
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५६३ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

जिल्हा पररषद साांगली अांतगगत शशक्षण ववभागामध्ये मागासवगीय  
प्रवगागतील उमेदवाराांच्या ननयुक्त्याांबाबत 

  

(१)  २७१७२ (१८-०७-२०१५).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा पररषद साींगली येथील उपशिक्षणाधिकारी (माध्यशमक) याींच्याकड े शिक्षणाधिकारी 
(माध्यशमक) जिल्हा पररषद साींगली या पदाचा अततररक्त काययभार असल्याच्या काययकाळात 
विविि शिक्षण सींस्थातील शिक्षकाींची पदे ही मागासिगीयाींसाठी राखीि असताना 
अतनयशमतपणे सदर पदािर खुल्या प्रिगायतील उमेदिाराींना तनयुक््या ददल्याचे तनदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय ि चौकिीअींती काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, दोषीींिर िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर अतनयशमतपणे केलेल्या तनयुक््या रद्द केल्या आहेत काय ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२०-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील िाळाींमिील शिक्षकाींना 
िैयजक्तक मान्यता देताना झालेल्या अतनयशमततेबाबतची चौकिी आयुक्त शिक्षण याींच े
स्तरािर सुरु आहे.  चौकिीअींती दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी कमयचारी याींचेविरुध्द शिस्तभग 
विषयक कारिाईचा प्रस्ताि आयुक्त शिक्षण याींच ेमार्य त सादर करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

वपांपळगाव बुद्रिु (ता.िागल, जि.िोल्हापूर) येथील प्राथशमि  
आरोग्य उप िें द्र व रस्तत्याच्या िामाबाबत 

  

(२) ४३१८७ (१०-०५-२०१६) श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) मौिे वपींपळगाींि बुद्रकु (ता.कागल, जि.कोल्हापूर) या गािाींसाठी प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र 
ि रस््याच ेकाम मींिूर करण्याींत आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे मींिूर असूनही ती प्र्यक्षात सुरु न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) उक््त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, ्यात काय आढळून आले 
आहे ि ्यानुसार याप्रकरणी कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

मौिे वपींपळगाींि बुद्रकु येथे आरोग्य उपकें द्र काययरत आहे.  परींतु, तेथे आरोग्य 
विभागाकडून रस््याचे कोण्याही प्रकारचे काम जिल्हा तनयोिन सशमतीमिील कोण्याही 
आरोग्य विभागाच्या योिनतेून करण्यात आलेले नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

महाराष्ट् र राय य शशक्षण बचाव िृती सशमतीतफे राय य शासनािड े
 िेलेल्या ववववध मागण्याबाबत 

 

(३)  ४९७६९ (२५-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववनायिराव िाधव-पाुंील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य शिक्षण बचाि कृती सशमतीतरे् राज् य िासनान ेविविि तनणयय रद्द ् हािेत 
या मागण्यासाठी ददनाींक ७ नो् हेंबर, २०१५ पासून राज् य् यापी आींदोलन करण् यात आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, अहमदनगर जिल््यातील महाराषर राज्य शिक्षण बचाि कृती सशमतीने प्रलींबबत 
मागण्यासाठी दोन ददिस िाळा बींद पुकारला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा ्या 
दरम्यान तनदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् य िासनाने ददनाींक २८ ऑगस् ्, २०१५ रोिी घेतलेला सींच मान् यतेचा 
तनणयय रद्द करािा िा तसचे अन् य मागण् यासाठी हे आींदोलन करण् यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, िासनान ेकृती सशमतीच् या मागण् या मान् य करण् यासींदभायत तनणयय घेतला आहे 
काय, 
(५) असल्यास,िासनान े सदरच्या प्रलींबबत मागण्या पुणय करण्यासाठी कोणती काययिाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) होय. 
(५) िासनान ेददनाींक ८/१/२०१६ ि दद. २/७/२०१६ सुिारणा केल्या आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________  
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राययातील माध्यशमि शाळेतील शशक्षि व िमगचारी याांच्या सेवाननजश्चतीबाबत 
  

(४)  ५४२४८ (२२-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी मान्यता प्राप्त माध्यशमक िाळेतील शिक्षक ि कमयचाऱ्याींच्या 
सेिातनजश्चतीस मान्यता देण्याच ेअधिकार जिल्हा शिक्षणाधिकारी( माध्यशमक) ि उपसींचालक 
याींचेकडून काढून घेऊन िासनाच्या सशमतीकड ेदेण्याचा तनणयय िासनाने ददनाींक ७ िून २०१६ 
रोिी िा ्या सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुण्यातील ४२ ि सोलापूर येथील ५५ शिक्षकाींच्या मान्यतेबाबत   िासनान े
चौकिी केली आहे काय ि ्यानसुार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

उल् हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध् यवती ुगग् णालयात हाडाांच्या  
शस्तत्रकिया होत नसल्याबाबत 

 

(५)  ५५३४६ (३०-०८-२०१६).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददवली), 
श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल् हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध् यिती रुग् णालयातील हाडाच्या िस्रक्रिया मागील तीन 
मदहन्यापासून बींद पडल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दठकाणी अ्यींत गोर गरीब आददिासी रुग्ण उपचारासाठी येत असून हाड े
िुळिणारी मिीन नादरुुस्त झाल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे हे लक्षात घेता िासनाने 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील मध्यिती रुग्णालयातील हाडाच्या िस्रक्रियेसाठी आिश्यक 
असलेली सी-आमय मशिन काही कालाििीकरीता बींद होती, तथावप सदर मशिनची दरुुस्ती 
करण्यात आलेली असून दद. ०७.०६.२०१६ पासून पूणय क्षमतेन े कायायजन्ित करण्यात आलेली 
आहे. ऑक््ोबर, २०१६ ते डडसेंबर, २०१८ या कालाििीत हाडाींच्या लहान ि मोठया अिा एकूण 
९२५ िस्रक्रिया झालेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________  
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राययात मनरेगा योिना योग्यररत्या िायागजववत होत नसल्याबाबत 
 

(६)  ५५४२६ (११-०८-२०१६).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), 
श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) देिाला रोिगार हमी योिना या अशभनि सींकल्पनेची देणगी देणाऱ्या महाराषर राज्यात 
मनरेगा योिना योग्य रर्या कायायजन्ित होत नसल्याने राज्यातील सुमारे ३१ ्क्के गािाींमध्ये 
सन २०१५-१६ या िषायत या योिनेदिारे तनिीचा िापर झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा आढािा घेण्यात आला आहे काय असल्यास ्यात काय आढळून 
आलेले आहे, 
(३) असल्यास, तदनुसार याप्रकरणी िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२६-०२-२०१९) : (१)  सन २०१५-१६ या वि्तीय िषायत २८,७०१ ग्राम 
पींचायतीपकैी ९,०९३ ग्राम पींचायतीींमध्ये मगाींराग्रारोहयो अींतगयत “०” खचय झाला होता. 
मगाींराग्रारोहयो ही मागणी आिाररत योिना असून ज्या दठकाणी मिुराींदिारे कामाची मागणी 
केली िात े ्या दठकाणी सींबींधित ग्राम पींचायतीींना काम उपलब्ि करुन देण े हे बींिनकारक 
आहे. 
(२) ि (३) सदर बाबत आढािा घेण्यात आल्यानींतर प्र्येक ग्राम पींचायतीमध्ये मागणीप्रमाण े
काम सुरु करण्याबाबत तनदेि देण्यात आले. साियितनक कामाींसोबत िैयजक्तक लाभार्थयायला या 
योिनेतून लाभ देण्यासाठी िैयजक्तक कामे घेण्यात आली ्यामुळे “०” खचय असणाऱ्या ग्राम 
पींचायतीींची सींख्या पुढील प्र्येक िषी कमी झालेली आहे. वि्तीय िषय २०१६-१७ मध्ये ४,९६५ 
ग्राम पींचायती, २०१७-१८ मध्ये २,७६६ ग्राम पींचायती ि चालू वि्तीय िषय २०१८-१९ मध्ये 
२,५३४ ग्राम पींचायती मध्ये या योिनेअींतगयत खचय “०” होता. ही सींख्या िषय २०१५-१६ च्या 
सींख्येपेक्षा कमी आहे.  
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यात तीन नववन ग्रामीण ुगग्णालयाांना मांिूरी देण्यात आल्याबाबत 
  

(७)  ५९३१९ (३०-०८-२०१६).   श्री.उल्हास पाुंील (शशरोळ) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील िासकीय रुग्णालयाींतील खा्ाींच्या िागा िाढल्या असून तीन 
नविन ग्रामीण रुग्णालयाींना मींिूरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन िषे उल्ले तरी िागा शमळत नसल्याने यासींदभायत कोणतीच पुढील 
काययिाही झाली नाही,  हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभायत सदयःजस्थती काय आहे ?  
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श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) होय. 

साियितनक आरोग्य विभागाच्या दद.१७.०१.२०१३ च्या िासन तनणययान्िये ग्रामीण 
रुग्णालय क्रकणी, ग्रामीण रुग्णालय ियशसींगपूर ि ग्रामीण रुग्णालय, रुकडी या तीन नविन 
आरोग्य सींस्थाींना मींिूरी देण्यात आली आहे. 
(२) ि (३) ग्रामीण रुग्णालय  क्रकणी, ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर करीता िागा उपलब्ि 
झालेली असून सदर िागा जिल्हा िल्यधचक्रक्सक, कोल्हापूर याींच्या नािािर करण्याची 
काययिाही सुरु आहे.  

रुकडी येथील आरोग्य पथकाची िागा मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद 
कोल्हापूर याींच ेनािािर आहे.  सदर आरोग्य पथकाची िागा ग्रामीण रुग्णालय बाींिणेकरीता 
जिल्हा िल्यधचक्रक्सक कोल्हापूर याींना हस्ताींतर करणेबाबत कळविण्यात आले आहे.  

ग्रामीण रुग्णालय ियशसींगपूर या नितनशमयत ग्रामीण रुगणालयाकरीता, सदया 
अजस्त्िात असलेल्या प्राथशमक आरोग्य कें द्र, ियशसींगपूर या िागेची तनिड करणेत आली 
आहे.  ग्रामीण रुगणालय बाींिण्याकरीता सदर िागा जिल्हा िल्यधचक्रक्सक, कोल्हापूर याींचे 
नािे होण्याबाबतचा प्रस्ताि दद.२७.०१.२०१४ रोिी जिल्हाधिकारी, जि.कोल्हापूर याींना सादर 
करण्यात आला असनू, सदर प्रस्तािाचा पाठपुरािा सुरु आहे. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर येथील शासिीय मध्यवती ुगग्णालयाच्या पररसरात बायोमेडडिल 
वेस्तुं िचऱ्याची ववल्हेवाुं लावली िात असल्याबाबत 

 
(८)  ६०५५७ (३०-०८-२०१६).   श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हास नगर येथील िासकीय मध्यिती रुग्णालयामध्ये अींबरनाथसह बदलापूर येथील 
ग्रामीण रुग्ण उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालय पररसरात िमा होणाऱ्या कचऱ्यात बायोमेडडकल िेस््सह कचरा 
िाळला िात असल्यान ेउपचारासाठी दाखल हेाणाऱ्या रुग्णाींना रास होत असल्याचे तनदियनास 
आले आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालय पररसरात कचरा न िाळता डींवपींगिर ्ाकण्याकरीता िासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

या रुग्णालयात उल्हासनगर महापाशलका के्षरातील, अींबरनाथ, बदलापूर या नागरी 
भागातील तसेच उल्हासनगर लगतच्या मुरबाड, िहापूर, कसारा ि कियत या ग्रामीण ि 
आददिासी भागातील रुग्ण उपचारासाठी दाखल हेात असतात. 
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(२) हे खरे नाही. 

माहे माचय, २०१३ पासून उल्हासनगर महानगरपाशलका याींच्यामार्य त तनिड केलेल 
मे.एस.एम.एस. अनमजक्लन धग्रन्ेक प्रा.शल., कल्याण या सींस्थमेार्य त मध्यिती रुग्णालय, 
उल्हासनगर मिील बायोमेडीकल िेस््चा कचरा तनयशमत पणे घेऊन िात आहेत. ्यामळेु 
रुग्णालयातील िमा होणारा कचरा बायोमेडीकल िेस््सह रुग्णालयाच्या पररसरात िाळला िात 
नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील महाड रामा िेअर हॉजस्तपुंलच्या दरुावस्तथेबाबत 
  

(९)  ६६११० (१०-०१-२०१७).   श्री.सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाुंील (अशलबाग), अॅड.भीमराव धोंड े
(आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्हयातील महाड ग्रामीण रूग्णालय अदययाित करतानाच महामागायिर होणाऱ्या 
अपघातातील िखमीींिर प्राथशमक उपचार ्हािेत यासाठी महाड रामा केअर हॉजस्प्ल 
बाींिण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड रामा केअर हॉजस्प्लमध्ये अपुरे तज्ञ डॉक््सय, कमयचारी ि उपकरणाींचा 
अभाि असल्यामुळे िेळेिर योग्य ती रूग्णसेिा शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे िुल ै ि ऑगस्् २०१६ मध्ये पडलेल्या पािसामुळे महाड रामा केअर 
हॉजस्प्लच्या छताला मोठया प्रमाणात गळती लागली असनू सींपणूय हॉजस्प्ल िलमय झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, िासनान ेयासाठी कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२) हे अींित खरे आहे. 
     महाड रामा केअर युतन् कररता ११ पदे मींिूर असनू ्यापैकी ६ पदे भरलेली आहेत. 
रामा केअर युतन्च्या तनकषाप्रमाणे आिश्यक ती यींरसामुग्री उपलब्ि असून रुग्णाींना 
गुणा्मक रुग्णसेिा ददली िात आहे. 
(३) ि (४) होय, हे खरे आहे. 
     रामा केअर युतन्च्या इमारतीमध्ये पािसाची गळतीस प्रततबींि करण्यासाठी साियितनक 
बाींिकाम विभाग,महाड याींचकेडून इमारतीिर पत्र्याचे िेडचे बाींिकाम करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________  
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नाांदवी (ता.माणगाव, जि.रायगड) येथील आरोग्य िें द्रातील असुववधबेाबत 
  

(१०)  ६६७५१ (१०-०१-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदिी (ता.माणगाि, जि.रायगड) येथील आरोग्य कें द्रात निीन इमारत बाींिलेली 
असतानाही िुन्या इमारतीमिनू सुरु असलेली आरोग्य सेिा, कमयचाऱ् याींची मोठया प्रमाणात 
ररक्त असलेली पदे, तसेच इमारतीत पाण्यासाठी कायमस्िरुपी उपाययोिना नसल्याचे नुकतेच 
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच रुग्णालयात प्रसुततगहृ नसल्यान े गभयितीना हरकोल उपकें द्रात क्रकीं िा 
माणगाि क्रकीं िा श्रीिियन येथे उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करािे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनामार्य त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि ्यानुषींगाने िासनाने कोणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अिींत: खरे आहे 

नाींदिी येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्र सन २०१७ पासून  निीन इमारतीत सुरु आहे. 
निीन इमारतीसाठी पाणीपुरिठा योिना काययरत असून पाणीपुरिठा सुरु आहे. आरोग्य 
कें द्रातील आकृतीबींिानसूार १५ पदे मींिूर आहेत. ्यामिील ११ पदे भरलेली आहेत ि ४ पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) हे अिींत: खरे आहे 

सदर प्राथशमक आरोग्य कें द्र निीन इमारतीत सुरु होण्यापुिी  भाडयाच्या इमारतीत 
सुरु असल्यामुळे माणगाींि, श्रीिियन ि हरकोल उपकें द्रात प्रसुती करा्या लागत हो्या. 
    दद.६.१.२०१७ रोिी निीन इमारत ताब्यात आल्यामळेु प्रसुती प्रा.आ.कें द्रातच होतात. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
राययातील ननम्मम्मयाहून अधधि सरिारी माध्यशमि शाळा मुख्याध्यापिाववना सुुग असल्याबाबत 
  

(११)  ६९३६६ (०५-०१-२०१७).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तनम्म्याहून अधिक िासकीय माध्यशमक िाळा मखु्याध्यापकाविना सुरु 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्य त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले ि तदनुसार सदर िाळेत मुख्याध्यापकाची 
तनयुक्ती करणेबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) रािपबरत ग् ब सींिगायतील पदे मुख्याध्यापक अरािपबरत ग् क मध्ये रुपाींतरीत 
करण्याची काययिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

सातारा जिल््यातील जिल्हा सवगसाधारण रूग्णालयातील गैरिारभाराबाबत 
  

(१२)  ७०७३९ (१०-०१-२०१७).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल््यातील जिल्हा सियसािारण रूग्णालयात कमयचाऱ्याींचा गैरकारभारामुळे कीं रा्ी 
कमयचाऱ्याींना िोखमीचे काम तर िासकीय कमयचाऱ्याींची मुिोरी िाढत असल्याने रूग्णाींची 
गैरसोय होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदयजस्थतीत जिल्हा रूग्णालयामध्ये रूग्णाींना सोयी-सुवििाींऐििी गैरसोयीचा 
सामना करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनस्तरािरून चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे काय, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
   अिी कोणतीही तिार जिल्हा िल्य धचक्रक् सक, सामान्य रुग्णालय, सातारा याींचेकड ेप्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  
  

___________ 
  

तळेरे (ता.िणिवली, जि.शसांधुदगुग) येथील रामािेअर सेंुंर युननुं च्या 
 िामाला तत्िाळ सुरवात िरण्याबाबत 

  

(१३)  ७१९७५ (१०-०१-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य 
व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळेरे (ता.कणकिली, जि.शसींिुदगुय) येथील रामाकेअर से्र यतुन् मींिूर करुन सुमारे ४ 
िषे झाली असून अदयाप रामा केअर सें्र कायायजन्ित झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास सदर रामा केअर सें्र कासाड ेग्राशमण रुग्णालय येथ े ्हािे अस े विचारधिन 
असताना तसेच सदर दठकाणी हे सें्र ्हाि ेअिी मगाणी स्थातनक ग्रामस्थ याींनी मा.आरोग्य 
मींरी याींच्याकड ेकेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तनिेदनाच्या अनुषींगाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास सदर से्रसाठी लागणारा तनधि ि आिश्यक पदे तनमायण करण्याची काययिाही 
क्रकती कालाििीत करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५) तळेरे येथ ेग्रामीण रुग्णालय ि रामा केअर सें्रसाठी िागा उपलब्ि होत 
नसल्याने कासाड े येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या िागेत ग्रामीण रुग्णालय ि रामा केअर 
युतन् सुरु करण्याच्या मागणीबाबत तपासणी करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राययातील शैक्षणणि सांस्तथाांिडून शशक्षण हक्ि िायदा २००९ आणण शशक्षण  
शुल्ि ननयांत्रण िायदयाांचे उल्लांघन होत असल्याबाबत 

  

(१४)  ७२९८१ (०५-०१-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िैक्षणणक सींस्थाींकडून शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणण शिक्षण िुल्क तनयींरण 
कायदयाींचे उल्लींघन होत असल्याने राज्यातील अनके पालक सींघ्नाींच्या प्रतततनिीींनी ददनाींक 
९ ऑगस््, २०१६ रोिी िा ्यासुमारास मा.मुख्यमींरी याींची भे् घेऊन चचाय करुन सींपूणय 
राज्यात पालकाींनी काययकारी सशमती स्थापन करण्याची मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेसदर शिक्षण सींस्थाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१३-०२-२०१९) : (१) अिा प्रकारची मागणी क्रकीं िा तनिेदन आढळून आले 
नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

ववदभागत झालेल्या व्याघ्र्य शशिार प्रिरणाांची सीबीआयन ेपुवहा चौिशी सरुू िेल्याबाबत 
  

(१५)  ८४९६९ (०४-०९-२०१७).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्महपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आवी), 
डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी) :  सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) विदभायत सन २०१३ ते २०१६ या तीन िषायच्या काळात ताडोबा, पेंच, यितमाळचे द्पेश्िर, 
मेळघा्ातील िाररींदा, घीं्ाग, अको्, निेगाि बाींि, नागणझरा, भींडारा, चींद्रपूर, गोंददया, नागपूर 
यादठकाणी क्रकमान १० त े१५ िाघाींची शिकार झाली होती, या शिकार प्रकरणाची चौकिी िन 
विभाग आणण पोलीस विभागान े केली होती मार या िाघ शिकारीच े सींबींि राषरीय ि 
आींतरराषरीय ्ोळीसोबत आहेत काय, याची चौकिी करण्यासाठी सीबीआयन े पुन्हा ्याघ्र्य 
शिकार प्रकरणाची चौकिी सुरू केल्याची मादहती माहे ददींनाक १५ िून, २०१७ रोिी िा 
्यासुमारास तनदेिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी िासनाने अदयापपयतं कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

राययातील शासिीय व पाशलिा रूग्णालयातील डॉक्ुंर व िमगचाऱ्याांच्या सुरके्षबाबत 
  

(१६)  ८५०७७ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांगणघाुं), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवग), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय सावगिननि आरोग् य व 
िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय ि पाशलका रूग्णालयात सुरक्षा रक्षक नसल्यामळेु रूग्णालयातील 
डॉक््र ि कमयचाऱ्याींचा सुरके्षची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रूग्णालयात सुरक्षा रक्षक नमेण्यासाठी अींदाि े४६ को्ी रूपये खचय येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्ताि आरोग्य विभागाने वि्त विभागाकड े अदयापही पाठिला 
नसल्यान ेसुरक्षा रक्षक नेमण्यास विलींब झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) :(१) हे अींित: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) आरोग्य सींचालनालयाच्या अधिप्याखालील जिल्हा/उपजिल्हा/ग्रामीण/स्री ि 
इतर रुग्णालयामध्ये सुरक्षा रक्षक सेिा देण्यासाठी दद. २७.११.२०१८ च्या िासन तनणययान्िये 
रु. ४९,३७,७६,०००/- रकमेच्या खचायस प्रिासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई उपनगर जिल््यातील सांिय गाांधी राष्ट्रीय उदयानाच्या पररके्षत्रातील  
मादहती उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(१७)  ८५८५३ (२३-०८-२०१७).   श्री.अब ूआिमी (मानखूदग शशवािीनगर) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगर जिल््यातील उ्तर-पजश्चम ि पूिय पररके्षरात विखुरलेल्या सींिय गाींिी 
राषरीय उदयानाच्या पररके्षरातील कान्हेरी गुर्ा येथील सि े ि. ११ ि १२ मिील िातनकी 
के्षराच्या आरक्षक्षत तनयोजित िाहनतळाकरीताच्या प्रस्तावित िागेची मादहती उपलब्ि करून 
देण्याची, उदयानाच्या पररके्षरातील नागररकाींना ि भोगि्दराींना ्याींच्या आिीन िमाती ि 
त्सम पारींपारीक िन तनिासी आददिासी बाींििानकररता यथाजस्थती मुख्य िन सींरक्षक ि 
सींचालक सींिय गाींिी राषरीय उदयान याींनी उल्लेणखलेल्या अनुिमे अ,ब,क आणण ड 
पररके्षराच्या शसमाींततक भूभागाींची पडताळणी ि केलेल्या प्रक्रियाींची मादहती तसेच तेथील ०.९९ 
एिढ्या हेक््र के्षरर्ळािरील िकृ्षरािी बाधित होण्याची भीती ि ्याबाबतीत केलेल्या प्रक्रियाींची 
मादहतीची मागणी स्थानीय सियसामान्य नागररक ि िनप्रतततनिी, नागरी सींघ्ना याींनी 
मा.मुख्यमींरी, मा.राज्यमींरी (नगरविकास), मुख्य-सधचि, अततररक्त मुख्य-सधचि (नगरविकास), 
महानगरपाशलका आयुक्त तसचे ्याींच्या अधिनस्त नागरी सेिाींच ेप्राधिकारी याींच्याकड ेददनाींक 
२६ एवप्रल, २०१७ िा ्या सुमारास केल्याचे तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरातील उ्तर-पूिय ि पजश्चम पररके्षरातील 
अनुिम े नगरविकास, िातनकी, िन्यप्राणी, पयायिरण विषयक बाबीींिर उपाययोिना गठीत 
करण्यासाठी कोणती काययिाही करण्यात आली िा करण्याच ेप्रस्तावित केले आहे, 
(३) असल्यास, अिा महानगरपाशलका ि खासगी सींस्थाींच्या बाबतीत कोणता तनणयय घेण्यात 
आला िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२६-०२-२०१९) : (१) सींिय गाींिी राषरीय उदयानाच्या मखु्य 
प्रिेिदिाराििळ मौि े कान्हेरी सिे िमाींक ११ ि १२ पैकी मध्ये िाहनतळासाठी ०.९९ हे 
के्षराचा िने्तर प्रयोिनासाठी िापर करण्याकरीता कें द्र िासनान े िन (सींिियन) अधितनयम 
१९८० अींतगयत ददनाींक १०.०७.२०१५ रोिी काही अ्ी ि ितीच्या अिीन राहून त्ित: मान्यता 
प्रदान केली आहे. सदर िाहनतळ बाींिताना कोण्याही प्रकारची िकृ्षतोड करािी लागणार नाही. 
तसेच सदर के्षरात अनुसुधचत िमाती ि इतर पारींपाररक ि तनिासी (िनहक्काींची मान्यता) 
अधितनयम, २००६ ि तनयम, २००८ अींतगयत कोणाचाही दािा नाही. 

सींिय गाींिी राषरीय उदयानाच्या पररके्षराच्या शसमाततक भूभागाींची अ, ब, क आणण 
ड अिी िगयिारी करण्यात आलेली नाही. 

प्रस्तावित िाहनतळाच्या ०.९९ हे. एिढया के्षरर्ळािरील िकृ्षरािी बािीत होत 
असल्याची तिार िन विभागास प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________  
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िोल्हापूर जिल््यातील बारा तालकु्यापैिी एिाही तालुक्यात मदहला  
बचत गुं वविी िें द्र (मॉल) सुुग नसल्याबाबत 

  
 

(१८)  ८७४६३ (२२-०८-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयातील बारा तालुक्यापकैी एकाही तालकु्यात मदहला बचत ग् वििी कें द्र 
(मॉल) सुरु नसून केिळ इमारतीचे साचे उभारले आहेत तसेच सदरची कामे तनिी अभािी 
प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार मदहला बचत ग् वििी कें द्राच्या इमारतीचे काम पूणय 
करण्यासाठी तनिी देण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०२-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ि (३) कोल्हापूर जिल्हयामध्ये ददनाींक ११.०८.२००९ च्या िासन तनणययान्िये ११ ि ददनाींक 
०६.०९.२०१२ च्या िासन तनणययान्िये १ अस ेएकूण १२ तालुका वििी कें द्राींना मींिूरी देण्यात 
आलेली आहे. ्यानुसार राज्य िासनाकडून प्र्येकी तालुका वििी कें द्रास रू. २५.०० लक्ष ि 
स्िणय ियींती ग्राम स्िरोिगार योिनेअींतगयत मलूभूत सुवििेअींतगयत प्र्येकी रू. २५.०० लक्ष 
मयायदे पयतंचा तनिी उपलब्ि करून घेण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

मुख्य काययकारी अधिकारी, जि.प. कोल्हापूर याींनी मागणी केल्याप्रमाणे गगनबािडा, 
गडदहींग्लि, आिरा, कागल, तुकेिाडी, बािारभोगाि, ता. पन्हाळा, ि कबनूर, ता. हातकणगींले 
या ७ तालुका वििी कें द्राच्या बाींिकामाकरीता अततररक्त तनिी रू. ४३,८२,८३१/- ्याच वििी 
कें द्राच्या उपलब्ि ्यािाच्या रक्कमेतून खचय करण्यास िासन पर ददनाींक २८.०३.२०१६ अन्िये 
मान्यता देण्यात आली होती. 

तथावप मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, कोल्हापूर याींनी ७ तालुक्यातील 
अपूणय असलेली काम े चालू DSR नुसार ि अींतगयत र्तनयचरसह पररपूणय होणेकरीता अींदाि े
१५४.०० लक्ष इतका तनिी आिश्यक असल्याच े ददनाींक २०.०४.२०१७ चे परान्िये कळविले 
आहे. 

तालुका वििी कें द्राच्या बाींिकामासींदभायत मा. मींरी, ग्रामविकास याींचे अध्यक्षतखेाली 
ददनाींक ११.०९.२०१७ रोिी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत बाींिकाम सुरू 
असलेल्या कायमस्िरूपी तालुका वििी कें द्राना अधिकचा आिश्यक तनिी उपलब्ि करून 
देणेबाबत तनणयय घेण्यात आला. याअनुषींगान ेकाययिाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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गडदहांग्लि (जि.िोल्हापूर) तालुक्यातील अपांग लोिाांना बनावुं  
दाखले ददले िात असल्याबाबत 

  

(१९)  ९६९२६ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लि (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालयाच ेसही शिक्के िापरुन अपींग 
लोकाींना २ त े १० हिार रुपयाींना बनाि् दाखले ददले िात असल्याचे प्रकरण माहे ऑगस्् 
मदहन्याच्या दसुऱ्या आठिड्यात तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतच ेचौकिी करण्याबाबतच े तनिेदन उपजिल्हा रुग्णालयाच ेअधिक्षक ि 
पोशलस तनररक्षक याींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यात काय आढळून आले आहे ि ्यानुसार िासनाने सींबींधित दोषीिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राययातील िुां भार समािाच्या समस्तया सोडववण्याबाबत 
  

(२०)  १०९३७१ (१९-०४-२०१८).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाुंील 
(इस्तलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील (उस्तमानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   
सन्माननीय ववमुक्त िाती/भुंक्या िमाती व इतर मागासवगग आणण ववशेष मागास प्रवगग 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कुीं भार समािाच्या समस्या सोडविण्यासाठी समािबाींििाींनी ददनाींक ५ माचय, 
२०१८ रोिी िा ्यासुमारास वििानभिनािर मोचाय काढून आींदोलन करण्याचा इिारा माहे 
िानेिारी, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान ददलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर समािाच्या मागण्या काय आहेत, 
(३) असल्यास, कुीं भाींर समािाच्या उक्त मागण्या सोडविण्यासाठी िासनाने कोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राम शशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) सदर मोचायबाबत कुीं भार समािोन्नती मींडळ, पुणे जिल्हा 
याींचे ददनाींक १५.२.२०१८ च ेतनिेदन प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे. 
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(२) मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत :- 
   १) कुीं भार समािासाठी सींत गोरोबा काका “ माती कला बोडय”ची स्थापना करािी. 
   २) महाराषर िासनाने कुीं भार समािाचा एन.्ी. प्रिगायत समाििे करािा. 
   ३) सींत गोरोबा काका याींच ेिन्मस्थान तेर ढोकी, जि.उस्मानाबाद या ततथयके्षरास “अ “  
दिाय दयािा 
 

   ४) कुीं भार समािाला वििान पररषदेत प्रतततनिी्ि शमळािे. 
   ५) कुीं भार समािाला मातीिर आकारली िाणारी रॉयल््ी सींपुणयत: मार् करण्यात यािी. 
   ६) माती िाहतकु ि िी् भ्ी परिान्याच्या िाचक अ्ी रदृ करण्यात या्यात आणण 
कुीं भार समािास ओळखपरािर परिाना शमळािा. 
   ७) कुीं भार समािासाठी राखीि असणा-या कुीं भार खाणीिरील अततिमणे दरू करािीत. 
   ८) कुीं भार समािासाठी िी्ा, मुती, मडकी इ.वििीसाठी ग्रामपींचायत, नगरपालीका, 
महापालीका हदृीत अग्रिमान ेिागा उपलब्ि करुन दयािी. 
   ९) कुीं भार समािाला आपल्या मालाच्या उ्पादनासाठी िासकीय िागा उपलब्ि करुन 
दयािी. 
   १०) कुीं भार समािातील साठ िषायिरील काराधगरास मानिन शमळािे. 
   ११) कुीं भार समािातील विदयार्थयायस जिल्हास्तरीय स्ितींर िसततगहृाची उभारणी   करािी. 
(३) ि (४) कुीं भार समािोन्नती मींडळ, पुणे जिल्हा याींचे ददनाींक १५.२.२०१८ चे ११ मागण्याच े
तनिेदन सींबधित विभागास पाठिनू ्याींचा अहिाल सादर करण्याची विनींती करण्यात आली 
आहे. 

___________ 
  

ुगिडी (ता.हातिणांगले, जि.िोल्हापूर) येथे उभारण्यात येणा-या ग्रामीण  
ुगग्णालयास िशमन उपलब्ध िुगन देण्याबाबत 

  
 

(२१)  १११७३० (०५-०४-२०१८).   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रुकडी (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथ ेउभारण्यात येणा-या ग्रामीण रुग्णालयास पाच 
एकर िमीन रयत शिक्षण सींस्थेने उपलब्ि करुन दयािी याकररता महा्मा गाींिी 
विदयालयाच्या समोर ददनाींक १४ डडसेंबर, २०१७ रोिी िा ्यासमुारास मािी उपसरपींच याींनी 
लाक्षणणक उपोषण केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार ग्रामीण रुग्णालयास पाच एकर िमीन रयत शिक्षण सींस्थेने 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ शशांदे (२७-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) जिल्हा िल्य धचक्रक्सक, कोल्हापूर याींनी रुकडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाकरीता, 
रुकडी, ता.हातकणींगले येथील आरोग्य पथकाची िागा हस्ताींतरीत करणेबाबत, जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी, जिल्हा पररषद कोल्हापूर याींना िळेोिेळी विनींती केली आहे.  तसेच, जिल्हा िल्य 
धचक्रक्सक, कोल्हापूर याींनी मौि ेरुकडी, ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर येथ ेग्रामीण रुग्णालय 
बाींिणेकरीता िागा उपलब्ि करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याींना दद.२०.१०.२०१८ 
च्या परान्िये कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
  

िळगाांव जिल््यातील धगरणा नदी पात्रात बांधारा बाांधण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत 
 
(२२)  ११२४४२ (११-०४-२०१८).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भडगाींि (जि.िळगाींि) िहराच्या पाणी ी्ंचाई तनिारणाथय धगरणा नदी पारात कच्चा 
बींिाऱ् याच े िागी पक्का बींिारा बाींिण्यासाठी तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत स्थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१६ रोिीपासून िारींिार मा.मुख्यमींरी याींच्याकड े लेखी 
तनिेदनादिारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तनिेदनानुसार धगरणा नदी पारात कच्चा बींिा-याचे िागी पक्का बींिारा 
बाींिण्यासाठी तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) धगरणा नदी पारात कच्च्या बींिाऱ्याच े िागी पक्का बींिारा बाींिण्यासाठी लघ ु पा्बींिारे 
विभाग, िळगाि याींच े मार्य त सिेक्षण करण्यात आले असून सदर बींिाऱ्याचे अींदािपरक 
जिल्हाधिकारी, िळगाि याींचेकड े हे पर ि.३३४६, दद.०४.०८.२०१६ अन्िये प्रिासकीय 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे. तसेच सदर प्रस्ताि जिल्हाधिकारी,िळगाि याींनी 
्याींच े पर ि. ी्ंचाई-२/२०१७/७/५०/१६६७२, दद.३०.१०.२०१७ अन्िये जिल्हा तनयोिन अधिकारी, 
िळगाि याींना तनिी उपलब्ि करुन देण्यासाठी ि प्रिासकीय मान्यता साठी सादर केला 
आहे.       
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.    
 

___________ 
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शभवांडी तालुक्यात खाडी किनारी असलेल्या खारफूुंीची तोड  
िुगन भरणी िरण्यात येत असल्याबाबत 

  
 

(२३)  ११६३६९ (१२-०४-२०१८).   श्री.ुगपेश म्म हात्र े (शभवांडी पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शभिींडी तालुक्यात खाडी क्रकनारी असलेल्या खाररू््ीची प्रचींड तोड करुन भरणी होत असून 
ि नागपूर-मुींबई रस््यालगतची अनधिकृत बाींिकामाची सखोल चौकिी करुन ्याींच्यािर 
तातडीन ेकारिाई करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक २४ माचय, २०१७ रोिी पासून 
िारींिार मा.मुख्यमींरी याींना लेखी तनिेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले ि 
तदनुसार सींबींधितािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३)  सदर अधिसुधचत के्षरातील सी. आर. 
झडे. बाधित के्षरातील एकूण २२० अनधिकृत बाींिकामाींप्रकरणी महाराषर प्रादेशिक तनयोिन ि 
नगर रचना अधितनयम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्िये नो्ीस बिािल्या असून, ्यातील 
८७ प्रकरणी पोलीस बींदोबस्त शमळणेसाठी पोलीसाींना पर्यिहार केला आहे.  तसेच ४ प्रकरणी 
पोलीस बींदोबस्त प्राप्त झाल्याने तनषकासन काययिाही करण्यात आली आहे.  तसेच ०२ प्रकरणी 
मा.न्यायालयाच े“िैस ेथे” आदेि पारीत केले आहेत.  उियररत प्रकरणी पोलीस बींदोबस्त प्राप्त 
होताच तनषकासन काययिाही मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरणामार्य त करण्याच े
तनयोजित आहे.    

        सक्षम प्राधिकारी याींची पूिय परिानगी न घेता ि बाींिकाम नकािे मींिूर न करता 
अनधिकृत सदतनका, गाळे, गोडािूनच्या दस्ताींची नोंदणी करण्यात येऊ नये याबाबत दयु्यम 
तनबींिक, शभिींडी याींना जिल्हाधिकारी कायायलयामार्य त कळविण्यात आले आहे. मौिे काल्हेर 
येथील स.नीं.११४ िर अनधिकृत बाींिकाम केल्यान ेमैरी गु्रप ि अन्य विकासक याींच े विरुध्द 
ददनाींक २३.०२.२०१८ ि २४.०२.२०१८ रोिी एकूण १९ गुन्हे जिल्हाधिकारी मार्य त नारपोली 
पोलीस स्थानकात नोंदविण्यात आले आहेत. 
      तसचे लोकलेखा सशमतीसमोर झालेल्या बैठकीमध्ये  आदेिीत केल्यानसुार यापुढे या 
के्षरात अनाधिकृत गोदामाींची बािकामे होऊ नयेत याकरीता उपाययोिना / काययिाही 
करण्याच्या सूचना महानगर आयकु्त, मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरण याींना देण्यात 
आल्या आहेत= 

___________ 
  

चेंबुर (मुांबई उपनगर) येथील अमर महल या प्रशासिीय इमारतीच्या दुुगस्ततीबाबत 
 

(२४)  ११८१६१ (२०-०७-२०१८).   श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(शशडी), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार 
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(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव 
मध्य) : सन्माननीय सावगिननि बाांधिाम (सावगिननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चेंबुर (मुींबई उपनगर) येथील अमर महल या प्रिासकीय इमारतीत शििािा्प कायायलय, 
साियितनक बाींिकाम विभाग, वि्त विभाग, अल्प बचत सींचालनालय ि इतर अनेक 
विभागाींची कायायलये काययरत असून सदर इमारतीची दरुिस्था झाल्याने इमारत दरुुस्तीचा 
प्रस्ताि िासनाकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा ्यादरम्यान पाठविला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार या इमारतीच्या देखभाल ि दरुुस्तीसाठी तनिी मींिूर करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) चेंबूर येथील प्रिासकीय कायायलये २ इमारतीींमध्ये असनू सदर इमारतीींची दरुािस्था 
झालेली नाही. परींत,ू सदर इमारतीींची सींरचना्मक दरुुस्ती करणे आिश्यक असल्यान ेया दोन 
इमारतीींपैकी एका इमारतीच ेसींरचना्मक दरुुस्तीच ेकाम सन २०१७-१८ मध्ये पूणय करण्यात 
आले असून सन २०१८-१९ मध्ये दसुऱ्या इमारतीच्या सींरचना्मक दरुुस्तीचे काम हाती घेण्याींत 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

 
 

सोशल शमडीयाच्या माध्यमातून मदहला ववरोधात अवमानिारि भाष्ट्य 
िरण्यास प्रनतबांध घालण्याबाबत 

 
 

(२५)  ११८७४२ (२४-०७-२०१८).   श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(शशडी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्महपूरी), श्री.अशमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), 
श्री.पथृ् वीराि चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), 
श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषगवधगन सपिाळ 
(बुलढाणा), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत 
(नाांदेड उत्तर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.आशसफ 
शेख (मालेगाांव मध्य) : सन्माननीय मदहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोिल शमडीयाच्या माध्यमातून मदहला विरोिात भाषय ि अजश्लल द्प्पणी करणे या 
बाबीींना प्रततबींि घालण्यासाठी राज्य मदहला आयोगाने माहे मे, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान 
सायबर सशमतीची स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सशमतीन ेआपला अहिाल िासनास ि राज्य मदहला आयोगाकडे सादर 
केला आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यात कोणकोण्या शिर्ारिी केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, सदर अहिालातील शिर्ारसीींची अींमलबिािणी करण्याच्या दृष्ीने िासनान े
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०२-२०१९) : (१) होय.   

महाराषर राज्य मदहला आयोगाच्या ितीने सायबर सशमती दद.१२.०४.२०१८ रोिी 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(२) सशमतीची काययिाही सुरु आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

राययातील अांगणवाडी सेवविाांनी मानधन वाढीसाठी िेलेला सांप 
 

(२६)  १२०००२ (२५-०७-२०१८) श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), श्री.नरहरी 
णझरवाळ (ददांडोरी) :  सन्माननीय मदहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील दोन लाख अींगणिाडी सेविकाींनी मानिन िाढीसाठी ११ सप् े्ंबर पासून बेमुदत 
सींप पुकारला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणिाडी सेविकाींच्या सींपकाळात लाखो बालकाींना पोषण शमळू न िकल्यान े
१२५ बालकाींचा मृ् य ू तसेच समुारे अडीच हिार कुपोवषत बालके आरोग्य विभागाच्या 
रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची  बाब तनदियनास आली, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींगणिाडी सेविकाींच्या मानिन िाढीबाबत केलेल्या मागण्याींसींदभायत  िासनान े
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०२-२०१९) :(१) होय खरे आहे. अींगणिाडी सेविका ि मदतनीस याींनी 
मानिन िाढीबरोबर अन्य मागण्याकररता दद.११/०९/२०१७ त े०८/१०/२०१७ या कालाििीत काम 
बींद आींदोलन केले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मा.मुख्यमींरी, महाराषर राज्य याींनी िरील मानिनात िाढ म्हणून अींगणिाडी सेविका  
याींना रु.१५००/- ,शमनी अींगणिाडी सेविका - रु.१२५०/- ि मदतनीस - रु.१०००/- प्रमाण ेिाढ 
करणेबाबत घोषणा केली आहे, या बाबतचा िासन तनणयय आदेि ि. एबावि२०१७/ प्र.ि.१०३/ 
का.०६ दद.२३/०२/२०१८ अन्िये मानिन िाढ मींिूर  करण्यात आलेली आहे. ि सुिारीत दरान े
मानिन आदा करण्यात येत आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
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राययात वाढत्या बेरोिगाराच्या समस्तयेबाबत 

  

(२७) १२००६८ (२३-०७-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्महपूरी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पुेंल 
(मुांबादेवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िौशल्य वविास व उदयोििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बेरोिगाराींचा समस्या गींभीर होत असून नोकरीच्या िोिात असलेल्या १५ त े२९ 
या ियोग्ातील तरुणाींमध्ये बेरोिगारीचे प्रमाण अधिक आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील िाढती बेरोिगारीचा समस्या सोडविण्यासाठी बेरोिगाराींना 
रोिगाराची हमी देणारी साियबरक रोिगार सुरक्षा योिना राबिून बेकारी दरु करण्यासाठी 
िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाुंील-ननलांगेिर (२७-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे, 

सन २०१७ अखेर एकुण ३८.१९ लाख नोंदणी झाल्यापकैी६४ ्क्के नोंदणी ही २९ 
िषायपयतंच्या तरुणाींची आहे, हे प्रमाण सन २०१५ मध्ये  ६६ ्क्के  तर सन २०१६ मध्ये  ६४ 
्क्के अिी होती. 
(२) राज्यातील बेरोिगारी दरू होण्याच्या दृष्ीन े  सुशिक्षीत बेरोिगाराींना रोिगार शमळािा 
म्हणून रोिगार प्रो्साहन काययिम, ्यिसाय मागयदियन ि समुपदेिन कें द्र,  प्रमोद महािन 
कौिल्य ि उदयोिकता विकास अशभयान तसेच पींतप्रिान रोिगार तनशमयती योिना, सुिाररत 
बीि भाींडिल योिना ि जिल्हा उदयोग कें द्र किय योिना तसेच स्ियींरोिगारासाठी 
आण्णासाहेब पा्ील आधथयक मागास विकास महामींडळामार्य त ियैजक्तक किय ्याि परतािा 
योिना, ग् किय ्याि परतािा योिना ि ग् प्रकल्प किय योिना इ. योिना राबविण्यात 
येतात. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

चासिमान (ता.खेड, जि.पुणे) प्रिल्पातील िालव्याच्या पोुंिालवाच्या खोदिामाबाबत 
  
 

(२८)  १२०२१० (२०-०७-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चासकमान (ता.खेड,जि.पुणे) प्रकल्पातील काल्याच्या पो्कालिा प्रकल्पासाठी भूसींपादन 
केलेले के्षर िगळून (ग् ि.३४२,३४३) ्यालगत असलेल्या अन्य मालकीच्या के्षरातून(ग् 
ि.३४१) पो्कालिा खोदण्यात आल्याचा प्रकार माींिरेिाडी-िािेिाडी (ता.शिरूर) येथे तनदियनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ग् ि.३४१ मिील बाधित मदहलेला कुठलाही मोबदला, िागेची नुकसान 
भरपाई सींबींधित विभागाने ददलेली नसल्याची तिार सींबींधित मदहलेने अन्यायाच्या पदहल्या 
ददिसापासून अिीक्षक अशभयींता, काययकारी अशभयींता, उपविभागीय अशभयींता, पा्बींिारे िाखा 
याींचेकड ेिारींिार करूनही िलसींपदा विभागाने कोणती ही काययिाही केली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्याींच्या गैरकारभारामळेु ग् ि.३४१ मध्ये सींपादन न 
करताही कालिा खोदण्यात आल्याने सींबधित दोषी अधिकाऱ्याींिर कारिाई करण्यासह बाधित 
िेतकरी मदहलेला िमीन पुन्हा ताब्यात देण्याबाबत िासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलबाींची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२२-०२-२०१९) : (१) अींित:  खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर बाींिकाम करण्यापूिी काययकारी अशभयींता, चासकमान प्रकल्प विभाग, पुणे 
याींनी ग् ि.३४०,३४१, ३४२ ि ३४३ च्या मालकाींच े सींमतीपर प्राप्त केले आहे. विषयाींक्रकत 
प्रकरणी मदहलेचा अिय विभागास प्राप्त झाला आहे. सदर भूसींपादन प्रकरण उपजिल्हाधिकारी 
(भूसींपादन) ि.१९, पुणे याींनी दद.१४/०९/२०१८ च्या परान्िये ्यपगत झाले असल्याच ेकळविले 
आहे.  
सदय:जस्थतीत िासनाच्या नशलकेदिारे वितरण प्रणाली िोरणानुसार, भूसींपादन करण्याऐििी 
िशमनीखालून बींददस्त नशलका प्रणालीदिारे शसींचनाची सुवििा तनमायण करणे ि अजस्त्िातील 
कालिे/ वितरीका/ लघुवितरीका बुििून पूियित करुन देणेचा पयायय आधथयकदृष्या ्यिहायय 
असल्यान े्या अनुषींगाने काययिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

बुलढाणा जिल््यातील मनरेगा अांतगगत प्रलांतबत मिूरी व देयिे अदा िरण्याबाबत 
 

(२९)  १२०६२९ (२३-०७-२०१८).   डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जिल्हयातील मनरेगा अींतगयत सन २०१४-१५ च ेि ्यापूिीचे प्रलींबबत मिूरी ि 
देयके अदा करण्याबाबत सधचि (रोहयो), तनयोिन विभाग, मींरालय याींना ददनाींक ८ ऑगस््, 
२०१७ रोिी िा ्यासुमारास जिल्हा पररषद, बुलढाणा याींना पर ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता तनिीची तरतूद करुन प्रलींबबत मिूरी ि देयके अदा करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियिुमार रावल (२६-०२-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे.      
(२) प्रलींबबत देयकाींच्या प्रदानासाठी मींिुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
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िोल्हापूर जिल््यातील नदीपात्रात बाांधण्यात आलेल्या िोल्हापूरी 
 पध्दतीच्या बांधा-याची झालेली दरूावस्तथा 

  

(३०)  १२१२१० (२३-०७-२०१८).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.उल्हास पाुंील 
(शशरोळ) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल््यातील नदीपारात बाींिण्यात आलेल्या कोल्हापूरी पध्दतीच्या १२६ बींिा-
यापैकी  तब्बल ४५ बींिा-याींच े वपलर मोडकळीस आले असून शभींतीना भेगा पडल्याच े माहे 
माचय, २०१८  मध्ये  िा ्यादरम्यान तनदियनास आले,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बींिा-याींची पाहणी िासनान ेकेली आहे काय,  
(३) असल्यास, ्यानुसार बींिा-याची दरुुस्ती िा नविन बाींिण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०२-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय.     
(३) कोल्हापूर शसींचन मींडळाींतगयत एकूण ३४३ को.प.बींिारे आहेत. ्यापैकी २९९ को.प.बींिारे पूणय 
झालेले आहेत. ्यापैकी ५२ को.प.बींिारे नादरुुस्त आहेत. या  बींिाऱ्याींची क्रकरकोळ दरुुस्ती  
शसींचन, बबगरशसींचन पाणीपट्टी िसुलीमिनू ि वििेष दरुुस्ती, “विस्तार ि सुिारणाींतगयत” 
तनिीच्या उपलब्ितेनुसार ्प्प्या्प्प्याने प्रािान्यिम विचारात घेऊन करण्याचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य ववभागात ’’ शलनन ’’ खरेदीत झालेला गैरव्यवहार . 
  

(३१)  १२१२२० (०६-०८-२०१८).   डॉ.सुजित शमणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
सावगिननि आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागात ’’शलनन’’ खरेदीत गैर्यिहार  झाल्याच े
माहे माचय, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,्यानुसार या खरेदीत गैर्यिहारात केलेल्या सींबधित दोषीिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) शलनन खरेदीत गैर्यिहार झालेला नसल्यान ेचौकिी केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________  
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आिी-मािी ववधधमांडळ सदस्तयाांना शासिीय िमगचारी/अधधिारी  
याांचेिडून सवमानपूवगि वागणूि देण्याबाबत 

  

(३२)  १२३६१४ (३०-०७-२०१८).   श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसईचे मािी आमदार श्री.डॉमतनक घोन्साल्िीस हे िसई पोलीस ठाण्यात पोलीस 
तनरीक्षकाींना वििायक सूचना करायला गेले असता ती सूचना योग्य पद्धतीने समिून न घेता, 
उल् ्याींना अिमानकारक िागणूक ददल्याबाबतच े तनिेदन माहे म,े २०१८ च्या पदहल्या 
आठिड्यात िा ्यादरम्यान मािी आमदाराींनी पोलीस अिीक्षक,पालघर याींना ददलेले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आिी-मािी विधिमींडळ सदस्याींना िासकीय कमयचाऱ्याींनी/अधिकाऱ्याींनी 
सन्मानपूणय िागणूक देण्यासींदभायतील िासकीय पररपरकातील प्रमुख सूचना कोण्या आहेत ि 
उक्त पररपरके ठराविक काळानींतर िासकीय कमयचारी/अधिकारी याींच्या तनदियनास आणून 
देण्याबाबत कोणती काययपद्धती अनुसरण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, उपरोक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी केली आहे काय, ्यात काय आढळून आले 
आहे ि तदनुसार पुढे कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सामान्य प्रिासन विभाग, महाराषर िासन याींचे ददनाींक २७ िुल,ै २०१५ चे पररपरकामध्ये 
मा. सींसद सदस्य, वििानसभा ि वििान पररषद सदस्य याींना सौिन्यपुणय िागणुक देण्याबाबत 
सिय सरकारी काययलयाींना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या पररपरकातील 
सुचनाींच/ेआदेिाींच े का्ेकोरपणे पालन केले िाईल याची दक्षता घेणेबाबत सामान्य प्रिासन 
विभाग दद. १७/०४/२०१७ च्या पररपरकान्िये पुन्हा  आदेशित केले आहे. अ) 
वििेषाधिकारभींगाच्या सुचनेसींदभायत मा. वििानसभा अध्यक्षाींनी पोलीस अधिकारी कमयचारी 
याींना मा. सींसद सदस्य, वििानसभा ि वििान पररषद सदस्याींसोबत ्यिहार करताींना त े
लोकप्रततनीिी आहेत याचे ्यििान बाळगुन ्याींना यथोधचत िागणुक देण्यासींदभायत सुचना 
देण्यात आल्या आहेत. 
ब) सींसद सदस्य/ वििानमींडळ सदस्य याींचेविरुध्द कायदेशिर कारिाई करताींना ्याींना एखादया 
गुन्हेगाराप्रमाणे िागणुक न देता क्ु प्रसींगी पोलीस अधिकाऱ्याींनी/पोलीस कमयचाऱ्याींनी 
कायदेशिर िबाबदारी तनभािताींना सन्माननीय सदस्य हे लोकप्रततनीिी आहेत याच े्यििान 
बाळगुन ्याींची अिहेलना होणार नाही, या दृजष्ने उधचत िागणुक दयािी आणण ्याचे पालन 
िाणीिपुियक ि क्ाक्षान ेकरािे.       

तसेच सदर सुचना िासकीय कमयचारी/अधिकारी याींच्या तनदियनास आणून 
देण्याबाबत पालघर जिल्हयातील सिय पोलीस ठाण,े सिय उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कायायलये याींना सदरच ेपररपरक पोलीस अधिकारी ि पेालीस कमयचारी याींना हिेरीिर सतत 
चार ददिस िाचून दाखविण्याच ेआदेि देण्यात आले आहेत. 
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(३) श्री. सुतनल मान,े पोलीस तनरीक्षक याींच्या िबाबनुसार, ददनाींक १  मे, २०१८ रोिी 
महाराषर ददनातनशम्त राषरीय ध्ििास सलामी देिून ते ्याींच्या दालनात बसनु महाराषर 
ददनातनशम्त ि कामगार ददनातनशम्त पोलीस ठाण्यातील सिय अधिकारी ि कमयचारी तसचे 
सर्ाई कमयचारी याींना मागविण्यात आलेला अल्पोपहार (जिलेबी) खात होते. ्याींचे प्ले्मध्ये 
अिी जिलेबी बाकी होती ि ्याींचा हात जिलेबीच्या पाकाने धचक् झालेला होता.  ्याचिेळी 
मािी आमदार डॉमतनक घोन्साल्िीस याींनी ्याींच्या दालनात प्रििे केला. ्यािळेी श्री.सुतनल 
मान,े पोलीस तनरीक्षक याींनी पोलीस ठाण्याचे इमारतीचे निीन बाींिकाम चालु होत आहे, 
्यािेळी पुस् झालेल्या पा्ीची दरुुस्ती करुन घेऊ असे ्याींना साींधगतले. ्याींनतर मािी 
आमदार हे िाण्यास तनघाले असता ्याींनी श्री. सुतनल मान,े पोलीस तनरीक्षक याींना ्याींचा 
हात हातात घेण्याकररता पुढे केला. परींतु ्याींच्या उि्या हातास जिलेबीचा पाक लागलेला 
असल्यान,े ्याींनी ्याींचा डािा हात हातात शमळिण्याकरीता पुढे केला. ्यामळेु  मािी आमदार 
याींना दखुविण्याचा ्याींचा कोणताही हेत ुन्हता.मािी आमदार याींना झालेल्या मनस्तापाबाबत 
्याींनी ददलधगरी ्यक्त केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

आष्ट्ुंी (जि.बीड) तालुक्यात उपजिल्हा ुगग्णालय सुुग िरण्याबाबत 
  

(३३)  १२४०८५ (२५-०७-२०१८).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय सावगिननि 
आरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जि.बीड) तालुक्याची लोकसींख्या समुारे २५,००० असून येथील रुग्णाींना आष्ी 
येथून ६० क्रक.मी. अींतरािर असलेल्या अहमदनगर क्रकीं िा ८० क्रक.मी. अींतरािर असलेल्या बीड 
येथे पुढील तातडीच्या उपचारासाठी िाि ेलागत असल्याने आष्ी येथे उपजिल्हा रुग्णालय सुरु 
करण्याची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनिीतसेच रदहिािी याींनी िासनाकड ेकेली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आष्ी तालुक्यात उपजिल्हा रुग्णालय सुरु करण्याबाबत िासनान े कोणती  
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येिर आिाररत आरोग्य सींस्थाींचे शे्रणीिियन करण्यासींबींिी िोडबहृत 
आराखडा तयार करण्यात येत असून, सदर सींस्थचेे शे्रणीिियन करण्याची मागणी, तनकषानुसार 
िोडबहृत आराखडयामध्ये समाविष् करण्याची काययिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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मालवण (जि.शसांधुदगुग) तालुक्यातील आांगणेवाडी, तबळवस, भोगलेवाडी  
येथे नवीन स्तवतांत्र ग्रामपांचायत स्तथापन िरण्याबाबत 

  
 

(३४)  १२६२७३ (३१-०७-२०१८).   श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालिण (जि.शसींिुदगुय) तालुक्यातील ग्रामपींचायत मसुरे–डाींगमोड े चे विभािन करून 
आींगणेिाडी, बबळिस, भोगलेिाडी निीन स्ितींर ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि 
ददनाींक ०३ म,े २०१८ रोिी िा ्यासुमारास मुख्य काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, शसींिुदगुय 
याींनी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींना सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ग्रामपींचायतीच े विभािन होिून निीन ग्रामपींचायत स्थापन झाल्यास 
ग्रामस्थाींची गैरसोय दरू होिून ग्रामविकासाच्या विविि योिना सींबधित गािात उधचत पद्धतीने 
राबविणे िक्य होणार आहे, हे ही खरी आहे काय, 
(३) असल्यास, आींगणेिाडी, बीळिस, भोगलेिाडी गािाींसाठी निीन ग्रामपींचायत स्थापन 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) मालिण (जि.शसींिुदगुय) तालुक्यातील ग्राम 
पींचायत मसुरे-डाींगमोड ेच े विभािन करुन आींगणेिाडी, बबळिस, भोगलेिाडी आणण देऊळिाडा 
खेरिींद हया निीन स्ितींर ग्रामपींचायत स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग याींचेमार्य त ददनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिीच्या परान्िये िासनास प्राप्त झाला 
होता. 

िासन तनणयय ि.्हीपीएम २६०३/प्र.ि.१५४४/ पीं.रा.४ (२२) ददनाींक १२ रे्ब्रुिारी, २००४ 
तसेच, िासन तनणयय ि.्हीपीएम २०११/प्र.ि.१९१/पींरा-४, ददनाींक ०४ माचय, २०१४ मिील 
सूचना विचारात घेऊन ग्रामपींचायत स्थापनेकरीता भारताच्या सींवििानाच्या अनुच्छेद २४३ च्या 
खींड (छ) ि महाराषर ग्रामपींचायत अधितनयम (सन १९५९ चा अधितनयम ३)कलम ४ अन्िये 
गाि िाहीर करण्यात येते. 

्यानुषींगाने मसुरे-डाींगमोड ेग्रामपींचायतीचे विभािन होिून मड,े बबळिस ि देऊळिाडा 
ही स्ितींर गाि ेअसल्याबाबतची ददनाींक ०२ नो्हेंबर, २०१८ रोिी रािपरात प्रशसध्द करण्यात 
आलेली अधिसूचना ददनाींक १२ नो्हेंबर, २०१८ रोिीच्या परान्िये सिय सींबींधिताींकड े
पाठविण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांबई-मुांबई शहराला िोडणाऱ्या वविोळी-िोपरखैरणे खाडीपुलाबाबत 

  
 

(३५)  १२६५६२ (०४-१२-२०१८).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजित पवार (बारामती), 
श्री.ियांत पाुंील (इस्तलामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई मुींबई िहराला िोडणाऱ्या वििोळी-कोपरखैरणे खाडीपलुाबाबत सुसाध्यता 
अहिाल (क्रर्िीबली्ी स््डी) ररपो य् एका खािगी सींस्थेन ेएमएमआरडीएला सादर केला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, अहिाल सादर करूनही अदयाप सदर पुलाच्या कामाला सुरुिात करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त खाडी पुलाचे काम लिकरात लिकर पूणय ्हािे यासाठी तनिी उपलब्ि 
करून दयािा म्हणून स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा ्या दरम्यान 
मा. मुख्यमींरी महोदयाींना तनिेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त तनिेदनाच्या अनुषींगान ेकोणती काययिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरणान े वििोळी ते कोपरखैरणे या पलुाकरीता 
सुसाध्यता अहिाल (क्रर्िीबली्ी स््डी) तयार करण्याकरीता तनयुक्त केलेल्या मे. एन. पी. 
ब्रीिीींग या सल्लागाराकडून सदर पुलासाठीचा  अींततम अहिाल (र्ायनल ररपो य्) नो्हेंबर, 
२०१७ मध्ये प्राप्त झाला आहे. 
(३) होय, स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या परान्िये सदर 
खाडी पुलाची मागणी केली आहे. 
(४) ि (५) सदर पुलाकरीता आिश्यक ्या परिानग्या, िसे की, पयायिरणविषयक / सीआरझडे 
विषयक मान्यता इ. प्राप्त होणे आिश्यक आहे.  ्याचप्रमाणे सदर पुलाच्या मुींबई ि निी 
मुींबई बािूकडील विक्रकरण ्यिस्थेसदहत (डडस्पसयल शसस््ीम्स) सदर पलुाकरीता सविस्तर 
अहिाल (डड्ेल प्रोिेक्् ररपो य्- डडपीआर) तयार करण्याकरीता सल्लागाराची तनयुक्ती करण्याच े
मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरणाचे तनयोिन आहे.  

पुलाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल अींततम झाल्यानींतर बहृन्मुींबई महानगरपाशलका ि 
निी मुींबई िाहतूक पोलीस, महाराषर औदयोधगक विकास महामींडळ इ्यादीींकडून  आिश्यक 
्या परिानग्या प्राप्त झाल्यानींतर ि प्राधिकरणाची प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
पुढील काययिाही करण्याच ेमुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधिकरणाच ेतनयोिन आहे. 
  

___________ 
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राययातील वनक्षेत्राधधिारी (आरएफओ) याांच्या ननयुक्तीसांदभागत 
 

 

(३६)  १२७२१७ (०६-१२-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्महपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील 
(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हषगवधगन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय वन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िनक्षेराधिकाींऱ्याचा (आरएर्ओ) तनिायररत परीविक्षािीन कालाििीचा काययिम 
िनविभागाने गेल्या १० िषायत किीही यिस्िीरी्या पूणय केलेला नसताना सुध्दा आरएर्ओींना 
हा कालाििी पूणय केल्याच ेबनाि् प्रमाणपर देऊन तनयुक्ती करण्यात आली असल्याच ेप्रकरण 
माहे ऑक््ोंबर, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियना आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००८ त े२०१८ या कालाििीमध्ये भरती झालेले िनक्षेरपाल ि सन २०११ 
ते २०१६ या कालाििीत भरती झालेले सरळसेिा सहायक िनसींरक्षकाींनी पररक्षािीन 
कालाििीचा अनुिम ेदीड िषय ि एक िषायचा तनिायररत काययिम पार पाडलेला नसून माशसक 
दैनींददतनत सुध्दा ्याींच्या कुठेही नोंदी नसल्याची बाब तसेच सन २००८ त े २०१७ या 
कालाििीत ३०० पेक्षा िास्त सरळसेिा िनके्षरपालाींची तनयुक्ती करण्यात आली असल्याच े
तनदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०११ ते २०१६ पयतं ६० पेक्षा िास्त सहायक िनसींरक्षकाींनी हा काययिम 
पूणय केले नसताींनाही ्याींना यिस्िीरी्या पूणय केल्याच ेदाखले आणण प्रमाणपर ेहे सन २००८ 
पासून वितररत करण्यात येत असल्यामुळे हा प्रकार िररषठ अधिकाऱ्याींच्या सींगनमतान ेझाला 
असून यामध्ये आधथयक गैर्यिहार देखील होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, ्यानुसार सींबधित दोषीिर 
िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) सन २००८ त े सन २०१६ या कालाििीत िनविभागात मोठया प्रमाणात 
िनक्षेरपालाींची पदे ररक्त असल्याने अधिसींख्य पदे तनमायण न करता ररक्त असलेल्या पदािर 
सरळसेिेने तनयुक्त पररविक्षािीन िनके्षरपालाींना पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर 
िनके्षरपालाींनी तनयशमत पदाच ेकाययभारासोबत दीड िषायचा पररविक्षािीन कालाििी पूणय केलेला 
आहे. ज्या अधिकाऱ्याींनी के्षबरय प्रशिक्षणाच्या नोंदी ्याींच्या माशसक दैनींददनीत घेतलेल्या 
नाहीत. ्याींच्या बाबतीत प्रशिक्षण कालाििी यिस्िीरर्या पूणय केल्याच े प्रमाणपर ्याींच्या 
तनयींरक अधिकाऱ्याींनी ददलेले आहे.             

सन २००८ त े२०१८ या कालाििीत िनक्षेरपाल या सींिगायमध्ये सरळसेिेने महाराषर 
लोकसेिा आयोगामार्य त शिर्ारस प्राप्त ३१८ उमेदिार काययरत आहेत. ्यापैकी पररविक्षािीन 
कालाििी समाप्तीच े तनकष पणुय करणाऱ्या ७० पररविक्षािीन िनक्षेरपालाींचा पररविक्षािीन 
कालाििी समाप्तीचे आदेि तनगयशमत करण्यात आले आहेत. 
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तसेच सन २०११ त े २०१६ या कालाििीत सहायक िनसींरक्षक या सींिगायमध्ये 
सरळसेिेन े महाराषर लोकसेिा आयोगामार्य त शिर्ारस प्राप्त ९२ उमेदिार काययरत आहेत. 
्यापैकी पररविक्षािीन कालाििी समाप्तीच े तनकष पुणय करणाऱ्या ७७ पररविक्षािीन सहायक 
िनसींरक्षकाींचा पररविक्षािीन कालाििी समाप्तीचे आदेि तनगयशमत करण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
 

िुरळप (जि.साांगली) येथील वारणा-मोरणा शशक्षण सांस्तथेच्या नननाई  
आश्रमशाळेमध्ये मुलीांचे लैंधगि शोषण िेल्याबाबत 

  

(३७) १२७३०५ (०४-१२-२०१८).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.प्रिाश फातपिेर 
(चेंबूर), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय ववमुक्त 
िाती/भुंक्या िमाती व इतर मागासवगग आणण ववशेष मागास प्रवगग िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुरळप (जि.साींगली) येथील िारणा-मोरणा शिक्षण सींस्थेच्या तननाई आश्रमिाळेमध्ये 
सींचालकाींनी अल्पियीन मुलीींच े लैंधगक अ्याचार केल्याप्रकरणी पालकाींनी ि स्थातनकाींनी 
ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा ्यासुमारास िाळेच्या मुख्याध्यापकाींना मारहाण केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणात सींस्थेचे सींचालक श्री. अरविींद पिार ि मदहला कमयचारी मतनषा 
काींबळे याींना अ्क करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पियीन मलुी या गुन्हयाच्या साक्षीदार असल्याने सींचालकाींकडुन ्याींना 
िमकी शमळण े अथिा रास देण्यासारखे प्रकार होणार असल्यान े ्याींचे सींरक्षण ि उियरीत 
शिक्षण याींची िबाबदारी घेण्याबाबत तनणयय घेतला आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींस्थेची मान्यता ता्काळ रद्द करुन अनुदान बींद करण्यासह दोषीींिर 
कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२०-०२-२०१९) : (१) होय, दद.२६/०९/२०१८ रोिी िारणा-मोरणा शिक्षण सींस्था 
सींचाशलत शमनाई प्राथशमक, माध्यशमक आश्रमिाळा, कुरळप येथे शिकणाऱ्या काही 
विदयाथीनीींच्या पालकाींनी िाळेचे मुख्याध्यापकाींना क्रकरकोळ िक्काबुक्की केली आहे. 
(२), (३), ि (४) होय, िासन स्तरािरुन सदर आश्रमिाळेिर प्रिासक नेमण्यात आलेला असून 
सदर सींस्थेंतगयत चालविण्यात येणाऱ्या वििाभि प्रिगायच्या आश्रमिाळीींतील विदयार्थयीनीींना 
ििळच्या िाळेत सामािून घेण्याबाबतची काययिाही करण्यात आलेली आहे. ्याचप्रमाणे सदरहू 
आश्रमिाळाींची मान्यता रद्द करण्याची बाब िासनाच्या विचारािीन आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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मुांबई शहर व उपनगरातील  मेरो प्रिल्पाांची िाम ेअपूणागवस्तथेत असल्याबाबत 

 
(३८)  १२७३४० (०५-१२-२०१८).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहर ि उपनगरात सदयःजस्थतीत ३ मेरो प्रकल्पाींची कामे अपूणय अिस्थेत असताींना 
आणखी िडाळा-घा्कोपर-ठाणे-कासारिडिली मेरो-४ ि डीएननगर ते मानखुदय मेरो-२-ब अस े
दोन प्रकल्प ि लोखींडिाला-िोगेश्िर-काींिूरमागय या मेरो-६ प्रकल्पाींचे बाींिकाम सुरु करण्याचा 
तनणयय मेरो रेल्ि ेकॉपोरेिनन ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पूिीच्या ३ मेरो प्रकल्पाची कामे अपूणय असताींना ि िाढती िाहतूक कोंडी होत 
असताींना निीन मेरो रेल्िेची काम ेहाती घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, मुींबई िहर ि उपनगरात िाढती िाहतकू कोंडी ि पादचारी ि िाळकरी मलुाींना 
होणाऱ् या रासाच्या अनुषींगान ेकोण्या पयाययी उपाययोिना करण्यात आल्या िा येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) मुींबई िहरामध्ये दळणिळणासाठी िरी विविि पयायय उपलब्ि असले तरी दररोि 
कायायलयीन कामकािासाठी, ्यिसायासाठी ि िाळा-कॉलेिात िाण्यासाठी विविि दठकाणी 
प्रिास करणाऱ्या नागररकाींची सींख्या र्ार मोठया प्रमाणात िाढलेली आहे. ही िस्तूजस्थती 
लक्षात घेता, या ततन्ही मेरो प्रकल्पाींच्या सोबत इतर मेरो माधगयकाींची कामे हाती घेण्याचा 
तनणयय िासनान े घेतलेला आहे.  मेरो प्रकल्पाची काम े होत असताींना काही दठकाणी काही 
प्रमाणात िाहतूक कोंडी होण्याची िक्यता आहे, मार मेरो ची कामे पूणय होऊन ते प्रकल्प 
कायायन्िीत झाल्यानींतर नागरीकाींना िागतीक दिायची अ्यािुतनक, आरामदायी ि िातानुकूशलत 
प्रिासाची सोय उपलब्ि होणार असून ्यामूळे रस््यािरील िाहतूक अधिक सुरळीत सुरु 
राहण्यास मदत होणार आहे. 
(३) मुींबई िहर ि उपनगरात होणारी िाढती िाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी 
िासनाने विविि मेरो प्रकल्पाची काम े हाती घेतली आहेत.  प्रकल्प बाींिकामा दरम्यान 
होणाऱ्या िाहतूक कोंडीसाठी िाहतकू तनयींरक (राक्रर्क िाडयन) तनयकु्त करणे, पयाययी िाहतकू 
िळण मागय आखण,े आिश्यकतेनसुार सुचना र्लकीं  लािणे, िाहतूक पोलीस यींरणेला अधिक 
सक्षम बनिण्यासाठी ्याींना आिश्यक सहकायय करणे, रस््याींची डागडूिी करणे इ्यादी 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत.  पादचारी ि िाळकरी विदयार्थयांना होणारा रास कमी 
करण्यासाठी विविि दठकाणी पादचारी पूल बाींिण्यात आले आहेत ि अिूनही काही दठकाणी 
असे पादचारी पलु महानगरपाशलके मार्य त बाींिण्याच े तनयोिन करण्यात आले आहेत.  ज्या 
दठकाणी पादचारी पुल नाही पण रस्ते ओलाींडणे आिश्यक आहे, अिा दठकाणी प्रशिक्षक्षत 
िाहतूक तनयींरकामार्य त आिश्यक सहकायय देण्यात येत आहे.  मेरो बाींिकामासाठी लािण्यात 
येणाऱ्या दभुािकािर (बॅररकेडस) विदयुत ददिे, सौर उिेिर चालणारे सोलर फ्लॅिसय ि 
आिश्यकतेनुसार रस््यािर उिेडासाठी पयाययी एलईडी चे ददि े लािण्यात येत आहे ि 
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गरिेनुसार या सिय उपाययोिना िाढविण्याचे देखील तनयोिन करण्यात आले आहे.  ही सिय 
काम े स्थातनक महानगरपाशलका, िाहतूक पोलीस ि इतर सींबींधित सिय यींरणाींिी समन्िय 
राखून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राययातील अांगणवाडी सेवविाांच्या मानधनात वाढ िरणेबाबत 
  

(३९)  १२७७१६ (०७-१२-२०१८).   डॉ.राहूल पाुंील (परभणी), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुधािर िोहळे 
(नागपूर दक्षक्षण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवग), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सांिय 
िेळिर (ठाणे), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अस्तलम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.बालािी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.सदानांद चव्हाण 
(धचपळूण), श्री.अननल िदम (ननफाड) :  सन्माननीय मदहला व बालवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाज्मक बाल विकास सेिा योिना प्रकल्पाींतगयत अींगणिाडया आयएसओ करण्यासाठी 
को्याििी रुपयाचा खचय िासन करीत असताना आयएसओ शमळालेल्या अींगणिाडयात 
शिकविणाऱ्या अींगणिाडया सेविका तु्पुींज्या मानिनािर काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अींगणिाडी सेविकाींना शमळणा-या ७ हिार पयतंच्या मानिनात कें द्र 
िासनाने देिातील अींगणिाडी सेविकाींना केलेली दीड हिार रुपयाची िाढ अदयाप करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील अींगणिाडी सेविकाींनी िाढीि मानिन, ररक्त िागा भरणे,भाऊबीि 
रक्कम, प्रिास भ्ता, सेिातनिृ् ती नींतर पेन्िन, अततररक्त काम न देणे, अींगणिाडीचे भाड,े 
वपण्याचे पाणी, ििनका्े, वििेची तरतूद तसेच अींगणिाडी सेविका, शमनी सेविका ि मदतनीस 
याींना प्रिानमींरी िीिन ज्योती बबमा योिना, प्रिानमींरी सुरक्षा बबमा योिना, अींगणिाडी 
काययकताय बबमा योिना यासाठी सींपूणय विमा हप्ता कें द्र िासन ि एलआयसीकडून भरण्यात 
या्यात अिा विविि मागण्याींसाठी ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा ्यासुमारास मुींबईत 
मोचाय काढल्यानींतर िासनान े माहे ऑक््ोबरच्या पदहल्या आठिडयात याबाबत चचेच्या 
अनुषींगाने तनणयय घेण्याच ेआश्िासन देऊनही  अदयाप कोणताच तनणयय झालेला नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अींगणिाडी सेविकाींच्या मागण्याबाबत िासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०२-२०१९) : (१) एकाज्मक बाल विकास सिेा योिना ही कें द्र पुरुस्कृत 
योिना असून सदर योिनेअींतगयत अींगणिाड्या चालविण्यात येतात. कें द्र ि राज्य िासन याींनी 
मींिूर केल्याप्रमाणे सेविकाींना मानिन देण्यात येत आहे. 
(२) मानिनिाढ करण्याबाबत िोरणा्मक तनणयय लिकरच घेण्यात येत आहे. 
(३) अींगणिाडी कें द्राना आय.एस.ओ. करण्याची िासनाची योिना नाही ि यासाठी आधथयक 
तरतूद नाही. 
 कें द्र िासनाच्या मागयदियक आदेिानुसार मानिनी कमयचाऱ्याींना मानिन अदा करण्यात येत 
आहे. 
(४) सदर बाबतीत िोरणा्मक तनणयय झाल्याींनतर काययिाही करण्यात येईल. 
(५) लागू नाही. 
  

___________ 
  

आमगाांव (जि.गोंददया) येथील ववववध रस्तत्याच्या व पुलाच्या िामाांना मावयता देण्याबाबत 
  

(४०)  १३०४१२ (३०-११-२०१८).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आमगाींि (जि.गोंददया) येथील विविि रस््याच्या ि पुलाच्या कामाींना नाबाडय (२२) अींतगयत 
प्रिासकीय मान्यता देऊन तनिी देण्याबाबत मा.मुख्यमींरी ि मा.साियितनक बाींिकाम मींरी 
याींच्याकड े ददनाींक १८ िून, २०१८ रोिी िा ्यासमुारास तनिेदनादिारे मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार ि लोकप्रतीतनिीच्या मागणीनुसार आमगाींि  वििानसभा के्षरातील 
विविि रस््याच्या ि पुलाच्या  कामाींना मान्यता देऊन तनिी देण्याबाबत िासनान ेकोणती   
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०२-२०१९) : (१) आमगाि वििानसभा के्षरातील पुलाींची कामे 
प्रस्तावित करण्याबाबतचे मा.साियितनक बाींिकाम मींरी याींच्याकड े दद.५/६/२०१८ चे तनिेदन 
प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) नाबाडय-२२ अींतगयत प्रस्तावित ३ पलुाच्या कामापकैी एका पुलाच्या कामास नाबाडय-२३ 
अींतगयत प्रिासकीय मान्यता प्राप्त असून कामाची तनविदा प्रक्रिया पूणय झालेली आहे. उियररत 
दोन दठकाणी निीन पलू बाींिाियाचे काम  हाती घेण ेिक्य झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________  
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राययातील राहूरी व अिोला येथील िृषी ववदयापीठाच ेववभािन िुगन दोन नवीन िृषी 
ववदयापीठाची स्तथापन िरण्याबाबत 

  

(४१)  १३१३७४ (१५-१२-२०१८).   श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्महपूरी), श्री.अशमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल िेदार 
(सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.डी.एस.अदहरे (सािी), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.हषगवधगन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), प्रा.वषाग गायिवाड (धारावी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर 
ग्रामीण), श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनगर) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महा्मा रु्ले कृषी विदयापीठ, राहूरी या विदयापीठाच े विभािन करुन िळेु येथे नविन 
कृषी विदयापीठ तनमायण ्हािे अिी मागणी िेतकरी ि विदयाथी सींघ्नेकडून होत असल्याचे 
माहे एवप्रल,२०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महा्मा रु्ले कृषी विदयापीठ, राहुरी ि पींिाबराि देिमुख कृषी विदयापीठ, 
अकोला याींचे विभािन करुन दोन निीन कृषी विदयापीठाची स्थापन करण्याकरीता आधथयक 
तरतूद करण्याबाबत लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोिी िा ्यासमुारास 
मा.मुख्यमींरी याींच्याकड ेतनिेदन सादर केले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तनिेदनािर िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०२-२०१९) : (१) होय, कृवष विदयापीठ तनमायण कृती सशमती, िुळे 
जिल्हा याींचे दद. २८.२.२०१८ रोिीच े जिल्हाधिकारी, िुळे याींना सादर केलेले तनिेदन दद. ५ 
एवप्रल, २०१८ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय, तथावप लोकप्रतततनिीनी मा. मींरी (वि्त ि तनयोिन) याींना दद. ९ ऑगस््, २०१८ 
रोिी अथयसींकजल्पय तरतूद करण्याबाबत तनिेदन सादर केले आहे. 
(३) अदयाप विदयापीठ विभािनाबाबत अींततम तनणयय झालेला नसल्यामळेु आधथयक तरतूद 
करण्याचा प्रश्नच उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्नच उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील सीप्झ त ेिुलाबा या मरेो मागग-३ च्या िामाबाबत 
  

(४२)  १३१६२१ (०४-१२-२०१८).   श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि 
ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील सीप्झ त ेकुलाबा या मेरो मागय-३ या मागायच ेकाम क्रकती कालाििीत पूणय होणार 
आहे, 
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(२) असल्यास, या कामािर माहे सप् े्ंबर, २०१८ अखेरपयतं क्रकती खचय झाला आहे ि ्याचा 
मूळ अींदाि काय होता, 
(३) असल्यास, याबाबत काही िाद उ्पन्न झाला असल्यास, ्याची सदयजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) मुींबई मेरो लाईन -३ या प्रकल्पाचे काम डडसेंबर, 
२०२१ पयतं पूणय करण्याचा मुींबई मेरो रेले कॉपोरेिन शलशम्ेडचा मानस आहे.  याअींतगयत 
रे्झ-१ (आरे आगार त े िाींदे्र – कुलाय सींकुल) – िनू, २०२१ पयतं ि रे्झ-२ (िाींदे्र-कुलाय सींकुल 
ते कुलाबा) – डडसेंबर, २०२१ पयतं पूणय करण्याचे एमएमआरसीएलच ेतनयोिन आहे.     
(२) मुींबई मेरो लाईन -३ या प्रकल्पाच्या पुणय् िास रु.२३,१३६ को्ी इतका खचय अपेक्षक्षत 
असून, माहे सप् े्ंबर, २०१८ पयतं  एकूण रु. ६८८१.३ को्ी इतका खचय झाला आहे.  
(३) खचायबाबत कोणताही िाद नाही. 
  

___________ 
  

शसांदेवाही (जि.चांद्रपूर) येथ ेववभागीय िृषी सांशोधन िें द्रात  
फॉरेस्तरी िॉलेि मांिूर िरण्याबाबत 

  

(४३)  १३१७७४ (०४-१२-२०१८).   श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्महपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), 
श्री.अस्तलम शेख (मालाड पजश्चम) :  सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) शसींदेिाही (जि.चींद्रपूर) येथे डॉ.पींिाबराि कृषी विदयापीठ,अकोला याींच्या ितीन े विभागीय 
कृषी सींिोिन कें द्रात र्ॉरेस्री कॉलेि मींिूर करण्यासाठी लोकप्रतततनिीींनी  माहे ऑगस्् ि 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान अप्पर मुख्य सधचि, कृषी विभाग याींना लेखी तनिेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, शसींदेिाही येथे र्ॉरेस्री कॉलेि मींिूर करण्यासाठी लोकप्रतततनिीनी डॉ.पींिाबराि 
कृषी विदयापीठ, अकोला येथील अधिकाऱ्याींसोबत िारींिार चचाय करून पाठपुरिठा केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करुन बेरोिगार युिकाींना रोिगाराची सींिी प्राप्त 
होण्यासाठी  शसींदेिाही येथ ेविभागीय कृषी सींिोिन कें द्रात र्ॉरेस्री कॉलेि मींिूर करण्याबाबत 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०२-२०१९) : (१) होय. दद.३०.७.२०१८ रोिी लोकप्रतततनिीींनी तनिेदन 
ददले आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
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(३) डॉ.पींिाबराि देिमुख कृवष विदयापीठ, अकोला विदयापीठाच्या काययकारी पररषद विषय ि. 
९५/२०१८, ठराि ि. काप/८७/२०१८, दद. ११.१०.२०१८ नुसार शसींदेिाही येथ े र्ॉरेस्री कॉलेि 
स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताि पाररत करुन महाराषर कृवष शिक्षण ि सींिोिन पररषद, पुणे 
याींना पुढील काययिाहीस्ति ि िासनाच्या मींिूरीस्ति सादर करण्यात आलेला आहे.  सदरचा 
प्रस्ताि कृवष पररषदेच्या आगामी बैठकीमध्ये सादर करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्नच उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे-शभवांडी बायपास व िल्याण-शभवांडी रस्तत्यावरील होणारी वाहतिू िोंडी 
  

(४४)  १३२१७२ (१०-१२-२०१८).   श्रीमती मांदा म्महात्र े (बेलापूर), अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाण-ेशभिींडी बायपास ि कल्याण-शभिींडी रस््यािरील िाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी 
माणकोली नाका येथील उड्डाणपुल आणण दगुायडी नाका येथ े पलू उभारणीच े कामास माहे 
ऑगस््नींतर िेग आणण्याच ेआदेि आयुक्ताींनी  कीं रा्दाराला ददले आहे तसेच काम िेगाने न 
झाल्यास कीं रा्दारािर ्िरीत कारिाई करण्याचा इिाराही देण्यात आल्याच ेमाहे िुल,ै २०१८ 
मध्ये िा ्या दरम्यान तनदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यानूसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे तेसच सदर काम 
किीपयतं पूणय करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) ठाणे-शभिींडी िळणरस््यािरील माणकोली ि रािणोली येथे उड्डाणपुल बाींिण्याच े
काम कीं रा्दार मे. सुवप्रम इन्रास्रक्चर (इ) शल. याींना देण्यात आले तनविदेतील तरतूदीनुसार 
३+३ माधगयकाींच े पूल ि दोन्ही बािूस ७ मी्र रुीं दीचे सेिारस्त े ि जस्लप रस््याच े बाींिकाम 
करणे अींतभूयत होत.े  सदर काम राषरीय महामागय प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या ६० मी. 
रस््याच्या रुीं दीत पूणय होणे िक्य होते.  तथावप, सदर कामाची परिानगी देताना ३+३ ऐििी 
४+४ माधगयकाींच े दोन्ही उड्डाणपलु बाींिकाम करण्याच े तनदेि देण्यात आले.  ्यामुळे दोन्ही 
बािूस ५-५ मी. रुीं दीच े अततररक्त भूसींपादन करणे आिश्यक ठरले. माणकोली येथील 
उड्डाणपुलाचे उि्या बािूच्या माधगयकाींचे काम पूणय करुन ्यािरील दोन्ही ददिेकडील िाहतूक 
ददनाींक ८ एवप्रल, २०१७ रोिी सुरु करण्यात आली आहे.  
       कामाच्या ददरींगाईमुळे कीं रा्दार मे. सुवप्रम इन्रास्रक्चर (इ) शल. दद. १६/०४/२०१८ रु. 
५६०००/- प्रततददन इतका दींड आकारण्यास सुरुिात केली आहे. तसेच प्रकल्पाचा रािणोली 
येथील ४ पदरी उििीकडील बािचूे (मुींबई – नाशिक) काम कीं रा्दाराकडून काढून घेण्यात आले 
असून पुढील कामाची तनविदा तनजश्चतीनींतर ६ मदहन्यात काम पूणय करण्याच ेतनयोिन आहे. 
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        दगुायडी क्रकल्ल्याििळील पुलाच े कामास कीं रा्दारान े ददनाींक सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
सुरुिात केले. सदर पुलाच्या प्रस्तावित बाींिकामाच्या िमीनीिरील भागासाठी पाईल 
र्ाऊीं डिेनचे काम पूणय झाले असनू, पाण्याच्या भागातील पाईल र्ाऊीं डिेन प्रगतीपथािर आहे. 
महाराषर मेरी्ाईम बोडायच्या ददनाींक ९ म,े २०१७ रोिीच्या सुिारीत ना-हरकत प्रमाणपरानुसार 
नौकािहन गाळयाींची लाींबी िाढिािी लागल्यामुळे प्रस्तावित पुलाच्या सींरचनेत बदल करािा 
लागला. ्यामुळे प्रस्तावित समाींतर दगुायडी पलूाच े कामास अततररक्त कालाििी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे. प्रस्तावित पुलाच ेकाम हे म,े २०१९ पयतं पूणय होणे अपेक्षक्षत होते.  तथावप, 
सदर पूलाच्या बाींिकामासाठी सींबींधित आिश्यक असणारी यींरसामुग्री ि मनुषयबळ सींबींधित 
कीं रा्दार उपलब्ि करुन देऊ न िकल्यामुळे ददनाींक २५.१०.२०१८ रोिीच्या परान्िये दगुायडी 
क्रकल्ल्याििळील पलु उभारणीच्या कामाच्या कीं रा्दाराचे कीं रा् सींपुष्ात (Terminate) 
आणण्यात आले आहे. नविन कीं रा्दाराची नमेणूक करण्याची काययिाही प्रगतीपथािर असून 
नविन कीं रा्दाराची नेमणूक झाल्यापासून सदर दगुायडीपुलाचे काम ददड िषय कालाििीच्या आत 
पूणय करण्याच ेतनयोिन आहे.  

___________ 
  

तुमसर–शशवनी (तुमसर शहर) (जि.भांडारा) राययमागागवरील 
 दभुाििावर ररफ्लेक्ुंर लावण्याबाबत 

  

(४५)  १३२५१८ (३०-११-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तमुसर) :   सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तुमसर–शििनी (तुमसर िहर) (जि.भींडारा) राज्यमागायिरील रस्ते दभुािकािर ररफ्लेक््र 
नसल्यान े िारींिार अपघात होत असल्याच े गुन्हे तुमसर पोलीस स््ेिनला नोंद होत 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये िा ्यादरम्यान तनदियनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त राज्यमागायिरील दभुािकािर ररफ्लेक््र लािण्याबाबत साियितनक 
बाींिकाम विभागान े कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
 राज्यशसमा धचींचोली, तुमसर,देिडा साकोली राज्यमागय ि. ३५६ मिील साखळी ि.२७/२०० ते 
३१/८०० लाींबी तुमसर िहरातून िात असून सदर लाींबीत रस्ते दभुािक नाहीत.  
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ग्रामपांचायतीच्या नमुना ८ मध्ये ििागचा भार नोंद न िरण्याच्या ननणगयाबाबत 
  

(४६)  १३२५२४ (१०-१२-२०१८).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तुमसर (जि.भींडारा) ग्रामपींचायतीच्या नमनुा ८ मध्ये बँक क्रकीं िा पतसींस्थेकडून घेतलेल्या 
किायचा भार नोंद न करण्याच्या तनणययाला स्थधगती शमळण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीनी 
मा.ग्रामविकास मींरी याींना तनिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील गरिू खातेदार क्रकीं िा कियदार हे बँक क्रकीं िा पतसींस्थेकडून 
किय घेण्यापासून िींधचत झाले असल्यान ेखािगी सािकाराींकडून किय घेण्याची पररजस्थती आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि ्यानुसार िासनान े कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) होय,हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) ग्रामपींचायत नमनुा नीं. ८ हा, महाराषर ग्रामपींचायत कर ि र्ी तनयम, १९६० 
मिील तरतुदीींनुसार ग्रामपींचायतीींच्या हद्दीतील मालम्ताींिर आकारण्यात येणा-या कराबाबतची 
नोंदिही असून ग्रामपींचायत नमनुा नीं.८ मालकी हक्काबाबतचा अधिकारी अशभलेख नाही. 
सबब, ्यािर किायचा बोिा नोंदविणे कायदेिीररर्या ्यिहायय ठरणार नाही या वििी ि न्याय 
विभागाच्या अशभप्रायाच्या अनुषींगाने दद.६ डडसेंबर, २०१७ रोिीच्या परान्िये सिय मुख्य 
काययकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद याींना ग्रामपींचायत नमुना नीं.८ िर किायचा बोिा नोंदविता 
येणार नाही असे कळविण्यात आले आहे. सदरील पराला स्थधगती देण्याबाबत 
मा.लोकप्रतततनिी याींच्या प्राप्त तनिेदनाच्या अनुषींगान ेनस्ती सादर करण्यात आली आहे. 
 
 

___________ 

 
वपांपरिणे व म्महाळाांदेवी (ता.अिोले, जि.अहमदनगर) येथील  

िलसेतूची िाम ेपूणग िरण्याबाबत 
 
(४७)  १३२५४७ (०७-१२-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :  सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरकणे ि म्हाळाींदेिी (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील िलसेतूची अपूणय कामे पूणय 
करण्याची मागणी मा.िलसींपदा मींरी याींचेकड े अकोले येथील लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक २२ 
नो्हेंबर, २०१७ रोिी िा ्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेिासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२२-०२-२०१९) : (१) होय.  
(२) १) रािुर वपींपरकणे उच्च तलाींक पूल- या प्रदेिाअींतगयत तनळिींड-े२ िरणाच ेबुडीत के्षरातील 
रािुर वपींपरकणे रस््यासाठी प्रिरा नदीिरील उच्च तलाींक पलुाचे काम प्रगतीत असून पुलाच े
५४ ्क्के काम पूणय झाले आहे. सदर पुलाच े सुपरस्रक्चरच े सींकल्पन प्राप्त झाले असनु 
मुल्यापयणासाठी अिीक्षक अशभयींता साियितनक बाींिकाम मींडळ (सींकल्पन). निी मुींबई, याींचेकड े
सादर केले आहे.  

सदय:जस्थतीत िरणाची पाणी पातळी कमी झाली असून सदर पुलाचे काम सुरु 
करण्यात येत आहे. 
     २) म्हाळादेिी िलसेत ूसा.ि. ६७५ मी. - (म्हाळादेिी) सा.ि.६७५ मी. िलसेतूच ेकाम 
प्रगतीपथािर असून ५० ्क्के पूणय झालेले आहे.      
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

रामुेंि व पारशशवनी (जि.नागपूर) येथील ३ रस्तत्याांचा समावेश 
 हायतब्रड अॅवयुईुंी योिनेंतगगत िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३३०९८ (३०-११-२०१८) श्री.डड मल्लीिािूगन रेड्डी (रामुेंि)  :  सन्माननीय सावगिननि 
बाांधिाम (सावगिननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राम्ेक ि पारशििनी (जि.नागपूर) येथील ३ रस््याींचा समािेि हायबब्रड अॅन्युई्ी 
योिनेअींतगयत करण्याबाबतचा तसेच ततन्ही  रस््याींची एकच तनविदा प्रक्रिया काढण्याचा 
प्रस्ताि िासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानुसार सदरच्या प्रस्तािास मान्यता देण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे,   
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रस्तुत कामाींचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल (डी.पी.आर.) तयार करण्यासाठी एकच 
डी.पी.आर. सल्लागार तनयुक्त करणे ही बाब के्षरीय स्तरािरील असल्यान े ्याबाबत मुख्य 
अशभयींता साियितनक बाींिकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर याींच्या स्तरािर तनणयय घेण्याबाबत 
िासनाच्या ददनाींक २२.१०.२०१८ च्या परान्िये कळविण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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ित (जि.साांगली) तालुक्यातील शतेतळ्याच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 

  

(४९)  १३३१५२ (३०-११-२०१८).   श्री.ववश्वजित िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय 
रोिगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान ेमागेल ्याला ितेतळयासाठी ५० हिार रुपयाींच ेअनुदान ददले िात ेपरींत ुित  
(जि.साींगली) तालुक्यात मुरमाड िमीन असून या अनुदानात ितेतळे पूणय होत नसल्यान े 
िेततळयाच्या अनुदानात िाढ करण्यात यािी अिी मागणी येथील िेतक-याींनी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील मागणीच्या अनुषींगान े िेततळयाच्या अनुदानात िाढ करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (२५-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि ३) विभागाच्या ददनाींक १७ रे्ब्रुिारी, २०१६ च्या िासन तनणययान्िये “मागेल ्याला 
िेततळे” ही योिना अनुदान त्िािर राबविण्यात येत आहे. सदर योिनेंतगयत िेततळयाींच्या 
विविि आकारमानाींनुसार कमाल रू.५०,०००/- इतके अनुदान देय आहे.  अधिकचा खचय 
झाल्यास िेतकऱ्यान ेस्ित: खचय करणे अतनिायय राहील. 
  

___________ 
  

मौि ेपाल (ता.रावेर, जि.िळगाांव) येथे उदयान ववदया महाववदयालय सुुग िरण्याबाबत 
  
 

(५०)  १३३७४६ (०७-१२-२०१८).   श्री.एिनाथराव खडस े (मुक्ताईनगर) :  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े पाल (ता.रािेर, जि.िळगाींि) येथ े िासनाने उदयान विदया महाविदयालय सुरु 
करण्यास मींिूरी ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदयान विदया महाविदयालय अदयापी सुरु न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर महाविदयालय सुरु करण्यासाठी आधथयक तरतुद करणेबाबत 
लोकप्रतततनिीींनी ददनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोिी िा ्यासुमारास पर ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ्यानुसार उक्त महाविदयालय कालबध्द काययिम िादहर करुन तातडीन ेसुरु 
करण्यासह अथयसींकल्पीय तरतूद करण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०२-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नच उद् ाित नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
(४) उक्त महाविदयालयास अदयाप मींिूरी शमळालेली नाही ्यामुळे अथयसींकल्पीय तरतूद 
करण्याचा प्रश्नच उद् ाित नाही. 
(५) प्रश्नच उद् ाित नाही.  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायगभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिय सिय प्रक्रिया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींरणेिर 
मुद्रण: िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


