अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४५० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राजापूर (जज. रत्नाधिरी) तालुक्यात धरण क्षेत्रातीलच िावे जलयुक्त
शशवार योजनेसाठी ननवडण्यात ्यायाबाबत

(१)

८८६०४ (११-०८-२०१७).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राजापूर (जज. रत्नागगरी) तालुक्यात धरण क्षेत्रातीलच गावे जलयुक्त शिवार योजनेसाठी

ननवडण्यात आली असल्याची बाब माहे फेब्रव
ु ारी २०१७ च्या पहहल्या सप्ताहात

ननदिशनास

आली आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय;

(३) असल्यास, सदर चौकिीत काय आढळून आले आहे आणण धरण क्षेत्रातील गावे जलयुक्त

शिवार योजनेतन
वगळून राजापरू तालक्
ू
ु यातील अपण
ू श धरणाींची कामे पण
ू श करण्याबाबत
िासनाकडून आजतागायत कोणते ननयोजन करण्यात आले वा येत आहे ;
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

प्रा. राम शशांदे (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
राजापूर तालुक्यामध्ये १० लघु पा्बींधारे योजनाींची कामे असून यापैकी ०२ कामे पूणश व

०७ कामे प्रगतीपथावर आहे त. उवशररत ०१ योजनेच्या ननववदे ची कायशवाही सरू
ु आहे.
___________

िोिणसाठी (जज.रत्नाधिरी) जलसांधारण िामाांचे स्वतांत्र ननिष तयार िरण्याबाबत
(२)

९५३२५ (२६-१२-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (िुहािर), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. ४५० (2)
(१) राज्यातील जलसींधारण कामाींसाठी लागू करण्यात आलेल्या नवीन मागशदिशक सूचनाींनुसार
कोकण (जज.रत्नागगरी) ववभागामध्ये जलसींधारणाची कामे होण्यासाठी ननकष, अ्ी, ितीचा
अडथळा होत असल्याने कोकणची भौगोशलक पररजथथती पाहता जलसींधारण कामाींचे थवतींत्र
ननकष तयार करण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतननधीींनी केली होती आणण त्याअनष
ु ींगाने
थवतींत्र ननकष तयार करण्याचे आदे ि मा.जलसींधारण मींत्री याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान हदले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास कोकण ववभागातील जशमनीची पत अन्य ववभागाच्या तल
ु नेत वेगळी असून

याहठकाणी जशमनीत पाणी मरु त नसल्याने या ववभागासाठी जलसींधारण योजनेचे थवतींत्र
ननकष तयार करण्याची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत मा.जलसींधारण मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान मींत्रालय, मुींबई

येथे झालेल्या बैठकीमध्ये कोकण ववभागासाठी थवतींत्र ननकष

तयार करण्याचे आदे ि दे ण्यात आले होते , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत आतापयंत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
यासींदभाशत प्रथताव सादर करण्याच्या सच
ू ना हदल्या होत्या.

(४) शसमें् नाला बाींधाचे मापदीं ड िासन ननणशय हदनाींक २३ जन
ू २०१७ अन्वये ननगशशमत

करण्यात आले होते त्यामध्ये िासन पत्र हद.२३/३/२०१८ नूसार जलयुक्त शिवार अशभयानातील
गावाींकररता आगथशक मापदीं ड सध
ु ाररत करण्यात आले आहे त. तसेच प्रधान सगचव (जलसींपदा)
याींच्या अध्यक्षतेखाली मापदीं ड ननजश्चत करण्याकरीता थथापन केलेल्या सशमतीकडे कोकण
ववभागाकरीता प्रथताव सादर करण्यात आलेला आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पनवेल (जज.रायिड) तालक्
ु यातील अांिणवाडयाांना जािा उपलब्ध नसयायामळ
ु े
ववद्यार्थी व अांिणवाडी सेवविाांची होत असलेली िैरसोय

(३)

९५६२५ (२६-१२-२०१७).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांिणघाट),

अॅड.्शशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्रीमती मननषा
चौधरी (दहहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय महहला व बालवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पनवेल (जज.रायगड) तालक्
ु यात ९९ अींगणवाडयाींना थवत:च्या मालकीची जागा उपलब्ध

नसल्यामळ
ु े खाजगी इमारती, प्राथशमक िाळा, समाजमींदीर व अींगणवाडी सेवकाींच्या घरात
भरववल्या जात असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, थवत:च्या मालकीची जागा नसल्यामुळे अींगणवाडी भरववण्यासाठी वारीं वार
बदलणाऱ्या जागेमुळे अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना अनेक अडचणी ननमाशण होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अींगणवाडी बाींधण्यासाठी २ गींठ
ु े जागेची आवश्यकता असन
ू बहुताींिी गावातील
मोकळया जागा शसडको ककीं वा वन ववभागाच्या असल्यामळ
ु े ग्रामपींचायतीना अींगणवाडीसाठी
जागा उपलब्ध करून दे णे अडचणीचे

होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त िासनाने चौकिी करून अींगणवाडीींना थवत:च्या मालकीची जागा उपलब्ध
करून दे ण्याबाबत तातडीची कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनाअींतगशत पनवेल १ व पनवेल २ अिी दोन प्रकल्प

असन
ू एकूण ३६४ अींगणवाडया असन
ू त्यापैकी २३७ अींगणवाडयाींना थवत:च्या इमारती आहे त
व थवत:ची इमारत नसलेल्या अींगणवाडयाींची सींख्या १२५ इतकी आहे .

(२) ज्या हठकाणी अींगणवाडीसाठी थवत:ची इमारत नाही अिा अींगणवाडया समाजमींहदर,
प्राथशमक िाळा, वगश खोल्या तसेच अींगणवाडी सेववका याींचे घरात भरववल्या जातात.
अींगणवाडी केंद्र इतरत्र जरी थथलाींतरीत केले तरी त्याच क्षेत्रात असते. सेववका / मदतनीस
त्याच क्षेत्रात राहतात त्यामळ
ु े त्याींना कोणतीही अडचण ननमाशण होत नाही.

(३) िासनाने ठरवून हदलेल्या ननयमावलीप्रमाणे पनवेल तालुक्यातील िहरी भागातील जशमनी

या शसडको याींचे ताब्यात असन
े ाठी शसडको
ू सदर जशमनी अींगणवाडयासाठी प्राप्त करुन घेणस
याींच्याकडे बाजारमुल्याप्रमाणे जमीन खरे दी करणे आवश्यक आहे. अींगणवाडी केंद्रासाठी भख
ु ींड
खरे दी करण्याचे योजनेत प्रावधान नाही. तथावप अींगणवाडी बाींधकामासाठी जागा उपलब्ध
करुन दे ण्याकरीता ग्रामपींचायतीींना वेळोवेळी ववनींती करण्यात आलेली आहे.

(४) ज्या हठकाणी अींगणवाडी केंद्राींना थवत:च्या इमारती नाही तेथील ग्रामपींचायतीींना अींगणवाडी
केंद्र बाींधण्याकरीता जागा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत ववनींती केली आहे. त्याचप्रमाणे जजल्हा
पररषद िाळे च्या इमारतीत ररकाम्या वगश खोल्यामध्ये अींगणवाडी केंद्र थथानाींतरीत करणेबाबत
सींबींगधताींना सूचना ननगशशमत करण्यात आलेल्या आहे त. त्यानस
ु ार रायगड जजल्हयात ७०
अींगणवाडी केंद्र िालेय वगाशत थथानाींतरीत करण्यात आले आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौ.दे शमाने बु. (ता.येवला, जज.नाशशि) येर्थील अांिणवाडीचा दरवाजा
अांिावर पडून दोन बालिे जखमी झायायाबाबत

(४)

९५७६० (२६-१२-२०१७).

श्री.छिन भज
ु बळ (येवला) :

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व
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(१) मौ. दे िमाने ब.ु (ता.येवला, जज.नाशिक) येथील अींगणवाडीचा दरवाजा अींगावर पडून दोन
बालके जखमी झाल्याचे हदनाींक ३० ऑगथ्, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदिशनास आली
आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकिी करून सींबींगधताींवर जबाबदारी ननजश्चत करण्याची
तसेच भववषयात जजल्हाभरात अिा दघ
श ना होवू नये यासाठी उपाययोजना करण्याची थथाननक
ु ्

लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १३ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास िासनास सूचना केली आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

मौजे दे िमाने ब.ु येथील अींगणवाडी केंद्राचा दरवाजा चौक् सह ककडयाींनी पोखरुन

पोकळ झालेला दरवाजा अींगणवाडी सेववका याींनी थथाननक रहहवािाींच्या मदतीने हदनाींक

२९/०८/२०१७ रोजी बाजूला काढून ठे वलेला होता. सदर दरवाजा हदनाींक ३०/०८/२०१७ रोजी
अींगणवाडीतील मुले खेळत असताींना मुलाींच्या धक्क्याने फरिी वरुन घसरुन पडला असता
मुलाींना दरवाजाच्या धक्क्याने ककरकोळ थवरुपात दख
ु ापत झाली होती.
(२) हे खरे आहे .

हदनाींक ०६/०९/२०१७ रोजी सभापती, महहला व बाल कल्याण सशमती, जजल्हा पररषद,
नाशिक तसेच थथाननक सरपींच व सदथय आणण महहला व बाल ववकास अगधकारी, जजल्हा
पररषद, नाशिक व ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती येवला याींनी समक्ष दे िमाने गावास
सींयुजक्तक भे् दे ऊन अिा दघ
श ना भववषयात होऊ नये यासाठी वेळीच उपाययोजना
ु ्
करणेबाबत सच
ू ना हदलेल्या आहे त.

(३) ग्रामपींचायतीने याबाबत वेळीच दखल घेऊन हदनाींक ०२/०९/२०१७ रोजी नववन दरवाजा
बसवून हदलेला असून पररसर दे खील थवच्छ करुन हदलेला आहे. अींगणवाडी दरु
ु थतीबाबत
यापूवी कोणतेही प्रावधान नव्हते. परीं तु आत िासन ननणशय क्र.एबावव-२०१७/प्र.क्र.१०१/का.०६,

हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ अन्वये जजल्हा वावषशक योजनेअींतगशत ननधीमधन
अींगणवाडी
ू
दरु
ु थतीकरीता प्रावधान करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
नाशशि जजया्यामध्ये अांिणवाडी िेंद्राांना मांजुरी दे णेबाबत
(५)

९५७६३ (२६-१२-२०१७).

श्री.छिन भज
ु बळ (येवला) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक जजल््यामध्ये सूक्ष्म सवेक्षण करून नवीन व ननयशमत अींगणवाडी केद्राींसाठी
प्रथताव

पाठववण्याबाबत

आयुक्त,

एकाजत्मक

बालववकास

सेवा

योजना

याींनी

हदलेल्या
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ननदे िानुसार नाशिक जजल्हा पररषदे ने हदनाींक २१ एवप्रल, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास िासनास
सादर केलेले प्रथताव माहे आक््ोंबर २०१७ पयंत प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रथताव मींजुरीसाठी िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) केंद्र िासनाच्या ननदे िानस
ु ार सवश उपमुख्य कायशकारी

जजल्हा पररषदाींकडून सक्ष्
ू म सवेक्षण करुन एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगशत नवीन व

ननयशमत अींगणवाडी केंद्रासाठी प्रथताव सादर करणेबाबत कळववण्यात आले होते. त्यानुसार सवश
जजल्हा पररषद तसेच बाल ववकास प्रकल्प अगधकारी, नागरी प्रकल्प याींचक
े डून अनतररक्त
अींगणवाडीसाठी प्रथताव या आयुक्तालयात प्राप्त झाले होते.

(२) अनतररक्त अींगणवाडीसाठी प्राप्त झालेले प्रथताव आयुक्तालयाचे पत्र क्र.ICDS/D-४/१५-

१६/७१५, हदनाींक २/०३/२०१६ अन्वये केंद्र िासनाची मींजरू ी शमळणेसाठी महहला व बाल ववकास
ववभाग, नवी हदल्ली याींना सादर करण्यात आलेले आहे त.

(३) या बाबत केंद्र िासनाचे ननदे िानुसार नवीन / अनतररक्त अींगणवाडी केंद्राींस मींजूरी

दे ण्यापूवी सदय:जथथतीत असलेल्या अींगणवाडी केंद्राींची आवश्यकतेप्रमाणे पन
ु रश चना करण्यात
यावी असे सगू चत केले आहे . त्याप्रमाणे आयक्
ु तालयाचे पत्र क्र.एबाववसेयो/ का-४/२०१७/३००८
हदनाींक २२/०९/२०१७ अन्वये अींगणवाडी केंद्राींची लाभाथी सींख्येप्रमाणे पुनरश चना / थथानाींतरण

करणेबाबत सवश जजल्हा पररषदाींना सूचना दे ण्यात आलेल्या आहेत. एकाजत्मक बाल ववकास

सेवा योजना ही केंद्र पुरथकृत योजना असल्या कारणाने अनतररक्त अींगणवाडी केंद्राींस केंद्र
िासनाची मींजूरी प्राप्त झालेली नसल्याकारणाने ववलींब होत आहे .
___________

येरवडा (जज.पुणे) येर्थील पांडडत जवाहरलाल नेहरु उद्योि
िेंद्रातील बालिुन्हे िार पळून िेयायाबाबत

(६)

९६५७२ (२६-१२-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :
करतील काय :(१)

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.अजजत पवार (बारामती),

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

येरवडा (जज.पुणे) येथील पींडडत जवाहरलाल नेहरु उदयोग केंद्राचा हदनाींक १६ जून, २०१७

रोजी दरवाजा तोडून पळून गेलेल्या ८ बालगुन्हे गाराींना अदयापी पकडण्यात आले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा महहला व बालववकास अगधकारी याींनी हदनाींक १७ जून, २०१७
हदलेल्या भे्ीच्यावेळी त्याींना कोणकोणत्या त्रु्ी ननदिशनास आल्या आहे ,

रोजी

(३) असल्यास, भववषयात अिा प्रकारच्या घ्नाींची पुनरावत्ृ ती होऊ नये यासाठी काय
उपाययोजना करण्याींत आल्या आहे त,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कतशव्यावर कायशरत असलेल्या तीन काळजी वाहकाींकडून

मागववलेला खल
ु ासा प्राप्त झाला आहे काय, असल्यास, त्यानुसार त्याींच्याववरुध्द काय कारवाई
करण्याींत आली आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) पींडडत जवाहरलाल नेहरु उदयोग केंद्रातील पळालेल्या

०८ ववधी सींघषीत बालकाींपक
ै ी ०५ बालके पोलीसाींनी सींथथेत दाखल केली असुन, ०३ बालकाचा
िोध अदयाप सुरु आहे .
(२)

जजल्हा महहला व बाल ववकास अगधकारी याींनी हदनाींक १७ जन
ु , २०१७ रोजी हदलेल्या

भे्ीच्यावेळी त्याींना पुढील त्रु्ी आढळून आल्याचे नमूद केले आहे.
१. सीमाशभींतीला जुन्या णखडक्या असणे.
२. तत्कालीन वेळी झालेल्या

मुसळधार पाऊसामळ
ु े खींडडत झालेला ववदयूत पुरवठा.

३. ननररक्षणगह
ृ ातील बालकाींची सींथथेत बींहदथत न राहण्याची मानशसकता.

(३) यापढ
ु े अिा प्रकारच्या घ्नाींची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये यासाठी खालील उपाययोजना
करण्यात आल्या आहे त.

१. सींथथा पररसरात सी. सी. ह्. व्ही. बसववले आहे त.
२. सींथथेतील सींभाव्य पळवा्ा पत्रे ठोकून तात्पुरत्या थवरुपात बींद करण्यात आलेल्या

आहे त.

३. सींथथेतील इतरत्र कामकाज व्यवथथेवरील काळजीवाहक परत सींथथेत बोलावण्यात आले
आहे त.
४. ननवासथथानातील दरवाज्याच्या दरु
ु थत्या करणेत आलेल्या आहे त.
५. खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमणक
ू ीची प्रकक्रया सुरु आहे .

६. सावशजननक बाींधकाम ववभागास सीमाशभींती दरु
ु थती व ऊींच करणेबाबत पत्रादवारे ववनींती

करण्यात आली आहे .

७. सींथथा पररसरात पोलीस चौकी ऊभारण्याबाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे .
(४) होय.
सदर कमशचा-याींनी खल
ु ािामध्ये नमद
ू केलेली कारणे समपशक असल्याने, अिी घ्ना

परत घडू नये याबाबत त्याींना समज दे ण्यात आली आहे .
___________

मािेिाव (ता.रे णापूर, जज.लातूर) येर्थे साठवण तलावाचे िाम िरण्याबाबत
(७)

९६७७९ (२६-१२-२०१७).

दे शमुख (लातूर शहर) :
काय :-

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.अशमत ववलासराव

सन्माननीय व जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) माकेगाव (ता.रे णापूर, जज.लातूर) येथे साठवण तलावाचे काम करण्याबाबत थथाननक
लोकप्रनतननगधनी मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननवेदनादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

प्रा. राम शशांदे (२७-०३-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . मा.ववधानसभा सदथय याींनी
त्याींच्या

हद.१३/८/२०१७

च्या

ननवेदनादवारे

कायशकारी

अशभयींता,

ववभाग, लातूर (जलसींपदा ववभाग) याींना सच
ु ना केल्या आहे त.

लातूर

लघु

पा्बींधारे

(२) प्रथताववत प्रकल्पाचा पाणी उपलब्धता प्रथताव मुख्य अशभयींता, ननयोजन व जलववज्ञान,

नाशिक याींना हद.३१/१२/२०१३ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला होता. तथावप सदर प्रथताव
त्रु्ी पुतत
श ेसाठी परत करण्यात आला होता.

मध्य गोदावरी जल आराखडा (१८.३३ ्ीएमसी) यास जलसींपदा ववभागाचे हद.३/४/२०१३

चे पत्रान्वये २६९ प्रकल्पाींना अ्ीींच्या अधीन १८.३३ अ.घ.फु. पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यात आले

होते. या २६९ प्रकल्पात माकेगाव साठवण तलाव, ता.रे णापूर, जज.लातूर (साठवण क्षमता १.५०

दलघमी व २२५ हे क््र) ्या प्रकल्पाचा समावेि होता. तथावप अ्ीींची पत
श ा न झाल्याने मध्य
ु त
गोदावरी

आराखड्यातील

(१८.३३

अ.घ.फु.)

जलसींधारण

ववभागाकडील

२१८

पैकी

कोणत्याही प्रथताववत प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त होऊ िकले नाही.
सदयजथथतीत गोदावरी खोरे एकाजत्मक राज्य जलववकास आराखडा मींजूर करण्यात

आला असून त्यानुसार मध्य गोदावरी उपखो-यात नवीन प्रकल्पाींसाठी २४.४२ अ.घ.फु. पाणी
उपलब्ध आहे. त्यानस
ु ार माकेगाव साठवण तलाव, ता.रे णापरू , जज.लातरू या प्रकल्पास पाणी

उपलब्धतेस अनुसरुन पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कायशवाही करण्यात येत

आहे . प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानींतर प्रकल्पाचे सवेक्षण व अन्वेषण
हाती घेऊन सववथतर प्रकल्प अहवाल प्रिासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िळमनुरी (जज.हहांिोली) तालुक्यात प्रधानमांत्री “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” या
योजनेंतिवत ववद्यार्थी मुलीांची होत असलेली फसवणूि

(८)

९६७८० (२६-१२-२०१७).

ववखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
ु

श्री.बाळासाहे ब

र्थोरात

(सांिमनेर),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अमर िाळे (्वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनुरी),

श्रीमती

ननमवला

िाववत

(इितपूरी),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपरू ी), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील
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(१)

कळमनुरी

(जज.हहींगोली)

तालुक्यात

प्रधानमींत्री

“बे्ी

बचाओ

बे्ी

पढाओ”

या

योजनेंतगशत ववदयाथी मुलीींना २ लाख रुपये शमळत असल्याचे दिशवून दलाल त्याींच्याकडून अजश
भरुन त्याींची आगथशक फसवणूक करीत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, यासींदभाशत िासनाने चौकिी करुन येथील िालेय मुलीींची आगथशक फसवणूक
करणाऱ्या

दलालाींवर

कारवाई

करण्यासोबतच

ही

फसवणूक

रोखण्यासाठी

िाळा-

महाववदयालयातून याबाबत जनजागत
ृ ी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) होय.

सदर प्रकरणी महहला व बाल ववकास अगधकारी, जजल्हा पररषद, हहींगोली याींच्याकडे

तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
(२) अिी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. परीं त,ु अिा प्रकारच्या अफवाींपासून सावध राहावे, बे्ी

बचाओ बे्ी पढाओ योजनेअत
ीं गशत अनुदान शमळण्यासाठी कोणतेही अजश िासनाने मागववलेले
नाहीत असा खल
ु ासा सदर थथाननक वत्ृ तपत्राींमध्ये दे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अहमदनिर जजया्यातील अांिणवाडया इमारतीववना खाजिी हठिाणे,
समाजमांहदर येर्थे भरत असयायाबाबत
(९)

९७४५९ (२६-१२-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब मरु िुटे (नेवासा) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जजल्हयातील ४,८०१ अींगणवाडयापैकी १,०७० अींगणवाडया इमारतीववना खाजगी
हठकाणे, समाजमींहदर येथे भरत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अींगणवाडयाींना तातडीने इमारती उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत िासनथतरावर
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात आली आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

(२) जजल्हा पररषदे च्या िाळामध्ये ज्या हठकाणी ररकाम्या वगश खोल्या आहे त, तेथे िालेय
ववभागािी सींपकश साधन
अिा ररकाम्या वगश खोल्याींमध्ये अींगणवाडी केंद्र थथानाींतरीत
ू

करण्याच्या सूचना सवश महहला व बाल ववकास अगधकारी, जजल्हा पररषद याींना दे ण्यात
आलेल्या आहे त. अहमदनर जजल्हयात ३६ अींगणवाडी केंद्र िालेय वगाशत थथानाींतरीत करण्यात

आलेले आहे त, तसेच महहला व बाल ववकास ववभाग, याींचे हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या
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िासन ननणशयानुसार सन २०१७-१८ पासून जजल्हा ननयोजन व ववकास मींडळ अींतगशत नवीन
अींगणवाडी बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या अींगणवाडीसाठी तसेच ज्या अींगणवाडीत िौचालये
नाहीत तेथे िौचालये बाींधण्यासाठी ५०% प्रमाणे ननधी खचश करण्यास मान्यता दे णेत आलेली
आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ननराधार, ववधवा महहलाांच्या मल
ु ीच्या वववाहास अनद
ु ान योजना
बांद िरण्यात येत असयायाबाबत

(१०)

९७४८४ (२६-१२-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननराधार, ववधवा महहलाींच्या मुलीच्या वववाहास आगथशक हातभार लावण्यासाठी िासनाने
सुरु केलेले अनुदान योजना बींद करण्यात येत असल्याचे नुकतेच माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचा लाभ आतापयशत ककती महहलाींनी घेतला आहे वा घेण्यात येत
आहे ,
(३) असल्यास, सदर योजना बींद करण्यामागची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदर योजनेचा प्रसार/प्रशसध्दी करण्याच्या दृष्ीने िासन थतरावर कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) नाही.
ननराधार,

ववधवा

महहलाींच्या

मल
ु ीींच्या

वववाहाकरीता

अनुदान

योजनेचा

समावेि

हद.३०.०९.२०११ च्या िासन ननणशयान्वये कायाशजन्वत असलेल्या िभ
ु मींगल सामुहहक/ नोंदणीकृत
वववाह योजनेत करण्यात आला असन
ू , सदर योजना सध
ु ाररत थवरुपात जजल्हा ननयोजन
सशमतीमाफशत सींपूणश राज्यात राबववण्यात येत आहे .

(२), (३) व (४) सदर योजनेचा लाभ आतापयंत ६०८ ननराधार/पररत्यक्ता/ववधवा महहलाींनी
घेतला आहे .
सदर योजनेचा समावेि िभ
ु मींगल सामहु हक वववाह योजनेची व्याप्ती वाढवन
ू सदर योजनेत

समाववषठ केली आहे .

सदर योजनेंसदभाशतील माहहती पत्रके, रे डडओ णझींगल्स, माहहती पुजथतका याव्दारे तसेच

वेळोवेळी आयोजजत करण्यात आलेले

महहला मेळावे, महहलाींचे कायशक्रम, जागनतक महहला

हदनाचे कायशक्रम व जजल्हाथतरावर घेण्यात येणारे प्रचार प्रशसध्दीचे मेळाव्याींच्या माध्यमातून
सदर योजनेची प्रचार प्रशसध्दी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
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पुणे जजया्यातील अांिणवाडी इमारतीचे िामे प्रलांतबत असयायाबाबत
(११)

९७९५४ (२६-१२-२०१७).

श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार िोरे (माण), श्री.अशमन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड
ु

पजश्चम), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपरू ी), श्री.बाळासाहे ब र्थोरात (सांिमनेर), श्री.राहूल िुल
(दौंड) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िासनाच्यावतीने सवशसाधारण जजल्हा वावषशक योजनेमधन
सन २०१७-१८ मध्ये पण
ू
ु े

जजल्हयात अींगणवाडी इमारत बाींधकाम योजनेसाठीचा ननधी ववतरीत न करण्याच्या सूचना
पत्रादवारे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे गेल्या अनेक वषाशपासून प्रलींबबत असलेल्या जजल्हयातील अींगणवाडी
इमारतीींची कामे पूणश होणार नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामुळे िासनाने ननणशय घेऊन जजल्हयातील अींगणवाडी इमारतीींची

प्रलींबबत

कामे पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

महहला व बाल ववकास ववभाग हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन ननणशयान्वये सन
२०१७-२०१८ पासून जजल्हा वावषशक योजनेमधून नवीन अींगणवाडी बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या
अींगणवाडी इमारत ककरकोळ दरु
ु थतीसाठी तसेच अींगणवाडीमध्ये िौचालये बाींधण्यासाठी ५०%
प्रमाणे ननधीचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे .

(३) महहला व बाल ववकास ववभागाचे हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन ननणशयान्वये सन
२०१७-२०१८ पासून जजल्हा वावषशक योजनेमधून नवीन अींगणवाडी बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या
अींगणवाडीसाठी तसेच ज्या अींगणवाडीमध्ये िौचालये नाहीत तेथे िौचालय बाींधण्यासाठी ५०%
प्रमाणे ननधीचा ववननयोग करण्याबाबतचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील अांिणवाडयाांच्या दरू
ु स्तीसाठी लेखा शशषव उपलब्ध नसयायाने
ववववध जजया्यातील अांिणवाडयाांची दरु
ु स्ती होत नसयायाबाबत

(१२)

९९१०५ (२६-१२-२०१७).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन १९७५ पासून उभारण्यात आलेल्या अींगणवाड्याींच्या दरू
ु थतीसाठी लेखा शिषश
उपलब्ध नसल्याने ववववध जजल््यातील अींगणवाड्याींची अवथथा दरू
ु थती अभावी दयनीय झाली
आहे , हे खरे आहे काय
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(२) असल्यास, मोडकळीस आलेल्या अींगणवाडी इमारतीमध्ये बालके जीव धोक्यात घालून
मुळाक्षरे गगरवीत आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, वषांनुवषे जीणश अवथथेत असलेल्या आणण मोडकळीस आलेल्या अींगणवाड्या
दरू
ु थतीसाठी िासनाने ननधी उपलब्ध करून दयावा अिी मागणी

राज्य ववकास पररषदे त

करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येणार आहे ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

जजल्हयातील ज्या हठकाणी धोकादायक मोडकळीस आलेल्या अींगणवाडी इमारती आहे त,
अिा प्रकारची अींगणवाडी केंद्र जजल्हा पररषद िाळे च्या ररकाम्या वगश खोल्या, समाजमींहदर,
ग्रामपींचायत इमारत अथवा इतर हठकाणी चालववण्यात येतात व तेथे बालकाींच्या बसण्याची
पयाशयी व्यवथथा आवश्यकतेप्रमाणे करण्यात येत आहे .
(३) महहला व बाल ववकास ववभाग याींचे हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन ननणशयानुसार
सन

२०१७-१८ पासून

जजल्हा ननयोजन

व

ववकास

पररषद अींतगशत

नवीन अींगणवाडी

बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या अींगणवाडीसाठी तसेच ज्या अींगणवाडीत िौचालये नाहीत तेथे
िौचालये बाींधण्यासाठी ५०% प्रमाणे ननधी खचश करण्यास मान्यता दे णेत आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िेितपूर (ता.जज.अमरावती) येर्थील पयवटन स्र्थळाच्या वविास िामासाठी ननधी दे णेबाबत
(१३)

९९५२८ (२६-१२-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय पयवटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केकतपरू (ता.जज.अमरावती) येथील पयश्न थथळाच्या ववकास कामासाठी पयश्न ववकास
अींतगशत १० को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर करण्यासाठी थथाननक लोकप्रनतननधीींनी

मा. मुख्यमींत्री

याींना हदनाींक २९ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार केकतपूर येथील पयश्न थथळाच्या ववकास कामासाठी १०
को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२७-०६-२०१८) : (१) होय. हद.२८/७/२०१७ रोजी ननवेदन हदले आहे .
(२)

व

(३)

जजल्हागधकारी,

अमरावती

याींच्याकडून

अहवाल

मागववला

आहे.

ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार पयश्न थथळी पयश्काींसाठी सोयी सुववधाववषयक कामाींकररता ननधी मींजूर
करण्यात येतो.

___________

वव.स. ४५० (12)
सोलापूर जजया्यातील अांिणवाडयाांना जािा उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(१४)

९९९६६ (२६-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील ७४० अींगणवाड्या याींना थवतींत्र इमारत ककीं वा वगश खोली नसल्यामळ
ु े
अींगणवाडी िाळा उघड्यावर भरववण्यात येत असल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय
(२) असल्यास, या अींगणवाडी मधील बालकाींना इमारत नसल्यामळ
ु े तसेच ववदयार्थ्यायांना हदला
जाणारा पोषण आहार दे खील थवतींत्र इमारती अभावी शमळणे अिक्य होत असल्याचेही
ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, सोलापूर जजल््यातील ७४० अींगणवाडी इमारती जागा उपलब्ध करुन दे णेबाबत
प्रिासनाने अदयाप कोणती कायशवाही केली वा करण्यात ये त आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१९-०६-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.

सोलापूर जजल्हयात एकूण ३२६९ अींगणवाडी मींजूर आहे त. त्यापैकी २५६५ अींगणवाडयाींना

थवत:च्या इमारती उपलब्ध आहे त. उवशररत ७०४ अींगणवाडयाींपक
ै ी ५६ अींगणवाडी केंद्राींची
इमारत बाींधकाम सुरु असून ६४८ अींगणवाडयाींना थवत:च्या इमारती उपलब्ध नाहीत. ६४८

थवतींत्र इमारत ककीं वा खोली उपलब्ध नसणारी अींगणवाडी केंद्र हे प्राथशमक िाळा खोली,
समाजमींहदर, ग्रामपींचायत इमारत, खाजगी जागा व इतर अन्य हठकाणी भरववण्यात येत
असून एकही अींगणवाडी केंद्र उघडयावर भरववले जात नाही.
(२) हे खरे नाही.

सोलापरू जजल्हयातील सवश अींगणवाडी केंद्र थवतींत्र इमारत अथवा पयाशयी व्यवथथा

केलेल्या इमारतीमध्ये (प्राथशमक िाळा वगश खोली, ग्रामपींचायत इमारत, समाजमींहदर, खाजगी
जागा व अन्य हठकाणी) भरववण्यात येत असून बालकाींना पोषण आहार ननकषानस
ु ार दे ण्यात
येत आहे .

(३) सोलापूर जजल्हयातील ज्या अींगणवाडयाींना थवतींत्र इमारत उपलब्ध नाही त्यासाठी िासकीय
जागा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सींबींगधताींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. अिा प्रकारे १५१
अींगणवाडयाींना बाींधकामासाठी जागा उपलब्ध झाली आहे. तसेच जजल्हापररषदे च्या प्राथशमक
िाळे च्या इमारतीतील खोल्याींमध्ये ३६ अींगणवाडी केंद्र थथलाींतरीत करण्यात आलेली आहे त.
सन

महहला व बाल ववकास ववभाग याींचे हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन ननणशयानस
ु ार

२०१७-१८ पासन
ू

जजल्हा ननयोजन

व

ववकास

पररषद अींतगशत

नवीन अींगणवाडी

बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या अींगणवाडयासाठी तसेच ज्या अींगणवाडीत िौचालये नाहीत तेथे
िौचालये बाींधण्यासाठी ५०% प्रमाणे ननधी खचश करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५० (13)
हहांिोली (जज.परभणी) तालुक्यातील अांिणवाडी सेवविीने िेलेली ्त्महत्या
(१५)

१००२६० (२६-१२-२०१७).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अजजत पवार (बारामती) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हहींगोली

(जज. परभणी) तालक्
ु यातील महहला बालकल्याण ववभागाींतगशत अींगणवाडी सेववका

म्हणून कायशरत असणाऱ्या श्रीमती सुशमत्रा राखुींडे या महहलेने आत्महत्या केल्याची घ्ना माहे
नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मत
ृ महहलेला मागील पाच महहन्यापासूनचा वेतन न शमळाल्यामुळे तसेच

सन २००८ च्या रे क्डश तपासणीच्या कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या करीत असल्याचे नतने
मत्ृ युपुवश गचठ्ठीत शलहून ठे वल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, सदर आत्महत्येच्या प्रकरणी सदोष मनुषय वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची
मागणी अींगणवाडी कमशचारी सींघ्नेने केली आहे , हे ही खरे आहे काय
(४) असल्यास, त्यानुसार िासनाने चौकिी केली आहे काय

(५) असल्यास, चौकिीनस
ु ार अींगणवाडी कमशचाऱ्याींना वेळेवर मानधन दे ण,े त्याींच्या कामाचा
ताण कमी करणे याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

पोलीस

उपननरीक्षक

पोलीस

थ्े िन

बोरी,

ता.जजींतूर

याींचे

पत्र

?

क्र.१४१७,

हदनाींक

१८/११/२०१७ नस
ु ार मयत सशु मत्रा राखींड
ु े याींच्या राहत्या घरी सींबींगधताींने मत्ृ यप
ू व
ू ी शलहहलेली

गचठ्ठी पोलीसाींनी ताब्यात घेतली आहे . सदर गचठ्ठीमध्ये सींबींगधताींना सन २००८ पासूनचे रजजथ्र
कोठून दयायचे, माहे जून, २०१७ पासून मानधन शमळाले नाही, लेक काही पैसे दे त नाही,

तसेच सुना जावा बरोबर नी् रहात नाहीत म्हणून मी द:ु खी आहे . माझे आईवडडलाींना फार
द:ु ख होईल असून नमूद आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) याबाबत उपमुख्य कायशकारी अगधकारी (बाल कल्याण), जजल्हा पररषद, परभणी याींनी
चौकिी केलेली आहे . प्रथतत
ु प्रकरणी सी.आर.पी.सी. कलम १७४ अींतगशत अनैसगगशक मत्ृ यू
म्हणून पोलीस थ्े िन बोरी, ता.जजींतूर येथे नोंद करण्यात आलेली आहे .

(५) अींगणवाडी कमशचाऱ्याींना वेळेवर मानधन दे णेकरीता PFMS प्रणालीदवारे नोंदणी करुन माहे
ऑक््ोंबर, २०१७ चे मानधन सींबींगधताच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आलेले असून ज्याींची

PFMS प्रणालीमध्ये नोंदणी काही ताींबत्रक अडचणीमुळे होऊ न िकल्यामळ
ु े त्याींचे मानधन

जुन्या पध्दतीने अदा करण्यास िासन ननणशय हदनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ नुसार मान्यता
दे ण्यात आलेली आहे . आयुक्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना, नवी मुींबई

याींचे आदे ि

हदनाींक २०/११/२०१७ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार PFMS प्रणालीमध्ये नोंद न झालेल्या अींगणवाडी

सेववका व मदतनीस याींचे माहे जून, २०१७ पासूनचे मानधन प्रकल्पथतरावर अदा करणेसाठी
तरतूद ववतरीत करण्यात आली आहे. आयुक्तालयाचे आदे ि हदनाींक २९/०९/२०१७ अन्वये

सींबींगधत अींगणवाडी सेववकेना प्रनत अींगणवाडी दे य पररवतशनीय ननधी रुपये १०००/- रक्कम अदा
करण्यात आलेली आहे.

___________

वव.स. ४५० (14)
मौजे िवठा िेज (ता.औसा, जज.लातूर) येर्थील नालाखोलीिरण व सरळीिरण
िरण्याच्या िामाचा ननधी समवपवत िेयायाबाबत

(१६)

१०२६९३ (२६-१२-२०१७).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे कवठा केज (ता.औसा, जज.लातूर) येथील लातूर जजल््यातील थथाननक ववकास

ननधी अींतगशत मींजूर असलेल्या नालाखोलीकरण व सरळीकरण या कामाचा ननधी कायशकारी
अशभयींता जलसींधारण (लघु शसींचन) ववभाग, लातूर याींनी काम पण
ू श झाले असतानाही
करून िासनाच्या फसवणक
ू ीची चौकिी

समवपशत

करण्याची मागणी थथाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक

११ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास जजल्हागधकारी, लातरू याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास चौकिीत काय ननषपन्न झाले व सींबगधत दोषीवर कोणती कायशवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (३०-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) यासींदभाशत सींबींगधत अगधकारी व कमशचारी याींचक
े डून खुलासा मागववण्यात आलेला होता.
त्यामध्ये तत्काशलन उपववभागीय अगधकारी याींनी सदर दे यकाची ताींबत्रक तपासणी करून ह्पण

नोंदवहीसह ववभागीय कायाशलयातील लेखा िाखेस मींजूरीथतव हदल्याबाबत खुलासा सादर केला
आहे . तसेच लेखा िाखेच्या खुलािात प्रथतुत दे यक तत्कालीन उपववभागीय अगधकारी याींनी
हातोहात लेखािाखेत हदल्याचे व तो हदवस आगथशक वषाशचा अखेरचा हदवस असल्याने व त्याच

हदविी लेखािाखेतील कमशचारी सेवाननवत्ृ त होत असल्याने व इतर बबल तपासण्याची घाई

असल्यामळ
ु े या दे यकाची मींजुरी वेळेवर म्हणजेच अींनतम हदवसाच्या अींनतम क्षणापयंत होवू
िकली नाही असे नमुद केले आहे . सींबींगधताचे खुलािावरुन असे ननदिशनास येते की, हद.
३१/०३/२०१७ या हदविी सींबींगधत कमशचारी सेवा ननवत्ृ त होत असल्याने या वषश अखेरीस

कामाची घाई असल्याने अनावधानाने चक
ु झालेली आहे , म्हणुन सींबींगधत अगधकारी व कमशचारी
याींना कायशकारी अशभयींता, लघशु सींचन (जलसींधारण) लातरु याींनी समक्ष बोलावन
ु सक्त ताककद
हदली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील अांिणवाडी सेवविाांचे र्थिीत वेतन व मानधनात वाढ िरण्याबाबत
(१७)

१०३७६६ (२६-१२-२०१७).

श्रीमती ननमवला िाववत (इितपूरी), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील

वव.स. ४५० (15)

(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववकाींना ऑनलाईन वेतन सुरु करण्यात आले असले तरी या

कमशचा-याींच्या बँक खात्यात माहे जून महहन्यापासून वेतन जमा झाले नसल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अींगणवाडी कमशचाऱ्याींना आश्वासन दे ऊनही मानधनवाढ दे ण्यात आले
नसल्यामळ
ु े त्याींनी राज्यव्यापी सींप केला आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, िासनाने चौकिी करुन सदर कमशचा-याींचे थकीत वेतन व मानधनात वाढ
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) अींगणवाडी सेववका/मदतनीस याींचे माहे जून, २०१७ ते
डडसेंबर, २०१७ पयंतची PFMS प्रणालीदवारे मानधन अदायगी करणेत आली आहे.

सदर मानधन अदायगी करणेकरीता सेववका/मदतनीस याींची PFMS प्रणालीमध्ये आधार
सींलग्न बँक खाते आधाररत नोंदणी होणे आवश्यक आहे . राज्यात सुमारे दोन लाख सेववका/
मदतनीस कायशरत असून १,९९,०८५ अींगणवाडी कमशचारी याींची PFMS प्रणालीमध्ये नोंदणी

झालेली आहे. परीं तु केवळ २ ते ३ ्क्के सेववका/मदतनीस याींचे अधारकाडश अवैध (Invalid)
असणे, आधारकाडश बँक खात्यािी सींलग्न (Seeding) नसणे, आधारकाडश क्रमाींक चक
ु ीचा भरला

गेल्यामुळे सदर सेववका/मदतनीस याींची PFMS प्रणालीमध्ये नोंदणी होऊ िकली नाही.

याकरीता सदर सेववका/मदतनीस याींचे PFMS प्रणालीदवारे मानधन अदा करण्यात आलेले
नाही. ज्या अींगणवाडी सेववका/मदतनीस याींचे माहे जून, २०१७ पासून PFMS प्रणालीदवारे

मानधन अदा झालेले नाही त्याींचे मानधन प्रकल्पथतरावरुन अदा करणेकररता िासन ननणशय
हदनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ननगशशमत करण्यात आला असन
ू त्यासाठी आवश्यक तरतद
ू
प्रकल्पथतरावर ववतरीत करणेत आलेली आहे . सदय:जथथतीत सवश सेववका व मदतनीस याींचे
मानधन अदा करणेत आलेले आहे.
(२) मा. मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींनी मानधनात वाढ म्हणन
ू अींगणवाडी सेववका याींना

रु.१५००/-, शमनी अींगणवाडी सेववका रु.१२५०/- व मदतनीस रु.१०००/- प्रमाणे वाढ करणेबाबत

घोषणा केली आहे , याबाबतचा िासन ननणशय आदे ि ननगशशमत करण्याबाबतची कायशवाही िासन
थतरावर सुरु आहे .

(३) ज्या अींगणवाडी सेववका / मदतनीस याींचे माहे जून, २०१७ पासून PFMS प्रणालीदवारे

मानधन अदा झालेले नाही त्याींचे मानधन प्रकल्पथतरावरुन अदा करणेकररता िासन ननणशय
हदनाींक १७ नोव्हें बर, २०१७ रोजी ननगशशमत करण्यात आला असन
ू त्यासाठी आवश्यक तरतद
ू
प्रकल्पथतरावर ववतरीत करणेत आलेली आहे . सदय:जथथतीत सवश सेववका व मदतनीस याींचे
मानधन अदा करणेत आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५० (16)
राज्यातील महहला ्धर्थवि वविास महामांडळ अांतिवत येणा-या अधधिारी/िमवचा-याांच्या
िरार तत्वावरील न्याय मािण्या ननिाली िाढण्याबाबत
(१८) १०३८७५ (२६-१२-२०१७).

श्री.वविास िांु भारे (नािपूर मध्य) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील महहला आगथशक ववकास महामींडळ अींतगशत येणा-या अगधकारी/कमशचा-याींच्या

करार तत्वावरील न्याय मागण्या ननकाली काढण्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१७ च्या दस
ु -या
आठवड्यात लोकप्रनतननधीींनी िासनास ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सन १९९५ पासन
ू कायशरत असणारे अगधकारी व कमशचारी याींना दरवषी १०
्क्के मानधन वाढववणे हदनाींक ५ फेब्रुवारी, २००७ च्या िासन ननणशयानस
ु ार अपेक्षक्षत
असतानाही दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) होय.

(२), (३) व (४) तेजजथवनी कायशक्रमाची अींमलबजावणी करताना करारतत्वावरील अगधकारी/
कमशचारी

याींना

िासन

ननणशय

क्र.माववम-२००२/प्र.क्र.१०६/का-१०,

हद.५.२.२००७

नस
ु ार

महामींडळाने सन २००८-०९, २००९-१० व २०१०-११ पयंत एकबत्रत मानधनावर अनुक्रमे १०%
वाढ हदली होती. त्यानींतर महामींडळातील ननयशमत सेवेतील अगधकारी/ कमशचारी याींना सन

२००८ मध्ये पाचवा वेतन आयोग लागू केल्यामळ
ु े त्याींना शमळणारे वेतन व करारतत्वावरील

अगधकारी/ कमशचारी याींना शमळणारे मानधन याींच्यात जवळ-जवळ ७५% ते १००% इतकी
तफावत हदसून आल्यामुळे ही तफावत कमी करण्यासाठी महामींडळाने जुल,ै २०१० मध्ये
करारतत्वावरील अगधकारी/ कमशचारी याींच्या एकबत्रत मानधनात ५०% वाढ करुन मानधनाची

रक्कम व ननयशमत सेवेतील अगधकारी/ कमशचारी याींचे वेतन याींच्यामधील ५०% तफावत कमी
करण्याचा प्रयत्न केला व सोबतच १०% वाढ दे णे सुरु ठे वले.

सन २०१२ मध्ये ननयशमत सेवेतील अगधकरी/ कमशचारी याींना सहावा वेतन आयोग लागू

केल्यामुळे त्याींना शमळणारे वेतन व करारतत्वावरील अगधकारी/ कमशचारी याींना शमळणारे
मानधन

यामध्ये

अींमलबजावणीमध्ये

पुन्हा

७५%

ननयशमत

पयंत

अगधकारी/

तफावत

कमशचारी

हदसू

लागली.

याींचेसोबत

तेजजथवनी

कायशक्रमाच्या

करारतत्वावरील

अगधकारी/

कमशचारी याींची भशू मका महत्वाची असल्यामळ
ु े ननयशमत व करारतत्वावरील अगधकारी/ कमशचारी

याींच्या वेतन व मानधनामधील तफावत कायशक्रमाच्या अींमलबजावणीसाठी अडचणीची होवू
लागली होती. ही बाब लक्षात घेवन
ू हद.४.९.२०१२ रोजीच्या तेजजथवनी राज्यथतरीय िक्तीप्रदान
सशमतीच्या बैठकीत तेजजथवनी कायशक्रमाींतगशत कायशरत असलेल्या करारतत्वावरील अगधकारी/

कमशचारी याींच्या मानधनामध्ये जानेवारी, २०१२ पासून ४०% वाढ करुन यापुढील प्रकल्प

कालावधीपयंत मानधनात वावषशक ३% वाढ करण्यास अींदाजपत्रकीय उपलब्ध तरतूदीच्या अधीन
राहून मान्यता दे ण्यात आली होती. त्यानुसार करारतत्वावरील अगधकारी/ कमशचारी याींना
मानधनात आजपयंत दरवषी ३% वाढ दे ण्यात येत आहे .
___________

वव.स. ४५० (17)
पालघर मधील एिा खाजिी इजन्स्टट्यूटने मेडडिलच्या ववद्यार्थयाांिडून
िेलेली ननयमबा्य शुयाि ्िारणी

(१९)

१०४७७१ (०७-०४-२०१८).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)व :
ु

सन्माननीय

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

(१) पालघर मधील एका खाजगी इजन्थ्ट्यू्ने मेडडकलच्या ववदयार्थ्यायांकडून ननयमबा्य
जाथतीचे िल्
ु क आकारल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे
खरे आहे काय

(२) असल्यास, िुल्क ननयमन प्रागधकरणाने ठरवून हदलेल्या ननयमाींचा इजन्थ्ट्यू्कडून
उल्लींघन करण्यात आल्याचे ननदिशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींगधत खाजगी इजन्थ्ट्यू्वर िासनाने कोणती कारवाई केली आहे तसेच,
सींबींगधत इजन्थ्ट्यू्ची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महाजन (०५-०७-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. कींपनीदवारे थथापन वैदयकीय
महाववदयालय हे नफा कमववण्याच्या उद्देिाने थथापन झालेले असल्याने तेथे प्रवेि घेऊ
इजच्छणाऱ्या सवश सींवगाशतील ववदयाथी प्रवेिाींना अशभमत ववदयापीठासाठी लागू असलेल्या
िुल्काच्या अ्ी लागू राहतील असे सींबींगधत िासन ननणशयात नमूद केलेले आहे .

(२) िुल्क ननयामक प्रागधकरण याींनी अींतररम िुल्क रुपये ६ लाख ननजश्चत केले होते. तथावप
सींबींगधत महाववदयालय हे कींपनी कायदयाींतगशत थथापन झालेले असल्याने तसेच भारतीय

आयुववशज्ञान पररषदे च्या ववननयमनानुसार अिा महाववदयालयाींना नफा कमववण्यासींबींधी घातलेले
ननबंध

काढण्यात

आले

असल्याने

िासनाने

सदर

कींपनीदवारे

थथापन

वैदयकीय

महाववदयालयास कायदयातील ‘खाजगी ववनाअनुदाननत िैक्षणणक सींथथा’ या व्याख्येतून
वगळले आहे . तसेच, या अनुषींगाने न्यायालयीन प्रकरण प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

यवतमाळ जजयाहयातील िुमारी माताांचे मानधन वाढववण्याबाबत.
(२०)

१०५२३६ (०४-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

यवतमाळ जजल्हयातील ५३ कुमारी माताींना िासनाकडून एक अपत्य असल्यास ५ हजार

१०० व दोन अपत्य असल्यास दप्ु प् रक्कम वषशभरासाठी हदली जाते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, कुमारी माताींचे मानधन वाढववण्यासाठी िासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४५० (18)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे .

हद. ०९.१०.२०१३ च्या “सुधाररत बाल सींगोपन योजनेच्या” िासन ननणशयानुसार यवतमाळ

जजल्हयातील

कुमारी

माताींच्या

अपत्याला

प्रनतमाह/प्रनतलाभाथी

रु.४२५/-

प्रमाणे,

वावषशक

रु.५१००/-इतके अनद
ु ान दे ण्यात येते.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) असा प्रथताव िासनाच्या ववचाराधीन नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील बालिह
ृ े व त्यामध्ये असणाऱ्या बालिाांची

्िडेवारी सांदभावत चि
ू ीची माहहती सादर िेयायाबाबत
(२१)

१०५२४८ (०४-०४-२०१८).

श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ७५० बालगह
ृ ात १४ हजार बालके असताींना िासनाच्या आकडेवाडीत ११०५
सींथथातील बालगह
ू ीची माहहती लोकप्रनतननधीींना हदल्याचे
ृ ाींमध्ये ९१,३४४ बालके असल्याची चक
ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) तसेच राज्यात एकुण ककती बालगह
ृ े चालववणा-या सींथथा कायशरत आहे त,

(३) असल्यास, यामध्ये िासकीय व थवयींसेवी ककती सींथथा आहे त व त्यामध्ये ककती अनाथ,
ननराधार आणण काळजी आणण सींरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाींना प्रवेि दे ण्यात आलेला
आहे ,
(४) असल्यास, राज्यातील बालगह
ृ ाींत ककती बालके आहे त याबाबत खो्ी माहहती दे ण्यासींदभाशत
चौकिी करुन दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाकडून कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) व (२) महहला व बाल ववकास ववभागातींगत
श काळजी

व सींरक्षणाची गरज असलेल्या व ववधी सींघषशग्रथत बालकाींसाठी िासकीस सींथथा ४३ (२५
बालगह
ृ े , ६ अनुरक्षणगह
ृ े व १२ ननरीक्षणगह
ृ े )व थवींयसेवी सींथथा १०६२(९९४ बालगह
ृ े, ४८

ननररक्षणगह
ु ह
ृ े , १७ शििग
ृ े , ३ अनरु क्षणगह
ृ े ) असे एकूण ११०५ सींथथा व त्याींची मींजरु क्षमता
९१३४४ इतकी होती.
महहला

व

बाल

ववकास

ववभाग

िासन

ननणशय

क्र.बालग-ृ २०१५/प्र.क्र.५०/का-८

हद.२७.१०.२०१७ अन्वये २१४ बालगह
ृ ाींची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे .
त्यानस
ु ार सदय:जथथतीत राज्यात २५ िासकीय सींथथा

सींथथाींची बालगह
ृ े आहे त.
(३) कायशरत

बालगह
ृ े व

७८१ थवींयसेवी

असलेल्या उपरोक्त बालगह
ृ ाींमध्ये माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर एकुण २०६८३

एवढ्या बालकाींना बाल कल्याण सशमतीच्या आदे िाींन्वये प्रवेि दे ण्यात आलेला आहे.

वव.स. ४५० (19)
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नािपूर शासिीय वैद्यिीय रुग्णालयामध्ये सामान्य रुग्णाांची होत असलेली िैरसोय
(२२)

१०५२९७ (०७-०४-२०१८).

श्री.बांटी भाांिडडया (धचमूर), श्री.िृष्ट्णा िजबे (्रमोरी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर िासकीय वैदयकीय रुग्णालयामध्ये सामान्य रुग्णाींना अत्याधुननक एमआरआय,
सी्ी थकॅन चाचणी कररता आठ ते दहा हदवस प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे माहे डडसेंबर
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवश अत्याधुननक चाचण्या डडजज्ल यींत्रणे माफशत ड्क््राींच्या सींगणकावर
प्रत्यक्ष पाहण्याच्या यींत्रणेत (ऑन लाईन) दे खील बबघाड झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ड्क््र सींगणकावर डडजज्ल यींत्रणेमाफशत चाचण्या पाहू न िकल्यामुळे रुग्णाींचा
अहवाल उशिरा शमळत असल्याने वैदयकीय उपचारात ववलींब होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िासकीय वैदयकीय रुग्णालयातील आधनु नक चाचण्याींचे अहवाल त्वररत
शमळण्याबाबतची कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०७-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .
िासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपरू येथील एमआरआय व सी्ी थकॅन

यींत्रावरील चाचण्याींच्या उपचाराथश येणाऱ्या रुग्णसींख्येत वाढ होत असल्याने सदर यींत्रावर ७ ते
८ हदवसाींची प्रनतक्षा यादी आहे .

तथावप रुग्णालयातील अनतगींभीर व तातडीच्या उपचाराथश

आलेल्या रुग्णाींच्या चाचण्या प्राधान्याने करण्यात येतात.
(२) व (३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वसांतराव नाईि ववमुक्त जाती व भटक्या जमाती वविास महामांडळामध्ये झालेला िैरव्यवहार
(२३)

१०५५३५ (०७-०४-२०१८).

श्री.मोहन फड (पार्थरी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पव
ू )व , श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपरू ),
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.ववजय औटी (पारनेर), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अमर िाळे (्वी), श्रीमती
सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.िोवधवन शमाव (अिोला
पजश्चम), अॅड.िौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे िलरू ) :

सन्माननीय ववमक्
ु त

जाती/भटक्या जमाती व इतर मािासविव ्णण ववशेष मािास प्रविव ियायाण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व भ्क्या जमाती ववकास महामींडळात आगथशक

गैरव्यवहारा बरोबरच कमशचारी-अगधकाऱ्याींच्या पदोन्नतीतही घो्ाळा झाल्याची बाब तसेच
महामींडळाचे व्यवथथापकीय सींचालक श्री.परमेश्वर जकीकोरे याींनी तत्कालीन व्यवथथापकीय
सींचालक श्री.िरद बनसोड व अन्य काही व्यक्तीींववरुध्द आगथशक घो्ाळयाची परु ाव्यासह ३००
पानी तक्रार मुींबई पोलीसाींच्या आगथशक गुन्हे िाखेकडे केल्याची बाब हदनाींक ११ जानेवारी २०१८
रोजी वा त्या सुमारास ननदिशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनास सादर केलेल्या महामींडळाच्या वावषशक अहवालामध्ये श्रीमती माधुरी
पद्मनाभ वैदय याींना हदलेली पदोन्नती ननयमबाहय असणे, श्री.राजेंद्र सॅम्यअ
ू ल कदम याींना
हदलेली बेकायदे िीर पदोन्नती तसेच श्री.एस.आर.कुमरे , श्री.एच.जी.आत्राम इ.हदलेली बेकायदे िीर
पदोन्नती, इत्यादी अनेक पदोन्नत्या या बेकायदे िीर असून तत्कालीन व्यवथथापकीय सींचालक

श्री.रमेि बनसोड याींच्या कायशपध्दतीबद्दल अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या गींभीर बाबी,
याची दखल िासनाने तातडीने घेऊन या सवश गैरप्रकाराची चौकिी सुरु केली आहे काय,

(३) तसेच वींसतराव नाईक आगथशक ववकास महामींडळातील ३ को्ी ६८ लाख ९० हजार आगथशक
गैरव्यवहार प्रकरणी हहींगोली व जालन्याचे जजल्हा व्यवथथापक प्रेमाशसींग राठोड यास नाींदेड येथे
हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास अ्क केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, महामींडळात सहा प्रादे शिक व्यवथथापक आणण दोन व्यवथथापक अिी आठ पदे
मींजरु असताींना १३ प्रादे शिक व्यवथथापक नेमण्यात आले या पदोन्नतीींना महामींडळाच्या

सींचालक मींडळाची वा िासनाची मान्यता घेण्यात आलेली नसताींना वा सक्षम प्रागधका-याकडून
बबींदन
ू ामावली तपासून घेण्यात आलेली नाही,हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार िासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१६-०७-२०१८) : (१) होय.

(२) होय, श्रीमती माधुरी पद्मनाथ वैदय, श्री. राजेद्र सॅम्युअल कदम, श्री.एस.आर.कुमरे व
श्री.एच.जी.आत्राम याींच्या पदोन्नत्या या ववहहत प्रकक्रये नस
ु ार दे ण्यात आल्या नाहीत, म्हणन
ू
सींचालक मींडळाच्या हद.०३.१०.२०१७ रोजीच्या बैठकीत सदर पदोन्नत्या रदृ करण्यात आल्या
होत्या.सदर पदोन्नत्या आता रदृ करण्यात आल्या आहे त.
(३) होय.
(४) व (५) महाींमडळात प्रादे शिक व्यवथथापक पदावर कायशरत असलेल्या १३ पींदापैकी ४
पदावरील पदोन्नत्या हया ववहहत प्रकक्रया न करता, बबींद ु नामावली न तपासता व सींचालक
मींडळाची मान्यता घेण्यात आली नसल्याने हद.०३.०२.२०१८ रोजीच्या आदे िान्वये रदृ करण्यात
आली आहे त, तसेच २ अगधकारी सेवाननवत्ृ त झाले असून, १ अगधका-याींचा अनतररक्त कायशभार
कमी करण्यात आला आहे .
(६) ववलींब झालेला नाही.
___________
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राष्ट्रीय सामानयि प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षेच्या िैरव्यवस्र्थापनामळ
ु े
ववद्यार्थयाांचे झालेले नि
ु सान

(२४)

१०५६४३ (०७-०४-२०१८).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील (शशडी), श्री.बाळासाहेब र्थोरात (सांिमनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाव िायिवाड (धारावी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.ववजय
वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (्वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे
(लातूर ग्रामीण) : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैदयकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेवू इजच्छणाऱ्या काही ववदयार्थ्यायांना
राषरीय सामानयक प्रवेि परीक्षा (नी्) दे ण्यासाठी पाच शमनन्े उिीर झाल्याने परीक्षेस

बसण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यामळ
ु े या गैरव्यवथथापनाचा फ्का बसलेल्या मुींबईसह इतर राज्यातील
ववदयार्थ्यायांनी केंद्रीय आरोग्य राज्यमींत्रयाींची भे् घेतली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

तेथील सींबींगधताींवर कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा

ववदयार्थ्यायांनी ननणशय घेतला, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील ‘नी्’ परीक्षा दे णाऱ्या ववदयार्थ्यायांना न्याय शमळवून दे ण्यासाठी
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०३-०७-२०१८) : (१) अिी बाब िासनाच्या

ननदिशनास आली नाही. नी्-

पीजी परीक्षा ही राज्यिासनाकडून आयोजजत करण्यात येत नसन
ू ती केंद्रिासनातफे राषरीय
परीक्षा बोडश (NBE) माफशत घेण्यात येते.

(२) िासनाच्या असे ननदिशनास आले नाही.
(३) िासनाच्या असे ननदिशनास आले नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अमरावती जजया्यात “बेटी बचाव बेटी पढाओ” या योजनेमध्ये होत असलेला िैरप्रिार
(२५)

१०६६२० (०४-०४-२०१८).

(नतवसा) :

प्रा.ववरें द्र जिताप (धामणिाव रे यावे), अॅड.यशोमती ठािूर

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) “बे्ी बचाव बे्ी पढाओ” या योजनेच्या ग्राहकनोंदणी फ्मश भरण्यासाठी प्रत्येक
जजल्हयातील डाक कायाशलयात या योजनेतन
ु दोन लाख रुपये हदले जाणार होते परीं तु सदर

योजना अजथतत्वात नसल्याचे हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदिशनास
आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५० (22)
(२) तसेच अमरावती िहरात तसेच जजल््यात बऱ्याच झेर्क्स सें्रवरुन या बनाव्
योजनेच्या नावावर िेकडो बनाव् अजाशची ववक्री करण्यात येत असल्याचे ननदिशनास आले, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अिा

बनाव्

योजनेच्या

नावाखाली

होणारी

िासनाकडुन कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

फसवणक
ू

थाींबण्यासाठी

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.

“बे्ी बचाव बे्ी पढाओ” या योजनेअत
ीं गशत कोणत्याही लाभार्थ्यायांस ननधी हदला जात

नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
अमरावती िहरात तसेच अचलपूर, अींजनगाव तालुक्यात अजाशची ववक्री करण्यात येत

असल्याचे ननदिशनास आले होते.

(३) महहला व बाल ववकास अगधकारी, जजल्हा पररषद, अमरावती याींनी वत्ृ तपत्रातन
ू या
योजनेसींबींगधताच्या अफवावर नागरीकाींनी ववश्वास ठे वू नये असे आवाहन केले होते. तसेच
याबाबत बाल ववकास प्रकल्प अगधकारी, अमरावती याींनी एका झेर्क्स सें्र ववरोधात पोलीस

थ्े िन अमरावती येथे FIR दाखल केली आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्यात अजाशची ववक्री करण्यात
येत असल्याचे ननदिशनास आल्यास वरीलप्रमाणे कायशवाही करण्याच्या सच
ू ना सवश बाल ववकास
प्रकल्प अगधकारी याींना दे ण्यात आल्या होत्या. तसेच सवश एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना

प्रकल्पाींनी त्याींच्या प्रकल्प अींतगशत या सींबींगधत जनजागत
ृ ी करावी असेही ननदे ि दे ण्यात आलेले
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राधानिरी (जज.िोयाहापूर) तालुक्याच्या पजश्चम भािातील िावाांमध्ये िव्याचा वाढता वावर
(२६)

१०७४२६ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हसन मुश्रीफ (िािल) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) राधानगरी (जज.कोल्हापूर) तालुक्याच्या पजश्चम भागात केळोिी खुदश, आप्ाळ,केळोिी
बुद्रक
ु , म्हासुली, धनगरवाडे, कोनोली, पा्ीलवाडी या गावाींसह अनेक वाडयावथत्यामध्ये
गव्याींचा वावर वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केळिी खुदश पैंकी मोहहतेवाडी येथील िेतकऱ्यावर गव्याने हल्ला केल्याने

िेतकऱ्याचा मत्ृ यू झाला असून गव्याच्या हल्ल्यात मत्ृ यम
ु ुखी पडलेल्या िेतकऱ्याच्या वारसाला
िासनाने आगथशक मदत केली आहे काय,

(३) असल्यास, मयत िेतकऱ्याच्या वारसाना तात्काळ अथशसहाय्य दे ण्यासह गावाींतील लोकाींचे
गव्यापासून सींरक्षण करण्याच्या दृष्ीने

िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत

आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

हद. ११.०९.२०१७ रोजी कोळोिी

खुदश पैकी मोहहतवाडी येथील श्री.मधुकर दौलु मोहहते

याींचा गव्याच्या हल्ल्यात मत्ृ यु झाला आहे . मत
व्यक्तीच्या वारसास प्रचशलत िासन
ृ
ननणशयातील तरतुदीनुसार रु.८.०० लक्ष अथशसहाय्य अदा करण्यात आले आहे.
(३)

गावाींतील

लोकाींचे

वन्यप्राण्याींपासून

सींरक्षण

करण्याच्या

दृष्ीने

खालीलप्रमाणे

उपाययोजना करण्यात येत आहे –

• वन्यप्राण्याींपासन
ू लोकाींचे सींरक्षण करण्याकररता गथती पथक

तयार करण्यात आले असन
ू

त्याींच्यामाफशत वन्यप्राण्याींना त्याींच्या अगधवासात पाठववण्याची कायशवाही करण्यात

येते.

• वन्यप्राणी याींचे अगधवास क्षेत्रात पाणी उपलब्ध व्हावे याकररता सन २०१७-१८ मध्ये
राधानगरी वन पररक्षत्रात २० वनतळे खोदण्यात आले आहे.
• काही क्षेत्रात वनहद्दीींवर वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले आहे त
• मानव वन्यप्राणी सींघषश रोखण्याच्या दृष्ीने वनअगधकारी व कमशचारी याींना प्रशिक्षण दे ण्यात
येते.
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबशसडीवर एलपीजी गॅस िेगडी व शसलेंडर
पुरवठा केला जात आहे .

• पररक्षेत्र थतरावर क्षेत्रीय अगधकारी व कमशचारी याींचेमाफशत ननयशमत गथत करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयाांतील ववद्यार्थयावनी ग्रामीण भािात सेवा िरणेबाबत
(२७) १०७५७५ (०४-०४-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी), अॅड.्शशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम),
श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िर्थोरे (मुरबाड), अॅड.पराि
अळवणी

(ववलेपाले),

िॅप्टन

्र.तशमल

सेयावन

(सायन-िोळीवाडा),

श्री.उन्मेश

पाटील

(चाळीसिाव), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनिर), श्री.राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री.सांजय साविारे

(भुसावळ), श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाव), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.नारायण
पाटील (िरमाळा), श्री.योिेश हटळे िर (हडपसर), अॅड.भीमराव धोंडे (्ष्ट्टी), श्री.सांतोष दानवे
(भोिरदन), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय

(१) राज्यातील िासकीय वैदयकीय महाववदयालयाींतील ववदयार्थ्यायाशसाठी ग्रामीण भागात सेवा
करण्याचे बींधन करण्यात आले असून त्याच अनुषींगाने िासनाकडून शिषयवत्ृ ती ककीं वा िुल्क
सवलत घेणाऱ्या खासगी वैदयकीय महाववदयालयातील ववदयार्थ्यायांनाही ग्रामीण भागात काम

करणे बींधनकारक करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ रोजीच्या पहहल्या आठवडयात
ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बींधपबत्रत सेवेची अ् पूणश न करणाऱ्या ववदयार्थ्यायांकडून शिषयवत्ृ ती ककीं वा िुल्क
व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे मात्र जे ववदयाथी सवलत घेणार नाहीत त्याींना बींधपत्र
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दयावे लागणार नाही हा ननणशय येत्या िैक्षणणक वषी प्रवेि घेणाऱ्या ववदयार्थ्यायांना लागू
करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननणशयामळ
ु े पालक व ववदयार्थ्यायांमध्ये नाराजी ननमाशण होण्याची िक्यता
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाब िासन पुढे कोणती उपाययोजना करणार आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महाजन (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हदनाींक ०५ जानेवारी,२०१८ च्या िासन ननणशयान्वये बींधपबत्रत सेवा करणे आवश्यक
असलेल्या उमेदवाराींनी जर त्याींना वा्प करण्यात आल्यानुसार वैदयकीय सेवा पुरववण्यात

कसूर केल्यास सींबींगधत उमेदवाराींना िासनाकडून शिषयवत्ृ ती/प्रनतपत
ू ी थवरुपात प्राप्त िुल्काची
रक्कम ही व्याजासह िासनास परत करणे आवश्यक राहील. या व्यनतररक्त बींधपबत्रत

सेवेबाबत िासकीय वैदयकीय महाववदयालयातन
ू अ्यासक्रम पण
ू श करणाऱ्या उमेदवाराींना ज्या

अ्ी/िती लागू आहे त, त्या अ्ी/िती उमेदवाराींना सुध्दा लागू होतील अिी तरतूद करण्यात
आली आहे . त्यामळ
ु े अिा सींथथेमधील कोणत्याही प्रकारची सवलत न घेणाऱ्या ववदयार्थ्यायांना
बींधपत्र लागू करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(३)

जनतेने कर थवरुपात भरलेल्या पैिातन
उमेदवाराच्या शिषयवत्ृ ती/प्रनतपत
ू
ू ीचा खचश

िासनाकडून करण्यात येत असतो. त्यामळ
ु े बींधपबत्रत सेवा करुन सामाजजक बाींगधलकी म्हणून
खचाशची परतफेड करत असल्याने नाराजीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औरां िाबाद जजया्यातील टी पॉट ट पसरसरातील महाराष्ट्र पयवटन वविास महामांडळाचे पयवटि
माहहती ननवास ्रक्षण िेंद्र बांद असयायाबाबत
(२८)

१०७८४० (०७-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसयालोड), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातरू शहर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), प्रा.वषाव
ु
िायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमवला िाववत (इितपूरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.बाळासाहे ब

र्थोरात

(सांिमनेर),

श्री.हषववधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

डॉ.सांतोष

(िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू ग्रामीण) :

टारफे

सन्माननीय

पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल्हयातील जगप्रशसध्द असलेले अजजींठा लेणी पाहण्यासाठी दे ि-ववदरे िातून
मोठया प्रमाणात पयश्क येत असतात मात्र ्ी प्ईं् पररसरात असलेले महाराषर पयश्न

ववकास महामींडळाचे पयश्क माहहती ननवास आरक्षण केंद्र मागील एक वषाशपासून बींद
असल्यामळ
ु े पयश्नाींची मोठया प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, सदरहू बींद असलेले आरक्षण केंद्र त्वरीत सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (०७-०७-२०१८) : (१), (२) व (३) हद.१/१०/२०१७ पासून महाराषर पयश्न
ववकास महामींडळाचे पयश्क माहहती केंद्र अजजींठा ्ी प्ईं् पररसरात सुरु करण्यात आले आहे .
___________
राज्य शासनाच्या महहला व बालियायाण ववभािातफे राबववत असलेली
“माझी िन्या भाग्यश्री” या योजनेबाबत

(२९)

१०८९९३ (०४-०४-२०१८).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्रीमती सुमन पाटील

(तासिाव - िवठे महाांिाळ), श्री.राजेश टोपे (घनसावांिी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु
(लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाव

िायिवाड (धारावी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (्वी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु

सत्तार (शसयालोड), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अननल बाबर
(खानापूर) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाच्या महहला व बालकल्याण ववभागातफे “माझी कन्या भाग्यश्री” ही योजना
राबववण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर नवीन योजनेच्या ननकषानुसार, “१ ऑगथ्, २०१७ ला ककीं वा त्यानींतर
जन्मलेली मुलगी असावी” तसेच जुन्या सुकन्या योजनेच्या ननकषानुसार पूवी प्रथताव सादर
केले असले तरी त्यामध्ये हदनाींक १ ऑगथ्, पूवी जन्मलेल्या मुलीला भाग्यश्री योजनेत
समाववष् करण्यात येणार नाही, हा ननकष नवीन योजनेत समाववष् करण्यात आलेला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या उक्त योजनेअत
ीं गशत अ्ी व ितीनुसार हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ ते डडसेंबर,
२०१७ अखेर ककती लाभार्थ्यायांची ननवड करण्यात आली आहे ,

(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने अगधक चौकिी केली आहे काय, चौकिीनस
ु ार कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हदनाींक ०१ जानेवारी, २०१४ ते ३१ माचश, २०१६ या कालावधीत सक
ु न्या योजना कायाशजन्वत
होती. सुकन्या योजनेचा लाभ दाररद्रय रे षेखालील लाभार्थ्यायांना अनज्ञ
ु ेय आहे . जुनी माझी कन्या

भाग्यश्री ही योजना दाररद्रय रे षेखालील लाभार्थ्यायांना तसेच ज्याींचे वावषशक उत्पन्न रु.१.०० लाख
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आहे अिा लाभार्थ्यायांना अनुज्ञेय होती. सदर योजना हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ जुल,ै २०१७
या कालावधीत कायाशजन्वत होती. सदर कालावधीत सींबींगधत लाभार्थ्यायांने अजश केला असेल तर

त्यास या योजनेचा लाभ दे य राहील. मात्र हदनाींक १ ऑगथ्, २०१७ पासून सुधाररत माझी
कन्या भाग्यश्री योजनेमध्ये नमद
ू असलेले लाभ मींजरू करण्यात येणार आहे त.

(३), (४) व (५) हदनाींक ०१/०४/२०१६ ते २८/०२/२०१७ अखेर एकूण ३३९९ लाभाथी योजनेचा

लाभ शमळण्यास पात्र झालेले असून त्याींना बँकेमाफशत योजनेचा लाभ दे ण्यासाठी हदनाींक
२०/०३/२०१८ च्या िासन ननणशयानस
ु ार ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .
___________

नाांदेड जजयाहयातील पळसा येर्थील दोन अांिणवाडया वापराववना पडुन असयायाबाबत
(३०)

१०९१७७ (०७-०४-२०१८).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील

(१) नाींदेड जजल्हयातील पळसा येथे तेरावा ववत्त आयोगातींगत
श सन २०१३-१४ मध्ये दोन
अींगणवाडी खोल्याचे बाींधकाम पण
ु श करण्यात आले हे काम ग्रामपींचायतीने गत्ु तेदाराींमाफशत

करुन घेतले हे काम गुत्तेदाराींने थातुरमातूर काम करुन ना-दारे बसववले ना-णखडक्या, छतही
गळायला लागले व सवश शभींतीला तडे गेल्याने या दोन्ही अींगणवाडया अदयापही वापरात
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, हदगाींव तालक्
ु यातील पळसा हे गाींव नागपरू महामागाशवर असन
ु या गावाची

लोकसींख्या १२ हजाराच्यावर असुन तेथे एकुण पाच अींगणवाडया असुन ५०० हुन अगधक
ववदयाथी अींगणवाडयात शिक्षण घेत आहे त परीं तू मात्र पळसा येथील अींगणवाडीमध्ये
बसण्यासाठी अींगणवाडीच नसल्याने गचमक
ु ले ववदयाथी उघडयावर शिक्षण घेत आहे तरी
याबाबत िासन चौकिी करुन आवश्यक कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

सन २०१२-२०१३ या वषाशत १३ व्या ववत्त आयोगाअींतगशत अींगणवाडी क्रमाींक ३ आणण ५

ला

अींगणवाडी

केंद्र

इमारत

बाींधकामे

मींजरू

करण्यात

आली.

ननधी

उपलब्ध

करुन

ग्रामपींचायतीमाफशत बाींधकामे पण
ू श करण्यात आले. परीं तु सींबींगधत ग्रामपींचायतीने दोन्ही

अींगणवाडी केंद्र इमारतीचे बाींधकाम ववहहत मुदतीत पुणश केले नाही व त्या अींगणवाडी केंद्र
इमारतीचा ताबा हदलेला नाही याबाबत ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती, हदगाींव चौकिी
करीत आहे त.
(२) व (३) हे खरे नाही.
मौजे पळसा ता. हदगाींव, जज.नाींदेड येथे एकूण ५ अींगणवाडी केंद्र मींजूर आहे त.

अींगणवाडी केंद्र क्रमाींक १,२,४, ला थवतींत्र इमारती आहे त. अींगणवाडी केंद्र क्रमाींक २ च्या
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इमारतीत अींगणवाडी केंद्र क्रमाींक २ व

३ एकत्र भरववण्यात येतात व अींगणवाडी केंद्र क्रमाींक

४ च्य इमारतीत अींगणवाडी केंद्र क्रमाींक ४ व ५ एकत्र भरववण्यात येतात. अींगणवाडीतील
बालके उघडयावर शिक्षण घेत नाहीत.
___________
राज्यात अनार्थ िह
ृ े चालववणा-या ववववध खाजिी सांस्र्थाांना शमळणारे
अनुदान र्थिीत असयायाबाबत

(३१)

१०९२२९ (०४-०४-२०१८).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनाथ गह
ृ े चालववणा-या ववववध खाजगी सींथथाींना गत ४ वषाशपासून ते
अदयापपयंत प्रत्येक बालकास १२२० रुपये अनुदान याप्रमाणे, लाखो रुपये थककत अनुदानाची

रक्कम िासनाने अनाथगह
ृ व्यवथथापनास उपलब्ध करुन हदली नसल्याची बाब हदनाींक २०
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारासननदिशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िासनाने उक्त खासगी सींथथाींचे अनुदान रक्कम गेले ४ वषाशपासून थककत
ठे वण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िासनाने उक्त सींथथाींची थककत अनुदान रक्कम तत्काळ उपलब्ध करुन
दे ण्याच्या दृष्ीने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) िासन ननणशय क्रमाींक: सींकीणश २०११
/प्र.क्र.४१८/का-८, हदनाींक १३ सप््ें बर, २०१३ अन्वये सवशसाधारण बालगह
ृ ाींना दरमहा दरडोई
रूपये १२१५/- प्रमाणे पररपोषणासाठी तरतूद उपलब्ध करण्यात येते.

हदनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१६ च्या िासन ननणशयानुसार सन २०१०-११ पासून २०१४-१५ या

ववत्तीय

वषाशसाठी

राज्यातील

९६३

थवींयसेवी

सींथथाींच्या

अहवालानस
ु ार कायशवाही करण्यात येणार आहे .

बालगह
ृ ाींच्या

मात्र सन २०१५-१६ ते सन २०१७-१८ अखेर प्राप्त ननधी

पन
ु मल्
ुश यननधाशरण

वेळोवेळी आयुक्त, म.व

बा.वव.आ.पुणे याींनी ववतरीत करण्यात आला असून सींबगधत जजल्हा महहला व बाल ववकास

अगधकारी याींच्या मागणीनस
ु ार सींथथाींना सींगणक ववतरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दे ण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औरां िाबाद जजयाहयातील अांिणवाडीच्या बाांधिामासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३२)

१०९९१९ (०७-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व
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(१)

औरीं गाबाद

जजल्हयातील

१२०४

गावाींत

३३५६

अींगणवाडया

कायशरत

असून

त्या

अींगणवाडयाींमध्ये ० ते ३ वषश वयोग्ातील बालकाींना पुरक पोषण आहार दे ऊन कुपोषण रोखणे
तसेच गभशवती माता व ककिोरवयीन मुलीींना आरोग्य ववषयक मागशदिशन करण्यात येत,े हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच जजल्हयातील ३३५६ अींगणवाडयापैकी २४२५ अींगणवाडयाींना थवत:च्या इमारती असून

८०० अींगणवाडया या भाड्याच्या जागेत सुरु असून तेथे त्याींना िौचालय, थवतींत्र थवयींपाकघर
आरोग्य इ.सोयी सुववधा उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ८०० अींगणवाडयाच्या बाींधकामासाठी रुपये ४८ को्ीचा ननधीचा प्रथताव आयक्
ु त
एकाजत्मक बालववकास याींचक
े डे पाठववण्यात आला असून त्यावर अदयाप कायशवाही झाली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त अींगणवाडयाींना आवश्यक त्या सोईसुववधा व बाींधकामासाठी ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

औरीं गाबाद जजल्हयात एकूण ३५०६ अींगणवाडी केंद्र मींजूर आहेत. ३५०६ अींगणवाडयाींमध्ये

० ते ३ वषश वयोग्ातील बालकाींना परू क पोषण आहार दे ऊन कुपोषण रोखण्याचा तसेच

गभशवती माता व ककिोरवयीन मुलीींना आरोग्य ववषयक मागशदिशन शमळण्याच्या दृष्ीने
अींगणवाडया कायशरत आहे त.
(२) हे अींित: खरे आहे .
औरीं गाबाद जजल्हयात ३५०६ अींगणवाडयापैकी २४५२ अींगणवाडयाींना थवत:च्या इमारती
असन
२५० अींगणवाडया बाींधण्यासाठी सरकारी जागा उपलब्ध होत नसल्याने भाडयाच्या
ू

जागेवर चालववल्या जात असून उवशररत अींगणवाडी केंद्र िेजारची जजल्हा पररषद िाळे च्या
खोली, समाजमींहदर, ग्रामपींचायत, इत्यादी हठकाणी भरववण्यात येतात त्या हठकाणी िौचालय
व आरोग्य सुववधा पुरववल्या जातात.

(३) िासकीय जागा उपलब्ध असलेल्या हठकाणी अींगणवाडी इमारत बाींधकामासाठी प्रथताव
प्राप्त झाला आहे . महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगशत नवीन अींगणवाडी केंद्र
इमारत बाींधकाम घेण्यासाठी जजल्हा पररषद प्रिासनास सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच

जजल्हा ननयोजन व ववकास पररषद अींतगशत प्राप्त होणाऱ्या तरतूदीमधून अींगणवाडी केंद्र
इमारत दरु
ु थतीची कामे घेण्याबाबत िासनाने हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन
ननणशयानस
ु ार धोरण ननजश्चत केलेले आहे .

(४) महहला व बाल ववकास ववभाग, िासन ननणशय हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या िासन
ननणशयान्वये सन २०१७-१८ पासून जजल्हा वावषशक योजनेमधन
५०% नववन अींगणवाडी
ू
बाींधकामासाठी व जुन्या अींगणवाडीत ककरकोळ दरु
ु थतीसाठी तसेच ज्या अींगणवाडीत िौचालये

नाहीत तेथे िौचालये बाींधण्यासाठी ५०% प्रमाणे ननधी खचश करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली
आहे .
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(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वाडा (जज.पालघर) येर्थील एिाजत्मि बाल वविास प्रियाप िायावलयामध्ये व अांिणवाडयाांमध्ये
सरक्त असलेली पदे भरण्याबाबत
(३३)

१०९९६९ (०४-०४-२०१८).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमवला िाववत

(इितपरू ी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), प्रा.वषाव िायिवाड
(धारावी), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडा (जज.पालघर) येथील अनतदग
श आहदवासी भागात २४ महसुली गावे या प्रकल्पात येत
ु म
असून या कायशक्षेत्रात २६ शमनी अींगणवाड्या आणण ११३ मळ
ु अींगणवाड्या असून त्या हठकाणी

एकाजत्मक बालववकास प्रकल्प सरू
ु करण्यात आले असून तेथे ररक्त असलेल्या पदाींमळ
ु े दोन
मुख्य सेववकाींना १३९ अींगणवाड्याींच्या कामाची माहहती त्याींना घ्यावी लागत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास,

उक्त प्रकरणी एकाजत्मक बालववकास वाडा प्रकल्प कायाशलयात व तेथील १३९

अींगणवाडी कायाशलयात ररक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्याबाबतची मागणी समथशन सींथथेने
मा.महहला व बालववकास मींत्री, सगचव, महहला व बालववकास याींच्याकडे हदनाींक १ जानेवारी,
२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास पत्रादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा कधीपयंत
सदर ररक्त पदे भरण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मुख्य सेववकेची पदे जजल्हा पररषद थतरावरुन भरण्यात येतात. राज्यात कायशरत असलेल्या
अींगणवाडया गावातील जवळच्या अींगणवाडयाींमध्ये समाववष् करता येतील काय, याबाबत

आढावा घेण्याचे कामकाज ववत्त ववभागाच्या सच
ू नेनस
ु ार आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल ववकास
सेवा योजना, नवी मुींबई कायाशलयामाफशत सुरु आहे . आढाव्या अींती ररक्त पदे भरण्याबाबत
ननणशय घेण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४५० (30)
िोयाहापूर मुख्य वनसांरक्षि िायवक्षत्र
े ातील िोयाहापूर, साांिली ्णण सातारा जजया्यातील
वनववभािामध्ये खडडे खोदाईच्या िामात झालेला िैरव्यवहार

(३४)

११०२०७

(१०-०४-२०१८).

श्री.जजतेंद्र

्व्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे िाव), श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल जिताप
(श्रीिोंदा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राणाजिजीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सुमन
पाटील (तासिाव - िवठे महाांिाळ) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) कोल्हापरू मख्
ु य वनसींरक्षक कायशक्षेत्रातील कोल्हापरू , साींगली आणण सातारा जजल््यातील
वनववभागामध्ये खड्डे खोदाईच्या कामात अगधकारी/कमशचारी याींच्या सींगनमताने लाखो रुपयाींचा

गैरव्यवहार झालेला असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच सदर गींभीर प्रकरणी त्रयथथ सशमती थथापन करुन चौकिी करण्याची मागणी

मा.वनेमींत्री,

मुख्यवनसींरक्षक,

कोल्हापूर

याींचेकडे

हदनाींक

२९

डडसेंबर,

२०१७

रोजी

वा

त्यासुमारास वारीं वार करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार आतापयंत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु िांटीवार (२०-०६-२०१८) : (१) कोल्हापूर, सातारा व साींगली जजल्हयातील वक्ष
ृ
लावगडीसींदभाशत हद. ८ व ९ डडसेंबर, २०१७ रोजी “ झी चोवीस तास” या मराठी वत्ृ तवाहहनीवर
बातम्या प्रसाररत झालेल्या

होत्या.

(२) हे खरे नाही. तथावप वत्ृ तवाहहनी वरील बातम्याींच्या अनष
ु ींगाने
वनसरीं क्षक ( मुख्यालय) सामाजजक वनीकरण,

अपर प्रधान मख्
ु य

पुणे याींनी हद. २८ व हद. २९ डडसेंबर, २०१७

रोजी तक्रारीमध्ये नमूद रोपवन कामाींना भे्ी दे ऊन वथतूजथथतीची पाहणी केली आहे.

(३) व (४) प्राथशमक चौकिीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या सींबींधीत वनक्षेत्रपाल, वनपाल व

वनरक्षक याींना ननलींबबत करण्यात आले असन
ू त्याींच्याववरुध्द म.ना.से. (शिथत व अवपल)
ननयम १९७९ मधील ननयम ८ अींतगशत

शिथतभींगववषयक कायशवाही सुरु करण्यात आली आहे.

___________
शशरोळ (जज.िोयाहापरू ) तालक्
ु यातील अांिणवाडी शाळे च्या सेवविा व मदतनीस
याांच्या प्रलांतबत मािण्याबाबत

(३५)

११०४४२ (१०-०४-२०१८).

श्री.उयाहास पाटील (शशरोळ) :

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व
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(१) शिरोळ (जज.कोल्हापूर) तालक्
ु यातील अींगणवाडी िाळे च्या सेववका व मदतनीस याींनी
पगारवाढीबरोबर अन्य मागण्याकररता माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

काम बींद

आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आींदोलनामळ
ु े शिरोळ तालक्
ु यातील २२० अींगणवाडया बींद असल्यामळ
ु े सम
ु ारे
१४ हजार ववदयार्थ्यायांचे नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अींगणवाडी सेववकाींच्या मागण्यासींदभाशत िासनाने कोणता ननणशय घेतला
आहे काय, त्याींचे थवरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे .

शिरोळ तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) अींगणवाडी िाळे च्या सेववका व मदतनीस याींनी

पगारवाढीबरोबर अन्य मागण्याकरीता हदनाींक ११/०९/२०१७ ते ०८/१०/२०१७ या कालावधीत
काम बींद आींदोलन केले होते.
(२) होय, हे खरे आहे .
शिरोळ तालुक्यात प्रकल्प १ व २ अींगणवाडी िाळे च्या अींगणवाडी सेववका व मदतनीस

याींचे सपींकाळात एकूण ४९८ अींगणवाडी बींद होत्या. त्यामुळे बींद कालावधीत अींगणवाडी सेववका
व मदतनीस उपजथथत नसल्याने बालकाींना पव
ू श प्राथशमक शिक्षण दे ता आले नाही.

(३) मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य याींनी मानधनात वाढ म्हणून अींगणवाडी सेववका रु.१५००/,
शमनी अींगणवाडी सेववका रु.१२५०/- व मदतनीस रु.१०००/- प्रमाणे वाढ करणेबाबत घोषणा
केली आहे . याबाबतचा िासन ननणशय हदनाींक २३/०२/२०१८ रोजी ननगशशमत करण्यात आला
आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शशरोळ, हातिणांिले ्णण िािल (जज.िोयाहापूर) तालुक्यातील िाही भािात पाण्याच्या
अनतवापरामळ
ु े क्षारपड जशमनीच्या क्षेत्रात वाढ झायायाबाबत

(३६)

११०४८२ (०४-०४-२०१८).

श्री.उयाहास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शिरोळ, हातकणींगले आणण कागल (जज.कोल्हापूर) तालक्
ु यातील काही भागात पाण्याच्या

अनतवापरामुळे क्षारपड जशमनीच्या क्षेत्रात वाढ झाली असन
शिरोळ तालुक्यातील काही
ू

िेतकऱ्याींच्या जशमनी कोणत्याही कामासाठी उपयोगाच्या नसल्याचा ननषकषश मद
ृ सींधारण
ववभागाने माहे ऑगथ्, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान काढला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या ननषकषाशनस
ु ार या ववभागाने कोणकोणत्या उपाययोजना सच
ु ववल्या आहे त,

(३) असल्यास, या उपाययोजनाींची अींमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे
काय ?

वव.स. ४५० (32)
प्रा. राम शशांदे (२७-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२)

जजल्हा जलसींधारण अगधकारी, कोल्हापूर याींनी राषरीय कृषी ववकास योजनेअींतगशत शिरोळ

तालुक्यातील क्षारपड जमीन सध
ु ारणा करणेसाठी बींदीथत ननचरा प्रणालीदवारे उपाययोजना
सच
ु ववल्या आहे त.

(३) अदयाप नाही.
___________
सातारा जजयाहयात िृवष ववभािािडील जलयक्
ु त शशवारचा ननधी अखधचवत राहहयायाबाबत
(३७)

११०४८७ (१०-०४-२०१८).

श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे िाव),

श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील

(१) सातारा जजल्हयात कृवष ववभागाकडील जलयुक्त शिवारासह इतर कामाींची चौकिी सुरु
असल्याने गेल्या वषशभरात कृवष ववभागाला पाणलो्च्या कामासाठी शमळालेल्या रु. २० को्ी
ननधीपैकी १८ को्ी रुपये अखगचशत राहहले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अखगचशत राहहलेला ननधी जजल्हयातील ववववध गावाच्या पाणीपरु वठा
योजनाींसाठी खचश करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलयुक्त शिवार व पाणलो्ची कोणकोणती कामे पूणश न झाल्यामळ
ु े रक्कम

अखगचशत राहहली, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
सातारा जजल्हयात जलयुक्त शिवार अशभयान सन २०१६-१७ मध्ये ननवडलेल्या २१०

गावाींत कृषी ववभागादवारे २१२९ कामे प्रथताववत करण्यात आली होती.

सदर कामे पण
ू श

करण्यासाठी वविेष ननधी अींतगशत २२.९५ को्ी ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला असून
त्यानूसार माहे माचश, २०१८ अखेर सींपूणश ननधी खचश झालेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शासनामाफवत होणाऱ्या बालिह
ृ ाच्या तपासणीमध्ये सोलापूर जजया्यातील
बालिह
ृ ाांचा समावेश िरण्यात ्यायाबाबत

(३८)

११०५१२ (०४-०४-२०१८).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बालगह
ृ ाींचे सुधाररत धोरण तयार करण्यासाठी जवळपास ९६३ सह सोलापूर
जजल्हयातील

८८ बालगह
ृ ाींचे सन

२०१५

मध्ये

मा.महहला व बालववकास मींत्री याींच्या

आदे िानस
ू ार हाय इन्पेक्िन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय

वव.स. ४५० (33)
(२) असल्यास, सोलापूर जजल्हयातील ८८ पैकी २४ बालगह
ृ ाींचा समावेि करण्यात आल्याने
सींथथाचालकाींसमोर समथया ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन सींथथा चालकाींची समथया दरू करण्यासाठी कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०६-२०१८) : (१) व (२) िासन ननणशय क्र. बालग-ृ २०१५/ प्र.क्र. ५०/

का-८/ मींब
ु ई हदनाींक १३ जल
ु ै २०१५ अन्वये सींपण
ु श महाराषरातील थवींयसेवी सींथथाींच्या
बालगह
ृ ाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये सोलापूर जजल््यातील सींथथाचा समावेि
आहे . तसेच तपासणी करण्यापुवी सवश बालगह
ृ ाींना तपासणी बाबत जजल्हा महहला व बाल
ववकास अगधकारी याींचम
े ाफशत कळववण्यात येवून त्यानींतरच तपासणी करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सावली (जज.चांद्रपूर) तालुियातील वन्यप्राणाांच्या हयायायात
जखमी व्यक्तीस नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत

(३९)

११०८४८ (३१-०३-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (्वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सावली (जज.चींद्रपूर) तालुक्यातील चाींदली बुज येथील धोंडू पोचू गोलावार याींचेवर सावली

वनपररक्षेत्रात हदनाींक २२ मे, २०१६ रोजी रानडुकराने हल्ला करून गींभीर जखमी केले असता
त्याींच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले असे असताींना सुध्दा गेल्या हदड
वषाशपासून वन ववभागाकडून अदयापही मदत दे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन्य प्राण्याींच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यामळ
ु े आथीक नक
ु सान भरपाई

शमळण्याबाबत धोंडू पोचू गोलावार याींनी वनपररक्षेत्र अगधकारी सावली याींच्याकडे माहे मे, २०१६
रोजी वा त्यादरम्यान प्रथताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, वन्य

प्राण्याींच्या

हल्ल्यात

जखमी

झालेल्या

व्यक्तीींना

आगथशक

मदत

शमळण्याबाबत िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) चींद्रपूर वन ववभागातील श्री. धोंडू पोचू
गोलावार

याींचे प्रकरणासोबत वैदयकीय प्रमाणपत्र नसल्याने ते गींभीर जखमी होते ककीं वा नाही

याबाबत ननजश्चती नाही.

सींबींगधत िासन ननणशयातील अ्ीींची पत
श ा होत नसल्याने नक
ु त
ु सान

भरपाई दे ण्यात आली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४५० (34)
नाशशि जजया्यातील अांिणवाडयाांमधील िैरसोयीबाबत
(४०)

१११०६३ (०४-०४-२०१८).

श्री.राजाभाऊ (पराि) वाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय महहला

व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाशिक जजल््यात अींगणवाड्याींच्या तपासणी दरम्यान २५० ते ३०० अींगणवाड्याींना
वपण्याचे पाणी, िौचालय सारख्या मुलभूत सुववधाच उपलब्ध नसल्याची बाब माहे जानेवारी
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आली, हे खरे आहे काय
(२)

असल्यास,

१००

ते

१५०

अींगणवाडी

इमारतीींना

छप्परच

नसल्याने

ववदयार्थ्यायांना

उघड्यावरच शिक्षण घ्यावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय चौकिीत काय आढळून आले

(४) असल्यास, अींगणवाडीतील ववदयार्थ्यायांना मुलभूत सुववधा, इमारत पुरववण्याच्या दृष्ीने
िासनामाफशत कोणती कायशवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

सदर अींगणवाडीतील ववदयाथी व अींगणवाडी सेववका याींना वपण्याचे पाण्यासाठी अथवा

िौचालयाचे समथयाींना सामोरे जावे लागत आहे अिी पररजथथती नाही. जजल्हयातील सवश
अींगणवाडी केंद्रावर वपण्याचे पाण्याची व्यवथथा आहे . अींगणवाडी केंद्रावर िौचालयाची सुववधा
पयाशयी मागाशने उपलब्ध करुन दे ण्याच्या सच
ू ना सींबींगधत बाल ववकास प्रकल्प अगधकारी याींना
महहला

व

बाल

ववकास

अगधकारी,

जजल्हा

पररषद,

नाशिक

आहे .

याींचेकडून

दे ण्यात

आले

(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) महहला व बाल ववकास ववभाग, िासन ननणशय हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ च्या
िासन ननणशयान्वये सन २०१७-१८ पासून जजल्हा वावषशक योजनेमधन
ू ५०% नववन अींगणवाडी
बाींधकामासाठी व जुन्या अींगणवाडीत ककरकोळ दरु
ु थतीसाठी तसेच ज्या अींगणवाडीत िौचालये
नाहीत

तेथे

िौचालये

बाींधण्यासाठी

५०%

प्रमाणे

ननधीचे

प्रावधान

करण्यात

आलेले

आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे शशांदाळवाडी (ता.औसा, जज.लातूर) येर्थील पाझर तलाव िामास मांजुरी दे ण्याबाबत
(४१)

११११३८ (०४-०४-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे शिींदाळ वाडी (ता.औसा, जज.लातूर) येथील पाझर तलावाच्या कामास मींजुरी
दे ण्याबाबत लातरू ग्रामीण थथाननक लोकप्रनतननधीनी मा.जलसींधारण मींत्री याींना

हदलेल्या

ननवेदनाच्या अनुषींगाने सदर पाझर तलावाचा प्रथताव मान्यतेसाठी तात्काळ सादर करण्याचे

वव.स. ४५० (35)
आदे ि मा.अधीक्षक अशभयींता जलसींधारण ववभाग औरीं गाबाद याींना हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१७
रोजी वा त्यासम
ु ारास हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामासाठी ककती खचश येत असून सदरचा प्रथताव सादर करुन मींजुरीसह
ववलींबाची चौकिी करून सींबगधत दोषी अगधकाऱ्यावर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२७-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे.
(२) प्रथताववत पाझर तलावाचे सवेक्षण व अन्वेषणाचे काम पण
ु श करण्यात आले असन
ू

सववथतर अींदाजपत्रक व नकािे तयार करण्यात आले आहे. अींदाजपत्रकानस
ु ार रु.३८४.३७ लक्ष
एवढा खचश आहे. तथावप सदर तलाव प्रचशलत आगथशक मापदीं डात बसत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धचखली (ता.िरवीर, जज.िोयाहापूर) येर्थील वन ववभािाच्या वनरक्षिाांना
(४२)

जांिलाची सुरक्षा िरण्यासाठी शस्त्राांचा पुरवठा िरण्याबाबत

१११७२० (१०-०४-२०१८).

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांिले) :

सन्माननीय वने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गचखली (ता.करवीर, जज.कोल्हापूर) येथील वन ववभागाचे वनरक्षक िथत्राववनाच जींगलाची
सरु क्षा करीत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, काही महहन्यापूवीच येथील नसशरीत दरोडा पडून रक्तचींदनाची लाकडे पळववली
गेली त्यावेळी वनरक्षकाींकडे िथत्र नसल्याने ते प्रनतकार करु िकले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या वनरक्षकाींना आवश्यक त्या िथत्राींचा परु वठा केव्हा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मुनिांटीवार (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) कोल्हापूर वन ववभागामध्ये करवीर
वनपररक्षेत्रात मौजे गचखली मध्यवती रोपवा्ीका आहे . मौजे गचखली येथे कोणतेही वनक्षेत्र

येत नाही. सदर रोपवा्ीकेमध्ये १ वनरक्षक व २ वनमजरू कायशरत असन
ू वनमजरू याींना
िथत्रपुरवठा अनुज्ञेय नाही. हदनाींक १८.७.२०१७ रोजी रात्रपाळीस २ वनमजूर कायशरत असताना
पहा्े १.०० ते ३.०० वाजता या कालावधीत १० ते १२ िथत्रधारी अज्ञात व्यक्तीींनी गचखली
रोपवा्ीकेत जाऊन रात्रपाळी करीता असणाऱ्या वनमजूराींना

िथत्राचा धाक दाखवून जीवे

मारण्याची धमकी दे ऊन व मारहाण करुन त्याींना दोरखींडाने बाींधन
ू ठे वले व रोपवा्ीकेमध्ये

गुन्हे कामातील जप्त मुद्देमाल ठे वलेल्या बींहदथत गोडावूनचे खोलीचे कुलूप तोडून तसेच खोली

मधील बींद वपींजऱ्याचे कुलूप तोडून त्यातील जप्त मुद्देमालामधील चींदन तेलाचे ४ डबे एकूण
१०० कक.ग्रॅ., चींदन चुरा ५ पोती व त्याचबरोबर बींदीथत जप्त वाहनातील रक्तचींदन माल ५.००
्न चोरुन अज्ञात वाहनातून घेऊन गेले.

वव.स. ४५० (36)
(३) व (४) कोल्हापूर वनववभागातील वनपाल/वनरक्षक याींना जजल्हा पोलीस अगधक्षक
याींचेकडील प्रशिक्षकामाफशत िथत्रहाताळणी चे प्रशिक्षण दे ऊन वनपाल/वनरक्षक याींच्यासाठी
SLR रायफल व SLR रायफलीचा दारुगोळा पुरवठा करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे .
___________

मौजे ्ळते व मौजे घोसरवाड (जज.िोयाहापूर) येर्थील िरवीर वनक्षेत्रपाल याांच्या
पसरक्षेत्रास िेलेली वक्ष
ृ लािवड पाण्याअभावी अयशस्वी झायायाबाबत

(४३)

१११७४० (३१-०३-२०१८).

डॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांिले) :

सन्माननीय वने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे आळते व मौजे घोसरवाड (जज.कोल्हापूर) येथील करवीर वनक्षेत्रपाल याींच्या

पररक्षेत्रास केलेली वक्ष
ृ लागवड पाण्याअभावी अयिथवी झाली असून जुन्याच खड्डयात हदनाींक
११ डडसेंबर,२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास पुन्हा वक्ष
ृ लागवड करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (२०-०६-२०१८) : (१) अींितः खरे आहे .

(२) अपर प्रधान मुख्य वनसरीं क्षक (मुख्यालय) सामाजजक वनीकरण, पुणे याींनी हद. २८ व हद.
२९ डडसेंबर, २०१७ रोजी तक्रारीमध्ये नमद
ू रोपवन कामाींना भे्ी दे ऊन वथतजू थथतीची पाहणी
केली असता कामामध्ये ववत्तीय व प्रिासकीय अननयशमतता आढळून आलेली आहे .

(३) व (४) प्राथशमक चौकिीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या सींबींधीत वनक्षेत्रपाल, वनपाल व

वनरक्षक याींना ननलींबबत करण्यात आले असून त्याींच्याववरुध्द म.ना.से. (शिथत व अवपल)
ननयम १९७९ मधील ननयम ८ अींतगशत शिथतभींगववषयक कायशवाही सरु
ु करण्यात आली आहे .
___________

सरिारी वन जशमनीच्या बाबत झड
ु पी जांिलाच्या धतीवर शेतिऱ्याांना (जमीन िसणाऱ्या)
जशमनी दे ण्याबाबत सशमती िठीत िरण्याबाबत

(४४)

१११९९६ (३१-०३-२०१८).

सोनावणे (जुन्नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववदभाशतील झड
ु पी जींगलाच्या िेतकऱ्याींच्या ताब्यात असलेल्या जशमनी व वन खात्यास

कायश आयोगानुसार वनसींवधशन करणे िक्य नाही, अश्या छोट्या तक
ु ड्यामध्ये ववभागलेल्या
जशमनी िासनाने धोरण थवीकारत केंद्र िासन परवानगीनुसार प्रत्यक्ष जशमनी कसणाऱ्या
िेतकऱ्याला जशमनी कायमथवरूपी दे ण्याचा धोरणात्मक ननणशय केंद्र िासनाच्या सींमतीने
घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ४५० (37)
(२) खाजगी वन अगधननयम १९७५ नुसार ३५/१ व ३५/३ नुसार नोह्सा हदलेल्या जशमनी
सींपादन करण्याचा ननणशय घेण्यात आला तथापी अदयापपयशत या जशमनीच्या सींपादनाची

कायशवाही पूणश झालेली नाही अिा कायशवाही पूणश न झालेल्या जमीनी िेतकऱ्याींना परत दे ण्याचा
ननणशय गोदरे ज अँड ब्ईज प्रकरणी सवोच्च न्यायालयाने हदला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) यासींबधी ववदभाशप्रमाणेच पजश्चम महाराषराला दे खील झड
ु पी जींगलाचा ननयम लावून
िेतकऱ्याींना जशमनी परत दे ण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी माहे जुलै, २०१७ व माहे
डडसेंबरमध्ये केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत सशमती थथापन करण्याची ववनींती दे खील लोकप्रतीननगधनी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त सशमती थथापन करणेबाबत िासनथतरावर
करण्यात येत आहे

कोणती कायशवाही केली वा

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनिांटीवार (०७-०६-२०१८) : (१) केंद्र िासनाने हदनाींक ४.३.२०१४ च्या पत्रान्वये वन

व्यवथथापनाचे दृष्ीने अयोग्य असलेल्या क्षेत्रापैकी ३ हे .आर पेक्षा कमी, अनतक्रमणाखालील
ककीं वा वनेत्तर वापराखाली असलेले अनुक्रमे ३२२२९.८१ हे ., २७५०७.३४ हे ., २६६७२.१७ हे . साठी

वन (सींवधशन) अगधननयम, १९८० खाली वळतीकरणाबाबत प्रथताव सादर होण्यासाठी सुलभ
कायशपद्धती (Simplified Procedure) ववननदीष् केली आहे . तथावप, जमीनचा वैधाननक दजाश
कायम राहणार असून हदलेले प्रयोजनासाठीच क्षेत्र वापरावयाचे आहे , जर जशमनीचे दजाशत बदल
करावयाचा असेल तर सवोच्च न्यायालयाची मींजूरी घ्यावी लागेल.

(२), (३), (४), (५) व (६) ज्या प्रकरणात खाजगी वने अगधननयमातील कलम २(एफ)(तीन)

खाली सींपाहदत झाले आहे अिा प्रकरणात केवळ ३५(३) ची नो्ीस हदल्यामुळे सींबींगधत क्षेत्र
खाजगी वन ठरत नसून त्यासाठी अिी नो्ीस हदल्यानींतर नो्ीस सींबींगधताींस तामील होणे इ.

कायशवाही होणे आवश्यक आहे . तसेच नो्ीस वरील कायशवाही ठराववक कालावधीत पण
ू श होणे
आवश्यक आहे असे मा.सवोच्च न्यायालयाने खाजगी वनासींदभाशत हदनाींक ३०.०१.२०१४ रोजी
च्या ननणशयात नमूद वादीींच्या बाबतीत थपष् केले आहे
करण्यासींदभाशत आदे िात नमद
ू

सदर आदे िाची अींमलबजावणी

१९ यागचकाकत्यांसींदभाशत प्रकरणननहाय आवश्यक कायशवाही

करण्याबाबत िासनाच्या हदनाींक १२.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये सींबींगधत प्रागधकरणास सच
ू ना

दे ण्यात आल्या आहे त. मा.सवोच्च न्यायालयाचा सदर ननणशय इतराींना लागू करण्यासींदभाशत
राज्यातील खाजगी वनाींसींदभाशत िासनाची भशू मका थपष् करुन त्याबाबतचा धोरणात्मक
ननणशय घेण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे.

ववधी व न्याय ववभागाने राज्यातील खाजगी वनाींसींदभाशत धोरणात्मक ननणशय घेण्यापूवी

त्याबाबत केंद्र िासनाचे अशभमत (concurrence) घेणे अननवायश असल्याबाबत कळववले आहे .
सबब,

मींत्रीमींडळ

ह्प्पणी

मींत्रीमींडळासमोर

मान्यतेसाठी

सादर

करण्यापूवी

धोरणात्मक

ननणशयाच्या अनुषींगाने ननगशशमत करावयाच्या िासन पररपत्रक व िासन ननणशयाचे प्रारुप

िासनाच्या हदनाींक ४.१०.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र िासनास पयाशवरण, वन एवीं जलवायू
पररवतशन मींत्रालयाला पाठववण्यात आले असून केंद्र िासनाचे अशभमत अदयाप अप्राप्त आहे.
___________

वव.स. ४५० (38)
जालना जजयाहयातील जलयुक्त शशवार अशभयानाांतिवत िामाांबाबत
(४५)

११२२२७ (०४-०४-२०१८).

श्री.राजेश टोपे (घनसावांिी) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जालना जजल्हयात हदनाींक १ जानेवारी, २०१७ ते ३१ डडसेंबर, २०१७ पयंत जलयुक्त शिवार
अशभयानाींतगशत ककती कामे हाती घेण्यात आली,

(२) असल्यास, त्यापैकी जलयक्
ु त शिवार योजनेची ककती कामे पण
ू श करण्यात आली आहे त,
(३) असल्यास, त्यावर आतापयंत ककती खचश करण्यात आला आहे ,

(४) असल्यास, जलयुक्त शिवार अशभयानाींतगशत जजल्हयात ककती हे क््र क्षेत्र शसींचनाखाली
आले आहे ?

प्रा. राम शशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) ते (४) जालना जजल्हयात जलयुक्त शिवार अशभयान सन

२०१६-१७ मध्ये एकूण ४६८० कामे हाती घेण्यात आली होती त्यापैकी ४६५० कामे पूणश
करण्यात आली असून ३० कामे प्रगतीत आहे त. सदर कामाींवर रू.८०.४६ को्ी खचश झाला
असून या कामाींमुळे ८७१४४ हे क््र क्षेत्र शसींचनाखाली आले आहे .

तसेच सन २०१७-१८ मध्ये एकूण २५४६ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यापैकी १०१४

कामे पूणश करण्यात आली असून १०७५ कामे प्रगतीत आहे त. सदर कामाींवर रू.७.३९ को्ी खचश
झाला असून या कामाींमळ
ु े २५१५० हे क््र क्षेत्र शसींचनाखाली आले आहे
___________

भोिरदन (जज.जालना) तालक्
ु यात अवैधसरत्या होत असलेली वक्ष
ृ तोड
(४६)

११२२९२ (३१-०३-२०१८).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भोकरदन (जज.जालना) तालुक्यात अवैधररत्या वक्ष
ु सुरु असून
ृ तोड व त्याींची सराशस वाहतक
महसूल व वनववभागाचे अगधकाऱ्याींचे याकडे दल
श होत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८
ु क्ष
च्या नतस-या आठवडयात ननदिशनास आली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, त्याचप्रमाणे जालना जजल्हयात कऱ्हाड बींदी असताींना वक्ष
ृ तोड करणा-या ्ोळया

गावागावत कफरुन िेतकऱ्याींिी जवळीक करुन व पैिाचे आशमष दाखवून झाडे तोडली जात
आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय
(४) असल्यास, चौकिीनूसार िासनाकडून दरवषी झाडे लावा, झाडे जगावा असा नारात दे त

वक्ष
लागवडीवर को्यावधी रुपये खचश केले जात असन
दस
ू
ू रीकडे मात्र प्रिासनातील
ृ

अगधकाऱ्याींच्या ननषकाळजीपणामळ
ु े मोठया प्रमाणावर वक्ष
ृ तोड होत असल्याने या प्रकरणी
िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.

वव.स. ४५० (39)
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) व (५) अवैध वक्ष
ृ तोड व अवैध वाहतूक होऊ नये यासाठी अगधकारी व कमशचारी
याींच्याकडून वारीं वार गथत केली जाते. प्रिासनातील अगधकारी यामध्ये कोणताही हलगजीपणा
करत नाहीत.

___________
मध्ये रे यावेने पनवेल-वसई दरम्यान होणाऱ्या नववन रे यावे मािावच्या
बाांधिामात बाधीत होणारी वक्ष
ृ तोडण्यास हदलेली मांजरू ी
(४७)

११२३१४ (३१-०३-२०१८).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )व :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनाच्या डेडडके्े ड क्ररड्र क्पोरे िन ऑफ इींडडयाच्या वतीने पनवेल-वसई
दरम्यान मध्य रे ल्वेच्या समाींतर जड वाहतक
ू साठी नववन रे ल्वे मागश ्ाकण्याकररता रे ल्वे
मागाशच्या बाींधकामात बागधत होणारी एकूण ७४७ झाडे तोडण्यास मींजूरी हदली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरची परवानगी दे ताींना सदरच्या झाडाींचे पन
ु रोपण करण्यात येणार आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाची भूशमका काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे .

केंद्र िासनाच्या हदनाींक ६.१.२०१३ चे पत्रान्वये केंद्र िासनाची तत्वत: मींजरू ी प्राप्त झाली

आहे . तत्वत: मींजूरीच्या पत्रातील अ्ीींची पुतत
श ा प्रकल्प यींत्रणेकडून झाल्यानींतर प्रथतुत
प्रथतावतींगत
श कामे करण्यास व झाडे तोडण्यास मुख्य वनसींरक्षक (प्रा.), ठाणे याींचे पत्र हदनाींक
१.८.२०१५ अन्वये परवानगी प्राप्त झाल्यानींतर प्रथतावातींगत
श वनक्षेत्रातील झाडे तोडण्यात आली
आहे त.
सदर प्रथतावास केंद्र िासनाचे हदनाींक १६.१२.२०१५ चे पत्रान्वये ववगधवत मान्यता प्राप्त झाली
आहे .
(२) व (३) सदर प्रथतावातींगत
श वनक्षेत्राच्या बदल्यात अवनत वनक्षेत्रावर पयाशयी वनीकरण
करण्याकररता डहाणू वनववभागातील ११७ हे क््र अवनत क्षेत्र प्रथताववत करण्यात आले आहे.
___________

हहांिोली जजया्यातील लोहिाव, उमरदरा, सवड व अन्य चार अशा सात िावातील पाझर
तलावाची िामे अनेि वषावपासून अपूणाववस्र्थेत असयायाबाबत
(४८)

११२५७७ (०४-०४-२०१८).

श्री.तानाजी मुटिुले (हहांिोली) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण

वव.स. ४५० (40)
(१) हहींगोली जजल््यातील लोहगाव, उमरदरा, सवड व अन्य चार अिा सात गावातील पाझर
तलावाची कामे गेली अनेक वषाशपासून अपूणाशवथथेत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१७ वा त्या
दरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावाच्या पाझर तलावाच्या कामावर िासनाने लाखो रुपयाचा ननधी खचश
केला असून अदयापही काम पूणश झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे . रोहयो अींतगशत सुरू केलेली पाझर
तलावाची १६ कामापैकी ८ कामे अपूणाशवथथेत आहे त हे खरे आहे .

(२) अींित: खरे आहे . सदर योजनाींवर १० ्क्के पेक्षा कमी खचश झाल्याने सदर कामे रोहयो
मधन
ू वगळण्यात आली आहे त.

(३), (४) व (५) जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या बैठकीत सदर आठ अपूणश कामे जलयुक्त शिवार
योजनेतून घेण्याच्या सूचना मा.पालकमींत्री याींनी हदल्या होत्या. त्यानस
ू ार आठ पैकी तीन
कामाींना जजल्हाथतरीय सशमतीने मान्यता हदली असन
ू प्रिासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात
आलेली आहे त. अपण
ू श कामे ननधी उपलब्धततेनस
ू ार पण
ू श करण्याचे ननयोजन आहे .
___________

औरां िाबाद येर्थील ्रधिरण्या (सॉ शमल) बांद िेयायाबाबत
(४९)

११३५३६ (१०-०४-२०१८).

श्री.अतुल सावे (औरां िाबाद पूव)व :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात एकूण ४००० पेक्षा जाथत

आरगगरण्या (स् शमल) असन
ू फक्त औरीं गाबाद िहरात

१०५ च्या स् शमल आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

फक्त औरीं गाबाद मधील आरगगरण्या (स् शमल) प्रदष
ू ण ववभागाची परवानगी

नसल्याचे कारण दे ऊन

बींद करण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आरगगरण्या (स् शमल) बींद करण्यापूवी

प्रदष
ू ण ववभागाकडून कोणत्याही

प्रकारची नो्ीस अथवा पत्र व्यवहार करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

तसेच कोणतीही मद
ु त न दे ता आरगगरण्या (स् शमल) बींद करण्यात आल्या असल्यास

याबाबत चौकिी करुन सींबींगधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीवार (०२-०६-२०१८) : (१) राज्यात ४००० पेक्षा जाथत आरागगरण्या असन
ू
औरीं गाबाद िहरात एकूण ५५ आरागगरण्या आहे त.
(२) हे खरे आहे .

वव.स. ४५० (41)
हवा प्रदष
श ा न केल्यामुळे
ु ण यींत्रणा न बसववल्यामुळे वेळोवेळी हदलेल्या नो्ीसची पुतत

प्रदष
ु ण ननयींत्रण ववभागाने औरीं गाबाद मधील आरागगरण्या बींद करण्याचे आदे ि दे ण्यात आले
आहे त.

(३) हे खरे नाही.
महाराषर प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींडळाने ववनासींमती पत्र असलेल्या आरागगरण्याींना बींदचे आदे ि
दे ण्यापूवी नो्ीस हदलेल्या आहे त.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

सेलू (जज.वधाव) तालुक्यातील बोरधरण व िेळझर येर्थील पयवटन स्र्थळाचा वविास िरण्याबाबत
(५०)

११४७३२ (०४-०४-२०१८).

डॉ.पांिज भोयर (वधाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील

(१) महाराषर िासनाच्या पयश्न ववकास ववभागामाफशत सेलू (जज.वधाश) तालुक्यातील बोरधरण
व केळझर येथील पयश्न थथळचा ववकास करण्याकररता रुपये १० को्ी ननधी मींजरू केला, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर कायशक्रमाचे

भुशमपूजन मा.राज्यमींत्री, पयश्न

ववकास याींचे

हथते

महहन्यापूवी झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बोरधरण व केळझर येथील पयश्न थथळाचा ववकास करण्याबाबत िासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (१३-०७-२०१८) : (१) दोन्हा पयश्न थथळाींच्या ववकास कामाींसाठी २०१६२०१७

या आगथशक वषाशमध्ये रू.८८५.०१ लक्ष एवढ्या रकमेस प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात

आली असून त्यापैकी रू.११० लक्ष एवढा ननधी जजल्हागधकारी,वधाश याींना ववतरीत करण्यात
आला आहे .

(२) सदर कायशक्रमाचे भूमीपूजन हद.७/११/२०१७ रोजी करण्यात आले आहे .

(३) भाग(१)मध्ये नमद
ू केल्याप्रमाणे ननधी मींजरू केला असन
ू दोन्ही हठकाणची कामे प्रगतीत
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ववधान भवन :
नािपूर.

___________

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

