
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३८५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

चौथे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे येथील ननसर्गरम्य येऊर पररसराचा पयगटनस्थळ म्हणून वविास िरण्याबाबत 
  

(१)  ६५३८७ (१६-०१-२०१७).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील ननसगगरम्य येऊर पररसराचा पयग् नस्थळ म्हणून विकास करण्यासींदर्ागतील 
प्रस् ताि ठाण े महापाकलकेन े माहे सट्ंबर, २०१६ च्या शेि्च्या आठिड्यात िन विर्ागाकड े
पाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानुसार कोणता ननणगय 
घेण्यात आला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (२१-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
      नगर अकर्यींता, ठाणे महानगर पाकलका, ठाणे याींनी येऊर येथे पयग् न कंद्र विकाकसत 
करणेकामी िन विर्ागाच ेनाहरकत प्रमाणपत्र कमळणेबाबत विनींती केली होती. 
     कंद्र शासनाने जारी केलेल्या मागगदशगक सूचनाींनुसार येऊर येथे पयग् न कंद्र विककसत 
करण्यापूिी राज्य / राषरीय िन्यजीि मींडळाची मान्यता घेणे आिश्यक असल्याने विहहत 
प्रपत्रात प्रस्ताि ऑनलाईन सादर करुन त्याची एक प्रत मखु्य िनींसरक्षक ि सींचालक, सींजय 
गाींधी राषरीय उद्यान, बोरीिली याींचेकड ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये सादर केला आहे. 
(२) येऊर येथ े पयग् न कंद्र विककसत करण्यासाठी प्रस्तावितअसलेल्या के्षत्राची ठाणे 
महानगरपाकलका ि िन विर्ाग याींचेमार्ग त स्थळननहाय पाहणी करुन सींबींधधत यींत्रणेमार्ग त 
आिश्यक ती पूतगता करुन सदर प्रस्ताि राज्य / राषरीय िन्यजीि मींडळाच्या मान्यतसेाठी 
सादर करण्याची कायगिाही के्षत्रीय स्तरािर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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िोल्हापूरच्या सीपीआरअांतर्गत रािर्षी छत्रपती शाहू महाराि वैद्यकिय महाववद्यालयाच्या 
वतीने अपांर् नार्ररिाांची रै्रसोय होत असल्याबाबत 

  

(२)  ६६९७१ (१६-१२-२०१६).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूरच्या सीपीआरअींतगगत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज िदै्यककय महाविद्यालयाच्या 
ितीने अपींग नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे नुकतेच माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
ननदशगनास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) शासनाच्या विविध योजनाींचा लार् घेण्यासाठी तसचे अन्य कामकाजाींसाठी अपींग 
नागररकाींना अपींगत्िाचा ऑनलाईन दाखला आिश्यक असल्यान ेउक्त रुग्णालयात रुग्णाकशिाय 
दाखल्यासाठी प्रचींड गदी होत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले 
(४) तदनुसार शासन स्तरािर काय कायगिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, नसल्यास, 
त्याची कारणे काय आहेत,  
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (२१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

वैद्यिीय शशक्षण ववभार्ाच्या साहहत्य व और्षधाांची खरेदी दर िराराची  
म दत सांपूनही खरेदी झाली नसल्याबाबत 

  

(३)  ६८३८१ (१६-१२-२०१६).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेडडकल, मेयो सुपरस्पेशाकल्ीसह िैद्यकीय कशक्षण विर्ागाच्या राज्यातील सगळ्या 
शासकीय रुग्णालयाींतील बऱ्याच महागड्या शस्त्रकियाच े साहहत्य ि और्षधाींची खरेदी गेल्या 
सहा महहन्याींपासून दर कराराची मुदत सींपल्यािरील खरेदी न झाल्यान े रखडल्याच े नकुतेच 
माहे सट्ंबर, २०१६ मध्ये िा दरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दर कराराची मदुत सींपूनही नुतनीकरण झाले नसल्यान े याचा सिागधधक 
नुकसान मेडडकल, मेयो, सुपरच्या रुग्णाींचे झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून 
आले, तद्नुसार यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीिर शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धर्रीर्ष महािन (२१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. िैद्यकीय कशक्षण सींचालनालयामार्ग त 
और्षधी, डायगोस्स््क ककट्स, रसायन,े सस्जगकल ड्रकेसींग, सलाईन, इींजेक्शन इत्यादी १२५७ 
बाबीींच ेदरकरार  करण्यात  आलेले आहेत  तसेच सुपर स्पेशाकल्ी रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या 
काही सस्जगकल साहहत्याींची खरेदी ही बहृन्मुींबई महानगरपाकलका याींच्या दरकरार, 
ई.एस.आय.सी ि डी.जी.एस ॲण्ड डी इत्यादी  दरकरारािर  ि काही सस्जगकल साहहत्याची 
खरेदी ही सींस्थास्तरािर दरपत्रके मागिून विहहत पद्धतीने करण्यात येते. त्यामुळे माहे सट्ंबर 
२०१६ या काळात मेयो, सुपरस्पेशाकल्ी ि इतर रुग्णालयात और्षधी ि सस्जगकल 
साहहत्याअर्ािी कोणत्याही प्रकारच्या  शस्त्रकिया रखडलेल्या नाहीत. रुग्णसेिेिर पररणाम न 
होता सिग रुग्णालयात  शस्त्रकिया सुरळीत चालू आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
  

राज्यात पाणीटांचाईच्या िाळात उद्योर्ाांवर िायम पाणीिपातीचे सांिट येत असल्याने 
वपण्याच्या पाण्यानांतर शेतीएविेी उद्योर्ाांना प्राधान्यान ेपाणी देण्याबाबत 

  

(४)  ६९९६५ (२७-०१-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ि णाल पाटील (ध ळे 
ग्रामीण), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमन री), श्री.अशमन पटेल 
(म ांबादेवी), प्रा.वर्षाग र्ायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाणी ी्ंचाईच्या काळात उद्योगाींिर कायम पाणीकपातीच े सींक् येत असल्याने 
वपण्याच्या पाण्यानींतर शेतीएिजेी उद्योगाींना प्राधान्याने पाणी देण्याची सूचना राज्य 
मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी बैठकीत काय ननणगय घेण्यात आला आहे तसेच उद्योग ि 
शेती व्यिसायाला समन्यायी पाणीपुरिठा करण्याबाबत शासन ननणगय घेणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुर्षींगान ेशासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (१२-१२-२०१७) : (१) नाही.  
(२) उद्योग ि शेती व्यिसायाला समन्यायी पाणीपुरिठा करण्याच्या अनुर्षींगाने     
 हद.१७/११/२०१६ रोजी शासन ननणगय ननगगकमत करण्यात आला आहे.    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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बोररवली (म ांबई) येथील सांिय र्ाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच ेवनसांरक्षि याांनी येऊर व र्ोखखवरे 

पररके्षत्र वनाधधिारी याांनी आहदवासीांना िांर्लात िाण्यास बांदी घातल्याबाबत 
  

(५)  ७४९८४ (१५-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोररिली (मुींबई) येथील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच े िनसींरक्षक तथा सींचालक याींनी 
येऊर ि गोखखिरे पररके्षत्र िनाधधकारी याींनी आहदिासीना जींगलात जाण्यास बींदी घातली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याविरोधात आहदिासी बाींधिाींनी हदनाींक १४ डडसंबर, २०१६ रोजीच्या समुारास 
सत्याग्रह केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बींदी मुळे आहदिासी बाींधिाचे जीिन विस्कळीत झाले आहे हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (२१-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सींजय गाींधी राषरीय उद्यान सर्ोितालच्या १ कक.मी.  पेरररे्रीत धरण,े मोचाग, आींदोलन 
करण्यास मनाई असल्याच ेआदेश  मा. उच्च न्ययालयान ेरर् याधचका िमाींक ३०५/९५ मध्ये 
हदनाींक २६.०४.२००० रोजी पारीत केले आहेत. 
    आहदिासीींच्या समस्याींसींदर्ागत श्री. वििेक पींडीत, विधान सर्ा सदस्य याींनी त्याींचे 
कशष्मींडळासह मुख्य िनसींरक्षक ि सींचालक, सींजय गाींधी राषरीय उद्यान याींची कायागलयात 
हदनाींक १४.१२.२०१६ रोजी र्े् घेिून चचाग केली आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
नार्पूर-रामटेि येथील पेंच व्याघ्र प्रिल्पाच्या आिूबािूच्या र्ावाांना शेतीच्या शसांचनािररता 

तलाव व नाल्यातील पाणी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
  

(६)  ७८२२० (१५-०४-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-राम्ेक विधानसर्ा के्षत्रातील पंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या गािाींना शेतीच्या 
कसींचनाकररता तलाि ि नाल्यातील पाणी देण्याबाबतच्या प्रस्ताि िन विर्ागाकड ेमाहे माचग 
२०१६ पासून प्रलींबबत आहे,  हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या अनुर्षींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे काय 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. स धीर म नर्ांटीवार (१४-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     पंच व्याघ्र प्रकल्पाचे बर्र झोन मध्ये राम्ेक तहकसल अींतगगत २५ गािाींचा ि 
पारकशिणी तहकसल अींतगगत २३ गािाींचा समोिश होतो. पंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या आजुबाजूच्या 
गािाींना शेतीच्या कसींचींनाकरीता तलाि नाल्यातील पाणी िापरण्यास कोणतीही बींदी घालण्यात 
आलेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

ननयमबाहय पध्दतीने प्रवेश देत असलेल्या महाववदयालयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(७)  ८२५२८ (१८-०४-२०१७).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच े मा.मुख्यमींत्री याींनी िैद्यकीय कशक्षणाच्या प्रिेशाच्या प्रिेशासाठी ननयमाींची 
पायमल्ली करून श्रीमींत व्यक्तीींना ननयमबाहय पध्दतीन े प्रिेश देत असलेल्या 
महाविद्यालयाींिर र्ौजदारी करण्यात येणार असल्याच े माहे ऑक््ोबर २०१६ मध्ये िा त्या 
दरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िैद्यकीय कशक्षण हे सिगसामान्याींच्या आिाक्यात आणून विद्यार्थयाांना प्रिेश हा 
पैशाींिर नव्हे तर त्याींच्या गुणित्तेिर कमळिून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, काही महाविदयालये प्रिेशासाठी पैसे घेत असल्याच्या तिारी शासनास प्राटत 
असून त्याींच्यािर कारिाई करण्याची परिानगी मा.िैदयकीय कशक्षण मींत्री याींनी मा. मुख्यमींत्री 
याींच्याकड ेमाधगतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास आतापयांत ककती िैदयकीय महाविदयालयाींिर कारिाई केली िा करण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०६-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१६-१७ पासून राज्यातील शासकीय, महानगरपाकलका आखण खाजगी विनाअनुदाननत 
आरोग्य विज्ञान अ्यासिम महाविद्यालयाींच े प्रिेश आयुक्त, राज्य सामाईक प्रिशे परीक्षा 
कक्ष याींचमेार्ग त एकबत्रत समुपदेशन प्रकियेद्िारे गुणित्तेच्या आधारे करण्यात येत आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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िायिवाडीवरील पक्षी सांवधगनािड ेवन् यिीव ववभार्ाच ेद लगक्ष झाले असल् याबाबत 
  

(८)  ८२६७९ (१५-०४-२०१७).   श्री.प्रशाांत बांब (र्ांर्ापूर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जायकिाडीिरील पक्षी सींिधगनाकड े िन् यजीि विर्ागाचे दलुगक्ष झाले असल् याची बाब माहे 
डडसंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, गेल् या ४ िर्षाांपासनू या पररसरात मानिी हस् तके्षप िाढल् यामुळे, विनापरिानगी 
मासेमारी ि इींधन मकशनचे ध् िनीप्रदरु्षण यामुळे जलाशयािरील प् याींच् या अस्स् तत् िाला धोका 
ननमागण झाला असून त् याींच् या सींिधगनासाठी विशेर्ष मदत म् हणून िन् यजीि विर्ागाला मागील ४ 
िर्षाांपूिी देण् यात आलेला २ को्ी रुपयाींचा ननधी अद्यापही खचग करण् यात आलेला नाही, हे 
देखील खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ननधी खचग न करण् याची कारणे काय आहेत तसचे शासनान े उक्त प्रकरणी 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (१४-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सींत ज्ञानेश्िर उद्यानात करण्यात आलेल् या प्रगणनेनसुार जलाशयािरील प्याींना 
धोका ननमागण झाला असल्याच ेहदसून येत नाही. सींत ज्ञानेश्िर उद्यानाच े१२५.५० हेक््र के्षत्र 
िगळण्यासाठी कंद्रीय उच्चाधधकार सकमती ि मुख्य िन्यजीि रक्षक याींच्या कशर्ारसीन ेराषरीय 
िन्यजीि मींडळानी काही अ्ीींच्या अधधन राहून मान्यता हदली आहे. 
     सदर अ्ीींपकैी ननसगग ननिचगन कंद्र उर्ारयासाठी पा्बाींधारे विर्ागाने रु. २०१.९२ लक्ष 
रक्कम विर्ागीय िन अधधकारी (िन्यजीि), औरींगाबाद याींचेकड ेजमा केली आहे. त्यापकैी  
रु. ४.३६ लक्ष हे प्राथकमक कामाींसाठी खचग करण्यात आले असून उिगररत रक्कमेच्या अनुर्षींगान े
आिश्यक ती योजना बनिून ताींबत्रक बाबीींची पूतगता करण्याचे काम प्रगती पथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवग शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय आखण रुग्णालयाांमध्ये उपलब्ध 
रुग्णखाटाांच्या प्रमाणात अध्यापि वर्ग आखण ववद्याथी सांख्या वाढववण्याबाबत. 

  

(९)  ८५५९८ (११-०८-२०१७).   श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.योरे्श सार्र 
(चारिोप) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिग शासकीय िैद्यककय महाविद्यालय आखण रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ध 
रुग्णखा्ाींच्या प्रमाणात अध्यापक िगग आखण विद्याथी सींख्या िाढविण्याचे ननदेश मा.मुख्यमींत्री 
याींनी हदनाींक १५ म,े २०१७ रोजी िा त्यासुमारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा कृती अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहिालानुसार शासनाने पुढे कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. धर्रीर्ष महािन (१०-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) या सींदर्ागत सींचालक, िैद्यकीय कशक्षण ि सींशोधन, मुींबई याींनी प्रस्तावित 
केल्यानुसार आिश्यक पदाींच्या ननकमगतीची बाब शासनस्तरािर विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

राज्यातील बालवववाह, बालववधवा, बाल घटस्फोहटता, बालवववाहामधून होणारे ि पोर्षण 
  

(१०)  ८५७५५ (१६-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.प्रिाश स व े (मार्ाठाणे), 
श्री.मांरे्श ि डाळिर (ि लाग), श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती नर्र), श्री.स ननल प्रभू (हदांडोशी), 
श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), डॉ.सांिय रायम लिर 
(मेहिर), श्री.स भार्ष साबणे (देर्लूर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय महहला 
व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील बालवििाह, बालविधिा, बाल घ्स्र्ोह्ता, बालवििाहामधून होणारे कुपोर्षण 
यासींदर्ागत अ्यास करुन उपाययोजना सुचिण्यासाठी उच्चस्तरीय अ्यास सकमती ननयुक्त 
करािी अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी माहे एवप्रल, २०१७ च्या दसु-या आठिड्यात  एका 
ननिेदनाव्दारे मा.मुख्यमींत्री आखण कामगार कल्याण मींत्री याींच्याकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०८-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शाह वाडी (जि.िोल्हापूर) ताल क्यातील १८५ अांर्णवाडीना इमारत नसलेबाबत 
  

(११)  ८५९२५ (१६-०८-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शाहुिाडी (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील  सुमारे १८५ अींगणिाडीना स्ित:ची इमारत 
नसल्याच ेननदशगनास आले आहे. हे खरे आहे काय 
(२)  असल्यास, तालुक्यातील अनेक अींगणिाडी खाजगी जागेत, समाज मींहदरात तर प्राथकमक 
शाळेत र्रत आहेत. हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यार्थयागचे शकै्षखणक नुकसान होत असनू, पािसाळ्यात कशक्षण घेण े
अडचणीचे जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन तातडीन ेशाहुिाडी तालुक्यातील अींगणिाड्याींना स्ितींत्र जागा देण्याची 
कायगिाही करणार आहे काय ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) होय.             
(२) होय.    
(३) नाही. 
(४) शाहुिाडी साठी अींगणिाडी कंद्र बाींधकामास जागा कमळविण्याची कायगिाही सुरु असून 
स्जल्हा ननयोजन सकमतीकडून ५० बाींधकामाींना ननधी मींजूर झालेला आहे. सदरची कामे माचग, 
२०१८ पयगत पूणग होणार आहेत त्यामध्ये शाहुिाडी ग्ातील अींगणिाडी कंद्राचा समािेश आहे. 

___________ 
  
नवी म ांबइग खारघर हहलवरील प्रशसध्द पाांडविडा धबधब्यावर वनववभार्ाने बांदी घातल्याबाबत 

  

(१२)  ८६०४८ (१६-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (हहांर्णघाट), 
अॅड.आशशर्ष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.अत ल भातखळिर (िाांहदवली पूवग), श्रीमती मननर्षा 
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबइग खारघर पररसरातील कसडको प्रशासनाने विककसत केलेल्या खारघर हहलिरील 
प्रकसध्द पाींडिकडा धबधब्यािर हदनाींक १५ जनू २०१७ पासून पयग् क ि ननसगग प्रेमीींना 
िनविर्ागाने बींदी घातली असल्याचे माहे जून २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी पािसाळयात नैसधगगक िातािरण उत्तम असल्याने मोठया 
प्रमाणात पयग् क ि ननसगग प्रमेी येत असल्यामुळे पाींडिकडा पररसरातील चारे्िाडी ि 
र्णसिाडी या आहदिासी बाींधिाींना मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून बींदी उठविण्याबाबत कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (१८-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
पनिेल िनपररके्षत्रामध्ये पाींडिकडा धबधबा असून सदर हठकाणी दरिर्षी पािसाळ्यामध्ये 
हजारोंच्या सींख्येने पयग् क र्े् देत असतात ि त्या हठकाणी पािसाचा ि पाण्याचा अींदाज न 
आल्यान ेमागील काही िर्षागपासून काही पयग् काींचा अपघाती मतृ्य ूहोण्याच्या ि पयग् क जखमी 
होण्याच्या घ्ना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरचा धबधबा हा धोकादायक असल्याने ि सदर 
राखीि िनाचे ि िनसींपत्तीचे कोणतेही नुकसान होिू नये याकररता सदर हठकाणी पयग् काींना 
बींदी घातलेली आहे.   
(२) हे खरे नाही. सदर हठकाणी चारे्िाडी ि र्णसिाडी येथील आहदिासी बाींधिाींना रोजगार 
उपलब्ध होत असल्याचे ननदशगनास आलेले नाही. 
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(३) ि (४) सदर हठकाणी येणा-या पयग् काींकरीता सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीकोनातून धबधब्याच्या 
पररसरात सींरक्षक्षत कठड,े हठक-हठकाणी रेकलींग ि लोखींडी बिजेस, गाडगन ि लहान मलुाींसाठी 
खेळण्यासाठी सुविधा तसेच पयग् काींसाठी चंस्जींग रुम सुविधा ि रस्ते  इ. सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याच े विचाराधीन असुन त्या उपलब्ध करुन हदल्यानींतर बींदी उठविण्याबाबत विचार 
करता येईल.  

___________ 
  

अहमदनर्र जिल्हापररर्षदेच्या अांर्णवाडयाांना मांि री देऊनही जिल्हयातील  
१००० अांर्णवाडयाांना अदयाप हक्िाची इमारत नसल्याबाबत 

  

(१३)  ८६२६५ (१६-०८-२०१७).   श्री.वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर स्जल्हापररर्षदेने गािोगािी अींगणिाडयाींना मींजुरी देऊनही स्जल्हयातील १००० 
अींगणिाडयाींना अदयाप हक्काची इमारत नसल्याची बाब हदनाींक २५ जून, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणिाडयाींना इमारती कमळत नसल्यामुळे कमळालेला ननधीही परत जात 
असल्याचेही ननदशगनास  आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहमदनगर स्जल्हा पररर्षदेच्या महहला ि बालकल्याण सकमतीचा ७० लाखाींचा 
ननधी अखधचगत असल्याचेही ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींबींधधत अींगणिाडयाींना इमारतीसाठी निीन र्ुखींड देण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा येत आहे, 
(५) असल्यास, सींबींधधत अींगणिाडयाींना जागा न कमळण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.            
(२) अींशत: खरे आहे, अींगणिाडी इमारत बाींधकामास सहजासहजी ि पुरेशी जागा उपलब्ध होत 
नाही, तसेच काही हठकाणी जागेबाबत स्थाननक िाद उद्भितात इत्यादी कारणेमुळे काही 
प्रमाणात ननधी अखधचगत राहतो.   
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अींगणिाडी कंद्र इमारत बाींधकामासाठी र्खुींड स्थाननक ग्रामपींचायतीकड ेउपलब्ध असले तर 
ककीं िा स्थाननक रहहिाशाकडून बक्षक्षसपत्राद्िारे जागा कमळाली तर त्या जागेिर इमारत 
बाींधण्यात येते. जागा खरेदी करुन अींगणिाडी बाींधकाम करण्याचे शासनाचे धोरण नाही. 
(५) बाींधकामासाठी आिश्यक असलेले के्षत्रर्ळानुसार जागा उपलब्ध न होणे, उपलब्ध 
जागेबाबत स्थाननक गािपातळीिर मालकी हक्क / िहीिा्, इत्यादी बाबत िाद ननमागण होण,े 
ग्रामपींचायतीकड ेस्ित:ची पुरेशी जागा नसणे, बक्षक्षसपत्र करुन घेणेस ग्रामपींचायतीकडून विलींब 
होणे, विजेचे खाींब / तार आडव्या आल्यामुळे तसेच इत्यादी कारणाींमुळे अींगणिाडी इमारतीच े
बाींधकामे होऊ शकत नसल्यामुळे सदर कामे रद्द होऊन ननधी अखधचगत राहतो. 

___________ 
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वैद्यिीय पदव्य त्तर अभ्यासक्रमाच्या श ल्ि रचनेवरुन राज्यातील ९ खासर्ी  
महाववद्यालय आखण शासन याांच्यात ननमागण झालेला वाद 

  

(१४)  ८७७६७ (११-०८-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िैद्यकीय पदव्युत्तर अ्यासिमाच्या शुल्क रचनेिरुन राज्यातील ९ खासगी 
महाविद्यालय आखण शासन याींच्यातील िाद कम्ला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या महाविद्यालयातील ककती जागा राज्याच्या ननयींत्रणाखाली कंद्रीर्ूत प्रिेश 
प्रककयेतून र्रल्या जाणार आहेत ि पहहल्या प्रिेश रे्रीत ररक्त राहहलेल्या जागाींकररता दसुरी 
ऑनलाईन प्रिशे रे्री न राबविता त्या ऐिजी िैयस्क्तक समुपदेशनाच्या माध्यमातून सदर 
ररक्त जागा र्रण्याचा ननणगय िैद्यकीय कशक्षण सींचालनालयाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, सदर ननणगयाचे स्िरुप काय आहे ि उक्त ननणगय घेण्याची कारणे काय आहेत 
तसेच ९ महाविद्यालये आखण शासन याींच्यातील ननमागण झालेला नतढा सु्ल्यान े िैद्यकीय 
पव्युत्तर अ्यासिमासाठी ककती जागा िाढल्या आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०६-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) राज्य सामाईक प्रिेश परीक्षा कक्षामार्ग त हदनाींक २९ म,े२०१७ ते ३१ म,े२०१७ या 
कालािधील िैयस्क्तक प्रिेश रे्री (MOP UP ROUND) घेिून प्रिेश प्रकिया पूणग करण्यात 
आलेली आहे. सदर प्रिशेासाठी एकूण ४३६ जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. 

___________ 
  

िरमाळा ताल क्यात (जि.सोलापूर) ताल क्यात ३७२ अांर्णवाड्याांपैिी  
१५९ मोठ्या व शमनी अांर्णवाड्याांना इमारती नसल्याबाबत 

  

(१५)  ८७९४९ (१६-०८-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा  (स्ज.सोलापूर) तालुक्यात ३७२ अींगणिाड्याींपैकी १५९ मोठ्या ि कमनी 
अींगणिाड्याींना इमारती नसल्यान ेशासनाने इमारती द्याव्यात अशी मागणी करमाळा पींचायत 
सकमती सदस्याींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकात्मीक बालविकास योजनंतगगत सुरु असलेल्या मोठ्या ि कमनी 
अींगणिाड्याींसाठी इमारती उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुर्षींगाने शासनस्तरािरील ननणगयात्मक 
कायगिाहीची सद्यःस्स्थती काय आहे, 
(३) अद्याप मागणीच्या अनुर्षींगाने ननणगय घेण्यात आला नसल्यास, त्याची कारणे काय   
आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े (०७-१२-२०१७) : (१) करमाळा तालुक्यात एकास्त्मक बाल विकास सेिा 
योजनेअींतगगत २८१ अींगणिाडी कंद्र कायगरत असून त्यापकैी २४२ अींगणिाडी कंद्राींना स्ितींत्र 
इमारत उपलब्ध असून ३९ अींगणिाडी कंद्राींना स्ितींत्र इमारत उपलब्ध नाही. तसेच ९१ कमनी 
अींगणिाडी कंद्र सुरु असून केिळ १ कमनी अींगणिाडी कंद्रास स्ितींत्र इमारत उपलब्ध आहे. 
अशाप्रकारे करमाळा तालुक्यात ३९ अींगणिाडी कंद्र ि ९० कमनी अींगणिाडी कंद्र अशा एकूण 
१२९ अींगणिाडयाींना स्ित:ची इमारत उपलब्ध नाही.  
(२) स्ितींत्र इमारत नसणाऱ्या ३९ अींगणिाडी कंद्राींना इमारत बाींधकाम मींजूर करणेकामी जागा 
उपलब्ध करुन घेणेची कायगिाही सुरु असून जागा उपलब्ध झाल्यानींतर स्जल्हा ननयोजन मींडळ 
तसेच मनरेगा या योजनेमधनू सदर अींगणिाडी कंद्रासाठी इमारत बाींधकाम मींजूर करणेबाबत 
कायगिाही सुरु आहे. तसेच कमनी अींगणिाडी कंद्रासाठी इमारत बाींधकाम मींजूर करणेबाबत कंद्र 
शासनाचे कोणत्याही प्रकारच्या मागगदशगक सूचना नसल्यामुळे सदर कमनी अींगणिाडी कंद्र 
प्राथकमक शाळा, ग्रामपींचायत इमारत तसेच ग्रामपींचायतीकडील इतर उपलब्ध इमारतीमध्ये 
सदर कमनी अींगणिाडी कंद्र र्रिणेबाबत सींबींधधत बाल विकास प्रकल्प अधधकारी याींना सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.         

___________ 
  

मध्य महाराष्ट्र व ववदभागतील द र्गम भार्ात रै्रहिर राहणा-या २७ डॉक्टराांवर  
आरोग्य सांचालनालय बडतफीची िारवाई िरण्याबाबत 

(१६)  ८८३९८ (१९-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मध्य महाराषर ि विदर्ागतील दगुगम र्ागात गैरहजर राहणा-या २७ डॉक््राींिर आरोग्य 
सींचालनालय बडतर्ीची कारिाई करणार असल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने दोर्षीींिर कारिाई करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (०२-११-२०१७) : (१) होय हे अींशतः खरे आहे.  
(२) २६ अनधधकृत गैरहजर िैद्यकीय अधधका-याींबाबत सेिासमाटतीची कारिाई शासनाच्या 
विचाराधीन आहे.  
(३) २६ िैद्यकीय अधधका-याींसींदर्ागत ितृ्तपत्रात त्याींच्या सेिासमाटतीबाबत नो्ीस प्रकसध्द 
करुन त्याींना १५ हदिसाींत त्याींचा खुलासा सादर करण्याची सींधी देण्यात यािी ि त्याींनी विहीत 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास त्याींच्या सेिासमाटतीची एकतर्ी कारिाई करण्यात येईल, 
असे नमूद करणारी नो्ीस ितगमानपत्रात प्रकसध्द करािी, अशा सूचना आरोग्य सेिा 
सींचालनालय, मुींबई या कायागलयास हद. २१.०८.२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये हदल्या आहेत. 
(४) प्रश्नच उद्् ाित नाही. 

___________ 
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चाांदरू रेल्वे (जि.अमरावती) ताल क्यातील वनातील मार्ग व प ल या लेखाशशर्षागतांर्गत  
हदपोरी येथील प लाच ेिाम ननिृष्ट्ट िेल्याबाबत 

  

(१७)  ८८८९१ (१६-०८-२०१७).   प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव रेल्वे), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (म ांबादेवी), श्रीमती ननमगला र्ाववत (इर्तपूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमन री) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चाींदरू रेल्िे (स्ज.अमरािती) तालुक्यातील िनातील मागग ि पुल या लेखाकशर्षागतींगगत हदपोरी 
येथील पुलाच ेकाम ननकृष् केले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्यास, सदर कामाची चौकशी सकमतीकडून करण्यात यािी यासाठी मा. स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २५ जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास उप िनसींर्क, अमरािती याींना 
लेखी पत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, यासींदर्ागत शासनाने चौकशी करुन सदर ननषकृष्  काम केल्याप्रकरणी दोंर्षीिर 
कोणती कारिाई केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ननलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (१८-११-२०१७) : (१) चाींदरू रेल्िे पररके्षत्रात स्जल्हा िावर्षगक योजनंतगगत 
िनातील मागग ि पूल (४४०६ ३३३९) या लेखाकशर्षाांतगगत हदपोरी ते िडगाि रस्त्यािरील  
पुलाच्या कामाच्या (रु. ४८२५३८/- अींदाजपत्रकीय रक्कमेच्या) ई ननविदा मागविण्यात येऊन 
त्यानुसार श्री. देिंद्र र्ैस ेया कीं त्रा्दाराने अींदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी रकमेची म्हणजेच  
रु. ४१२५२२/- ची ननविदा दाखल केल्यामुळे त्याींना सदर कामाच ेकायागरींर् आदेश देण्यात आले. 
त्यानुसार काम सुरु होऊन मींजूर अींदाजपत्रक ि नकाशानुसार काम पुणग करुन सदर कामाच े
मोजमाप पुस्स्तकेत नोंद घेऊन काम पुणगत्िाच ेप्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. सदर कामाची चौकशी त्रयस्थ यींत्रणेकडून करण्यात यािी यासाठी मा. 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २६/५/२०१६ रोजी उप िनसींरक्षक, अमरािती याींना लेखी पत्र 
हदले आहे. 
(३) ि (४) सदर कामाच ेत्रयस्थ ऑडी् करण्याकररता प्राचायग, शासकीय अकर्याींबत्रकी कॉलेज, 
अमरािती याींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
  

वसई व तलासरी (जि. पालघर) ताल क्यातील अांर्णवाड्याच्या  
इमारती धोिादायि अवस्थेत असलेबाबत 

(१८)  ८८८९९ (१६-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसई (स्ज.पालघर) तालुक्यातील कामण गािातील नींबर १ ची अींगणिाडी मोडकळीस आली 
असून अींगणिाडीतील बालकाींच्या जीवितास धोका ननमागण झाला असल्याचे हदनाींक १ मे, 
२०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच तलासरी (स्ज.पालघर) तालुक्यात एकास्त्मक बालविकास प्रकल्पाअींतगगत गािात 
तसेच खेड्या-पाड्यात २० ते २५ िर्षागपूिी बाींधलेल्या अींगणिाड्याच्या इमारतीची दरुुस्ती केलेली 
नाही अशाच इमारतीत बालकाींना पोर्षण आहार हदला जात असल्याचे हदनाींक ५ जून,  २०१७ 
रोजी ननदशगनास आले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकड े गेल्या काही िर्षागपासून िारींिार पाठपुरािा करुनही 
प्रशासन याकड ेदलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींगणिाडीची दरुिस्था दरू करण्याबाबत तसेच बालकाींना योग्य विद्यादान 
कमळण्याबाबत शासनस्तरािरुन काय कायगिाही िा उपाययोजना करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (०७-१२-२०१७) :(१) िसई (ता.िसई, स्ज.पालघर) तालुक्यातील कामण 
गािातील कामण १ ची अींगणिाडी कंद्र स्ितींत्र इमारत नसून ही अींगणिाडी ग्रामपींचायतच्या 
समाजमींदीरच्या इमारतीत र्रत होती. १ म,े २०१७ पुिी समाजमींहदर मोडकळीस येत 
असल्याच े लक्षात येताच तथेील अींगणिाडी कंद्र हे गािातील दत्तमींहदरमध्ये स्थलाींतरीत 
करण्यात आले आहे. त्यामळेु बालकाींच्या जीवितास कोणत्याही प्रकारचा 
(२) तलासरी तालुक्यात एकूण १८ नादरुुस्त अींगणिाडी आहेत ि ३ अींगणिाडी जमीनदोस्त 
झालेल्या आहेत. या नादरुुस्त अींगणिाडी हठकाणी अींगणिाडी र्रविण्यात येत नाहीत. या २१ 
अींगणिाडयाींपैकी ११ अींगणिाडी स्जल्हा पररर्षद शाळेत र्रविण्यात येत आहेत. ५ अींगणिाडी 
समाजमींहदर मध्ये ३ अींगणिाडी खाजगी जागेत १ अींगणिाडी ग्रामपींचायत इमारतीत ि १ 
अींगणिाडी बचत ग् बहुउदे्दकशय हॉल मध्ये र्रविण्यात येत आहेत. या हठकाणीच 
अींगणिाडीतील बालकाींना पोर्षण आहार हदला जात आहे.    
(३) तलासरी ि िसई तालुक्यातील धोकादायक ि नादरुुस्त असलेल्या अींगणिाडी इमारती 
स्थलाींतरीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत दलुगक्ष करण्यात आलेले नाही. 
(४) महानगरपाकलका / नगरपररर्षद / नगरपींचायत कायगके्षत्रातील अींगणिाडी कंद्र दरुुस्ती / 
नविन बाींधकाम त्याींचे स्तरािरुन करणेत याि े याबाबत पत्रव्यिहार केला आहे. तसेच 
सद्य:स्स्थतीत नविन अींगणिाडी बाींधकाम महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण योजनअेींतगगत 
करणेचे असलेन,े अींगणिाडी कंद्र इमारतीींची बाींधकाम े करणेसाठी प्रस्ताि तयार करणेबाबत 
आयुक्त स्तरािरुन कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बासांबा (ता.जि.हहांर्ोली) येथील अांर्णवाडीची द रवस्था 
  

(१९)  ८८९९३ (१६-०८-२०१७).   डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमन री), प्रा.ववरेंद्र िर्ताप (धामणर्ाव 
रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(म ांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बासींब (ता.स्ज.हहींगोली) येथ े बाींधण्यात आलेली अींगणिाडी िगग पूणगपणे कोसळली असून 
तेथील अींगणिाडी सेविका गत ६ महहन्याींपासून कंद्रीय प्राथकमक शाळेच्या िगगखोलीत र्रत 
असल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या अींगणिाडी समोरील हातपींप बींद पडला असनू येथील बालकाींना वपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदर्ागत शासनाने चौकशी करुन येथे नव्यान े अींगणिाडी उर्ारण्याबाबत  
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (०७-१२-२०१७) : (१) ि (२) अींगणिाडी कंद्रासमोर असलेल्या हातपींपाची 
पाणी पातळी कमी झाल्यान े हातपींप बींद पडलेला होता. त्या कालािधीत पोलीस स््ेशन 
आिारात असलेल्या हातपींपािरुन ि खाजगी बोअर िरुन अींगणिाडी कंद्रातील बालकाींना 
वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था करण्यात आल्याने अींगणिाडीतील बालकाींना वपण्याच्या पाण्याची 
ी्ंचाई ननमागण झालेली नव्हती. तसेच आज रोजीला सदर हातपींपाच्या पाणीपातळीमध्ये िाढ 

झालेली असून हातपींप दरुुस्त केलेला आहे.    
(३) मौजे बासींबा, ता.स्ज.हहींगोली येथील अींगणिाडी कंद्र ि.३ ची इमारत मोडकळीस आल्याच े
बाल विकास प्रकल्प अधधकारी हहींगोली याींचे ननदशगनास आल्यानींतर त्याींनी हदनाींक ६/०८/२०१५ 
च्या पत्रान्िये ग् विकास अधधकारी पींचायत सकमती हहींगोली याींना सदरची इमारत दरुुस्त 
करण्यासाठी लेखी स्िरुपात कळविण्यात आले होत.े त्यानुसार ग् विकास अधधकारी पींचायत 
सकमती हहींगोली याींनी हदनाींक २१/६/२०१७ च्या पत्रान्िये सदरची अींगणिाडीची इमारत ही 
दरुुस्ती योग्य नसून िापरण्यास धोकादायक असल्याच े कळविले असून त्या जागी नविन 
अींगणिाडी इमारत प्रस्तावित करण्यात यािी, असे कळविले आहे. 
आयुक्त, एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना, निी मुींबई याींच ेआदेश हदनाींक ११/०३/२०१६ 
अन्िये एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजना बळक्ीकरण ि पुनसांरचना योजनेअींतगगत निीन 
अींगणिाडी इमारत बाींधकामाकरीता हहींगोली स्जल्हयासाठी रु.७,५९,३७,५००/- एिढया ननधीची 
तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शशवरे (ता.पारोळा, जि.िळर्ाांव) येथे जिल्हा पररर्षदेच्या शसांचन  
ववभार्ाांतर्गत िलय क्त योिनेतनू शसमेंट नाला बाांधबाबत 

  

(२०)  ८९२८२ (२८-०८-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कशिरे (ता.पारोळा, स्ज.जळगाींि) येथे स्जल्हा पररर्षदेच्या कसींचन विर्ागाींतगगत जलयुक्त 
योजनेतून कसमं् नाला बाींध मींजूर करण्यात आलेले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नाला बाींधाचे कामासींदर्ागत शेतकऱ्यान े सींबींधधताकड े तिार िजा अजग 
केलेला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तिार िजा अजग असतानाही तसेच नालाबाींधाच ेकाम न करताही रु. ७ लाख 
रुपये सींबींधधत कीं त्रा्दाराला सींगनमताने अदा करण्यात आलेले आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनामार्ग त चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार दोर्षी असणाऱ्या अधधकारी ि 
कीं त्रा्दारािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-११-२०१७) :(१) हे खरे नसुन कशिरे ता. पारोळा स्ज. जळगाींि येथे स्जल्हा 
पररर्षदेच्या कसींचन विर्ागाअींतगगत जलयुक्त कशिार अकर्यान अींतगगत कसींमं् नाला बाींधण्याच े
कोणतही काम करण्याींत आलेले नसुन, पाझर तलाि दरुुस्तीचे काम करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या महहला व बालिल्याण ववभार्ाने राज्य बालहक्ि  
सांरक्षण आयोर्ाच ेअध्यक्ष व सदस्य नेमण्याबाबत 

  

(२१)  ८९३०२ (१६-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश स व े (मार्ाठाणे), 
श्री.मांरे्श ि डाळिर (ि लाग), श्री.त िाराम िाते (अण शक्ती नर्र), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.स भार्ष साबणे (देर्लूर), श्री.स ननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अननल िदम (ननफाड), डॉ.बालािी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण), श्री.ियप्रिाश म ांदडा 
(बसमत) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या महहला ि बालकल्याण विर्ागाने राज्य बालहक्क सींरक्षण आयोगाचे 
अध्यक्ष ि सदस्य नेमण्यासाठी हदनाींक २१ जुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यासमुारास नामाींकन े
मागविण्याची जाहहरात हदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जाहहरातीत अध्यक्ष िा सदस्याींविरुध्द कोणताही र्ौजदारी गुन्हा अस ूनये 
तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी सींबींधधत असू नये अशीही अ् त्यात घातली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरील जाहहरातीत दोन्ही अ्ी डािलून राज्य बालहक्क सींरक्षण आयोगाच्या 
अध्यक्ष पदाची शासनान े ननयुक्ती केल्याच े माहे म,े २०१७ च्या शेि्च्या आठिड्यात 
ननदशगनास  आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू आयोगािर ननयुक्त केलेल्या अध्यक्षाींिर बीडच्या कशिाजीनगर पोलीस 
ठाण्यात र्ादींवि कलम ४७, १४३, ३५३ आखण ३३२ अन्िये गुन्हे आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन पुढे कोणती कारिाई केली आहे ि याबाबतची 
सद्यःस्स्थती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर जाहहरातीमध्ये अध्यक्ष ि सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाशी सींबींधीत अस ू नये, 
अशी अ् घालण्यात आलेली नाही. मात्र कोणताही र्ौजदारी गुन्हा नसािा, अशी अ् होती. 
तथावप महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोग, ननयम २०१० नुसार मानिी हक्क ि बाल 
हक्काचे उल्लींघन केल्याचा कोणताही पूिेनतहास नसलेली कोणतीही व्यक्ती अध्यक्ष ककीं िा 
सदस्य म्हणुन ननयुक्ती करण्यास पात्र असेल, असे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगािरील अध्यक्ष ि सदस्य याींची कशर्ारस 
शासनास करण्याकररता बत्रसदस्यीय ननिड सकमती शासन ननणगय हद. २० जुल,ै २०१६ अन्िये 
गहठत करण्यात आली होती. सदर ननिड सकमतीन े विर्ागामार्ग त शासन स्तरािर प्राटत 
अध्यक्ष ि सदस्य याींच्या अजागच्या पात्र-अपात्रतेची शहाननशा करुन, अधधननयमातील 
तरतुदीनुसार, आयोगाच्या अध्यक्ष ि सदस्यपदी ननयुक्ती केली आहे.      
(४) ि (५) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी ननयुक्त करण्यात 
आलेल्या अध्यक्षाींिर बीड स्जल्हयामध्ये हद.०६.०४.२०१४ रोजी पोलीस ठाण े कशिाजीनगर येथे 
गु.र.नीं.६१/२०१४ कलम १४३,१४७,१४९,३५३,३३२ र्ाीं.द.वि सह कलम ७ कि.ला. अ.का. १३५ 
मु.पो. का. प्रमाणे गुन्हयाची नोंद असुन, सदरचा गुन्हा न्यायप्रविष् आहे. 

___________ 
  

नार्पूर येथील स पर स्पेशाशलटी रुग्णालयात स पर रुग्णालय  
प्रनतक्षालयाचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२२)  ८९३५९ (११-०८-२०१७).   श्री.वविास ि ां भारे (नार्पूर मध्य) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील सुपर स्पशेाकल्ी रुग्णालयात सुपर रुग्णालय प्रनतक्षालयाचा प्रस्ताि   
िैद्यकीय कशक्षण ि सींशोधन विर्ागाकड ेप्रलींबबत असल्याची माहहती माहे एवप्रल २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रो्री क्लब ऑर् इशान्य नागपूरने सुपर स्पेशाकल्ीत प्रनतक्षालय बाींधून 
देण्याचा प्रस्ताि पाठविला होता ि याचा सींपूणग खचग रो्री क्लब करणार आहे तरीही या 
प्रस्तािाला शासनाकडून मान्यता न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत शासनान े कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०२-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) शासन पत्र िमाींक : जीएसएन-२०१६/प्र.ि.०४/प्रशा-१, हदनाींक ११-०७-२०१६     
अन्िये सदर प्रस्तािास मान्यता देण्यात आली आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.   
___________ 

  
श्रीर्ोंदा (जि.अहमदनर्र) ताल क्यातील १६५ अांर्णवाड्याांना  

स्वत:च्या मालिीच्या इमारती नसल्याबाबत 
  

(२३)  ८९६६९ (२१-०८-२०१७).   श्री.राह ल िर्ताप (श्रीर्ोंदा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीगोंदा (स्ज.अहमदनगर) तालुक्यातील १६५ अींगणिाड्याींना स्ित:च्या मालकीच्या इमारती 
नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ च्या दसुऱ्या सटताहात ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२)असल्यास,  सदर अींगणिाड्याींना स्ित:च्या मालकीच्या इमारती बाींधनू कमळाव्यात म्हणून 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) :(१) होय. हे अींशत: खरे आहे. 
     श्रीगोंदा तालुक्यात एकूण ३७१ ननयकमत अींगणिाडी कंद्र कायगरत आहेत. त्यापैकी २७१ 
अींगणिाडी कंद्राींना स्ित:च्या इमारती आहेत. उिगररत १०० अींगणिाडी कंद्राींना स्ित:च्या 
इमारती नाहीत. सदर १०० अींगणिाडी कंद्र हे खालील नमूद जागेत र्रतात. 
          (अ)  र्ाडोत्री जागेत  -                  ६० 

  (आ) स्जल्हा पररर्षदेच्या शाळा खोल्यामध्ये - ३४ 
          (इ)  ग्रामपींचायत इमारतीमध्ये -           ६  
                                      ------------------------  
                                  एकूण  -    १०० 
(२) सन २०१७-१८ याकरीता तालुक्यात ३० अींगणिाडी इमारत बाींधकामाचे प्रस्ताि प्राटत 
आहेत. अींगणिाडी इमारत बाींधकामाींना जागा उपलब्ध असल्यास मींजूरी देण्यात येईल.    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  
राज्यातील ग्रामीण आहदवासी भार्ात एिाजत्मि बाल वविास सेवा योिनेअांतर्गतच्या स मारे 

२८३९० अांर्णवाडयाांना इमारत नसल्याबाबत 
  

(२४)  ८९७०३ (१६-०८-२०१७).   श्री.चैनस ख सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण आहदिासी र्ागात एकास्त्मक बाल विकास सेिा योजनेअींतगगत एकूण 
४४९ प्रकल्प कायगरत असून या अींतगगत ८१८३६ अींगणिाडी कंद्र कायागस्न्ित आहेत यातील 
सुमारे २८३९० अींगणिाडयाींना इमारत नसल्याची बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, सदरहू अींगणिाड्याींना कंद्र मींहदर ककीं िा सािगजननक इमारतीत कायगरत आहेत,  
हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणी  शासनाने काही धोरण ननस्श्चत केले आहे काय त्यानुसार 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे.           
(२) काही अींगणिाडी कंद्र शासककय इमारती उपलब्ध नसल्यान े समाज मींहदर, प्राथकमक 
शाळेतील ररकाम्या खोलीत तसेच र्ाडयाच्या जागेत कायगरत आहेत.    
(३) होय केले आहे. 
     ज्या अींगणिाडयाींना स्ित:च्या इमारती नाहीत परींत ुबाींधकामाकररता जागा उपलब्ध आहे 
अशी अींगणिाडी कंद्र विविध ननधी अींतगगत प्राटत होणाऱ्या तरतदूीमधून बाींधण्याची कायगिाही 
सुरु आहे. तसेच कशक्षण विर्ागाच्या समन्ियाने गाि पातळीिरील प्राथकमक शाळेतील िापरात 
नसलेल्या खोल्या अींगणिाडीसाठी ताब्यात घेण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.      

___________ 
  
नार्पूर इांहदरा र्ाांधी शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेयो) येथ ेबाांधण्याांत 
आलेल्या वस्तीर्हृाला ननधी उपलब्ध असताांना अद्याप फननगचर खरेदी न झाल्याबाबत 

  

(२५)  ८९९०६ (१९-०८-२०१७).   श्री.वविय रहाांर्डाले (नतरोडा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर इींहदरा गाींधी शासकीय िैद्यककय महाविद्यालय ि रूग्णालय (मयेो) येथे  १५ 
को्ी रुपये खचग करून बाींधण्याींत आलेल्या िस्तीगहृाला ननधी उपलब्ध असताींना अद्याप 
र्ननगचर खरेदी न झाल्याचे  हदनाींक ५ माचग, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले,  हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर िस्तीगहृाकरीता र्ननगचर खरेदी विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यासींबींधीची चौकशी करुन शासनान े पुढे कोणती कायगिाह केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०३-११-२०१७) : 
(१) हे खरे नाही, त्या दरम्यान नागपूर सुधार प्रन्सास तरे् सदर खरेदीची प्रकिया अींतीम 
्टटयात होती. हदनाींक ३०-०३-२०१७ रोजी पुरिठादार कीं पनीला कायागदेश देण्यात आले आहेत. 
यामधून ९५ ्क् के काम पूणग झाले आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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नार्पूर जिल्हयातील २१६१ अांर्णवाडया असून त्यापिैी अद्यापही 
२६३ अांर्णवाडयाांना इमारत नसल्याबाबत 

  

(२६)  ८९९२२ (२१-०८-२०१७).   श्री.वविय रहाांर्डाले (नतरोडा) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्जल्हयातील २१६१ अींगणिाडया असून त्यापकैी अद्यापही २६३ अींगणिाडयाींना  
इमारत नसल्याच ेहदनाींक १२ म,े २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर अींगणिाडयाच्या इमारतीचे शासन तातडीने बाींधकाम सुरु करणार आहे 
काय, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) होय.            
(२) माहे ऑगस््, २०१७ नुसार २४१ अींगणिाडयाींना इमारती नाहीत. अींगणिाडी इमारतीसाठी 
जागा उपलब्ध झाल्यानींतर बाींधकामे हाती घेण्यात येणार आहेत.    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
 

___________ 
  
राज्यात खािर्ी मेडडिल िॉलेिाांिडून पदव्य त्तर अभ्यासक्रमाांच्या िार्ासाठी अवािवी फी 

आिारण्यात येत असल्याच्या पालिाांच्या तक्रारीबाबत 
  

(२७)  ८९९६९ (२२-०८-२०१७).   श्री.स ननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसर्ाव) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मेडडकल कॉलेजनी यींदा शुल्कात तब्बल ८० ्क्क्याींनी िाढ करण्याचा ननणगय 
घेतला असून या र्ी िाढ विरोधात मा. िैद्यककय कशक्षण मींत्री याींना माहे जून, २०१७ मध्ये 
िा त्या दरम्यान पालकाींनी लेखी ननिेदन हदले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात, खाजगी मेडडकल कॉलेजाींकडून पदव्युत्तर अ्यासिमाींच्या जागासाठी 
अिाजिी र्ी आकारण्यात येत असल्याच्या पालकाींच्या तिारीनसुार िैद्यकीय कशक्षण आखण 
सींशोधन सींचालनालयान े र्ी ननयींत्रण सकमतीन े ठरिून हदलेल्या र्ी पेक्षा जास्त आकारणी 
केलेल्या मेडीकल कॉलेजाींची मान्यता काढून घेणे, तसेच आधथगक दींड आकारण्याचा ननणगय 
डडएमईआरने  घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेननणगय घेतला आहे काय, त्याींची स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०६-१२-२०१७) : (१)हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)प्रश्न उद्् ाित नाही. 
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(४)प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वधाग जिल् हयातील आवी ववधानसभा के्षत्रातील शेति-याांना वपि ववमा शमळण् याबाबत 
  

(२८)  ९१४८५ (२२-०८-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.स ननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर्ष टारफे (िळमन री) :   
सन्माननीय िृर्षी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िधाग स्जल्हयातील शेतक-याींनी खरीप ि रब्बी हींगाम २०१६-१७ या आथीक िर्षागमध्ये 
विम्याचा हटता र्रून सहर्ाग नोंदविलेला  आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास,मागील िर्षी आखण यािर्षी शेतक-याींचे  नुकसान होऊन सुध्दा अद्यापही एकाही 
शेतक-याींना वपक विम्याचा लार् कमळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,जर शेतक-याींनी वपक विम्याच े हटते र्रले असेल तर त्याींना वपक विम्याचा 
लार् कमळायलाच पाहहजे अशी मागणी शेतक-याींनी केलेल् या मागणीला अनुसरून 
लोकप्रनतननधीींनी मा.कृर्षी मींत्री याींना हदनाींक १७ जून, २०१७ रोजी िा त् यासमुारास ननिेदन हदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांड रांर् फ ां डिर (१४-११-२०१७) : (१) होय 
(२) राषरीय कृवर्ष विमा योजना खरीप - रब्बी २०१५-१६ ि प्रधानमींत्री वपक विमा योजना खरीप 
ि रब्बी २०१६-१७ मध्ये िधाग स्जल््यातील सहर्ागी ि पात्र शेतकऱ्याींचा तपशील खालीलप्रमाण े
आहे :- 

हींगाम 
 

सहर्ागी के्षत्र 
 

विमा सींरक्षक्ष त के्षत्र 
 

पात्र शेतकरी 
सींख्या 

 

नुकसान र्रपाई रक्कम 
रुपये (लाख) 

खरीप २०१५ ९१५२ ११५५५ २९७९ ९९.४१ 
रब्बी २०१५-१६ ११६८ १९५४ १९७ ९.७७ 
खरीप २०१६ ९६१७७ १०८३५३ ३५८ २१.२४ 
रब्बी २०१६-१७ ३४४० ४६४८  नुकसान र्रपाई 

ननस्श्चत करण्याची 
कायगिाही विमा 
कीं पनीमार्ग त सुरु आहे. 

(३) होय. 
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(४) प्रधानमींत्री वपक विमा योजना खरीप हींगाम २०१६ अींतगगत पात्र शेतकऱ्याींना नकुसान 
र्रपाई रक्कम विमा कीं पनीमार्ग त अदा करण्यात आली असनू रब्बी हींगाम २०१६-१७ अींतगगत 
नुकसान र्रपाई ननस्श्चत करण्याची कायगिाही विमा कीं पनीमार्ग त सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील खारफ टीवरील अनतक्रमणे रोखण्यासाठी िाांदळवन  
सशमती र्ठीत िरण्याबाबत 

  

(२९)  ९१५१४ (२१-०८-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभवांडी पूवग) :  हदनाांि १० ऑर्स्ट, २०१७ 
रोिी सभार्हृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३२९ 
मधील प्रश्न क्रमाांि ७४४८९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत:    सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे स्जल््यातील खाररु््ीिरील अनतिमण आखण त्याींचे सींिधगन करण्यासाठी मा. उच्च 
न्यायालय याींनी हदलेल्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या काींदळिन सींरक्षण सकमतीची गेल्या 
दोन महहन्याींपासून एकही बैठक झाली नसल्याच े तसचे खाररु््ीिरील अनतिमणाींबाबत 
सिगसामान्याींना तिार करण्यासाठी ्ोल फ्री िमाींक उपलब्ध करुन हदला नसल्याच ेननदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. उच्च् ा न्यायालयाींने हदलेल्या ननदेशानसुार स्जल्हाधधकारी,ठाणे याींच्याकडून 
कोणतीही कायगिाही न करता मा. न्यायालयाच्या आदेशाींची अिहेलना करुन सकमतीतील काही 
व्यक्तीींना सकमतीिर ननयुक्त करण्यात आल्याबाबतचे पत्रही अद्याप हदले नसल्याचे हदनाींक  
१२ जून, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन मा. न्यायालयाच े ननदेशाींच े पालन न करणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकारी ि कमगचारी याींच्याविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. स धीर म नर्ांटीवार (२२-११-२०१७) : (१) ठाणे स्जल््याकररता स्ितींत्र काींदळिन सींरक्षण 
सकमती स्थापन करण्याच े आदेश मा.उच्च न्यायलयाने हदलेले नाहीत. परींतू स्जल्हाधधकारी, 
ठाणे याींनी ठाणे स्जल््यातील काींदळिन सींरक्षणाथग सर्ा आयोस्जत केलेली होती. तसचे 
स्जल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याकडून सिगसामान्याींना तिार करण्यासाठी ्ोल फ्री िमाींक १०७७ 
दरुध्िनी ि. ०२२-२५३६८१८८६ ि ई-मेल collectorofficethane@ gmail.com उपलब्ध करुन 
हदलेला आहे. 
(२) काींदळिनाच्या तिारीच्या अनुर्षींगाने स्जल्हाधधकारी कायागलयातील आिक जािक विर्ागात 
पाणथळ तिार ननिारण कक्ष उर्ारण्यात आलेला आहे.  तसेच ठाणे तालुक्यामध्ये 
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महानगरपाकलका ननहाय हदनाींक २९.४.२०१७ अन्िये सकमती गठीत करण्यात आलेली असनू 
महानगरपाकलकेतील प्राटत तिारीींच्या अनुर्षींगाने तहकसलदार, ठाणे याींच्या अध्यक्षतेखाली 
काींदळिन सननयींत्रण सकमतीची बठैक घेण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

देवरुख ( ता.सांर्मेश्वर ,जि.रत्नाधर्री) राज्य पररवहन आर्ार येथील समस्याांबाबत  
  

(३०)  ९१६०३ (१४-०८-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिरुख (ता.सींगमेश्िर,स्ज.रत्नाधगरी) राज्य पररिहन आगार येथे बसेसची कमतरता, 
चालक-िाहक ररक्त पदे, डडझले ि िकग शॉप करीता सुट्या र्ागाींचा अननयकमत पुरिठा तसेच 
बसस्थानक पररसराींतील स्िछतागहृाची दरुिस्था आदी समस्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,सदर बसस्थानकातील उपरोक्त समस्याींमुळे प्रिाशाींची गैरसोय होत आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती सदर समस्या दरू करणेबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली 
आहे िा करणेत येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. हदवािर रावते (०९-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) देिरुख आगारामार्ग त ८७ ननयत ेचालविली 
जातात, त्यासाठी ८९ बसेस उपलब्ध असून, चालननय ननयताींसाठी बसेसची कमतरता नाही. 
    तसेच, आगारात २०२ चालक/िाहकाींची आिश्यकता आहे. मात्र १६५ चालक ि १२९ िाहक 
उपलब्ध असून ९७ चालक ि ७३ िाहकाींची कमतरता आहे. राज्य पररिहन महामींडळाद्िारे 
चालक तथा िाहक या पदाची र्रती प्रकिया सुरु केली आहे. सुट्या र्ागाींचा पुरिठा ननयकमत 
असून त्याींचे दरकरार वितरीत करुन आिश्यकतेनुसार विर्ागाकडून सुट्या र्ागाींची खरेदी केली 
जाते. बसस्थानक ि प्रसाधनगहृाची दैनींहदन स्िच्छता ि देखर्ाल केली जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

हत्त्तीरोर्ाच ेसवागधधि रुग्ण िळर्ाांव व नाशशि जिल््यात आढळून आल्याबाबत 
  

(३१)  ९१६९२ (२१-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाकशक विर्ागात डासाींमार्ग त प्रसार होणा-या हत्त्तीरोगाचे सिागधधक रुग्ण जळगाींि ि  
नाकशक स्जल््यात आढळून आल्यान े या रोगाच्या ननमुगलनाथग हदनाींक ५ जून, २०१७ रोजी 
विशेर्ष मोहहम राबविण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मोहहमंतगगत हत्त्तीरुग्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणती विशेर्ष 
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
        नाकशक विर्ागातील जळगाि ि नाकशक या स्जल्हयाींमध्ये हत्तीरोगाच्या ननमुगलनाथग 
हद. ५ जून, २०१७ रोजी "जागनतक हत्तीरोग हदन" साजरा करण्यात आला. परींत ु ही विशेर्ष 
मोहहम म्हणून राबविण्यात आली नसून दरिर्षी हा हदिस "जागनतक हत्तीरोग हदन" म्हणून 
साजरा करण्यात येतो. 
        सन २०१६ अखेर जळगाि स्जल्हयातील अींडिधृ्दी रुग्णसींख्या १११ ि हत्तीपाय 
रुग्णसींख्या १३२ असून नाकशक स्जल्हयातील अींडिधृ्दी रुग्णसींख्या ३ ि हत्तीपाय रुग्णसींख्या 
१२४ अशी आहे. हे सिग रुग्ण जुनचे असून निीन एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. 
(२) हत्तीरोग दरुीकरणासाठी शासन स्तरािरुन ननयकमत स्िरुपात खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
राबविण्यात आल्या ि येत आहेत :- 
        * हत्तीरोग ननयींत्रण पथक, हत्तीरोग सिेक्षण पथक ि रात्रधचककत्सालय 
याींच्यामार्ग त रात्रीच्या िळेी लोकसींख्येच्या १० % रक्त नमुन्याींचे सिेक्षण केले जात.े 
        *  दवुर्षत हत्तीरोग रुग्णाींना त्िरीत और्षधोपचार करण्यात येतो. 
        * डासोत्पत्ती स्थानाींिर अळीनाशकाची र्िारणी करण्यात येते, तसेच डबकी 
बुजविणे, िाहती करणे, व्हं् पाईपाींना जाळया बसविणे, या उपाययोजना केल्या जातात. 
        * जीिशास्त्रीय उपाययोजनंतगगत गटपीमास ेपैदास कंद्राची ननकमगती करुन योग्य अशा 
डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये अळीर्क्षक गटपीमासे सोडण्यात येतात. 
        *  कक्क समाींहारकाींमार्ग त कक्कशास्त्रीय सिेक्षण ननयकमतपणे करण्यात येत.े 
        * हत्तीपाय रुग्णाींच्या बाधधत अियिाींची देखर्ाल ि ननगा राखण्यासाठी 
व्यिस्थापनाच ेप्रकशक्षण प्रत्येक रुग्णाला हदले जात.े 
        * अींडिधृ्दी रुग्णाींची शस्त्रकि या करण्यासाठी स्जल्हा रुग्णालयात कशबबराींचे आयोजन 
केले जाते. 
        * दरिर्षी हद. १६ ि ३१ ऑगस्् या कालािधीत हत्तीरोग रुग्ण शोध मोहहम 
राबविण्यात येत.े 
        * हत्तीरोग दरुीकरणासाठी दरिर्षी हत्तीरोग प्रिण र्ागात सामुदानयक और्षधोपचार 
मोहहम (MDA) राबविण्यात येते. 
        * हत्तीरोगाविर्षयी आरोग्य कमगचारी ि प्रकसध्दी माध्यम ेयाींचेमार्ग त जनतेस आरोग्य 
कशक्षण देण्यात येत.े 
        * जळगाि स्जल्हयामध्ये कंद्र शासनाच्या मागगदशगक सचुनाींनुसार हत्तीरोग दरुीकरण 
पडताळणी सिेक्षण (TAS- Transmission Assessment Survey) हे हद. ०२ ते ०९ एवप्रल, 
२०१४ ि हद. ०७ त े ०९ रे्ििुारी, २०१७ या कालािधीत करण्यात आले होते. यातील 
ननषकर्षागिरुन जळगाि स्जल्यामध्ये हत्तीरोग दरुीकरण झाल्याच े कंद्र शासनाने घोवर्षत केले 
आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
___________ 

  
राज्यातील अांर्णवाडी िमगचा-याांचे मानधन शमळेपयगत अहवालावर बहहष्ट्िार घालण्याचा ननणगय 
  

(३२)  ९१८९३ (२१-०८-२०१७).   श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.रािन साळवी (रािापूर), 
श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणिाडी सेविकाींच्या मानधन िाढीबाबत मा.महहला ि बालविकास मींत्री, 
विर्ागाचे सधचि, वित्त ि ननयोजन विर्ागाचे सधचि ि महाराषर राज्य अींगणिाडी कमगचारी 
कृती सकमतीच ेपदाधधकारी याींची बैठक हदनाींक ६ जून २०१७ रोजी घेण्याचे आश्िासन देण्यात 
आल्याची माहहती हदनाींक १ जनू, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास ननदशगनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्षींगाने शासनाने बैठकीत मानधन िाढीचा ननणगय घेण्यात आला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार शासन स्तरािर कोणती कायगिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) होय.             
(२) सेविकाींच े मानधन िाढविण्याच्या अनुर्षींगाने शासनस्तरािर गहठत केलेल्या सकमतीच्या 
कशर्ारशीनुसार मानधन िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त ि ननयोजन विर्ागास सादर 
करण्याबाबत बैठकीत ननणगय घेण्यात आला आहे.    
(३) ि (४) हदनाींक ०६/०६/२०१७ रोजी अींगणिाडी कमगचारी सींघ्नेच्या पदाधधकाऱ्याींसोबत बैठक 
झाली. सदर बैठकीत अींगणिाडी कमगचाऱ्याींच्या मानधन िाढीबाबत चचाग झाली. मानधन 
िाढविण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुर्षींगाने कायगिाही करण्यात येत 
आहे.  
  
 

___________ 
  

नार्पूर जिल््यातील रामटेि ताल क्यातील आहदवासीबह ल भार्ात अद्यापही शसांचनाच्या 
प्रभावी स ववधा नसल्याबाबत 

  

(३३)  ९२००९ (१९-०८-२०१७).   श्री.डड मल्लीिािूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर स्जल््यातील राम्ेक तालुक्यातील आहदिासीबहुल र्ागात अद्यापही कसींचनाच्या 
प्रर्ािी सुविधा नसनू या र्ागात तलाि ि कोल्हापुरी बींधा-याींची दरुिस्था झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, तलाि ि बींधा-याींच्या दरुुस्तीिर जलयुक्त कशिार अकर्यानाींतगगत लाखो रुपये 
खचग करण्यात आले परींत ुबहुताींश कामे ननकृष् दजागची करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या र्ागात कसींचनाच्या प्रर्ािी सुविधा ननमागण करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) जलयुक्त कशिार अकर्यानाींतगगत लघु कसींचन विर्ाग स्जल्हा पररर्षद नागपूर मार्ग त सन ्
२०१५-१६ ि २०१६-१७ मध्ये राम्ेक तालूक्यातील लघु कसींचन/माजी मालगुजारी तलाि 
दरुूस्ती-१०, कोल्हापूर पद्धतीच ेबींधारे/साठिण बींधारे दरुूस्ती-३६  ि नालाखोलीकरण/रूीं दीकरण-
४४, माजी मालगुजारी तलाि खोलीकरण ि गाळकाढणे-६, नविन साठिण बींधारे बाींधकाम-५ ि 
कसमं् नालाबाींधकामं-११, अशी एकूण  ११२ कामं करण्यात आलेली आहेत. या सिग कामाींमूळे 
३०३८ स.घ.मी.पाणी साठा क्षमता ननमागण झाली असून त्यापासून ८७९ हेक््र कसींचन क्षमता 
पूनगस्थावपत झालेली आहे. ही सिग कामं शासनाचे विहीत मापदींड ि गुणित्ता राखूनच पूणग 
करण्यात आलेली आहेत. 
(४) विलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

शहादा ( जि नांद रबार ) येथील नवीन बसस्थानिात डपेो स्थलाांतररत िरण्याबाबत  
  

(३४)  ९२२२४ (१४-०८-२०१७).   श्री.उदेशसांर् पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहादा ( स्ज नींदरुबार ) येथ ेराषरीय पररिहन मींडळान ेसन १९९५ मध्ये सव्िा को्ी रुपये 
खचग करुन निीन बस डपेोची उर्ारणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निीन जागेिर डपेो स्थलाींतररत करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) शहादा येथ े निीन बाींधण्यात आलेल्या बसस्थानकािरुन हद.२६ म,े १९९८ त े हद.१८ 
जानेिारी, १९९९ च्या कालािधीत काही प्रमाणात िाहतूक सुरु करण्यात आली होती. परींत,ू 
प्रिाशाींची होणारी गैरसोय ि महामींडळाच े होणारे नुकसान इ. बाबी विचारात घेता निीन 
बसस्थानकािरुन िाहतूक स्थधगत करुन हद. १८ जानेिारी, १९९९ पासून जुन्या 
बसस्थानकािरुन पुिगित सुरु करण्यात आली आहे. निीन बसस्थानकाची जागा विनािापर 
पडून आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
___________ 

  
रावेर ( जि.िळर्ाव ) येथील िाही र्ावाांचे प नवगसन रखडलेले असल्याबाबत 

  

(३५)  ९२३६२ (१६-०८-२०१७).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय मदत व प नवगसन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािेर ( स्ज.जळगाि ) येथील काही गािाींच ेपुनिगसन रखडलेले असल्याच ेमाहे जून-२०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान  ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) धुरखेडा (ता.रािेर)  येथील ४० घराींच ेपुनिगसन रखडलेले असनू या ४० घराींच्या जागेसाठी 
मींजुरी असूनही त्याींना जागा उपलब्ध न झाल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती या  गािाींच्या पुनिगसनाचा प्रश्न त्िररत सोडविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) मौजे धुरखेडा ता.रािेर येथील ४० घराींच्या पुनिगसनासाठी र्ूसींपादन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि  होता.परींतू प्रस्तावित जकमन मालकाींने मा.उच्च न्यायालयामार्ग त जमीन सींपादनास 
प्रनतबध्द करण्याचे आदेश प्राटत केल्यामुळे र्ूसींपादन अधधकारी जळगाि याींनी नविन र्ूसींपान 
कायदयानुसार नव्यान ेप्रस्ताि सादर करण्याबाबत कायगकारी अकर्यींता जळगाि मध्यम प्रकल्प 
विर्ाग याींना कळविले आहे.  
(३) सहायक अकर्ींयींता सरदार सरोिर उपविर्ागीय कक्ष ि.२ र्ूसािळ याींनी मौजे थेरोळे 
येथील ग् ि.१२१ ही पुनिगसनासाठी सुधचत केली होती.तथावप मौजे थेरोळे येथील ग्रामस्थाींनी 
ग् नीं.१२१ यािर कब्जेदारानी नाि े लािण्यासाठी ि सदरचा ग् कुळाचा असल्यान े
पुनिगसनासाठी न घेण्याबाबत ननिेदन सादर केले होते.तद्अनुर्षींगाने तहकसलदार रािेर याींनी  
सदरचा ग् सरकारच्या नाि ेअसनू सदर ग् ि.१२१ हा पुनिगसनासाठी योग्य आहे ककीं िा कसे 
याबाबत पा्बींधारे विर्ागाकडून ताींत्रीक तपासणी करून पुनिगसन करण्याची तजविज ठेिली 
आहे. 
(४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र पश धन वविास मांडळ, अिोला याांनी डाटा एन्री ऑपेरटर या िररता मन ष्ट्यबळ 
प रवठा िरण्यासाठी ई-ननववदा मध्ये झालेल्या अननयाशमतेबाबत 

  

(३६)  ९२५२३ (१४-०८-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवग), डॉ.सांिय रायम लिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय पश सांवधगन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर पशधुन विकास मींडळ, अकोला याींनी डा्ा एन्री ऑपेर्र या कररता मनुषयबळ 
पुरिठा करण्यासाठी ई-ननविदा ि. २०१७ -MLDBA-२२८१९-१ हदनाींक १ जून, २०१७ रोजी 
प्रसाररत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,   सदर ननविदेतील अ्ी/शती अिास्ति ि विकशष् हेतूने काढली गेली 
असल्याच ेसबबीखाली ननविदा सादर करणाऱ्यापैकी एकाने सदर गैर ननिेदेबाबत तिार करून 
रद्द करण्याची मागणी केली असता  ननविदा प्रकियासाठी शुवद्धपत्रक प्रकसद्द करण्यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(३) उक्त, पशुधन मींडळाचे कायगकारी अधधकारी हदनाींक ५ म े २०१७ रोजी पासून रजेिर 
असताींना ननविदा प्रकिया बाबतच्या सिग प्रकिया त्याींच्या डीजी्ल स्िाक्षरीन े केल्या  सदर 
प्रकार हा सायबर िाईम असल्याने चौकशी करून सींबींधधताींिर र्सिणुकीचे गुन्हे दाखल कराि े
अशी मागणी ननविदा सादर करणाऱ्याने केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन  सींबींधधत दोर्षीींिर शासनाने कोणती  कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (०४-१२-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) लागू नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

स्वतांत्र मदृ  व िलसांधारण ववभार् स्थापन िरण्याबाबत. 
  

(३७)  ९२५५९ (१५-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेस्ितींत्र मदृ ुि जलसींधारण विर्ाग स्थापन करण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृर्षी विर्ागाचा सधुारीत आकृतीबींध तयार करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, मदृ ि जलसींधारण विर्ाग तातडीने सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांड रांर् फ ां डिर (१८-११-२०१७) :(१) होय, शासन अधधसूचना, सामान्य प्रशासन विर्ाग, 
हदनाींक २६/०९/२०१७ अन्िये मदृ ि जलसींधारण विर्ागाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(२) कृवर्ष विर्ागाचा सुधारीत आकृतीबींध वित्त विर्ागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला 
आहे. 
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(३)  मदृ ि जलसींधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनसेह विर्ागाच्या के्षत्रीय यींत्रणेची रे्ररचना 
करण्याबाबतचा शासनाने ननणगय घेतला आहे. त्यास अनसुरुन मदृ ि जलसींधारण 
आयुक्तालयाच्या स्थापनसेह विर्ागाच्या के्षत्रीय यींत्रणेची रे्ररचना करण्याबाबतचा शासन 
ननणगय मदृ ि जलसींधारण विर्ागाकडून हदनाींक ३१ म,े २०१७ रोजी ननगगकमत करण्यात आला 
आहे. 
     तसेच कृवर्ष विर्ागाच्या हदनाींक १२/०९/२०१७ रोजीच्या शासन ननणगयान्िये मदृ 
जलसींधारण ि पाणलो् के्षत्र व्यिस्थापन शाखा, िसुींधरा पाणलो् विकास यींत्रणा तसेच कृवर्ष 
विर्ागातील इतर पदे अशी एकूण २१८१ पदे प्रथम ्टटयामध्ये मदृ ि जलसींधारण विर्ागास 
हस्ताींतरीत करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

एस.टी. महामांडळाने ववववध पदाांसाठी १४ हिार २४७ िमगचा-याांची  
भरती प्रकक्रया तातडीन ेहोणेबाबत 

  

(३८)  ९२५७५ (१४-०८-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भ सावळ) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एस.्ी.महामींडळाने विविध पदाींसाठी १४ हजार २४७ कमगचा-याींची र्रती करण्याचा ननणगय 
घेतल्याने अींनतम मुदतीपूिग चार लाख ९७ हजार ७५३ अजग दाखल झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजग प्राटत होिनू ४ महहने झाले तरी लेखी पररक्षा घेण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त् यानुर्षींगाने र्रती प्रकिया तातडीने होणेबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) चालक तथा िाहक पदाची लेखी परीक्षा हद.०२.०७.२०१७, तसेच, सहाय्यक 
(कननषठ) पदाची लेखी परीक्षा हद.०९.०७.२०१७ ि हद.३०.०७.२०१७ रोजी पार पडली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  
सातारा जिल्हयातील लोणांद एसटी बसस्थानिातील समस्याांचे ननवारण व प्रवाशाांना स ववधा 

देण्याबाबत 
  

(३९)  ९२५८१ (१४-०८-२०१७).   श्री.ियि मार र्ोरे (माण) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लोणींद (स्ज.सातारा) येथील एस्ी बसस्थानकाची मोठी दरुिस्था झाली असून  प्रिाशाींना 
कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा कमळत नसल्यामुळे माहे एवप्रल २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदर्ागत शासनाने चौकशी करुन या बसस्थानकातील समस्याींच े ननिारण 
करण्याबाबत तसचे प्रिाशाींना सुविधा देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१३-११-२०१७) : 
(१) ि (२) लोणींद बसस्थानक सुस्स्थतीत असून, बसस्थानकािर ६ र्ला्, िाहतूक 
ननयींत्रण/चौकशी कक्ष, प्रनतक्षालय, आरक्षण, वपण्याचे पाणी, लाई्-पींख,े प्रसाधनगहृ, आसन 
व्यिस्था इ. सोयी सुविधा उपलब्ध आहेत.  तसेच, बसस्थानकाची ि प्रसाधनगहृाची ननयकमत 
स्िच्छता करण्यात येत असून, प्रिाशाींची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

नेवासा ( जि. अहमदनर्र) ताल क्यातील पश सांवधगन ववभार्ाच्या िायागलयासाठी पांचायत 
सशमतीच्या नववन इमारतीमध्ये िार्ा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४०)  ९२६०७ (१४-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय पश सांवधगन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेिासा तालुक्यातील ( स्ज. अहमदनगर) पशुसींिधगन विर्ागाच्या कायागलयासाठी पींचायत 
सकमतीच्या नविन इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध नसल्याने हे कायागलय पशुिैद्यककय 
दिाखान्यात सुरु असल्याच ेनुकतचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीअींती नेिासा तालुक्यातील पशुसींिधगन विर्ागाच्या कायागलयासाठी पींचायत 
सकमतीच्या नविन इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने  कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. महादेव िानिर (३०-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) ि (३)  पींचायत सकमती नेिासा येथील नविन प्रशासकीय इमारतीच्या मींजुर आराखड्या 
प्रमाणे सदर इमारतीमध्ये पशसुींिधगन विर्ागाच्या कायागलयासाठी जागेची तरतूद नसल्यान े
त्याहठकाणी या विर्ागाकरीता बैठक व्यिस्था करण्यात आलेली नाही. सबब, तात्पुरती 
व्यिस्था म्हणून सदरचा पशुसींिधगन विर्ाग नेिासा येथील पशुिदै्यकीय दिाखाना शे्रणी-१ या 
इमारतीमध्ये स्थलाींतरीत करण्यात आलेला होता.  
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       परींत ु सदर हठकाण त्या कायगकके्षतील लार्ाथी तसचे नागररकाींना गैरसोईच े होत 
असल्याच े ननदशगनास आल्यामुळे आता नेिासा येथील पींचायत सकमतीच्या जुन्या प्रशासकीय 
इमारतीमध्ये पशुसींिधगन विर्ागासाठी स्ितींत्ररीत्या जागा उपलब्ध करुन हदलेली आहे.    
       सद्यस्स्थतीत हदनाींक ११/०९/२०१७ पासुन पशुसींिधगन विर्ाग पींचायत सकमतीच्या 
आिारामधील जुन्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये कायागस्न्ित आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नेवासा ( जि. अहमदनर्र ) बसस्थानिाांतील समस्या तातडीन ेसोडववण्याबाबत 
  

(४१)  ९२६३४ (१४-०८-२०१७).   श्री.बाळासाहेब म रि टे (नेवासा) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेिासा ( स्ज. अहमदनगर )बसस्थानकाींत कॅन््ीन, शौचालय, हॉकसग लायसन्स, पथहदि,े 
िाहन पाककग ग तसेच सीसी्ीव्ही ची समस्या असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती नेिासा बसस्थानकाींतील या समस्या सोडविण्यासींदर्ागत शासनान े 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हदवािर रावत े (२१-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) नेिासा बसस्थानकािर हद.१२.०७.२०१७ 
पासून उपहारगहृ सुरु करण्यात येिून, ४ कर्रते परिान ेदेण्यात आले आहेत. बसस्थानकािरील 
प्रसाधनगहृ मोडकळीस आले असल्यान,े निीन प्रसाधनगहृ बाींधण्यात येत असनू, ७५ ्क्के 
काम पुणग झाले आहे. बसस्थानकािरील पथहदिे सुरु आहेत. तसेच, सीसी्ीव्ही बसविणेबाबतची 
ननविदा मागविण्यात आली आहे. 
      बसस्थानकािर िाहनतळासाठीची जागा अपुरी असल्यान,े सदर हठकाणी पाकग  करण्यात 
आलेली खाजगी िाहन ेत्िरीत बाहेर काढण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  
राज्यात आय वेद और्षधाांचा अभ्यास िरणा-या बीएएमएस ववद्यार्थयाांच्या अभ्यासक्रमाबाबत 

  

(४२)  ९२८८४ (२१-०८-२०१७).   श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आयुिेद और्षधाींचा अ्यास करणा-या बी.ए.एम.एस. विद्यार्थयाांच्या 
अ्यासिमाच्या पुस्तकात मुल जन्माला कशी येतात याींची माहहती देण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, अ्यासिमाच्या पुस्तकातील रेकसपीला चरक सींहहतेतून घेण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अ्यासिमामुळे बी.ए.एस.एस.चा अ्यास करणाऱ्या विद्यार्थयाांमध्ये मत 
कर्न्नता असल्याने या धड्याबाबत शासनाच्या िैद्यककय कशक्षण विर्ागाने पुनविगचार करािा 
अशी मागणी विद्याथी ि त्याींच्या पालकाींनी माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीर्ष महािन (०६-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. सदर माहहती स्त्रीरोग ि प्रसुतीतींत्र 
या विर्षयाच्या अ्यासिमामध्ये येते. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) आयुिेद अ्यासिम हा र्ारतीय धचककत्सा कंहद्रय पररर्षद, निी हदल्ली याींनी ठरविलेला 
असल्यान े त्याबाबत कोणताही बदल करण्याचा अधधकार र्क्त उक्त पररर्षदेलाच आहे. 
महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाकशक याींच्या हदनाींक ३१/०५/२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये 
आयुिेद अ्यासिमातील पुसींिन विधीचा पुन:विगचार करण्याबाबत र्ारतीय धचककत्सा कंहद्रय 
पररर्षद, निी हदल्ली याींना कळविण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जिल्हयात अांर्णवाडयाांना स्वत:ची इमारत नसल्याबाबत 
  

(४३)  ९३१३० (११-०८-२०१७).   श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय महहला व बालवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  उस्मानाबाद स्जल्हयात अींगणिाडयाींना स्ित:ची इमारत नसल्याने ६०० हठकाणी समाज 
मींहदरासह खाजगी जागेत अींगणिाडयाींचे िगग र्रले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७-१८ या िर्षागसाठी अींगणिाडयाींच्या बाींधकामासाठी राज्य शासनान े
ककती ननधी मींजूर केला आहे, 
(३) असल्यास, त्यापैंकी ककती अींगणिाडयाींना ननधी देण्यात आलेला आहे, 
(४) नसल्यास. विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) नाही.            
(२) सन २०१७-१८ िर्षागकरीता स्जल्हा ननयोजन सकमतीने नविन अींगणिाडी बाींधकामाकरीता 
ननधी मींजूर केलेला नाही. अींगणिाडी बाींधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे काय याची माहहती 
घेण्यात येत आहे. जागा उपलब्ध असल्यास ननधीची तरतूद करण्यात येईल.     
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(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
___________ 

  
राज्यातील एसटी महामांडळ तोटयात असल्याबाबत 

  

(४४)  ९३१४३ (१४-०८-२०१७).   अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागग पररिहन महामींडळातील अधधका-याींना िाहतकूीचा अनुर्ि 
नसल्यामळेु एस्ी महामींडळ तो्यात चाललेली  असल्याचा अहिाल “कॅग” ने माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये राज्य शासनाला सादर केला असल्याच ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एस्ी महामींडळातील िाहनचालक ि िाहक याींच े िेतनही िेळेिर 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कॅगच्या अहिालाच्या अनुर्षींगान े राज्य शासनान े एस्ी महामींडळाला नर्ा 
होण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२१-११-२०१७) : (१) ि (२) नाही. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळाचा तो्ा कमी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात 
येत आहे. 
    १. र्ाड ेतत्त्िािर िातानूकुलीत बसेस घेण्याच ेयोस्जले आहे. 
    २. र्ारमान पातळीत ककमान २ अींकानी िाढ करुन ७१.६० अींकाचे उद्दीष्. 
    ३. शेतकरी बाींधिाींना त्याींच्या शेतीमालास मुबलक अशी जागा असणाऱ्या निीन बसेसची      
       सींख्या िाढविण्यात येत आहे. 
    ४. ग्रामीण र्ागामध्ये ७० पके्षा कमी र्ारमान असणाऱ्या ननयताींिर कमडी बस   
       चालविण्याचे ननयोजन. 
    ५. राज्य र्रात सद्या अस्स्तत्िात असलेल्या ४१ बस स्थानकाींचे कायापाल् तसेच    
       पनुबाांधणी करण्याकरीता ३० आककग ्ेक्् याींची नेमणूक करणे. 
    ६. १०० मालिाहतकू रक नव्याने चालनात आणण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
    ७. राज्य  पररिहन प्रिासी ि उत्पन्नात िाढ होण्याकरीता राज्य पररिहन महामींडळामध्ये  
       हद.०१.०१.२०१७ ते हद.३१.०३.२०१७ पयांत प्रिासी िाढिा विशेर्ष अकर्यान राबविण्यात  
       आले. 
    ८. प्रिाशाींना राज्य पररिहन बसेसच्या िळेापत्रकाची माहहती कमळण्याकरीता मोबाईल ॲप  
       तयार करण्यात आले आहेत. 
    ९. राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसमध्ये िाय-र्ाय सुविधा, प्रिाशाींच्या माहहतीकरीता  
       बसस्थानकाींिर व्ही.्ी.एस./पी.आय.एस. द्िारे माहहती हदली जाणार. 
    १०. राज्य पररिहन महामींडळातील िेळापत्रक तसेच इतर अडचणी सोडविण्याकरीता कॉल  
        सं्र अींमलात आणण्यात येणार. 
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    ११. राज्य पररिहन सिलतप्राटत प्रिाशाींकरीता स्मा ग् काडग देण्यात येणार. 
    १२. पे्ीएम ि अन्य तीन सींस्थाींना ई-व्हॉले् ि पेमं् गे्िे बाबत ननयुक्ती करण्यात     
        आली आहे. तसेच आरक्षण कंद्रामध्ये स्िाईप मकशनद्िारे नतकी् आरक्षणाची सुविधा  
        करणे. 
    १३. हदिाळी हींगाम ि इतर सणाींच्या कालािधीत लिचीक र्ाड ेआकारणी करुन सन  
        २०१६ च्या हदिाळी हींगामात रु.२८ को्ीच ेअनतररक्त उत्पन्न. 
    १४. विना िाहक ि श्ल रे्ऱ्याींमध्ये िाढ करण्यात आली असनू, प्रिाशाींना मुबलक सेिा  
        पुरविणे शक्य झाले आहे. 
    १५. सींगणीकृत चालक, िाहक कामधगरी ि बसेसच ेचालन करण्यात येिून उत्पादकतेत  
        िाढ करणे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

ताल िा िृर्षी अधधिारी िायागलय राळेर्ाांव (जि.यवतमाळ) येथील  
अनेि महत्वाची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(४५)  ९३१९७ (१५-०८-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेर्ाव) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालुका कृर्षी अधधकारी राळेगाींि अींतगगत मींडळ कृर्षी अधधकारी तींत्रज्ञ कृर्षी सहायक अशी 
अनेक पदे ररक्त असल्याच ेहदनाींक २० म,े २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदगशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदिासी उपयोजनेमध्ये समािेश असलेल्या  राळेगाींि तालुक्यामध्ये अप-ुया 
कमगचा-यामळेु शासनाच्या विविध योजना शेतक-याींपयांत पोहचत नसल्याचेही ननदगशनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  तालुका कृर्षी कायागलया अींतगगत ररक्त पदाचा अनुशेर्ष र्रण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांड रांर् फ ां डिर (२८-११-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
तालुका कृर्षी अधधकारी राळेगाि स्ज.यितमाळ अींतगगत मींडळ कृर्षी अधधकाऱ्याींची २ पदे, कृर्षी 
पयगिेक्षकाींची २ पदे ि कृर्षी सहाय्यकाींच्या ७ पदाींसह इतर १८ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
राळेगाींि तालुक्यातील जळका, िा्खेड, पळसकुीं ड,  सािरखेडा, वपींप्री दगुग, िरध, लोणी ि सखी 
ही मुख्यालये आहदिासी उपयोजनेअींतगगत येतात. यापकैी जळका, पळसकुीं ड, ररींधोरा, झाडगाींि 
ि सािरखेडा ही मुख्यालये ररक्त असून  सदरील मुख्यालयाींचा अनतररक्त पदर्ार इतर कृवर्ष 
सहाय्यकाींकड े देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्याींपयगत 
पोचविण्यात येत आहेत. 
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(३) महाराषर लोकसेिा आयोगान ेग्-ब (कननषठ) सींिगागतील ५० पदाींची कशर्ारस शासनास 
सादर केली असून कशर्ारसपात्र उमेदिाराींना हद.१० नोव्हंबर, २०१७ च्या शासन ननणगयानसुार 
ननयुक्तीपत्र े देण्यात आलेली आहेत. त्याव्यनतररक्त ग्-ब (कननषठ) सींिगागतील सरळसेिेच्या 
७९ पदाींचे मागणीपत्र महाराषर लोकसेिा आयोगास सादर करण्यात आलेले आहे. ग्-ब कननषठ 
सींिगागतील पदोन्नतीच्या को्यातील १०२ पदाींिर पदोन्नतीद्िारे पदस्थापना देण्याची कायगिाही 
सुरु आहे.  
       कृवर्ष सहाय्यक सींिगागतील आहदिासी के्षत्रातील ररक्त पदाींचा आढािा घेिून प्रचकलत 
शासन ननयमानुसार पदर्रतीची कायगिाही विर्ागीय कृर्षी सहसींचालक स्तरािर सुरु करण्यास 
सूधचत केलेले आहे. 
       वित्त विर्ाग, शासन ननणगय हद. २५.०५.२०१७ अन्िये प्रशासकीय विर्ाग आकृनतबींध 
अींनतम मींजूर करुन घेणार नाहीत, तोपयगत त्या विर्ागाींना निीन पदननकमगती तसेच पदर्रती 
करता येणार नाही. विर्ागातील पदाींचा आढािा घेिून कृवर्ष विर्ागाचा सधुाररत आकृनतबींध 
अींतीम करण्याची कायगिाही सुरु आहे. आकृनतबींध अींतीम झाल्यानींतर ग्-क मधील कृवर्ष 
आयुक्तालयातील तसेच अधधनस्त के्षबत्रय कायागलयातील कलवपक, िररषठ कलवपक, सहा. 
अधधक्षक, अनुरेखक, िाहनचालक ि लघु ी्ंकलेखक, लघुलेखक(ननम्नशे्रणी), लघुलेखक (उच्च 
शे्रणी) या सींिगागची पदे ननस्श्चतीनींतर त्या सींिगागची पदे ननयकु्ती प्राधधकाऱ्याींचे स्तरािर 
प्रचकलत ननयमानुसार र्रण्याची कायगिाही अनुसरण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
महाड (जि.रायर्ड) एस.टी. आर्ारातील ववहहरीवर बसववलेला मोटारपांप नाद रुस्त झाल्याबाबत 

  

(४६)  ९३२४९ (१४-०८-२०१७).   श्री.भरतशठे र्ोर्ावले (महाड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड एस.्ी. आगारातील विहहरीिर बसविलेला मो्ारपींप नादरुुस्त झाल्यामळेु 
आगारातील कमगचारी ि प्रिाशी पाण्यािाचून  िींधचत असल्याचे नकुतेच माहे जून,२०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, स्थानकातील स्िच्छतागहृ पाण्याअर्ािी बींद ठेिण्यात आली होती हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े (०३-११-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) महाड आगारातील विहहरीिर 
बसविण्यात आलेला मो्ार पींप हद.२०.०६.२०१७ रोजी नादरुुस्त्  झाला होता. सदर मो्ार पींपाची 
तात्काळ दरुुस्ती करुन दसुऱ्या हदिशी  हद.२१.०६.२०१७ रोजी कायागस्न्ित करुन पाणीपुरिठा 
सुरळीत सुरु करण्यात आला आहे. सदर घ्नसे कोणीही जबाबदार नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य पररवहन मांडळाची सेवा इतर राज्याांच्या त लननेे अत्याध ननि स ववधा 
प रववण्यास िमी पडत असल्याबाबत 

  

(४७)  ९३४८९ (१४-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर ि णावार (हहांर्णघाट), 
अॅड.आशशर्ष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननर्षा चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररिहन मींडळाची सेिा इतर राज्याींच्या तलुनेने मागे असल्याच े राज्य 
पररिहन मींडळाच्या िेतन सुधारणा सकमतीने केलेल्या ननररक्षणातून व्यक्त केले असल्याच ेमाहे 
जुलै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर राज्यात पररिहन सेिेकड े जीपीएस यींत्रणेसह उद्घोर्षणा, डडस्टले बोडग, 
मोबाइगल अॅप, ननयींत्रण कक्ष अशा अत्याधुननक सुविधाींच्या तुलननेे महाराषर राज्य पररिहन 
मींडळ अत्याधुननक सुविधा पुरविण्यास कमी पडत आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक सुविधा पुरविण्यास राज्य पररिहन मींडळ कमी पडत असल्यान े
प्रिाशाींनीही दलुगक्ष केल्यामुळे राज्य पररिहन मींडळाच्या उत्पन्नातही घ् होत आहे,  हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रिाशाींना अत्याधुननक सेिा 
पुरविण्याबाबत ि सुसज्ज बस आगार करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) नाही. 
        राज्य पररिहन प्रिाशाींना आकवर्षगत करण्यासाठी मोबाईल ॲपद्िारे नतकी् आरक्षण 
करण्याची सुविधा पुरविण्यात आली आहे. सदयस्स्थतीत राज्य पररिहन महामींडळाच्या १४० 
बसस्थानकाींिर सींगणकीय उद्घोर्षणा यींत्रणा बसविण्यात आली आहे. राज्य पररिहन बसेसमध्ये 
ि बसस्थानकाींिर व्ही.्ी.एस. ि वप.आय.एस. प्रणाली बसविण्याबाबत परिानाधारकाची नेमणूक 
करण्याकररता ननविदा मागविण्यात आलेली आहे. 
       तसेच, राज्य पररिहन महामींडळ प्रिाशाींना िेगिेगळया सुविधा ननयोजनपूिगक पुरवित 
आहे. जेणकेरुन प्रिासी राज्य पररिहन महामींडळाकड े आकवर्षगत होतील. राज्य पररिहन 
महामींडळ प्रिाशाींना सेिा पुरविण्यास कमी पडत नाही. त्यामुळे प्रिाशाींनी दलुगक्ष केल्यान े
महामींडळाच्या उत्पन्नात घ् होत नाही. 
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(४) प्रिाशाींना अत्याधुननक सेिा पुरविण्याच्या दृष्ीनचे व्ही.्ी.एस. ि वप.आय.एस प्रणाली 
बसविण्यासाठी ननविदा मागिण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाण ेअधधक आरामदायी अशा १५०० 
कशिशाही बसेस राज्य पररिहन महामींडळाच्या ताफ्यात ्टटया्टटयाने समाविष् करण्यास 
सुरुिात झाली आहे. तसेच, राज्य पररिहन बसस्थानके, आगार पररसर याींची स्िच्छता 
एकास्त्मक सुविधा व्यिस्थापनाद्िारे करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
इचलिरांिी ( जि.िोल्हापूर ) आर्ाराच्या एस टी बससेमध्ये प्रवाशाांच्या स ववधेसाठी असणा-या 

प्रथमोपचाराच्या पेटया ररिाम्या असल्याबाबत 
  

(४८)  ९३६१३ (१४-०८-२०१७).   श्री.रािेश क्षीरसार्र (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इचलकरींजी (स्ज.कोल्हापूर) आगाराच्या एस ्ी बसेसमध्ये प्रिाशाींच्या सुविधेसाठी असणा-
या प्रथमोपचाराच्या पे्या ररकाम्या असल्याचे नुकतेच माहे जुलै.,२०१७ मध्ये िा त् यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस ्ी आगारातील बसेसमधील प्रथमोपचार साहहत्य न बसिता त्याची परस्पर 
विल्हेिा् लािण्यात येत असलेल्यािर कारिाई करण्याबाबत स्जल्हाधधकाऱ् याींकड े ननिेदनाद्िारे 
नागररक सुरेश मस्ल्लकाजूगन िास्त ेयाींनी मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,त्यात काय आढळून आले, 
(४) तदनुसार आगारातील प्रथमोपचाराच्या पे्या हददपार करण्यास कारणीर्ूत असणा-या 
दोर्षीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. हदवािर रावते (०३-११-२०१७) : (१) याबाबत हद.२८.०६.२०१७ राजीच्या दै.पुढारी ितृ्तपत्रात 
बातमी प्रकसध्द झाली आहे. 
(२) ि (३) होय. तथावप, चुकीच्या माहहतीच्या आधारे ननिेदनात मागणी केल्याचे चौकशीत 
आढळून आले आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

डॉ.बाळासाहेब सावांत िोिण िृवर्ष ववद्यापीठ अांतर्गत शशरर्ाांव (रत्नाधर्री) येथ े 
िायगरत असलेले मत्स्य ववज्ञान महाववद्यालय नार्पूर येथ ेस्थलाांतरीत  

िरण्याचा ननणगय रद्द िरण्याबाबत 
  

(४९)  ९४२९१ (१५-०८-२०१७).   श्री.सांतोर्ष दानव े (भोिरदन), श्री.नारायण ि च े (बदनापूर), 
श्री.भास्िर िाधव (र् हार्र) :   सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) डॉ.बाळासाहेब सािींत कोकण कृवर्ष विद्यापीठ अींतगगत कशरगाींि (रत्नाधगरी) येथ ेकायगरत 
असलेले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथ े स्थलाींतरीत करण्यात येणार असल्याची 
बाब माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत एका राजकीय पक्षाने विरोध करून या सींदर्ागतील ननिेदन शासनास 
सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू महाविद्यालय नागपूर येथे स्थलाींतरीत करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास,  उक्त महाविद्यालय स्थलाींतरीत करण्याचा ननणगय रद्द करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
  
श्री. महादेव िानिर (१५-११-२०१७) : (१) डॉ. बाळासाहेब सािींत कोकण कृवर्ष विद्यापीठ 
अींतगगत असलेले कशरगाींि (रत्नाधगरी) येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय महाराषर पशु ि 
मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधधननयम १९९८ च्या कलम ६२ (ब), तसेच सदर अधधननयमा- 
सोबतच्या अनसुूची - अ (६) नुसार महाराषर पश ुि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ याींच्याकड ेिगग 
(हस्ताींतरीत) करण्यात आले होत.े 

तथावप, हदनाींक १७/१०/२००० च्या अधधसूचनेन्िये उक्त अधधननयमात सूधारणा करुन 
कशरगाींि येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय  उक्त अधधननयमाच्या अनुसूधचमधून िगळण्यात 
आले आहे. सदर महाविद्यालय महाराषर पशु ि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर याींच्याकड े
िगग करण्याबाबत अद्याप शासन पातळीिरुन कोणताही ननणगय झालेला नाही.  
(२) सदर मत्स्य महाविद्यालय महाराषर पश ुि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर याींच्याकड े
िगग करण्यात येिू नये अशी  विनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील शतेिऱयाांना द बार पेरणीम ळे ननमागण झालेल्या सांिटापासनू हदलासा शमळण्याबाबत 

  

(५०)  ९४४३३ (१५-०८-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माहे जून २०१७ पासून सुरु झालेल्या पािसात खींड पडल्यान े राज्यातील अनेक 
स्जल््यातील शेतकऱ्याींिर सद्यस्स्थतीत दबुार पेरणीचे सींक् ननमागण झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्यास, याबाबतची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीअींती राज्यातील शेतकऱ्याींना दबुार परेणीमुळे ननमागण झालेल्या 
सींक्ापासून हदलासा कमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. पाांड रांर् फ ां डिर (१४-११-२०१७) : (१) ि (२) राज्यात हद.१ जून त े १८ ऑगस्् या 
कालािधीतील सरासरी पाऊस ८०२ कम.मी. असून हद.१८ ऑगस््,२०१७ पयांत ५६१.८० कम.मी. 
म्हणजे सरासरीच्या ७० ्क्के पाऊस झाला.  तदनींतर राज्यामध्ये मान्सूनपूिग ि मान्सुनच्या 
पािसाची सुरुिात चाींगली झाल्याने पेरणी मोठ्या प्रमाणात झाली.  त्यानींतर माहे जनू, जुलै ि 
ऑगस्् मध्ये पािसात खींड पडल्याने हलक्या जकमनीिरील वपके सुकू लागली, तर मध्यम ि 
र्ारी जकमनीतील वपकाींच्या िाढीकरीता देखील पािसाची ननताींत आिश्यक असल्यान े दबुार 
पेरणीची शक्यता ननमागण झाली होती.  तथावप, माहे जुलैच्या नतस-या आठिड्यापासून तसेच 
माहे ऑगस्् मध्ये देखील पािसाचे पुनरागमन झाल्यान े वपकाींच्या पररस्स्थतीमध्ये सुधारणा 
झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


