
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह्यात पाणलोट मनरेगाांतगगत शतेतळयाांच े 
िामाांच ेरेिॉडग गहाळ झाल्हयाबाबत 

  
(१) १९४७४ (२०-०८-२०१६). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह्यातील पाणलो् मनरेगाींतगगत झालले्हया शतेतळयाींच्या 
कामाची चार पथक चौकशी करताना सममतीने अनेक देयके ताब्यात घेण्याच े
ठरविल ेअसता अनेक कामाींचे रेकॉडग गहाळ झाल्हयाच ेचौकशीत आढळून आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(२) मौिे सलगरा ब.ु हतराळ, सािळी, कलींबर आदी वि्ाकणच्या कामाची 
चौकशी केली असता एम.बी. (मोिमाप बकु) मध्ये खचग केल्हयाची नोंद 
घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नाींदेड जिल्ह्यात पाणलो्, िलयकु्त मशिाराची कामे करणारे 
कीं त्रा्दार लातरू, उस्मानाबाद, परभणी आदी जिल्ह्यात पाणलो्, िलयकु्त 
मशिाराींची कामे करीत असल्हयाबाबत एका अधिकाऱ्याने ननदशगनास आणल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात आहे, नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर प्रकरणी प्राथममक चौकशी करण्यात आली असनू दोषी आढळून 
आललेे अधिकारी तालकुा कृषी अधिकारी-१, मींडळ कृषी अधिकारी-२ 
याींचेविरुध्द कृषी आयकु्तालय याींचेकड ेप्रशासकीय कायगिाहीचा प्रस्ताि सादर 
केला असनू दोषी कमगचारी कृषी पयगिेक्षक-३, कृषी साहाय्यक-६ याींना 
ननलींबबत केलेले आहे. 
  

___________ 
  

अांतरगाव (ता.भूम, जि.उस्मानाबाद) येथील शतेिऱयाांने  
ििग फेडण्यासाठी मूत्रवपांड वविण्याबाबत 

  
(२) २६८३४ (१२-०४-२०१७). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसल,े श्री.ख्वािा बेग : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींतरगाि (ता.भमू, जि.उस्मानाबाद) येथील श्री.अरुण गोरे या शतेकऱ्याींने 
किग फेडण्यासाठी मतू्रवप ींड विकण् याची परिानगी ममळणेबाबत जिल्हहाधिकारी, 
उस्मानाबाद याींचेकड ेअिग केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त शतेकऱ्याच े किग तसेच राज्यातील दषुकाळग्रस्त 
शतेकऱ्याींची पणूग किगमाफी करण्यासाठी शासनाने कोणता िोरणात्मक ननणगय 
घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (११-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) उक्त शतेकऱ्याकड ेकोणत्याही प्रकारचे किग नाही. 
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 सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभागाचा शासन ननणगय ददनाींक 
२८/०६/२०१७ अन्िये राज्यातील शतेकऱ्याींसाठी छत्रपती मशिािी महाराि 
शतेकरी सन्मान योिना-२०१७ नसुार किगमाफी ि किग सिलत योिना 
राबविण्याचा ननणगय घेण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

गौडगाव (ता.अक्िलिोट, जि.सोलापूर) येथील जिल्हहा पररषद  
शाळेची दरूवस्था दरू िरण्याबाबत 

  
(३) २९७०३ (१५-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गौडगाि (ता.अक्कलको्, जि.सोलापरू) येथील जिल्हहा पररषदे शाळेची 
दरूिस्था झाल्हयामळेु समुारे ४०० विद्यार्थयाांचे आरोग्य िोक्यात आल्हयाच ेमाहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभागत तक्रार करुनही सदर पररसर स्िच्छ होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्िच्छता 
अमभयानाींतगगत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 कारण िनािरे / ग्रामस्थाींची रहदारी होती. तथावप, विद्यार्थयाांचे 
आरोग्य िोक्यात नव्हत.े 
(२) नाही. हे खरे नाही. 
(३) ि (४) स्िच्छ विद्यालय परुस्कार अींतगगत शाळेचा पररसर स्िच्छ 
करण्यात आलेला आहे. सदर शाळेला स्िच्छतचे्यादृष्ीन े सींरक्षण मभींत 
बाींिण्यात आली आहे.  

___________ 
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महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योिनेंतगगत िें द्रीय सांयुक्त 
सधचवाांनी सादर िेलेल्हया पाहणी अहवालाबाबत 

  
(४) ३०५१२ (१५-०४-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण हमी योिनेंतगगत कें द्रीय सींयकु्त सधचिाींनी 
सादर केलेल्हया पाहणी अहिालात सन २०१४-१५ ि त्यापिुी सरुू करण्यात 
आलेल्हया १४५४९९ कामाींपकैी अनेक कामे अपणूग असल्हयाचे ननदशगनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पाहणी अहिालात प्रलींबबत विकास कामे प्रगतीपथािर 
असल्हयाचे दाखिनू सदर कामे माहे  डसेंबर, २०१६ अखेरपयांत पणूग करण्याच े
आश्िासन ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कामाबाबत कें द्रीय सींयकु्त सधचि याींनी ि कें द्रीय 
ग्रामीण विकास मींत्रालयाच्या उच्चपथस्थ अधिकाऱ् याने याबाबत शासनाच्या 
एकूण कायगक्षमतबेाबत अनेक विकास कामाच्या गनतशीलता खुी्ं ल्हयाबाबत 
शासनाला िबाबदार िरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्याला मनरेगातनू शौचालयाच्या कामासाठी एकूण िॉब 
काडग उददष्ाींपकैी कमी िॉब काडग प्रमाणणत करण्यात आली आहेत, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

कें द्र सरकारच्या सींयकु्त सधचि सममतीचा ददनाींक ४/१/२०१७ रोिीचा 
प्रस्तावित दौरा महत्िाच्या कामामळेु ऐनिेळी रद्द करण्यात आल्हयामळेु 
झालेला नाही.  
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
 तथावप, वित्तीय िषग २०१६-१७ ि त्या आिी सरुु करण्यात आलेली 
कामे ददनाींक ३० िून, २०१८ पयांत तसेच वित्तीय िषग २०१७-१८ दरम्यान 
सरुु करण्यात आलेली ि सद्य:जस्थतीत अपणूग असलेली कामे         
ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ पयांत पणूग करण्याच्या सचूना कें द्र शासनाकडून 
देण्यात आलेल्हया आहेत. 
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(४) हे खरे नाही. 
 िॉब काडगचे लक्षाींक ननजश्चत करुन देण्यात येत नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मुलीांच्या िन्मदरात घट झाल्हयाबाबत 
  
(५) ३२५७८ (१८-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सावगितनि 
आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ मध्ये हिार मलुाींमागे मलुीींचा िन्मदर ८९९ िर 
पोहोचल्हयाने मलुीींच्या िन्मदरात घ् झाल्हयाची मादहती आरोग्य विभागाकडून 
िारी करण्यात आलेल्हया अहिालातनू माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
राज्यात मलुीींच्या िन्मदरात प्रगती होण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०१-०८-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे, 

सन २०१६ मध्ये िन्माच्या िेळी १००० मलुाींच्या मागे ९०४ मलुीींच े
िन्म एिढे प्रमाण आहे. 
(२) राज्यात मलग ननदान करुन होणारे गभगपात रोखण्यासाठी ि मलुीींच्या 
िन्माचे महत्ि प्िनू देण्यासाठी द्.व्ही., रेडीओ जिींगल ऑडीओव्दारे 
िनिागतृी करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे मल ींगगणुोत्तर प्रमाण हा विषय 
जिल्हहा ननयोिन सममतीच्या बठैकीत चचेसाठी घेण्याबाबत सिग जिल्हहाधिकारी 
याींना आयकु्ताींमाफग त पत्र पाठविण्यात आले आहे. 

तसेच गभगपात रोखण्यासाठी शासकीय सींकेतस्थळ ि हेल्हपलानन सरुु 
करण्यात आली आहे. अििै गभगपात करणाऱ्या कें द्राची मादहती देणाऱ्यास 
बक्षीस ददले िात.े तसेच समधुचत प्राधिकारी, याींचेमाफग त सोनोग्राफी कें द्राींची 
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त्रमैामसक तपासणी केली िात.े पीसीपीएनडी्ी कायद्याचा भींग 
करणाऱ्याविरुध्द ननयमानसुार कारिान केली िात.े 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

बीड येथील महाववतरण िां पनीच्या रान्सफामगर दरुूस्तीबाबत 
  
(६) ३३९९२ (१८-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ऊिाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल्हहा महावितरण कीं पनीकड े १०० के.व्ही.ए. ि ६० के.व्ही.ए.चे 
एकूण ककती रान्सफामगर उपलब्ि तथा कायगरत आहेत,  
(२) असल्हयास, माहे िानेिारी, २०१६ त े ददनाींक ३० िून, २०१७ या 
कालाििीत ककती १०० के.व्ही.ए. ि ६० के.व्ही.ए. रान्सफारमगरची दरुूस्ती 
करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त कालाििीत रान्सफामगरच्या दरुूस्तीिर ककती खचग 
करण्यात आला ि सदरहू रान्सफामगर कोणकोणत्या कीं पनीकडून दरुूस्त करून 
घेतले आहेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) महावितरण कीं पनीच्या बीड 
मींडळाींतगगत १०० के.व्ही.ए. क्षमतचेी ६५२६ वितरण रोहीत्र ेकायगरत आहेत ि 
६३ के.व्ही.ए. क्षमतचेी ८०२६ वितरण रोहीत्र ेकायगरत आहेत 
(२) माहे िानेिारी २०१६ त े ददनाींक ३० िून, २०१७ अखेर १०० के.व्ही.ए. 
क्षमतचेी एकूण १४११ ि ६३ के.व्ही.ए. क्षमतचेी एकूण १६४४ वितरण रोहीत्र े
दरुुस्त करण्यात आली आहेत. 
(३) उक्त कालाििीत १०० के.व्ही.ए. क्षमतचेी एकूण १४११ नादरुुस्त वितरण 
रोहीत्र ेदरुुस्त करणेसाठी रुपये २८०.७० लक्ष ि ६३ के.व्ही.ए. क्षमतचेी एकूण 
१६४४ नादरुुस्त वितरण रोहीत्र ेदरुुस्त करणेसाठी रुपये २८०.७० लक्ष इतका 
खचग करण्यात आला आहे. सदर वितरण रोदहत्र े विविि २८ रोदहत्र दरुुस्त 
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करणाऱ्या एिन्सीकडून दरुुस्त करुन घेतले आहेत. त्याींची नािे पढुीलप्रमाणे 
आहेत :- मे.हाय्ेक इलेजक्रकल्हस, बीड, मे.ओरीयन इींडजस्रि, बीड, मे.िषैणिी 
इलेजक्रकल्हस, बीड, मे.व्यींक्ेश रान्सफॉमगर, मािलगाि, मे.श्री.सानशक्ती 
इलेजक्रकल्हस, बीड, मे.काींचन पॉिर रान्सफॉमगर, उस्मानाबाद, मे.बालािी 
रान्सफॉमगर, बीड, मे.सान इींडजस्रि, बीड, मे.पॉिर इींजिननअरीींग, बीड, 
मे.िषैणिी इलेजक्रकल्हस, लातरू, मे.माऊली इींडजस्रि, लातरू, मे.श्रींगेरी 
इलेजक्रकल्हस, आष्ी, मे.सक्षम इींजिननअसग, गेिरान, मे.एन दत्ता 
इलेजक्रकल्हस, लातरू, मे.केननन रान्सफॉमगर, लातरू, मे.केननन रान्सफॉमगर, 
लातरू, मे.ददपा इींडजस्रि, मािलगाि, मे.विद्यतु पॉिर, उस्मानाबाद, मे. सान 
रान्सकेअर, उमरगा, मे.ियदत्त रान्सफॉमगर, िारणी, मे.मनोरमा रान्सफॉमगर, 
बाशी, मे.राि इींडजस्रि, उस्मानाबाद, मे.कृषणा इींडजस्रि, अींबािोगान, 
मे.िनींिय इले, सोलापरू, मे.तिेस इींडजस्रि, उस्मानाबाद, मे.मेरी माता, 
सोलापरू, मे.रणजित इले. लातरू, मे.काींचन इींडजस्रि, उस्मानाबाद. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील वीि तनर्मगती प्रिल्हपग्रस्ताांना  
शासिीय सेवेत समावून घेणेबाबत 

  
(७) ३४३०८ (१९-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय ऊिाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िीि महाननममगती कीं पनीने प्रकल्हपग्रस्त उमेदिाराींना शासकीय 
सेिेत सामािनू घेण्यासाठी ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोिी पररपत्रक काढून 
मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेंतगगत ककती प्रकल्हपग्रस्त उमेदिार शासकीय सेिेत 
समाविष् होण्यास पात्र आहेत तसेच ददनाींक ३० िून, २०१७ अखेर ककती 
प्रकल्हपग्रस्ताींना शासकीय सेिेत सामािनू घेण्यात आले आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०८-२०१८) : (१) महाननममगती कीं पनीच्या 
प्रशासकीय पररपत्रक क्र. ३७४, ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ अन्िये महाननममगती 
कीं पनीच्या विविि विद्यतु कें द्रामळेु बाधित झालले्हया प्रकल्हपग्रस्त उमदेिाराींना 
प्रमशक्षणािर सामािनू घेण्याकरीता सिगसमािेशक प्रगत कुशल योिना सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(२) महाननममगती कीं पनीच्या विविि विद्यतु कें द्रामळेु बाधित झालेल्हया ८८ 
प्रकल्हपग्रस्त उमेदिाराींना (कें द्राननहाय जस्थती : चींद्रपरू-४५, कोराडी-१७, 
खापरखेडा-०८, नामशक-१०, पारस-०२, परळी-०६) महाननममगती कीं पनीच्या 
विविि प्रमशक्षणािर सामािनू घेण्यात आले आहे. उिगरीत प्रकल्हपग्रस्ताींच्या 
कागदपत्राींची पडताळणी करुन त्याींना प्रमशक्षणाथी म्हणून सामािनू 
घेण्याबाबत कायगिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
राज्यात दहावीच्या पररक्षते नापास ववद्यार्थयाांना प्रोत्साहन देण्याबाबत 
  
(८) ३४३६५ (१८-०८-२०१७). आकिग .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय 
र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील २ िषागत दहािीच्या पररक्षेत समुारे ४ लाख ९८ हिार 
६३९ मलेु नापास झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले असनू नापास मलुाींमध्ये सिागधिक सींख्या शहरी भागातील आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींमाफग त मलुाींची 
पनु्हा परीक्षा घेिनू त्याींना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१४-०९-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अनतु्तीणग विद्यार्थयाांच ेशकै्षणणक नकुसान होऊ नये, यासाठी िुल/ैऑगस्् 
मध्ये फेरपरीक्षा घेण्याचा ननणगय शासनाने सन २०१५ पासनू घेतलेला आहे. १ 
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ककीं िा २ विषयात उत्तीणग होऊ न शकलेल्हया विद्यार्थयाांना पढुील िगागत प्रिेश 
घेण्याची (ए.्ी.के.्ी.) सवुििा उपलब्ि करुन ददलेली आहे. तसेच, ३ ककीं िा 
त्यापेक्षा अधिक विषयात उत्तीणग होऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थयाांना कौशल्हय 
विषयक प्रमशक्षण देण्यासाठी सन २०१६ पासनू “कौशल्हय सेत ू कायगक्रम” 
राबविण्यात येत आहे. “कौशल्हय सेत ूकायगक्रमाचा” लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थयाांना 
इ.१० िीची समकक्षता ममळण्यासाठी के्र ड्स ् चा लाभ देण्याचा ननणगय 
घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात वन िर्मनीवर अततक्रमण िेल्हयाबाबत 
  
(९) ३४३६६ (१८-०८-२०१७). आकिग .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िन िममनीिर केलेले अनतक्रमण सन २००६ पिूीचे असेल तर त े
ननयममत करण्यासाठी दािा दाखल करता येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कोणत्या सालापयांत दािा दाखल करता येतो, यािर काही 
बींिन आहेत काय, 
(३) असल्हयास, िन िमीनिरील अनतक्रमण ननयममत करािे यासाठी 
आददिासी विभागाने िाींरिार िन विभागाला विनींती करुनही िन विभागाने 
कोणतीच कायगिाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यात ककती ्क्के िन िममनीिर अनतक्रमणे झाली 
आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१३-०८-२०१८) : (१) अनसुधूचत िमाती ि इतर 
पारींपाररक िन ननिासी (िन हक्काींची मान्यता) अधिननयम, २००६ चे कलम 
४(३) मिील तरतदुीनसुार ददनाींक १३/१२/२००५ पिूी ज्या अनसुधूचत िमाती 
ि इतर पारींपाररक िन ननिासी दािेदाराींनी िन िममनीिर कब्िा केला असेल 
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असे दािेदार दािा करु शकतात. यामध्ये कलम २ (ओ) मिील 
स्पष्ीकरणानसुार इतर पारींपाररक िन ननिासीचे बाबतीत तीन वपढयाींची अ् 
लाग ूआहे.  
(२) अनसुधूचत िमाती ि इतर पारींपाररक िन ननिासी (िन हक्काींची 
मान्यता) अधिननयम २००६ अींतगगत केलेले सिुाररत ननयम, २०१२ मिील  
११ (ए) मिील तरतदुी अनसुार ग्रामसभेने ग्रामस्तरीय सममतीस दािेदाराच े
अिग मागविण्यास प्राधिकृत केल्हयापासनू ननयम १३ मध्ये नमदू केलेल्हया 
परुाव्यापकैी कमीत कमी दोन परुाव्यासह अिग मागविण्याची मदुत         
३ मदहन्याींची आत ग्रामसभेला आिश्यक िा्ल्हयास काही पररजस्थतीत परेुसे 
कारणे लेखी नमदू करुन ही मदुत आणखी तीन मदहन्याींनी िाढविण्याची 
तरतदू केली आहे.  
(३) आददिासी विकास विभाग या कायद्याचे अींमलबिािणीसाठी नोडल 
विभाग आहे ि दाव्याची पडताळणीची प्रकक्रया ग्रामविकासस्तरीय सममती, उप 
विभागीयस्तरीय सममती ि जिल्हहास्तरीय सममती याींच्याकडून केली िात.े 
ज्या ज्या िेळी पडताळणीची आिश्यकता आहे, त्या त्या िेळी िन 
विभागाकडून योग्य त ेपरुािे/अमभप्राय सींबींधित सममतीस ददल्हया िातात.  
 फॉरेस्् सव्हे ऑफ इीं डया याींनी प्रकामशत केलले्हया इीं डया स््े् 
फॉरेस्् ररपो ग्, २०१७ अनसुार महाराषर राज्यात एकूण िनक्षते्र         
६१५७९ चौ.कक.मी. असनू आयकु्त आददिासी विकास, नामशक याींच्याकडून 
िनहक्क दाव्याबाबत प्राप्त माहे एवप्रल, २०१८ च्या आकडिेारीनसुार 
ियैजक्तक दाव्यातील १०४५.८४ चौ.कक.मी. ि सामदुहक दाव्यातील     
१०४४२.४३ चौ.कक.मी. असे एकूण ११४८८.२७ चौ.कक.मी. क्षेत्र िन हक्क पत्रक 
िा्प करण्यात आले आहे.  
(४) फॉरेस्् सव्हे ऑफ इीं डया याींनी प्रकामशत केलेल्हया इीं डया स््े् फॉरेस्् 
ररपो ग्, २०१७ अनसुार महाराषर राज्यात एकूण िनक्षेत्र ६१५७९ चौ.कक.मी. 
असनू त े भौगोमलक क्षते्राच े प्रमाणात २०.०१ ्क्के आहे. िन िममनीिरील 
अनतक्रमणासींदभागत सींकमलत त्रमैामसक अहिाल माचग, २०१८ अखेर अनसुार 
एकूण ६२१५५.८९५ हे. (६२१.५५८९५ चौ.कक.मी.) क्षेत्र अििै अनतक्रमणाखाली 
असनू, राज्याच्या िनक्षेत्राच्या प्रमाणात हे अनतक्रमण १.००९३ ्क्के एिढे 
आहे.  
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 अििै अनतक्रमणे ह्विण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन क्षेबत्रय 
स्तरािरून कायगिाही करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ येथील ववद्यार्थयाांच्या र्शष्ट्यवतृ्तीच्या  
रिमेत तफावत असल्हयाबाबत 

  
(१०) ३४८१६ (०२-०१-२०१८). श्री.ख्वािा बेग : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्ह्यात सन २००९ त े सन २०१६ या कालाििीत 
विद्यार्थयाांना वितरीत झालेल्हया मशषयितृ्तीच्या रुपये दहा को्ी रक्कमेच्या 
दहशबेात तफाित असल्हयाबाबत स्थाननक ननिी लखेा पररक्षकाींनी आक्षेप 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राििुमार बडोले (०२-०८-२०१८) : (१) होय, 
(२) स्थाननक ननिी लेखा परीक्षकाींनी मशषयितृ्ती योिनेंतगगत यितमाळ 
जिल्ह्याच्या लेखा पररक्षणात दशगविलेल्हया तफाितीच्या रक्कमेच्या 
पडताळणीची प्रकक्रया सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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चोपडा (जि.िळगाांव) येथील आहदवासी वसततगहृातील  
ववद्यार्थयाांच्या मागण्याांबाबत 

  
(११) ३५५४९ (०२-०१-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.िोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोपडा (जि.िळगाींि) येथील शासकीय आददिासी िसनतगहृातील 
विद्यार्थयाांनी विविि मागण्यासाठी तहमसल कायागलयासमोर उपोषण केल्हयाचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, विद्यार्थयाांनी चोपडा त े यािल पयांत ५० ककमी अींतर पायी 
िाऊन प्रकल्हप अधिकाऱ् याींकड ेसदर मागण्याींसदभागत ननिेदन ददले होते, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त ननिेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) विद्यार्थयाांनी प्रकल्हप अधिकारी, यािल याींना ददलले्हया ननिेदनाच्या 
अनषुींगाने खालीलप्रमाणे कायगिाही करण्यात आलेली आहे. 
 विभागाींतगगत कायगरत शासकीय िसनतगहृाींची क्षमता िाढविण्याऐििी 
िसनतगहृामध्ये प्रिेश न ममळालेल्हया विद्यार्थयाांना भोिन, ननिास ि इतर 
शकै्षणणक साहीत्य उपलब्ि करुन घेण्यासाठी थे् रक्कम विद्यार्थयाांच्या 
आिार सींलग्न बँक खात्यामध्ये िमा करण्याबाबत सन २०१६-१७ या 
शकै्षणणक िषागपासनू पींडीत दीनदयाल उपाध्याय स्ियम ्योिना सरुू करण्यात 
आलेली आहे. 
 शासककय आददिासी मलुा-मलुीींचे िसनतगहृ याींकरीता चोपडा 
शहरातील क्रमाींक ४२ मिील ७२ आर शासकीय िमीन आददिासी विकास 
विभागाच्या नािे करण्यात आलेली असनू सदर िममनीचा ताबा ममळणेबाबत 
जिल्हहाधिकारी, िळगाि याींचेकड ेप्रस्ताि सादर करण्यात आलेला आहे.  
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 सन २०१५-१६ ि सन २०१६-१७ करीता सिग पात्र विद्याथी/विद्याथीनीीं 
भारत सरकार शकै्षणणक मशषयितृ्ती अदा करण्यात आलेली आहे. 
 शासककय आददिासी मलुीींचे िसनतगहृातील गहृपाल श्रीमती मननषा 
सैंदाणे याींची बदली करण्यात आली असनू त्याींचा कायगभार श्रीमती वििया 
चौिरी (प्रा.मश.) शासककय आश्रमशाळा विषणापरू याींचकेड ेसोपविण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
फोंडर्शरस (ता.माळर्शरस, जि.सोलापूर) सहिारी सांस्थेच्या सभासद 

शतेिऱ याांना ििगमाफीचा लाभ र्मळण्याबाबत 
  
(१२) ३५६०६ (०१-०१-२०१८). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फोंडमशरस (ता.माळमसरस, जि.सोलापरू) सहकारी सींस्थेच ेशतेकरी सभासद 
हे ननयममत किग फेड करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात तीन िेळा शतेकऱ् याींची किगमाफी करण्यात आली 
असनू दषुकाळी पररजस्थतीतही फोंडमशरस सहकारी सींस्थेच ेशतेकरी ननयममत 
किग फेड करीत असल्हयाने शासनाच्या किगमाफीचा सदर सींस्थेने ननषिे केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अशा सींस्थचे्या शतेकऱ् याींच्या किगमाफीसाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२२-०६-२०१८) : (१) ि (२) होय. 
(३) छत्रपती मशिािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना-२०१७ अींतगगत शासन 
ननणगय, ददनाींक २८/०६/२०१७ तसेच ददनाींक ७/१२/२०१७ ि ददनाींक 
१२/१२/२०१७ च्या शासन ननणगयान्िये योिनेत केलेल्हया बदलानींतरच्या तरतदूी 
विचारात घेता, फोंडमशरस, ता.माळमशरस जि.सोलापरू या सींस्थेतील ६० 
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सभासदाींपकैी दोन सभासदाींचे किग िा्प हे ददनाींक ०१/०४/२०१५ पिूीचे होत.े 
सन २०१५-२०१६ या िषागमध्ये ५८ िा्प झालले्हया किगदार सभासदाींपकैी 
एकूण ४३ सभासदाींची नाींिे ग्रीन मलस््मध्ये आहेत. त्यापकैी ४२ सभासदाींच्या 
खात्यािर किगमाफीच्या लाभाची रक्कम िमा झाली आहे ि एका सभासदाच े
नाि आिार काडागचा उल्हलेख नसल्हयाने दरुूस्तीसाठी परत केले आहे. ५८ पकैी 
१५ सभासदाींची नािे ममसमॅच यादीमध्ये प्राप्त झाली होती. ती दरुूस्त करून 
अपलोड केली आहेत. 
 शासन ननणगय ददनाींक २८/०६/२०१७ नसुार सींस्थचेे ननयममत किगफेड 
करणारे सभासद योिनेस पात्र ठरत नसल्हयामळेु किगमाफीच्या ननषिेाचा 
ठराि ददनाींक ५/९/२०१७ च्या िावषगक सिगसािारण सभेत केला होता.तथावप, 
ददनाींक ७/१२/२०१७ ि ददनाींक १२/१२/२०१७ च्या शासन ननणगयान्िये योिनेत 
केलेल्हया बदलानींतर िरीलप्रमाणे फोंडमशरस सींस्थचेे ४३ सदस्य किगमाफीस 
पात्र ठरले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
अनुसूधचत िाती, ववमुक्त िाती, भटक्या िमाती, ववशषे मागास प्रवगग 

आणण इतर मागासवगीयाांना पाच वषागपेक्षा िास्त वास्तव्य  
असलेल्हया जिल्ह्यात िातीचा दाखल देण्याबाबत 

  
(१३) ३६१९० (०२-०१-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ूखर्लफे, श्री.िनादगन 
चाांदरूिर : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात मळू गाि, जिल्हहा सोडून मशक्षण, नोकरी िा इतर उदरननिागहाच्या 
कारणास्ति अन्य जिल्ह्यात िास्तव्यास गेलेल्हया ि गाि, जिल्हहा सोडून तीस 
त ेचाळीस िष ेझालेल्हया अनसुधूचत िाती, विमकु्त िाती, भ्क्या िमाती, 
विशषे मागास प्रिगग आणण इतर मागासिगीयाींना िातीचा दाखला 
ममळविण्यासाठी सतत मळू जिल्ह्यातील सींबींधित कायागलयाींमध्ये िािे लागत 
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असणे, त्यामळेु त्याींना िेळ, आधथगक भार, नोकरी व्यिसाय यासह अनेक 
प्रकारच्या अडचणीींना सामोरे िािे लागणे तसेच शारररीक ि मानमसक त्रास 
सहन करािा लागत असल्हयाने सदर घ्कातील व्यक्तीींच े ज्या जिल्ह्यात 
ककमान पाच िषागपके्षा िास्त काळ िास्तव्य आहे त्याींना त्या जिल्ह्यातच 
िातीचा दाखला देण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाचा ननणगय पणूग झाला आहे काय, ननणगयाचे 
स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ककती कालाििी लागणे अपेक्षक्षत आहे तसेच विलींबाची कारणे 
काय आहेत ?  
  
श्री.राििुमार बडोले (३०-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) महाराष् अनसुधूचत िाती, विमकु्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर 
मागासिगग ि विशषे मागास प्रिगग िातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि त्याींच्या 
पडताळणीचे विननयमन ननयम, २०१२ मिील (ननयम क्र.३) िातीचे प्रमाणपत्र 
देण्यासाठी रदहिासासींबींिातील शती मिील तरतदुीमध्ये सिुारणा करण्याची 
बाब शासनस्तरािर विचारािीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईत लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठ्ये याांच ेआांतरराष्ट्रीय  
दिागच ेस्मारि उभारण्याबाबत 

  

(१४) ३६३२९ (०२-०१-२०१८). श्री.िगन्नाथ र्शांदे : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबनत लोकशाहीर अणाभाऊ साठे याींचे आींतराषरीय दिागच े स्मारक 
उभारण्याचा ननणगय शासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, त्यासाठी ककती ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला आहे, 
स्मारकाच्या कामास प्रत्यक्ष कें व्हा सरुुिात करण्यात येणार आहे ि सदर 
काम ककती कालाििीत पणूग करण्यात येणार आहे,  
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.राििुमार बडोले (०१-०८-२०१८) : (१) होय 
(२) या सदींभागत शासन ननणगय ददनाींक १८/९/२०१७ अन्िये सममती गठीत 
करण्यात आली असनू सममतीचा अहिाल/मशफारशी शासनास प्राप्त 
झाल्हयानींतर याबाबत पढुील ननणगय घेण्यात येनल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) तालुक्यातील उपरी  
वीि वाहहन्या भूर्मगत िरण्याबाबत 

  
(१५) ३७०४९ (०३-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ऊिाग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसन (जि.पालघर) तालकु्यात पजश्चम पट्टय्ातील उपरी िीि िादहन्याींमळेु 
ग्रामीण ि शहरी भागात अनेक अपघात होत असल्हयाने महावितरणाकडून 
रुपये १७४ को्ी ५५ लाख ननिी मींिूर करण्याचा प्रस्ताि तयार करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्हयास, सदर स्थाननक नागरीकाींच्या सरुक्षेच्यादृष्ीने िीि िादहन्या 
ककती कालाििीत भमूमगत करण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (३०-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 

िसन मींडळाींतगगत येणाऱ्या महानगरपामलका क्षेत्राींतगगत उपरी िादहनी 
भमूमगत करण्याकरीता एकूण रुपये ३०८.९६ को्ीचा प्रस्ताि महावितरण 
माफग त तयार करण्यात आला आहे. 
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(२) उपरी िादहनी भमूमगत करण्याकरीता आिश्यक ननिी उपलब्ि 
झाल्हयानींतर महावितरण माफग त न-ननविदा काढून कामे लिकरात लिकर 
करण्यात येतील. दरम्यान काळात स्थाननक नागररकाींच्या सरुक्षेच्यादृष्ीने 
अत्यािश्यक असलेली भमूमगत िादहनीची पणूग करण्याची कामे उपलब्ि 
योिनाींमध्ये पणूग करण्यासींबींिीचे ननदेश महावितरणच्या क्षेबत्रय अधिकाऱ्याींना 
देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात हदव्याांग व्यक्तीसाठी िें द्र शासनाप्रमाणे धोरण राबववणेबाबत 

  

(१६) ३७०५४ (०२-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददव्याींग व्यक्तीसाठी कें द्र शासनाप्रमाणे िोरण राबविणेबाबतचा 
प्रस्ताि विचारािीन असनू सदर िोरणाबाबत शासनाने शासकीय विभाग 
तसेच िनतकेडून अमभप्राय मागविले आहेत, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्हयास, सदर अमभप्राय शासनास प्राप्त झाल े आहेत काय, त्यािर 
शासनाने काय कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ि त्यानषुींगाने 
अींमलबिािणीची सद्य:जस्थती काय आहे,  
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.राििुमार बडोले (२७-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त झालेल्हया सचूना ि हरकती तसेच सिग सींबींधित प्रशासकीय 
विभागाचे अमभप्राय मागविण्यात आले असनू त्याींचा अींतभागि िोरणाच्या 
मसदु्यामध्ये करण्यात आला आहे. त्यास अींनतम मान्यता घेण्याची कायगिाही 
सरुु आहे 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबई म्हाडािडून अत्यल्हप दरात भूखांड र्मळवून इमारती उभारणाऱया 

गहृतनमागण सांस्थाांनी बाांधिाम न िेल्हयाबाबत 
  
(१७) ३७६३६ (०६-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.किरण 
पावसिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, 
अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.ख्वािा बेग : सन्माननीय गहृतनमागण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबन म्हाडाकडून अत्यल्हप दरात भखूींड ममळिनू इमारती उभारणाऱ्या 
गहृननमागण सींस्थाींनी तसेच मशक्षण सींस्थाींनी भनुभाड ेभरलेले नाही अशा ककती 
गहृननमागण सींस्था आहेत, 
(२) असल्हयास, ज्या गहृननमागण सींस्था ि मशक्षण सींस्थाींनी भनुभाड े भरले 
नाही त्याींची नािे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, ज्या सींस्थाींनी भखूींडािर बाींिकाम केलेले नाही तसेच भनुभाड े
भरले नाही त्याींच्यािर म्हाडाने कोणती कारिान केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, ज्या सींस्थाींनी भखूींड घेतले असनू गत १५ िषागत बाींिकाम 
केले नाही त्याींच्याकडून भखूींड परत घेण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (११-०९-२०१८) : (१) ि (२) उपाध्यक्ष तथा मखु्य कायगकारी 
अधिकारी, म्हाडा याींच्या अहिालानसुार मुींबन म्हाडाकडून अत्यल्हप दरात 
भखूींड ममळिनू इमारती उभारणाऱ्या परींत ु भनुभाड े थकीत असणाऱ्या एकूण 
दोन गहृननमागण सींस्था आहेत. त्या सींस्थाींची नािे १) एक्सलन्सी सह. गहृ. 
सींस्था, िसोिा. २) गोल्हडन सॅन्डस ्सह. गहृ. सींस्था, िसोिा अशी आहेत.  
 मुींबन म्हाडाकडून अत्यल्हप दरात भखूींड ममळिनू इमारती उभारणाऱ्या 
परींत ुभनुभाड ेभरलेले नाही अशी कोणतीही मशक्षण सींस्था नाही.  
(३) ि (४) भनुभाड े भरण्यासींदभागत सदरहू सींस्थाींना पत्रव्यिहार करण्यात 
आला आहे. तसेच आर.आर.सी. चा प्रस्ताि जिल्हहाधिकारी कायागलयामध्ये 
पाठविला आहे. ज्या सींस्थाींनी भखूींडािर बाींिकाम केलेले नाही, अशा सींस्थाींचे 
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भखूींड िा्पाचे आदेश रद्द करण्यासाठी कायगिाही सरुु आहे, असे उपाध्यक्ष 
तथा मखु्य कायगकारी अधिकारी, म्हाडा याींनी कळविलेले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

इांहदरा गाांधी वैद्यकिय महाववद्यालय व रूग्णालय येथे  
पररचाररिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(१८) ३८२८१ (०४-०४-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०१२ ला हदनाांि २८ िुल,ै 
२०१७ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय वदै्यिीय र्शक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू इींददरा गाींिी िदै्यककय महाविद्यालय ि रूग्णालयात दररोि 
प्रसतूीसाठी अनेक मदहला दाखल होतात, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त रूग्णालयात ककती पररचारीका कायगरत आहेत ि त्या 
ककती मशप््मध्ये काम करतात, तसेच सदर रुग्णालयामध्ये पररचाररकाींची पदे 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पररचाररकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१०-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
 इींददरा गाींिी िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयात ३९४ पररचाररका 
कायगरत आहेत ि त्या ३ मशष्मध्ये काम करतात. तसेच सदर रुग्णालयात 
पररचाररकाींची ४८ पदे ररक्त आहेत. 
(३) सदर ररक्त पदे सींचालनालयामाफग त भरण्याची कायगिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जिल्ह्यातील र्सांचन ववहहरीांच्या बाांधिामाबाबत 
  
(१९) ३८३०१ (०४-०४-२०१८). श्री.ख्वािा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हररर्स ांग राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफग  भाई िगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ूखर्लफे, श्री.आनांदराव 
पाटील : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत सींपणूग राज्यात 
अनेक मसींचन विहीरी अिगि् जस्थतीत असनू यितमाळ जिल्ह्यासाठी मस ींचन 
विदहरीसाठी कोट्यििी रुपयाचा ननिी ददला असता मारेगाींि पींचायतीमशिाय 
इतर पींचायत सममत्याींनी िडक मसींचन योिनेची कामे झाली नसल्हयाच े
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यितमाळ जिल्ह्यात ियैजक्तक मसींचन विदहरीची कामे हाती 
घेण्यात आल्हयापकैी समुारे पाच हिार विदहरीींची कामे अिगि् अिस्थेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच यितमाळ जिल्ह्यात शतेकऱ्याींच्या िाढत्या आत्महत्त्या लक्षात 
घेिनू शासनाने मस ींचन सवुििा िाढविण्याच्या कायगक्रमाींतगगत विदभग मस ींचन 
विदहरी बाींिकामाच्या २७०० विदहरीींची बाींिकामे हाती घेतली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त विदहरीींपकैी १२९७ विदहरीींची काम ेननिी अभािी प्रलींबबत 
असनू सदर विदहरीींची कामे ददनाींक ३० िून, २०१७ रोिीपयांत पणूग करण्याची 
मदुत सींपल्हयाने जिल्हहापररषदेचे स्थायी सममतीच्या बठैकीत सदर कामे पणूग 
करण्यासाठी ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोिीपयांत पणूग करण्यासाठी 
शासनाकड ेमदुत माधगतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय ननणगय घेतला आहे, नसल्हयास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सन २०१७-१८ मध्ये िडक मसींचन विदहर योिनेंतगगत यितमाळ 
जिल्ह्यास ४८०० विदहरीींचा लक्षाींक देण्यात आला असनू, त्यापकैी ३२६६ 
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विदहरी मींिुर झाल्हया आहेत. ३२०६ विहीरीींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. २८७२ विदहरीींना कायागरींभ आदेश देण्यात आले असनू, १३४४ 
विदहरी प्रगतीपथािर आहेत. तसेच १८ विहीरी पणूग झालेल्हया आहेत.  
(४) ि (५) ददनाींक ८/११/२०१७ च्या शासन ननणगयान्िये यितमाळ जिल्ह्यास 
रुपये २० को्ी इतका ननिी उपलब्ि करून ददल्हयाने ननिी अभािी विदहरीींची 
कामे प्रलींबबत नाहीत. विभागाच्या ददनाींक ७/११/२०१७ च्या पररपत्रकामध्ये 
प्रगतीपथािर असलेल्हया विदहरीींची कामे ददनाींक ३०/६/२०१८ पयांत पणूग 
करण्यास मदुतिाढ देण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

परभणी जिल्ह्यातील वीि मांडळाच्या प्रलांबबत िामाांबाबत 
  
(२०) ३८४८१ (०५-०४-२०१८). श्री.अब्दलु्हलाखान दरुागणी, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.सततश चव्हाण : हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न 
क्रमाांि १५०४५ ला हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय ऊिाग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यातील इन्रा-२, ददनदयाल ि इतर योिनेतनू करण्यात 
येणारी कामे विदहत मदुतीत करण्यात न आल्हयाने सदरील कीं त्रा्दाराींची काम े
रद्द करण्याचा ननणगय ऊिाग विभागाने सन २०१६ च्या दरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विदहत मदुतीत कामे न करता विकास कामे रखडविणाऱ्या 
कीं त्रा्दाराींची ि प्रशासकीय अधिकाऱ्याींच्या उदासीनतचेी चौकशी करून 
त्याींच्यािर शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (२०-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महावितरण कीं पनीतफे कामाची चौकशी करुन ननविदेतील तरतदुीनसुार 
सदरचे कीं त्रा् रद्द करण्याची कायगिाही करण्यात आली आहे. तसेच 
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कीं त्रा्ादारािर ननविदेतील तरतदुीनसुार दींडात्मक कारिान देखील करण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत शतेतळे 
ग्रामपांचायतीमाफग त देण्याच्या प्रस्तावाबाबत 

  
(२१) ३८९४२ (०४-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२५५९४ ला हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोिी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींिी राषरीय रोिगार हमी योिनेतींगगत ग्रामपींचायतीकडून 
१५x१५x३ मी. आकारमानाचे शतेतळे करण्याची परिानगी ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिीच्या शासन ननणगयानसुार ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उल्हलणेखत आकारमानाचे शतेतळे अत्यींत लहान ि उपयोगक्षम 
नसल्हयामळेु ककमान ३०x३०x३ मी. आकारमानाचे शतेतळे करण्याची परिानगी 
ग्रामपींचायतीला देण्याची मागणी लोकप्रनतननिीनी ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१५ 
रोिी करुनही याबाबत कोणतीही कायगिाही करण्यात आली नसल्हयाचे माहे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सातारा, साींगली ि सोलापरू जिल्ह्यातील अनेक तालकेु सतत 
दषुकाळग्रस्त असनू तथेील मसींचन सवुििा िाढविणे आणण तथेील मिुराींना 
तत्परतनेे काम उपलब्ि करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (०३-०७-२०१८) : (१) होय. 
 महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत शतेतळयाींची 
कामे ग्रामपींचायत/यींत्रणामाफग त घेण्यास शासन ननणगय                
ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१५ अन्िये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार 
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ग्रामपींचायतीमाफग त छोट्या आकारमानाींच्या शतेतळयाींची कामे (१०x१०x३ मी., 
१५x१०x३ मी., ि १५x१५x३ मी.) अनजु्ञेय आहेत. 
(२) शासन ननणगय ददनाींक १३ िुल,ै २०१६ अन्िये ३०x३०x३ मी. 
आकारमानाचे शतेतळे घेण्यास परिानगी देण्यात आललेी आहे.  
(३) दषुकाळाच्या पाश्िगभमूीिर “मागेल त्याला शतेतळे” ही योिना शासनाने 
ददनाींक १७ फेब्रिुारी, २०१६ च्या शासन ननणगयान्िये िाहीर केली आहे. 
त्याचप्रमाणे महात्मा गाींिी नरेगाींतगगत शतेतळयाींची कामे अनजु्ञेय आहेत. 
सातारा, साींगली ि सोलापरू जिल्ह्याींमध्ये कामाींचे शले्हफ तयार ठेिण्यात आले 
असनू, कामाची मागणी होताच कामे उपलब्ि करून ददली िातात.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
 

ग्रामीण भागातील रुग्णाांना रािीव गाांधी िीवनदायी  
आरोग्य योिनेचा लाभ र्मळण्याबाबत 

 

(२२) ३९०९५ (०४-०४-२०१८). डॉ.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०४३ 
ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१७ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय 
सावगितनि आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) दाररद्रय रेषखेालील नागररकाींना िदैयकीय सेिेचा लाभ घेता यािा या 
उद्देशाने सरुु करण्यात आलेली रािीि गाींिी िीिनदायी आरोग्य योिना शहर 
ि मध्यमिगीयाींपरूतीच मयागददत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बीड, भींडारा, गडधचरोली, गोंददया, दहींगोली, िालना, नींदरुबार, 
उस्मानाबाद, रत्नाधगरी, सातारा, मस ींिुदगुग आणण िामशम या जिल्हहयाींमध्ये 
एकूण ८९४ अींगीकृत रूग्णालयाींपकैी फक्त ६३ रूग्णालये अींगीकृत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रािीि गाींिी 
िीिनदायी योिनेचा लाभ ग्रामीण भागातील रुग्णाींना ममळण्यासाठी सदर 
योिना गाि, खेडी येथ ेपणूगक्षमतनेे राबविण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 सद्य:जस्थतीत रािीि गाींिी िीिनदायी आरोग्य योिनेतील मळू 
तरतदूी कायम ठेिनू सदर योिना महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य 
योिना या नािाने राबविण्यात येत आहे. सदर योिना केिळ शहर ि 
मध्यमिगीयाींपरुतीच मयागददत नसनु योिनेमध्ये अींत्योदय, अन्नपणुाग, वपिळे 
ि केशरी मशिापबत्रका िारक कु्ुींबे तसेच १४ शतेकरी अिगषणग्रस्त 
जिल्ह्यातील शभु्र मशिापबत्रकाींिारक अशी ग्रामीण ि शहरी भागातील एकूण 
२ को्ी २२ लक्ष लाभाथी कु्ुींबे समाविष् आहेत.  
(२) योिनेंतगगत अींगीकृत एकूण ४९१ अींगीकृत रूग्णालयाींपकैी बीड, भींडारा, 
गडधचरोली, गोंददया, दहींगोली, िालना, नींदरुबार, उस्मानाबाद, रत्नाधगरी, 
सातारा, मस ींिुदगुग आणण िामशम या जिल्हहयाींमध्ये ६३ रूग्णालये अींगीकृत 
करण्यात आलेली आहेत. विमा कीं पनी ि सोसाय्ीमिील करारानसुार 
योिनेंतगगत रूग्णालये अींगीकृत करण्याच्या कमाल मयाांदेत सदर 
जिल्हहयाींमध्ये रूग्णालये अींगीकृत करण्यात आलेली आहेत. 
(३) ि (४) सदर योिनेचा लाभ ग्रामीण भागातील रूग्णाींना ममळण्यासाठी 
योिना गाि, खेडी येथे पणूग क्षमतनेे राबविण्याच्या उद्दशेाने आतापयांत 
अींगीकृत रूग्णालयाींनी ८८१३ आरोग्य मशबीरे घेतली असनू िळगाि, नींदरुबार 
बीड, नामशक, अकोला, साींगली ि मुींबन (घा्कोपर) येथे महाआरोग्य मशबीरे 
घेण्यात आलेली आहेत. योिनेंतगगत आतापयांत १७,५०,६८५ शस्त्रकक्रया झाल्हया 
आहेत. रेडीओ, दरुदशगन, ितगमानपत्र,े रेल्हि,े एस.्ी.बस या माध्यमातनू 
योिनेची प्रचार ि प्रमसद्धी करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

हहांगोली जिल्ह्यात रोिगार हमी योिनेंतगगत अहहल्हयादेवी होळिर 
र्सांचन ववहहरीिरीता शतेिऱयाांनी िेलेल्हया अिागबाबत 

  
(२३) ३९२१३ (०४-०४-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दहींगोली जिल्ह्यात शासनाच्या रोिगार हमी योिनेंतगगत अदहल्हयादेिी 
होळकर मसींचन विदहरीकरीता माहे मे, २०१७ अखेर ककती शतेकऱ्याींनी पींचायत 
सममतीमध्ये अिग केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ककती शतेकऱ्याींच्या मस ींचन विदहरीींच्या कामाींना मींिूरी देण्यात 
आली, तसेच ककती विदहरीींच्या कामाला सरुुिात केली आहे, 
(३) तसेच, याबाबत ककती शतेकऱ्याींना अनदुान देण्यात आले आहे ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (०३-०७-२०१८) : (१) दहींगोली जिल्ह्यात माहे मे, २०१७ 
अखेर ८६५५ शतेकऱ्याींनी पींचायत सममती अींतगगत मस ींचन विदहरीकरीता अिग 
केले आहेत. 
(२) १७९३ मसींचन विदहरीींच्या कामाींना मींिूरी देण्यात आली असनू ७५१ मस ींचन 
विदहरीींच्या कामाींना सरुुिात केली आहे.  
(३) ७४४ मसींचन विदहरीिर काम केलेल्हया मिुराींना मिुरी देण्यात आली 
आहे.  
  

___________ 
  

’’मॅग्नेहटि महाराष्ट्र-िव्हिगन्स २०१८’’ या  
औद्योधगि व आधथगि प्रदशगनाबाबत 

  
(२४) ३९८०३ (०५-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योधगक विकास मींडळतफे ’’मॅग्नेद्क महाराषर-कव्हिगन्स 
२०१८’’ या औद्योधगक ि आधथगक प्रदशगनाचे ददनाींक १८ त े २० फेब्रिुारी, 
२०१८ या कालाििीत मुींबन येथे आयोिन करण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रदशगन भरिण्याचा शासनाचा उद्दशे काय होता, 
(३) तसेच सदर उद्दशेाची फलननषपत्ती काय आहे ? 
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श्री.सभुाष देसाई (२८-०८-२०१८) : (१) खरे आहे. 
 “मॅग्नेद्क महाराषर कन्व्हगिन्स २०१८” हा कायगक्रम ददनाींक १८ त े
२० फेब्रिुारी, २०१८ या कालाििीत मुींबन येथे आयोजित करण्यात आला 
होता. 
(२) ि (३) “मॅग्नेद्क महाराषर कन्व्हगिन्स २०१८” या कायगक्रम आयोजित 
करण्यामागचा शासनाचा उद्दशे खालीलप्रमाणे होता :- 

१. राज्यात उद्योगिींद्यात गुींतिणूक िाढविणे. 
२. कुशल मनषुयबळ तयार करणे, रोिगार ननममगती करणे. 
३. महाराषर राज्याची २०२५ पयांत “दरमलयन डॉलर इकॉनॉमी” कड े       
   िा्चाल करणे. 
४. इि ऑफ डूइींग बबझनेस ररफॉम्सगिर भर देणे. 

 “मॅग्नेद्क महाराषर कन्व्हगिन्स २०१८” या औद्योधगक ि आधथगक 
कायगक्रमाींतगगत राज्यात विविि क्षते्रात ३,९६५ गुींतिणकू हेत ूप्रस्ताि करण्यात 
आले. त्याद्िारे रुपये १२ लक्ष को्ी गुींतिणूक ि ३७ लक्ष रोिगार ननममगती 
अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात बाळासाहेब ठािरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपांचायत  
बाांधणी योिनेंतगगत स्वत:च्या मालिीची इमारत  

बाांधण्यात येणार असल्हयाबाबत 
  
(२५) ३९९०० (०४-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २८ हिार ग्रामपींचायतीींपकैी ५ हिार २५२ ग्रामपींचायतीींना 
बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योिनेंतगगत स्ित:च्या 
मालकीची इमारत बाींिण्यात येणार असल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान झालेल्हया मींबत्रमींडळाच्या बठैकीत मान्यता देण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने सदर योिनेची अींमलबिािणी 
करण्यासाठी ननिीची तरतदू करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१८-०७-२०१८) : (१) राज्यातील एकूण २८,००६ 
ग्रामपींचायतीींपकैी ज्या ग्रामपींचायतीींना स्ित:च्या कायागलयासाठी स्ितींत्र 
इमारत नाही, अशा ििळपास ४,२५२ ग्रामपींचायती आहेत. सदर 
ग्रामपींचायतीींना स्ितींत्र कायागलयाची इमारत बाींिण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे 
स्मतृी मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योिना सरुु करण्याबाबत िानेिारी, २०१८ 
च्या मींबत्रमींडळ बठैकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) या योिनेसाठी पािसाळी अधििेशन २०१८ मध्ये ननिीची तरतदू 
करण्यात येणार आहे.  

___________ 
  
मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेत मेळघाटातील िोअर व बफर क्षेत्रातील 

िामे वन ववभागाच्या परवानगी अभावी प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  
(२६) ३९९०३ (०४-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेत (अमरािती) मेळघा्ातील कोअर ि बफर 
क्षेत्रातील चार काम े िन विभागाच्या परिानगी अभािी प्रलींबबत असल्हयाचे 
माहे  डसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, परिानगी अपणूग असलेल्हया सिग कामाींचा एकत्र विचार करता 
परिानगी प्रकक्रया पणूग करण्याच्या सचूना मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी घेतलेल्हया 
आढािा बठैकीत ददल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िनविभागाकड े मींिुरीस्ति सादर केलेल्हया ४ कामाींच्या प्रस्तािापकैी १ 
कामास मींिूरी प्राप्त होऊन मे, २०१८ पासनु सदर काम प्रगतीत आहे.  
उिगररत ३ कामाींना िन विभागाची अदयाप परिानगी प्राप्त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
अमळनेर (जि.िळगाांव) तालुक्यातील र्सांचन ववहहरीांना तालुिा पांचायत 

सर्मती िायागलयाद्वारे प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 
  
(२७) ४०२१७ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींि) तालकु्यातील मसींचन विदहरीींना तालकुा पींचायत 
सममती कायागलयाद्िारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत नसल्हयाचा प्रकार 
ननदशगनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने सींबींधित अधिकाऱ्याींिर कारिान करुन 
मसींचन विदहरी याींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 

शासनपत्र ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१७ अन्िये मनरेगाींतगगत मस ींचन 
विदहरीींना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार मखु्य कायगकारी अधिकारी 
याींना देण्यात आले आहेत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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अमळनेर (जि.िळगाांव) तालुक्यातील गाांधली पाझर तलाव  
दरुुस्तीसाठी तनधी उपलब्ध होणेबाबत 

  
(२८) ४०२२१ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींि) तालकु्यातील गाींिली पाझर तलाि गेल्हया अनेक 
िषागपासनू ना दरुुस्त असल्हयाचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्थाननक लोकप्रनतननिी ि नागररकाींनी अनेक िेळा मागणी 
करूनही दरुुस्तीसाठी आिश्यक ननिी उपलब्ि करण्यात आला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाझर तलािाच्या 
दरुुस्तीसाठी ननिी उपलब्ि करुन तलािाींची दरुुस्ती करण्यासाठी कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम र्श ांदे (०५-०७-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) गाींिली गाि िलयकु्त मशिार अमभयान सन २०१७-१८ मध्ये समाविष् 
असनू जिल्हहा ननयोिन सममतीद्िारे गाींिली पाझर तलाि दरुुस्तीच े काम 
मींिुर करण्यात आले आहे. सदर कामाची ननविदा प्रकक्रया पणूग झाली असनू 
कायागरींभ आदेश देिनु माहे िून, २०१८ पिूी काम पणूग करण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
  

शासनािडून “मागेल त्याला शतेतळे” या योिनेंतगगत  
वाटप िरण्यात येणाऱया शतेतळयाच ेअनुदानाबाबत  

  
(२९) ४०३७१ (०४-०४-२०१८). प्रा.िोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय रोिगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शतेीच े मस ींचन िाढविण्यासाठी शासनाकडून “मागेल त्याला शतेतळे” ही 
योिना सरुु केली असनू या योिनेंतगगत गडधचरोली जिल्ह्यात अींदाि े३६२१ 
शतेकरी पात्र झाल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कृषी विभागाच्या उदासीनतमेळेु शतेतळयाींसाठी पात्र 
शतेकऱ्याींपकैी गले्हया १० मदहन्यात अिघ्या ३५२ शतेकऱ्याींना शतेतळयाच े
अनदुान िा्प करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उिगररत शतेकऱ्याींना त्याींच्या शतेतळयाींच्या अनदुानाचे िा्प न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, अनदुान िा्प करण्यास ददरींगान करणाऱ्या अधिकारी ि 
कमगचाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिान केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) होय. ददनाींक ८/६/२०१७ अखेर 
गडधचरोली जिल्ह्यात “मागेल त्याला शतेतळे” या योिनेंतगगत ३,६२१ शतेकरी 
पात्र ठरले होत.े आिममतीस ६,४६२ शतेकरी पात्र ठरले आहेत.  
(२) हे खरे नाही. गडधचरोली जिल्ह्यात लाभार्थयाांनी २,५०३ कामे पणूग केली 
असनू आिममतीस १,९५६ शतेतळयाींचे अनदुान वितरीत करण्यात आले आहे. 
(३), (४) ि (५) उिगरीत शतेतळयाींचे अनदुान िा्प करण्याची कायगिाही सरुु 
आहे. त्यामध्ये ददरींगान झालेली नाही. 

___________ 
  

महात्मा ज्योततबा फुले िनआरोग्य अर्भयानाबाबत 
  
(३०) ४०४४४ (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखर्लफे : सन्माननीय सावगितनि आरोग् य 
व िुटुांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या महात्मा ज्योनतबा फुले िनआरोग्य अमभयानात नाींदेड 
शहरातील ि जिल्ह्यातील खािगी नामाींककत रुग्णालयाींचा सहभाग कमी 
असल्हयाचे ददनाींक २८  डसेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या अमभयानात खािगी नामाींककत रुग्णालयाचा सहभाग 
िाढािा ि योिनेची व्याप्ती िाढािी यासाठी शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. नाींदेड जिल्ह्यात एकूण 
१० रूग्णालये अींगीकृत असनू त्यापकैी ८ खािगी ि २ सरकारी रूग्णालये 
आहेत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

माहूर (जि.नाांदेड) येथील आरक्षक्षत वन िर्मनीवरील झाडाांची 
अवैधररत्या ित्तल िरण्यात आल्हयाबाबत 

  
(३१) ४०६८४ (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ू खर्लफे, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप : सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर (जि.नाींदेड) येथील आरक्षक्षत िन िममनीिरील मोठ्या प्रमाणात 
बहुमोल ककींमतीच्या झाडाींची अििैररत्या कत्तल करण्यात येऊनही िनपररक्षते्र 
ि िनपाल याींच्याविरुध्द सींबींधित पोलीस स््ेशनला गनु्हा दाखल करण्यात 
आला नसल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने दोषी िनपररक्षेत्र ि िनपाल याींच्याविरुध्द 
कोणती कारिान केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीवार (२६-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) माहूर (जि.नाींदेड) 
येथील सिे क्र.६ (सी) ि ६ (डी) मिील क्षेत्रात शासकीय साग िकृ्ष तोडीची 
परिानगी तत्कालीन िकृ्ष अधिकारी याींनी नाकारली असताना अनतररक्त 
कायगभारात असलेले िनपररक्षेत्र अधिकारी याींनी ददनाींक १३/१२/२०१७ ला 
िकृ्षतोडीची परिानगी ददल्हयाने २०२ साग िकृ्षाींची अििैररत्या क्ान झाल्हयाच े
आढळले आहे. याप्रकरणी भारतीय िन अधिननयम, १९२७ अींतगगत िनगनु्हे 
नोंदविण्यात आले आहेत. सदर प्रकरणी िनपररक्षेत्र अधिकारी ि िनपाल 
याींना ददनाींक २०/१/२०१८ रोिी ननलींबबत करण्यात आल े आहे. तसेच 
त् याींचेविरुध्द पोलीस स््ेशनला गनु्हा दाखल करण्यासाठी उपिनसींरक्षक, नाींदेड 
याींनी त्याींचेकडील ददनाींक १७/३/२०१८, २१/४/२०१८ ि ददनाींक १०/५/२०१८ च्या 
पत्रान्िये पोलीस अिीक्षक, नाींदेड याींना विनींती करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

उमरी तालुक्यातील (जि.नाांदेड) सोमठाणा येथील  
अांगणवाडी सेवविेचा मतृ्यू झाल्हयाबाबत 

  
(३२) ४०७२५ (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खर्लफे, 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरी तालकु्यातील (जि.नाींदेड) सोमठाणा येथील अींगणिाडी सेविका 
समुन बालािी शहापरेु याींचा पोमलओचा सव्हे करताना चक्कर येऊन िागीच 
मतृ्य ू झाला असल्हयाचे ददनाींक ३१ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने मतृ अींगणिाडी सेविकेच्या कु्ुींबबयाींना 
खास बाब म्हणून आधथगक मदत देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) एकाजत्मक बालविकास सेिा योिनेंतगगत अींगणिाडी कमगचाऱ्याींना 
एल.आय.सी. योिनेंतगगत सेिाननितृ्ती / रािीनामा / मतृ्य ू / सेिेतनू काढून 
्ाकल्हयानींतर शासन ननणगय ददनाींक ३० एवप्रल, २०१४ नसुार देण्यात येणारे 
लाभ अींगणिाडी सेविकेच्या कु्ुींबबयाींना लाभ देण्याबाबत कायगिाही करण्यात 
येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह्यातील हदगाव सामाजिि वनीिरण ववभागामाफग त  
आष्ट्टी ते उमरी (िां) या रस्त्यावर दतुफाग झाड ेलावून  

लाखो रुपयाांचा खचग िरण्यात आल्हयाबाबत 
  
(३३) ४०७२८ (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप : सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह्यातील हदगाि सामाजिक िनीकरण विभागामाफग त आष्ी त े
उमरी (िीं) या रस्त्यािर दतुफाग झाड े लािनू लाखो रुपयाींचा खचग करण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रशासनाच्या दलुगक्षामळेु या झाडाींची देखभाल होत नसनू ही 
झाड ेपाण्याअभािी िाळून गेली आहेत, त्यामळेु येथील िनतते सींताप व्यक्त 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ही झाड ेरोहयोंतगगत लािताना मोठा अपहार झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने दोषीींिर कोणती कारिान केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीवार (११-०९-२०१८) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१७ च्या पािसाळयात आष्ी त ेतामसा रस्ता दतुफाग ६ ककमी 
सानडिर “भरीि िनीकरण कायगक्रम (पानिहाळ)” या योिनेंतगगत िनक्षेत्रपाल, 
सामाजिक िनीकरण पररक्षते्र हदगाींि याींनी िनीकरण केले आहे. सदर रस्ता 
आष्ी त ेउमरी (िीं) नसनू आष्ी त ेतामसा असा आहे. या कामात एकूण 
३००० रोपाींची लागिड करण्यात आलेली आहे. या कामासाठी आतापयांत रुपये 
७,२९,६२९/ इतका खचग झाललेा आहे. 
 सदर िकृ्षलागिडीपकैी मे, २०१८ मध्ये १९८० रोपे जििींत आहेत. 
(३) सदर काम हे रोहयोमिनू झालेले नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात फळबागा लागवड वाढववण्याबाबत 
  
(३४) ४०८४३ (०४-०४-२०१८). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफग  भाई िगताप, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.आनांदराव 
पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखर्लफे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोिगार हमी योिनेच्या नव्या रचनेत कृषी आणण कृषी सींलग्न क्षते्राशी 
सींबींधित अकरा योिनाींचा समािेश करण्यात आला असनू, त्यापकैी पाच 
योिना कृषी विभागाशी सींबींधित आहेत, तथावप योिना राबविताना महसलू 
विभागाने कृषी विभागािर अन्याय केला असनू, फळबागा िाढविण्यासाठी 
शतेकरी ननिडीच्या अ्ी कृषी विभागाऐििी महसलू विभाग ठरवित आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यामळेु सरकारी बींिने अधिक कडक झाल्हयामळेु त्याचा 
पररणाम फळबागा न िाढण्यात झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २०१७-१८ साली ९४ हिार हेक््र क्षते्रािर फळबागा 
उभारण्याचे उदद्दष् असताींना माहे  डसेंबर, २०१७ अखेर केिळ १५ हिार 
हेक््रिर शतेकऱ्याींनी फळबागा उभारल्हया असनू, शतेकरी नव्या योिना 
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राबित नसल्हयाची बाब माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने फळबागा िाढविण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
 महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगगत फळबाग 
लागिड कायगक्रमाची क्षेबत्रयस्तरािर प्रभािी अींमलबिािणी करण्याच्यादृष्ीने 
ददनाींक ३ सप््ेबर, २०१६ च्या शासन ननणगयान्िये कृषी विभागाला 
अमींलबिािणी यींत्रणा म्हणून घोवषत करण्यात आलेले आहे. तसेच कृषी 
विभागाला अींदािपत्रक तयार करणे, न-मस््र भरणे ि पारीत करणे, कुशल ि 
अकुशल मिुरीची देयके प्रदान करणे, ताींबत्रक मान्यता देणे इ. अधिकार 
देण्यात आल ेआहेत या योिनेंतगगत सन २०१७-१८ या िषागत १६०३० हेक््र 
क्षेत्रािर फळबाग लागिड करण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

परळी (जि.बीड) तालुक्यातील लाभार्थयागना सांिय गाांधी तनराधार 
अनुदान योिनेचा लाभ र्मळण्याबाबत 

  
(३५) ४०९१३ (०५-०४-२०१८). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळी (जि.बीड) तालकु्यातील ददनाींक १ िानेिारी, २०१७ त े३१ िानेिारी, 
२०१८ या कालाििीत सींिय गाींिी ननरािार अनदुान योिनेंतगगत आधथगक 
सहाय्य ममळािे म्हणून ककती ग्रामस्थाींनी ररतसर तहमसलदार, परळी याींचेकड े
अिग सादर केले आहेत, 
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(२) असल्हयास, सदरहू योिनेंतगगत अिग केलेल्हया ककती ग्रामस्थाींचे अिग मींिूर 
होऊन त्याींना सींिय गाींिी ननरािार योिना लाग ूकरण्यात आली आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राििुमार बडोले (२६-०७-२०१८) : (१) ि (२) परळी तालकु्यामध्ये १ 
िानेिारी, २०१७ त े३१ िानेिारी, २०१८ या कालाििीत सींिय गाींिी ननरािार 
अनदुान योिनेंतगगत ८३८ ि श्रािणबाळ सेिा राज्यननितृ्तीिेतन योिनेंतगगत 
७१८ असे एकूण १५५६ अिग ग्रामस्थाींनी केले आहेत. ददनाींक २७/०३/२०१८ 
रोिी सींिय गाींिी ननरािार अनदुान योिना सममतीची बठैक घेण्यात आली 
असनू त्यामध्ये ९८५ अिग मींिूर, २०५ अिग नामींिरू ि ३६६ अिग त्रु् ी 
पतुगतसेाठी प्रलींबबत ठेिण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

साांगली जिल्ह्यातील हररपूर पररसरात मगरीचा वावर असल्हयाबाबत 
 

(३६) ४०९९९ (०४-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वािा बेग, श्रीमती ववद्या 
चव्हाण, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.िगन्नाथ र्शांदे : सन्माननीय वने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली येथील कृषणा-िारणा नदीच्या सींगमािर आणण साींगलीपासनू 
अिघ्या तीन कक.मी. अींतरािर असलेल्हया हररपरू पररसरातील गणपती 
मींददराच्या मागे मगरीचा िािर असल्हयाच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, नदीकाठी मगरीच्या हत्येचे चार प्रकार उघडकीस आल्हयाने 
याबाबत चौकशी करण्याबाबतचे ननिेदन जिल्हहाधिकारी, साींगली याींना देण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने मगरीपासनू शतेकऱ्याींचे तसेच ग्रामस्थाींच े
सींरक्षण करण्याचदेृष्ीने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीवार (२१-०९-२०१८) : (१) हररपरू पररसरातील गणपती 
मींददराच्या मागे मगरीचा िािर असल्हयाची बाब खरी आहे. 
(२) साींगली िन पररक्षेत्रात चार मगरीींचा मतृ्य ूझाल्हया असल्हयाच ेननदशगनास 
आले आहे. तथावप, याबाबत चौकशी करण्याबाबच े ननिेदन जिल्हहाधिकारी, 
साींगली याींना प्राप्त झालेले नाही. 
(३) सदर प्रकरणाींमध्ये प्रथम गनु्हा ररपो ग् नोंदविण्यात आला असनू चौकशी 
प्रगतीपथािर आहे.  
 साींगली जिल्ह्यातील मौि े हररपरू त ेआमणापरू या कृषणा नदीच्या 
पात्रात मगरीचे हल्हल्हयाींपासनू सींरक्षणाचदेृष्ीने खालील उपाययोिना करण्यात 
आल्हया आहेत. 

• िनमाणसात प्रबोिन होण्याच्या दृष्ीकोनातनू नदी ककनारी खबरदारी 
घेणेबाबत मादहती दशगक फलक लािण्यात आलेले आहेत. 

• मगर प्रिण क्षेत्रात िनविभागामाफग त िेळोिळेी गस्त घालण्यात येत.े 
• साींगली िनविभागत आपात्कालीन जस्थती हाताळण्याकरीता बचाि 

पथक (Rescue Team) गठीत करण्यात आललेे आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात मुख्यमांत्री सौर िृषी वाहहनी योिनेच्या अहवालाबाबत 
  
(३७) ४११२५ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय ऊिाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिग उपसा मस ींचन योिना सौर ऊिेिर आणण्यासाठी िोरण 
ननजश्चत करणे तसेच मखु्यमींत्री सौर कृषी िादहनी योिनेच्या कामाला गती 
देण्याचे ननदेश शासनाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभागत विदभग मस ींचन विकास महामींडळाचे सींचालक याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती नेमण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सममतीने आपला अहिाल सादर केला आहे काय, सदर 
अहिालानसुार शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (२६-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. राज्यातील 
सिग उपसा मस ींचन योिना सौर ऊिेिर आणण्यासाठी िोरण ननजश्चती 
करण्यासाठी ददनाींक ६ फेब्रिुारी, २०१८ च्या शासन ननणगयान्िये महासींचालक, 
महाऊिाग याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
 तसेच मखु्यमींत्री सौर कृषी िादहनी योिनेची पररणामकारक 
अींमलबिािणी होण्याकरीता ि या योिनेस गती देण्यासाठी तसेच यामध्ये 
येणाऱ्या अडचणीींचे तातडीने ननिारण करण्यासाठी ददनाींक १७ माचग, २०१८ 
च्या शासन ननणगयान्िये सदर योिनेत सिुारणा करण्यात आल्हया आहेत. 
(२) ि (३) िलसींपदा विभागाने शासन ननणगय ददनाींक २८ फेब्रिुारी, २०१८ 
अन्िये कायगकारी सींचालक, विदभग पा्बींिारे विकास महामींडळ याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली आहे. 
 सदर सममतीमाफग त राज्यातील सिग उपसा मस ींचना योिना सौर 
ऊिेिर कायागजन्ित करणेबाबत सिग समािेशक िोरण तयार करणेकरीता 
कामकाि सरुू असनू शासनास ठोस मशफारशी करण्याबाबत अहिाल सादर 
करण्याची कायगिाही सममतीच्या स्तरािरून सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात “मनरेगा” योिनेची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  
(३८) ४११६६ (०४-०४-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात “मनरेगा” च्या रोिगार ननममगतीत घ् झाली असनू सन   
२०१६-१७ मध्ये फक्त ४९ ददिस सरासरी प्रनतकु्ुींब रोिगार ममळाली 
असल्हयाच ेददनाींक ९ िानेिारी, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील मिूराींचे होणारे स्थलाींतर थाींबविण्यासाठी या 
योिनेची पररणामकारक अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियिुमार रावल (२८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे 
(२) हे खरे नाही. तथावप मिुराींनी िास्तीत िास्त प्रमाणात कामाची मागणी 
नोंदविण्याकरीता प्रचार, प्रमसध्दी करण्यात येत असनू, ग्रामसभाींचे आयोिन 
करून त्याद्िारे मिुराींचे समपुदेशन करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात औषधतनमागणशास्त्र (फामगसी) अभ्यासक्रमाची  
नववन महाववद्यालये सुरु िेल्हयाबाबत 

  
(३९) ४१२९० (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अमभयाींबत्रकी महाविद्यालयास बबक् पररजस्थतीला सामोरे 
िािे लागत असल्हयाने या सींस्थाचालकाींनी औषिननमागणशास्त्र (फामगसी) 
अ्यासक्रमाकड ेलक्ष कें द्रीत केले असनू यींदा ४२ नविन महाविद्यालये सरुु 
करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ज्याप्रमाणे अमभयाींबत्रकी अ्यासक्रमाींच्या ररक्त िागाींचा प्रश्न 
ननमागण झाला आहे त्याप्रमाणे औषिननमागण शास्त्राच्या अ्यासक्रमाींची 
जस्थती होण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.ववनोद तावड े (१४-०९-२०१८) : (१) शकै्षणणक िषग २०१८-१९ मध्ये २२ 
निीन औषिननमागणशास्त्र महाविद्यालये ि विद्यमान पदविका सींस्थाींमध्ये 
२० पदिी औषिननमागणशास्त्र अ्यासक्रम महाविद्यालये सरुु करण्यात आली 
आहेत. 
(२) शकै्षणणक िषग २०१८-१९ ची या अ्यासक्रमाची प्रिेश प्रकक्रया सरुु असनू 
सदर अ्यासक्रमाच्या प्रिेशाचा अींनतम ददनाींक ३१.८.२०१८ असल्हयाने 
त्यानींतर ररक्त िागाींची सींख्या स्पष् होणार आहे. 
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(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
िोिणातील रत्नाधगरी, रायगड व र्सांधदुगुग जिल्ह्यात गेल्हया अनेि 

वषागपासून धगधाड सांवधगन प्रिल्हप बांद झाल्हयाबाबत 
  
(४०) ४१४१२ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय वने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नामशषे होणाऱ् या पक्षाींच्या यादीत समािेश असलेल्हया धगिाड 
पक्षासाठी कोकणातील रत्नाधगरी, रायगड ि मसींिदुगुग जिल्ह्यात गेल्हया अनेक 
िषागपासनू धगिाड सींििगन प्रकल्हपाींतगगत िन विभागाने सरुू केलेली उपहारगहेृ 
अथागत व्हल्हचर रेस््ॉरीं् बींद पडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने उपहारगहेृ ि धग ींिाड सींििगनासाठी कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (२२-०९-२०१८) : (१) ि (२) धचपळून िन विभागामध्ये 
दापोली िन पररक्षते्रात धगिाड सींरक्षण ि सींििगन कायगक्रम राबविण्याकरीता 
मौिे सकुोंडी ता.दापोली, मौिे कळकिने ता.मींडणगड ि मौिे विहाळी ता.खेड 
या गािाींची ननिड करण्यात आलेली आहे. 
 मौिे सकुोंडी ता.दापोली येथील पररसरात िनविभागाची िागा 
नसल्हयाने भाड ेतत्िािर िागा घेऊन धगिाींडाींकरीता खाद्य कें द्र चालविण्यात 
येत आहे. िागा मालकाने िागा भाड्याने देण्यास एवप्रल, २०१७ पासनू नकार 
दशगविला होता. तथावप, धगिाड खाद्य कें द्राकरीता योग्य दठकाण ममळत 
नसल्हयाने िमीन मालक श्री.मींदार रमेश मशींदे याींनी प्रनत िषग भाड ेिाढ करुन 
िागा भाड ेतत्िािर देणेस सींमती दशगविली आहे. त्यानषुींगाने धगिाींडाींकरीता 
खाद्य कें द्र सरुू करण्याची कायगिाही सरुू आहे. 
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 मौिे विहाळी ता.खेड या पररसरात खािगी िागा भाड ेतत्िािर घेऊन 
धगिाड सींििगन कायगक्रम राबविला िात होता. तथावप सन २०१६ पासनू मौि े
विहाळी ता.खेड या पररसरात धगिाडाींचा िािर आढळून न आल्हयाने सदरचे 
धगिाड खाद्य कें द्र बींद आहे. 

मौिे कळकिने ता.मींडणगड येथे भाड ेतत्िािर िागा घेऊन धगिाड 
खाद्य कें द्र सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

शासिीय िामामध्ये मराठी भाषेचा वापर िरण्याबाबत 
 

(४१) ४१८४७ (०१-०८-२०१८). श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, श्री.रामहरी 
रुपनवर : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) शासकीय कामामध्ये ददनाींक १ मे, १९६६ पासनू मराठी भाषा िापरणे 
अननिायग करण्यात आले असनू त्याची अींमलबिािणी करण्यासाठी अनेक 
िेळा शासन आदेश काढूनही त्याकड े दलुगक्ष होत असल्हयाने मराठी भाषा 
विभागाने पनु्हा एकदा मराठी अननिायग करण्याचे पररपत्रक ददनाींक ८ मे, 
२०१८ रोिी िा त्यासमुारास काढल्हयाचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पररपत्रकाींची आिश्यक ती कायगिाही होत े की नाही 
याबाबत शासन लक्ष देणार आहे काय, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े (१८-०९-२०१८) : (१) होय. सदर शासन पररपत्रक हे   
ददनाींक ७ मे, २०१८ रोिी ननगगममत करण्यात आले आहे. 
(२) ददनाींक ७ मे, २०१८ च्या शासन पररपत्रकामध्ये शासकीय कायागलयाींमध्ये 
मराठी भाषचेा िापर होतो का नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक कायागलयामध्ये 
“मराठी भाषा दक्षता अधिकारी” नेमण्यासाठी सचूना ददलेल्हया आहेत. शासन 
व्यिहारातील मराठीच्या िापराबाबत राज्य शासनाींतगगत कायागलयीन तपासणी 
करण्याचे काम भाषा सींचालनालयाकडून करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यात अततमहत्वाच्या व्यक्तीांच्या ववमान  
प्रवासावर होणारा खचागबाबत 

 

(४२) ४१९८९ (०२-०८-२०१८). श्री.िनादगन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याचे महामदहम राज्यपाल, मा.मखु्यमींत्री ि मा.अथगमींत्री याींचा   
ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ त े १७ फेब्रिुारी, २०१८ या कालाििीत खािगी 
विमानखचग ३५.५२ को्ी रुपये तर सरकारी मालकीच्या िापराविना असलेल्हया 
विमानाच्या डागडुिीिर रुपये ९.०९ को्ी खचग झाल्हयाचे विमान िाहतकू 
सींचालनालयाकडून मादहतीच्या अधिकारात माहे माचग, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ममळालेल्हया मादहतीिरून ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शासनािर प्रचींड थककत किग असनूही शासकीय यींत्रणेकडून 
शासनाच्या पशैाची उिळपट्टी सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, विमान प्रिासाच्या सदर शासकीय खचागिर ननयींत्रण 
आणण्यासाठी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 महामदहम राज्यपाल, मा.मखु्यमींत्री ि मा.अथगमींत्री याींच्या शासकीय 
दौऱ्याकरीता ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ ि १७ फेब्रिुारी, २०१८ या कालाििीत 
भाड े तत्त्िािर घेण्यात आलेल्हया हिान िाहन खचागपो्ी रुपये ३५.५२ को्ी 
खचग झाला आहे. 
 राज्य शासनाच्या मालकीच्या बीचक्राफ्् सपुरककीं ग एअर बी-३५० 
व्ही्ी-एमिीिे या विमानाच्या देखभालीिर ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ त े १७ 
फेब्रिुारी, २०१८ या कालाििीत कें द्र शासनाच्या डी.िी.सी.ए.च्या ननयमानसुार 
रुपये १.४५ को्ी इतका खचग झाला आहे. माचग, २०१८ मध्ये मादहतीच्या 
अधिकाराखाली देण्यात आलेल्हया उत्तरामध्ये रुपये ९.०९ को्ीच्या या 
खचागमध्ये शासनाच्या मालकीच्या ४ हिान िाहनाींच्या देखभालीिरील खचागचा 
समािेश आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 महामदहम राज्यपाल, मा.मखु्यमींत्री ि मा.अथगमींत्री याींच्यासाठी 
करण्यात आलेला हिान प्रिासािरील खचग हा शासकीय कामकािासाठी 
सािगिननक दहत लक्षात घेऊन करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

”एि अधधिारी, एि घर, एि राज्य” या तनयमानुसार सरिारी 
योिनेतून तनवासस्थान देण्यासाठी तनयमात बदल िरण्याबाबत 

  
(४३) ४२५२४ (०२-०८-२०१८). प्रा.िोगेन्द्र िवाड,े श्री.नागोराव गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वविय ऊफग  भाई धगरिर, श्री.प्रववण 
दरेिर : सन्माननीय गहृतनमागण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) “एक अधिकारी, एक घर, एक राज्य” या ननयमानसुार सरकारी योिनेतनू 
ननिासस्थान देण्यासाठी ननयमात बदल करण्यास राज्य शासन तयार 
असल्हयाची मादहती महाधििक्ता मा.अशतुोष कुीं भकोणी याींनी मा.उच्च 
न्यायालयात ददली असल्हयाचे माहे म,े २०१८ च्या पदहल्हया आठिड्यात 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात सनदी अधिकारी ि न्यायाधिशाींना सरकारी योिनेतनू 
एक घर देण्यासाठी िोरण बनविण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त िोरण बनविण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, तसेच ज्या सनदी अधिकारी ि न्यायाधिशाींनी 
शासकीय घरे असताींनाही शासकीय कोट्यातनू एकापेक्षा िास्त घरे घेतली 
आहेत त्याींची चौकशी करुन शासनाने कोणती कारिान केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता (११-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयात श्री.केतन ननरोडकर याींनी दाखल केलेल्हया The 
Criminal PIL (stamp) २४/२०१७ या याधचकेच्या सनुािणी दरम्यान एक 
अधिकारी, एक घर, एक राज्य याबाबत मदु्दा उपजस्थत झालेला असल्हयाच े
मा.महाधििक्ता याींनी ददनाींक २१/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान्िये कळविले आहे. 
या अनषुींगाने मा.महाधििक्ता याींच्याकडून यकु्तीिाद करण्यात आलेला आहे. 
सदर प्रकरण अींनतम ननणगयाथग न्यायप्रविष् असल्हयाच ेदेखील त्याींनी कळविले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

झुडपी िांगलाांची िमीन स्थातनि स्वराज्य सांस्थाांना  
हस्ताांतररत िरण्याबाबत 

  
(४४) ४२९२४ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण 
पावसिर : सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील झुडपी िींगलाींची िमीन स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना 
हस्ताींतररत करण्यासींदभागतील प्रस्ताि राज्य शासनाने कें द्र शासनाला पाठविला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्र शासनाकडून अद्याप मींिुरी न ममळाल्हयामळेु या 
िममनीींिरील शाळा इमारती, अींतगगत रस्त े ि अन्य बाींिकामे स्थाननक 
स्िराज्य सींस्थाींकड ेहस्ताींतररत करण्यात अडथळा ननमागण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर प्रस्तािाला मींिुरी ममळण् याबाबत शासनाने कोणत ेप्रयत्न 
केले आहेत ि ककती कालाििीत मींिुरी प्राप्त होण्याची शक्यता आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१५-०९-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यातील नागपरू, 
ििाग, भींडारा, गोंददया, चींद्रपरू ि गडधचरोली या सहा जिल्ह्याींमध्ये झुडपी 
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िींगल क्षते्राची व्याप्ती आहे. झुडपी िींगल क्षते्र स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींना 
हस्ताींतरीत करण्याबाबत सद्य:जस्थतीत शासनाचे िोरण नाही. शासकीय 
अमभलेखात ‘िींगल’ म्हणून नोंद असल्हयाने कोणत्याही िनेतर प्रयोिनासाठी 
झुडपी िींगल क्षेत्राचा िापर प्रस्तावित असेल तर िन (सींििगन) अधिननयम, 
१९८० अींतगगत कें द्रीय पयागिरण, िन ि िलिाय ु पररितगन मींत्रालयाची 
पिूगपरिानगी आिश्यक ठरत.े कें द्र शासनाने व्यिस्थापनासाठी अयोग्य असे ३ 
हेक््र पेक्षा कमी असलेले तकुड्या-तकुड्यातील, अनतक्रमणाखालील ि िनेत्तर 
िापराखालील एकूण ८६,४०९.३२ हे. क्षेत्र िळतकेरणाच े प्रस्ताि सादर 
करण्यासाठी सलुभ कायगपद्धती (Simplified Procedure) ननजश्चत केली 
असनू त्यास अनसुरुन प्रस्ताि कें द्र शासनास सादर करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
महाराष्ट्र ववमानतळ वविास िां पनीच्यावतीने (एमएडीसी) र्शडी, धळेु, 

अमरावती व िराड येथील ववमानतळावर हवाई उड्डाण  
प्रर्शक्षण सांस्था सुरु िरण्याबाबत 

  
(४५) ४३०५८ (०२-०८-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर विमानतळ विकास कीं पनीच्याितीने (एमएडीसी) मशडी, िुळे, 
अमरािती ि कराड येथील विमानतळािर हिान उड्डाण प्रमशक्षण सींस्था सरुु 
करण्याच्या प्रस्तािाला शासनाने तत्ित: मान्यता ददली असल्हयाचे        
माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतसऱ्या आठिड्यात ननदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

वधाग जिल्ह्यातील िोषागार िमगचाऱ याांच्या  
ववववध प्रलांबबत मागण्याबाबत 

 
(४६) ४३०८५ (०१-०८-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ििाग जिल्ह्यातील कोषागार कमगचाऱ् याींच्या विविि प्रलींबबत 
मागण्यासींदभागत िारींिार पाठपरुािा करुनही शासनाने कमगचाऱ् याींच्या न्याय 
मागण्याबाबत कोणताही ननणगय घेतला नसल्हयामळेु कोषागार कमगचारी 
सींघ्नेद्िारा ददनाींक ३ ि ४ मे, २०१८ रोिी राज्यभर सामदुहक रिा आींदोलन 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (११-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) कमगचाऱ्याींच्या मागण्याींबाबत उधचत कायगिाही करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

वीि पारेषण िां पनीची अतत उच्चदाबाची वीि वाहहनी अल्हपभूधारि 
शतेिऱयाांच्या शतेातनू बळिबरीने नेल्हयाबाबत 

 

(४७) ४३१३५ (०१-०८-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.ख्वािा बेग : सन्माननीय ऊिाग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 



वि.प. ५ (47) 

(१) ककन्हिली (जि.ठाणे) येथील एका स््ोन क्रशरला िाचविण्यासाठी िीि 
पारेषण कीं पनीची अनत उच्चदाबाची िीििादहनी अल्हपभिूारक शतेकरी अनींत 
सोनार याींच्या शतेातनू बळिबरीने नेली िात असनू शतेकऱ्याींचे मोठे 
नकुसान होत असल्हयामळेु त्याींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेननिेदन सादर केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषग काय आहेत ि त्यानषुींगाने शतेकऱ्याींना न्याय देण्यासाठी कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) महापारेषण कीं पनीतफे ४०० के.व्ही. कुडूस उपकें द्रासाठी बाभळेश्िर 
(जि.अहमदनगर) त े कुडूस (जि.पालघर) ४०० के.व्ही. अशी २३० कक.मी. 
जव्दपथ िादहनी उभारण्यात येत आहे. महाराषर राज्य िीि पारेषण 
कीं पनीकडून प्राप्त मादहतीनसुार सदर िादहनीचे काम सन २०११ पासनू सिग 
ननयमाींचे पालन करुन, मींिूर प्रोफानल ि मींिूर मागग नकाशानसुार सरुु आहे. 
तसेच सदर िादहनीचा कोणताही मनोरा श्री.अनींत हरीभाऊ सोनार याींच्या 
प्रत्यक्ष शतेात उभारण्यात आलेला नसनू मनोरा क्र. ६९ त े ७० याींना 
िोडणाऱ्या िादहनीची तार त्याींच्या शतेातनू िाणार आहे. 

श्री.अनींत हरीभाऊ सोनार याींची तक्रार ननरािार असनू िादहनीची 
उभारणी पिूीच मींिूर असलेल्हया मागगनकाशानसुार करण्यात येत आहे. तसेच 
ताींबत्रकदृष्याही सदर िादहनी स्थलाींतररत करणे शक्य नाही. 

िादहनीची तार ओढल्हयानींतर तारेखालील िममनीचा मोबदला 
ननयमानसुार सींबींधिताींस देण्यात येनल.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  
  

___________ 
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राज्यभरातील महाववद्यालयात प्राचायग या मुख्य पदासह र्शक्षि आणण 
र्शक्षिेत र िमगचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(४८) ४३३१६ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महाविद्यालयात प्राचायग या मखु्य पदासह समुारे         
१८ हिाराहून अधिक मशक्षक आणण मशक्षकेतर कमगचाऱ् याींच्या िागा ररक्त 
असल्हयाचे माहे म,े २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खेर आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, महाविद्यालयाचे िेतनेतर अनदुान िाढिा, परीक्षा काळात 
महाविद्यालयाींना पोलीस सींरक्षण द्या, प्राचायागचा कायगकाळ िाढिा अशा 
विविि मागण्या महाराषर राज्य प्राचायग महासींघाचे उच्च मशक्षण सींचालक 
याींच्याकड ेकेल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, त्याचे सिगसािारण स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१४-०९-२०१८) : (१) नाही. 

ऑक््ोबर, २०१७ अखेरच्या विद्याथीसींख्येच्या आिारे राज्यातील 
अशासककय अनदुाननत सींस्थेतील ९५११ मशक्षकीय ि ८७९८ मशक्षकेतर पदे 
ररक्त असल्हयाचे ननदशगनास आले आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) या प्रकरणी प्राचायग महासींघासमिेत सींचालक, उच्च मशक्षण सींचालनालय 
याींच्याकड े झालेल्हया बठैकीत ठरल्हयाप्रमाणे आिश्यक त े प्रस्ताि प्राचायग 
महासींघाने उच्च मशक्षण सींचालनालयास ददल्हयानींतर त्यािर उधचत कायगिाही 
करण्याचे ठरले. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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प्रादेर्शि वविासाचा असमतोल दरू िरण्याबाबत 
  
(४९) ४३४७८ (०१-०८-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खर्लफे : सन्माननीय तनयोिन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रादेमशक विकासाचा असमतोल दरू करण्यासाठी शासनाकडून विदभग, 
मराठिाडा ि उिगररत महाराषर ििैाननक विकास महामींडळ स्थापन करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास सदर महामींडळामाफग त कोकणाचा अनशुषे भरून काढण्यासाठी 
शासनाकडून ककती ननिी उपलब्ि करून देण्यात आला, तसेच कोकणाचा 
अनशुषे भरून काढण्यासाठी स्ितींत्र ििैाननक विकास महामींडळ स्थापन 
करण्यात यािे अशी मागणी गेली अनेक िष ेहोत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१२-०९-२०१८) : (१) भारतीय सींवििानाच्या अनचु्छेद 
३७१ (२) अन्िये अनशुषे ननमुगलनासाठी विदभग, मराठिाडा ि उिगररत महाराषर 
याींच्यासाठी स्ितींत्र विकास मींडळाची स्थापना ददनाींक ३० एवप्रल, १९९४ पासनू 
करण्यात आली. 
(२) ि (३) कोकण प्रदेशाचा समािेश उिगररत महाराषर विकास मींडळात होतो. 
विकास मींडळाच्या कायगक्षते्रामध्ये अनशुषे ननमूगलनासाठी विदभग, मराठिाडा ि 
उिगररत महाराषर विकास मींडळाच्या मशफारशीनसुार विकास कामे हाती 
घेण्यासाठी सन १९९५-९६ त े २०१०-२०११ या कालाििीत प्रनतिषी तीनही 
विकास मींडळाींना एकबत्रत रुपये १०० को्ी इतक्या विशषे ननिीची तरतदू 
करण्यात आली. तद्नींतर फक्त सन २०१४-१५ या एका िषागकरीता तीनही 
विकास मींडळाींना प्रत्येकी रुपये १०० को्ी इतका विशषे ननिी उपलब्ि 
करण्यात आला होता.  

कोकण प्रदेशाकरीता स्ितींत्र विकास मींडळ स्थापन करण्याबाबत 
भारतीय सींवििानाच्या अनचु्छेद ३७१ (२) मध्ये दरुूस्ती करण्याबाबत राज्य 
शासनाद्िारे ददनाींक १५ िुल,ै २०१३, ददनाींक २ िुल,ै २०१४,           
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ददनाींक १२ माचग, २०१५ ि ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्िये कें द्र 
शासनाच्या गहृ मींत्रालयास विनींती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

अमळनेर तालुक्यातील वकृ्षतोड रोखण्याबाबत 
  
(५०) ४३८४८ (०१-०८-२०१८). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर तालकु्यातील िन क्षेत्रात तसेच रस्त्यालगत डरेेदार िकृ्ष 
िाळण्याचे तसेच िकृ्षतोड होत असल्हयाच ेननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िनपरीक्षेत्र अधिकारी याींच्याकड े तक्रार करुनही कोणत्याही 
प्रकारची कारिान केली िात नसल्हयाचेही ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी व्यक्ती ि 
अधिकारी याींच्याींविरुध्द कोणती कारिान केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिग सिग प्रकक्रया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबन. 


