेल्या

प्रगती-

अपहारीत योजना

पथावरील
योजना

योजना

सदर अहवालानुसार

सशमतीने रक्कम रद्द करण्यात
परत करणे

आलेल्या

आवश्यक

योजना

असलेल्या
योजना
गन्
ु हे

दाखल

गन्
ु हे

दाखल

करावयाच्या केलेल्या
१७६

११२

३०

योजना

योजना

००

२८

००

०६

वव.स. ४७४ (33)
अपहारीत रक्कम वसूल करण्याच्या अनुषींगाने गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या २८

योजनाींपक
ै ी अपहारीत पूणा रकमेचा भरणा करण्यात आलेल्या ४ योजना व अपहारीत रकमेचे

काम काम पूणा केलेली १ योजना व अज्ञात आरोपी असलेली १ योजना वगळून उवारीत २२
योजनाींमध्ये सशमतीचे अध्यक्ष व सचचव याींच्या ७/१२ वर बोजा चढववण्याचा प्रस्ताव
मा.र्जल्हाचधकारी

याींच्याकडे

सादर

करण्यात

आला

आहे .

७/१२

बोजाबाबत

तहशसल

कायाालयाकडून कारवाई सुरु आहे.

तसेच ठदनाींक ०९ माचा, २०१८ च्या िासन ननणायाच्या अनष
ु ींगाने रखडलेल्या योजनाींचे

मल्
ू याींकन करुन अींनतम ्प्प्यात असलेल्या योजना आहे त्या र्स्थतीत पण
ू ा करण्याच्या व

कामे पूणा होणे िक्य नसलेल्या योजना ताब्यात घेऊन र्जल्हा पररषदे माफात पुढील कायावाही
करण्याच्या सूचना तालक
ु ास्तरावर दे ण्यात आल्या आहे त.
करण्यात आली आहे .

त्या अनुषींगाने कायावाही सुरु

पूणा झालेल्या सवा पाणी पुरविा योजनाींमधून पाणी पुरविा सरु
ु आहे .
___________

शालेय क्रीडा स्पधाांमधून ४३ खेळ वगळल्याबाबत
(४५)

१२४९९९ (२०-०७-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िासनाच्या क्रीडा ववभागाने क्रीडाप्ू आणण क्रीडा सींघ्नाींना कोणतीही कल्पना न दे ता

िालेय क्रीडा स्पधाांमधून ४३ खेळ वगळण्यात आल्याचे माहे जन
ू , २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिानास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्रीडा क्षेत्राला पुढे आणण्यासािी “खेलो इींडडया “चा नारा दे वून खेळाला

प्राध्यान्य दे ण्याचा िासनाचा प्रयत्न चालू असताना ४३ खेळाींना क्रीडा स्पधाांमधून वगळण्याचा
ननणाय घेण्याचे कारण काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून

आले व त्यानुसार वगळलेल्या खेळाींचा पुन्हा समावेि करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०९-२०१८) : (१) (२) व (३) नाही.
सन २०१७-१८ मध्ये िालेय क्रीडा स्पधेतील आयोजनास मान्यता ठदलेल्या ४३ क्रीडा
प्रकाराींच्या आयोजनासह; सन २०१६-१७ मधील िालेय क्रीडा स्पधाा आयोजनामधून स्थचगती
ठदलेल्या खेळ प्रकाराींपैकी ज्याींचा समावेि ऑशलींवपक क्रीडा स्पधाा, एशियन क्रीडा स्पधाा व

राषरकुल क्रीडा स्पधाा यासारख्या आींतरराषरीय स्पधेमध्ये आहे. त्या क्रीडा प्रकाराींसह, राज्यात
प्रचशलत असलेल्या काही क्रीडा प्रकाराचे आयोजन करण्याबाबत ठद. २७ ऑगस््, २०१८ च्या
पत्रान्वये आयक्
ु त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे याींना ननदे शित करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४७४ (34)
राज्यातील िायम ववनाअनुदातनत शाळाांच्या मुल्याांिनासाठीच्या
तनिषाांमध्ये बदल िरण्याचा घेतलेला तनणमय

(४६)

१२५००५ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड

राजा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

कायम

ववनाअनुदाननत

िाळाींच्या

मुल्याींकनासािीच्या

सन्माननीय शालेय
ननकषाींमध्ये

बदल

करण्याचा ननणाय िासनाने माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या ननणायाचे स्वरुप काय आहे व या ननणायास शिक्षक व मख्
ु याध्यापक
सींघ्नेने ववरोध केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यानस
ु ार कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच याबाबतची सद्य्र्स्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) मुल्याींकनासींदभाातील िासन ननणाय, ठदनाींक १५
नोव्हें बर, २०११ मधील अ.क्र.१० व ११ मध्ये िासन ननणाय, ठदनाींक ३० मे, २०१८ अन्वये
सुधारणा करण्यात आली आहे . उवारीत ननकष जिाच्या तसे आहे त.

(२) व (३) या बाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे त. तथावप, सदर सध
ु ारणा जाचक नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
चलपतगड
ु ा व गडचाांदरू (श्ज.चांद्रपरू ) येथील पाणीटां चा बाबत
(४७)

१२५०४८ (२५-०७-२०१८).

श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

मौजा िेडवाही (ता.र्जवती, र्ज.चींद्रपरू ) ग्रामपींचायत अींतगात येणा-या चलपतगड
ु ा येथे

लाखो रुपये खचा करुन खोदण्यात आलेल्या बोअरवेलला पाणी नसल्याने पाणी ्ीं चाई ननमााण
झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच औद्योचगक िहर गडचाींदरू (र्ज.चींद्रपरू ) िहरात माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये तीव्र
पाण्याची ्ीं चाई ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर बोअरवेलना पाणी न लागण्याची कारणे काय आहे त तसेच मौजा िेडवाही
व गडचाींदरू येथील पाणी ्ीं चाई दरू करण्याकररता िासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४७४ (35)
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०९-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .
चलपतगुडयाची लोकसींख्या ४१ असून हया ठिकाणी १ सौरऊजाा आधाररत दहु े रीपींप व १

हातपींप अर्स्तत्वात आहे . २०१७ च्या पावसाळयात र्जल्हयात पजान्यमान कमी झाल्याने

एवप्रल, २०१८ मध्ये पाण्याची पातळी खोल गेली होती, पररणामी हातपींपाला पाणी कमी येत
असल्याने चलपतगुडा येथे काही प्रमाणात पाणी ्ीं चाई जाणवली होती.
(२)

हे खरे आहे .

(३) िेडवाही ग्राम पींचायत असलेल्या भ-ू भागातील गाविाण किीण चुनखडयाने व्यापलेला
असन
ू हा खडक भज
ू ल उपलब्धतेच्या दष्ीने अयोग्य िरववण्यात आला आहे . तसेच दगडामध्ये

चचरा, भेगा तथा ववघ्नाचे प्रमाण कमी असल्याने पाण्याची उपलब्धता साधारण ठदसून येत
असल्यामळ
ु े बोअरवेलला पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही.

िेडवाही ग्राम पींचायत अींतगात चलपतगुडा येथे ग्राम पींचायत कडून हातपींपाच्या पाईपची

लाींबी वाढववण्यात आली असल्यामळ
ु े हातपींपास पुरेसे पाणी उपलब्ध झाले आहे .

तसेच पाणी ्ीं चाई सन २०१८ अींतगात गडचाींदरू िहरासािी नगर पींचायत तफे ्ीं चाई

आराखडा तयार करुन िहरातील नागररकाींना दररोज ४ ्ँ करव्दारे ३५ ते ४० खेपा करुन पाणी
पुरविा करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वाशशम श्जल्हयातील महाववद्यालयाांच्या गैरिारभारामुळे इनस्पायर
शशष्ट्यवत्ृ ती दे ण्यास होत असलेला ववलांब

(४८)

१२५५२८ (२३-०७-२०१८).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनातफे ८० ्क्के पेक्षा जास्त गण
ु शमळववणाऱ्या व ववज्ञान िाखेत पदवीस प्रवेि
घेणाऱ्या ववदयार्थयाांना इनस्पायर शिषयवत्ृ ती दे ण्यात येते हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

वाशिम

र्जल्हयातील

ववदयार्थयाांना महाववदयालयाच्या

गैरकारभारामळ
ु े

इनस्पायर शिषयवत्ृ ती शमळण्यास ववलींब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय आढळून
आले व त्यानुसार ज्या महाववद्यालयाींच्या गैरकारभारामुळे इनस्पायर शिषयवत्ृ ती शमळण्यास
ववलींब झाला आहे त्या महाववद्यालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे . केंद्र िासनाच्या सींबींचधत ववभागाकडून
इनस्पायर शिषयवत्ृ तीसािी ऑनलाईन/ऑफलाईन अजा मागववण्यात येतात. सदर शिषयवत्ृ ती
योजना उच्च शिक्षण सींचालनालयाकडून राबववली जात नाही.
(२) तक्रारी प्राप्त झाल्याचे ठदसन
ू येत नाही.

वव.स. ४७४ (36)
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िायम ववनाअनुदान तत्त्वावर स्थापन लालेल्या मराठी शाळाांना अनुदान शमळण्यास
शासनाने मूल्याांिन तनिष लागू िेल्याबाबत

(४९)

१२५५५१ (२३-०७-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) : सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००१ पासून कायम ववनाअनुदान तत्त्वावर स्थापन झालेल्या मरािी िाळाींना
अनुदान शमळण्यास मूल्याींकन ननकष लागू करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या अनुदान ननकषात ९ वी व १० वी मध्ये

सलग ३ वषे १०० ्क्के ननकाल

लागणे अपेक्षक्षत आहे नाहीतर अनद
ु ान कपात होऊ िकते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ववद्याथी ननहाय ननकष बदलणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानस
ु ार मल्
ू याींकन ननकष रद्द करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२), (३) व (४) नाही.
इयत्ता ९ वी व १० वी च्या वगााचा ननकाल सलग तीन वषाातन
ू ककमान एक वषी १००

्क्के असावा, अिी तरतूद आहे . िैक्षणणक गुणवत्ता राखण्याच्या दष्ीने सदर तरतूदीचा
समावेि करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अिोला (श्ज.अिोला) येथील शासिीय धान्य गोदामातील धान्याचा अपहार िेल्याबाबत
(५०)

१२६२९८ (२३-०७-२०१८).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )म :

सन्माननीय अन्न व

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

(१) अकोला (र्ज.अकोला) येथील िासकीय धान्य गोदामातील धान्य वा्पासािी ठदनाींक १० व
११ डडसेंबर, २०१४ रोजी एकाच पाशसींगचा वापर करून ९५.५० र्क्वीं्ल गव्हाचा अपहार
केल्याची कबुली गोदाम व्यवस्थापकाने तत्कालीन र्जल्हाचधकारी याींचेकडे ठदली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर अपहार प्रकरणी गोदाम व्यवस्थापकास रुपये १ लाख ९९ हजार १६०
रुपयाची रक्कम तीन ठदवसाचे आत िासन भरणा करण्याचे आदे ि र्जल्हा परु विा अचधकारी
याींनी ठदले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर अपहार प्रकरणी गोदाम व्यवस्थापकावर कोणतीही कारवाई करण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) र्जल्हा लेखा पयावेक्षक याींच्या
िासकीय धान्य गोदाम, अकोला येथील लेखा तपासणीमध्ये गोदाम व्यवस्थापक, अकोला
याींनी ठद.१०.१२.२०१४ रोजी रास्तभाव दक
ु ानदाराींना प्राचधकारपत्राद्वारे वा्प केलेले ९५.५०
र्क्वीं्ल धान्याचे (प्राधान्य ग् गहु) पन्
ु हा ठद.११.१२.२०१४ रोजी वा्प दिाववल्याचे ननदिानास
आले. याप्रकरणी सींबींचधताकडुन अपहाराच्या ठदनाींकापासुन व्याजासह एकुण रु.२,६७,८८५/इतकी रक्कम वसल
ु केली आहे .

सींबींचधत गोदाम व्यवस्थापकाववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (शिस्त व अपील) ननयम,

१९७९ च्या ननयम १० अन्वये कायावाही सुरु करण्यात आलेली आहे.
___________

ववधान भवन :
मांब
ु .

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
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