अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४९१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त शेतिऱयाांच्या मुलाांच्या शैक्षणणि शुल्ि प्रतीपुतीबाबत
(१)

२८६९२ (२२-०२-२०१६).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दषु काळग्रस्त शेतकऱयाींच्या मल
ु ाींचा शशक्षणाचा खचच करण्याचा शासनाने ननणचय

घेवन
ू ही मराठवाड्यातील पाच हजाराहून अधिक ववद्यार्थयाचनी तयाींचे शैक्षणणक शल्
ु क न
भरल्यामुळे शशक्षण थाींबवल्याची बाब माहे ऑक््ोंबर २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास
आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दषु काळी

भागातील

नागररकाींना

ददलासा

दे णाऱया

सरकारी

योजनाींची

अींमलबजावणी शन्
ू य असल्याबाबतचा अहवाल राज्य गप्ु तवाताच ववभागाने माहे ऑक््ोंबर २०१५
मध्ये वा तया दरम्यान शासनास तीन वेळा

सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनुषींगाने दषु काळग्रस्त भागामध्ये शासकीय योजनाींची
पररणामकारकररतया अींमलबजावणी करण्याकररता शासनामार्चत कोणती

कायचवाही केली वा

करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) व (२) नाही.
सद्यःस्स्थतीत शालेय शशक्षण ववभागाच्या दद. १३ जून, १९९६ च्या शासन ननणचयानुसार

राज्यातील सवच ववद्यार्थयाांना इयतता १ ली ते १० वी पयांतचे शशक्षण व दद.६ र्ेब्रव
ु ारी, १९८७

च्या शासन ननणचयान्वये इयतता १ ली ते इयतता १२ वी पयांतचे शशक्षण मुलीींना प्रमाणणत
दराने मोर्त ददले जाते. तसेच आधथचकदृष्या दब
च घ्कातील ववद्यार्थयाांना र्ी मार् सवलत
ु ल
ददली जाते. या शैक्षणणक सवलतीींचा लाभ दषु काळग्रस्त शेतक-याींचे पाल्य घेवू शकतात.

महसूल व वन ववभागाने सन २०१४-१५ मिील रब्बी हीं गामातील १२५३ गावाींमध्ये

व

सन २०१५-१६ मिील खरीप हीं गामातील १५७४७ गावाींमध्ये दषु काळसदृश्य पररस्स्थती जादहर
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केली आहे . अशा एकूण १७,००० गावाींतील इ. १० वी व इ. १२ वीच्या एकूण ८,८६,४५४
ववद्यार्थयाांची परीक्षा र्ी मार्ी/प्रतीपूती राज्य मींडळ, पुणे याींच्यामार्चत

केली आहे.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पडसाळी (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापरू ) येथील प्राथशमि शाळे ची झालेली दरु वस्था
(२)

४१३९५ (२५-०६-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पडसाळी (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) येथील प्राथशमक शाळा मोडकळीस आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, पींिरा ते वीस वषाचपूवी बाींिलेल्या दोन्ही खोल्याींचे छत नादरु
ु स्त असून

वराींड्यात पडले आहे तसेच ववद्याथी याच िोकादायक व मोडकळीस खोल्याींमध्ये शशकत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी पींचायत सशमतीसमोर उपोषण करण्याचे आवाहन शाळा
व्यवस्थापनाने ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास सदर शाळे च्या इमारतीच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) पडसाळी (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापरू ) येथील प्राथशमक
शाळा मोडकळीस आली होती, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
शाळा इमारत मोडकळीस आल्याने शाळे साठी भाडयाने जागा घेऊन तेथे ववद्यार्थयाांची
व्यवस्था करण्यात आली होती.
(३) होय
(४) सन २०१५-१६ मिील पींचायत सशमती पन्हाळा कडील उपकर मिून रू.१,५०,०००/- व सवच
शशक्षा अशभयान मिून इमारतीचे ववशेष दरू
ु स्तीसाठी रू.२,९६,०००/- मींजूर करून इमारत
दरू
ु स्तीचे काम पूणच केले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील ग्रामीण भागात नववन शाळा इमारती बाांधण्यासाठी व जन्
ु या शाळा इमारतीांची
दरु
ु स्ती िरण्यासाठी तनधी लपलध ध होण्याबाबत

(३)

४३२७८ (१६-०६-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर),

श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (िराड लत्तर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील ग्रामीण भागात नववन शाळा इमारती बाींिण्यासाठी व जुन्या शाळा इमारतीींची
दरु
ु स्ती करण्यासाठी शासनाने तकती ननिी मींजूर केला तसेच कद्र श शासनाकडून सदर कामासाठी
तकती ननिी प्राप्त ााला आहे ,

(२) असल्यास, कद्र श शासनाकडून अद्यापही ननिी प्राप्त ााला नाही, हे ही खरे आहे काय,
असल्यास, तयाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने यासाठी स्वत: ननिी उपलब्ि करुन दे णेबाबत कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) सवच शशक्षा अशभयानाींतगचत सन २०१५-१६ साठी शाळा
बाींिकाम व दरू
ु स्तीसाठी रू.८८०५.२९ लक्ष ननिी प्राप्त ााला होता व तयापैकी कद्र श
शासनाकडून रू.५६०३.६९ लक्ष ननिी प्राप्त ााला होता.
(२) हे खरे नाही.

(३) उपरोक्त रू.८८०५.२९ लक्ष पैकी रू.३२०१.६६ लक्ष ननिी राज्य शासनाने उपलब्ि करून
ददला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाशशि जजल्हा पररषदे च्या प्राथशमि शशक्षण ववभागाने शाळा दरु
ु स्तीच्या २१ प्रस्तावाांना
मान्यता दे ऊनही िामे सुरु झाली नसल्याबाबतत

(४)

४७३७० (२५-०६-२०१६).

घोलप (दे वळाली) :
काय :-

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.योगेश (बापू)

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) नाशशक स्जल्हा पररषदे च्या प्राथशमक शशक्षण ववभागाने सम
ु ारे ५९ लाखाहुन अधिक
रक्कमेच्या शाळा दरु
ु स्तीच्या २१ प्रस्तावाींना ददनाींक २१ ऑक््ोबर २०१४ रोजी वा तयासुमारास
प्रशासकीय मान्यता दे ऊनही अदयापपावेतो सदरची कामे सुरु करण्यात आलेली नाही, ही बाब
माहे ऑगस्् २०१५ रोजी वा तयासुमारास ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास सदरच्या कामाींना कायाचरींभ आदे श अदयापही दे ण्यात आलेला नसल्याने सदरचा
ननिी व्यपगत होण्याची शक्यता ननमाचण ााली आहे , हे ही खरे आहे काय, असल्यास,
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुषींगाने सींबींधिताींवर कारवाई करण्यात आली
आहे काय,

(३) तसेच नाशशक स्जल्हा पररषदे च्या दीड हजार शाळा आणण या शाळाींतील ववद्याथी सुरक्षक्षत
नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, या शाळाींभोवती सींरक्षक शभींत बाींिण्याकररता पाच को्ी रुपयाींची मागणी
स्जल्हा ननयोजन मींडळाकडे करण्यात आली आहे हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ४९१ (4)
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
नाशशक स्जल्हा पररषदे ने ददनाींक ३१/०३/२०१५ रोजी २१ कामाींसाठी २५ लक्ष रक्कमेस
प्रशासकीय मान्यता ददली होती. जून २०१६ ला तयापैकी १० कामे पूणच व ७ प्रगतीपथावर
होती. एका कामाचे ननववदा प्रतकया ााली नाही तसेच एक काम ननलेणखत ााले आहे . २ कामे
रद्द ााली आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.
(५) हे खरे नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
आष्ट्टी, पाटोदा व शशरुर तालुक्यातील (जज.बीड) अनेि प्राथशमि शाळाांना स्वत:ची इमारत
नसल्याबाबत

(५)

५१४२३ (१२-०६-२०१६).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आष्ी, पा्ोदा व शशरुर तालक्
ु यातील (स्ज.बीड) अनेक प्राथशमक शाळाींना स्वत:ची इमारत
नसल्याची बाब माहे र्ेब्रुवारी, २०१६ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात वा तय सुमारास ननदशचनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आष्ी, पा्ोदा व शशरुर तालुक्यातील शाळाींना इमारत उभारण्यासाठी ननिी

उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाकडून अद्यापपयांत कोणती कायचवाही करण्यात आली वा येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
केवळ

आष्ी, पा्ोदा व शशरूर तालक्
ु यातील सवच प्राथशमक शाळाींना स्वत:ची इमारत आहे .
स्जल्हा

पररषद

शाळा

कडा

ता.आष्ी

येथे

२४

वगचखोल्याींपक
ै ी

१२

वगचखोल्या

ग्रामपींचायतीच्या मालकीच्या आहेत.
(२) आवश्यकतेनुरूप शाळा इमारतीींना ननिी उपलब्ि करून दे ण्याची तजवीज ठे वली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ४९१ (5)
िोल्हापूर जजल््यातील तळसांदे व दे वरवाडी हे माडपांथी श्री शेषशाही
महाववष्ट्णू व वैजनाथ मांहदराची झालेली दरु वस्था

(६)

५८३५५ (०५-०८-२०१६).

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर),

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव
(गुहागर), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल) :

सन्माननीय साांस्िृतति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) तळसींदे (ता.हातकणींगले, स्ज.कोल्हापूर) येथील ववषणू जलाशयाच्या मध्यभागी असलेल्या
हे माडपींथी श्री शेषशाही महाववषणू मींददराची पूणत
च ः पडाड ााल्याचे तसेच सदर दे वस्थानाचा

'अ' वगच पयच्न स्थळाींत समावेश करण्याची मागणी होत असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये
वा तयादरम्यान ननदशचनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच दे वरवाडी (ता.चींदगड, स्ज.कोल्हापूर) येथील हे माडपींथी वैजनाथ मींददर आणण
पररसराची दरु वस्था ााल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-१०-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
सदर दे वस्थानाचा “अ” वगच पयच्न स्थळात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त ाालेला
नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात अिरावीच्या प्रवेशासाठी पहहल्या र्ेरीनांतर ववद्यार्थयाांना महाववद्यालयाांचे
पसांतीक्रम बदलण्याची सांधी शमळणार असल्याबाबत
(७)

७६००८ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

अकरावीच्या

प्रवेशासाठी

पदहल्या

र्ेरीनींतर

ववद्यार्थयाांना

महाववद्यालयाींचे

पसींतीक्रम प्रतयेकवेळी बदलण्याची सींिी शमळणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
तया दरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पदहल्या र्ेरीत पदहल्या पसींतीचे महाववद्यालय शमळाल्यास ववद्यार्थयाचला तेथे
पूणच शुल्क भरुन प्रवेश घेणे बींिनकारक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

शासनाने

या

योजनेची

प्रभावी

अींमलबजावणी

करुन

एकही

ववद्याथी

प्रवेशापासून वींधचत राहू नये यासाठी कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे
(३) सन २०१७-१८ मध्ये इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रतक्रया सुरळीत पार पडली. या प्रवेश
प्रतक्रयेतून एकही ववद्याथी प्रवेशापासून वींधचत रादहलेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील शाळाांमध्ये मुलभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत
(८)

८०३३९ (२०-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शशक्षक आणण शैक्षणणक सादहतयापेक्षा पायाभूत सुवविाींच्या ननशमचतीसाठी आणण
दे खभालीसाठी सवाचधिक खचच होत असतानाही शाळाींमध्ये मल
ु भत
ू सुवविाींचा अभाव ददसत
असल्याचे ’’असर’’ च्या पाहणीतन
ू माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शाळामध्ये वपण्याच्या पाण्याची ्ाकी आहे पण पाणी नाही, स्वच्छतागह
ृ े
आहे त पण वापरण्यायोग्य नसल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व तयानुसार कोणती कायचवाही
करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) “असर” पाहणी अहवालात मल
ु भत
ू सवु विाींचा अभाव
असल्याचे नमूद आहे . परीं तु य-ु डायस आकडेवारीनुसार
असल्याचे ददसते.

बहुताींश शाळाींमध्ये मुलभत
ू सुवविा

(२) व (३) बहुताींश शाळाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे . ज्या शाळाींमध्ये वपण्याच्या
पाण्याची कायमस्वरूपी यींत्रणा नाही अशा दठकाणी पाणी साठवन
ू उपलब्ि करण्यात येते.
जवळपास

सवच स्वच्छतागह
ृ े वापरायोग्य

राहतील

अशी

खबरदारी

घेण्यात

येते.

तसेच

अपवादातमकररतया स्जथे पायाभत
ू सुवविा नाहीत तेथील कामाींचा सवच शशक्षा अशभयानाच्या
कायचयोजनेत ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार समावेश केला जातो.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा शहरात अवैध िोधचांग क्लासेसचे प्रमाण वाढल्याबाबत
(९)

८२६०३ (२०-०४-२०१७).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलढाणा शहरात अवैि कोधचींग क्लासेसचे प्रमाण वाढल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा तया दरम्यान ननदशचनास आले हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने शहरातील कोधचींग क्लासेसची तपासणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, तयानुसार अवैि कोधचींग क्लासेसवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१८) : (१) सदर बाब ननदशचनास आली नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मौजे खाांडोत्री (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील शाळा वगफखोल्या धोिादायि असल्याबाबत
(१०)

८३९४५ (२०-०४-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे खाींडोत्री (ता.धचपळूण, स्ज.रतनाधगरी) येथील पूवच प्राथशमक मराठी शाळे च्या वगचखोल्या

सन १९५५ साली बाींिलेल्या असून सदयस्स्थतीत तया अतयींत िोकादायक असून सदर

वगचखोल्याींना लागून दरड असल्याने ववदयाथी व शशक्षकाींच्या स्जववताला िोका ननमाचण ााला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी नवीन वगचखोल्या बाींिण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीनी माहे
सप््द् बर, २०१६ मध्ये वा तया दरम्यान शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, व तयानुसार कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
स्जल्हा पररषद शाळा खाींडोत्री, स्ज.रतनाधगरी ही शाळा सन २००७-०८ व २००८-०९ मध्ये
बाींिलेल्या ३ वगचखोल्याींत भरववण्यात येते. ववद्याथी सींख्येनस
ु ार असन
ू एका वगचखोलीची
आवश्यकता आहे .
(२) होय

(३) आवश्यक असलेले वगचखोली बाींिकाम स्जल्हा वावषचक योजना (सन २०१८-१९) मध्ये
समाववष् करण्याची तजवीज ठे वण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यातील शशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दरू गेलेल्या मुलाांिररता महाराष्ट्र राज्य मुक्त
ववद्यालय मांडळ स्थापन िरण्याबाबत

(११)

८५२१३ (२३-०८-२०१७).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्रीमती माधुरी शमसाळ

(पवफती), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
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(१). राज्यातील शशक्षणापासून वींधचत रादहलेल्या आणण शशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दरू
गेलेल्या मल
ु ाींकररता महाराषर राज्य मुक्त ववद्यालय मींडळ स्थापन करण्याचा ननणचय शासनाने
माहे मे, २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मींडळातन
ू कोणकोणतया इयततताींचा अ्यासक्रम घेण्यात येणार आहे ,

(३) असल्यास, शासन या मुक्त ववद्यालयाची सुरुवात कोणतया शैक्षणणक वषाचपासून करणार
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) इ.५ वी, इ.८ वी व इ.१० वी, इ.१२ वी इयतताींचा अ्यासक्रम घेण्यात येणार आहे.
(३) राज्यमींडळ स्तरावर महाराषर राज्य मक्
ु त ववद्यालय मींडळाच्या प्राींरशभक कामकाज सुरु
करण्यात आलेले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील पाली अष्ट्टववनायि तीथफ क्षेत्रामध्ये पयफटि व भावविाांसाठी
नळपाणी परु वठा योजना मांजरू िरण्याबाबत

(१२)

९०६७७ (१९-०८-२०१७).

श्री.सभ
ु ाष लर्फ पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सि
ु ागड

(स्ज.रायगड) तालक्
ु यातील पाली हे अष्ववनायकापैकी एक अष्ववनायक नतथचक्षेत्र

असून येथे दररोज हजारोंच्या सींख्येने पयच्क व भाववक भे् दे त असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या दठकाणी भाववक व पयच्काींसह ग्रामस्थाींना पाणी पुरवठा योजना
नसल्यामळ
ु े गैरसोय होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर नतथचक्षेत्रासाठी भाववक व पयच्काींसाठी ववशेष बाब म्हणन
ू पाणी परु वठा
योजना मींजूर करून
आहे ,

ननिी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) सुिागड (स्ज.रायगड) तालुक्यातील पाली, ता.सुिागड नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायचक्रम २०१८-१९ मध्ये करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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मुांबई शहरातील दहावी व बारावी लत्तीणफ ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन प्रवेश प्रकक्रयेमध्ये स्थातनि
महाववद्यालयात प्राधान्याने प्रवेश शमळण्यासाठी

(१३)

९४१९० (२३-०८-२०१७).

श्री.सतु नल शशांदे (वरळी) :
काय :-

श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मुींबई शहरातील दहावी व बारावी उततीणच ववद्यार्थयाांना ऑनलाईन प्रवेश प्रतक्रयेमध्ये

स्थाननक महाववद्यालयात प्रािान्याने प्रवेश शमळण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे जून,
२०१७ मध्ये वा तया दरम्यान मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननिीींनी सबींिीत शशक्षण ववभागास पत्रव्यवहार व पाठपरु ावा

सुद्धा केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या अनुषींगाने ववद्यार्थयाांच्या शशक्षणाकररता कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) मुींबई महानगर क्षेत्रामध्ये इ.११ वी प्रवेश प्रतक्रया ऑनलाईन पध्दतीने होते. सदर प्रवेश

मा.उच्च न्यायालयाने वेळावेळी ददलेल्या ननदे शानुसार गुणवततेनस
ु ार करण्यात येतात. या
प्रतक्रयेमध्ये स्थाननक ववद्यार्थयाांना प्रािान्याने प्रवेश दे ण्याबाबत कोणतीही तरतद
ू नाही. सबब,

अशी तरतूद करता येईल तकीं वा कसे याबाबत ववचारववननमय करण्यासाठी शालेय शशक्षण
ववभागाचे अधिकारी, वविी व न्याय ववभागाचे अधिकारी व लोकप्रनतननिी याींची सशमती गठीत
करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौजे तेल्हारा (जज.अिोला) येथील जजल्हा पररषदे च्या शाळे ची जागा
अनधधिृतपणे हस्ताांतरीत िेल्याबाबत
(१४)

१०१६७२ (२९-१२-२०१७).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे तेल्हारा (स्ज.अकोला) येथील स्जल्हा पररषदे च्या शाळे ची जागा अनधिकृतपणे
बळकावणा-या सींस्था व सींस्थाचालकाींववरुध्द कारवाई करणेबाबत मा. पालकमींत्री याींना वाींरवार
स्थाननक लोकप्रनतननिीनी लेखी ननवेदने ददली आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९१ (10)
श्री. ववनोद तावडे (२७-०९-२०१८) : (१) यासींदभाचतील ननवेदन आढळून आले नाही. तथावप,
सदर जागेतील अनतक्रमणाबाबतचे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर महानगरपाशलिेतील पाणीपुरवठा अधधिाऱयाांच्या ररक्त पदाबाबत
(१५)

१०८६०३ (१५-०४-२०१८).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर लत्तर) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर महानगरपाशलका आयुक्त याींनी महाराषर जीवन प्राधिकरण याींचेकडे पाणीपुरवठा
ववभागातील अधिकाऱयाींच्या ररक्त पदाींच्या ननयुक्ती कररता मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत महाराषर जीवन प्राधिकरणाने आजतागायत कोणाचीही नेमणक
ू केली
नसल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत सदर ररक्त पदाींवर तातडीने अधिकाऱयाींची ननयुक्ती होणेबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करणेत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) महाराषर जीवन प्राधिकरण हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता ववभागाच्या अखतयाररतील
स्वतींत्र प्राधिकरण असन
ू , महाराषर जीवन प्राधिकरण अधिननयम, १९७६ नस
ु ार प्राधिकरणामध्ये
अशभयींतयाींची

ननयुक्ती

करण्याचे

पूणच

अधिकार

प्राधिकरणाला

आहे त.

महाराषर

जीवन

प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील सहायक अशभयींता श्रेणी-२ (स्था) १ पद व शाखा अशभयींता
(स्था) २ पदे कोल्हापूर महानगरपाशलका येथे सद्यस्स्थतीत प्रनतननयुक्तीने कायचरत आहे त.
महाराषर जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील कायचकारी अशभयींता (स्था) सींवगाचची पदे
मोठया प्रमाणात ररक्त असल्याने

कोल्हापूर महानगरपाशलकेकरीता

प्रनतननयुक्तीने कायचकारी

अशभयींता (स्था) याींच्या सेवा उपलब्ि करुन दे णे शक्य नसल्याचे तसेच महानगरपाशलकेने
तयाींच्या स्तरावर व्यवस्था करण्याचे

महाराषर जीवन प्राधिकरणाने

महानगरपाशलका याींना ददनाींक २७.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये कळववले आहे .

आयुक्त,

कोल्हापूर

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील सवफ शशक्षिाांना वररष्ट्ठ वेतनश्रेणी व तनवड श्रेणी दे ण्याबाबत
(१६)

१०९२६६ (०६-०४-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

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

वव.स. ४९१ (11)

(१) राज्यातील शासनमान्य प्राथशमक व माध्यशमक शाळाींतील शशक्षक/कमचचाऱयाींना १२ वषाचच्या
सेवेनींतर वररषठ व २४ वषाचच्या सेवेनींतर ददनाींक १ जानेवारी १९८६ पासून मळ
ू वेतनश्रेणी,
वररषठ

वेतनश्रेणी व ननवड

वेतन

श्रेणी अशी

त्रत्रस्तरीय

वेतनेश्रेणी तसेच शशक्षकेततर

कमचचाऱयाींना कालबध्द पदोन्नती ददनाींक १ आक््ोंबर, १९९५ पासन
ू लागू करण्यात आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ददनाींक २३ ऑक््ोंबर २०१७ रोजी वा तया सुमारास शासन ननणचयात
बदल करून शालेय शशक्षणाचा दजाच वाढववण्याच्या दृष्ीने प्रगत शाळा व शाळाशसद्धी
प्रकल्पामध्ये शाळाींना ‘अ’ श्रेणी अननवायच केली हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उच्च माध्यशमक शाळे तील शशक्षकाींना सेवाअींतगचत प्रशशक्षण करण्याच्या अ्ीवर
वररषठ/ननवड वेतन श्रेणी दे य ठरते परीं तु प्राथशमक/माध्यशमक शाळे तील शशक्षकाींना मात्र
सेवाींगत
च प्रशशक्षण केल्याशशवाय वररषठ/ननवड वेतन श्रेणी दे य्य ठरत नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(४) तसेच या शाळाींमिील शशक्षकाींना इयतता ९ वी व १० वी चा ननकाल ८० ्क्यापेक्षा जास्त
असल्यावरच वररषठ वेतनश्रेणी व ननवडश्रेणी दे य राहील अशा जाचक अ्ीींचा समावेश नवीन
शासन ननणचयात केला हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, या शासन ननणचयातील वरील जाचक अ्ी तातकाळ रद्द कराव्या व पव
च त
ू व
सरसक् सवच शशक्षकाींना वररषठ वेतनश्रेणी व ननवड श्रेणी दे य करावी या बाबतची मागणी

ननवेदनाद्वारे नागपूर ववभागाच्या जनप्रनतननिीींनी ददनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा
तयासमारास केली, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून

आले व तयानस
ु ानार ववनाअ् वररषठ/ननवड वेतन श्रेणी दे ण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
शशक्षकेततर कमचचाऱयाींना कालबध्द पदोन्नती ददनाींक ३० एवप्रल, १९९८ पासन
ू लागू

करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) अींशत: खरे आहे .
(६) शाळा शसध्दी या कायचक्रमातील शशक्षकाींशी सींबींधित नसलेले मद्द
ु े वगळून ग्रेड दे णेबाबतचा
प्रस्ताव ववचारािीन आहे .

___________

वव.स. ४९१ (12)
पुणे येथील शशक्षण लपसांचालिाांच्या आदे शाचे अल्पसांख्याि शशक्षण
सांस्थािडून लल्लघांन होत असल्याबाबत

(१७)

११००५४

(०६-०४-२०१८).

श्री.ववजय

(भस
ु ावळ), श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

िाळे

(शशवाजीनगर),

श्री.सांजय

साविारे

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील अल्पसींख्याक शशक्षण सींस्थाना ननयमानस
ु ार अल्पसींख्याक ववद्याथाचना प्रवेश

ददला आहे काय याबाबतची प्पडताळणी करून ददनाींक ५ र्ेब्रुवारी २०१८ पयांत अहवाल सदर
करण्याचे आदे श शशक्षण उपसींचालक याींनी माहे ऑगस्् २०१६ ते डडसद्बर २०१७ या
कालाविीमध्ये ८ वेळा ददले आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, २०० अल्पसींख्याक शाळाींपैकी बहुताींश सवच शाळाीं या आदे शाचे उल्लींघन
करीतअसल्याचे ननदशाचस आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अल्पसींख्याक

सींस्थाींनी

तयाींच्या

शाळाींमध्ये

अल्पसींख्याक

ववद्यार्थयाांना

प्रािान्याने प्रवेश दे णे बींिनकारक आहे मात्र शासनाने घालून ददलेल्या या अ्ी व शतीचे

पालन या शाळाींकडून केले जात नसल्याची तक्रार उपसींचालकाकडे ववद्याथी सींघ्ना व
राजकीय पक्ष याींनी लेखी पत्राद्वारे वारीं वार केली आहे हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास

शशक्षण

उपसींचालकाींच्या

आदे शा

ववरोिात

ववद्याथी

सींघ्नाने

शशक्षण

उपसींचालक याींच्या कायाचलयामध्ये आींदोलन करण्याचा पत्राद्वारे इशारा ददला आले हे ही खरे
आहे काय,
(५) असल्यास शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, व तयानुसार अल्पसींख्याक
सींस्थाींच्या

शाळे तील

प्पडताळणी

करण्याबाबत

तसेच

सदर

सींस्थेच्या

आर्ीईअींतगचत प्रवेश दे ण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शाळाींमिन
ू

(६) नसल्यास ववलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) व (४) हे खरे आहे.
(५) आर.्ी.ई.२५ ्क्के प्रवेश अल्पसींख्याींक शाळाींना लागू नाहीत.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोलापूर (जज.सोलापूर) शहरात बाांधण्यात आलेल्या जलतरण तलावाची
दरु वस्था झाली असल्याबाबत

(१८)

११०५१९ (१८-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ४९१ (13)
(१)

सोलापूर

(स्ज.सोलापूर)

शहरात

शासनाने

बाींिलेल्या

जलतरण

तलावाचे

उदघा्न

होण्यापुवीच अनेक त्रु्ी आढळून आल्या असून जलतरण तलावाची दरु वस्था ााली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन उक्त जलतरण तलाव नागररकाींसाठी तवरीत उपलब्ि
करुन दे ण्याबाबत कोणती उपाययोजना करण्यात येणार वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
माचच, २०१८ मध्ये सदरचा जलतरण तलाव नागरीकाींसाठी खुला करण्यात यावा अशी

मागणी केल्यामुळे जलतरण तलावाच्या अनुषींगाने काही कामे अपण
ू च असूनही जलतरण तलाव
हा नागररकाींना पोहण्यासाठी योग्य असल्याने सदर जलतरण तलावाचा लोकापचण सोहळा

ददनाींक ०९.०४.२०१८ रोजी मा.सहकार मींत्री याींच्या शुभहस्ते करण्यात आला असून जलतरण
तलावाचा वापर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मेहिर (जज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यात स्वच्छ भारत अशभयानाांतगफत
बाांधण्यात येणाऱया शौचालयाबाबत

(१९)

११२९४० (१९-०४-२०१८).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

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

सन्माननीय पाणीपुरवठा

मेहकर (स्ज.बुलडाणा) तालुक्यात स्वच्छ भारत अशभयानाींतगचत शौचालय बाींिकाम

सींथगतीने होत असल्याचे माहे डडसद्बर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त दठकाणची गड
ु मॉननांग पथकाींची कामे बींद ााल्याचे ननदशचनास आली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व

तयानुषींगाने उक्त तालुक्यात स्वच्छता मोदहम राबववण्याकररता कोणतया ववशेष कायचक्रमाींची
अींमलबजावणी केली वा करण्यात येत आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१४-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे नाही.
मेहकर (स्ज.बुलढाणा) तालक्
ु यात सन २०१७-१८ या वषाचत २२,९९५ शौचालय बाींिकामाचे

उदद्दष् होते. तयापैकी डडसद्बर,२०१७ पयांत ७,८०६ वैयस्क्तक शौचालय बाींिकाम करण्यात आले.
(२) हे खरे नाही.
गुड मॉननचग पथक सतक्रय होते.

(३) हे खरे नाही.
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ददनाींक

३१ माचच,२०१८

पयांत

पायाभूत

सवेक्षण,२०१२

मिील

यादीतील

बुलढाणा

स्जल्हयातील सवच कु्ुींबाींना शौचालय उपलब्ि ााली असून सदर शौचालयाींचा वापर होत आहे .

तयाअनुषींगाने ददनाींक ३१ माचच,२०१८ रोजी बुलढाणा स्जल्हा हागणदारीमुक्त घोवषत करण्यात
आला आहे. शौचालयाच्या वापराबाबत पाणी परु वठा व स्वच्छता ववभाग, मदहला व

बालकल्याण, शशक्षण ववभाग तसेच इतर सवच ववभागाींचे कमचचारी, ग्रामपींचायत, सधचव,
स्थाननक ग्रामपींचायत, कमचचारी, मदहला बचत ग् व ववववि मींडळे याींच्या सहकायाचने प्रतयक्ष
गह
ृ भे्, जनजागत
ृ ीपर सभा, वक्ततृ व स्पिाच, मादहती पत्रके तसेच गुड मॉननांग पथक याप्रमाणे
जनजागत
ू शौचालयाचा वापर होत आहे.
ृ ी करण्यात येत असन
___________

हदांडोरी (जज.नाशशि) तालुक्यातील पजश्चम भागातील अनेि गावाांमध्ये हागणदारी
मुक्त गाव योजना राबववली जात नसल्याबाबत

(२०)

११३१३१ (१५-०४-२०१८).

श्रीमती तनमफला गाववत (इगतपरू ी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड लत्तर),
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी) :
स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) ददींडोरी (स्ज.नाशशक) तालुक्यातील पस्श्चम भागातील अनेक गावाींमध्ये हागणदारी मुक्त

गाव योजना असर्ल ााली असन
ू ही योजना र्क्त ठे केदाराींचे दहत लक्षात घेऊन राबववली
जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त गावातील ग्रामसेवक, सींबींधित ववभागाचे अधिकारी, ठे केदार आधथचक
सींगनमत करुन अनद
ु ानात गैरव्यवहार करीत असल्याने अनेक शौचालयाींची कामे अपण
ू च
आहे त,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाचत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

तसेच या योजनेत गैरप्रकार करणारे अधिकारी, कमचचारी व ठे केदार याींच्यावर कोणती कारवाई
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
स्वच्छ भारत अशभयान (ग्रामीण) अींतगचत ददींडोरी (स्ज.नाशशक) तालुक्यात कोठे ही

पींचायत सशमती स्तरावरुन तकीं वा ग्रामपचायींत स्तरावरुन ठे केदाराींची नेमणक
केलेली नाही
ू
तकीं वा ठे केदारास रक्कम अदा केलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

वव.स. ४९१ (15)
वैयस्क्तक शौचालय बाींिकाम पूणच केल्यावर तपासणीअींती प्रोतसाहन अनुदान थे्

लाभार्थयाांच्या बँक खातयावर जमा करण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पहे ला (जज.भांडारा) येथील गाांधी ववद्यालयातील पोषण आहारात झालेला गैरव्यवहार
(२१)

११३५३३ (०६-०४-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पहे ला (स्ज.भींडारा) येथील गाींिी ववद्यालय शशक्षण सींस्था कोंढा येथील मख्
ु याध्यावपका,

साहाय्यक शशक्षक व श्री नरद् र श कावळे सहसधचव याींनी शालेय पोषण आहार योजनेअींतगचत

गैरव्यवहार केल्याचे माहे डडसद्बर २०१७ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास आल्याने अड्याळ
पोलीस स््े शन येथे श्रीमती मनीषा गजशभये अिीक्षक (प्रशासन) शालेय पोषण आहार पींचायत
सशमती. भींडारा याींनी

गन्
ु हा नोंदववला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन शालेय पोषण आहारामध्ये २,०६,४४५ रुपयाींचा अपहार केलेल्या सदर
सींस्थेच्या मुख्याध्यावपका, सहाय्यक शशक्षक तसेच सींबींधिताकडून उक्त रक्कमेची वसुली
करणार आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, तयात काय आढळून
आले व तयानस
ु ार सबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०५-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सींबींधित सींस्थेचे सह सधचव व शाळे च्या मख्
ु याध्यावपका याींच्याकडून वसल
ू पात्र
रक्कम आणण दीं डाची रक्कम वसल
ू करण्यात येत आहे .तसेच, दोषीींववरुध्द प्रशासकीय कारवाई
करण्याचे ननदे श सींबींधित सींस्थेला ददले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी तनधी न हदल्याबाबत
(२२)

११३७५८ (१५-०४-२०१८).

श्री.सुभाष लर्फ पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनाकडून राषरीय पेयजल योजना राबववण्यासाठी ननिी उपलब्ि करून ददला
जातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय पेयजल योजनेसाठी रू.१७०० को्ी ननिी न ददल्यामळ
ु े १४०० योजना
बींद ााल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानुसार सदर योजना पूणच
करण्यासाठी शासनाकडून तकती ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे , वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) नाही.
(३) सन २०१७-१८ या आधथचक वषाचत कद्र श दहश्यातींगत
च रु. ३३८ को्ी,१३ लक्ष व राज्य
दहश्यातींगत
च रु. ५४१ को्ी, ३२ लक्ष अशी एकूण रु. ८७९ को्ी, ४५ लक्ष तरतद
ू करण्यात

आली होती. तयापैकी कद्र श दहश्यातींगत
च रू. २८२ को्ी, ४७ लक्ष इतका ननिी प्रतयक्षात प्राप्त
ााला आहे . तयापैकी रु. २०१ को्ी, ४२ लक्ष, ९२ हजार इतका ननिी अींमलबजावणी यींत्रणाींना
ववतरीत करण्यात आला आहे . उवचररत रु. ८१ को्ी, ४ लक्ष, २५ हजार इतक्या ननिीपैकी
आददवासी घ्क व अनुसूधचत जाती क्षेत्र उपयोजनाींसाठी अनुक्रमे रु. ४० को्ी, रू. ५८ लक्ष,
रू. ५ हजार व रू. २८ को्ी, रू. ३२ लक्ष, रू. २० हजार असे एकूण रु. ६८ को्ी, ९०लक्ष, २५

हजार इतका ननिी या घ्कासाठी प्राप्त ााला आहे . परीं तू उक्त घ्काींसाठी मागणी नसल्याने
सन २०१७-१८ या आधथचक वषाचत ववतरीत करता आला नाही. तसेच रु. १२ को्ी,१४ लक्ष
इतका ननिी सपो्च व पाणी गुणवतता सींननयींत्रण व सवेक्षण या घ्काींकरीता सींचालक, वासो
याींना ववतरीत करण्याची परवानगी घेण्याबाबत ववतत/ आददवासी/ सामास्जक न्याय ववभागाकडे
पाठपुरावा सुरू आहे .

तसेच राज्य दहश्याींतगचत सन २०१७-१८ या आधथचक वषाचत रु. ५४१ को्ी, ३२ लक्ष

इतक्या रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. उक्त रक्कमेपैकी इतर लेखाशशषाचमिून
पुनववचननयोजनाने रक्कम प्राप्त करून रु. ५५९ को्ी, ३१ लक्ष, ८१ हजार इतकी रक्कम
अींमलबजावणी यींत्रणाींना ववतरीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
सोलापरू येथे राज्याच्या युवा धोरण २०१२ नस
ु ार वसतीगह
ृ ाची स्थापना िरण्याबाबत
(२३)

११६३०४ (०६-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सोलापूर येथे राज्याच्या यव
ु ा िोरण २०१२ नुसार वसतीगहृ ाची स्थापना करण्याकररता
स्थननक लोकप्रनतनिी याींनी मा.शालेय शशक्षण मींत्री याींना वारीं वार ननवेदनाद्वारे मागणी

करण्यात येवन
ू ही युवा वसतीगह
ृ ाची स्थापना करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी २०१८
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू येथे यव
ु ा वसतीगह
ृ ाची स्थापना करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (१७-०९-२०१८) : (१) ननवेदन प्राप्त ााल्याचे आढळून आलेले नाही व युवा
वसतीगह
ृ ाची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्रातील ५१ किल्याांवर एिही शौचालय नसल्याबाबत
(२४)

११६५२१ (२०-०७-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायफ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या अखतयारीत असणाऱया महाराषरातील ५१ तकल्ल्याींवर एकही शौचालय
नसल्याचे माहे माहे र्ेब्रुवारी २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास आले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, महाराषरातील तकती गडतकल्ल्याींवर शौचालय उपलब्ि आहे त व तयानुसार गड
तकल्ल्याींचे पाववत्र्य जपणे अवघड ााले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले,
तयानुसार महाराषरातील ५१ तकल्ल्याींवर शौचालय उभारणीसाठी शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) महाराषरातील गड तकल्ल्याींची तकरकोळ जतन, दरू
ु स्ती व सींविचनाच्या कामाकररता
तसेच प्रसािनगह
ृ ाची उभारणी व दे खभाली करीता ननिी सेवाभावीसींस्था / व्यक्ती याींचेकडून
अथवा लोकसहभागातून / लोकवगचणीतून उपलब्ि करून दे ण्याबाबतचा दद.१२ जल
ु ,ै २०१८
रोजीचा शासन ननणचय ननगचशमत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

पुणे जजल्हा पररषदे च्या तनयमबा्य िाम िरणाऱया शशक्षणाधधिाऱयाांच्या चौिशीबाबत
(२५)

११६५२४ (२४-०५-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

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

(१) पण
ु े स्जल्हा पररषदे च्या प्राथशमक शशक्षण ववभागाच्या शशक्षणाधिकारी, याींच्या कारभाराच्या
चौकशीचे आदे श शशक्षण उपसींचालक याींनी माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ददले
असल्याचे ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त शशक्षण ववभागात अननयशमतता व बोगस शशक्षक मान्यता, मुख्याध्यापक
मान्यता, शाळाींच्या स्वमान्यता, प्रथम मान्यता ननयमबाह्य पद्धतीने काम करीत असल्याचे
ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२६-०९-२०१८) : (१) प्राथशमक शशक्षण सींचालनालयाने तयाींच्या दद. २.२.२०१८
च्या पत्रान्वये चौकशीचे आदे श ववभागीय शशक्षण उपसींचालक, पुणे ववभाग, पुणे याींना ददले
आहे .

(२) एक उपशशक्षक्षका व एक मख्
ु याध्यावपका याींच्या मान्यताींना अनाधिकाराने वैयस्क्तक
मान्यता दे ऊन तद्नींतर तयास स्थधगती ददली आहे.

(३) सदर प्रकरणी प्राथशमक चौकशी करुन स्वयींस्पष् अशभप्रायासह पररपूणच अहवाल शासनास
सादर करण्याचे ननदे श शशक्षण आयुक्त याींना ददले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

डॉ. बाबासाहे ब आांबेडिर शलणखत “प्रोध लेम ऑर् रुपी-इट्स ओररजजन अँड इट्स सोल्युशन” या
इांग्रजी ग्रांथाचा मराठी अनव
ु ाद िरण्याबाबत

(२६)

११६८५९ (२०-०७-२०१८).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )फ :

सन्माननीय लच्च

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

(१) डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर शलणखत “प्रोब्लेम ऑर् रुपी-इ्स ओररस्जन अँड इ्स सोल्यश
ु न”
या इींग्रजी ग्रींथाचा “रुपयाचा प्रश्न- उद्गम आणण उपाय” हा मराठी अनुवाद अयोग्य असल्याचा
साक्षातकार चररत्र सािने प्रकाशन सशमतीला २२ वषाांनी ााल्याचे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, चररत्र सािने प्रकाशन सशमतीने दजेदार ग्रींथ उपलब्ि होण्यासाठी अनव
ु ादक
उपलब्ि होत नसल्याचे तसेच, दजेदार ग्रींथाचे अनुवाद करण्यामागे कमी पडत असल्याची
कारणे पुढे केली जात असल्याचे ननदशचनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २२ वषाचनींतर डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर शलणखत “प्रोब्लेम ऑर् रुपी-इ्स
ओररस्जन अँड इ्स सोल्युशन” या इींग्रजी ग्रींथाचा “रुपयाचा प्रश्न- उद्गम आणण उपाय” हा
मराठी अनव
ु ाद अयोग्य असल्याचे ननदशचनास येण्याची नेमकी काय कारणे आहे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय असल्यास सदर पुस्तकाचा योग्य

मराठी अनुवाद वाचकाींना लवकरात लवकर उपलब्ि होण्याकररता कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाींची काय कारणे आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही. तथावप, दद.८.१०.२०१३ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीतील
इनतवतृ तानुसार दस
ु ऱया अनुवादकाकडून अनुवाद करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले असून, दस
ु ऱया
अनुवादकाींचा शोि घेऊन तयाींचेमार्चत कायच करुन घेण्याचे प्रयतन चालू आहेत.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ववशेषत: मराठवाडा व ववदभाफतील ग्रामीण भागातील पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत
(२७)

११६९२७ (२३-०७-२०१८).

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शामराव ऊर्फ बाळासाहे ब पाटील (िराड लत्तर), श्रीमती अशमता
चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड लत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.हनुमत
ां
डोळस (माळशशरस), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय िदम
(दापोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (लस्मानाबाद),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िजफत), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जजतेंद्र
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर),
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी),

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.वैभव वपचड
(अिोले), श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहे ब पाटील -

धचिटगाांविर (वैजापरू ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण),

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), प्रा.वषाफ
गायिवाड (धारावी), श्रीमती तनमफला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा),
डॉ.सांतोष

टारर्े

(आांबेगाव),

(िळमनरु ी),

श्री.पास्िल

(नाांदगाव) :
काय :-

धनारे

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

(डहाणू),

श्री.सांदीप

(ब्रम्हपरू ी),

नाईि

श्री.हदलीप

(ऐरोली),

वळसे-पाटील

श्री.पांिज

भज
ु बळ

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात ववशेषत: मराठवाडा व ववदभाचतील ग्रामीण भागातील ४३६६५ गावाींपैकी २६३४१
खेडी व १२९५६ वाडया वस्तयाींवर वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, भज
ू ल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेने साडेतीन हजाराींहून अधिक गावाींना
एवप्रल, २०१८ पासूनच पाणी्ीं चाई ननमाचण होणार असल्याचा अींदाज वतचववला होता, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक ३१ मे, २०१८ अखेर राज्यात वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ननमाचण

ाालेल्या गावाींची एकूण सींख्या तकती आहे तसेच मराठवाडा, ववदभच तसेच राज्यातील इतर
ग्रामीण

भागात

उपलब्ि

पाणीसाठयाचे

ननयोजन

व

राज्य

्ॅं करमुक्त

करुन

पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

जनतेला
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श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१८) : (१) राज्यातील सींभाव्य पाणी ्ीं चाईच्या अनुषींगाने सवच
स्जल्हयाचे ऑक््ोबर ते डडसद्बर, जानेवारी ते माचच आणण एवप्रल ते जून असे त्रैमाशसक सींभाव्य
पाणी ्ीं चाई कृती आराखडे तयार करण्यात येतात.
तयानस
ु ार

आराखडयानुसार

ऑक््ोबर, २०१७ ते जन
ू , २०१८ या कालाविीसाठी सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती
औरीं गाबाद ववभागामध्ये १४६०० गावे व ३६२७ वाडया तसेच ववदभाचमध्ये

म्हणजेच नागपूर ववभागात एकूण २९४६ गावे
एकूण

व ५८

वाडया, तर अमरावती ववभागात

३९३९ गावे व ० वाडयाींमध्ये ्ीं चाई अींतगचत उपाययोजना प्रस्ताववत करण्यात आल्या

आहे त.
तथावप, प्रश्नात नमुद करण्यात आलेली २६३४१ गावे व १२९५६ वाडया ही आकडेवारी

सींपूणच राज्यातील सींभाव्य ्ीं चाई आराखडयानुसार यावषी

ऑक््ोबर २०१७ ते जन
ू २०१८ या

सींपूणच कालाविीसाठी सींपूणच राज्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सींभाव्य ्ीं चाई कृती
आराखडयाची आहे .

(२) भज
ू ल सवेक्षण आणण ववकास यींत्रणेने माहे सप््द् बर, २०१७ मिील भज
ू ल पातळीच्या
अ्यासाच्या आिारे

तयार केलेल्या अहवालावरुन राज्यातील

३६६० गावाींमिील भूजल

पातळीमध्ये १ ते २ मी. ने घ्, १९३३ गावाींमिील भज
ू ल पातळीमध्ये २ ते ३ मी. ने घ् व
१५४६ गावाींमिील भूजल पातळीमध्ये ३ मी. पेक्षा जास्त घ् असल्याचे साींधगतले होते.

(३) सींभाव्य पाणी ्ीं चाई कृती आराखडयामध्ये २६३३१ गावे आणण १२९५६ वाडयाींचा समावेश
आहे .

वषच २०१७-१८ च्या ्ीं चाई कालाविीत दद.१८ जून, २०१८ च्या साप्तादहक ्ँ कर अहवाल

नुसार १७९७ गावे १५३३ वाडयाींना एकूण १८०१ ्ँ करद्वारे
वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे .

राज्यात वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई भासणा-या सवच गावाींना वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई

अींतगचत घेण्यात येणा-या उपाययोजना राबववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िोिण ववभागाच्या यात्रा लत्सव िोशाच्या िामाबाबत
(२८)

११६९३६ (२०-०७-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )फ :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या वतीने पदहला यात्रा व उतसव कोश पण
ू च ााल्याचे माहे एवप्रल, २०१८
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर यात्रा व उतसव कोश हा ववदभच ववभागावर आिाररत असून तयामध्ये ५००
पेक्षा अधिक यात्रा महोतसवाची मादहती दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आगामी कालाविीत कोकण ववभागाच्या यात्रा उतसव कोशाचे काम सरु
ु
करण्यात येणार असून राज्यातील सवच ववभागातील यात्रा व उतसवाींचे कोश पूणच होऊन
सामान्य जनतेसाठी किीपयांत उपलब्ि होणार आहे त,
(४) नसल्यास, तयाची काय कारणे आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सद्यस्स्थतीत, कोकण ववभागाच्या यात्रा व उतसवाचे काम हाती घेण्यात आले असन
ू हा
ग्रींथ सामान्य जनतेसाठी उपलब्ि करण्याच्या हे तूने पुढील वषाचपयचन्त प्रकाशशत करण्यात येईल.
तयानींतर ्प्प्या-्प्प्याने ववभागवार ग्रींथ ननशमचतीचे काम हाती घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे बेलापुर औद्योगीि वसाहतीतील ४ रसायन िांपन्याना लागलेली भीषण आग
(२९)

११७०३८ (२३-०७-२०१८).

(नागपूर पजश्चम) :

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर लत्तर), श्री.सुधािर दे शमुख

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे बेलापुर औद्योगीक वसाहतीतील ४ रसायन कींपन्या जळून खाक ााल्याबाबत माहे
एवप्रल-२०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर औद्योगीक वसाहतीतील रसायनीक जळीत प्रकरणात ३ कमचचारी गींभीर
जखमी ााले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नुसार सदर जखमी कामगाराींना अथचसहाय्य करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२४-०९-२०१८) : (१) ददनाींक २५ एवप्रल, २०१८ रोजी पहा्े
अडीचच्या सुमारास एमआयडीसी खैरणे येथील अलमा स्पेशाशल्ी केशमकल्स प्रा. शल.

एम.आय.डी.सी. महापे, नवी मींब
ु ई या कारखान्याींमध्ये आग लागली व सदर आग बाजच्
ु या
चार कारखान्यात पसरुन तयाींचे ही काही प्रमाणात नुकसान ााले.

(२) होय, हे खरे आहे . ३ जखमी कमचचाऱयाींपैकी २ कामगाराींचा उपचारादरम्यान मतृ यु ााला
असुन एका जखमी कामगारास उपचारानींतर दवाखान्यातून घरी सोडण्यात आले आहे.
(३) सदर घ्नेबाबत
चौकशी केलेली आहे.

औद्योधगक सुरक्षा

व आरोग्य सींचालनालय आणण पोलीस ववभागाने

सदर कारखान्यामध्ये ववजेच्या शॉ्च सतकच्मळ
ु े आग लागली व ती आजूबाजूला पसरली.

सदर कारखाना ववना परवाना चालू असल्याचे आढळुन आल्यामुळे कारखाने अधिननयम, १९४८

चे कलम ७ अ (२) (क) व महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ चे ननयम ४ (४), ननयम ४ (१)
(अ,ब,क) चे भींग आढळून आले असन
ू , कारखान्याच्या भोगव्ादाराववरुध्द न्यायालयात दोन
ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत.

पोलीस ववभागाकडून कारखान्याींच्या सींचालकाींवर र्ौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात

आलेला आहे. जखमी कामगार श्री. राजद्र श प्रसाद चव्हाण याींचा औषिोपचाराचा खचच कारखाना
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व्यवस्थापनाने केला असून तयाींना दवाखान्यातन
ु घरी सोडण्यात आले आहे. मयत कामगार कै.
माणीकचींद मायाशींकर गौतम व कै. असलम मोहम्मद याींच्या वारसास तातकाळ मदत व
नुकसान भरपाई व्यवस्थापनाने ददली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील गड-किल्ल्याांचे दरु
ु स्ती व सांवधफन िरण्याबाबत
(३०)

११७३३३ (२०-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायफ

(१) राज्यातील गड-तकल्ल्याींच्या दरु
ु स्ती व सींविचनाचे काम शासनाने सुरु केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कोकणातील पूणग
च ड व बाींदको् (स्ज.रतनाधगरी) व भरतगड व यशवींतगड
(स्ज.शसींिुदग
ु )च या गडाींच्या व तकल्ल्याींच्या दरु
ु स्तीच्या कामाींचा यात अींतभाचव आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, यासाठी शासनाने तकती ननिी उपलब्ि केला आहे व पण
च ड व बाींदको्
ू ग
(स्ज.रतनाधगरी) व भरतगड व यशवींतगड (स्ज.शसींिुदग
ु )च या गडाींच्या व तकल्ल्याींच्या दरु
ु स्ती
तातकाळ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) पूणग
च ड व बाींदको् (स्ज.रतनाधगरी) व भरतगड व यशवींतगड (स्ज.शसींिुदग
ू )च या गडाींच्या व
तकल्ल्याींच्या दरू
ु स्तीच्या कामाींना मींजूरी दे ण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

शसांधुदग
ु फ जजल््यातील पाण्याच्या शुध्दीिरणाबाबत
(३१)

११७३९८ (२५-०७-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) शसींिुदग
ु च स्जल्ह्यातील तालुकाननहाय गावाींमध्ये दवु षत पाण्याचे प्रमाण वाढले असून ग्रामीण
भागात १०.५४ तर शहरी भागात ४.०४ एवढे दवु षत पाण्याचे प्रमाण असल्याचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तयानुषींगाने दवु षत पाण्याचे शुद्धीकरण करणाच्यादृष्ीने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराव लोणीिर (२५-०९-२०१८) : (१) हे अशींत:खरे

आहे,

शसींिुदग
ु च स्जल्ह्यातील माहे एवप्रल २०१८ मध्ये ग्रामीण भागात तपासण्यात आलेल्या

एकूण १२८१ सावचजननक वपण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यापैकी १३५ नमुने दवू षत आढळलेले असून

दवू षत नमन
ु े ्क्केवारी १०.५४ एवढी आहे . तसेच शहरी भागातील तपासण्यात आलेल्या ९९
नमुन्याींपैकी ४ नमुने दवु षत आढळलेले असून दवू षत पाण्याची ्क्केवारी ४.०४ एवढी आहे .
तसेच ऑगस्् २०१७ मध्ये ग्रामीण भागात तपासण्यात आलेल्या एकूण १३२४ सावचजननक

वपण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यापैकी ४७ नमुने दवू षत आढळलेले असून दवू षत नमुने ्क्केवारी
३.५

एवढी आहे .

(२) ग्

ववकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी,वैद्यकीय अधिकारी,प्राथशमक आरोग्य

कद्र श याींचक
े डून पाणी शुध्दीकरणाबाबत करावयाच्या उपाययोजना व दवू षत पाणी नमुने
प्रमाणात वाढ होवू नये

याकररता प्रनतबींिातमक उपाय योजना

करण्यात आलेली आहे .

पाणी नमुने दवू षत आढळलेल्या स्त्रोंताचे सींबींधित ग्रामपींचायती मार्चत ्ी.सी.एल.

भक
ु ्ीद्वारे शध्
ु दीकरण करण्यात

आले असन
ू

ओ.्ी. ्े स्् घेण्यात आलेली आहे . तद्नींतर

दवू षत आढळलेल्या पाणी स्त्रोतातील पाण्याच्या नमुन्याींची र्ेर तपासणी केली असता सदर
पाणी योग्य असल्याचे आढळले

आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ऑशलजम्पि स्पधाांव्यततररक्त खेळ खेळणाऱया खेळाडून
ां ा शासिीय सेवेत
५ टक्िे आरक्षण शमळण्याबाबत

(३२)

११८०९६ (२०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील

(१) राज्यात केवळ ऑशलस्म्पक स्पिाां खेळाडून
ीं ा शासकीय नोकरीत ५ ्क्के आरक्षण दे ण्यात
येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषरात एकूण ८७ खेळ खेळले जात असन
ीं ा दे खील
ू या खेळातील खेळाडून

शासकीय सेवेत ५ ्क्के आरक्षण लागू करण्यात यावे अशी मागणी ववववि क्रीडा सींघ्ना
आणण खेळाडू शासनाकडे करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने राज्यातील ऑशलस्म्पक स्पिाां खेळणाऱया

खेळाडूव्ीं यनतररक्त इतर खेळ खेळणाऱया खेळाडून
ीं ा शासकीय सेवेत ५ ्क्के आरक्षण दे ण्याबाबत
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०९-२०१८) : (१) होय, अशींत: खरे आहे.
ऑशलस्म्पक क्रीडा स्पिाच शशवाय एशशयन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पिाचमिील क्रीडा
प्रकार व तयाशशवाय बध्
ु दीबळ, कबड्डी, खो-खो व मल्लखाींब हे दे शी खेळ, शासकीय नोकरीत

५ ्क्के आरक्षणासाठी दद.०१.०७.२०१६ च्या शासन ननणचयान्वये व दद.१५.११.२०१७ च्या
शुध्दीपत्रकान्वये पात्र ठरववण्यात आले आहे त.

वव.स. ४९१ (24)
(२) व (३) होय, तथावप शासनाने घेतलेला ननणचय जाणीवपूवक
च घेतला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
डहाणूतील (जज.पालघर) दहयाले चरीपावन ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील ५० टक्क्याहुन अधधि
िुटुांबाांिडे शौचालये नसल्याबाबत
(३३)

११८२९४ (२५-०७-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफ) :
खल
ु ासा करतील काय :-

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी),
सन्माननीय पाणीपरु वठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दहयाले चरीपावन (ता.डहाण,ू स्ज.पालघर) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील ५० ्क्क्याहुन अधिक
कु्ुींबाींकडे शौचालये नसल्याने तयाींना नैसधगचक वविीसाठी उघड्यावर बसावे लागत असून हे
गाींव १०० ्क्के हगणदारी मुक्त ााल्याचा अहवाल स्जल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे
पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गाव १०० ्क्के हगणदारी मुक्त ााल्याचे खो्ा अहवाल पाठवून
मा.मख्
ु यमींत्र्याींची

पयाचयाने

शासनाची

ददशाभल
ू

करण्यास

जबाबदार

असणाऱया

स्जल्हा

प्रशासनाच्या अधिकाऱयाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुसार तयाींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
पायाभूत सवेक्षण,२०१२ नुसार ग्रुप ग्रामपींचायत, दहयाले येथे स्वच्छ भारत शमशन

(ग्रामीण) अींतगचत वैयस्क्तक शौचालयाचे बाींिकाम पूणच ााले आहे. मात्र इींददरा आवास योजने

अींतगचत बाींिकाम ाालेल्या ३७४ वैयस्क्तक शौचालयाींपैकी १९२ शौचालये नादरु
ु स्त स्स्थतीत

आहे त. सदर कु्ुींबे सामदु हक व सावचजननक शौचालयाींचा वापर करत असल्याने स्वच्छ भारत
शमशन (ग्रामीण) अींतगचत ग्रामपींचायत, दहयाले हागणदारीमुक्त घोवषत करणेबाबतचा ठराव
पींचायत सशमती, डहाणू याींचेमार्चत स्जल्हा पररषद, पालघर याींना प्राप्त ााला आहे . सदर ठराव
अहवालासह स्जल्हा पररषदे कडून

शासनास सादर करण्यात आला आहे .

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
हहांगोली जजल््यातील ववववध पाणी पुरवठा योजनाांना तनधी लपलध ध
िरुन प्रलांबबत िामे पण
ू फ िरण्याबाबत

(३४)

११८७४४ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), श्रीमती तनमफला गाववत

(इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी), श्री.वसांतराव चव्हाण

वव.स. ४९१ (25)
(नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषफवधफन
सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.िुणाल

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :
खल
ु ासा करतील काय :-

पाटील

(धळ
ु े

ग्रामीण),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) दहींगोली स्जल्ह्यातील दोन मुख्यमींत्री पेयजल योजनेच्या कामासाठी दोन को्ी रुपयाची

गरज असताना शासनाने केवळ रुपये २० लाख ननिी ददल्यामुळे मींजूर ाालेली पाणी पुरवठा
योजना व शसींचनाची कामे प्रलींत्रबत असणे, चारपैकी तीन प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजनाींच्या

दरु
ु स्तीींला दोन वषाचपासन
ू ननिी मींजरू असन
ू ताींत्रत्रक तपासणी अहवालासाठी साडेबारा लाख
रुपये न भरल्याने प्रस्ताव शासनाकडे पाठववण्यात न येणे,

मौजे येहळे गाव (ता.औींढा

नागनाथ, स्ज.दहींगोली) येथील मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाींतगचत अींदाजपत्रकात मान्यता

दे ऊन ननिी उपलब्ि न होणे, औींढा नागनाथ तालुक्यातील २२ ताींडयामध्ये ननमाचण ाालेली

पाणी ्ीं चाई दरु करण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार करण्यात येणे तसेच
कळमनरु ी तालक्
ु यातील पाणी ्ीं चाईमळ
ु े ग्रामस्थाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तयानुषींगाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाींतगचत दहींगोली स्जल्ह्यातील रु.१०.०७ को्ी इतक्या

तकीं मतीच्या ०५ पाणीपुरवठा योजनाींना मींजूरी दे ण्यात आली आहे . तयापैकी केवळ दोन
योजनाींच्या कामाचे कायाचरींभ आदे श दे ण्यात आले असल्याने सदर दोन योजनाींच्या पदहल्या

्प्याच्या अींमलबजावणीकररता महाराषर जीवन प्राधिकरणास रु.१८७.६४ लक्ष व स्जल्हा
पररषदे स रु.२०.६२ लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे. अन्य योजनाींच्या
कामाचे कायाचदेश दे ण्यात आल्यानींतर सदर योजनाींना ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येईल.
पन
ु रुस्ज्जववत

करावयाच्या

तीन

प्रादे शशक

पाणीपरु वठा

योजनाींबाबत

महाराषर

जीवन

प्राधिकरणाने उपस्स्थत केलेल्या ताींत्रत्रक त्रु्ीची पत
च ा स्जल्हा पररषदे कडून करण्यात येत आहे .
ु त

तसेच सदर योजनाींच्या ताींत्रत्रक तपासणीसाठी शुल्क आकारण्यात येऊ नये अशा सच
ू ना
महाराषर जीवन प्राधिकरणास शासन स्तरावरुन दे ण्यात आल्या आहे त.

औढा नागनाथ तालुक्यात ्ीं चाई कालाविीत उपाययोजना राबववताींना कोणताही गैरव्यवहार
ाालेला नाही. तसेच कळमनरु ी तालक्
ु यातील ्ीं चाई दरू करण्यासाठी ९ गावाींना ्ॅं करने, ६६

गावाींना ९२ ववींिन ववदहरी/बोअर अधिग्रहण करुन पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे . १३
योजनाची ववशेष दरु
ु स्ती मींजूर असून तयाची अींमलबजावणी सुरु आहे .
(२) होय.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४९१ (26)
पुणे जजल््यातील मुख्यमांत्री पेयजल योजनेतील टप्पा १ मधील ४ िामे
अव्यवहायफ ठरल्याबाबत

(३५)

१२०१३६ (२३-०७-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) पुणे स्जल्ह्यातील मुख्यमींत्री पेयजल योजनेतील ्प्पा १ मिील बल्लाळवाडी, ्ाकळीहाजी,

खडकी, आळीं दी म्हातोबाची अशी एकूण ४ कामे नामींजूर केल्याने तयाच्या ऐवजी खेड (स्ज.पुणे)

तालुक्यातील गाव मौजे काळूस आणण रोह्कल या दोन गावाींचा समावेश ्प्पा १ मिे करण्यात
यावा अशी लेखी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजी मा.पाणीपुरवठा
मींत्री याींचेकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननिीींच्या मागणीच्या अनुषींगाने खेड तालक्
ु यातील गाव मौजे काळूस

आणण रोह्कल या गावाींचा समावेश मुख्यमींत्री पेयजल योजना ्प्पा १ मिे करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास तयाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) मौ. रोहकल (ता. खेड) या गावासाठी स्थाननक मागणीनुसार राषरीय ग्रामीण पेयजल
कायचक्रमाींतगचत सन २०१२-१३ मध्ये योजना राबवन
ू ग्रामपींचायतीकडे दे खभालीसाठी हस्ताींतररत

केली आहे . सदर योजनेतन
ू परु े शा क्षमतेने पाणीपुरवठा सरु
ु आहे . तयामळ
ु े गावठाणासाठी नवीन
योजनेची मागणी नाही.

तसेच मौ. काळूस (ता. खेड) ग्रामपींचायतीच्या मागणीनस
ु ार वा्े करवाडी, पवळे वाडी,

माळवाडी (त्रबवरवाडी) या वस्तयाींचा समावेश राषरीय ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाच्या सन २०१८-

१९ च्या कृती आराखड्यात करण्यात आला आहे . तयानस
ु ार योजनेचे सवेक्षण व अींदाजपत्रके
तयार करण्याचे काम सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ववदभाफतील पाणी टां चाईच्या लपाययोजनाांसाठी स्थापन िेलेल्या पथिाच्या अहवालाबाबत
(३६)

१२१५१२ (२३-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे
श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा) :
खुलासा करतील काय :-

(आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ववदभाचतील पाणी ्ीं चाईच्या उपाययोजनाींचा आढावा घेण्याकररता पाणीपरु वठा व स्वच्छता
ववभागाने मींत्रालयीन स्तरावरील पथकाचे गठण करण्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये
वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४९१ (27)

(२) असल्यास, सदर पथकाने वाशशम, अकोला, यवतमाळ व अमरावती स्जल्हयातील ग्रामीण
तसेच नागरी भागातील ्ीं चाई उपाययोजनेअींतगचत शासनस्तरावरुन मान्यता दे ण्यात आलेल्या
उपाययोजनाींच्या कामाींची पाहणी करुन तयाबाबतचा अहवाल शासनास सादर केला आहे काय,
(३) असल्यास, वाशशम स्जल्हयात मुख्यमींत्री पेयजल योजनद्तगचत स्जल्हयातील १० पाणी
पुरवठा योजनाींचे पुनरुज्जीवत करण्यात आले मात्र बहुताींश प्रकल्प कोरडे पडल्यामुळे गावकयाींना पाण्यासाठी भ्कींती करावी लागत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी पाहणी पथकाने ददलेल्या अहवालानुसार शासनाने ववदभाचतील
पाणी ्ीं चाई दरू करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) वाशशम स्जल्हयातील मुख्यमींत्री पेयजल योजने अींतगचत १० प्रादे शशक पाणी पुरवठा
योजनाींचे पन
सन २०१९ मध्ये सदर योजना
ु रुज्जीवन करण्याची कामे प्रगतीत असन
ू
कायाचन्वीत करण्याचे ननयोजन आहे . तथावप सन २०१७ चे पावसाळयात िरणामध्ये जलसाठा
कमी ााल्याने उन्हाळयात १० योजनाींपैकी २ योजनाींचे उद्भव कोरडे पडल्याचे ददसून आले.

तयाचप्रमाणे वाशशम स्जल्हयात वपण्याचे पाणी ्ीं चाई ननवारणाथच, सन २०१७-१८ कररता

एकूण ५१० गावाींकररता ५७८ उपाययोजनाींचा समावेश असलेला अींदाजे रु. ४४८.५० लाख
एवढया तकीं मतीचा वपण्याचे पाणी ्ीं चाई आराखडा मींजरू करण्यात आला होता.

तसेच वपण्याचे पाणी ्ीं चाई अींतगचत ४७ गावाींना ४४ ्ँ करव्दारे व २५४ गावाींना ३२७

ववदहर/बोअर अधिग्रहणाव्दारे पाणी पुरवठा करणे या उपाययोजना ग्रामपींचायतीींच्या मागणी
नुसार राबववल्या आहे त.
तयामळ
ु े

वाशशम

स्जल्हयात,

्ीं चाई

कालाविीत

वपण्याच्या

पाण्यासाठी भ्कींती करताींना आढळून आले, ही बाब खरी नाही.

पाण्यासाठी

गावकरी

(४) पाहणी पथकाने शासन स्तरावरुन मान्यता दे ण्यात आलेल्या उपाययोजनाींचा आढावा
घेतला होता. तया अनुषींगाने उपाययोजना पूणच करुन तातडीने पाणी पुरवठा करण्यासींबींिी

सूचना ददल्या होतया. तसेच सींभाव्य ्ीं चाई कृती आराखडयानुसार आवश्यक तया पाणी ्ीं चाई

उपाययोजना घेऊन ववदभाचतील पाणी ्ीं चाई ननवारणाथच आवश्यक कायचवाही सवच सींबींधिताींकडून
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४९१ (28)
इचलिरां जी (जज.िोल्हापूर) नगरपररषद क्षेत्र व ग्रामपांचायतीांसाठी अन्न धान्य ववतरण
अधधिाऱयाचे स्वतांत्र िायाफलय मांजरु िरण्याबाबत

(३७)

१२१९९८ (२३-०७-२०१८).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इचलकरीं जी (स्ज.कोल्हापूर) नगरपररषद क्षेत्र व ग्रामपींचायतीींसाठी अन्न िान्य ववतरण

अधिकाऱयाचे स्वतींत्र कायाचलय मींजरु करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २४
माचच, २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इचलकरीं जी शहरासाठी १ पुरवठा ननररक्षण अधिकारी (नायब तहशसलदार दजाच)
आणण

३

पुरवठा

ननररक्षक (अव्वल कारकुन दजाच) अशी पदे

शहरातील परवान्याींच्या

तपासणीसाठी मींजुर असून तयापैकी पुरवठा ननरीक्षण अधिकारी (नायब तहशसलदार दजाच) हे

पद अन्न िान्य ववतरण अधिकारी (नायब तहशसलदार दजाच) म्हणून रूपाींतरीत करण्याची
मागणी ननवेदनात केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१९-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) ववभागातील पदाींचा आकृतीबींि
ननस्श्चत करण्याची कायचवाही सुरु आहे . आकृतीबींिाचा प्रस्ताव अींनतम ्प्प्यावर आहे.
___________

लपिुमार (सब ज्युतनअर) गटातील राज्यस्तर प्राववण्यप्राप्त िबड्डी खेळाडून
ां ा नोिर भरतीमध्ये
५ टक्िे “ि” वगीय पदािररता पात्र ठरववण्यास होत असलेला ववलांब

(३८)

१२२१८०

(सािोली) :

(२०-०७-२०१८).

श्री.चरण

वाघमारे

(तुमसर),

श्री.राजेश

िाशीवार

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उपकुमार (सब ज्यनु नअर) ग्ातील राज्यस्तर प्राववण्यप्राप्त कबड्डी खेळाडून
ीं ा ५ ्क्के
नोकर भरतीमध्ये क वगीय पदाकररता पात्र ठरववण्याचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीनी
मा.क्रीडा व युवक कल्याण मींत्री, याींना ददनाींक २९ मे, २०१८ ला ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

समान

ननयमानुसार

स्पिाच

खेळणाऱया

परीं तु

र्क्त

असल्याने अशा खेळाडून
ीं ा योग्य वागणूक शमळत नाही हे ही खरे आहे काय,

वयोग्

वेगळा

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (११-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) सब ज्युननअर वयोग्ात खेळणारे खेळाडू हे तयाींच्या खेळ ववषयक कारकीददच च्या

प्रथम स्पिाचतमक ्प्प्यावर कामधगरी करीत असतात. तयामुळे सदर वयोग्ातील खेळाडून
ीं ी
साततयाने सराव करुन ज्यनु नअर व शसनीअर वयोग्ातील अधिकच्या स्पिेमध्ये कौशल्य

दाखववणे अशभप्रेत आहे . तयामुळे सद्यस्स्थतीत सब-ज्युननअर वयोग्ातील खेळाडून
ीं ा ५ ्क्के
खेळाडू आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अांधारी, सराटी, बोदवड (ता.शसल्लोड, जज.औांरगाबाद) या गावाांतील पाणीटां चाईबाबत
(३९)

१२२५८१ (२३-०७-२०१८).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अध दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अींिारी, सरा्ी, बोदवड (ता.शसल्लोड, स्ज.औरीं गाबाद) या गावाींत पाणी ्ीं चाई ननमाचण ााली
असल्याचे तसेच चारनेर व चारनेरवाडी येथे पाणीपरु वठा करणा-या सावचजननक ववदहरीतन
ू काही
व्यक्ती शेतीला पाणीपुरवठा करत असल्याने या गाींवातही पाणी्ीं चाई ननमाचण ााली असल्याचे
ददनाींक ६ मे, २०१८ रोजी वा तयासुमारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत येथील ६० मदहलाींनी ग्ववकास अधिकारी व तहशसलदार याींना
ननवेदन दे वून तक्रार दाखल केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तयानस
ु ार कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०९-२०१८) : (१)

शसल्लोड तालक्
ु यातील (स्ज.औरीं गाबाद) अींिारी,

सरा्ी व बोदवड या गावाींत पाणी ्ीं चाई ननमाचण ााली होती, हे खरे आहे .
काही

तथावप चारनेर व चारनेरवाडी येथे पाणीपुरवठा
व्यक्ती शेतीला

ााली, हे खरे नाही.

पाणीपुरवठा

करत

करणाऱया

असल्याने या

सावचजननक

गाींवातही

ववदहरीतून

पाणी्ीं चाई

ननमाचण

(२) व (३) याबाबत ६० मदहलाींचे कोणतेही तक्रारीचे ननवेदन तालक
ु ा स्तरावर प्राप्त ााले
नाही.

तथावप अशी तक्रार ग्रामपींचायतीकडे दद. २ मे, २०१८ रोजी प्राप्त ााली होती. या

तक्रारीच्या अनुषींगाने वस्तुस्स्थती पुढील प्रमाणे आहे :चारनेर

व

चारनेरवाडी

या

दोन्ही

गावाींसाठी

चारनेर

गावाजवळ

असलेल्या

दोन

ववहीरीींमिन
ू दोन स्वतींत्र नळ पाणी परु वठा योजना असन
ू तयाव्दारे दोन्ही गावाींस ननयशमत
पाणी पुरवठा करण्यात येतो.

तसेच चारनेर गावालगत असलेल्या चारनेर मध्यम प्रकल्पात ग्रामपींचायतीच्या मालकीची

आणखी एक नतसरी ववहीर असून सदर ववहीरीचा उपयोग उन्हाळयामध्ये पाणी ्ीं चाई
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कालाविीत करण्यात येतो. ्ीं चाई कालाविीत ज्यावेळी नळ योजनेच्या ववहीरीची पाणी पातळी
कमी होते तयावेळी सदर ववहीरीवरुन पाईप लाईनव्दारे नळ योजनेच्या दोन्ही ववहीरीत पाणी
्ाकण्यात येऊन चारनेर व चारनेरवाडी या दोन्ही गावाींस नळाव्दारे पाणी पुरवठा करण्याींत
येतो.

सदर नतसरी ववहीर ही पाणी ्ीं चाई कालाविीत वापरात येत असल्यामळ
ु े दरवषी पाणी

्ीं चाई कालाविीत सदर पाणी परु वठा ववहीरीवरुन पाणी पुरवठा सुरु करण्यापूवी साचलेल्या

पाण्याचा उपसा करणे आवश्यक असते. परीं तु यावषी ग्रामपींचायतीकडील ववद्युत पींप नादरु
ु स्त
असल्यामळ
ु े ग्रामपींचायत सदस्य असलेल्या शेतकऱयाकडून ववद्यत
ु पींप घेऊन सदर ववहीरीतील
घाण/दग
ां ीयुक्त पाण्याचा उपसा करुन तयाच शेतकऱयाच्या शेतात सोडण्यात आले होते. या
ु ि
दरम्यानच्या काळात तक्रारदाराींनी यासींदभाचत ददलेल्या तक्रारीची तवरीत दखल घेण्यात येऊन

ग्रामपींचायतीकडून कायचवाही करण्यात आली आहे व सींबींधित शेतकऱयाचा ववद्युत पींप
काढण्यात येऊन ग्रामपींचायतीचा ववद्युतपींप तातकाळ बसववण्यात आला आहे .

तयामळ
ां ीयक्
ु े ददनाींक २ ते ७ मे, २०१८ पयांत सदर घाण/दग
ु ि
ु त पाण्याचा उपसा करण्यात

येऊन ददनाींक ७ मे, २०१८ पासून सदर अस्थायी ववहीरीवरुन ग्रामपींचायतीमार्चत नळ
योजनेच्या ववहीरीत पाणी ्ाकणे सुरु करण्यात आले होते. दोन्ही गावात (उक्त कालाविी
वगळता) ननयशमतपणे सुरळीत व पुरेशा प्रमाणात पाणी पुरवठा सुरु आहे .

तयाचप्रमाणे शसल्लोड तालक्
ु यातील (स्ज. औरीं गाबाद) अींिारी, सरा्ी व बोदवड या गावाींत

नळ पाणी पुरवठा योजनेतून पाणी पुरवठा बींद ााल्यामुळे ननमाचण ाालेल्या वपण्याचे पाणी
्ीं चाई ननवारणाथच ्ँ करव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
औरां गाबाद जजल््यातील पाणी टां चाईबाबत
(४०)

१२३३३२ (२५-०७-२०१८).

शशवाजीनगर) :
काय :-

श्री.अध दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अबू आजमी (मानखूदफ

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील ५०२ गावे, ९० वाड्याींना ५०८ ्ँ करद्वारे पाणीपरु वठा करण्यात येत असून
औरीं गाबाद स्जल्ह्यात १६,२६९ जलयक्
ु त शशवाराची कामे होऊनही १९० गावे व १३ वाड्याींना

्ँ करद्वारे पाणीपुरवठा सुरु असल्याचे ददनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास
ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सोयगाींव

(स्ज.औरीं गाबाद)

शहर

व

ग्रामीण

भागातील

हातपींप नादरु
ु स्त

होणे, तालुक्यातील ११ प्रकल्पाींच्या पाणी पातळीत होत असलेली घ् तसेच प्रशासनाच्या

दल
च ामळ
ु क्ष
ु े १८ गाींवात भीषण पाणी्ीं चाई ननमाचण ााल्याचे ददनाींक २७ माचच, २०१८ रोजी वा
तयासुमारास ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त हातपींपाची दरु
ु स्ती करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत तसेच
याींस जबाबदार असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची सवचसािारण कारणे कोणती ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.
ददनाींक

२७.०३.२०१८

तकीं वा

तयापूवी

पींचायत

सशमती,

सोयगाव

अींतगचत

एकाही

ग्रामपींचायतीने पींचायत सशमती तकीं वा स्जल्हा पररषद, पाणी परु वठा उपववभागाकडे पाणी ्ीं चाई

उपाययोजनाींची मागणी केलेली नसल्यामळ
ु े भीषण पाणी्ीं चाई ननमाचण ााल्याचे ननदशचनास
आलेले नाही.
तसेच

भूगभाचतील पाण्याच्या पातळीत घ् ााल्याने काही हातपींप थाींबून थाींबून चालतात.
पींचायत

सशमती,

सोयगाव

अींतगचत

ग्रामीण

भागातील

हातपींप

दरु
ु स्तीचे

काम

ग्रामपींचायतीकडून तक्रार प्राप्त होताच ४८ तासाींच्या आत करण्यात येते. २७ माचच, २०१८
अखेर सोयगाींव शहरी भागातील १ व ग्रामीण भागातील १७ नादरु
ु स्त तक्रारीचे ननराकरण करुन
पाणी पुरवठा चालू करण्यात आलेला आहे. तयामळ
ु े दरु
ु स्ती अभावी हातपींप बींद नाहीत.

हातपींप दरु
ु स्तीसाठी स्जल्हा पररषदे व्दारे सादहतय पुरवठा केला जातो. तयामुळे हातपींप

दरु
ु स्तीची कामे केली जातात. प्रतयेक मदहन्यात नादरु
ु स्त असलेल्या हातपींपाच्या तक्रारीचे
ननवारण पींचायत सशमतीकडील हातपींप दरु
ु स्ती पथकाव्दारे ननयशमत करण्यात येत.े तयामुळे
सींबींधिताींवर कायचवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मनोर (जज.पालघर) ग्रामपांचायत पररसरातील ववस्तारीत नळ पाणीपरु वठा
योजनेची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४१)

१२३६०० (२५-०७-२०१८).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
करतील काय :-

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मनोर (स्ज.पालघर) ग्रामपींचायत पररसरातील ववस्तारीत नळ पाणीपुरवठा योजनेस रुपये ७
को्ी ४५ लाख इतका ननिी मींजरू ााला असणे, सदर काम १८ मदहन्यात पण
ु च करणे

आवश्यक असताींना माहे माचच, २०१७ मध्ये १४ मदहने होऊनही ठे केदाराने काम पूणच न
केल्याने काजूपाडा, ताींबडमाळ व िाकरपाडा येथील वस्तयाींमिील मदहलाींना पाण्याअभावी
भ्कींती करावी लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी सबींधित ठे केदार व अधिकारी याींचक
े डे
पाठपुरावा करुनही सदरहु काम प्रलींत्रबत असल्याने सींबींधित ठे केदार व अधिकारी याींचे ववरुद्ध
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. बबनराव लोणीिर (२१-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२) वाढीव मनोर नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या स्वीकृत ननववदे नुसार अस्स्ततवातील जॅकवेल व
पींपगह
ृ वापरण्याचे प्रस्ताववत होते. तथावप, शासकीय तींत्रननकेतन, ठाणे याींनी अस्स्ततवातील
जॅकवेलची पाहणी करुन सादर केलेल्या अहवालनस
ु ार काही महतवाची अनतररक्त कामे उद्भवली.
सदर अनतररक्त कामे करण्यास इच्छुक नसल्याचे ठे केदाराने कळववल्यामुळे या कामाींसाठी
स्वतींत्र ननववदा काढण्याची कायचवाही सुरु आहे .

सदर योजनेची एकूण कामे ८०% पूणच ााली असून योजना अींशत: कायाचस्न्वत करुन

काजप
ू ाडा, ताींबडमाळ व िप
ु ोंडापाडा याींना र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ पासन
ू पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात
आला आहे . तथावप, सदर योजना पूणच क्षमतेने कायाचस्न्वत ााली नसल्याने पाणी पुरवठा कमी
दाबाने सुरु आहे.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लदगीर व जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यात रे शनिाडफ ववभक्त िरण्याबाबत
(४२)

१२४१०६ (२३-०७-२०१८).

डॉ.सुधािर भालेराव (लदगीर) :

सन्माननीय अन्न व

नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उदगीर व जळको् (स्ज.लातरू ) तालुक्यातील ६९८५५ शशिापत्रत्रकािारक कु्ुींबातील अनेक
व्यक्ती कु्ुींबापासून ववभक्त ााल्या असन
ू ही तयाींची नावे एकत्रत्रत स्वरुपातील शशिापत्रत्रकाींमध्ये
असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उदगीर व जळको् तालक्
ु यात ववभक्त रे शनकाडच करुन दे णे सींदभाचतील
कायचवाही बींद असल्याने ववभक्त ाालेल्या अनेक कु्ुींबाींना शासनाच्या ववववि योजनेचा लाभ
घेणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तयानस
ु ार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२७-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
जानेवारी, २०१८ ते मे, २०१८ या कालाविीत

ववभक्त शशिापत्रत्रकेसाठी उदगीर

तालक्
ु यात एकूण १६ अजच व जळको् तालक्
ु यात ३ अजच प्राप्त ााले असन
ू सदर अजाांवर
कायचवाही करुन अजच ननकाली काढण्यात आले आहेत.

मे-२०१८ नींतर ववभक्त शशिापत्रत्रकेसाठी एकूण ४० अजच प्राप्त ााले असन
ू तयानुसार ४०

ववभक्त नववन शशिापत्रत्रका दे णेबाबतची कायचवाही करण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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िोल्हापूर जजल्हयातील शाळाांमधील वगफखोल्या मोडिळीस आल्याबाबत
(४३)

१२४४६३ (२३-०७-२०१८).

(शाहूवाडी) :

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

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर स्जल्हयातील ५७९ शाळाींमिील २२६ वगचखोल्या मोडकळीस आल्याचे माहे मे,
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनानाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले व
तयानुसार या मोडकळीस आलेल्या वगचखोल्याींची पावसाळयापूवी दरु
ु स्ती करण्याकरीता कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच याबाबतची सद्यस्स्थती काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
५७९ शाळाींतील १२२६ वगचखोल्याींची दरू
ु स्ती आवश्यक आहे .

(२) स्जल्हा ननयोजन सशमतीकडून २०१८-१९ मध्ये २७४ शाळाींमध्ये दरू
ु स्तीची कामे मींजूर

करण्यात आली असून ७० नवीन वगचखोल्याही मींजूर करण्यात आल्या आहे त. तसेच १४ व्या
ववतत आयोगाच्या ननिीतन
ू प्रािान्याने शाळा दरू
ु स्तीची कामे करून घेणेबाबत ग्रामपींचायतीींना
सूधचत करण्यात आले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दे वळा (जज.नाशशि) तालक्
ु यातील पाणीपरु वठा योजना िालबा्य झाल्याबाबत
(४४)

१२४९९७ (२५-०७-२०१८).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) दे वळा (स्ज. नाशशक) तालक्
ु यातील पाणीपुरवठा योजना या कालबाह्य ााल्याने तीव्र
पाणी्ीं चाई ननमाचण ााल्याने अनेक गावाींमध्ये ्ँ करने पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे माहे
मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तालुक्यातील पाणी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेच्या
प्रस्तावाींना तातडीने मान्यता दे ऊन पाणीपरु वठा करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे .
दे वळा तालुक्यातील ३ गावे व ६ वाडयाींना ्ँ करने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे .

(२) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायचक्रम कृती आराखडा २०१८-१९ मध्ये दे वळा तालुक्यातील ९
गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ४९१ (34)
िेळापूर (जज.यवतमाळ) येथील रे शनवाटप िरणाऱयाांसांदभाफत खोटा अहवाल सादर िेल्याबाबत
(४५)

१२५११३ (२३-०७-२०१८).

श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :

सन्माननीय अन्न

व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केळापूर (स्ज.यवतमाळ) येथील रे शनमार्ीया श्री.दततात्रय मुस्तीलवार व श्री.योगेश
मुस्तीलवार याींना सींरक्षण दे णाऱया तहशसलदार श्री.शैलेश काळे तसेच ततकाशलन पुरवठा
ननरीक्षण अधिकारी श्री.हनमींतु रजनलवार याींची चौकशी करणे, िान्य मार्ीयाींना सींरक्षण दे णे
तसेच तयाींच्या सींदभाचत पाठववलेल्या खो्या अहवालाची सखोल चौकशी करून सींबींधित

दोषीींववरोिात कारवाइच करण्याची लेखी मागणी श्री.ववनोद दामोदर शसींघाननया सरधच्णीस,
यशवींतराव

चव्हाण

सोशल

र्ोरम,

महाराषर

प्रदे श

शास्त्री

नगर,

पाींढरकवडा,

केळापूर

(स्ज.यवतमाळ) याींनी ददनाींक २५ मे, २०१५ रोजी व तद्नींतर अनेकदा स्जल्हाधिकारी,

यवतमाळ, स्जल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ, ववभागीय आयुक्त, अमरावती, मा.मुख्य
सधचव, महाराषर शासन, प्रिान सधचव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभाग,
मा.अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींचकडे सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २२ डडसद्बर, २०१५ रोजी मा.अन्न,
नागरी परु वठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींचक
े डे सववस्तर ननवेदन सादर केले असता तयाींनी
“तातडीने चौकशी करून १५ ददवसात अहवाल” सादर करण्याचे आदे श उपसधचव, अन्न, नागरी
पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभाग याींना ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तयानुसार सींबींधित दोषीींववरोिात कोणती कारवाइच केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (२७-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय, रास्तभाव िान्य दक
ु ानदार श्री.दततात्रय मस्
ु तीलवार याींच्याववरुध्द र्ौजदारी गन्
ु हा
दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी खालच्या न्यायालयाकडून दोषमुक्त केले आहे . या
आदे शाववरुध्द स्जल्हा व सत्र

न्यायालयात अवपल दाखल करण्याची कायचवाही सुरु आहे . दोषी

अधिकारी/ कमचचाऱयाींची ववभागीय चौकशी करण्यात आलेली आहे . सदर प्रकरण स्जल्हास्तरीय
भ्रष्ाचार ननमल
ुच न सशमतीपुढे सादर केलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िुलाबा, मुांबई येथील रां गभवन या ऐततहाशसि खुल्या रां गमांचाच्या नत
ु नीिरणाबाबत
(४६)

१२५१५५ (२०-०७-२०१८).

श्री.राज परु ोहहत (िुलाबा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायफ

वव.स. ४९१ (35)
(१) मुींबई येथील कुलाबा मतदार सींघातील मेरो शसनेमा स्स्थत रीं गभवन हे ऐनतहाशसक एकमेव
खुले रीं गमींच गेल्या तकतयेक वषाचपासून बींद असल्याचे माहे जून २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदशचनास आली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रीं गमींच बींद असल्यामळ
ु े शासनाच्या महसल
ु ात घ् होत आहे हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, या रीं गमींचाच्या दरु
ु स्ती व नुतनीकरणाकररता शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या ननणचयानुसार रीं गभवन व आजुबाजच
ु ा पररसर शाींतता

क्षेत्र म्हणून घोवषत करण्यात आलेला आहे . तयामळ
च :
ु े रीं गभवन व तेथील कायचक्रमाींवर पूणत
बींदी आहे .

(३) रीं गभवन व आजुबाजुचा पररसर शाींतता क्षेत्र म्हणून घोवषत केल्याने सदर वास्तुचा वापर

करणे शक्य नाही. तयामळ
ु े सदर प्रकरणी ननस्श्चत कोणती कायचवाही करता येऊ शकेल
याबाबत पयाचवरण ववभागास ववचारणा करण्यात आली आहे
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोल्हापूर येथील शाहु महाराज वस्तुसांग्रहालयाच्या प्रलांबबत िामाबाबत
(४७)

१२५६८६ (२०-०७-२०१८).

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायफ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर स्जल्ह्यातील छत्रपती शाहु महाराजाींच्या जन्मस्थळी शासनाने महाराजाींच्या
जीवनावर आिारीत वस्तस
ू ींग्रहालय उभारणीचा महतवपण
ू च ननणचय घेऊन अींदाजे रुपये १५ को्ी
६० लक्ष इतक्या ननिीची मान्यता ददली असून पदहल्या ्प्प्याच्या कामाला रुपये २ को्ी
इतका ननिी उपलब्ि ् केला असल्याचे ननदशचनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वस्तूसींग्रालयाच्या उभारणीच्या कामाची सद्यस्स्थती काय आहे तसेच पदहल्या
्प्प्याचे काम तकती ददवसात पण
ू च करण्यात येणार आहे ,

(३) नसल्यास, ननववदा प्रतक्रयेस ववलींब होण्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
छत्रपती शाहु महाराजाींच्या जीवनावर आिारीत वस्तुसींग्रहालय उभारणीच्या रू.२,०८,२९,५६८/इतक्या रक्कमेच्या सि
ु ाररत अींदाजपत्रकास ददनाींक २१ जन
ू , २०१७ च्या शासन ननणचयान्वये
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .

वव.स. ४९१ (36)
(२) दद.०५ जुल,ै २०१८ च्या शासन ननणचयान्वये सदर वस्तुसींग्रहालयाच्या उभारणीच्या न्युनतम

ननववदे स मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर वस्तस
ु ींग्रहालय उभारण्याचे काम पुराततवीय
सींकेतानस
ु ार करावयाचे असल्याने ननस्श्चत कालाविी नमूद करता येणार नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अिोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील प्रादे शशि पाणीपुरवठा योजना प्रलांबबत असल्याबाबत
(४८)

१२५७७२ (२५-०७-२०१८).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) अकोले (स्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील ३२ गावाींतील प्रादे शशक पाणीपुरवठा योजनेच्या

प्रलींत्रबत कामाींसाठी सि
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता शमळण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी
ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजी वा तयासुमारास शासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढळून आले

व तयानुसार सदर पाणीपुरवठा योजनेस सुिारीत प्रशासकीय मान्यता दे णेबाबत कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) व (३) प्रस्तुत योजनेच्या कामाच्या सींकल्पनेत बदल ााल्यामळ
ु े खचाचत वाढ ााली आहे.

वाढीव खचाचच्या अनष
ु ींगाने तपासणी करुन सि
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायचवाही
करण्यात येत आहे.

___________
तुळजापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पाणी पुरवठा योजनाांच्या प्रलांबबत िामाांबाबत
(४९)

१२५८८२

(२५-०७-२०१८).

श्री.मधि
ु रराव

चव्हाण

(तळ
ु जापरू ) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धचींचोली, ददींडग
े ाव, मानमोडी, म्
ु ाच व कात्री (ता.तळ
ु जापरू , स्ज.सोलापरू ) या गावाींसाठी
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाींतगचत नळपाणी पुरवठा योजना मींजूर आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरील योजनाींचे कायाचरींभ आदे श किी ददलेले आहे त, तयानुसार सदर योजना
पण
ू च करण्यासाठीचा कालाविी तकती वषे आहे , कालाविी पण
ू च होऊनही कामे पण
ू च ााली
नसल्यास तयाची कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास, लाखो रुपये खचच होऊन तसेच ्द् डरमिील अ्ी व शतीनुसार कामे न ााल्याने
सदर कामास ववलींब करणाऱया कींत्रा्दार व अधिकाऱयाींवर शासनाने काेेणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९१ (37)

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०९-२०१८) : (१) होय.
(२) अ.क्र. योजनेचे नाव कायाचरींभ आदे श ददनाींक कामाचा पूणच करण्याचा कालाविी
१ धचींचोली ०७/०४/२०१५ १२ मदहने

२ ददडींगाव १७/०४/२०१५ १८ मदहने
३ मानमोडी १३/०५/२०१५ १२ मदहने
४ मु्ाच २७/०६/२०१५ ०६ मदहने

५ कात्री २०/१२/२०१२ २४ मदहने
राषरीय ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या सवच कामाींची अींमलबजावणी जसे मागणी,

ननववदा, ननववदा स्स्वकृती, योजनेचे कायाचरींभ दे ण,े कामावर ननयींत्रण कायाचन्वयन व योजना

पूणच ााल्यावर दे खभाल दरु
ु स्ती करण्याची जबाबदारी ग्राम पाणी पुरवठा सशमतयाींची आहे .
वरील कामे पाणी पुरवठा व स्वच्छता सशमती व कींत्रा्दार याींच्या दल
च ामळ
ु क्ष
ु े ववदहत
कालाविीत पण
ू च न ााल्याने सदर योजना प्रलींत्रबत आहे त.

(३)ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता सशमती व कींत्रा्दार याींचम
े ध्ये समन्वय नसल्याने ज्या
योजना रखडलेल्या आहे त अशा योजनाींच्या कामाचे कायाचन्वयन व सींननयत्रण हे शासनाच्या

ददनाींक ९ माचच, २०१८ रोजीच्या ननणचयानुसार स्जल्हा पररषदे च्या यींत्रणेकडे दे ण्यात आलेले
आहे , तयानष
ु ींगाने योजना पण
ू च करण्याची कायचवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्ति मांडळाच्या मराठी भाषा तज्ञ सशमतीचे
अध्यक्ष पद ररक्त असल्याबाबत

(५०)

१२६३२५ (२३-०७-२०१८).

श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा) :

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय

(१) महाराषर राज्य पाठयपुस्तक मींडळाच्या मराठी भाषा तज्ञ सशमतीचे अध्यक्ष पद गत तीन
वषाचपासुन ररक्त असल्याचे माहे माचच २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशचनास आले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने अध्यक्ष ननयुक्त न करता र्क्त सशमती गठीत केली असून उक्त
सशमती सदस्याींनी ददनाींक २९ डडसद्बर २०१७ रोजी वा तया सुमारास अध्यक्षाववना ाालेल्या

बैठकीत अ्यासक्रम तयार करुन बालभारती, सुभम भारती व कुमार भारती या पुस्तकाींना
ननिाचररत करण्यास मान्यता दे वन
ू प्रकाशीत करण्यात आली हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले

व तयानस
ु ार उक्त अध्यक्ष पद ननयक्
ु त करण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४९१ (38)
श्री. ववनोद तावडे (२५-०९-२०१८) : (१) अींशींत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) मराठी भाषा सशमतीचे गत १० मदहन्यापासून ररक्त असलेले पद ननयुक्त करण्याची
कायचवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मर श
ु णपव
ू च सवच प्रतक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुर शण: शासकीय मध्यवती मुर शणालय, मुींबई.

