
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

महात् मा ंाांधी राष्ट् रीय मीणामीण रो ंार हमी यो नगतंरतत रत् नाधंरी  
ज ल् ्यात २४७ शतेतळी बाांधण् याबाबत 

(१)  ५२३५ (३०-११-०००२).   श्री.अममत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
रो ंार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात् मा गाीं ी राष रीय मीणामीज रो गार हमी यो नगतगरतत रत् नागिरगरी ल  ्यात २४७ 
शेततळी बाीं ण् यासाठी ३ को्ी ४२ लाख ९ ह ार रुपयाींची तरतूद करण् यात ीली ीहे, हे खरे 
ीहे काय, 
(२) अस यास, चाल ू ीगिरथरतक वर्रत सींपत ीले तरी ल  ्यातील शेततचेयाचे  कही काम 
करण् यात ीले नस याच ेदनदशरतनास ीले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) अस यास, पावसाचे पाजी साठवण् याची कोजतीही उपाययो ना नस यान ेत् याचा पणरजाम 
उन् हाचेयातील पाजी ी्ंचाव व शेती या उत् पन् नावर होतो, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) अस यास, रत्नागिरगरी ल ्यात २४७ शेततळी बाीं ण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही 
केली वा करण् यात येत ीहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  

श्री.  यिुमार रावल (०९-०७-२०१८) : (१) होय.          
(२) होय.  
(३) नाही.  
पावसाच े पाजी साठवण्यासाठी कोरडवाहू के्षत्र ववकास प्रकप,  लयुक्त शशवार तसेच 
 कालत्मक पाजलो् ववकास यो नेतून अनघड दगडी बाीं , सलग समतल बाीं , शसमग् नाला 
बाीं  इ.  लसीं ारजाची कामे कृर्ी ववभागामार्रत त हाती घेण्यात येत ीहेत.   
(४) शेततळी होण्याकरीता तालकुास्तरावरुन यो नेची व्यापक प्रचार व प्रशसध्दी करण्यात 
ीलेली ीहे. व ीताही प्रचार प्रशसध्दी ल हा अगिर क्षक कृर्ी अगिर कारी कायारतलयाकडून 
करण्यात येत ीहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
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ठाणे व पालघर ज ल् ्यातील महात् मा ंाांधी राष्ट् रीय मीणामीण रो ंार हमी यो नअेांतंरतत  

ववहीर बाांधण् याच् या िामात झालेला ंैरव्यवहार 
  

(२)  ७२९६ (३०-११-०००२).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.ज तगद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरांं बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय 
रो ंार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाज े व पालघर ल  ्यातील महात् मागाीं ी राष रीय मीणामीज रो गार हमी यो नेअींतगरतत 
ववहीर बाीं ण् या या ४६३५ कामाींना म ीं ूर देण् यात ीली असून २५९६ काम ेसुरु झाली ीहेत व 
२०३९ कामे अदयापही सुरु न झा याने या शसींचन ववहीींरीमध् ये गैरव्यवहार झा याचे माहे 
डडसगबर, २०१४ मध् ये वा त्यादरम्यान दनदशरतनास ीले, हे खरे ीहे काय, 
(२) अस यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीअींती काय दनदशरतनास ीले व तदनुसार शसींचन ववहीरीींची काम े न 
करजा-या कीं त्रा्दार व सींबींगिर त अगिर का-याींवर कोजती कारवाव केली वा करण् यात येत ीहे, 
(४) नस यास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री.  यिुमार रावल (०९-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे ीहे. 
 कत्रत्रत ठाजे ल हा असयापासनू ल हयात ३८३० ववहीरी मीं ूर  झाया होत्या.  त्यापैकी 
२३५२  ववहीरीींची कामे सुरु ीहेत.  मीं ूरपैकी सुरु न झालेया १४७८ ववहहरीींची सदय:लस्थती 
खालीलप्रमाज ेीहे.  

तालुका सन २०११-१२ ते  ुल ै
२०१७ मीं ूर ववहीरी 

मीं ूर पैकी सुरु 
न केलेया ववहीरी 

ववहीरी सुरु न होण्याची 
कारजे. 

 व्हार १५४ १ लाभाथी बाहेरगावी असयान े
प्रलींत्रबत. 

मोखाडा १७३ ७२ ७ माचरत,२०१५या शा.प. 
नुसार प्रशासकीय मान्यता 
रदद केली. 

ववक्रमगड ७६९ ४१ ऑक््ो.२०१७ पासून काम सुरु 
केले ीहे.  

वसव २२९ १४३ ववहीरी शेर्वर असून काम 
सुरु करण्याची मागजी प्राप्त 
होताच काम े सुरु करण्यात 
येतील. 

पालघर ४१४ २७४ लाभार्थयाांनी मागजी न 
केयाने ववहीर सुरु होऊ 
शकया नाहीत.  
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डहाजू ९९६ ४८८ ववहीरी शेर्वर असून काम 
सुरु करण्याची मागजी प्राप्त 
होताच काम े सुरु करण्यात 
येतील 

तलासरी २७६ १२८ ७ माचरत, २०१५ या शासन 
पणरपत्रकानुसार प्रशासकीय 
मान्यता रदद करण्यात ीली 
ीहे. 

वाडा ८१९ ३३१ २४९ ववहीरी रदद करण्यात 
ीया व ८२ कामाींची 
मागजी येता सुरु करण्यात 
येतील.  

 कूज ३८३० १४७८ 
 

(२) व (३)  कत्रत्रत ठाजे ल हा असताींना ववक्रमगड तालुक्यात सन २०११-१२ साली 
अदनयशमतता झाली असून ४३ मीणामपींचायतीम ील ३५ मीणामसेवकाींवर ल .प.ठाजे याींनी दोर्ारोप 
ब ावण्यात ीले ीहेत. सींबींगिर ताींवर पुढील कायरतवाही मीणामपींचायत ववभाग ल हा पणरर्द 
पालघर याींया स्तरावर सुरु ीहे. कायरतवाही पुजरत होताच तसा अहवाल सादर करण्यात येवल.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर ज ल् हा,  व् हार, तलासरी तालुक् यात मध् ये मनरेंातांंरतत ६०० मसांचन  
ववहहरी व रो ंार हमी यो नेत झालेला ंैरव्यवहार 

  

(३)  २५७८४ (३०-११-०००२).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय रो ंार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  व् हार, तलासरी (ल .पालघर) तालुक् यात सन २०११-१२ मध् ये मनरेगातींगरतत ६०० शसींचन 
ववहहरी व रो गार हमी यो नते गैरव्यवहार तसेच साहहत् य खरेदीबाबत लाभार्थ याांना न 
कळववता ४ वर् ेमु याींकन केलेले नसयाच ेहदनाींक १३ म,े २०१५ व हदनाींक १३  नू, २०१५ 
रो ी वा त्यासमुारास दनदशरतनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) अस यास, शसींचन ववहहराींना सन २०११-१२ मध् ये मीं ूरी असताना अदयाप पूजरत न होण् याची 
कारजे काय ीहेत, 

(३) अस यास,सदर प्रकरजी शासनाने कोजती चौकशी केली ीहे व त्यात काय ीढळून 
ीले,  
(४) अस यास, सींबींगिर त कमरतचारी व अगिर कारी याीं यावर शासनान ेकोजती काय कारवाव केली 
वा करण् यात येत ीहे, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
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श्री.  यिुमार रावल (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
      व्हार व तलासरी तालुक्यात (ल .पालघर) महात्मा गाीं ी राषरीय मीणामीज रो गार हमी 
यो नगतगरतत सन २०११-१२ ते माहे  लु,ै २०१७ अखेर पयांत ४३० ववहहरी मीं ूर करण्यात 
ीया होत्या. त्यापकैी ३०१ ववहहरीींची काम े सुरु करण्यात ीली असून १५७ ववहीरी पूजरत 
झाया ीहेत व १४४ ववहहरी प्रगतीपथावर ीहेत.           
(२) मीं ूर पैकी सुरु न करण्यात ीलेया ववहहरी १२९ असून त्यापैकी  का ववहहरीचे काम 
लाभाथीया वैयलक्तक कारजास्तव सुरु करण्यात ीले नव्हते. अपजूरत ववहहरीसींदभारतत मागील ४ 
वर्ारतत मीणामसेवक/मीणामरो गार सवेक व शाखा अशभयींता याींनी प्रत्यक्ष  ागेवर भे् देवूनही 
लाभार्थयाांनी ववहहरीींची कामे सुरु करण्यास इछुकता दाखववली नाही. कामाची मागजी प्राप्त न 
झायाने १२८ पैकी ७ काम े शेर्वर ठेवून उवरतणरत १२१ अपजूरत ववहहरी शासन पणरपत्रक 
ममीणाराहेयो / २०१५/प्रक्र.७/ ममीणारोहयो-१, हद. ०७ माचरत, २०१५ नुसार पींचायत सशमती तलासरी 
कायारतलयान ेहद. २२.१.२०१६ या पत्रान्वये रदद केया ीहेत. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पॅरामेडीिल पदवी अभ्यासक्रम पणूरत िरणा-या ववद्यार्थयाांना आरोग्य ववभांाच्या ववववध 
पदभरती परीके्षसाठी अपात्र ठरववण्यात आल्याबाबत 

  

(४)  ४८१९४ (३०-११-०००२).   श्री.हर्रतवधरतन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैदयकीय के्षत्रातील ताींत्रत्रक कुशल मनुषयबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनान े
सन २००९ पासून पॅरामेडीकल पदवी अ्यासक्रम सुरू केले ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सदर अ्यासक्रम पूजरत करजाऱ्या ववदयार्थयाांना ीरो य सींचालनालयाने  माहे 
डडसगबर, २०१५ मध्ये प्रशसध्द केलेया सरळ सेवाभरतीत वववव  पदाया परीके्षसाठी अपात्र 
ठरववले ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, त्याची कारजे काय ीहेत, 

(४)असयास, उक्त ववदयार्थयाांसाठी रे्रपरीक्षा ीयोल त करण्याबाबत शासनान े कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१२-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) सावरत दनक ीरो य ववभागाींतगरतत ग्-क व ग्-ड ची सरळसवेा भरती प्रक्रक्रया सींवगारतया 
सेवाप्रवेश दनयमानसुार राबववली  ाते. सेवा प्रवेश दनयमामध्ये ववहहत केलेया शैक्षणजक 
अहरततेशी समतुय / समकक्ष असजा-या अ्यासक्रम पूजरत केलेया सवरत उमेदवारास परीके्षकणरता 
पात्र ठरववण्यात ीले होते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दांत वैद्यिीय महाववद्यालयाला परवानंी न देण्याच्या  
डने्टल िाऊजन्सल ऑफ इांडडयाच्या ननणरतयाबाबत 

  

(५)  ६२९३८ (३०-११-०००२).   श्री.ंोवधरतन शमारत (अिोला पजश्चम), डॉ.सां य िुटे ( ळंाव 
 ामोद), श्री.रा गद्र न रधन े (उमरखेड), श्री.डड मल्लीिा ूरतन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दींत वैदयकीय महाववदयालयाला यापुढे परवानगी न देण्याया डने््ल 
काऊलन्सल ऑर् इींडडयाया दनजरतयाचा पणरजाम राज्यातील ४६ महाववदयालयाींवर होजार 
असयाच ेमाहे  ून,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशरतनास ीले, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, गतवर्ी वाशशम येथे शासकीय दींत वैदयकीय महाववदयालय सुरु करण्याची 
घोर्जा शासनाने केली होती, त्याचबरोबर खासगी ीणज अशभमत ववदयापीठाींशी सींल न 
असलेली ४५  महाववदयालये नव्याने सुरु करण्याचे प्रस्तावही प्रलींत्रबत असयाची शक्यता 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, मीणामीज भागात दींत वैदयकीयाींची सींख्या पुरेशी नसतानाही डने््ल काऊलन्सल 
ऑर् इींडडयान ेघेतलेया दनजरतयाबाबत शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे 
काय, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. धंरीर् महा न (१२-०७-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.     
(२) वाशशम येथे शासकीय दींत महाववदयालय सुरु करण्याकणरता शासन दनजरतय हदनाींक 
१६/०२/२०१६ नुसार सशमती गठीत करण्यात ीलेली ीहे. सदर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला 
ीहे. सशमतीया अहवालानुसार भारतीय दींत पणरर्देया हदनाींक २१.०५.२०१२ या 
अगिर सूचनेम ील Principle regulation २००६ (६)(२)(h) नुसार नवीन दींत महाववदयालय सुरु 
करण्याकणरता शासकीय अथवा खा गी वैदयकीय महाववदयालयाशी सींल नता असजे ीवश्यक 
ीहे. सदय:लस्थतीत वाशशम येथे शासकीय वैदयकीय महाववदयालय नाही. 
     खा गी व अशभमत ववदयापीठाींशी सींल न महाववदयालयाींचे कोजतेही प्रस्ताव शासनाकड े
प्रलींत्रबत नाहीत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

  
शासिीय आयुवेहदि महाववदयालय व रूग्णालयामधील २६० खाटा वाढववण्याच्या 

 प्रस्तावाला मां ुरी ममळाली नसल्याबाबत 
(६)  ७८१४१ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुधािर देशमखु (नांपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर शहरातील शासकीय ीयुवेहदक महाववदयालय व रू जालयाम ील २६० खा्ा 
वाढववण्याया प्रस्तावाला मागील दोन वर्ारतपासुन मीं ुरी शमळाली नसयाबाबतची बाब माहे 
 ानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दरम्यान दनदशरतनास ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, या ीयुवेहदक रू जालयात सदया लस्थतीत १८० ीींतररू जावर उपचार केला 
 ात ीहे परींतु नागरीकाींया ीयुवेदबाबतचा वाढता ववश्वास बघता त्यामध्ये बाहय रू जासह 
ीींतर रू जाचा सींख्येत सुध्दा वाढ होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, या रू जालयात ही खा्ाींची सींख्या अपुरी पडत असयामळेु रु जाची गैरसोय  
होत ीहे, हे ही खरे ीहे, 
(४) असयास, या ीयुवेहदक रू जालयात खा्ाींची अपुरी पडत असयाने त्याींया वाढीव 
मान्यतेया प्रस्तावाला अदयापयांत मीं ुरी न शमळण्याची  कारजे काय ीहेत ? 

श्री. धंरीर् महा न (०४-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ीहे. 
(२) हे खरे ीहे. 
(३) हे खरे नाही. रु जसींख्येत वाढ असली तरी ीींतररु ज ववभागात पुजरत (१०० ्क्के) खा्ा 
व्याप्त होत नसयामुळे रु जाचे हाल होत ीहे, ही बाब खरी नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

  
मभवांडी (ज .ठाणे) येथील शेतिऱयाांनी ववर्ारी िीटिनाशि  

 वपऊन िेलेली आत्महत्या  
  

(७)  ७८७६५ (१३-०४-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मदत व पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी (ल .ठाजे) येथील शतेकरी गौरु भागा शेलार याींनी ववर्ारी की्कनाशक वपऊन 
ीत्महत्या केयाच े हदनाींक ३० डडसगबर,२०१६ रो ी वा त्यासमुारास दनदशरतनास ीले ीहे, हे 
खरे ीहे काय, 
(२) यासींदभारतत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास, चौकशीनुसार उक्त मतृ शेतक-याींया कु्ूींत्रबयाींना ीगिरथरतक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) गौरु भागा शेलार याींनी हद.१७.१२.२०१६ रो ी 
क्रक्कनाशक प्राशन केले. उपचारादरम्यान हद.२४.१२.२०१६ रो ी त्याींचा मतृ्य ुझाला ीहे, हे 
खरे ीहे. 
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(२) व (३) सदर प्रकरजात चौकशी केली असता सदर शेतकऱ्याींया नाव ेसयुारतनगर या गावी 
 कूज के्षत्र ०.२६.०  वढी  मीन असून त्याींया कु्ुींबात  कूज ६ व्यक्ती ीहेत. सदर 
शेतकऱ्याने क रतबा ारीपजा, नावपकीमुळे क्रकीं वा क ारतचा तगादा या तीन कारजाींमुळे ीत्महत्या 
केली नसनू त्याींच े घरातील कौ्ुींत्रबक कारजास्तव ीत्महत्या केली ीहे. त्यामळेु मदत 
देण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

  
राळेंाव (ज .अमरावती) येथील तालुिा िृर्ी अधधिा-याने ननधीचा अपहार िेल्याबाबत 

  

(८)  ८१३०० (१३-०४-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफरत  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंड े
(मोशी) :   सन्माननीय मदत व पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव (ल .अमरावती) येथील तालुका कृर्ी अगिर का-यान े ीत्महत्यामीणस्त  भागातील 
शेतक-याींचे मनोबल वाढववण्यासाठी घ्यावयाया शेतकरी मागरतदशरतन शशत्रबरासाठीचा दन ी 
हदनाींक ३१ माचरत, २०१६ रो ी स्थादनक कमरतचा-याींया वैदयकीय ववभागावर वगरत केला ीणज 
मागरतदशरतन शशबीर न घेता या दन ीचा अपहार केला अशी तक्रार सदर लोकप्रदतदन ीींनी मा. 
मींत्री कृर्ी याींचकेड ेहदनाींक ९ डडसगबर, २०१६ रो ी वा त्यासमुारास केली, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, या प्रकरजी शासनाने चौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास, तदनुसार सदर दन ीचा अपहार करजा-या अगिर कारी व कमरतचा-याींवर शासनान े
कोजती कारवाव केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३)  वप्रल त े ून, २०१६ यादरम्यान खरीप हींगामाची तयारी,  लयुक्त शशवार व इतर 
यो नाींया कामामुळे ऑगस्् व सप् ग्बर, २०१६ मध्ये ५ प्रशशक्षज शशबीरे घेण्यात ीली. चार 
महहन्यानींतर प्रशशक्षजाचा कायरतक्रम राबववयामुळे सींबींगिर त मींडळ कृर्ी अगिर काऱ्यास ताकीद 
देण्यात ीली ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भांाडी लघ ुप्रिल्प (ता.चाांदरू बा ार, ज .अमरावती) येथ ेपयरतटन  
वविासासाठी तातडीने ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(९)  ८२९३५ (१५-०४-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊफरत  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
पयरतटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भागाडी लघु प्रकप (ता.चाींदरू बा ार, ल .अमरावती) येथ े पयर्त न ववकास करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाकड ेप्रलींत्रबत ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, पुरेशा दन ी अभावी येथील पयर्त न ववकासाच ेकाम सुरु झालेली नाही तसेच 
पयर्त न ववकासासाठी शासनान ेतातडीने २ को्ीींचा दन ी उपलब्  करून दयावा अशी मागजी 
लोकप्रदतदन ीींनी मा. मुख्यमींत्री  याींचेकड ेहदनाींक ५ डडसगबर,२०१६ रो ी वा त्यासमुारास केली, 
हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सदर मागजीनसुार पयर्त न ववकासासाठी दन ी देण्याबाबत शासनान े कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री.  यिुमार रावल (२९-०६-२०१८) : (१) नाही. 
(२) व (३) मा.स्थादनक लोकप्रदतदन ीींचे हद.५/१२/२०१६चे(हद.९/१/२०१७)दनवेदन प्राप्त झाले 
ीहे. 
     पयर्त न व साींस्कृदतक कायरत ववभाग शासन दनजरतय, क्र.बैठक-२०१७/१०/प्र.क्र. ९६७/ पयर्त न, 
हद.६/२/२०१८ अन्वये भागडी लघ ुप्रकपाया ववकास कामाींसाठी  रू.१६४.७५ लक्षया रकमसे 
प्रशासकीय मान्यता देऊन रू.२० लक्ष दन ी ववतरीत केला ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
भातसा नदीत होणारा पाण्याचा ववसंरत िमी िेल्यामुळे भातसा नदीची पातळी िमी होवून 

आसनंाांव-सावरोली या ंावाांत पाणी टांचाई ननमारतण झाल्याबाबत 
  

(१०)  ९८६७८ (२६-१२-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी मीणामीण) :   सन्माननीय  लसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भातसा  रज (ल .ठाजे) ववभागाने  रजातून भातसा नदीत होजारा पाण्याचा ववसगरत कमी 
केयामुळे भातसा नदीची पातळी कमी झाली असयाने ीसनगाींव-सावरोली या गावाींत माहे 
सप् ग्बर,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पाजी ी्ंचाव दनमारतज झाली असयाच े ीसनगाींव 
मीणामपींचायतीने तहशसलदार शहापरू ीणज कायरतकारी अशभयींता भातसा  रज (ल .ठाजे) याींना  
दनवेदनादवारे कळववले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सदर दनवेदनानसुार भातसा नदीची  शासनान े पाहजी केली ीहे काय व 
त्यात काय ीढळून ीले, 
(३) असयास, त्यानुसार या गावाींची पाजी ी्ंचाव तात्काळ दरू करण्याबाबत शासनाने कोजती 
उपाययो ना केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास,ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
     ीसनगाींव (पूवरत) मीणामपचाींयतीने पाजी ी्ंचाव सींदभारतत हद.०७/०९/२०१७ रो ी कायरतकारी 
अशभयींता, भातसा  रज व्यवस्थापन ववभाग, भातसानगर याींना दनवेदन सादर केले ीहे.  
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(२) होय. 
     के्षत्रत्रय अगिर काऱ्याींनी प्रत्यक्ष पाहजी केली असता ीसनगाींव मीणामपींचायतीने भातसा नदी 
काठावरील पाजी उपसा करण्यासाठी पींप उपसा ववहीरीमध्ये सवरतसा ारज भू ल पाजीपातळी 
पेक्षा वरया पातळीवर बसववण्यात ीयाचे दनदशरतनास ीले ीहे. त्यामुळे मुींबव 
महानगरपाशलकेची व ठाज े महानगरपाशलकेची पाजी पुरवठा मागजी नसयास नदीतील 
पाण्याची पातळी कमी झायास ीसनगाींव मीणामपींचायतीस पाजी तु्वडा दनमारतज होवू शकतो. 
(३) पाजी ी्ंचाव दरू करण्यासाठी भातसा  रज व्यवस्थापन ववभाग, भातसानगर ववभागाींतगरतत 
उपववभागीय अशभयींता, भातसा डावा कालवा उपववभाग, शहापूर याींनी  ीसनगाींव 
मीणामपचाींयतीस हद.२९/०१/२०१८ रो ी पत्रादवारे पाजी पुरवठा ववहीरीत पाजी उपसा पींप यो य 
तलाींकापयांत बसववण्याबाबत अवगत केलेले ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.         

___________ 
  

ज ल्हाधधिारी, अिोला याांनी शासिीय ंाडी शासनालाच भाड्याने हदल्याबाबत 
 

(११)  ९९००२ (२२-१२-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवरत) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ल हागिर कारी, अकोला याींनी सन २०१४-२०१५ या कालाव ीतील बागिर त शेतकऱ्याींना 
अथरतसहाय्य करण्यासाठी शासनान े उपलब्  करून हदलेया दन ी म ून १२ लक्ष ४१ ह ार 
रुपयाची MH-३०/H-५३२ क्रमाींकाची ्ा्ा सर्ारी गाडी खरेदी केली, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, शासनाया मालकीची सदर गाडी ल हागिर कारी याींनी हदनाींक १  ुल,ै २०१५ 
पासून पूवरतलक्षीप्रभावाने करारनामा करून ३६ ह ार रुपये प्रतीमहा दराने भाड्याने शासनालाच 
हदली, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सदर वाहन शासकीय प्रयो नासाठी न वापरता ल हागिर कारी याींनी खासगी 
कामासाठी तसेच ल ्याबाहेर व राज्याबाहेर  वापरले असयाच ेदनदशरतनास ीले ीहे, हे ही 
खरे ीहे काय, 
(४) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(५) असयास, चौकशीच े दनषकर्रत काय ीहे व त्यानुसार दोर्ीींवर शासनान ेकोजती कारवाव 
केली वा  करण्यात येत ीहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची करजे काय ीहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१८) :  (१) हे खरे नाही.  
     वर्रत २०१४ खरीप हींगामामध्ये अपुऱ्या पावसामळेु ल हयातील सवरत प्रकारया वपकाींचे 
नुकसान झालेले होते. अवर्रतजामळेू बागिर ताींना मदत देण्यासाठी ववभागीय ीयुक्त, अमरावती 
याींचेमार्रत त  कुज रुपये १५०.१८ को्ी इतका दन ी प्राप्त झाला होता. सदर प्राप्त दन ीम ून 
प्रत्यक्ष बागिर त शेतकऱ्याींना रु.१२९.२७ को्ी इतका दन ी वा्प करण्यात ीला होता. 
शासनदनजरतयामध्ये प्रत्यक्ष बागिर त शेतकऱ्याींना वा्प केलेया दन ीपैकी ०.५ ्क्के पयांत दन ी 
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हा प्रशासकीय खचारतसाठी देय असयाच े नमूद होते. त्यापैकी ०.१ ्क्के इतका दन ी 
ल हास्तरावर प्रशासकीय खचारतसाठी देय होता. सदर प्रशासकीय खचारततून MH ३० H ५३२ 
क्रमाींकाचे ्ा्ा सर्ारी हे वाहन खरेदी करण्यात ीलेले ीहे. 
(२) अींशत: खरे ीहे.  
     सरदहू वाहन हद.०७/०४/२०१५ रो ी खरेदी करण्यात ीलेले ीहे. उपरोक्त वाहन पुढील 
दरुुस्ती व देखभालीसाठी ल हा सेतू सशमती, अकोला याचेकड ेवगरत करण्यात ीले ीहे. तसचे 
उपरोक्त वाहन उप ल हागिर कारी रो गार हमी यो ना, अकोला याींना हदनाींक ०१/०७/२०१५ 
पासून प्रदतदीन रु.१२००/- याप्रमाजे भाडतेत्वावर देण्यात ीलेले ीहे. याबाबतचा करारनामा 
हदनाींक २४/१२/२०१५ रो ी करण्यात ीला ीहे. 
(३) सदर वाहन खा गी कामासाठी वापरण्यात ीले ीहे, हे खरे नाही. सदरहू वाहन भाड े
करारावर वर रो.ह.यो. शाखा अकोला याींचेसाठी घेतले असले तरी सदर वाहन तत्कालीन 
ल हागिर कारी, अकोला याींच े अगिर नस्त होते. सदर वाहनाचा उपयोग शासकीय कामाकरीता 
करण्यात ीला ीहे. तसचे सदर वाहन खा गी कामाकरीता न वापरता तत्कालीन 
ल हागिर कारी याींचे हैद्राबाद येथील शासन दनदेशाप्रमाजे ीयोल त केलेया प्रशशक्षजाकरीता 
 ाण्या-करीता वापरण्यात ीले ीहे. 
(४), (५) व (६) ल हागिर कारी, अकोला याींनी त्याींया हदनाींक २२/०६/२०१७ रो ीया 
ीदेशान्वये Tata Safari Storme VX-४ वाहन क्र. MH ३० H ५३२ उपल हागिर कारी, 
रो.ह.यो. याींचकेड ेहस्ताींतरीत केले ीहे. 

___________ 
 

  
हुपरी ते मसल्वर झोनिड े(ता.हातिणांंले,ज .िोल्हापूर)  ाणाऱया  

रस्त्याांची रां दी वाढवून सरांक्षि िठड ेबाांधण्याबाबत  

(१२)  १००८०१ (०४-०१-२०१८).   डॉ.सुज त ममणचेिर (हातिणांंले) :   सन्माननीय 
मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हुपरी त े शसवर झोनकड े (ता.हातकजींगले, ल .कोहापर)  ाजारा रस्ता अरुीं द व उींचीवर 
असयामळेु वाहन थे् कालव्यात  ाण्याचा  ोका दनमारतज झाला असयान े सदर रस्त्याींची 
रुीं दी वाढववण्याची तसेच सींरक्षक कठड ेबाीं ण्याची मागजी  स्थादनकाींनी केली ीहे, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(२) असयास, सदर मागजीनसुार शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ?   
  
श्रीमती पांि ा मुांड े (०५-०७-२०१८) : (१) हुपरी ते शसवर झोनकड े ाजारा रस्ता अरुीं द व 
उींचीवर ीहे ही वस्तुलस्थती ीहे. परींत ुउपववभागीय अगिर कारी द ुगींगा  कालवा क्र. २ याींच े
कडून कालव्या वळ तात्पुरते सींरक्षक कठड ेबाीं ण्यात ीले असयामुळे वाहन थे् कालव्यात 
 ाण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
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(२) प्रश्नाींक्रकत रस्त्याचे नाव तळदगे ते यळगुड असे असून हा रस्ता मीणामीज मागरत क्र.४४ ीहे. 
या रस्त्याची  कूज लाींबी ५.०० क्रक.मी. ीहे. त्यापैकी ०/०० ते ४/०० क्रक.मी. लाींबी 
पींचताराींक्रकत  म.ीय.डी.सी.तनू  ात असून त्याची देखभाल व दरुुस्ती त्याींयाकडूनच केली 
 ाते. 
     क्रक.मी.४/०० येथे द ुगींगा प्रकपाचा प्रस्ताववत कालवा रस्त्याला छेदत असयान े या 
रस्त्याची रुीं दी वाढववण्याच ेकाम तसेच कायम स्वरुपी कठड ेबाीं जे ही कामे द ुगींगा प्रकप 
उ वा कालवा, कोहापूर याींयाकडून होजे ीवश्यक ीहे. याबाबत ल हा पणरर्देन े लसींपदा 
ववभागाला कळववले ीहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड ज ल््यात रो ंार हमी यो नेची िामे बांद असल्याबाबत 
  

(१३)  १०१३५१ (२६-१२-२०१७).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अममता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय रो ंार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड ल ्यात गेया वर्ीपासून रो गार हमी यो नचेी कामे बींद असयामुळे 
बेरो गाराींच ेस्तलाींतर होत असयाची बाब दनदशरतनास ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) तसेच ल हागिर कारी याींना हदनाींक १२ सप् ग्बर रो ी बेरो गाराकडून कामे सुरु 
करण्याबाबत दनवेदन देऊनही ी  पयांत काम ेचालू झाली नसयाची बाब दनदशरतनास ीली 
ीहे,हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय व चौकशीनुसार शासनान ेकोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री.  यिुमार रावल (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
नाींदेड ल ्यात महात्मा गाीं ी राषरीय मीणामीज रो गार हमी यो न े अींतगरतत म ुराींया 
मागजीनुसार  वप्रल २०१७ त े सप् ग्बर २०१७ पयांत ५७५६ सरासरी कामे पुरववण्यात ीलेली 
असुन सरासरी ५४५६९ म ुराींना रो गार पुरवण्यात ीला असुन १२ लाख मनुषय हदन दनमारतज 
झाले ीहेत. 
(२) प्राप्त दनवेदनानसुार म ुराींना काम उपलब्  करून देजेबाबत ल ्यातील सवरत तहशसलदार 
व ग्ववकास अगिर कारी याींना दनदेश हदलेले ीहेत. ल ृयात म ुराींया मागजीनुसार 
म ुराींना कामे उपलब्  करून हदलेली ीहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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दौंड (ज .पुणे) तालकु्यातील वरवांड, िेडंाव, पारंाव, देलवडी व राहू इत्यादी  
ंावाांचा समावेश पयरतटन स्थळाांतंरतत िरण्याबाबत 

(१४)  १०१८९७ (२६-१२-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांमीणाम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे ( ुन्नर) :   सन्माननीय पयरतटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (ल .पुजे) तालुक्यातील वरवींड, केडगाव, पारगाव, देलवडी व राहू इत्यादी गावाींचा 
समावेश पयर्त न स्थळातींगरतत करजेबाबत लोकप्रदतदन ीींनी माहे माचरत, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मागजी केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास,याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सहसींचालक पयर्त न व साींस्कृदतक कायरत याींचेकड े
माहे  ून-  ुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दाखल करण्यात ीला ीहे, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असयास,सदर मागजीनुसार उक्त गावाींचा समावेश पयर्त न स्थळातींगरतत करण्यासह त्यास 
ीवश्यक दन ी उपलब्  करून देण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(४)  नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री.  यिुमार रावल (२९-०६-२०१८) : (१) होय. मा.लोकप्रदतदन ीींचे हद.३०/३/२०१७ चे दनवेदन 
प्राप्त झाले ीहे. 
(२) होय. 
(३) पयर्त न व साींस्कृदतक कायरत ववभाग शासन दनजरतय, क्र.बैठक-२०१७/१०/प्र.क्र.९६७/ पयर्त न, 
हद.६/२/२०१८ अन्वये दौंड तालुक्यात (१) वरवींड गोपीनाथ, (२) पारगाव भीमा नदी पणरसर,  
(३) देलवडी खींडोबा मींहदर व (४) मुळा मुठा सींगम पणरसर या चार हठकाजया ववकास 
कामाींसाठी अनकु्रमे रू.१२४.९५ लक्ष, २४८.९० लक्ष,रू.१२४.७२ लक्ष व रू.१७२.२५ लक्षया 
कामाींना प्रशासकीय मान्यता देऊन अनकु्रमे रू.२५ लक्ष, रू.३० लक्ष, रू.२५ लक्ष व रू.२५ लक्ष 
दन ी ववतरीत करण्यात ीला ीहे व केडगाव येथील राज्य पयर्त न ववकास सशमतीने अमान्य 
केला ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
 

पुये तफे देवळे (बौध्दवाडी) (ता.सांं मेश्वर,ज .रत्नाधंरी) येथ े 
नवीन िॉ व ेबाांधण्याबाबत 

  

(१५)  १०२०४५ (०४-०१-२०१८).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुये तरे् देवळे (बौध्दवाडी) (ता.सींगमेश्वर,ल .रत्नागिरगरी) येथील कॉ व े मुसळ ार 
पावसामळेु वाहून गेयाची घ्ना हदनाींक १५ सप््ेबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास दनदशरतनास 
ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सदर कालवे वाहून गेयान ेया भागाचा सींपकरत  तु् ला असयान े त्याहठकाजी 
नवीन कॉ वचेे बाीं काम करण्याबाबत मागजी होत ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
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(३) असयास, सदर मागजीनुसार नवीन कॉ वेचे बाीं काम करण्याबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली  वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) व (२) प्रश्नाींक्रकत कॉ वेचा भराव वाहून गेला असून 
सदर वाडीचा कॉ वेवरुन येजे  ाजेचा सींपकरत  तु्ला असयान ेकॉ वे दरुुस्तीची मागजी तेथील 
मीणामस्थाींनी मौणखक स्वरुपात केली ीहे. 
(३) पुये तरे् देवळे  बौध्दवाडी या मीणामीज मागरत क्र ३२२ या रस्त्याचे व त्यावरील कालवेया 
दरुुस्तीचे काम सन २०१७-१८ या अदतवषृ्ी कायरतक्रमात प्रस्ताववत करण्यात ीले असून 
प्रस्ताव ल हा दनयो न सशमती, रत्नागिरगरीकड ेल हा पणरर्देमार्रत त पाठववण्यात ीला ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
यवतमाळ ज ल्हयातील महाराष्ट्र औद्योधंि वविास महामांडळ, उरमखेड मध्ये पाटबांधारे 

ववभांाांतंरतत अांम्बाना तलावात औद्योधंि पाणी साठा आरक्षक्षत िरण्याबाबत 
  

(१६)  १०२११३ (०२-०१-२०१८).   श्री.रा गद्र न रधने (उमरखेड) :   सन्माननीय  लसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ ल हयातील महाराषर औदयोगिरगक ववकास महामींडळ, उरमखेड मध्ये 
उदयो काींना पाजी उपलब्  नसयामुळे पा्बीं ारे ववभागाींतगरतत अींम्बाना तलावात औदयोगिरगक 
पाजी साठा ीरक्षक्षत करण्याबाबत माहे  लु,ै २०१७ रो ीपासून स्थादनक 
लोकप्रदतदन ीनी मा. लसींपदा मींत्री याींना लेखी दनवेदनादवारे ववनींती केली ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 

(२) असयास, या दनवेदनानसुार शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. धंरीर् महा न (२१-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) शसींचनानींतर तलावातील शशलक पाजीसाठा गत तीन ते चार वर्ारतचा अगदी नगण्य ीहे. 
तसेच ल हाचे पाजी ीरक्षज सशमती तरे् सुध्दा पाजी ीरक्षज करण्यात ीलेले नाही. 
महाराषर औद्दयोगिरगक ववकास महामींडळाकडून मागजी प्राप्त झायास पाजी ीरक्षज प्रस्ताव 
सादर करण्यात येवल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर ज ल्हयात शासिीय, अशासिीय सदस्याांची ज ल्हा  
पयरतटन सममती स्थापन िरण्याबाबत 

(१७)  १०२७५६ (०१-०१-२०१८).   डॉ.सुज त ममणचेिर (हातिणांंले) :   सन्माननीय पयरतटन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोहापूर ल हयात शासकीय, अशासकीय सदस्याींची ल हा पयर्त न सशमती अ ूनही 
अलस्तत्वात ीलेली नाही, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, अदयापपयरतत ही सशमती स्थापन न करण्याची कारजे काय ीहेत, 
(३) असयास, सदर सशमती केव्हापयरतत स्थापन करण्यात येजार असून यात कोजाकोजाचा 
समावेश करण्यात येजार ीहे ?  
  
श्री.  यिुमार रावल (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) ल हास्तरावर पयर्त न स्थळाींची दनवड 
करजे, प्रस्ताव तयार करजे ीणज त्याींची अींमलब ावजी करजे तसेच या कामाींचा सातत्यान े
ीढावा घेजे यासाठी शासन दनजरतय, पयर्त न व साींस्कृदतक कायरत ववभाग क्र.्ीडी स-
२०१८/८/प्र.क्र.४६३/पयर्त न, हद.४/११/२०१० अन्वये ल हागिर कारी याींया अध्यक्षतेखाली सरकारी 
अगिर काऱ्याींचा समावेश असलेली सशमती स्थापन करण्यात ीलेली ीहे. 
     स्थादनक पातळीवरील पयर्त न के्षत्रातील सहभागीदार(स््ेक होडर), ्ूर ऑपरे्सरत, हॉ्ेल 
सींघ्ना,पयर्त न के्षत्रातील उदयो क,वास्तुववशारद, इदतहास तज्ञ, प्रसार माध्यमातील अनुभवी व 
ज्येषठ मान्यवर तज्ञ ीदी याींना ीवश्यकतेनुसार या सशमतीया बैठकीकणरता ल हागिर कारी 
मागरतदशरतनाकणरता ीमींत्रत्रत करु शकतील अशी तरतूद ीहे. 

___________ 
  

राज्यातील २५ टक्िे अांंणवाडी सेवविाांना ंेल्या ६ महहन्यापासून  
मानधन ममळाले नसल्याबाबत 

  

(१८)  १०५१८० (०७-०४-२०१८).   श्री.भास्िर  ाधव (ंुहांर), श्री.सां य पोतनीस (िमलना), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेंाव), श्री.ज तगद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल  ंताप (श्रींोंदा), श्री.पाांडुरांं बरोरा (शहापूर), श्री.पांि  
भु बळ (नाांदंाव), श्री. यांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सुरेश लाड (ि रतत), श्री.हसन मुश्रीफ  
(िांल), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती सुमन पाटील 
(तासंाव - िवठेमहाांिाळ), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदंड), श्री.शामराव ऊफरत  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वव य भाांबळे (ज ांतूर), श्री. यदत्त क्षीरसांर (बीड), 
श्री.मिरांद  ाधव-पाटील (वाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.हनुमांत डोळस 
(माळमशरस), श्री.राणा ं ीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बांलाण), 
श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफरत  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण), श्री.सां य िदम (दापोली), िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अज त 
पवार (बारामती), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेंाव), श्री.रा शे टोपे (घनसावांंी), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनवट) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील २५ ्क्के अींगजवाडी सेववकाींना गेया ६ महहन्यापासून मान न शमळाले 
नसयाच ेमाहे  ानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशरतनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, गेली ६ महहन्यापासून मान न शमळत नसयाने ल ींतूर (ल .हहींगोली) 
तालुक्यातील अींगजवाडी सेववकेन ेमाहे नोव्हगबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गळर्ास घेऊन 
ीत्महत्त्या केली, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याप्रकरजी शासनाने चौकशी केली ीहे काय व चौकशीत काय ीढळून ीले, 
(४) असयास, राज्यातील अींगजवाडी सेववकाींना मान न देण्याबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ?  
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) होय, हे खरे ीहे. 
     पोलीस उप दनणरक्षक पोलीस स््ेशन बोरी, ता.ल ींतूर याींचे पत्र क्र.१४१७ हदनाींक 
१८/११/२०१७ नुसार मयत सुशमत्रा राखुींड े याींया राहत्या घरी सींबींगिर ताने मतृ्यूपूवी शलहहलेली 
गिरचठ्ठी पोशलसाींनी ताब्यात घेतली ीहे. सदर गिरचठ्ठीमध्ये सींबींगिर तान ेसन २००८ पासनूच ेरल स््र 
कोठून दयायच,े माहे  ून, २०१७ पासून मान न शमळाले नाही, लेक काही पैसे देत नाही, 
तसेच सुना  ावा बरोबर नी् रहात नाहीत म्हजून मी द:ुखी ीहे. माझ ेीव वडीलाींना र्ार 
द:ुख होवल असे नमूद ीहे.       
(३) सदर प्रकरजात ीत्महत्येचा गुन्हा दाखल असून पोलीींसाींकडून चौकशी सुरु ीहे. 
त्याींचेकडून अींदतम अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
(४) ज्या अींगजवाडी सेववका व मदतनीस याींची PFMS प्रजालीमध्ये नोंद झालेली ीहे त्याींच े
माहे डडसगबर, २०१७ पयांतचे मान न ीयुक्तालय स्तरावरुन अदा करण्यात ीलेले ीहे. ज्या 
अींगजवाडी सेववका व मदतनीस याींची PFMS प्रजालीमध्ये नोंदजी काही ताींत्रत्रक अडचजीमळेु 
होऊ शकली नाही त्या अींगजवाडी सेववका व मदतनीस त्याींचे मान न  ुन्या पध्दतीने अदा 
करण्यास शासन दनजरतय हदनाींक १७ नोव्हगबर, २०१७ नुसार मान्यता हदलेली असनू अींगजवाडी 
सेववका व मदतनीस याींया खात्यावर माहे डडसगबर, २०१७ पयांतचे मान न अदा करण्यात 
ीलेले ीहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खडिपूणारत प्रिल्पाांतंरतत (ज .बुलढाणा) असलेल्या अांचरवाडी ववतररिेचे 
 अपूणरत िाम पूणरत िरण्याबाबत 

(१९)  १०६७५१ (१३-०४-२०१८).   डॉ.शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड रा ा) :   सन्माननीय 
 लसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडकपूजारत प्रकपाींतगरतत (ल .बुलढाजा) असलेया अींचरवाडी ववतणरकेचे अपूजरत काम येत्या 
१५ हदवसाींया ीत पूजरत करुन ववतणरकेचे पाजी सोडून चाचजी घेण्यात यावी अशी मागजी 
मान्य न केयास हदनाींक २  ानेवारी, २०१८ रो ीपासून उपोर्ज करण्याचा इशारा तथेील 
शेतक-याींनी हदनाींक २३ डडसगबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास खडकपूजारत प्रकपाया कायरतकारी 
अशभयींत्याना हदला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, या मागजीनुसार शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) मौ े शमसाळवाडी शशवारातील पाच हठकाजी ग्बदल,  कत्रीकरज, ताबा अशा वववव  
अडचजीींमुळे ९ भ ूारकाींया भसूींपादनाचा अींदतम दनवाडा होवनूही मोबदला अदा होऊ न 
शकयान ेववतरीकेचे काम पूजरत करता येत नाही. ीता ५ भू ारकाींचा मोबदला वा्प झालेला 
असून ४ भू ारकाींचा मोबदला वा्प करण्याची कायरतवाही सुरू ीहे. 
     प्रकपाच े अ ीक्षक अशभयींता व कायरतकारी अशभयींता याींनी भूसींपादन अडचजीींच े
दनराकारज करून व प्रके्षत्री प्रत्यक्ष भे् देऊन कामाची गती वाढववण्याबाबत कीं त्रा्दारास 
 दनदेशीत करण्यात ीलेले ीहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरावती ज ल््यात ंेल्या सहा महहन्यापासून राष्ट्रीय रो ंार हमी  
यो नेमधील मां ूराांना म ुरी ममळत नसल्याबाबत 

  

(२०)  १०७१४२ (०७-०४-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अज त पवार (बारामती), 
श्री.राहुल  ंताप (श्रींोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ज तगद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.पाांडुरांं बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय रो ंार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अमरावती ल ्यात गेया सहा महहन्यापासून राषरीय रो गार हमी यो नमे ील वववव  
यो नाींचा लाभ घेजाऱ्या म ुराींना म ुरी शमळालेली नाही, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय व त्यात काय ीढळून ीले, 
(३) असयास, त्यानुसार सदर यो नेमध्ये वववव  काम े करजाऱ्या म ुराींना म ुरी 
शमळण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री.  यिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) म ूराींना म ुरी वेळेवर शमळण्याकणरता ल हा स्तरावरुन तालुका स्तरावरील तहसील 
कायारतलय पींचायत सशमती कायारतलय व इतर यींत्रजा याींचेसोबत दररो  सींपकरत  करुन प्रदान े
थकीत राहजार नाही याबाबत त्याींना सूगिरचत करण्यात ीले ीहे. म ूराींया म ूरीची प्रदान े
वेळेया ीत पूजरत करण्याची दक्षता घेण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 



वव.स. ४५५ (17) 

ओबीसी सांवंारततील ववद्यार्थयाांना मॅहरिेत्तर मशष्ट्यवतृ्तीना अनुदान देण्याबाबत 
 

(२१)  १०८६३३ (०७-०४-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नांपूर पजश्चम), श्री.सुभार् साबणे 
(देंलूर), श्री.बळीराम मसरसिार (बाळापूर) :   सन्माननीय ववमुक्त  ाती/भटक्या  माती व 
इतर मांासवंरत आणण ववशेर् मांास प्रवंरत िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कग द्र शासनाकडून मागासवगीय (ओबीसी) ववदयार्थयाांना सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन 
वर्ाांची ९०० को्ी रूपयाची शशषयवतृ्ती शमळाली नसयामुळे त्याींना शशक्षजापासुन वींचीत राहाव े
लागत असयाबाबतची बाब माहे डडसगबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशरतनास ीलेली 
ीहेत, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, राज्यातील ओबीसी,  सबीसी, व्ही े न्ी या सींवगारततील ववदयार्थयाांना 
मॅहरकेत्त्तर वर्श्यवतृ्ती वाशशरतक ४४,५००/- रूपये असयाची २००७-२००८ पयांत कग द्र सरकारकड े
नोंद असुन तत्कालीन मुख्यमींत्रीनी वावर्रतक उत्पन्न मयारतदा ४४,५००/- वरून  क लक्ष इतकी 
केलेली होती, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, कग द्र सरकारने ओबीसी सींवगारतकरीता ववदयार्थयाांना मॅहरकेत्त्तर शशषयवतृी वावर्रतक 
४४,५००/- रूपये वरून १ लक्ष हद. ११ ीॅॅगस्् २०११ पासुन लागु केयामुळे ववदयार्थयाांना सन 
२०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन वर्ाांया ९०० को्ी रूपयाया शशषयवतृ्त्तीपासुन वींचीत राहाव े
लागत ीहे,हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, ओबीसी सींवगारततील ववदयार्थयाांना मॅहरकेत्तर शशषयवतृ्तीया अनुदानापासनु 
वींचीत राहाव ेलागजार नाहीत त्याकरीता सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये ९०० को्ी रूपयाच े
अनुदान शमळवुन देण्यात येजार ीहेत काय,  
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१६-०७-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) शासन दनजरतय हद.२१.१.२००८ अन्वये इतर 
मागासवगीयाींसाठी भारत सरकारची मॅरीकोत्तर शशषयवतृ्ती यो नचेा लाभ घेजाऱ्या 
ववदयार्थयाांया पालकाींची उत्पन्न मयारतदा रु.६५,२९०/- वरुन रु.१,००,०००/- इतकी करण्यास 
मान्यता देण्यात ीली ीहे.    
     इतर मागास प्रवगारततील ववदयार्थयाांना भारत सरकार मॅरीकोत्तर शशषयवतृ्ती यो नेमध्ये 
कग द्र शासनान े हद.११.८.२०११ या कायारतलयीन ीदेशान्वये बदल केला ीहे. त्यानुसार कग द्र 
शासनाने ही यो ना हद.१.७.२०११ पासून मयारतहदत दन ी (fund limited) तसेच (Merit 
based) स्वरुपाची केली असयाने ठराववक मयारतदेपयांत दन ी कग द्र शासनाकडून उपलब्  करुन 
देण्यात येतो.  कग द्र शासनाचा (fund limited) ीहे. त्यामुळे या यो न े अींतगरतत लाभाथी 
वींगिरचत राहू नये म्हजून कग द्र शासनाकडून शमळत असलेया दन ी पेक्षा अगिर कचा खचरत राज्य 
शासनाने या यो नेवर केलेला ीहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   
  

___________ 
  



वव.स. ४५५ (18) 

 
भांडारा ज ल्हयातील इतर ज ल्हा मांरत व मीणाममण मांरत दरुूस्तीसाठी  

ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(२२)  १०८७२५ (२८-०३-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय मीणामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा ल हयातील  वळपास ६० त े ७० ्क्के इतर ल हा मागरत व मीणाशमज मागारतया 
देखभाल व दरुूस्तीसाठी गेया तीन वर्ारतत पुरेसा दन ी न शमळायान े रस्त्याची दरुवस्था 
झाली ीहे, त्यामुळे सन २०१७-१८ या ीगिरथरतक वर्ारतत कायरतकारी अशभयींता ल .प. भींडारा 
अींतगरतत सुमारे ५ ह ार क्रक.मी. रस्ते दरुूस्तीसाठी अींदा  े१९० को्ी रूपयाची मागजी  माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) तसेच गेया तीन वर्ारतत परेुसा दन ी न शमळायाने सन २०१७-१८ या ीगिरथरतक वर्ारतत 
भींडारा ल हा व भींडारा वव ानसभा के्षत्राकरीता इल मा व मीणाम रस्त्याया नुतनीकरज, 
खडीकरज व डाींबरीकरजाकरीता शासनातरे् पुरेसा दन ी शमळावा अशी मागजी स्थादनक 
लोकप्रदतदन ीींनी हदनाींक २३  ानवेारी, २०१८ रो ी वा त्यासुमारास दनवेदनादवारे केली ीहे,   
हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, भींडारा ल हा व भींडारा वव ानसभा के्षत्राअींतगरतत खराब झालेया रस्त्याया 
दरुूस्तीसाठी अींदा े १९० को्ीपकैी क्रकमान १०० ते १२० को्ीची तरतुद करण्यात येजार 
ीहे,हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ीहे काय व त्यानुसार सदर रस्त्याया 
देखभाल व दरुूस्तीसाठी दन ी देण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्रीमती पांि ा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे.                        
(२) अशा प्रकारची मागजी प्राप्त झायाचे ीढळून येत नाही. 
(३) व (४)  भींडारा  ल हा पणरर्दे अींतगरतत मीणामीज मागरत व इतर ल हा मागरत रस्त्याींची  कूज 
लाींबी ४८८६.९३  क्रक.मी. इतकी असून अलस्तत्वातील लाींबी ३९३०.०० क्रक.मी इतकी ीहे. 
     सदर रस्त्याींया दरुुस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्  असलेया दन ीचे वा्प  रस्त्याींया 
लाींबीया व मानव ववकास दनदेशकाया प्रमाजात करण्यात येते .  
     सन २०१७-१८ या ीगिरथरतक वर्ारतसाठी भींडारा ल हा पणरर्देस रस्ते, पुल दरुुस्ती व 
परीरक्षज या कायरतक्रमाींतगरतत रु.५८१.७९ लक्ष तसेच ल हा वावर्रतक यो नेअींतगरतत रु.१०६८.१३ 
लक्ष  असे  कूज सा ारजत: रु.२४.०० को्ी दन ी उपलब्  करुन देण्यात ीला ीहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
 



वव.स. ४५५ (19) 

नाांदंाव खांडशे्वर (ज .अमरावती) तालुक्यातील रस्ते व पूल दरुस्ती यो नेत्तर  
िायरतक्रमातील मां ुर िाम ेप्रलांबीत असल्याबाबत 

  

(२३)  १०९२७१ (०६-०४-२०१८).   प्रा.ववरगद्र  ंताप (धामणंाव रेल्वे), श्री.हर्रतवधरतन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.अमर िाळे (आवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.रण ीत िाांबळे 
(देवळी) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६-१७ मध्ये रस्ते व पूल दरुुस्ती यो नेत्तर कायरतक्रमातील ग् (ब) व ग् (क) 
अींतगरतत नाींदगाव खींडशे्वर (ल .अमरावती) तालुक्यातील मीं ुर काम ेअदयाप सुरु न केयाबाबत 
लोकप्रदतदन ीींनी लेखी कळववले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास,त्यानुसार सदर मीं रु काम ेसुरु करजेबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ या ीगिरथरतक वर्ारतत रस्त,े पुल दरुुस्ती यो नेत्तर कायरतक्रम ग् ब व 
क अींतगरतत नाींदगाींव खींडशे्वर तालकु्यातील ४ कामाींना मीं ूरी प्रदान करण्यात ीली होती परींतु 
सदर काम ेहह अन्य यो नेतनू  पूजरत झाली असयाने ल हा पणरर्देया ववनींतीनुसार सदर ४ 
कामाींऐव ी ३ कामे बदलून देण्यात ीली असून ती ल हा पणरर्देमार्रत त पूजरत करण्यात 
ीलेली ीहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

 
नामशि ज ल्हयात धाम धरणामुळे ववस्थावपत होणा-या सांपूणरत  

प्रिल्पमीणस्ताांचे पुनवरतसन िरण्याबाबत 
  

(२४)  १०९५२५ (०१-०४-२०१८).   श्रीमती ननमरतला ंाववत (इंतपूरी), श्री.वव य वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांंमनेर), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मदत 
व पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक ल हयात  ाम  रजामुळे ववस्थावपत होजा-या  रजमीणस्ताींचे सींपूजरत पुनवरतसन 
होण्या ी ीच या  रजाची घळभरजी करण्याचा शासनाने दनजरतय घेतला असयाच ेहदनाींक १२ 
रे्ब्रुवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास दनदशरतनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय 
(२) असयास, अदयाप ३८ प्रकपमीणस्ताींया कु्ूींबाच ेपुनवरतसन झालेले नाही, हे ही खरे ीहे 
काय, 
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(३) असयास, ी ी पुनवरतसन मग  रज या  ोरजानुसार येथील सींपूजरत प्रकपमीणस्ताींचे या 
घळ भरजीया ी ी पुनवरतसन करण्याबाबत शासनान े कोजती कायरतवाही केली ीहे वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१८) : (१) अदयाप घळभरजी करण्याचा दनजरतय घेण्यात ीलेला 
नाही. 
(२) मौ े दरेवाडी येथील ३८ प्रकपमीणस्ताींच े पुनवरतसन पुराजेची ्ेकडी येथील मीं ूर 
अशभन्यासानसुार पाडण्यात ीलेया भुखींडाच े सवरत प्रकपबा ीताींना त्याींया कु्ुींबसींख्येनुसार 
देय के्षत्रर्ळाया भुखींड वा्पाचे ीदेश दनगरतशमत करण्यात ीलेले ीहेत. 
(३) मौ े भरव , दनरपज, सारूक्तेवाडी व बोरवाडी गावाया नववन पुनवरतशसत गावठाजात 
शासनाया दनयमानसुार देय १८ नागरी सुवव ा उपलब्  करूज देण्यात ीया ीहेत.तर 
दरेवाडी येथील नागरी सुवव ा प्रगतीपथावर असुन सदर नागरी सुवव ा तातडीने पुजरत करण्याच े
दनयो न करण्यात ीले ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर ज ल््यातील ७४० अांंणवाड्याांसाठी स्वतांत्र इमारतीच ेबाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(२५)  १०९५७० (०४-०४-२०१८).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सोलापूर ल ्यातील ७४० अींगजवाड्याींना स्वतींत्र इमारत क्रकीं वा खोली नसयामुळे, 
अींगजवाडी शाळा उघड्यावर भरवण्यात येत असयाच े दनदशरतनास ीले ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 

(२) असयास, या बालकाींना अींगजवाडी इमारत नसयामुळे बाल ववदयार्थयाांना हदला  ाजारा 
पोर्ज ीहार देखील स्वतींत्र इमारती अभावी शमळजे अशक्य होत असयाचे दनदशरतनास ीले 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत 
ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सोलापूर ल हयात  कूज ३२६९ अींगजवाडी मीं ूर ीहेत. त्यापैकी २५६५ अींगजवाडयाींना 
स्वत:या इमारती उपलब्  ीहेत. उवरतणरत ७०४ अींगजवाडयाींपकैी ५६ अींगजवाडी कग द्राची 
इमारत बाीं काम सुरु असून ६४८ अींगजवाडयाींना स्वत:या इमारती उपलब्  नाहीत. ६४८ 
स्वतींत्र इमारत क्रकीं वा खोली उपलब्  नसजारी अींगजवाडी कग द्र हे प्राथशमक शाळा खोली, 
समा मींहदर, मीणामपींचायत इमारत, खा गी  ागा व इतर अन्य हठकाजी भरववण्यात येत 
असून  कही अींगजवाडी कग द्र उघडयावर भरववले  ात नाही.              
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(२) हे खरे नाही. 
     सोलापूर ल हयातील सवरत अींगजवाडी कग द्र स्वतींत्र इमारत अथवा पयारतयी व्यवस्था 
केलेया इमारतीमध्ये (प्राथशमक शाळा वगरत खोली, मीणामपींचायत इमारत, समा मींहदर, खा गी 
 ागा व  अन्य हठकाजी) भरववण्यात येत असून बालकाींना पोर्ज ीहार दनकर्ारतनसुार देण्यात 
येत ीहे.            
(३) ल हयातील ज्या अींगजवाडयाींना स्वतींत्र इमारत उपलब्  नाही. त्यासाठी शासकीय  ागा 
उपलब्  करुन घेण्यासाठी सींबींगिर ताींना सचूना देण्यात ीया ीहेत. अशाप्रकारे १५१ 
अींगजवाडयाींना बाीं कामासाठी  ागा उपलब्  झाली ीहे. तसचे ल हा पणरर्देया प्राथशमक 
शाळेया इमारतीतील खोयाींमध्ये ३६ अींगजवाडी कग द्र स्थलाींतरीत करण्यात ीलेली ीहेत. 
महहला व बाल ववकास ववभाग, शासन दनजरतय हदनाींक १५ डडसगबर, २०१७ या शासन 
दनजरतयान्वये सन २०१७-१८ पासून ल हा वावर्रतक यो नेम नू ५०% नववन अींगजवाडी 
बाीं कामासाठी व  ुन्या अींगजवाडीत क्रकरकोळ दरुुस्तीसाठी तसेच ज्या अींगजवाडीत शौचालये 
नाहीत तेथ े शौचालये बाीं ण्यासाठी ५०% प्रमाज े दन ीच े प्राव ान करण्यात ीलेले 
ीहे.       
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.    

___________ 
 

महाराष्ट्र औद्योधंि वविास महामांडळ उमरखेडमध्ये (ज .यवतमाळ) उद्यो िाांना अम्बोना 
तलावात औद्योधंि पाणीसाठा आरक्षक्षत िरन देण्याबाबत 

  

(२६)  ११०५३४ (२८-०३-२०१८).   श्री.रा गद्र न रधने (उमरखेड) :   सन्माननीय  लसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औदयोगिरगक ववकास महामींडळ उमरखेडमध्ये (ल .यवतमाळ) उदयो काींना पाजी 
उपलब्  नसयामळेु पा्बीं ारे ववभागाींतगरतत अम्बोना तलावात औदयोगिरगक पाजी साठा 
ीरक्षक्षत करण्याबाबत लोकप्रदतदन ीींनी मा. लसींपदा मींत्री याींना हदनाींक १२  ुल,ै२०१७ रो ी 
वा त्यासुमारास लेखी दनवेदन हदले ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, या दनवेदनानसुार शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) महाराषर औद्दयोगिरगक ववकास महामींडळाकडून मागजी प्राप्त झायास तपासजी करून 
पाजी ीरक्षजाबाबत उगिरचत कायरतवाही करण्यात येवल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िासाड-ेबांडवाडी-उत्तर ंावठाण (ता.िणिवली, ज .मसांधुदुं रत) या रस्त्याची झालेली दरुवस्था 
  

(२७)  ११०७६७ (१२-०४-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय मीणामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कासाड-ेबींडवाडी-उत्तर गावठाज (ता.कजकवली, ल .शसीं ुदगुरत) या रस्त्याची दरुवस्था 
झायाने सदर रस्त्याचे दरुुस्तीकरज व डाींबरीकरज कराव े अशी मागजी मीणामस्थाींनी ल हा 
पणरर्देया सावरत दनक बाीं काम ववभागाकड े वारींवार दनवेदन े देऊन केली ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असयास, सदर रस्त्याची शासनान ेपाहजी केली ीहे काय व त्यानसुार उक्त रस्त्याींची 
दरुुस्ती व डाींबरीकरज करण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास,ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े (०५-०७-२०१८) : (१) अशा प्रकारचे दनवेदन ल हा पणरर्देया बाीं काम 
ववभागाकड ेप्राप्त झायाचे ीढळून ीले नाही. 
(२) कासाड-ेबींडवाडी-उत्तर गावठाज हा रस्ता दोन मीणामीज भागाींमध्ये अींतभूरतत ीहे.  
     अ) रा.मा.१७७ ते तरळे दत्तमींहदर चार्डवेाडी कासाड े रस्ता मीणामीज मागरत क्र.६५  
     ब) ीनींदनगर  ोडरस्ता (कासाड)े रा.म.मा.क्र.१७ ते कासाड े बींडवाडी ीनींदनगर ते 
उत्तर गावठज देवूळवाडी ते ीयरेवाडी मागरत  मीणामीज मागरत क्र. ६४. 
     मीणामीज मागरत क्र. ६५ ची  कूज लाींबी २.५०० क्रक.मी.असून डाींबरी पषृठभागाची ीहे. 
त्यापैकी सा.क्र. ०/०० त े०/१५० म ील दरुुस्तीच ेकाम सन २०१५-१६ मध्ये ीमदार स्थादनक 
ववकास यो नेअींतगरतत, सा.क्र. १/८०० ते २/१०० लाींबीतील दरुुस्तीच ेकाम सन २०१६-१७ मध्ये 
ल हा वावर्रतक यो नेअींतगरतत तसचे सा.क्र. २/१०० ते २/१८६ लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीच ेकाम 
सन २०१७-१८ मध्ये १४ वा ववत्त ीयोग म ून पूजरत करण्यात ीले ीहे. सा.क्र. ०/१५० ते 
०/४०० क्रक.मी. लाींबी सुलस्थतीत ीहे. उवरतरीत लाींबीया दरुुस्तीचे काम दन ीया 
उपलब् तेनुसार हाती घेण्याचे ल हा पणरर्देचे दनयो न ीहे.  
     मीणामीज मागरत क्र. ६४ ची  कूज लाींबी ५.८०० क्रक.मी. ीहे. त्यापैकी प्रश्नामध्ये १/२०० त े
 १/८००  क्रक.मी. लाींबी अींतभूरतत असून सदरची लाींबी सुलस्थतीत ीहे.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शेती, उद्यों आणण घरंुती वापरासाठी  लसांपदा ववभांातफे पुरववण्यात  
येणाऱया पाण्याच ेदर वाढववण्याचा घेतलेला ननणरतय 

  

(२८)  १११२५७ (११-०४-२०१८).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री.प्रिाश फातपेिर (चगबूर), 
श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), 
श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.योंेश (बापू) घोलप (देवळाली), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   
सन्माननीय  लसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शेती, उदयोग ीणज घरगुती वापरासाठी  लसींपदा ववभामातरे् पुरववण्यात 
येजाऱ्या पाण्याचे दर १ रे्ब्रुवारी, २०१८ पासून वाढववण्याचा दनजरतय महाराषर  लसींपदा 
प्रागिर करजाने हदनाींक ०५  ानेवारी,२०१८ रो ी घेतला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, शेती, उदयोग ीणज घरगुती वापरासाठी वापरया  ाजाऱ्या पाण्याया दरात 
कशा प्रकारे वाढ करण्यात ीली ीहे, 
(३) असयास,शमनरल वॉ्र व त्रबअरला पुरववण्यात येजाऱ्या  पाण्याच े दर कशा प्रकारे 
वाढववण्यात ीले ीहेत, 
(४) असयास, शेती, उदयोग ीणज घरगुती वापरासाठी वापरया  ाजाऱ्या पाण्याया दरात 
वाढ करण्याची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
महाराषर  लसींपत्ती दनयमन प्रागिर करजाचे ीदेश क्र. १/२०१८  हदनाींक ११  ानेवारी २०१८ 
अन्वये पाण्याची दरवाढ करण्याचा दनजरतय घेण्यात ीला ीहे.       
(२) शेतीसाठी ३५ त े५० %, औदयागिरगक प्रक्रीया उदयोगासाठी ५०% व वपण्याया पाण्यासाठी 
(मीणा.पीं.- १३.६३%, नगरपालीका - १३.९२%, म. न.पा. १९%) दरवाढ करण्यात ीली ीहे. 
(३) शमनरल वॉ्र, त्रबअर उत्पादक कचामाल  उदयोगाींसाठी पाण्याया दरात ६५% दरवाढ 
करण्यात ीली ीहे. 
(४) महाराषरातील घरगुती, औदयोगिरगक व कृर्ी – शसींचन प्रयो नाथरत वापरया  ाजाऱ्या 
पाण्याच ेदर यापुवी प्रागिर करजान ेहद. ३०.०५.२०११ रो ीया ीदेशान्वये रब्बी हींगाम २०१०-११ 
पासुन (१५ ऑक््ों. २०१०) लागु केलेले होत.े दरम्यान महागाव दनदेशाींकामध्ये ६३ % वाढ 
झालेली ीहे. शसींचन प्रकपाया देखभाल, दरुुस्ती, व्यवस्थापनाचा खचरत पाजीपट्टीतुनच वसुल 
करावा असे शासनाचे  ोरज ीहे. व्यवस्थापनाचा खचरत पाजीपट्टी वसुलीपेक्षा  ास्त होत असुन 
प्रकपाींया देखभाल दरुुस्तीस पुरेसा दन ी उपलब्  होत नसयामळेु प्रकपाींया देखभालीवर 
ववपरीत परीजाम होत ीहे. त्यामुळे  महाराषर  लसींपत्ती दनयमन प्रागिर करज अगिर दनयम 
२००५ म ील तरतुदीनसुार उक्त दनजरतय घेतला ीहे. 
  

___________ 
  

अिोला ज ल््यातील मीणामीण भांातील ंहृननमारतण यो नेच्या िामाांची म ुरी  
लाभार्थयाांना अदा िरण्याबाबत 

(२९)  १११७६७ (०७-०४-२०१८).   श्री.ंोवधरतन शमारत (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय रो ंार 
हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला ल ्यातील मीणामीज भागातील गहृदनमारतज यो नेया कामाींसाठी ९० त े ९५ 
हदवसाींची म ुरी लाभार्थयाांना शमळत नसयाची तसेच पींचायत सशमत्याींमध्ये अकुशल म ुराींचे 
ह ेरीपत्रक हदयानींतरही दोन ते तीन महहन े म ुरीच अदा होत नसयाची व त्यातच 
घरकुलाचा दसुरा व दतसरा हप्ताही अडकत असयाने ह ारो लाभार्थयाांना सबींगिर त 
अगिर काऱ्याींनी वेठीस  रयाची बाब माहे  ानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशरतनास 
ीली, हे खरे ीहे काय, 



वव.स. ४५५ (24) 

(२) असयास, अशभयींते लाभार्थयाांया घरी  ाऊन त्याींना शभती दाखवून त्याींयाकड े थे् 
पैश्याची मागजी करतात, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, या प्रकरजी शासनाने चौकशी केली ीहे काय व त्यानुसार लाभार्थयाांना त्याींची 
म ुरी तात्काळ देण्यासह सींबींगिर त अगिर काऱ्याींवर कारवाव करण्याबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री.  यिुमार रावल (३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     म ुराींना म ुरीची रक्कम ह ेरीपत्रक तयार झायाया हदनाींकापासून १५ हदवसाया 
ीत अदा करण्यात येते.  अकोला ल ्याअींतगरतत तालुक्यामध्ये सन २०१७-१८ या 
कालाव ीमध्ये ८१९७ म ुर लक्षाींकापैकी ३१४० घरकुलाींचा दसुरा हप्ता व ७३ घरकुलाींना दतसरा 
हप्ता देण्यात ीलेला ीहे. तसचे  ानेवारी-२०१८ वा त्यादरम्यान सवरत ह ेरीपत्रकानुसार अदा 
करण्यात ीलेली ीहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     अशभयींत े मीणामसेवकाला घेऊन लाभार्थयाांया घरकुलाची पाहजी करुन दनयमानुसार 
झालेया कामाचे मुयाींकन करतात. 
(३) सदर कामाया म ुराची म रुी रक्कम ऑनलावनदवारे त्वरीत त्याींया बँक खात्यात  मा 
होतात.  र मुयाींकन करण्यास अथवा पैसे पाठववण्यास ववलींब झाला तर ववलींब करजा-या 
अगिर का-याकडून ०.०५% ववलींब शुक ीकारजी करुन सदर म ुराींना म ुरी अदा करण्यात 
येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खालापूर (ज .रायंड) तालुक्यातील पाताळ ांंंा नदीवर पलू बाांधण्याबाबत 
  

(३०)  ११२३६९ (११-०४-२०१८).   श्री.भरतशठे ंोंावले (महाड), श्री.सुरेश लाड (ि रतत) :   
सन्माननीय मीणामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर तालुक्यातील (ल .रायगड) पाताळगींगा नदीवर खालापरू ते  ामजी पूल नसयान े
तेथील  नतेला नदीपात्र ओलाडताींना र्ारच  ोकादायक बनले असून पाताळगींगा नदीवर पलू 
बाीं ण्याबाबत तेथील व्यापारी वगरत तसेच लोकप्रदतदन ीींनी गेया अनके वर्ारतपासून मागजी 
सावरत दनक बाीं काम ववभाग, अशलबाग याींयाकड ेकेली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास,सदर मागजीनुसार पाताळगींगा नदीवर पूल बाीं ण्याबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. अशा प्रकारची मागजी प्राप्त झायाच े
ीढळून येत नाही. 
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(२) व (३) खालापूर त े ामजी हा मीणामीज मागरत प्रल मा क्र. २२ पासून सुरु होवून पाताळगींगा 
नदीवरुन  ामजीकड े ातो. खालापूर तालकू्यातील  ामजी हे गाव राज्य मागरत क्र. १०४ वर 
असून बारमाही रस्त्यान े ोडलेले ीहे. तसचे  ामजी गावापासून खालापूर येथ े ाण्यासाठी 
 ामजी ते सावरोली र्ा्ा या राज्यमागरत क्र. ९३ मागे बारमाही स्वरुपाचा पयारतयी रस्ता उपलब्  
ीहे. म्हज ेच खालापूर हे गाव राज्य मागरत क्र. ९३ व राज्य मागरत क्र. १०४ या रस्त्याींनी 
बारमाही  ोडलेला ीहे. 

___________ 
  

हहांं णघाट (ज .वधारत) शहरातील वणा नदीतील पाणी िायम  
राखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययो ना 

  

(३१)  ११२६८१ (१३-०४-२०१८).   श्री.समीर िुणावार (हहांं णघाट) :    सन्माननीय  लसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगजघा् (ल .व ारत) शहरातील वजा नदीच े पात्र उन्हाया तीव्रतेमुळे सकुले असून 
बारमाही वाहजारी नदी सध्या कोरडी पडली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, नदी कोरडी पडली असयान ेपाजी ी्ंचाव दनमारतज होजार ीहे, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असयास, नदीचे अलस्तत्व कायम राखण्याकरीता शासनान ेकोजती उपाययो ना केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१९-०६-२०१८) : (१) हहींगजघा् (ल .व ारत) शहरातील वजा नदीचे पात्र 
उन्हाया तीव्रतेमळेु सध्या पुजरतत: कोरड ेपडलेले  नाही. सदयलस्थतीत हहींगजघा् शहरा वळील 
वजा नदी पात्रात पाण्याचा प्रवाह हदसून येतो.  
(२) नगर पणरर्द, हहींगजघा् याींना हहींगजघा् शहराकणरता १०.५२ द.ल.घ.मी. वपण्याच ेपाजी 
दनम्न वजा प्रकपावरुन ीरक्षक्षत ीहे. नगर पणरर्द, हहींगजघा् तरे् हद. १७.०४.२०१८ या 
पत्रान्वये पाण्याची मागजी प्राप्त असुन मागजीप्रमाजे उन्हाळी शसींचनासाठी कालव्यात सोडलेले 
पाजी नदीपात्रातून हहींगजघा् शहरासाठी उपलब्  होत ीहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

तुळ ापूर (ज . उस्मानाबाद)  लयुक्त मशवार यो नतेंरतत मांेल त्याला शेततळे या 
यो नेच्या अनुदानामध्ये भरीव वाढ िरण्याबाबत 

  

(३२)  ११३१८० (०४-०४-२०१८).   श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळ ापूर) :  सन्माननीय 
 लसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबाद ल हयातील तळु ापूर तालुक्यामध्ये  लयुक्त शशवार यो नेअतींगरतत २०१६-
१६ व २०१६-१७ अतगरतत कीं पा र्तमग् बींडड ींगची काम े दनकृष् द ारतची केयाची दनदशरतनास ीले 
ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) तसेच मागेल त्याला शेततळे या यो नगतगरततची ५०% कामेही अदयाप झालेली नसून 
त्यासाठी दीड लाख अनुदानाचा ीवश्यकता ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(४) असयास, चौकशीनुसार दनकृष् द ारतची काम ेकेयाबाबत दोर्ीींवर कोजती कारवाव केली 
वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
 

प्रा. राम मशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर यो नगतगरतत लक्षाींकाया ५७ ्क्के काम पूजरत झालेले ीहे. शासन दनजरतय 
हद.१७/२/२०१६ अन्वये शेततचेयाया ीकारमानानूसार लाभाथीस अनुदान ववतरीत करण्यात 
येते.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

ंुढे (ता.भडंाांव,ज . ळंाांव) येथ े लयुक्त मशवार यो नते ज ल्हा पररर्द माफरत त सात 
बांधाऱयाची िामे सुर असल्याबाबत 

  

(३३)  ११३९२९ (०७-०४-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
 लसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुढे (ता.भडगाींव,ल . ळगाींव) येथे  लयुक्त शशवार यो नेत ल हा पणरर्द मार्रत त सात 
बीं ाऱ्याची रु. १.८ लक्ष ची काम ेसुरु ीहेत, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सदरील कामाच े ग्डर काढीत असताींना ज्या कीं त्रा्दाराींच ेकाम सुरु ीहे त्याींच े
ग्डर काढलेले ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(३) असयास, सदरील कामाींबाबत भडगाींव तालकु्याया ीमसभते नागरीकाींनी अनेक तक्रारी 
केया ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ीहे काय व तदनुसार शासनान े कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२७-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ीहे. 
     सदर कामाची व दनववदा काढून कमी दर असजाऱ्या मक्तदेाराची दनववदा मीं ूर केलेली 
ीहे. 
(३) व (४) हद.२२/६/२०१७ रो ी पींचायत सशमती, भडगाव येथ ेझालेया ीमसभेत  लयुक्त 
शशवार कामाींची चौकशी झायाशशवाय देयके अदा करण्यात येवू नयेत अशा सूचना ीमसभा 
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अध्यक्ष याींनी हदया होत्या. त्यानुर्ींगाने कायरतकारी अशभयींता, ल .प.लघुशसींचन ववभाग,  ळगाव 
याींनी मौ  े गुढे ल .प.ग्ातील सवरत कामाींची प्रत्यक्ष पाहजी व चौकशी केली असून कामाची 
गुजवत्ता चाींगली असयाचे ीढळून ीले ीहे. प्रत्येक कामाची शासक्रकय प्रयोग शाळेतून 
काँक्री्या ठोकचेयाींची चाचजी घेण्यात ीली असून चाचजी अहवाल ताींत्रत्रक दृष्या यो य व 
उत्कृष् ीहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांं णघाट (ज .वधारत) शहरातील वणा नदीवरील पाणी िायम  
राखण्यासाठी िरावयाच्या उपाययो ना 

  

(३४)  ११४२१५ (१२-०४-२०१८).   श्री.समीर िुणावार (हहांं णघाट) :   सन्माननीय  लसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगजघा् (ल .व ारत) शहरातील वजा नदीच े पात्र उन्हाया तीव्रतेमुळे सकुले असून 
बारमाही वाहजारी नदी सध्या कोरडी पडली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, नदी कोरडी पडली असयान ेपाजी ी्ंचाव दनमारतज होजार ीहे, हे ही खरे ीहे 
काय, 
(३) असयास, नदीचे अलस्तत्व कायम राखण्याकरीता शासनान ेकोजती उपाययो ना केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. धंरीर् महा न (२१-०६-२०१८) : (१) हहींगजघा् (ल .व ारत) शहरातील वजा नदीचे पात्र 
उन्हाया तीव्रतेमळेु सध्या पुजरतत: कोरड ेपडलेले  नाही. सदयलस्थतीत हहींगजघा् शहरा वळील 
वजा नदी पात्रात पाण्याचा प्रवाह हदसून येतो.  
(२) नगर पणरर्द, हहींगजघा् याींना हहींगजघा् शहराकणरता १०.५२ द.ल.घ.मी. वपण्याच ेपाजी 
दनम्न वजा प्रकपावरुन ीरक्षक्षत ीहे. नगर पणरर्द, हहींगजघा् तरे् हद. १७.०४.२०१८ या 
पत्रान्वये पाण्याची मागजी प्राप्त असुन मागजीप्रमाजे उन्हाळी शसींचनासाठी कालव्यात सोडलेले 
पाजी नदीपात्रातुन हहींगजघा् शहरासाठी उपलब्  होत ीहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चासिमान धरणमीणस्ताांच्या पुनवरतसनाच्या अधधसूचनेची अांमलब ावणी न झाल्याबाबत 
(३५)  ११४२२० (०१-०४-२०१८).   श्री.सुरेश ंोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चासकमान  रज प्रकपमीणस्ताींया मागण्याीं मान्य करण्यासाठी शेतकऱ्याींनी  नहहत 
यागिरचका दाखल केली असता शेकऱ्याींया हहताचा दनजरतय मा.सवोच न्यालयाने हदला ीहे, हे 
खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, मा.सवोच न्यालयान े हदलेया दनजरतयाची शासनान े त्वणरत अींमलब ावजी 
करजे अपेक्षक्षत असताना सन २०१३ पासून अदयाप पयांत कोजतीही कायरतवाही ववभागामार्रत त 
झालेली नाही असे ीढळून ीयान े स्थादनक लोकप्रदतदन ीींनी शेतकऱ्याींया हहतास्तव 
हायको्ारतया दनजरतयाची त्वणरत अींमलब ावजी करावी अशी मागजी हदनाींक ०१ माचरत, २०१६ 
रो ी वा त्यासमुारास शासनाकड ेकेली, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सदर मागजीनसुार मा.सवोच न्यायालयान े हदलेया दनजरतयाची तात्काळ 
अींमलब ावजी करण्याबाबत शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) हे ही खरे ीहे. 
(३) यागिरचका कत्यारत प्रकपमीणस्ताींना नो्ीस देऊन त्याींची मा. उच न्यायालयाया दनजरतयानसुार 
पात्रता तपासजेची कायरतवाही सुरु ीहे.  मा. उच न्यायालय, मुींबव याींनी हदलेया दनजरतयाच े
अनुर्ींगान ेमा.सवोच न्यायालय, हदली येथ े ववशेर् अनुमती यागिरचका दाखल करण्यात ीले 
असयाच ेके्षत्रत्रय कायारतलयान ेकळववले ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.           ___________ 
 
भामा आसखेड प्रिल्पमीणस्ताांपैिी १३०३ अपात्र खातेदाराांना निुसान भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(३६)  ११४२२५ (०१-०४-२०१८).   श्री.सुरेश ंोरे (खेड आळांदी) :     सन्माननीय मदत व 
पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  भामा ीसखेड प्रकपामळेु बागिर त झालेया १४१४ खातेदाराींपकैी अपात्र ठरववलेया १३०३ 
खातेदाराींना  क रकमी १३१ को्ी नुकसान भरपाव देण्याचा प्रस्ताव  ल हागिर कारी पुजे याींनी 
शासनास सादर केला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास, त्यानुसार १३०३ खातेदाराींना  क रकमी मोबदला तात्काळ देण्याॅाबाबत 
शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे , 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१)  होय, हे खरे ीहे.  
(२) व (३) याबाबत दनजरतय घेण्याची कायरतवाही सुरु ीहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा (ज .पालघर) येथ े१३९ अांंणवाड्यातील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  

(३७)  ११४३५१ (१०-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वाडा (ल .पालघर) येथ े१३९ अींगजवाड्याचा कारभार दोन मुख्य सेववकावर होत असयाच े
हदनाींक २२ डडसगबर, २०१७ रो ी वा त्यासुमारास दनदशरतनास  ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास, त्यानुसार अींगजवाड्यातील णरक्त पदे भरण्याबाबत शासनान ेकोजती कायरतवाही 
केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४)  नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे ीहे.   
(२) व (३) मुख्य सेववकेची पदे ल हा पणरर्द स्तरावरुन भरण्यात येतात. राज्यात कायरतरत 
असलेया अींगजवाडया गावातील  वळया अींगजवाडयाींमध्ये समाववष् करता येतील काय, 
याबाबत ीढावा घेण्याच े कामका  ववत्त ववभागाया सूचनेनसुार ीयुक्त,  कालत्मक बाल 
ववकास सेवा यो ना, नवी मुींबव कायारतलयामार्रत त सुरु ीहे. ीढाव्या अींती णरक्त पदे 
भरण्याबाबत दनजरतय घेण्यात येजार ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.   

___________ 
  

मौ  ेवाघदरा (ता.वेल्हे, ज .पुणे) येथील ंुां वणी चापेट प्रिल्पमीणस्ताांचे पुनवरतसन  
मौ.आडवली (ता.वेल्हे, ज .पुणे) येथील पनुवरतसन ंावठाणात िरण्याबाबत 

  

(३८)  ११४४५५ (०१-०४-२०१८).   श्री.सांमीणाम थोपटे (भोर), श्री. यिुमार ंोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांंमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी) :    सन्माननीय मदत व पुनवरतसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौ े वाघदरा (ता.वेहे, ल .पुजे) येथील गुीं वजी चापे्  प्रकपमीणस्ताींचे पुनवरतसन 
मौ.ीडवली, (ता.वेहे, ल .पुजे) येथील पुनवरतसन गावठाजात होजेबाबत व भूखींड वा्पाबाबत 
मा.स्थादनक लोकप्रदतदन ीींनी मा.उपअ ीक्षक अशभयींता, पुजे पा्बीं ारे प्रकप मींडळ पुजे याींना 
हदनाींक २७ ऑक् ्ोबर, २०१७ रो ी वा त्यासमुारास ववनींतीपत्र देऊनही त्यावर अदयाप कायरतवाही 
झालेली नाही हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, शासनाने चौकशी केली ीहे काय, 
(३) असयास, त्यानुसार सदर प्रकपमीणस्ताींचे पुनवरतसन करण्याबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(३) मौ े वाघदरा ता.वेहे ल .पुजे येथील गुीं वजी चापे् प्रकपमीणस्ताींचे पुनवरतसन मौ े 
ीडवली, ता.वेहे, ल .पुजे येथील पुनवरतसन गावठाजात होजेबाबत व भूखींड वा्पाबाबत के्षत्रत्रय 
स्तरावर कायरतवाही चालू ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
उच्च व तांत्रमशक्षण वैद्यिीय के्षत्रातील बांधपत्रत्रत सेवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाआधी पूणरत 

िरण्याच्या ननणरतयाला ममळालेल्या स्थधंतीबाबत 
  

(३९)  ११४५९८ (०४-०४-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासक्रकय व महापाशलकेया महाववदयालयाींम नू MBBS चे शशक्षज घेजाऱ्या 
ववदयार्थयाांना राज्याया कोट्यातनू पदव्युत्तर प्रवेशासाठी  क वर्ारतची बीं पत्रत्रत सेवा पूजरत केली 
असली पाहह े अथवा १० लाख रुपये भरले पाहह ेत असा दनजरतय शासनाने  ाहीर केला, हे 
खरे ीहे काय, 

(२) असयास, राज्याया शासक्रकय महाववदयालयाींम नू  का ववदयार्थयारतला २२ लाख रुपये 
वैदयकीय शशक्षजावर खचरत होत असताना सन २००९-१० या कॅगया परर्ॉमरतन्स ऑडड् 
णरपो र्तनुसार ९० ्क्के ववदयाथी ही शासकीय सेवा देत नाही हे स्पष् झाले होते, हे ही खरे 
ीहे काय, 
(३) असयास, सबशसडी हदलेया रकमेतून वैदयकीय शशक्षज घेतयानींतर राज्याया गोरगरीब 
 नतेला ीरो य सुवव ा पुरववण्यासाठी बीं पत्रत्रत सेवा देज े हे डॉक््राींच े कतरतव्य असताना 
शासनाने घेतलेया या दनजरतयाला १ वर्ारतसाठी स्थगिरगती देण्याची कारजे काय ीहेत, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ?   
 
श्री. धंरीर् महा न (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
(२) भारताच े दनयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींया सन २००९-१०  या नागरी अहवाल क्र.२ 
म ील कायरतशसध्दी लेखा परीक्षजे (प्रकरज-II) म ील पणरछेद क्र.२.२.१२ मध्ये ‘वैदयकीय 
शशक्षज पूजरत केलेया ववदयार्थयाांची शासकीय सेवा’ या शीर्रतकाखाली वैदयकीय शशक्षज पूजरत 
केलेया ९० ्क्के ववदयार्थयाांनी शासकीय सेवा केली नाही  असे नमूद केले ीहे. 
(३) पदव्युत्तर अ्यासक्रमाया प्रवेश प्रक्रक्रयेपूवी क्रकमान १ वर्रत ी ी दनयमाींबाबत 
उमेदवाराींना पुरेशी कपना असजे ीवश्यक असयाने पदव्युत्तर अ्यासक्रमास प्रवशेापूवी १ 
वर्ारतची बीं पत्रत्रत सेवा करण्याची अ् शैक्षणजक वर्रत २०१९-२० या प्रवेश प्रक्रक्रयेपासून लागू 
होवल अशी सु ारजा शासन शुलध्दपत्रक हदनाींक २४/११/२०१७ अन्वये करण्यात ीली ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मुांबई शहरात बालसुधारंहृाांची सांख्या वाढववण्यासह बालसुधारंहृाांत  
अत्यावश्यि सेवा उपलब्ध िरन देण्याबाबत 

(४०)  ११४६०० (०४-०४-२०१८).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.इम्तीया  सय्यद 
(औरांंाबाद मध्य) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील मुींबव शहरात बालसु ारगहृाींची सींख्या वाढवजे, तसेच बालसु ारगहृाींत पूजरतवेळ 
डॉक््र, नसरत, और् ाींचा पुरवठा, ीरो यववर्यक सेवा पुरवण्याची मागजी वववव  सामाल क 
कायरतकत्याांनी, नागणरकाींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री (महहला व बाल कयाज ववभाग) याींयाकड े
लेखी दनवेदनादवारे माहे  ानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, राज्यातील बालस ुारगहृाींची लस्थती सु ारण्यासह व  सध्याया पणरलस्थतीचा 
ीढावा घेण्यासाठी शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(२१-०६-२०१८) : (१) व (२) अशा ीशयाचे कोजतेही लेखी दनवेदन अथवा 
पत्रव्यवहार ववभागाकड ेप्राप्त झायाचे हदसून येत नाही. 
     तथावप, राज्यातील सवरत बालगहृाींची बालगहृाींमध्ये दाखल असलेया प्रवेशशताींना देण्यात 
येजाऱ्या सोयी-सुवव ाींबाबत त्रयस्थ यींत्रजाींकडून तपासजी करुन त्याींचे अ, ब, क ीणज क 
व्यदतणरक्त अशा शे्रजीींमध्ये वगीकरज करण्यात ीलेले ीहे. तसेच, सींबीं ीत ल हा महहला व 
बाल ववकास अगिर कारी याींचकेडून वेळोवेळी बालगहृाींमध्ये दाखल असलेया प्रवेशशताींना देण्यात 
येजाऱ्या सोयी-सुवव ाींबाबतची तपासजी करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वैद्यिीय व आयुवेदीि महाववद्यालये उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(४१)  ११४६६९ (०५-०४-२०१८).   श्री.अ य चौधरी (मशवडी) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वैदयकीय, ीयुवेदीक महाववदयालयाींमध्ये पुरेशा खा्ाींचे रु जालय, प्रयोगशाळा, 
शयगिरचक्रकत्सागहृ, अदयावत मीणींथालय व वसतीगहृ या ीवश्यक सुवव ा उपलब्  नसयाने 
महाववदयालयाची मान्यता रद्द करण्याचा दनजरतय शासनान ेघेतला ीहे, हे खरे ीहे काय, 

(२) असयास, वैदयकीय व ीयवुेदीक पदवी र शशक्षज घेण्यासाठी १२ वी उत्तीजरत झालेया 
ववदयार्थयाांचा कल  ास्त असयाने वैदयकीय व ीयुवेदीक महाववदयालये मोप्या प्रमाजात 
उपलब्  व्हावेत यासाठी शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. धंरीर् महा न (१२-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.    
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 



वव.स. ४५५ (32) 

राज्यातील मसमगट नाला बाांधाची िाम ेमोठ्या प्रमाणात रद्द झाल्याने  
शेतिऱयाांच्या वाढलेल्या समस्याांबाबत 

  

(४२)  ११४८९७ (०४-०४-२०१८).   श्री.सुरेश ंोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय  लसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भौगोशलक पणरलस्थती/भ-ूगभारततील  शमनीचा प्रकार याींचा ववचार करता शसमग् 
नाला बाीं  हा पुनभरतरजाचा उपचार असयान े शमनीत पाजी क्रकती प्रमाजात मुरत ेयाच ेप्रमाज 
दनलश्चत करता येत नसयाने तत्कालीन शासनान ेहदनाींक १  ानवेारी, २०१४ रो ीया शासन 
दनजरतयानुसार शसमग् नाला बाीं ाचे मापदींड हे पाजी साप्याशी दनगडीत असजार नसयाच े
 ाहीर केले होत,े हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, शसमग् नाला बाीं ाचे मापदींड हे पाजी साप्याशी दनगडीत नसयाने सन २०१४ 
पासून २ वर् े लयुक्त शशवार यो नगतगरतत राज्यात अनेक शसमग् नाला बाीं ाची काम ेहोवून 
पाजी साप्यात मोप्या प्रमाजात वाढ झाली, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, शासन दनजरतय हदनाींक.२३/०९/२०१७ नसुार पुन्हा शसमग् नाला बाीं ाच ेमापदींड 
पाजी साप्याशी दनगडीत करण्याचा ीदेश हदयाने मोप्या प्रमाजात शसमग् नाला बाीं ाची 
काम ेरद्द झाली ीहेत, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, शसमग् नाला बाीं ाचे मापदींड पाजी साप्याशी दनगडीत करण्याचा नव्यान ेीदेश 
देण्याची कारजे काय ीहेत, 
(५) असयास, सदर ीदेशानुसार राज्यात  कूज क्रकती शसमग् नाला बाीं  बाीं ण्यात ीले व 
 कूज क्रकती पाजीसाठा दनमारतज करण्यात ीला ीहे ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२७-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे ीहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     शासन दनजरतय हद.२३/६/२०१७ अन्वये शसमग् नाला बाीं ाची कामे रद्द झाली नसनू या 
कामाबाबतया भौदतक व ीगिरथरतक मापदींडाबाबत  कत्रत्रत सचूना दनगरतशमत केया ीहेत. सदर 
शासन दनजरतयानूसार शसमग् काँक्री् नाला बाीं ाकणरता ीगिरथरतक मापदींड पाजीसाप्याशी दनगडीत 
ीहेत. 
(४) शसमग् नाला बाीं ाची क्रकीं मत ठरववताना पाजी साप्याया तलुनेत सदर क्रकीं मत असजे 
ताींत्रत्रकदृषट्या सींयुक्तीक ीहे.   
(५)  लसीं ारज यींत्रजेमार्रत त  कूज १४६८० शसमग् नाला बाीं ाची कामे पूजरत केली असून 
१६५८७० सघमी पाजीसाठा दनमारतज झालेला ीहे. 

___________ 
  

साांंेली-घोळवेवाडी (ता.सावांतवाडी, ज .मसांधुदुं रत) पररसरात वन ववभांाच्या  
परवानंीमशवाय िटर ममशनच्या सहाय्याने वकृ्षतोड िेल्याबाबत 

  

(४३)  ११४९७६ (१०-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगेली-घोळवेवाडी (ता.सावींतवाडी, ल .शसीं ुदगुरत) पणरसरात वन ववभागाया परवानगीशशवाय 
५० ते ६०  कर के्षत्रात क्र मशशनया सहाय्याने उत्पाहदत लाकूड माल व्यापार करण्याया 
उदे्दशान े केलेया वॄक्षतोडप्रकरजी सहाय्यक वनसींरक्षक (प्रादेशशक) याींनी उपवन सींरक्षक, 
सावींतवाडी याींना हदनाींक २९ माचरत, २०१७ रो ी सववस्तर अहवाल सादर केला ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असयास, वनपालाींनी सदरहू वॄक्षतोड प्रकरजी हदनाींक ७ माचरत, २०१७ रो ी प्रत्यक्ष 
घ्नास्थळी केलेया पींचनाम्यात केवळ ५ हेक््र के्षत्रात वॄक्षतोड झायाची चुकीची नोंद केली 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सदर वनपालान ेकेलेया चकुीया पींचनाम्याया अहवालाप्रकरजी तक्रारी करून 
या वॄक्षतोड झालेया के्षत्राची भूमी अशभलेख कायारतलयामार्रत त मो जी करून क्रकती के्षत्र खासगी 
ीहे व क्रकती वनसींज्ञखेालील ीहे याबाबत मागजी करण्यात ीलेली असतानाही अदयापपयांत 
मो जी करण्यात ीलेली नाही व हद्द दनलश्चत करण्यात ीलेली नाही, हे ही खरे ीहे काय, 
(४) असयास, सदर प्रकरजाचा वणरषठ अगिर काऱ्याींमार्रत त पुन्हा पींचनामा करून चकुीचा 
पींचनामा केलेया वनपालाववरो ात कारवाव करण्याची मागजी अनुक्रम े हदनाींक ८  ानेवारी 
२०१७ व व १६  ानेवारी, २०१८ रो ी वा त्यासमुारास प्र ान सगिरचव, वने याींना सादर केले 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(५) असयास, सदरहू तक्रारीया अनुर्ींगान े शासनान े दोर्ीींवर कोजती कारवाइरत केली वा 
करण्यात येत ीहे, 
(६) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांंटीवार (०१-०६-२०१८) : (१) हे खरे ीहे. 
(२) व (३) हे खरे ीहे. 
(४) सदर ववर्याचे हदनाींक १६.१.२०१८ चे पत्र शासनास प्राप्त झाले ीहे. 
(५) व (६) सदर प्रकरजी सहाय्यक वनसींरक्षक (प्रादेशशक) सावींतवाडी याींनी चौकशी करुन 
हदनाींक २९.३.२०१७ अन्वये सादर केलेया अहवालानुसार कामात हलग ीपजा केयाबद्दल 
सींबींगिर त वनक्षेत्रपाल, वनपाल व वनरक्षक याींचेववरुध्द ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात 
ीली ीहे. 

___________ 
  

दौंड (ज ल्हा पुणे) तालुक्यातील अांं णवाडी बाांधिामासाठी ननधी ममळण्याबाबत. 
  

(४४)  ११५२१८ (१०-०४-२०१८).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांमीणाम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा 
सोनावणे ( ुन्नर) :   सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) दौंड तालुक्यात (ल .पुजे)  कूज ४३३ अींगजवाडी कग दे्र असून त्यापकैी र्क्त २३५ 
अींगजवाडी कग द्राींना इमारत असयाची माहहती दनदशरतनास ीली ीहे, हे खरे ीहे काय, 
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(२) असयास, उक्त अींगजवाडी नसलेया अींगजवाडी इमारत शमळजेबाबतचा प्रस्ताव बाल 
ववकास अगिर कारी दौंड याींनी मखु्य कायरतकारी अगिर कारी पुजे ल हा पणरर्द, पुजे याींचेकड े
हदनाींक २२ डडसगबर २०१७ रो ी दाखल केला ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, उक्त इमारत नसलेया अींगजवाड्याींना इमारत शमळजेबाबत शासनाने कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्रीमती पांि ा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे.   
(२) होय, हे खरे ीहे. 
     तथावप, सदर हदनाींकास २७ प्रस्ताव प्राप्त होते.  
(३) महहला व बाल ववकास ववभाग, हदनाींक १५ डडसगबर, २०१७ या शासन दनजरतयान्वये सन 
२०१७-१८ पासून ल हा वावर्रतक यो नेम ून नववन अींगजवाडी बाीं कामासाठी ५०% व  ुन्या 
अींगजवाडीमध्ये क्रकरकोळ दरुुस्तीसाठी तसेच ज्या अींगजवाडीमध्ये शौचालये बाीं ण्यासाठी 
५०%  प्रमाजे दन ी ववतरीत करण्यात येजार ीहे. CSR अींतगरतत दौंड तालुक्यात ७ 
अींगजवाडी इमारत बाीं कामे मीं ूर करण्यात ीलेली ीहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.     

___________ 
  

वाळवा (ज .साांंली) तालुक्यातील ह ारो एिर ऊसके्षत्र हुमणी अळीचा  
प्रादभुारतव होऊन उध्वस्त झाले असल्याबाबत 

  

(४५)  ११५२२४ (०१-०४-२०१८).   श्री.अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.आमसफ शखे (मालेंाांव मध्य) :     सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळवा (ल .साींगली) तालुक्यातील ह ारो  कर ऊसके्षत्र हुमजी अळीचा प्रादभुारतव होऊन 
उध्वस्त झाले असयाच ेमाहे सप् ग्बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान दनदशरतनास ीले ीहे, हे 
खरे ीहे काय, 

(२) असयास, त्यातच अवकाळी पाऊस व वादळी वारे याींयामळेु ऊसवपक भुवसपा् झाले 
ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, शासनाने चौकशी केली ीहे काय, 
(४) असयास, त्यानुसार नुकसान झालेया ऊसवपकाींच े पींचनाम े करुन बागिर त शेतक-याींना 
ीगिरथरतक मदत देण्याबाबत शासनाने कोजती कायरतवाही केली ीहे वा करण्यात येत ीहे, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे ीहे. साींगली ल ्यातील वाळवा 
तालुक्यात ऊस वपकाखाली  कुज २४,४२३ हेक््र के्षत्रापैकी ४१७ हेक््र के्षत्रावर हुमजी अळीचा 
प्रादभुारतव झाला होता. सदर नुकसानीची तीव्रता ही ५ त े१० ्क्के इतकीच ीहे व सबब सदर 
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के्षत्राचे नुकसान अत्यींत मयारतहदत स्वरुपात होत.े ते सींपूजरत के्षत्र उपचारीत करण्यात ीले ीहे. 
(२) अवकाळी पाऊस व वादळी वारे याींयामुळे ऊस वपकाींचे नुकसान झाले नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धचखली (ज .बुलढाणा) तालुक्यातील वनक्षेत्रातील ंावामध्ये  
वन्य प्राण्याची होणारी बेिायदेशीर मशिार 

  

(४६)  ११५३४४ (१०-०४-२०१८).   श्री.ननतेश राण े (िणिवली) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गिरचखली (ल .बुलढाजा) तालकु्यातील  ोत्रा नाइरतक, क्रकन्ही नाइरतक, वडाळी, मोहना, माींडवा, 
इसोली,  ानोरी, हहवरा, अींबाशी, पाडी-घु्ी, हहवरा नाइरतक या वनक्षेत्रातील गावाींमध्ये मोठया 
प्रमाजावर मागील माहे नोव्हगबर २०१७ पासनू शशकाऱ् याकडून ववनापरवाना रोनोन कॅमेरा, लव्हडडओ 
कॅमेरादवारे शु्ीींग करून बींदकूीसह इतर हत्यारामार्रत त वन्य प्राण्याींया शशकारीचे सरारतसपजे 
सुरू ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, वन अगिर दनयम १९२७ नुसार वनपणरके्षत्रात छायागिरचत्रज अथवा गिरचत्रीकरज 
करावयाच ेझाया सींबींगिर त ववभागाची परवानगी घेज ेीवश्यक असते तसचे वन्य प्राण्याची 
शशकार करजे हा गींभीर गुन्हा असताना कायरतके्षत्रातील सदरहू गावाींमध्ये माहे नोव्हगबर, २०१७ 
पासून सरारतसपजे वन्य प्राण्याची शशकार होत असयाने याप्रकरजी हदनाींक १०  ानेवारी, २०१८ 
रो ी व तदपूवी उपवनसींरक्षक, बुलढाजा, वन ववभाग, बुलढाजा, ल हागिर कारी, बुलढाजा 
दनवासी उप ल हागिर कारी ीदीकड ेश्री.अनींता हरीनारायज पानगोळे व अन्य मीणामस्थाींनी  ोत्रा 
नाइरतक (ता.गिरचखली, ल .बुलढाजा) याींनी लेखी दनवेदनादवारे तक्रारीही करण्यात ीया ीहेत, 
हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, सदरहू तक्रारीनुर्ींगाने शासनान ेचौकशी केली ीहे काय व त्यात काय ीढळून 
ीले, 
(४) असयास, त्यानुसार सदरहू वनक्षेत्रातील गावामध्ये वन्य प्राण्याया बेकायदेशीर होजाऱ् या 
शशकारीवर ीळा घालण्यासाठी उपाययो ना करण्यासह शशकाऱ्याींवर कारवाव करण्याबाबत 
शासनाने कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(५)  नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांंटीवार (२४-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     गिरचखली (ल .बुलढाजा) तालकु्यातील  ोत्रा नाइरतक, क्रकन्ही नाइरतक, वडाळी, मोहना, माींडवा, 
इसोली,  ानोरी, हहवरा, अींबाशी, पाडी-घु्ी, हहवरा नाइरतक या वनक्षेत्रातील गावाींमध्ये मोठया 
प्रमाजावर माहे नोव्हगबर २०१७ व त्या दरम्यान शशकाऱ् याकडून ववनापरवाना रोनोन कॅमेरा, 
लव्हडडओ कॅमेरादवारे शु्ीींग करून बींदकूीसह इतर हत्यारामार्रत त वन्य प्राण्याींया शशकारी 
घडयाची बाब दनदशरतनास ीली नाही. 
(२) हे खरे ीहे. 
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     हदनाींक १०  ानेवारी, २०१८ रो ी श्री. अनींता हरीनारायज पानगोळे, रा.  ोत्रा नावक 
ता.गिरचखली ल . बुलढाजा  व श्री. ग ानन वामन ननकर, रा क्रकन्ही नावक ता.गिरचखली 
ल .बुलढाजा याींनी या प्रकरजी उपवनसींरक्षक, बुलढाजा याींचकेड ेलेखी तक्रार केली ीहे. 
(३)  सदर तक्रारीया अनुर्ींगान ेउपवनसींरक्षक, बुलढाजा याींचमेार्रत त चौकशी करण्यात ीली 
असून चौकशीमध्ये खालील बाबी ीढळुन ीया ीहेत :- 
    १. रोनोन कॅम-ेयान े शु्ीींग ही सारींगवाडी तलावाया शभींतीसाठी गिरचत्रीकरज करण्यासाठी 
केलेली असनु, वन्यप्राण्याींया शशकारीसाठी शो  घेण्याया उद्देशान ेकरण्यात ीलेली नाही. 
    २. गिरचखली (ल .बुलढाजा) तालुक्यातील  ोत्रा नाइरतक, क्रकन्ही नाइरतक, वडाळी, मोहना, 
माींडवा, इसोली,  ानोरी, हहवरा, अींबाशी, पाडी-घु्ी, हहवरा नाइरतक या वनक्षेत्रातील गावाींमध्ये 
दहा-बारा वर्ारतपासून वन्यप्राण्याींची शशकार झायाची बाब ीढळुन ीली नाही. 
    ३. सदर तक्रार ही सींशयावरून करण्यात ीली ीहे. 
(४) वन्यप्राण्याींया होज-या शशकेारीवर ीळा घालण्यासाठी  खालीलप्रमाज े उपायायो ना 
करण्यात येतात :- 
    १. वन्यप्राण्याींया हालचालीींवर न र राहावी तसेच शशकारीला व अपघाताला ीळा बसावा 
या दृष्ीन े सींवेदनशील वनक्षेत्रात वनकमरतचा-याींकडून गस्त करण्यात येते. तसचे रॅप कॅमेरा 
लावुन वन्यप्राण्याींच ेहालचालीींवर सींदनयींत्रज करण्यात येते. 
    २. वनपणरके्षत्राम ील  ाजा-या ववदयुत लावनवर दनयशमतपजे गस्त करण्यात  येते. 
तसेच ववदयुत ववभागतील अगिर कारी / कमरतचारी याींचशेी दनयशमतपजे सींपकरत  ठेवला  ातो. 
    ३. सुरक्षक्षत के्षत्रामध्ये वने व वन्य ीवाींचे प्रभावीणरत्या सींरक्षज करण्यासाठी सींवेदनशील 
के्षत्रात मोक्याया हठकाजी सींरक्षज कु्ीची उभारजी करण्यात ीलेली ीहे. सदर कु्ीींवर 
वनकमरतचारी रो ींदारी म ुर २४ तास राहुन नेमनु हदलेया के्षत्रात दनयमीतपजे गस्त करतात. 
वणरषठ अगिर कारी वळेोवेळी सींरक्षज कू्ीला भे्ी देतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________   
 
वैद्यिीय प्रवेशाबाबतचा डोममसाईल अध्यादेश प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(४७)  ११५६१६ (०५-०४-२०१८).   श्री.महेश (दादा) लाांडंे (भोसरी) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय व खासगी वैदयकीय महाववदयालयामध्ये  मडी,  म स,  मडी स 
पदव्युतर पदववका प्रवेश घेण्यासाठी ववदयाथी महाराषराचा रहहवासी असजे असा दनजरतय 
डी मवीर माहे नोव्हगबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान दनदशरतनास घेतला ीहे, हे खरे ीहे 
काय, 
(२) असयास, या दनजरतयाचा अध्यादेश राज्याया वैदयकीय ववभागान े ाहीर केला नाही, हे 
ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ीहे काय व त्यानुसार शासनान े कोजती 
कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
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श्री. धंरीर् महा न (२७-०६-२०१८) : (१) याबाबतची सूचना वैदयकीय शशक्षज व सींशो न 
सींचालनालयाया  सींकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात ीली होती. 
(२) हदनाींक ३०/०१/२०१८ रो ीया अगिर सचूनेदवारे वैदयकीय/दींत पदव्युत्तर अ्यासक्रमाया 
प्रवेश दनयमाींमध्ये सु ारजा करण्यात ीली असून त्यानुसार सदर अ्यासक्रमाींया राज्य 
को्यातील प्रवेशासाठी उमेदवार महाराषर राज्याचा अगिर वासी असण्याची बाब पात्रता 
दनकर्ाींमध्ये समाववष् करण्यात ीली ीहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

 ालना ज ल्हयातील अांबड-घनसावांंी तालुक्यातील शेतिऱयाांच्या  
वपिाांचे वन्यप्राण्याांिडून होत असलेले नुिसान 

  

(४८)  ११५६६९ (३१-०३-२०१८).   श्री.रा ेश टोप े(घनसावांंी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ालना ल हयातील अींबड-घनसावींगी तालुक्यातील शतेकऱ्याींया वपकाींचे वन्यप्राण्याींकडून 
मोठया प्रमाजात नुकसान केले  ाते, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, वन्यप्राण्याींकडून होत असलेले शेतकऱ्याींया पीकाींचे नकुसान ्ाळण्यासाठी 
तेथील शेतकऱ्याींनी वपकाींना सींरक्षक शमळजेबाबत ववनींती केली ीहे, हे ही खरे ीहे काय, 
(३) असयास, त्यानुसार शासनान ेकोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे. 
(४)  नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुन ांंटीवार (०७-०६-२०१८) : (१)  ालना ल हयातील अींबड-घनसावींगी तालुक्यात 
सन २०१८ मध्ये वन्यप्राण्याींकडून शेतपीक नकुसानीचे ३६ प्रकरजे दनदशरतनास ीली असून 
प्रचशलत शासन दनजरतयातील तरतदुीनुसार सींबींगिर ताींना  कूज रु. ०.८०५ लक्ष  अथरतसहाय्य अदा 
करण्यात ीले ीहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मनोरा (ज .वामशम) या तालुक्यातील ३८ अांंणवाडीच्या इमारतीच े 
बाांधिाम अपूणरत असल्याबाबत 

  

(४९)  ११६००५ (१०-०४-२०१८).   श्री.अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मनोरा (ल .वाशशम) या तालकु्यातील ३८ अींगजवाडीया इमारतीचे बाीं काम सन २०११ 
सुरु करण्यात येवूनही अदयापी पूजरत करण्यात ीले नसयाचे माहे रे्बुवारी २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान दनदशरतनास ीले ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) असयास, सदरहू अींगजवाडीया इमारतीच बाीं काम तात्काळ पूजरत करण्याबाबत शासनाने 
कोजती कायरतवाही केली वा करण्यात येत ीहे, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
  
श्रीमती पांि ा मुांड े(१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे ीहे. 
     सदय:लस्थतीमध्ये मानोरा तालुक्यातील ४१ मीं ूर अींगजवाडी बाीं कामापकैी  कूज ३ 
इमारत बाीं काम े पूजरत, ३१ इमारत बाीं कामे अपूजरत व ७ इमारत  ागेअभावी रद्द करण्यात 
ीलेली ीहे.    
(२) सींबींगिर त मीणामपींचायतीने अपजूरत बाीं कामे १४ वा ववत्त ीयोगाअींतगरतत ीराखडयामध्ये 
समाववष् करुन पूजरत करण्याकरीता वाशशम ल हा पणरर्देने दनदेश हदलेले ीहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.    
  

___________ 
  
 

अांबरनाथ (ज .ठाणे) येथील ंाडीयन डगटल िॉले च्या ंैरिारभाराबाबत 
  

(५०)  ११६०३२ (०५-०४-२०१८).   श्री.मशवा ीराव िडड रतले (राहुरी), श्री.सांतोर् दानव े(भोिरदन), 
श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (ल .ठाजे) येथील गाडीयन डग्ल कॉले ला अडॅशमशनसाठी शुक घेवूनही प्रवेश 
न देता भरलेली रक् कम कॉले  परत करत नस यान ेकॉले  या सींचालकाींववरो ात अींबरनाथ 
पोलीसात गुन् हा दाखल करण् यात ीला ीहे, हे खरे ीहे काय, 
(२) अस यास, या प्रकरजी चौकशी केली ीहे काय, 
(३) अस यास, चौकशीत काय ीढळून ीले ीहे व त् याअनुर्ींगाने शासनान े सींबींगिर ताींवर 
कोजती कारवाव केली वा करण्यात येत ीहे, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारजे काय ीहेत ? 
 
श्री. धंरीर् महा न (२७-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे ीहे. 
(२) व (३) पोशलसाींमार्रत त केलेया चौकशीया दनषकर्ारतनुसार गाडीयन कॉले  ऑर् डने््ल 
सायन्सेस, अींबरनाथ (प) याींच े सींचालक ीर्ान रशशद शखे याींयाववरुध्द गुन्हा दाखल 
करण्यात ीला ीहे. सदर प्रकरजी ीरोपीस हदनाींक १४/०१/२०१८ रो ी अ्क करण्यात ीली 
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असता मा.न्यायालयाने ीरोपीस दोन हदवसाींची पोलीस कस््डी हदली होती. त्यानींतर 
मा.न्यायालयान ेत्यास  ामीनावर सोडले ीहे. उक्त प्रकरजी पोलीस तपास सुरु ीहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

__________________________________________________________________ 
मुद्रजपूवरत सवरत प्रक्रक्रया महाराषर वव ानमींडळ सगिरचवालयाया सींगजक यींत्रजेवर 

मुद्रज: शासकीय मध्यवती मुद्रजालय, नागपूर. 


