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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी  
  
  
 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पाचवे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील शाळाांनी प्रत्यक्ष किां वा अप्रत्यक्ष गणवेश व अन्य  
शैक्षणणि साहहत्याांची सक्ती न िरण्याबाबत 

  

(१)  १०६३४ (०४-०८-२०१५).   श्री.अननल भोसले, श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शाळाींनी प्रत्यक्ष ककीं िा अप्रत्यक्ष गणिेश ि अन्य शैक्षणणक साहित्याींची सक्ती क  
नये असा शासन ननणणय असताना पुणे शिरातील बिूताींश शाळाींनी आपल्या सींकेत स्थळािर 
गणिेश विकणाऱ्या दकुानदाराींची नािे हदली असून याच दकुानाींतून गणिेश खरेदी करािा अस े
सुचविण्यात आल्याच ेमािे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात ननदशणनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार शासन ननणणयाची अींमलबजािणी न 
करणाऱ्या शाळाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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ििक रोगावर उपचार पध्दतीमध्ये रेडीओथेरेपीचा समावेश असल्याबाबत 
 (२)  १५२०७ (२९-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ककण रोगािरील उपचार पध्दतीमध्ये रेडीओथेरेपीचा समािेश असनू रेडीओथेरेपी ि ब्रेकीथेरपी 
ह्या थेरेपीकररता कोबाल््चा साठा पूरेसा पूरिठा िोत नसल्यामुळे ि कोबाल्् यूनन् फार जून े
असल्यामळेु िे्ीींग ललस्् तयार आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सींपूणण मिाराषरात पदव्यूत्तर रेडडओथेरपी िा अ्यासक्रम कुठे लशकविला जातो 
तसेच सदर अ्यासक्रमाच्या जागा िाढिून देण्याकररता तसेच गोरगररब जनतेला स्िस्त दरात 
उपचार देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-११-२०१६) : (१) नािी. 
(२) ि (३) मिाराषरात रेडीओथेरेपी अ्यासक्रम लशकविण्यात येणाऱ्या सींस्था आणण त्यामधील 
उपलब्ध जागा पुढीलप्रमाणे आिेत. शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय, नागपूर-०२ जागा, ्ा्ा 
मोमोररअल सें्र, मुींबई-१६ जागा, मिात्मा गाींधी इन्सन्स््ट्यू् ऑफ मेडीकल सायन्सेस, िधाण-१ 
जागा आणण  रल िैद्यकीय मिाविद्यालय लेणी-१ जागा, गँ्र् शासकीय िैद्यकीय 
मिाविद्यालय, भायखळा, मुींबई येथे ०२ प्रिशेक्षमतेसि एम.डी.रेडीओथेरेपी अ्यासक्रम सु  
करण्याकररता शासनाने आिश्यकता प्रमाणपत्र हदले िोते. भारतीय आयुविणज्ञान पररषदेने उक्त 
सींस्थेचे ननरीक्षण केले असून ननरीक्षणादरम्यान दशणविलेल्या त्रु्ी पतुणतेची कायणिािी सींस्था 
स्तरािर सु  आिे.  

___________ 
 

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय (नागपूर) येथे चतुथक शे्रणी  
िमकचाऱयाांची व नससेची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 (३)  १५२४१ (२९-०४-२०१६).   श्री.नागो गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :   
ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ११०५५ ला हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सींदभाणत 
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालयात चतुथण शे्रणी कमणचा-याींची ि 
पररचारीकाींची अनेक ररक्त पदे आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, एकूण ककती पदे ररक्त आिेत ि केव्िापासून तसेच ररक्त पदे भरण्यासींबींधी 
शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१६-११-२०१६) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
       ग्-ड च्या ररक्त असलेल्या पदाींिर ननयलमत कमणचाऱ्याींची सरळसेिेने ननयुक्ती 
करण्यािर शासन ननबधं असल्याने बदली कमणचाऱ्याींची २९ हदिसाींच्या तत्त्िािर ननयुक्ती 
करण्यात येते. 
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      तसेच शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालयाींमध्ये पररसेविकाींची पदे नसतात फक्त 
सािणजननक आरोग्य पररसेविका िे पद मींजूर असत.े शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय नागपूर 
येथे सािणजननक आरोग्य पररसेविकेचे २ पदे मींजूर असून त ेपद ररक्त नािी. 
(२) सन २००९ पासून चतुथणशे्रणी कमणचाऱ्याींची ४२ पदे नागपूर येथ ेररक्त आिेत. 
       राज्यातील सिण शासकीय मिाविद्यालय ि  ग्णालयामध्ये हदनाींक ३०/०६/२०१४ च्या 
शासन पत्रान्िये लाड पागे सलमतीच्या लशफारशीनसुार िारसा िक्क तत्त्िािर ननयुक्ती देण्यात 
येत आिे. तसेच अनकुीं पा तत्त्िािर ननयुक्ती देण्यात येत आिे. यालशिाय नागपूर येथ ेररक्त 
पदािर कायणरत असलेल्या २७ बदली कमणचाऱ्याींची सेिा शासन ननणणय हदनाींक ७/१२/२०१५ 
अन्िये ननयलमत करण्यात आल्या आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
 

राज्यातील राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेच ेनामाांतर िरण्याबाबत 
 (४)  १५६२१ (०२-०५-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोि ऊर्क  भाई जगताप, श्री.सतेज ऊर्क  
बांटी पाटील : सन्माननीय सावकजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राजीि गाींधी जीिनदायी योजनचेे नामाींतर करण्याबाबत शासन विचाराधीन 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राजीि गाींधी जीिनदायी योजनेंतगणत मागील ३ िषाणत अद्यापपािेतो ककती 
 ग्णाींिर उपचार करण्यात आले आिेत, त्याचा तपशील काय आिे, 
(३) उक्त प्रकरणी शासनाची भूलमका काय आिे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२) राजीि गाींधी जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगणत हद. २ जुलै, २०१२ पासुन ते आजतागायत 
(हद.१९ जुल,ै २०१६ पयणत) राज्यात ५,३७,५८०  ग्णाींिर ९,३४,८८२ शस्त्रकक्रया ि उपचार 
करण्यात आलेले आिेत. 
(३) मींत्रत्रमींडळाच्या ननणणयानुसार हद. ४ ऑगस््, २०१६ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये मिात्मा 
ज्योनतबा फुले जन आरोग्य िी निीन योजना लिकरच राबविण्यात येणार आिे. 
  

___________ 
 

खाजगी रुग्णालये अँजजओप्लास्टीसारख्या शस्त्रकियेसाठी जास्त रक्िम घेत असल्याबाबत 
(५)  १६१५६ (०२-०५-२०१६).    अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती ववद्या 
चव्हाण, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरद्र प पाटील,      
श्री.रामराव वडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्क  भाई 
जगताप : सन्माननीय सावकजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सिणसामान्याींसाठी िरदान ठरलेल्या राजीि गाींधी जीिनदायी योजना राबविणा-या 
खाजगी  ग्णालये अँन्सजओप्लास््ीसारख्या शस्त्रकक्रयेसाठी जास्त रक्कम घेत असल्याचे मािे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर खाजगी  ग्णालयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

  
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) : (१) िोय. 
     अॅन्सन्जओप्लॉस््ीसारख्या शस्त्रकक्रयेसाठी मािे जानेिारी, २०१६ मध्ये  ग्णाींकडून 
अनतररक्त पैशाची मागणी अथिा पैसे घेण्यात आल्याच्या २३ रूग्णालयाींकडील ४६ तक्रारी 
प्राप्त झालेल्या आिेत. 
(२) उपरोक्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने विमा कीं पनीव्दारे ननयुक्त ह्.पी.ए. माफण त चौकशी केली 
असून सिणच २३ रूग्णालयाींना कारणे दाखवा नोटिस टदलेली आहे. त्यापैकी १९ रुग्णालयाांनी 
सदर नो्ीसला समाधानकारक उत्तर हदलेले आिे ३ रूग्णालयाींना कारणे दाखिा नो्ीस हदलेली 
आिे. त्यापैकी १९  ग्णालयाींनी असमाधानकारक उत्तर हदल्याने रूग्णालय अींगीकरण 
सलमतीच्या ननणणयानसुार त्याींच े ननलींबन केले िोते. रूग्णालयाविरूध्द असलेल्या तक्रारीच े
ननिारण झाल्यानींतर त्याींचे ननलींबन रद्द केले आिे. सद्य:न्सस्थतीत एका रूग्णालयाच ेअींगीकरण 
रद्द (De-empanelled) केलेले आिे. 
(३) प्रश्न उदभित नािी. 
  

___________ 
  

जजल्हा पररषदेतील गट-ब अधधिाऱयाांच्या बदल्या िरण्याच े 
अधधिार जजल्हापररषदेला देण्याबाबत 

  

(६)  १६२२९ (०२-०५-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्सजल् िा पररषदेला शासन ननणणयानुसार योजनाींच ेताींत्रत्रक प्रशासकीय अधधकार प्रदान केलेले 
असताना सींचालक स् तराि न सींबींधधत सींचालकाींची ताींत्रत्रक मींजूरी घेण् याच ेआदेश काढण् यात 
येतात, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच १५ लक्ष  पयाींपयतंची कामे ग्रामपींचायतीींना देताना विननहदणष ् कामालशिाय इतर 
योजनाींची कामे सींबींधधत प्रशासकीय अधधका-याींना देण् याबाबत स् पष ् ननददेश देण् यात आलेले 
नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, न्सजल् िा पररषदेतील क ि ड ग्ातील कमणचा-याींच् या सािणत्रत्रक बदल् या करताना 
न्सजल्िापररषदेच्या पदाधधका-याींना विश् िासात घेण् यात येत नािी, िे खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, न्सजल् िा पररषदेतील ग् ब अधधका-याींच् या बदल् या करण् याचे अधधकार न्सजल् िा 
पररषदेला देण्यात येणार आिेत काय, 
(५) तसचे जलयुक् त लशिार योजनेची अींमलबजािणी िोण् यासाठी ५० ्क् के ननधीच े ननयोजन 
न्सजल् िा स् तरािर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण् यात येत आिे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     या विभागाच्या हद.३१.१.२०१३ च्या शासन ननणणयातील भाग-४ मध्ये विकास योजना 
याींच्या सींबींधातील ताींत्रत्रक मान्यता देण्याच े अधधकार प्रदान केले आिेत. सदर शासन 
ननणणयातील भाग-४ मधील अ.क्र.३ नुसार मुख्य कायणकारी अधधकारी/अनतररक्त मुख्य कायणकारी 
अधधकारी याींना रूपये ५०,००,०००/- पयतं ताींत्रत्रक मान्यता देण्याच ेअधधकार प्रदान करण्यात 
आले आिेत. तसेच अ.क्र.४ नुसार रूपये ५०,००,०००/- ि त्यािरील खचाणस शासनाच्या सींबींधधत 
प्रशासकीय विभागाच्या अधधपऱ्याखालील राज्यस्तरीय आयुक्त/राज्यस्तरीय सींचालक याींना 
ताींत्रत्रक मान्यता देण्याच ेअधधकार प्रदान करण्यात आले आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 
     ग्रामविकास विभागाच्या हदनाींक २५ माचण, २०१५ च्या शासन ननणणयातील मुद्दा क्र.६ 
नुसार िेगिेगळ्या योजनाींमधून ग्रामपींचायत के्षत्रात कायाणन्सन्ित करण्यात याियाची अन्य सिण 
काम ेसींबींधधत प्रशासकीय विभाग ज्या कायाणन्ियीन एजन्सी/यींत्रणमेाफण त करून घेऊ इन्सच्ितो 
त्या कायाणन्ियीन एजन्सी/यींत्रणेमाफण त करू शकतील अस ेनमुद आिे. 
(३) शासन ननणणय हदनाींक १५/५/२०१४ आस्था-अन्िये न्सजल्िा पररषदेच्या ग्-क (िगण-३) ि 
ग्-ड (िगण-४) च्या कमणचाऱ्याचे धोरण ननन्सश्चत करण्यात आले असून, त्यामधील प्रकरण २ 
मधील भाग-४ (क) मध्ये न्सजल्िा स्तरीय बदल्याींची प्रकक्रया पार पाडण्यासाठी न्सजल्िा पररषद 
अध्यक्ष याींना िेळेपूिी तारीख देण्याची विनींती करािी. तसेच बदल्या करण्याच्या हदिशी 
पूिणननयोन्सजत िेळी ि हठकाणी न्सजल्िा पररषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ि विषय सलमतीच्या सभापती 
याींच्या समक्ष सींबींधधत कमणचाऱ्याींना बदलीन े पदस्थापना देण्याची प्रकक्रया समुपदेशाींने पूणण 
करण्यात यािी अशा तरतुदी आिेत. 
     तसेच सदर शासन ननणणयातील प्रकरण ३ भाग-४ (क) नसुार तालुकास्तरीय बदल्या 
करताना उपरोक्त प्रमाणे पींचायत सलमतीच े सभापती याींना िेळेपूिी तारीख देण्याची विनींती 
करण्यात येते. त्यामुळे न्सजल्िा पररषदेतील क ि ड ग्ातील कमणचाऱ्याींच्या सािणत्रत्रक बदल्या 
करताना न्सजल्िापररषदेच्या पदाधधकाऱ्याींना विश्िासात घेण्यात येत नािी िे िस्तून्सस्थती खरी 
नािी. 
(४) शासनाच्या हदनाींक ४/२/२०१५ रोजीच्या शासन ननणणयान्िये मिाराषर विकास सेिेतील   
ग्-ब अधधकाऱ्याींचे बदल्याच े अधधकार विभागीय आयुक्त याींना देण्यात आले आिेत. सदर 
अधधकार न्सजल्िा पररषदेला देता येणार नािीत. 
(५) ी्ंचाईमुक्त मिाराषर २०१९ अींतगणत राज्यात जलयुक्त लशिार अलभयान हदनाींक ५ डडसेंबर, 
२०१४ च्या शासन ननणणयान्िये राबविण्यात येत आिे. जलयुक्त लशिार अलभयानातगतं उपलब्ध 
क न देण्यात येत असलेल्या सिण ननधी ननयोजन विभागामाफण त DPDC अींतगतं न्सजल्िा 
ननयोजन विकास ि सलमतीमाफण त उपलब्ध क न हदला जातो. सदर सिण ननधीचे न्सजल्िाधधकारी 
याींच्या अध्यक्षतेखालील सलमतीमाफण त ननयोजन केले जात.े  

___________ 
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राज्यात तसेच िोिण प्रदेशातील पाणी टांचाई दरु िरण्याबाबत 
 

  

(७)  १६९८० (०५-१२-२०१६).   अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तसेच कोकणामध्ये सिाणधधक पाऊस पडूनिी पाणी ी्ंचाई ननमाणण िोत असल्यान े
कोकणातील पाणी ननयोजनाची हदशा पूणणपणे चुकली असल्याच ेलशरपूर पॅ्नणच ेप्रणेत ेडॉ.सुरेश 
खानापूरकर तसेच मॅगासेस ेपुरस्कार विजेत ेजलतज्ञ श्री.राजेंद्र लसींि याींनी बदलापूर (न्सज.ठाणे) 
येथील तसेच माणगाि (न्सज.रायगड) येथील पाणी ी्ंचाई सींदभाणत अनुक्रमे हदनाींक २९ डडसेंबर, 
२०१५ ि हदनाींक १८ जानेिारी, २०१६ रोजी आयोन्सजत कायणक्रमाद्िारे शासनाच े ननदशणनास 
आणले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)  तसेच शासनाच्या कृवष विभागात भजूल शास्त्रज्ञ नसल्याने जलसींधारणाची कामे िी 
अताींत्रत्रक अधधकारी/कमणचाऱ्याींकडून करण्यात येत असल्याच े ननदशणनास आले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, भविषयात सन २०२० साली तीव्र पाणी ी्ंचाई उदभिणार असल्याची शक्यता 
विचारात घेता, त्यासाठी राज्यात ि त्याचबरोबर देशभर जलमींदीर बाींधकाम योजना ि लशरपूर 
(न्सज.नींदरूबार) पॅ्नण सारख्या योजना राबविण्याची गरज असल्याचेिी त्याींनी त्याचिेळी विशद 
केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे ? 

  
प्रा. राम शशांदे (०५-१२-२०१६) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     जलयुक्त लशिार अलभयानाींतगणत जलसींधारण कामाच्या स्थळ योग्यतेबाबत भूजल 
सिदेक्षण यींत्रणेकडील भूिैज्ञाननक याींच्या माफण त स्थळ योग्य/अयोग्य बाबतचे प्रमाणपत्र हदले 
जाते. तसचे लघुलसींचन विभाग, ग्रामीण पाणीपुरिठा विभाग याींचकेडील स्थापत्य अलभयींता ि 
कृवष विभागाच्या प्रलशक्षक्षत अधधकारी/कमणचारी याींच्या ननरीक्षणाखाली काम ेकरून कामाचा दजाण 
ि गुणित्ता राखली जात आिे. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) सिांसाठी पाणी- ी्ंचाईमुक्त मिाराषर २०१९ अींतगणत ी्ंचाई पररन्सस्थतीिर कायमस्िरूपी मात 
करण्यासाठी जलसींधारण विभागाच्या हदनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ च्या शासन ननणणयान्िये 
राज्यात जलयुक्त लशिार अलभयान राबविण्यात येत आिे. 
  

___________ 
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पुणे येथील वडगाांव ब्रु येथ ेमुठा नदीपात्रालगत इमारत बाांधावयाची परवानगी हदल्याबाबत 
  

(८)  १७०७२ (०२-०५-२०१६).   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्क  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे येथील िडगाींि ब्रु येथ े मुठा नदीपात्रालगत इमारत बाींधाियाची परिानगी देणाऱ्या 
खडकिासला पा्बींधारे विभागानचे सन २०१० ते २०१२ या कालािधीत पाच विकासकाींना 
बाींधकामासाठी हदलेले ना िरकत आणण पुररेषा नकाश े ग्राह्य ध  नये अस े पत्र पा्बींधारे 
विभागाने मिानगरपाललकेला हदले असल्याचे मािे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान 
ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पा्बींधारे विभागाने हदलेल्या ना िरकत प्रमाणपत्रानुसार मिानगरपाललकेने या 
पाच विकासकाींना परिानगी हदली, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बाींधकामाींना मान्यता देण्याबाबत शासनान े कोणती कायणिािी केली 
आिे िा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१), (२) ि (३) जलसींपदा विभागाच्या के्षत्रत्रय कायणकारी 
अलभयींता ि के्षत्रत्रय शाखा अलभयींता स्तरािरून ५ विकासकाींना सन २०१० त े २०१२ या 
दरम्यान ना िरकत पत्र देण्यात आले िोते. मात्र पुराचा सींभाव्य धोका ्ाळण्याच्या 
दृष्ीकोनातून शासन पररपत्रक हदनाींक ०२/०३/२०१५ अन्िये पूररेषा ि पूरके्षत्र ननन्सश्चत 
करण्याचे अधधकार विभागाच्या के्षत्रत्रय मुख्य अलभयींत्याींना देण्यात आल्यामुळे पूिी 
ननम्नस्तरीय अधधकाऱ्याींकडून देण्यात अलेले ना-िरकत प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येऊ नये ि 
ते रद्द बादल करण्यात येत असल्याच े पुणे मिानगरपाललकेला सींबींधधत के्षत्रत्रय कायणकारी 
अलभयींता याींनी पत्राव्दारे कळविले, अशी िस्तुन्सस्थती आिे. जलसींपदा विभागाकडून पूिी 
ननम्नस्तरीय अधधकाऱ्याींमाफण त देण्यात आलेल्या ५ ना-िरकत प्रमाणपत्रानुसार पुणे 
मिानगरपाललकेकडून केिळ एका विकासकाला बाींधकाम परिानगी देण्यात आली िोती ि 
त्यानुसार बाींधकाम झालेले आिे. िे बाींधकाम नदीच्या ननषेधक पूररेषेच्या बािेर असल्याचे 
के्षत्रत्रय पािणीनुसार आढळून आलेले आिे. उिणररत चार बाींधकामाींचे ना िरकत प्रमाणपत्र रद्द 
करण्याचा ननणणय योग्य असल्यामळेु त्याींना बाींधकामाची मान्यता देण्याचा प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागात अद्यावत रुग्णालये सुरु िरण्याबाबत 
  

(९)  १७७१३ (०२-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराव वडिुते, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
श्री.ख्वाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय सावकजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात नागररकाींमध्ये ककण रोग, हृदयविकार ि उच्च रक्तदाब िे आजार मोठ्या प्रमाणात 
आढळून येत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसचे, सदर आजारािर उपचार करण्यासाठी लागणाऱ्या औषधाींच्या ककीं मतीमध्ये िाढ 
झाल्यान ेि ग्रामीण भागातील  ग्णालयात िैद्यकीय सेिा नसल्यामुळे  ग्णाींची गैरसोय िोत 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) नािी. न्सजल्िा  ग्णालय त े प्राथलमक आरोग्य कें द्र यामध्ये सदर आजाराींची प्राथलमक 
चाचणी, ननदान क न प्राथलमक उपचार हदले जात आिेत. गुींतागुींतीच्या प्रसींगी  ग्णाींना न्सजल्िा 
 ग्णालय, िैद्यकीय मिाविद्यालय येथे तसेच राजीि गाींधी जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगणत 
सींलन्सग्नत असलेल्या  ग्णालयात सींदलभणत केले जात.े 
(३) २० न्सजल्िा  ग्णालयामध्ये ्ा्ा कॅन्सर  ग्णालयातील प्रलशक्षक्षत तज्ञाींमाफण त महिन्यातून 
अथिा १५ हदिसातून एकिेळ ककण  ग्णाींसाठी बािय ग्ण विभाग स्थापन करण्यात आला आिे. 
     राजीि गाींधी जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगणत राज्यामध्ये ककण रोग उपचारासाठी शासकीय 
७२, खाजगी ३११  ग्णालये सींलन्सग्नत करण्यात आले आिेत. येथ ेककण रोगािरील केमोथेरेपी, 
रेडीओथेरेपी ि सजणरी इ. उपचार तसेच हृदयरोग ि उच्च रक्तदाब यामुळे तयार िोणाऱ्या 
गुींतागुींतीिर उपचार केले जातात. 
     त्याचप्रमाणे दोन सींदभण सेिा  ग्णालय ि िैद्यकीय मिाविद्यालये येथ े सुध्दा 
ह्दयविकार ि उच्च् ा रक्तदाब ननदान ि उपचार करण्यात येतात. 
     ककण रोग, ह्दयविकार ि उच्च रक्तदाब सींदभाणतील प्राथलमक लक्षणे आणण उपचारासींबींधी 
माहिती देऊन जनजागतृी करण्यात येत आिे. तसेच ३० िषाणिरील व्यक्तीींची तपासणी क न 
प्राथलमक उपचार हदले जातात. 
     ्ा्ा कॅन्सर  ग्णालयाच्या सिकायाणने CSR अींतगणत ककण रोगाच्या जनजागतृी ि लिकर 
ननदान िोण्याकरीता न्सजल्िा  ग्णालयातील िैद्यकीय अधधकारी ि पररचारीका याींना प्रलशक्षीत 
करण्यात येत आिे. 
     TCCC अींतगणत राषरसींत तुकडोजी मिाराज कॅन्सर  ग्णालय, नागपूर तसेच वििेकानींद 
मेडडकल ररसचण सें्र, लातुर याींना कें द्र शासनाकड ेप्रस्तावित केले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

नाशशि येथील पाटबांधारे ववभागाच्या ववश्रामगहृामध्ये पालिमांत्री, नाशशि  
याांचे सांपिक  िायाकलय सुरु िेल्याबाबत 

 (१०)  १९४०२ (११-०८-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नालशक येथील पा्बींधारे विभागाच्या विश्रामगिृामध्ये मा.पालकमींत्री, नालशक याींच ेसींपकण  
कायाणलय मािे माचण, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सु  करण्यात आले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, विश्रामगिृाची इमारत सींपकण  कायाणलयाला हदल्यामुळे पा्बींधारे विभागाच्या 
िररषठ अधधकाऱ्याींची गैरसोय झाली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींपकण  कायाणलयाच्या नुतनीकरणासाठी लसींिस्थामधील लशल्लक ननधी 
िापरण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार पा्बींधारे विभागामाफण त िररषठ अधधकाऱ्याींची गैरसोय दरू करण्यासाठी 
कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नािी.  

___________ 
  

 
राज्यातील गावाांचा वविास आराखडा तयार िरणे व त्यानुसार गावचा वविास िरणेबाबत 

  

(११)  १९४७१ (११-०८-२०१६). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिानगरपाललका ि नगरपररषदाींच्या धतीिर राज्यातील ग्रामपींचायतीचािी विकास आराखडा 
तयार करण्याचा ननणणय मा. ग्रामविकास मींत्री याींनी जािीर केला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, विकास आराखड े तयार करण्यासाठी अडचण येऊ नये म्िणून ८ िजार 
प्रनतननधीींना प्रलशक्षण देण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, प्रलशक्षण घेतलेल्या ८ िजार प्रनतननधीींमाफण त ग्रामपींचायत सदस्याींपासून त े
न्सजल्िा पररषदेच्या मुख्य अधधकाऱ्याींपयतं ६ लाख लोकाींना प्रलशक्षण देणार आिेत, िे खरे आिे 
काय, 
(४) तयार झालेल्या आराखडयाींना हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी २८ िजार ग्रामपींचायतीच्या 
ग्रामसभा घेऊन मींजूरी देण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, आराखडा तयार करण्यासाठी ८ िजार प्रनतननधीींनी केव्िापासून ि ककती 
कालािधीच ेप्रलशक्षण देण्यात येणार आिे, 
(६) प्रलशक्षक्षत ८ िजार प्रनतननधीींकडून ग्रामपींचायत सदस्याींपासून न्सज.प.च्या मुख्य 
अधधकाऱ्याींपयतं ६ लाख लोकाींना केव्िापासून प्रलशक्षण हदले जाणार आिे ि या ६ लाख 
लोकाींचा प्रलशक्षणाचा कालािधी ककती रािणार आिे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-११-२०१६) : (१) िोय, सदर आराखड े मिानगरपाललका ि 
नगरपररषदाींच्या धतीिर असतील असे नािी. 
(२) िोय. 
(३) आमचीं गाि आमचा विकास या कायणक्रमाींतगणत राज्यातील ४,००० पींचायत सलमती 
गणासाठी ४,००० प्रभारी अधधकारी ि ४००० प्रविण प्रलशक्षक असे ८,००० प्रनतननधीींना 
प्रलशक्षकाींचे प्रलशक्षण देण्याचे ननयोजन करण्यात आले िोते. 
(४) हद.१५ ऑगस््, २०१६ पयतं लोकसिभाग ननयोजन प्रकक्रयेतून तयार झालेल्या 
आराखड्याींना ग्रामसभा घेऊन मींजरूी घेण्याचे ननयोजन करण्यात आले िोत.े 
(५) ८ िजार प्रनतननधीींना जून, जूल,ै २०१६ दरम्यान ि एकहदिसीय गणस्तर पररचय 
कायणशाळेच े जूल ै ि ऑगस््, २०१६ मध्ये तीन हदिसाच्या लोकसिभागी ननयोजन प्रकक्रया 
राबविण्याचे ननयोजन करण्यात आले िोते. 
(६) ग्रामपींचायत स्तरािर ३ हदिसाींच्या लोक सिभागी प्रलशक्षणाचे ननयोजन करण्यात आले 
िोते. तसेच प्रलशक्षण घेतलेल्या ८ िजार प्रनतननधीमाफण त ग्रामपींचायत सदस्याींना आणण ग्राम 
पींचायत स्तरािरील कमणचाऱ्याींना प्रलशक्षण मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये ननयोन्सजत करण्यात आले 
िोते. 
  

___________ 
  
नांदरूबार जजल््यात तापी नदीवरील बॅरेजच ेपाणी उपसा शसांचन योजनद्तगकत शेतीला देण्याबाबत 
 (१२)  १९४८८ (११-०८-२०१६).   डॉ.अपूवक हहरे, श्री.चांर पिाांत रघुवांशी : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे ि नींदरूबार न्सजल्ह्यातील उपसा लसींचन योजनाींच्या दरुूस्तीच्या अींदाजपत्रकाींना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा.मींत्रीमींडळ ि मा.राज्यपाल याींची मान्यता घेण्याबाबतची 
प्रगतीपथािर असलेली कायणिािी पणुण झाली आिे काय, 
(२) तापी पा्बींधारे विकास मिामींडळ कायणकके्षतील धुळे न्सजल्ह्यातील ८ ि नींदरूबार 
न्सजल्ह्यातील १४ अशा एकूण २२ उपसा लसींचन योजनाींच्या विशेष द ुस्तीच्या कामाींसाठी ४१ 
को्ी ७८ लाख  पयाींच्या ननधीला प्रशासकीय मान्यता हदली असनू िा खचण सिकारी उपसा 
लसींचन योजना सींस्थाींकडून िसूल करण्यात येणार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अींदाजपत्रकास मान्यता प्राप्त झाली आिे काय, असल्यास, तापी 
नदीिरील बॅरेजच े पाणी उपसा लसींचन योजनेंतगणत शेतीला देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
     तापी पा्बींधारे विकास मिामींडळ अधधननयम १९९७ कलम १८ (म) मधील तरतुदीनुसार 
ननधाणररत केलेल्या अ्ी शतीनुसार िा खचण िसूल करण्यात येणार आिे. 
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(३) िोय. धुळे ि नींदरुबार न्सजल्ियातील एकूण २२ सिकारी उपसा लसींचन योजनाींच्या विशेष 
द ुस्ती प्रस्तािास मा.मींत्रीमींडळ ि मा. राज्यपाल याींच्या मान्यतनेे जलसींपदा विभाग, शासन 
ननणणय क्रमाींक-उलसींयो-२०१३/(४२३/१३) लसीं.व्य.(म), हद. ०६/०६/२०१६ अन्िये  पये ४१.७८ 
को्ीच्या प्रस्तािास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल््यातील अपांग बाांधवाच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(१३)  १९६१३ (११-०८-२०१६).   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न्सजल्िा पररषद, पींचायत सलमती, ग्रामपींचायतीींनी अपींग कल्याण पुनिणसन ननधी िेळेिर 
खचण करािा, विनाअ् घरकुल द्यािे, यासि अनके प्रलींत्रबत मागण्याींबाबतचे ननिेदन अपींग 
व्यन्सक्तीींनी न्सजल्िा पररषदेचे मुख्य कायणकारी अधधकारी, यितमाळ याींना माचण, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्या मागण्यासींदभाणत न्सजल्िा पररषद, पींचायत सलमती, ग्रामपींचायत 
शासनाच्या ननददेशाींची पायमल्ली केली जात असल्याची तक्रार अपींग बाींधिाींनी केली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपींचायतीने अपींगाना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी तसेच अपींगाींना न्सजल्िा 
पररषदेने त्िररत स्िॉल िा्प करािे इत्यादी मागण्यासींदभाणत शासनाने चौकशी क न कोणती 
कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-१२-२०१६) : (१) िोय, 
(२) ि (३) अशत: खरे आिे. 
    तथावप, सन २०१५-१६ करीता अपींगासाठी राखीि ठेिलेल्या रूपये ५५.०२ लक्ष 
तरतूदीमधून रूपये ३४.०० लक्ष विविध योजनेकरीता खचण करण्यात आला असून उिणररत 
रक्कम ताींत्रत्रक अडचणीमुळे खचण करता आली नािी. 
     सन २०१५-१६ चा लशल्लक ननधी ि सन २०१६-१७ मध्ये राखीि असलेल्या रू.४९.२९ 
लक्ष मधून विविध योजनेकरीता ताींत्रत्रक मान्यता प्राप्त झाली असून प्रशासकीय मान्यता 
घेणेची कायणिािी सुरू आिे. 
     अपींगाना २०० फू् जागा, दकुान गाळे देणेबाबत शासन ननणणयाप्रमाणे त्िरीत कायणिािी 
करणेबाबत सींबींधधत अधधकाऱ्याींना कळविण्यात आले आिे. तसेच ३% रक्कम पूणणपणे खचण 
करणेबाबत ननददेश देण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 



वि.प. ८ (12) 

 ववभागीय सांदभक सेवा रूग्णालय व जजल्हा रुग्णालय नाशशि याांच्या सांयुक्त ववद्यमान े 
नाशशि येथे पी.जी.इजन्स्टट्यूट सरुु िरणेबाबत 

  

(१४)  १९६७५ (२३-०८-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विभागीय सींदभण सिेा रूग्णालय ि न्सजल्िा  ग्णालय नालशक याींच्या सींयुक्त विद्यमान े
नालशक येथ ेपी.जी.इन्सन्स््ट्यू् स ु करणेसाठी मिाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ हदनाींक २५ 
एवप्रल, २०१० रोजी शासनास प्रस्ताि सादर करूनिी शासनान े अद्यापपयतं आिश्यकता 
प्रमाणपत्र वितरीत केलेले नसल्याचे ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, सदर पी.जी.इन्सन्स््ट्यू् सु  करणेसाठी आिश्यकता प्रमाणपत्र ननगणलमत 
करण्याची लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-११-२०१६) : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. पी. जी. इन्सन्स्््यू् स्थापन करण्याची मागणी स्थापन करण्याची 
मागणी केली आिे. 
(३) विद्यापीठाकडून प्रथम विभागीय सींदभण सिेा  ग्णालय, नालशक येथ े पी.जी. इन्सन्स्््यू् 
स्थापन करण्याचा प्रस्ताि प्राप्त झाला िोता. तदनींतर मिापाललका  ग्णालय, नालशक याींचेशी 
सींलन्सग्नत पी.जी. इन्सन्स्््यू् स्थापन करण्याचा प्रस्ताि प्राप्त झाला िोता. दोन्िीपकैी एकच 
प्रस्ताि विचारात घेणे आिश्यक असल्यान ेत्यानुषींगान ेतपासणी क न शासनस्तरािर कायणिािी 
करण्यात येत आिे. 
  

___________ 
महाराष्ट्र खाजगी शाळा िमकचारी सेवाशती ननयमावली १९८१ च्या शेड्युल ‘सी’ मध्ये 

बदल होण्याबाबतची अधधसूचना ननगकशमत िरण्याबाबत 
 (१५)  १९८२७ (२३-०८-२०१६).   डॉ.अपूवक हहरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाराषर खाजगी शाळा कमणचारी सेिाशती ननयमािली १९८१ च्या शेड्युल ‘सी’ मध्ये 
सुधारणा करण्याची शासनस्तरािरून सु  असलेली कायणिािी पुणण झाली आिे काय, 
(२) असल्यास, सेिाशती ननयमािलीच्या प्रस्तुत शेड्युल ‘सी’ मध्ये सुधारणा करण्यात आली 
आिे काय, 
(३) नसल्यास, कमणचाऱ्याींना सद्यन्सस्थतीत ६ व्या िेतन आयोगाप्रमाणे िेतन लमळत असताना 
शेड्युल ‘सी’ अद्यापपयतं केिळ ४ थ्या िेतन आयोगापयतंच अद्ययाित असल्याच्या 
पाश्िणभुमीिर सदरिु शेड्यलु ‘सी’ केव्िापयतं अद्ययाित िोण ेअपेक्षक्षत आिे ? 
श्री. ववनोद तावड े(१८-११-२०१६) : (१) ि (२) िोय. 
(३) याबाबतची हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी अधधसचूना ननगणलमत करण्यात आली आिे. 
  

___________ 



वि.प. ८ (13) 

परभणी जजल््यातील गटवविास अधधिारी याांनी िेलेला आधथकि गैरव्यवहार 
 (१६)  १९९६६ (११-०८-२०१६).  श्री.अब्दलु्लाखान दरुाकणी, श्री.सुननल तटिरे,      
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) परभणी न्सजल्ियातील ग्विकास अधधकारी याींनी केलेल्या विविध गैरप्रकारामुळे त्याींना 
विभागीय आयुक्ताींनी मािे माचण, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननलींत्रबत केले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्विकास अधधकारी याींच्या परभणी ि नाींदेड न्सजल्ियातील आधथणक 
गैरव्यििाराची चौकशी क न शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-११-२०१६) : (१) िोय, श्री.एस.एन.गोपाळ, तत्कालीन प्रभारी ग्विकास 
अधधकारी, पींचायत सलमती, सेल,ू न्सज.प.परभणी याींना हदनाींक २१/३/२०१६ च्या आदेशान्िये 
ननलींत्रबत केले आिे. 
(२) श्री.एस.एन.गोपाळ, तत्कालीन प्रभारी ग्विकास अधधकारी, पींचायत सलमती, सेलू, न्सजल्िा 
पररषद, परभणी याींनी केलेल्या अननयलमततेबाबत विभागीय चौकशी प्रस्तावित आिे. तसचे 
श्री.गोपाळ िे तत्कालीन ग्विकास अधधकारी, पींचायत सलमती, मुखेड, न्सजल्िा पररषद, नाींदेड 
येथे कायणरत असताना त्याींनी केलेल्या अननयलमततेबाबत विभागीय चौकशी सुरू करण्यात 
आली असनू प्रकरण चौकशी अधधकारी याींच्याकड ेसोपविले आिे. चौकशी अििाल शासनास 
अप्राप्त आिे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
िद् र प शासनान ेअल्पबचत व महहलाप्रधान बचत योजना अांमलात आणण् याबाबत 

  

(१७)  २००२० (११-०८-२०१६).  डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कें द्र शासनाने अल्पबचत ि महिला प्रधान बचत योजना अींमलात आणून यातून बचतीला 
प्रोत्सािन देऊन राषरीय उत्पन्नात भर पडत असतानािी सन २००५ पासून महिला प्रनतननधीांना 
एजन्सी देणेच बींद केल् याच ेमािे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजना पुन्िा सु  करण्यासाठी शासनाने कें द्र शासनाकड े कोणता 
पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-१०-२०१६) : (१) िे खरे नािी. सदर बाब सन २००५ मध्येच 
ननदशणनास आणण्यात आली आिे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 



वि.प. ८ (14) 

राज्यातील जलयुक्त शशवार अशभयानाचा ननधी परत गेल्याबाबत 
  

(१८)  २००८४ (११-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींपूणण राज्याला पाणी ी्ंचाईतून मुक्त करण्यासाठी राज्यात जलयुक्त लशिार अलभयान 
राबविले जात आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या अलभयानाींतगणत नागपूर कृवष विभागाला १४ लाख  पयाींचा ननधी लमळालेला 
िोता, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िा ननधी खचण न करता परत गेला आिे याबाबत शासनान े चौकशी क न 
कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२६-१०-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) हदनाींक ३१ माचण, २०१६ रोजी बीम्स प्रणाली सींथगतीन ेसु  असल्यामळेु बीडीएस स्लीप 
ननघाली नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यात नॅशनल ववधी महाववद्यालयामध्ये स्िुलमध्ये राज्याचा िोटा नसल्याबाबत 
 (१९)  २००८५ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मिाराषरात नॅशनल विधी मिाविद्यालय िे मुींबई नींतर नागपूर मध्ये सु  िोणार 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) दसुऱ्या राज्याप्रमाणे मिाराषरातिी नॅशन विधी मिाविद्यालयामध्ये स्कुलमध्ये राज्याचा 
को्ा देण्यात आला आिे काय, मुींबई ि नागपूर येथील नॅशनल विधी मिाविद्यालयामध्ये 
राज्याचा को्ा ककती ्क्के देण्यात आला आिे, 
(३) असल्यास, राज्यात नॅशनल विधी मिाविद्यालयामध्ये राज्याचा को्ा नसल्याचे कारण 
काय आिे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-११-२०१६) : (१) मिाराषर नॅशनल लॉ युननव्िणलस्ी, मुींबई सन २०१५-१६ 
या शैक्षणणक िषाणपासून सु  असून मिाराषर नॅशनल लॉ युननव्िणलस्ी, नागपूर िे सन २०१६-१७ 
या शैक्षणणक िषाणपासून सु  आिे. 
(२) ि (३) महाराष्ट्र राषरीय विधध विद्यापीठ अधधननयम, २०१४ नुसार राज्यातील 
विद्याथ्यांसाठी को्याची तरतूद नािी. 
  

___________ 



वि.प. ८ (15) 

जजल्हा पररषदाांिडून शासनास वगक िेलेल्या अशभयांत्याांना पुन्हा 
जजल्हा पररषदेत वगक िरण्याबाबत 

 (२०)  २०१५६ (११-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यासाठी न्सजल्िा पररषदेकडून ताींत्रत्रक 
मनुषयबळ सक्तीने मागिून घेण्यात आल्याचे मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे न्सजल्िा पररषदाींच्या रस्तेविषयक कामाींिर विपरीत पररणाम झाला आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, न्सजल्िा पररषदाींकडून शासनास िगण केलेल्या अलभयींत्याींना पुन्िा न्सजल्िा पररषदेत 
िगण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (२१-११-२०१६) : (१) ि (२) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना / मुख्यमींत्री 
ग्रामसडक योजना याींच्या अींमलबजािणीसाठी मिाराषर न्सजल्िा पररषद अधधननयम, १९६१ 
मधील ननयम २६१ (२) (अ) अन्िये प्रत्येक न्सजल्िा पररषदेकडील फक्त ३ शाखा 
अलभयींता/कननषठ अलभयींता याांच्या सेिा अधधग्रिीत करण्यात आलेल्या आिेत. सद्यन्सस्थतीत 
सेिा अधधग्रिीत करण्यात आलेल्या ९९ अलभयींत्याींपैकी १६ न्सजल्ह्याींमध्ये केिळ ३८ शाखा 
अलभयींता रूजू झालेले आिेत. 
(३) ि (४) प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजना/मुख्यमींत्री ग्रामसडक योजनेमधील कामाींसाठी 
अधधग्रिीत करण्यात आलेल्या शाखा अलभयींता/कननषठ अलभयींता याींच्या सेिा कामानींतर न्सजल्िा 
पररषदेकड ेपरत करण्यात येतील. 

___________ 
 

 राज्यातील डॉक्टराांच्या सेंट्रल माडडने शेतकऱयाांचे समुपदेशन करण्याबाबत 
 (२१)  २०१८४ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सधुीर ताांब े: सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय ि  ग्णालयात सेिा देणा-या ननिासी 
डॉक््राींच्या सेंरल माडणने िैद्यकीय सींचालकाींच्या माध्यमातून आत्मित्याग्रस्त विदभण ि 
मराठिाडयातील शेतक-याींचे समपुदेशन करण्याचा प्रस्ताि शासनाला सादर करण्यात आला 
असल्याच ेमािे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर शासनाने कोणता ननणणय घेतला िा घेण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१६-११-२०१६) : (१) नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
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मांर पपू (जज.सोलापूर) येथील बोअरवले घेणाऱया शेतिऱयाांसाठी 
२०० रू्टाच्या मयाकदेला शशधथलता देण्याबाबत 

 (२२)  २०२९५ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नविन बोअर घेण्यासाठी शासनाची २०० फू् खोलीची मयाणदा असल्यामळेु मींद्रपू 
(न्सज.सोलापूर) येथील शेतकऱ्याींच ेिजारो  पयाींच ेआधथणक नकुसान िोत असल्याच ेमािे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू टिकाणी पाण्याची पातळी िी ३५० फू्ापेक्षा खोल आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, बोअरिेल घेणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी २०० फू्ाच्या शासन ननयम मयाणदेला 
लशधथलता देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०६-१२-२०१६) : (१) िे खरे नािी. मिाराषर भजूल (विकास ि 
व्यिस्थापन) अधधननयम, २००९ मधील कमल २५ अन्िये दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील ४५ 
गाींिे ी्ंचाई के्षत्र म्िणून घोवषत केलेली आिेत. सदर प्रभािके्षत्रात लसींचनासाठी वििीर अथिा 
बोअर घेण्यास प्रनतबींध घालण्यात आलेला आिे. तथावप मौजे मींद्रपु, ता.दक्षक्षण सोलापूर येथील 
शेतकऱ्याींकडून अथिा न्सजल्िाप्राधधकरणाकडून आधथणक नकुसान झाल्याबाबत कोणतािी प्रस्ताि 
प्राप्त झाल्याची न्सजल्िा कायाणलयात नोंद नािी. 
(२) िे खरे नािी. मौजे मींद्रपु, ता. दक्षक्षण सोलापूर गािाचा समािशे िा पाणलो् के्षत्र क्रमाींक 
बी एम ११० मध्ये असून मींद्रपु या गािात असणाऱ्या ननरीक्षण विहिरीची मागील पाच िषाणची 
मािे मे अखेरी सरासरी पाणी पातळी ८.४६ मी्र इतकी असून मािे म,े २०१६ अखेरी पाणी 
पातळी ९.२५ मी्र इतकी आिे. 
(३) मिाराषर भूजल (विकास ि व्यिस्थापन) अधधननयम, २००९ मधील कलम ८ (१) अन्िये 
कृवष ककीं िा औद्योधगक िापरासाठी अधधसूधचत आणण अधधसूधचत नसलेल्या के्षत्राींमध्ये खोल 
विहिरी खोदण्यास प्रनतबींध करण्यात आला आिे. तथावप कलम ८ (१) मधील परींतकुानसुार 
वपण्याचे पाण्यासाठी ६० मी्रपके्षा जास्त खोलीची विींधन विहिर/ कुपनललका खोदण्याची 
परिानगी देण्याचे अधधकार, भजूल कायद्यामधील कलम १४ नुसार राज्यातील सींबींधधत 
मिसूल विभागाचे उपविभागीय अधधकारी (प्राींताधधकारी) याींना देण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
 

िोयना धरणातील वीज ननशमकतीनांतर सोडले जाणाऱया पाण्याचा पुनर्ाडपर िरण्यासाठी 
अभ्यासगटाची स्थापना िरण्याबाबत 

 
 (२३)  २०३३४ (२०-०९-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणातील िीज ननलमणतीनींतर समुद्रात सोडले जाणारे पाणी मुींबईत आणण्यासांदर्ाात 
अ्यास करण्यासाठी अ्यासग्ाची स्थापना करण्यात आलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अ्यास ग्ाची रचना ि कायणकक्षा काय आिेत, 
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(३) तसचे अ्यासग्ान ेआपला अििाल शासनास सादर केला आिे काय, असल्यास त्याचे 
स्ि प काय आिे ि त्यािर कोणता ननणणय घेण्यात आला आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ि यासाठी अजनू ककती कालािधी लागणे 
अपेक्षक्षत आिे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आिे. 
     कोयना जलविद्युत कें द्रामधून विद्युत ननलमणतीनींतर िलशषठी नदीत सोडण्यात येणाऱ्या 
अिजलाचा िापर करून तसेच अन्य पयाणयी स्त्रोतातून, रत्नाधगरी ि लसींधुदगुण न्सजल्ह्यातील 
पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या सींदभाणत अ्यास करण्यासाठी शासन ननणणय क्र. विसस-२००५ / 
(९७/०५)/जसींवि, मींत्रालाय मुींबई, हदनाींक २५/१०/२००५ अन्िये श्री.म.हद.पेंडसे, ननितृ्त सधचि, 
जलसींपदा विभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली एक अ्यास ग् ननयुक्त करण्यात आला िोता. 
(२) कोयनेच्या विद्युत ननलमणतीनींतर िलशषठी नदीत सोडण्यात येणारा अिजलाचा िापर करून 
अथिा पयाणयी स्त्रोतातून, रत्नाधगरी ि लसींधुदगुण न्सजल्ह्यातील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याच्या 
सींदभाणतील अ्यास करण्यासाठी श्री.म.द.पेंडस,े ननितृ्त सधचि, जलसींपदा विभाग-
अध्यक्षतेखाली डॉ.श्रीरींग भा.कदे्रकर, माजी कुलगुरू, डॉ.बा.सा.कोकण कृषि विद्यावपठ, दापोली, 
मुख्य अलभयींता, कोकण प्रदेश, जलसींपदा विभाग मुींबई, मुख्य अलभयींता, मिाराषर जीिन 
प्राधधकरण, कोकण विभाग, उप सींचालक, भुजल सिदेक्षण, कोकण प्रदेश (विभाग), ह्या 
सदस्याींचा आणण अधधक्षक अलभयींता, कोकण पा्बींधारे मींडळ, रत्नाधगरी सदस्य सधचि याींचा 
स्ितींत्र अ्यास ग् ननयुक्त करण्यात आला िोता. 
(३) कोयना अिजालाचा िापर करण्याच्या अनुषींगाने केलेला अ्यासग्ाचा अििाल मा.मींत्री 
जलसींपदा याींना हदनाींक २७.०९.२००६ रोजी सादर करण्यात आला िोता. 
     शासनाकड ेप्राप्त अििालािर कायणिािी करण्याबाबत हदनाींक ०६/०८/२०११ शासन ननणणय 
नुसार जलसींपदा विभागाच्या मखु्य अलभयींता (जसीं) ि सि सधचि याींच्या अध्यक्षतेखाली 
विभागाच्या उपसधचिाींचा समािशे असणारी शक्ती प्रदान सलमती गठीत करण्यात आली िोती. 
त्याबाबतचा अििाल शासनास सादर केला. सदर शक्ती प्रदान सलमतीन े सादर केलेल्या 
अििालास मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींनी हदनाींक १६/०७/२०१५ रोजी मान्यता प्रदान केलेली आिे. 
(४) प्रश्न उदभित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील रोजगार हमी योजनचेी िाम ेपारदशकि व सुरळीत  
होण्यासाठी िरावयाची उपाययोजना 

 (२४)  २०३९४ (१८-०८-२०१६).   श्री.अशोि ऊर्क  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबानू खशलरे् : सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ९ िजार ६३ ग्रामपींचायतीने रोजगार िमी योजनेच्या कामाींकड ेदलुणक्ष केल्याचे 
मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
रोजगार िमी योजनचेी कामे पारदशणक ि सुरळीत िोण्याकरीता कोणती कायणिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. जयिुमार रावल (१५-११-२०१६) : (१) िे खरे आिे. माचण, २०१६ अखरे ९०७३ 
ग्रामपींचायतीींमध्ये मगाींराग्रारोियो अींतगणत खचण ननरींक असल्याचे हदसून येत.े 
(२) नािी. मगाींराग्रारोियो िी योजना मागणी आधाररत असल्यामळेु बऱ्याचशा 
ग्रामपींचायतीींमध्ये शेल्फिर कामे उपलब्ध असूनिी कामाची मागणी न आल्यामुळे तसेच अनेक 
ग्रामपींचायतीींतगणत काम ेन झाल्यामुळे खचण ननरींक हदसून येतो. 
     मजूराींनी मगाींराग्रारोियोच्या कामाींिर याि ेयासाठी प्रचार प्रलसध्दी करण्यात आली तसेच 
आयुक्तालयामाफण त सिण न्सजल्ह्याींना ज्या ग्रामपांचायतीमध्ये एकिी नरेगा अींतगणत काम िाती 
घेण्यात आलेले नािी, त्यामध्ये तातडीन े एकतरी मजूर प्रधान काम िाती घेण्याच्या सूचना 
देण्यात आलेल्या आिेत. तसचे याकररता सातत्याने पाठपुरािा करण्यात येत असून आजपयतं 
ननरींक खचण असलेल्या ग्रामपींचायतीींची सींख्या ८५५७ इतकी आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

महहला व बालवविास ववभागातरे् माझी िन्या भाग्यश्री ही नवीन योजना राबववण्याबाबत 
  

(२५)  २०७३४ (१८-०८-२०१६). श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महिला ि बालविकास विभागातफदे  राबविण्यात येणाऱ्या सुकन्या योजनतेील लाभाथ्यांच े
अजण शासनाच्या नव्या धोरणामळेु प्रलींत्रबत असून आता माझी कन्या भाग्यश्री अशी निी 
योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सुकन्या योजनेच्या प्रलींत्रबत अजाणबाबत शासनान ेकाय कायणिािी केली, ककती 
लाभाथ्यांना याचा लाभ लमळाला आिे, 
(३) तसेच माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेत कोणते फेरबदल केले आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) सुकन्या योजनेचे माझी कन्या भाग्यश्री 
योजनेत विललनीकरण क न माझी कन्या भाग्यश्री िी निीन योजना हदनाींक २६ फेब्रुिारी, 
२०१६ चे शासन ननणणयापासून हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ पासून राबविण्यात येत आिे. 
    महिला ि बाल विकास विभागातफदे  राबविण्यात येणाऱ्या सुकन्या योजनेतील लाभाथ्यांच े
अजण शासनाच्या नव्या धोरणामुळे प्रलींत्रबत नािीत. सकुन्या योजनेंतगणत सन २०१३-१४ आणण 
सन २०१४-१५ या िषाणमध्ये एकूण २०४५५ लाभाथ्यांच ेअजण भारतीय आयुविणमा मिामींडळाकडून 
मींजूर करण्यात आले असनू सन २०१५-१६ या िषाणमध्ये ६४०७ अजण भारतीय आयुविणमा 
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मिामींडळाकड ेसादर करण्यात आलेले आिेत. 
(३) सुकन्या योजनेंतगणत देण्यात येणारे विमा योजनेच ेलाभ माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेत 
कायम ठेिण्यात आले आिेत. सुकन्या योजनेंतगणत केिळ दाररद्रय रेषेखालील (BPL) 
कु्ुींबातील पहिल्या दोन मुली अपत्याींना लाभ हदला जात िोता. त्याची व्याप्ती िाढिनू माझी 
कन्या भाग्यश्री िी योजना दाररद्रय रेषेिरील (APL) कु्ुींबातील मलुीींना देखील लागू करण्यात 
आलेली आिे. सदर योजनमेध्ये विविध ्प्प्यात लाभ देण्यात येणार आिेत. 
    (i)  मातेला एकच अपत्य, (कन्या) असल्यास  . ५०००/- आणण दोन्िी अपत्ये (कन्या)  
        असतील तर  . २५००/- जन्महदिस साजरा करण्यासाठी देण्यात येतील. 
    (ii) १८ िषदे िोईपयतं मलुीींच ेपोषण, लशक्षण, आरोग्य यासाठी  . १०००/- ते ३०००/-    
       पयतंचे लाभ विविध ्प्प्यात देण्यात येतील ि कौशल्य लशक्षण देऊन स्िािलींबी    
       बनविण्यात येईल. 
   (iii) मलुीन ेियाची १८ िषदे पणूण केल्यािर विम्याची रक्कम  . १ लाख बँक खात्यािर जमा  
       िोईल. 
   (iv) एकच कन्या अपत्य असलेल्या कु्ुींब ननयोजन शस्त्रकक्रया करणाऱ्या कु्ुींबातील    
       भाग्यश्री च्या आजी-आजोबाींना सोन्याचे नाणे भे् देण्यात येईल. 
   (v) ज्या गािाींमध्ये मुला-मुलीींचे ललींग गुणोत्तर प्रमाण १००० पेक्षा जास्त असेल अशा   
       गािाींस  पये ५ लाखाच ेपाररतोवषक हदले जाईल. 
       माझी कन्या भाग्यश्री िी निीन योजना हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ पासून जन्मणाऱ्या 
मुलीींना लागू आिे. 
  

___________ 
  

हदग्रस (जि.यर्तमाळ) तालुक्यात शेतीच्या टेिडीवर शेततळी,  
वनराई बांधारे, शसमद्ट बांधारे खोदल्याबाबत 

  

(२६)  २०९०४ (१८-०८-२०१६).   श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ न्सजल्ियासि हदग्रस तालुक्यात जलमनीच्या उताराला शेततळे, िनराई बींधारे, 
लसमें् बींधारे खोदण ेआिश्यक असताना शतेीच्या ्ेकडीिर शेततळी, िनराई बींधारे, लसमें् 
बींधारे खोदल्याने सदर खचण िाया गेला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफण त चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार जागा ननिडीच ेअधधकार असणाऱ्या 
अधधकाऱ्याींनी कामात कामचकुारपणा केल्याबाबत त्याींच्यािर शासनान े कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (२६-१०-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     नाला खोलीकरण, साखळी लसमें् बींधारे कामाींच्या मींजूरीपिूी तेथील भूरचना पाझरणे 
योग्य असल्याची खात्री भजूल सिदेक्षण यींत्रणेकडून घेण्यात आली आिे. 
     तसेच शेततळे कामाकररता भुजल विकास ि सिदेक्षण यींत्रणा आणण कृवष विभागातील 
अधधकाऱ्याींमाफण त जलमनीचे सिदेक्षण करूनच जागेची ननिड करण्यात आली आिे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

 

उमरखेड तालुक्यातील (जज.यवतमाळ) वयैजक्ति ववहीरीांची  
िुशल देयिे शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२७)  २०९०९ (१८-०८-२०१६).   श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.किरण पावसिर, श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड तालुक्यातील (न्सज.यितमाळ) िैयन्सक्तक वििीरीींची कुशल देयके शासनाकड ेप्रलींत्रबत 
असल्याच ेमािे म,े २०१६ च्या पहिल्या सप्तािात ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर देयके प्रलींत्रबत ठेिण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) तसेच सदर वििीरीींची प्रलींत्रबत देयके देणेबाबत शासनान े कोणती कायणिािी केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (२१-११-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
    म े२०१६ मध्ये कोणत्यािी प्रकारची कुशल देयके प्रलींत्रबत नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील गड किल्ल्याांची नोंद घेण्याबाबत 
  

(२८)  २१३४२ (२३-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर प व्यास, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गाणार, श्री.सतेज ऊर्क  बांटी पाटील : सन्माननीय साांस् िृनति िायक मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साींस्कृनतक ि पयण् नदृषट्या िैविध्यपूणण असलेल्या मिाराषरातील गड ककल्ल्याची 
सींख्या ५०० पेक्षा जास्त असताना राज्य व कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील फक्त ९६ 
ककल्ल्याांची नोंद शासनाकड ेअसल्याचे हदनाींक ३ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदरील ककल्ल्याींची शासनाकड ेनोंद नसल्यान ेत्याींचा विकास रखडला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनान ेयाची दखल घेऊन उिणररत ककल्ल्याींचे अधधकृतररत्या सिदेक्षण 
क न शासनाकड ेनोंद करण्याबाबत कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(३०-११-२०१६) : (१) शासन दफ्तरी फक्त ९६ ककल्ल्याची नोंद राज्य ि कें द्र 
शासनाच्या अखत्याररत असल्याच े हदनाींक ३ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास 
आले, िे खरे नािी. 
       ज्या ककल्ल्याींिर त्याींच ेस्ि प स्पष् िोईल, इतपत अिशषे असतील त ेककल्ले राज्य 
ककीं िा कें द्र शासनाकडून सींरक्षक्षत केले जातात. अन्य ककल्ल्याींची नोंद असींरक्षक्षत ककल्ले म्िणून 
करण्यात आली आिे. 
(२) शासन दफ्तरी ककल्ल्याींची नोंद नािी िे खरे नसल्याने, दफ्तरी नोंद नसल्यान े त्याींचा 
विकास रखडला आिे िे खरे नािी. 
      सींरक्षक्षत ककल्ल्याींचा पुरातत्ि सींकेतानुसार विकास करण्यात येतो. तथावप असींरक्षक्षत 
ककल्ल्याींमध्ये त्याींच े मूळ स्ि प स्पष् िोईल इतपत अिशेष लशल्लक नसल्यामुळे त्याींचा 
पुरातत्ि सींकेतानुसार विकास करता येत नािी. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
 

इांहदरा गाांधी शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय व रुग्णालय (नागपरू) येथील 
वविेत्याांिडून औषध खरेदीस सक्ती िेल्याबाबत 

 (२९)  २१३९८ (२३-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर प व्यास, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
श्री.नागो गाणार : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींहदरा गाींधी शासकीय िैद्यककय मिाविद्यालय ि  ग्णालय (मेयो), नागपूर येथील डॉक््र 
मोफत औषध े न देता पररसरातील ननिडक औषधी विके्रत्याकडून खरेदी करण्याची सक्ती 
करीत असल्याच ेहदनाींक ८ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी क न सींबींधधताींिर कोणती कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
श्री. धगरीष महाजन (०४-११-२०१६) : (१) खरे नािी. तथावप, अत्यींत अपिादात्मक पररन्सस्थतीत 
कािी रूग्ण रूग्णालयातील राींगा ्ाळण्यासाठी बािेरून औषधे ललिून देण्याचा आग्रि करतात, 
अशािेळी डॉक््र ललिून देऊ शकतात परींत ूिी ननयलमत बाब नािी. 
(२) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(३) लागू नािी. 

___________ 
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नागपूर वैद्यकिय महाववद्यालय येथे रॉमा िेअर सद्टर सुरू िरण्याबाबत 
 (३०)  २१४१० (२३-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर प व्यास, श्री.शमतशे भाांगडडया, 
श्री.नागो गाणार : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर िैद्यककय मिाविद्यालय येथ े रॉमा केअर सें्र सुरू करणार आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रॉमा केअर सें्र करीता ३०१ पदाची आिश्यकता असल्यान ेसदर पदे 
शासन त्िरीत भरणार आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे केव्िापयतं भरणे अपेक्षक्षत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२९-१०-२०१६) : (१) िोय िे खरे आिे. 
     शासकीय िैद्यकीय मिाविद्यालय ि रूग्णालय नागपूर येथील रॉमा केअर सें्र हदनाींक 
२८/५/२०१६ रोजी सुरू करण्यात आले आिे. 
(२) रामा केअर सें्रकरीता शासन ननणणय हदनाींक २/६/२०१६ अन्िये पदे ननमाणण करण्यात 
आली आिेत. सदर पदे सद्य:न्सस्थतीत सींस्था/सींचालयनालय स्तरािर भरण्यात येत आिेत. 
सदर पदे ननयलमत भरण्याकरीता त्या पदाींचा आकृनतबींधात समािशे करण्याची कायणिािी सुरू 
आिे. तदनींतर ती पदे ननयलमत स्िरूपात भरण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल््यात धचांच प्रकिया उद्योग, वन ववभागाद्वारा  
राखीव िॉरीडर मध्ये सुरू िरण्याबाबत 

 (३१)  २१४४७ (१८-०८-२०१६).   श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली न्सजल् ह्यात विपुल प्रमाणात िनसींपदा असल्यामुळे या िनसींपदेिर न्सजल्ह्यात 
प्रकीया उद्योग सरुू करण्यासाठी िन विभागाद्िारा राखीि कॉरीडोर ननलमणती ि 
मींजूरीचा प्रस्ताि शासनाकड ेप्रलींत्रबत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, विपुल िनसींपदेसि या न्सजल्ह्यात धचींचेचे प्रचींड प्रमाणात उत्पादन िोत असून 
प्रकीयेअभािी कच्चा माल म्िणून िी धचींच अन्य िन उपज परराज्यात ननयाणत िोत आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननकाींना रोजगार ननलमणतीच्या दृष्ीन े न्सजल्ह्यात िन विभागाद्िारा राखीि 
कॉरीडरमध्ये धचींच प्रकक्रया उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणिािी केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-१०-२०१६) : (१) िनधारीत उद्योग सु  करण्यासाठी “िनउद्योग 
सींकुल” उभारण्याबाबत प्रस्ताि विचाराधीन आिे. 
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(२) िन विभागामाफण त धचींच या गौण िनोपजाचे सींकलन करण्यात आलेले नािी. धचींचेची 
परराज्यात ननयाात िोत असल्याची बाब उघडकीस आलेली नािी. 
(३) ि (४) िनाधारीत उद्योग सु  करण्यासाठी “िनउदद्योग सींकुल” उभारण्याबाबतिचा 
प्रस्ताि विचाराधीन आिे. त्यामध्ये धचींच प्रकक्रया उद्योग स्थावपत केला जाि ूशकेल. 

___________ 
 

उदूक व इांग्रजी माध्यमाांच ेप्रशशक्षण शशक्षिाांना वेतन वेळेवर शमळण्याबाबत 
 (३२)  २१४८८ (२३-०८-२०१६).    अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१५-१६ मध्ये इयत्ता सिािीचा अ्यासक्रम बदलल्यामळेु सिािीच्या उदूण ि इींग्रजी 
माध्यमाींचे प्रलशक्षण लशक्षकाींना िळेेिर लमळालेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने उदूण 
ि इींग्रजी माध्यमाचे प्रलशक्षण लशक्षकाींना ककती कालािधीत देण्यात येणार आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०१-१२-२०१६) : (१) नािी. इींग्रजी माध्यमाचे प्रलशक्षण ७ जनू त े१२ जून, 
२०१६ या कालािधीत देण्यात आले तर उदूण माध्यमाच ेप्रलशक्षण उदूण सींघ्नाींच्या मागणीमुळे 
रमजान महिना असल्याने हदनाींक १९ ते ३१ ऑगस््, २०१६ या कालािधीत देण्यात आले. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 

___________ 
 राज्यातील तांत्रशशक्षण महाववद्यालयाांमध्ये अधधव्याख्याता पदाचा ननिाल जाहहर िरण्याबाबत 
 (३३)  २१७७४ (२३-०८-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.वविम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय उचच् व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तींत्रलशक्षण मिाविद्यालयाींमध्ये अधधव्याख्याता पदाच्या नेमणुकाींसाठी मिाराषर 
लोकसेिा आयोगामाफण त पररक्षा ि मुलाखतीची प्रक्रीया सन २०१४ मध्ये पुणण करण्यात येिुनिी 
सदर पद भरतीचा ननकाल अद्यापिी जाहिर करण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, २ िषण िोऊनिी परीक्षाथी विद्याथ्यांचे ननकाल जाहिर करण्यात न आल्यान े
परीक्षाथी विद्याथ्यांमध्ये सींभ्रम ननमाणण झाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर परीके्षचा ननकाल तातडीन ेजाहिर क न पदाींच्या नेमणुका करण्याबाबत 
शासनाने काय कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२८-११-२०१६) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) (३) ि (४) शासकीय तींत्रननकेतनातील विविध विषयाींच्या अधधव्याख्याता पदाकरीता 
आयोगाकडून जाहिराती प्रलसध्द करण्यात आल्या िोत्या. त्याींची मुलाखत पयतंची प्रकक्रया पूणण 
क न १२ विषयासींदभाणत ननिड प्रकक्रया पूणण करण्यात आली आिे. उिणररत विषयाच्या 
ननकालाची कायणिािी आयोगाकडून सु  केली आिे. तथावप, कािी विषयाींकरीता न्यायालयीन 
प्रकरणे दाखल झालेली आिेत, त्यािरील आदेश विचारात घेऊन ती लिकरच पूणण करण्यास 
आयोग प्रयत्नलशल आिे.  

___________ 
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धचखलदरा तालुक्यात (जज.अमरावती) महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनद्तगकत  
बाांधण्यात आलेल्या रस्त्याचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट झाल्याबाबत 

  

(३४)  २१९१९ (१९-०८-२०१६).   श्री.राजद्र प जैन, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धचखलदरा तालकु्यात (न्सज.अमरािती) मिात्मा गाींधी रोजगार िमी योजनेंतगणत रुपये ७ 
को्ी खचण क न बाांधण्यात आलेले लसमें्च ेरस्त े ननकृष्ट्ि दजााच ेअसल्याच ेननदशानास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच सदर योजनेंतगणत मींजूर रस्त्यासािी खडीमल येथे कायारत ग्रामसेवकाने 
कां त्रािदाराकडून कममशन घेतल्याचे मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्िी प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या 
अनुषींगान ेसदर रस्त्याच े बाींधकाम करणाऱ्या दोषीींिर शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     धचखलदरा तालुक्यात अींतगणत गािामध्ये मिात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी 
योजना अींतगणत लसमें् काँक्री् रोडचे एकूण ५० काम ेकरण्यात आली असून सदर कामे पूणण 
झालेली आिेत. त्यानुसार कामाींचा पुणणत्िाचे दाखले, मोजमाप पुन्सस्तकेमध्ये मुल्याींकनाची नोंद 
ि क्िालल्ी कीं रोल प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आिेत. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

रद्गेपार शशवारात (ता.सडि अजुकनी, जज.गोंहदया) अस्वलाच्या  
हल्ल्यात इसम जखमी झाल्याबाबत 

  

(३५)  २१९२१ (१९-०८-२०१६).   श्री.राजद्र प जैन : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेंगेपार लशिारात (ता.सडक अजुणनी, न्सज.गोंहदया) अस्िलाच्या िल्ल्यात एक इसम जखमी 
झाल्याचे हदनाींक १३ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार अस्िलाच्या िल्ल्यात जखमी झालेल्या इसमास आधथणक मदत देणेबाबत कोणती 
कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-११-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) उक्त प्रकरणी प्रचललत शासन ननणणयातील तरतूदीच्या अनुषींगाने अस्िलाच्या िल्ल्यात 
जखमी झालेल्या व्यक्तीस  . १०,२१३/- इतकी आधथणक मदत अदा करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

पुणे, जळगाांव, अमरावती, औरांगाबाद ववद्यापीठात ननयमबा्य पध्दतीने  
वेतनशे्रणी बदलून हदल्याबाबत 

  

(३६)  २२०६५ (२३-०८-२०१६).   आकिक .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेमींजूर केलेल्या आकृनतबींधात असलेली पदे, काम, गुणित्ता, पात्रता, अनुभि जैस े
थे असलेल्या कमणचाऱ्याींना पुणे, जळगाींि, अमरािती, औरींगाबाद विद्यापीठात पदनामा सोबत 
ननयमबाह्य पध्दतीन े िेतनशे्रणीिी बदलून हदली असल्याच े मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी क न सदर विद्यापीठाींचा पदनाम गैरव्यििारातील 
दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-१२-२०१६) : (१) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे उत्तर मिाराषर 
विद्यापीठ, जळगाि, सींत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, अमरािती ि डॉ. बाबासािेब 
आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरींगाबाद या विद्यापीठाींनी पदनाम घो्ाळा क न शासकीय 
नतजोरीिर कोट्यिधी  पयाींचा भार ्ाकून विद्यापीठे शासनाच्या नतजोरीची लू् करीत 
असल्याबाबत हद. ११ एवप्रल, २०१६ च्या दैननक लोकसत्ता या ितृ्तपत्राच्या मुींबई आितृ्तीमध्ये 
बातमी आलेली आिे. 
(२) राज्यातील ज्या अकृवष विद्यापीठाींच्या लशक्षकेतर पदाींच्या आकृनतबींधातील पदनाम 
बदलाींबाबत शासन ननणणय ननगणलमत झालेले आिेत. त्या शासन ननणणयाींच्या अींमलबजाणीच्या 
अनुषींगाने हदनाींक ०४/०६/२०१६ ि हदनाींक ०९/०६/२०१६ रोजी सींबींधधत विभागीय सिसींचालक 
सींबींधधत विद्यापीठाींच ेअधधकारी याींचेसमिेत विभाग स्तरािर बैठका घेण्यात येऊन बदललेली 
पदनामे ि िेतनशे्रण्या तसेच यामुळे शासनािर येत असलेल्या आधथणक भाराबाबतची माहिती 
घेण्यात आलेली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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राज्यात जलसांपदा ववभागातील ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  

(३७)  २२१३० (१९-०८-२०१६).   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.वविम िाळे :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जलसींपदा विभागात कालिा ननरीक्षक, मोजणीदार, दप्तर कारकून इ. पदासि 
७४६४ पदे ररक्त आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात आकृनतबींधानुसार कालिा ननररक्षक, मोजणीदार, दप्तर कारकून याींची 
एकूण १०९१७ पदे मींजूर असनू त्यापैकी राज्यभरात फक्त ३४४३ पदे भरलेली असल्याने त्याींना 
कामकाज करण्यास अडचणी ननमाणण िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०८-११-२०१६) : (१) िोय, अींशत: खरे आिे. 
(२) राज्यात आकृनतबींधानुसार कालिा ननररक्षक, मोजणीदार ि दफ्तर कारकून याींची एकूण 
५४३३ पदे मींजूर असनू त्यापैकी एकूण ३३४४ पदे भरलेली आिेत. दैनींहदन कामकाजािर त्याचा 
अींशत: पररणाम िोतो, िे खरे आिे. 
(३) शासन ननणणय, वित्त विभाग, हदनाींक २ जून, २०१५ मध्ये हदलेल्या सूचना विचारात घेऊन 
कालिा ननररक्षक, मोजणीदार ि दफ्तर कारकून सींिगाणतील एकूण २२४ ररक्त पदे भरण्यास 
शासनाच्या हदनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये के्षत्रत्रय कायाणलयास सूचना देण्यात 
आल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

___________ 
  

पुणे जजल्हयात पहहल्या टप्प्यात जलयुक्त शशवार योिनेची काम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३८)  २२१९८ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे न्सजल्ियात पहिल्या ्प्प् यात जलयुक्त लशिार योजनेंतगतं घेतलेल्या २०० गािाींपैकी 
१३० गािात १०० ्क्के काम ेझाली असून ७० गािातील कामे अपूणण असल्याचे मािे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे पािसाळा सु  िोण्यापूिी पूणण करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१५-११-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अपूणण काम ेमािे डडसेंबर, २०१६ अखेर पूणण करण्याचे ननयोजन करण्यात आलेले आिे. 
    १५ सप् े्ंबर, २०१६ अखेर २०० गािाींपकैी १८७ गािात १०० ्क्के काम ेपूणण ि १३ गािात 
८० ्क्के काम ेपूणण झाली आिेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

बुरोडी (राणेवाडी) त ेदेविे (दत्त मांदीर) (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) 
या रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 (३९)  २२२०२ (१९-०८-२०१६). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुरोडी (राणेिाडी) त ेदेिके (दत्त मींदीर) (ता. दापोली, न्सज.रत्नाधगरी) या रस्त्याची दरुिस्था 
झाली असून स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.सािणजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े रस् त्याच े
मजबुतीकरण ि डाींबरीकरण करण्याकररता ननधी उपलब्ध क न देण्याबाबत हदनाींक २९ एवप्रल, 
२०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननिेदनाद्िारे मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाच ेकारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) ि (३) रस्ते विकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार उीं बले ओळगाि ककन्िाळ देिके बुरोंडी 
रस्ता इतर न्सजल्िा मागण क्र. १५ दजाणचा असून त्याची एकूण लाींबी ९.०० कक.मी. आिे. त्यापैकी 
७/२०० त े ९/०० िा प्रश्नाधधन भाग आिे. त्यापकैी ७/२०० ते ७/९२५ कक.मी मध्ये डाींबरी 
नुतनीकरणाचे काम सन २०१५-१६ मध्ये न्सजल्िा पररषद सेस मधनू मींजूर असनू या कामाची 
ननविदा प्रकक्रया सुरू आिे. 
     रस्ते लाींबीच्या प्रमाणात विभागास उपलब्ध िोणारा ननधी अत्यींत अल्प आिे. याउल् 
शासन स्तरािर प्राप्त िोणाऱ्या मागण्या जास्त आिेत. 
     न्सजल्िा पररषदेला विविध योजनाींमधून प्राप्त ननधी ि ननकषास अधधन रािून उिणररत 
काम ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तावित करण्याचा न्सजल्िा पररषदेचा प्रयत्न राहिल. 

___________ 
  

हहांगोली जजल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगडत  
ससमेंट नाला बाांध पूणड करण्याबाबत 

(४०)  २२२०४ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हिींगोली न्सजल्ह्यात मिात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगतं न्सजल्ियात 
एकूण १२१ पैकी लसमें् नाला बाींध अपूणण अिस्थेत असल्याच े मािे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अपूणण लसमें् बाींध तातडीने पूणण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिािी 
केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. जयिुमार रावल (०१-१२-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     हिींगोली न्सजल्ह्यात मिात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगणत एकूण २२२ 
लसमें् नाला बाींधची कामे िाती घेण्यात आली असून त्यापकैी ८९ काम ेपूणण करण्यात आली 
आिेत ि १३३ अपूणण काम ेप्रगतीपथािर आिेत. 
(२) ि (३) पािसाळी पररन्सस्थतीत मजूराींची कामाची मागणी कमी असल्यामुळे १३३ काम े
अपूणा आहेत. मजुराांची कामाची मागणी प्राप्त होताच अपूणण काम ेप्राधान्याने पूणण करण्याची 
कायणिािी करण्यात येत आिे. 
  

___________ 
  
तोडांवली ते बावशी (ता.िणिवली, जज.शसांधुदगुक) येथ ेजाणाऱया रस्त्याची दरुवस्था झाल्याबाबत 
 (४१)  २२२४३ (१९-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तोडींिली त े बािशी (ता.कणकिली, न्सज.लसींधुदगुण) येथे जाणाऱ्या रस्त्याची दरुिस्था झाली 
असून या रस्त्याची  ीं दी िाढिून मजबुतीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण करण्याकरीता ननधी 
उपलब्ध क न देण्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी िारींिार मागणी केल्याचे मािे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची  ीं दी िाढिून मजबतुीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरण 
करण्याकरीता शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) अशी मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी. 
(२) ि (३) प्रश्नाधीन तोंडिली बािशी रस्ता ग्रामीण मागण क्र. १८५ असनू या रस्त्याची एकूण 
लाींबी ३.२२० कक.मी. इतकी आिे. त्यापैकी २.६०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची असून 
०.६२० कक.मी. पषृठभाग मातीचा आिे. सदर रस्त्यािर बारमािी एस.्ी. िाितकू सु  आिे. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याच्या १.०८५ कक.मी. लाींबीतील रस्ता नुतनीकरणाची कामे सन २०१५-१६ 
अींतगणत पूणण करण्यात आली आिेत. या रस्त्याच्या दतुफाण भातशेती ि ग्रामस्थाींची खाजगी 
जमीन असल्याने रस्ता  ीं दीकरणासाठी जमीन उपलब्ध िोण ेअडचणीचे आिे. 

सदर रस्त्याच्या १.१०० कक.मी. लाींबीतील डाींबरी नुतनीकरण ि ०.६२० कक.मी 
लाींबीतील खडीकरण डाींबरीकरण करणे आिश्यक असून न्सजल्िा पररषदेला विविध योजनाींमधून 
प्राप्त ननधी ि ननकषास अधधन रािून काम ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तावित करण्याचा न्सजल्िा 
पररषदेचा प्रयत्न आिे. 

___________ 
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ग्रामपांचायतीनी पाठववलेल्या प्रस्तावाांना तालुक्यास्तरीय सशमतीने ननणकय 
न घेतल्याने सातारा येथील िामे प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

  

(४२)  २२४५६ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्क  भाई 
जगताप : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथे सन २०१६-१७ पासून १४ व्या कें हद्रय वित्त आयोगातील ननधी खचण करताना 
आमचा गाि आमचा विकास या उपक्रमाींतगणत ग्रामपींचायतीींचा विकास आराखडा करून ननधीचा 
विननयोग करायचा आिे, परींतु गािाींच्या सोईसुविधाींच्या कामासाठी ग्रामपींचायतीनी पाठविलेल्या 
प्रस्तािाींना तालुकास्तरीय सलमतीने गेल्या ५ महिन्यात ननणणय न घेतल्यान ेकामे रखडल्याच े
मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याींसदभाणत शासनाने चौकशी क न तालुकास्तरीय सलमतीला प्रस्तािाींना मींजूरी 
देण्याचे आदेश देण्याबाबत कोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-११-२०१६) : (१) नािी 
     राज्य प्रकल्प व्यिस्थापन कक्षाकडील हदनाींक १२/०५/२०१६ च्या पत्रानुसार ३ हदिसीय 
लोकसिभागीय ननयोजन प्रकक्रया हदनाींक १५/०८/२०१६ पयतं पूणे करण्याच्या सूचना िोत्या. 
त्यामुळे म,े २०१६ मध्ये प्रस्ताि प्रलींत्रबत रािण्याचा प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(२) ज्या ग्रामपींचायतीींनी ३ हदिसीय लोकसिभागीय ननयोजन प्रकक्रया पूणण क न तालकुा 
स्तरीय िाननी सलमतीकड ेआराखड ेमींजुरीसाठी सादर केले आिेत. अशा आराखड्याींना तालकुा 
स्तरीय सलमतीमाफण त मींजुरी देण्याबाबतची कायणिािी करण्यात येत आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

सातारा जजल््यातील उरमोडी धरणाच्या िालव्याच्या िामात  
त्रुटी िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(४३)  २२४५८ (२०-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्क  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा न्सजल्ह्यातील उरमोडी धरणाच्या कालव्याची काम े अपूणण असून, जी कामे पूणण 
झाली आिेत परींतु ती ताींत्रत्रकदृषट्या चकुीची झाल्याने कालव्यातून पाणी पुढे सरकत नसल्याच े
मािे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी क न कामात त्रु् ी करणाऱ्या अधधकारी / 
ठेकेदाराींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१५-११-२०१६) : (१) िे खरे नािी. 
     उरमोडी पा्बींधारे प्रकल्पाींतगणत एकूण कालव्याची लाींबी १७५.८३ कक.मी. असनू ११४.८३ 
कक.मी. कालव्याची कामे पूणण झालेली आिेत. तसेच एकूण ९८.८३ कक.मी. कालव्याच्या 
लाींबीमध्ये पाणी सोडण्यात आले असून त्याव्दारे जून, २०१४ अखेर ७२९४ िेक््र लसींचन क्षमता 
ननलमणत झालेली आिे. 
    तसचे उरमोडी उपसा लसींचन योजनेंतगणत ्प्पा क्र. १ िाठार ककरोली ि ्प्पा क्र. २ 
कोंबडिाडी येथील कामे करून उपसा लसींचन योजनेतील तीन पैकी एक पाईपलाईन कायाणन्सन्ित 
करण्यात आली आिे. ख्ाि कालिा कक.मी. १ ते ७६ पयतंची आिश्यक काम े पूणण करून 
सद्यन्सस्थतीत कक.मी. ७६ पयतंच्या भागात ि त्यापुढे माण कालव्याच्या कक.मी. ५ पयणत ी्ंचाई 
पररन्सस्थतीत पाणी सोडण्यात येत आिे. 
     ख्ाि कालिा कक.मी. ७१ मधील सा.क्र. ७०/१८० मी. त ेमाण बोगदा खोल खींदक ि 
माण कालिा कक.मी. क्र.१ त े ५ या लाींबीतील कालव्यामध्ये लसींचनासाठी ि दषुकाळी 
पररन्सस्थतीमध्ये वपण्याच्या पाण्यासाठी ननयलमतपणे आितणने सोडली जातात. कालव्यािरील 
असलेल्या थे् विमोचक ि वितरीकाींसाठीच े लशषण विमोचक याींच्या स्थाननकाींकडून िोणाऱ्या 
अनधधकृत पररचलनान ेआितणनामध्ये अडथळा ननमाणण िोतो. त्यामळेु माण कालिा कक.मी. ५ 
येथे लमळणारा विसगण िा कमी जास्त िोतो. कालव्याची कामे ताींत्रत्रकद्ष्या चुकीची झाल्यान े
कालव्यातनू पाणी पुढे सरकत नािी अशी िस्तून्सस्थती नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यात डद्ग्यूच्या साथीला आळा घालण्यासाठी िरावयाची िायकवाही 
  

(४४)  २२६९४ (११-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
सावकजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गत सिा िषाणत डेंग्युच्या २६,२११ निीन  ग्णाींची नोंद झाली असून यातील ४६८ 
जणाींचा मतृ्य ू झाला आिे. सन २०१४-१५ या दोन िषाणत १०,५८४ जणाींना डेंग्युची लागण 
झाली असून यातील १७७ जणाींचा मतृ्य ूझाला आिे. सन २०१६ मध्ये राज्यात डेंग्युच्या २०५ 
निीन  ग्णाींची नोंद झाली असल्याच े मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात पसरलेल्या डेंग्युच्या साथीला आळा घालण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
     राज्यातील गत सि िषाणची डेंग्यू रूग्णाींची माहिती 

िषण डेंग्यू दवुषत रूग्ण डेंग्यूने झालेले मतृ्य ू
२०१० १५७४ ९ 
२०११ ११३८ २५ 
२०१२ ४३०५ ११८ 
२०१३ ५६१० १३८ 
२०१४ ८५७३ १४४ 
२०१५ ५११९ ३३ 

२०१६ (जूनअखेर) १२०३ २ 
एकूण २७५२२ ४६९ 

     

(२) राज्यात कक्कजन्य रोग ननयींत्रण कायणक्रमाींतगणत डेंग्य ु आजाराच्या प्रनतबींध ि 
ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना ननयलमतपणे राबविल्या जातात. 

 आरोग्य कमणचाऱ्यामाफण त ननयलमत ताप सिदेक्षण. 
 उदे्रकाच्या हठकाणी जलद ताप रूग्ण सिदेक्षण. 
 साथरोग उदे्रकाच्या प्रभािी व्यिस्थापनासाठी न्सजल्िा पातळीिर शीघ्र प्रनतसाद पथके   
    कायणरत. 
 ताप रूग्णाींचे रक्तजल नमनूे घेऊन सेंन््ीनल िॉस्पी्ल येथील प्रयोगशाळेत मोफत  
    तपासणी. 
 राज्यात डेंग्यू विषाणूजन्य तापाच्या ननदानासाठी ३७ सें्ीनल सें्सणची स्थापना केली  
    असून राषरीय विषाणू विज्ञान सींस्था, पुणे येथेिी ननदानाची व्यिस्था आिे. 
 राज्यात गप्पीमास ेपैदास कें द्र कायणरत असून राज्यातील डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये  
    गप्पीमासे सोडणे. 
 ननयलमत कक्कशास्त्रीय सिदेक्षण. 
 उदे्रकग्रस्त हठकाणी कक्कनाशकाची धूरफिारणी. 
 शासकीय तसेच खाजगी िैद्यकीय व्यािसानयकाींच ेडेंग्यू रूग्ण व्यिस्थापन विषयक   

        कायणशाळेच ेआयोजन. 
 डेंगी रूग्णाींना लक्षणधारीत उपचार. 
 सिण आरोग्य सींस्थाींना औषध ेि इतर साधन सामुग्रीचा पुरेसा पुरिठा. 
 १६ मे, २०१६ िा हदिस राषरीय डेंगी हदिस म्िणून विविध उपक्रमाव्दारे साजरा  

केला. 
 दरिषी जुल ैमहिना डेंगी विरोधी महिना म्िणून साजरा केला जातो. 
 शालेय डेंग्यू जागतृी मोहिम. 
 उदे्रकग्रस्त हठकाणी उपाययोजनाींच्या मागणदशणनासाठी न्सजल्िा/ विभागीय/ राज्यस्तरीय  

अधधकाऱ्याींच्या भे्ी. 
 विविध माध्यमाींव्दारे जनतसे आरोग्य लशक्षण. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
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मालोंड-मालडी (ता.मालवण, जज.शसांधुदगुक) येथील पध्दतीच्या  
बांधाऱयाांच ेिाम सुरु िरणेबाबत 

  

(४५)  २२७४१ (११-०८-२०१६).   श्री.गुरुमुख जगवानी, अॅड.ननरांजन डावखरे : ताराांककत प्रश्न 
क्रमाांक १८५२८ ला ददनाांक १ एप्रप्रल, २०१६ रोिी ददलेल्या सांदर्ाडत : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालोंड-मालडी (ता.मालिण, न्सज.लसींधुदगुण) येथील गड नदीिर पाणिठा नतरािर कोल्िापूर 
पध्दतीच्या बींधाऱ्याींच ेकाम सु  व्िािे याकररता तेथील ग्रामस्थाींनी हदनाींक ३१ म,े २०१६ रोजी 
मा.पालकमींत्री, लसींधुदगुण याींचेकड ेननिेदन हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय ि सदरिू कामास प्रशासकीय 
मान्यता लमळण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२८-१०-२०१६) : (१) िोय. 
(२) मालोंड मालडी कोल्िापूर पध्दतीच्या बांधाऱ्यास मिाराषर जलसींधारण मिामींडळ ननणणय 
हदनाींक १२/१२/२०१३ अन्िये रूपये ४८९.८७ लक्ष रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आली िोती. तथावप, हदनाींक २४/९/२०१५ रोजी सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ४९ व्या 
बैठकीत विषय क्र.४ िरील पाररत ठरािास अनुसरून मालोंड मालडी कोल्िापूरी पध्दतीच्या 
बींधाऱ्याच्या योजनेची प्रशासकीय मान्यता माचण, २०१६ मध्ये मिामींडळाने रद्द केलेली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
दारव्हा (जज.यवतमाळ) वन पररके्षत्रात अवधैररत्या वकृ्षतोड व 

गौण खननजाचे उत्खनन होत असल्याबाबत 
  

(४६)  २३००९ (२०-०८-२०१६).   श्री.ख्वाजा बेग, अॅड.राहुल नाविेर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरद्र प 
पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  दारव्िा (न्सज.यितमाळ) िन पररके्षत्रात अिैधररत्या िकृ्षतोड ि गौण खननजाच े उत्खनन 
िोत असल्यान ेिनसींपदेची िानी िोत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-११-२०१६) : (१) दारव्िा िनपररके्षत्रात अिैधररत्या िकृ्षतोड ि गौण 
खननजाच ेउत्खनन ककरकोळ स्ि पाचे गुन्िे उघडकीस आले आिे. 
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(२) दारव्िा पररके्षत्रात मािे जानिेारी, २०१६ ज ेजून, २०१६ पयतं १० िनगुन्ह्यात ४० साग 
िकृ्षाची अिैध तोड झाली असल्याचे ननदशानास आले असून त्यामळेु रुपये १२,९०५/- ककां मतीची 
नुकसानी झाली आिे.  या कालािधीत एकूण नग ४९ घ.मी. ०६३० जप्त केले असून त्याची 
ककीं मत  पये ११९९२/- आिे. सन २०१६ चे अिैध िकृ्षतोडीचे िनगुन्ह्यात २ आरोपी असून एका 
िनगुन्ह्यात इींडीका कार जप्त करण्यात आलेली आिे. या प्रकरणी आरोपी वि ध्द 
न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची कायणिािी करण्यात येत आिे. गौण खननज उत्खननाचे 
सन २०१६ मध्ये २ िनगुन्िे नोंदविण्यात आले असून चौकशी सु  आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
  

राज्यातील ६७ मेगा जलशसांचन प्रिल्प पुढील ३ वषाकत पूणक िरण्याबाबत 
 (४७)  २३०३३ (२०-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एकूण १५१ लाख को्ी  पये अपेक्षक्षत खचाणचे ६७ मेगा जललसींचन प्रकल्प 
पुढील ३ िषाणत पूणण करण्याचे जलसींपदा विभागाने ठरविले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी अथणसींकल्पीय तरतुदीींचे आणण प्रत्यक्षात बाींधकामाचे ननयोजन 
ठरविण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०९-११-२०१६) : (१) नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नािी. 
  

___________ 
हहवरखेड-सोनवाडी (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) रस्त्याच्या दरुुस्तीबाबत 

(४८)  २३२५४ (२०-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  हििरखेड-सोनिाडी (ता.तेल्िारा, न्सज.अकोला) या चार ककलोमी्रच्या रस्त्याची दरुिस्था 
झाल्यामुळे सोनिाडी येथील नागरीकाींना िान प्रकल्पाच्या कालव्याच्या रस्त्यान े जािे लागत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या खडीकरण ि डाींबरीकरणाकररता ननधी उपलब् ध क न 
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली िा करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आिे. 
(२) ि (३) हििरखेड-सोनिाडी िा रस्ता ग्रामीण मागण क्र.३३ असनू या रस्त्याची लाींबी ३.८०० 
कक.मी. इतकी आिे. त्यापैकी ०/८०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची असून सुन्सस्थतीत आिे. 
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उिणरीत ३.०० कक.मी. खडीकरणाचा पषृठभाग असुन िाितुक सु  आिे. सदर रस्त्यािर कािी 
प्रमाणात खड्ड े पडलेले आिेत. सदर खड्ड े मु मान े बुजविण्याची ककरकोळ द ुस्तीची काम े
खात्या अींतगणत मजुरामाफण त करण्याची कायणिािी न्सजल्िा पररषदेमाफण त करण्यात येत आिे. 
तसेच सन २०१६-१७ न्सजल्िा िावषणक योजना ि रस्ते द ुस्ती कायणक्रम ग् ब अींतगणत सदर 
रस्त्याचे मजबुतीकरण ि डाींबरीकरणाच े काम प्रस्तावित करण्याबाबत न्सजल्िा पररषदेचे 
ननयोजन आिे. 
     तेल्िारा िे गाि तालुक्याचे हठकाण असनु सोनिाडी गािापासनु कालव्याच ेरस्त्यान े२.०० 
कक.मी. अींतर कमी भरत असल्याने गािकरी प्राधान्यान ेकालव्याच्या रस्त्याचा िापर करतात. 
सदर रस्ता मुरमी पषृठभागाचा ि सिणसाधारण सुन्सस्थतीत आिे. 
  

___________ 
 

अिोला जजल्हा पररषदेच्या सेस र्ां डातून शतेिऱ याांना मोर्त बबयाणे वाटपाच्या योजनेबाबत 
 

(४९)  २३३७२ (११-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला न्सजल्िा पररषदेच्या सेस फीं डातून शतेकऱ् याींना मोफत त्रबयाण े िा्पाची योजना 
राबविण्यात आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, गत िषी शेकडो शेतकऱ् याींनी मोफत त्रबयाणाींसाठी अजण केले परींत ु विलशष् 
कीं पनीकडूनच त्रबयाणे खरेदी करण्याची सक्ती न्सजल्िा पररषदेतील सत्ताधाऱ् याींनी केल्यान े िी 
प्रकक्रया अडचणी आली असून सदर योजनेची अींमलबजािणी करण्यात आली नािी, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ् याींनी अकोला न्सजल्िा पररषदेच्या ससे फीं डातनू मोफत त्रबयाणे लमळेल या 
आशेिर पेरण्या केल्या नािीत, त्यामुळे शेतकऱ् याींना आधथणक नुकसान सोसाि ेलागले, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, न्सजल्िा पररषदेच्या मनमानी कारभारामळेु शेतकऱ्याींचे नुकसान झाले असून 
सदर नुकसानग्रस्त शेतकऱ् याींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायणिािी केली 
िा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-१२-२०१६) : (१) िोय, 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये शेतकऱ्याींनी सदर योजनसेाठी अजण केले िोते. तथावप, सन २०१५-१६ 
मध्ये प्रलसध्द केलेल्या ई-ननविदा प्रकक्रयामध्ये एकिी ननविदा प्राप्त न झाल्यामुळे सदर योजना 
सन २०१६-१७ मध्ये ई-ननविदा प्रकक्रयेनुसार राबविण्यात आली त्रबयाणे खरेदी प्रकक्रया        
ई-ननविदाव्दारे केली असल्याने विलशष् कीं पनीकडून खरेदी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नािी. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

_________________ 
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सशक्षकाांच्या प्रसशक्षणाचा अननष्ट्ठ पररणाम अध्यापनार्न न होऊ देण्याबाबत 
(५०) ४१७६९ (१९-०८-२०१३) श्री.रामनाथ मोते : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ट्िीांचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मशक्षकाांच्या प्रमशक्षणाचा अननष्ट्ि पररणाम प्रत्यक्ष अध्यापनावर न होऊ देण्याचे माहे माचा, 
२०१२ च्या अथासांकल्ल्पय अधधवेशनामध्ये मा.मांत्री महोदयाांनी सन २०१२-१३ मध्ये आश्वासन 
देऊनही गेल्या माहे जानेवारी, २०१३ त ेएषप्रल, २०१३ या कालावधीत प्रत्येक ल्जल््यात प्रत्यक्ष 
अध्यापनाचे ककती टदवस प्रमशक्षणासािी वापरले गेले, 
(२) असल्यास, अशाप्रकारे अध्यापनाच्या कामावर पररणाम होऊ नये म्हणून कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलांबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रर्नोद तार्ड े (०१-१२-२०१६) : (१) प्रत्येक ल्जल््यात प्रमशक्षणात समाषवष्ट्ि होणाऱ्या 
सरासरी १५० मशक्षकाांच ेअध्यापनाचे ५ टदवस प्रमशक्षणासािी वापरले गेले आहेत. 
(२) अध्यापनाच्या कामावर पररणाम होऊ नये म्हणून प्रमशक्षणात सहर्ागी होणाऱ्या 
मशक्षकाांच्या वगााची जबाबदारी शाळेतील अन्य उपल्स्थत मशक्षकाांकड ेदेण्यात आली होती. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

_________________ 
  
प्रर्धान र्र्न :  
नागपरू. 

  उत्तमससांग चव्हाण 
सचचर्, 

महाराष्ट्ट्र प्रर्धानपररषद 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मुद्रणपूवा सवा प्रककया महाराष्ट्र षवधानमांडळ सधचवालयाच्या सांगणक यांत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 
 


