
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि ०६ एवप्रल, २०१७ / चैत्र १६, १९३९ ( शिे ) 
   

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
(३) िैद्यिीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र 

वििास मांत्री  
(४) सािवजननि आरोग्य आणि िुटुांब     

िल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री  

 
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिण ि सा्ं या - ३७ 
------------------------------------- 

 

श्री शे्रत्र खरपुडी खदुव (ता.खेड, जज.पुिे) येथील ‘ि’ िगव तीथवस्थळाांच्या  
वििास िामास ननधी शमळण्याबाबत 

(१) *  २८२४४   श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) श्री शे्रत्र खरपुडी खरु्द (ता.खेड, जि.पुणे) येथील ‘क’ वगद तीथदस्थळाींची ववकास 
कामे सन २०१७-१८ च्या अथदसींकल्पात मींिुर करुन ननधी ममळणेबाबतचे ननवेर्न 
लोकप्रनतननधी याींनी दर्नाींक १८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
मा.सावदिननक बाींधकाम मींत्री व मा.ग्रामववकास मींत्री याींना दर्ले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) तसेच मौिे खरपुडी खरु्द (खींडोबाची) (ता.खेड, जि.पुणे) ववठ्ठल रुजममणी मींदर्र 
ते वाकी बु. मुींगीघा् रस्त्याचे काम जिल्हा पररषर् स्तरावर ‘क’ वगद तीथदक्षेत्र 
योिनेतनू प्रस्ताववत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३)  असल्यास, उपरोमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) लोकप्रनतननधीने खरपुडी खरु्द ववठ्ठल रुजममणी मींदर्र 
ते मुींगी घा् पयतंच्या रस्त्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन रे्ण्याबाबत मा.मींत्री 
(ववत्त व ननयोिन) याींना दर्नाींक १७/०१/२०१७ रोिी ननवेर्न दर्ले असून 
ननवेर्नाची प्रत मा.मींत्री (ग्रामववकास) व मा.मींत्री (सावदिननक बाींधकाम) याींना 
पषृ्ाींकीत करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) खरपुडी खरु्द ते वाकी बु. मुींगी घा् या रस्त्याचे काम “क” वगद 
तीथदक्षेत्र योिनेतनू करण्याबाबत जिल्हा पररषर् बाींधकाम ववभागाकडून उपमुख्य 
कायदकारी अधधकारी (पींचायत), पुणे याींना प्रस्ताव सार्र करण्यात आला. तथावप, 
सर्र काम “क” वगद तीथदक्षेत्र योिनेच्या ननकषात बसत नसल्याने रस्त्याचे काम 
जिल्हा वावषदक योिनेंतगदत ग्रामीण रस्ते ववकास व मिबुतीकरण या योिनेंतगदत 
प्रस्ताववत करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िें द्र शासनािडणन प्राप्त झालेला मागासक्षेत्र 

अनदुान ननधी परत गेल्याबाबत 

(२) *  ३०७००   श्री.अमरनाथ राजणरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाकडून मागासक्षेत्र अनुर्ान योिनेंतगदत (बीआरिीएफ) 
िलशुध्र्ीकरण सयींत्र व उभारणीसा्ी ७ को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध असून 
स्थाननक प्रशासनाच्या र्लुदक्षामुळे सर्र ननधीचा ववननयोग व्यवजस्थतररत्या न 
झाल्याने ननधी परत िाणार असल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून ननधी प्राप्त होत नसल् याने कामाींना गती ममळत 
नसल्याचे अधधकाऱयाींकडून साींगण्यात येते, परींतु अधधकाऱयाींच्या चकुीच्या 
ननयोिनामुळे कें द्राकडून प्राप्त ननधी परत िात असल्याची बाब ननर्शदनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननकषद काय 
आहेत, तसेच प्रस्ततु प्रकरणी सींबींधधत र्ोषी अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     ग्ववकास अधधकारी याींच्या मागणीनसुार रुपये ३०८.८४ लक्ष एवढी रमकम 
२६८ ग्रामपींचायतीमध्ये ४१० िलशुध्र्ीकरण यींत्र बसववण्यासा्ी ग्रामपींचायतीना 
वगद करण्यात आले आहेत. 
(२) मागासक्षेत्र अनुर्ान ननधी ही योिना कें द्र शासनाच्या दर्नाींक १२ माचद, २०१५ 
रोिीच्या पत्रानुसार बींर् करण्याबाबतच्या सूचना रे्ण्यात आलेल्या आहेत. 
     कें द्र शासनाने योिना बींर् करून उवदररत ननधी कें द्र शासनास 
पा्ववण्याबाबत कळववले आहे. त्यानुसार कायदवाही चालू आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथे  ग्रामीि रुग्िालयाचा 

बहृत आराखडा अांनतम िरण्याबाबत 

(३) *  २७७६०   डॉ.अपणिव हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५१३ ला हदनाांि    
६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जि.नामशक) येथे प्राथममक आरोग्य कें द्राची मयादर्ा, 
ननमगाींव पररसरातील गाींवे व तेथील लोकसींख्येतील वाढ, प्राथममक आरोग्य 
कें द्रातील कमी पडणाऱ या उपलब्ध सोयी सुववधाचा ववचार करता ननमगाींव येथे 
स्वतींत्र ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी (नामशक) याींनी 
दर्नाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मा.सावदिननक आरोग्य मींत्री याींचेकड े
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननमगाींव व पररसरातील ग्रामीण रुग्णालयाची ननकड ववचारात 
घेता, िोड बहृत आराखडा अींनतम करताना ननकषानुसार सर्र मागणी ववचारात 
घेतली िाईल असे आश् वासन मा.सावदिननक आरोग्य आ ण कु्ूींबकल्याण मींत्री 
याींनी दर्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ननमगाींव येथे स्वतींत्र ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) शासनस्तरावर सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बहृत आराखडा 
तयार करण्याची कायदवाही सुरु आहे. मौिे ननमगाींव (ता.मालेगाव, जि.नामशक) 
येथे प्राथममक आरोग्य कें द्र स्थापन करण्याबाबतची मागणी िोड बहृत आराखडा 
अींनतम करताना ननकषानुसार ववचारात घेतली िाईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेतील ननधी अखधचवत राहहल्याबाबत 
 

(४) *  २९०८६   श्री.पररिय रु्िे : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववशेषत: नागपूर जिल््यासह सवद द्काणी िलयमुत मशवार 
योिनेच्या अींमलबिावणीतील अनास्थेमुळे नकुसान झालेले असून, या योिनेचे 
गतवषादचे रुपये २९३ को्ी माहे ऑगस््, २०१६ पयतं खचद होऊ शकलेले नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात काय आढळून 
आलेले आहे, सर्र ननधी पूणदपणे खचद करण्यासींर्भादत शासनाने कोणती कायदवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सन २०१६-१७ या वषादत उमत योिनेखाली ककती कामाींसा्ी 
ववभागननहाय ककती ननधी मींिूर करण्यात आलेला आहे व त्याच्या ववननयोगाची 
सदय:जस्थती काय आहे ? 
 
प्रा.राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
       तथावप, िलयुमत मशवार अमभयानाींतगदत माहे िनू, २०१६ अखेर रुपये १६७.४० 

को्ी ननधी अखधचदत होता. 
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(२) शासनस्तरावरून िलयमुत मशवार अमभयानाींतगदत सन २०१५-१६ मधील 
मशल्लक ननधी खचद करण्यास दर्नाींक ३१ माचद, २०१७ पयतं मुर्तवाढ रे्ण्यात आली 
आहे.  
(३) िलयमुत मशवार अमभयानाींतगदत सन २०१६-१७ मध्ये नामशक ववभागास    
रुपये २६०.२० को्ी, अमरावती ववभाग रुपये २०५.३६ को्ी, पुणे ववभाग        
रुपये २५६.९८ को्ी, औरींगाबार् ववभाग रुपये ५७६.६१ को्ी, नागपूर ववभाग     
रुपये ९३.३६ को्ी व कोकण ववभाग रुपये ३५.२३ को्ी ववशेष ननधी ववतररत 
करण्यात आला आहे.  
         सन २०१६-१७ मध्ये िलयमुत मशवार अमभयानाींतगदत दर्नाींक २४/३/२०१७ 

अखेर ववशषे ननधी रुपये २३४.५३ को्ी खचद झाला असून २००१५ कामे हाती 
घेण्यात आली आहेत, त्यापैकी १३५८२ कामे पूणद झाली असून ६४३३ कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. 

 

----------------- 
 

वित्त विभागाच्या आदेशामुळे हहमोकर्लीयािरील 
औषधाांची खरेदी प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(५) *  २९८८५   श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.नारायि रािे : सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आगामी अथदसींकल्पाच्या पाश्वदभूमीवर ५० हिार रुपयाींपेक्षा अधधक 
ककीं मतीच्या वस्तूींची खरेर्ी न करण्याच्या ववत्त ववभागाच्या आरे्शामुळे 
दहमोकफलीयावरील औषधाींची खरेर्ी प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र ननणदयामुळे राज्यातील उपचार कें द्रात दहमोकफलीयाची 
इींिेमशन उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींना खािगी औषध र्कुानातनू औषधे ववकत 
घ्यावी लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, त्यानसुार कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सन २०१६-१७ या आधथदक वषादकरीता दर्नाींक १७/०१/२०१७ तसेच त्यानींतर 
५० हिार रुपयाींपेक्षा अधधक ककीं मतीच्या कोणत्याही खरेर्ीच्या प्रस्तावाींना मींिुरी 
रे्ऊ नये, अशा सूचना ववत्त ववभागाच्या दर्नाींक १७/०१/२०१७ च्या शासन 
पररपत्रकान्वये रे्ण्यात आलेल्या आहेत. कें द्रीय योिना व त्यास अनुरुप राज्य 
दहस्सा तसेच बाहय सहानयत प्रकल्पाींसा्ी ववतरीत केलेल्या ननधीमधनू 
करावयाच्या खरेर्ीच्या प्रस्तावाींना सर्र ननबधं लागू नाहीत. 
     दहमोकफलीया आिारावरील औषधाींची खरेर्ी कें द्र शासनाने राषरीय आरोग्य 
अमभयानाींतगदत उपलब्ध करुन दर्लेल्या ननधीमधनू करण्यात येते. सबब, सर्र 
खरेर्ीसा्ी दर्नाींक १७/०१/२०१७ च्या पररपत्रकामुळे ननबधं नाहीत.        
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
बल्लारपणर, शसांदेिाही ि िोरपना (जज.चांद्रपणर) तालुक्यातील 

उपसा शसांचन योजना पणिव िरण्याबाबत 

(६) *  २७२८०   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पळसगाव (ता.बल्लारपूर, जि.चींद्रपूर), आमडी (ता.मसींरे्वाही, जि.चींद्रपूर) व 
कोरपना तालुमयातील उपसा मसींचन योिना पूणद होवूनही बींर् असल्याचे दर्नाींक 
१५ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र मसींचन योिना बींर् असल् याने पररसरातील शतेक-याींना पाणी 
उपलब्ध होत नसल्याने शेतीचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुषींगाने ननधीची तरतरू् 
करुन सर्र उपसा मसींचन योिना सुरु करण्यासा्ी कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) पळसगाव आमडी उपसा मसींचन योिना 
ता.बल्लारपूर, जि.चींद्रपूर ही योिना बाींधकामाधीन असून िनू, २०१८ पयतं पूणद 
करण्याचे ननयोिन आहे. 
     आमडी, ता.मसींरे्वाही, जि.चींद्रपूर अशी कोणतीही स्वतींत्र योिना अजस्तत्वात 
नाही.    
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     कोरपना तालुमयातील भारोसा उपसा मसींचन योिना सन १९९२ पासून बींर् 
असून सर्र योिना िून, २०१७ पयतं उपलब्ध ननधीतनू कायादजन्वत करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(३) सन २०१६-१७ मध्ये पळसगाींव-आमडी उपसा मसींचन योिनेच्या 
बाींधकामाकररता रुपये १२५६.३९ लक्ष व भारोसा उपसा मसींचन योिनेच्या ववशेष 
र्रुुस्तीसा्ी रुपये १०६.७६ लक्ष ननधी मशल्लक आहे. 
     तसेच सन २०१७-१८ मध्ये पळसगाींव-आमडी उपसा मसींचन योिनेकररता 
प्रस्ताववत तरतरु् रुपये १४०० लक्ष आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पाचांग्री (ता.पाटोदा, जज.बीड) येथील अांगििाडीत पयविेक्षक्षिा 
पदािर बनािट िागदपत्राच्या आधारे ननयुक्ती िेल्याबाबत 

(७) *  ३०७६०   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाचींग्री (ता.पा्ोर्ा, जि.बीड) येथील अींगणवाडी पयदवेक्षक्षका या पर्ासा्ी खो्ी 
कागर्पत्र ेसार्र करून नोकरी ममळवली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र बोगस ननयमुतीबाबत जिल्हाधधकारी, बीड व मुख्य कायदकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषर्, बीड याींच्याकड े दर्नाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय, चौकशी केली आहे. चौकशीअींती सर्र तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून 
आले नाही. त्यामुळे कोणावरही कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही तसेच 
चौकशीअींती तक्रारर्ार याींनी आपल्या शींकेचे ननरसन झाल्याचे व तक्रार मागे 
घेतल्याचे लेखी कळववले आहे. 

----------------- 
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िाडा ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेसाठी 
आिश्यि जॉबिाडव शमळण्याबाबत 

(८) *  २९३२८   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वाडा (जि.पालघर) तालुमयात कुपोषणामुळे बळी पडलेल्या रोशनी सवराच्या 
वडडलाींना तालुमयात रोिगार हमीचे काम सुरु नसल्यामुळे आ ण नो्ाबींर्ीमुळे 
आलेल्या मींर्ीमुळे बाींधकाम क्षेत्रातही काम ममळत नसल्याचे दर्नाींक            
१ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोखाडा तालुमयामध्ये बहुताींशी लोकाींना रोिगार हमी योिनेसा्ी 
आवश्यक असलेले िॉबकाडद ममळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
     महात्मा गाींधी राषरीय  ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगदत वाडा तालुमयात 
ऐनशते ग्रामपींचायतीत सन २०१६-१७ मध्ये आितागायत रुपये ४.७९ लक्ष 
इतमया रकमेची अकुशल कामे व रुपये ३.९१ लक्ष रकमेची कुशल कामे अशी 
एकूण रुपये ८.७० लक्ष इतमया रकमेची कामे झालेली आहेत. तसेच सर्र 
ग्रामपींचायत क्षेत्रात पुढेही कामे चालू आहेत. 
     कु.रोशनी गुरुनाथ सवरा, रा.ऐनशते, ता.वाडा याींच्या कु्ुींबाींतील सर्स्याींना 
िॉबकाडद रे्ण्यात आलेले आहे. त्याींनी मनरेगा अींतगदत कामाची मागणी केलेली 
नाही. मिूराींनी कामाची मागणी करुन रे्खील काम उपलब्ध करुन रे्ण्यात आले 
नाही, अशी बाब उद् ावलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     मोखाडा तालुमयात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेंतगदत एकूण २४,३७४ इतकी िॉबकाडद वा्प झाली आहेत. तसेच नोंर्णी 
केलेल्या मिूराींना मागणीनसुार काम रे्ण्यात येते. त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ 
यावषी ५८५७ इतमया िॉबकाडदधारक कु्ुींबाींनी कामाींसा्ी मागणी केली होती. सन 
२०१५-१६ या आधथदक वषादत यींत्रणा व ग्रामपींचायत ववभाग याींच्याकडील 
कामावरील २,७७,५२४ इतकी मनुषय दर्न ननममदती झाली आहे. तसेच सन   
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२०१६-१७ या आधथदक वषादत ७८२१ इतमया िॉबकाडदधारक कु्ुींबानी कामाींसा्ी 
मागणी केली आहे. सन २०१६-१७ या आधथदक वषादत यींत्रणा व ग्रामपींचायत 
ववभाग याींच्याकडील कामावरील २,८६,४८० इतकी मनुषय दर्न ननममदती झाली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

"मागेल त्याला शेततळे" योजनेंतगवत शेततळीांची िामे पणिव िरण्याबाबत 
 

(९) *  ३०६१८   श्री.नारायि रािे, डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सुरु केलेल्या (मागेल त्याला शेततळे) या योिनेंतगदत ५५,७१४ 
शेततळयाींच्या कामाींना मींिुरी रे्ण्यात आली असून त्यापकैी ९,६०६ शतेतळयाींची 
कामे पूणद झाल्याचे दर्नाींक १८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शदनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोमत अपणूादवस्थेतील शेततळयाींची कामे पूणद होत नसल्याने 
शेतक-याींची पाण्याअभावी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच “मागेल त्याला शतेतळे” या योिनेनुसार राज्यात १,११,१११ शतेतळी 
उभी करायची आहेत, मात्र र्ोनर्ा मुर्तवाढ रे्ऊनही काम पूणद झालेले नसल्याने 
रोिगार हमी योिना ववभागाने ५० पैशाींची पैसेवारीची अ् काढली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेततळीची कामे पूणद 
करण्यासा्ी कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच आतापयतं 
ककती शेततळयाींचे उदिष् गा्ण्यात आले आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. शेततळे मुख्यत्वे भुिल पुनभदरणासा्ी असून पावसाळयात        
भू-पषृ्ावरून वाहून िाणारे पावसाचे पाणी काही कालावधीसा्ी अडववणे व 
िममनीत मुरववणे यासा्ी घेतली िातात. 
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(३) नाही. शेततळे योिनेचा लाभ सवद इच्छुक व गरि ू शेतकऱयाींना घेता यावा 
या उिेशाने दर्नाींक १० ऑम्ोबर, २०१६ च्या शासन ननणदयान्वये ५० पैसे 
आणेवारीची अ् मशधथल करून सर्र योिना राज्यातील सवद जिल्हयात 
राबववण्यात येत आहे. 
(४) शेततळयाींची कामे अधधक गतीने व्हावीत यासा्ी शतेतळे खोर्काम 
करणाऱया ममशनधारकास इींधन खचादसा्ी आगाऊ रमकम म्हणनू काम सुरु 
करण्यापवुी अनुञेेयय अनुर्ानाच्या २० ्मके रमकम लाभाथीच्या खात्यावर िमा 
करण्याबाबतच्या तसेच ममशनधारकास केलेल्या कामाचा मोबर्ला ममळण्याची 
हमी व्हावी म्हणनू ममशनधारक, लाभाथी व कृषी ववभागाचे प्रनतननधी याींचेमध्ये 
१०० रुपयाच्या स््ँप पेपरवर करार करण्याच्या सूचना क्षबेत्रयस्तरावर रे्ण्यात 
आल्या आहेत. शासनस्तरावरून शेततळयाींच्या कामाचा आढावा घेण्यात येत आहे. 
सध्य:जस्थतीत “मागेल त्याला शतेतळे” या योिनेंतगदत ७१,३९५ शतेतळयाींच्या 
कामाींना कायादरींभ आरे्श रे्ण्यात आला असून १६,०९४ इतकी कामे पूणद झाली 
आहेत. तसेच ६,२३४ इतकी कामे सुरू आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील लघशुसांचन प्रिल्पाच्या िामासाठी 
प्रशासिीय मांजणरी ि ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१०) *  ३०७१७   श्रीमती हुस्नबानण खशलरे् : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील वपण्याच्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई पाहता तेथील ननधी 
अभावी व प्रशासकीय मींिरुी ननववर्ा प्रकक्रयेमुळे प्रलींबबत असलेले लघमुसींचन 
प्रकल्पाचे काम तात्काळ पूणद करण्याबाबत लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी 
मा.िलसींधारण राज्यमींत्री याींचेकड ेमागणी करुनही या प्रकरणी कायदवाही झाली 
नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लघमुसींचन प्रकल्पाच्या कामासा्ी प्रशासकीय मींिूरी व ननधी 
उपलब्ध करुन रे्ण्याबाबत शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     श्री.रािन साळवी, ववधानसभा सर्स्य याींनी राज्यमींत्री (िलसींधारण) 
महोर्याींकड े दर्नाींक १८/१२/२०१५ रोिी ननवेर्न दर्लेले होते. यामध्ये रत्नाधगरी 
जिल््यातील ननववर्ा प्रकक्रयेमुळे प्रलींबबत असलेले ११ प्रकल्पाींची कामे हाती 
घेणेबाबत व प्रगतीपथावरील ६ प्रकल्पास ननधी उपलब्ध करुन रे्ण्याबाबत 
मागणी करण्यात आली होती.       
(२) रत्नाधगरी जिल््यातील उपरोमत १७ प्रकल्पाींपैकी ७ प्रकल्पास पाणी 
उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्यामुळे या योिनाींची प्रशासकीय मान्यता 
महाराषर िलसींधारण महामींडळाचे दर्नाींक १४/१०/२०१४ चे आरे्शान्वये रि 
करण्यात आली.  तसेच महामींडळाचे सींचालक मींडळाच्या दर्नाींक २४/०९/२०१५ 
रोिी सींपन्न झालेल्या ४९ व्या बै्कीतील ववषय क्र.०४ वरील पाररत ्रावास 
अनुसरुन ४ योिनाींची प्रशासकीय मान्यता महामींडळ ननणदय दर्नाींक १८/०३/२०१६ 
अन्वये रि करण्यात आली. उवदररत ६ योिनाींपकैी ५ योिनाींना माहे िून, २०१६ 
मध्ये रुपये १२.३५ को्ी ननधी प्राप्त झालेला असून तो ननधी खचद करण्यात 
आलेला आहे. 
     ननधीच्या उपलब्धतेनसुार महामींडळामाफद त प्रशासकीय मान्यता रि 
करण्यात आलेल्या योिनाींचे अींर्ािपत्रक नवीन र्रसूचीनुसार अदययावत करुन 
या योिनाींची आवश्यकता तपासून यामध्ये पाणी उपलब्धता, लोकप्रनतननधीींची 
मागणी, ी्ंचाई पररजस्थती, अवषदन-प्रवन क्षेत्र इत्यार्ी बाबी तपासून 
मा.राज्यपालाींचे सूत्रानसुार नव्याने प्रशासकीय मान्यतेसा्ी सार्र करण्याबाबत 
महामींडळाचे दर्नाींक २६/०८/२०१६ च्या पत्रान्वये क्षेबत्रयस्तरावर सूचना रे्ण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
श्रीरामपणर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील पाटपाण्या खालील 

शसांचन क्षेत्र िाढविण्याबाबत 
(११) *  ३०७८२   डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपूर (जि.अहमर्नगर) तालुमयात पा्पाण्या खालील मसींचन क्षेत्र 
वाढववण्यासा्ी िलसींपर्ा ववभागाने िलाशय, नर्ी अशा कालवा लाभक्षेत्रातील 
ववदहरीच्या मसींचन क्षेत्राचाही समावेश करण्याचा ननणदय घेतल्याचे दर्नाींक      
२७ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पा्पाण्याचा अप्रत्यक्ष लाभ ममळणाऱया शेतकऱयाींना आपल्या 
ववदहरीवर फुलववलेल्या शेती वपकाच्या पाणी वापराचे हमीपत्र र्यावे लागण्याच्या 
ननणदयामुळे शेतीवरही िाचक बींधने येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱयाींच्या अडचणी र्रू 
करण्यासा्ी कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.  
     प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सवद स्त्रोतातनू मसींचीत क्षेत्राचा तपशील एकबत्रत 
करण्यासा्ी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात कालव्याव्र्ारे, नर्ीवरील उपसा व 
ववदहरीवरील मसींचीत क्षेत्राचे मूल्याींकनासा्ी शासन पररपत्रक क्रमाींक 
२०१६/(५९१/१६)/मसींव्य(धो), दर्नाींक २२/११/२०१६ अन्वये ननरे्श रे्ण्यात आलेले 
आहेत.   
(२) हे खरे नाही.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

‘पार-तापी-नमवदा’ नदीजोड प्रिल्पा ऐिजी ‘नार-पार-धगरिा-गोदािरी’  
शलांि या प्रिल्पाचा अहिाल तयार िरण्याबाबत 

(१२) *  २७४१३   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ‘पार-तापी-नमदर्ा’ नर्ीिोड प्रकल्पा ऐविी ‘नार-पार-धगरणा-गोर्ावरी’ मलींक या 
प्रकल्पाचा राषरीय िलववकास अमभकरणामाफद त सुधारीत अ्यास करुन सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकररता राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड े प्रयत्न 
करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िुलै, २०१६ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     अशी मागणी माहे िलैु, २०१६ मध्ये मुख्य अमभयींता, िलववञेयान, नामशक 
याींचेकड ेझाली होती. 
(२) नार, पार, औरींगा, अींबबका या पजश्चम वादहनी नर्याींचे पाणी धगरणा खो-यात 
वळववणेबाबतच्या योिनेच्या सवेक्षण व अन्वेषणाच्या रूपये ३.६३ को्ी 
ककीं मतीच्या अींर्ािपत्रकास शासनाने दर्नाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोिी प्रशासकीय 
मान्यता दर्ली आहे. योिनेच्या सवेक्षण व अन्वेषणाचे काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शशळ (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) येथील शासिीय गायरान 

जशमनीिर भणमाकर्याांनी अनतक्रमि िेल्याबाबत 

(१३) *  २८९२९   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मशळ (ता.ववक्रमगड, जि.पालघर) येथील ग् क्र. २४९ या शासकीय गायरान 
िममनीवर स्थाननक भूमाकफयाींनी शासकीय अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने िममनीवर 
कब्िा करुन अनधधकृतपणे बाींधकाम केल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपरोमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सर्र शासकीय िममनीवरील अनतक्रमण 
ह्ववण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौिे मशळ मध्ये ग् नीं. २४९ असा ग् नीं. 
अजस्तत्वात नाही. तथावप, मौिे मशळ ग् नीं. २४१ मध्ये १० गुीं्े क्षेत्रावर 
श्री.धचींतामण गोपाळ गहला, रा.रे्हिे, ता.ववक्रमगड, जि.पालघर याींनी शतेीसा्ी 
अनतक्रमण केल्याचे ननर्शदनास आले आहे.  
(२) सर्र अनतक्रमणाबाबत वनपाल, ववक्रमगड याींनी राऊीं ड गुन्हा क्रमाींक 
ई.११/सन २०१६-१७, दर्नाींक ३/०३/२०१७ अन्वये गुन्हा नोंर्ववला असून पढुील 
कायदवाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मस्िरिाडी (ता.माि, जज.सातारा) आणि जाशी येथील 
हुतात्माांच्या स्मरिाथव िमान उभारण्याबाबत 

(१४) *  ३०४६०   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मस्करवाडी (ता.माण, जि.सातारा) येथील हुतात्मा िवान सुननल सुयदवींशी 
आ ण िाशी येथील िवान चींद्रकाींत गींलाड ेयाींच्या स्मरणाथद त्याींच्या गावी कमान 
उभारण्याचा ननणदय ग्रामपींचायतीने ग्रामस्थाींच्या सूचनेनुसार ग्रामसभेत ्राव 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामसभेच्या ्रावाची प्रत व मागणीपत्र दर्नाींक           
१६ िनू, २०१६ रोिी मा.पालकमींत्री व सहकार मींत्री याींना दर्ले असतानाही 
शासनाने सींबींधधत कमानीववषयी र्लुदक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींर्भादत शासनाने चौकशी करुन ननधी उपलब्ध करुन रे्वनू 
हुतात्मा िवानाींच्या गावात त्याींच्या स्मरणाथद कमानी उभारण्यासोबत सर्र 
िवानाींच्या पत्नीींना शासन सेवेत समावनू घेण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. हे खरे नाही.    
(२) नाही. या ववभागाकड ेकोणतेही ननवेर्न अदयाप प्राप्त झाले नाही. 
(३) हुतात्मा िवानाींच्या स्मरणाथद कमानी उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव ववभागाकड े
प्राप्त झालेला नसल्याने प्रश्न उद् ावत नाही. 
     सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणदय क्र.आर्ीए-१०८२/३५०२/सीआर-
१००/१६अ, दर्नाींक ०२ सप् े्ंबर, १९८३ अन्वये, सैननकी सेवेत मतृ झालेल्या ककीं वा 
अपींगत्व येऊन त्यामुळे नोकरीसा्ी अयोग्य झालेल्या मािी सैननकाींच्या कु्ुींबातील 
फमत एका व्यमतीला त्याींच्या पसींती क्रमाने वगद-३ व वगद-४ मधील १५ ्मके 
आरक्षक्षत पर्ाींपकैी उपलब्ध पर्ावर ननयमुतीची तरतरु् आहे. त्यानुसार हुतात्मा 
िवानाींच्या वारसाींना शासन ननयमुत केले िाते. त्यानुसार हुतात्मा िवान 
श्री.सुयदवींशी याींच्या पत्नीच्या नावाची नोंर्णी जिल्हा सैननक मींडळ कायादलय, 
सातारा येथे करण्यात आली आहे. तथावप, शहीर् िवान श्री.गलाींड ेयाींच्या पत्नीने 
मुले लहान असल्याने सदय:जस्थतीत नोकरीसा्ी असमथदता र्शदववली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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महाराष्ट्र पयवटन वििास महामांडळािडणन पयवटनाला चालना 
शमळण्यासाठी मुांबईतील प्रिल्प िायावजवित िरण्याबाबत 

 

(१५) *  ३०७६७   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर पयद् न ववकास महामींडळाकडून मुींबईच्या पयद् नाला चालना 
ममळण्यासा्ी तीन प्रकल्प कायादजन्वत करण्याच्या ननणदयाला वषद होऊनही 
पायाभुत सुववधा उपलब्ध नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, हॅमलकॉप््रमधनू मुींबई र्शदन, सी-प्लॅन आ ण समुद्रात पींचताराींककत 
हॉ्ेल असे प्रकल्प िागेअभावी सुरु झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील पयद् नाला पायाभुत सुववधा उपलब्ध करुन रे्ण्यासा्ी 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हेमल्ुररझम, सी-प्लेन सेवा व फ्लो्ेल हे प्रकल्प 
खािगी आहेत. महाराषर पयद् न ववकास महामींडळ सुववधा पुरववण्याची 
(फॅमसमल्े्र) म्हणनू भूममका करते. यापकैी हेमल्ुररझम प्रकल्पासा्ी सुववधा 
उपलब्ध करुन रे्ण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) वरील उवदररत र्ोन प्रकल्प राबववण्यासा्ी िागा उपलब्ध करुन 
रे्ण्यासा्ी महाराषर पयद् न ववकास महामींडळाकडून सींबींधधत यींत्रणाींकड ेपा्पुरावा 
करण्यात येत आहे. िागा व आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्यानींतर प्रकल्पकते 
सर्र प्रकल्प कायादजन्वत करतील. 
     यामशवाय मुींबई र्शदन सेवा बी.ई.एस.्ी. (बेस््) च्या सहयोगाने सुरु 
करण्यात आली आहे. मुींबई पो द् रस््च्या कु्रझ ्ुररझमला सुववधा उपलब्ध करुन 
दर्ल्या असून सर्र प्रकल्प सुरु झाला आहे. एमलफीं ्ा लेण्या असलेल्या बे्ाींवर 
पयद् क सुववधा उपलब्ध करुन रे्ण्याच्या आराखडयास नुकतीच मींिुरी रे्ण्यात 
आली आहे. 

 
----------------- 
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 गोसीखदुव प्रिल्पाची िामे पणिव िरण्याबाबत 

(१६) *  २७१९८   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववर्भादतील महत्वाकाींक्षी गोसीखरु्द प्रकल्पाची सुधारीत प्रशासकीय ककीं मत   
रुपये १८ हिार ४९५ को्ी असून आतापयतं रुपये ९ हिार ५०० को्ीींची कामे 
झालेली आहेत व प्रकल्प झाल्यानींतर २ लाख ५० हिार हेम्र िमीन 
मसींचनाखाली येणार आहे व कामास गती ममळावी यासा्ी सर्र प्रकल्पाची रुपये 
एक हिार को्ीची कामे कें द्र शासनाच्या नॅशनल बबजल्डींग कॉपोरेशनला 
(एनबीसीसी) रे्ण्याबाबतचा ननणदय दर्नाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास घेण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र ननणदयाचे स्वरुप काय आहे व तदनुसार शासनाने कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच उमत प्रकल्पाच्या कामाींची सदयजस्थती काय आहे व उवदररत कामे  
ककती कालावधीत पूणद करण्यात येणार आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) गोसीखरु्द राषरीय प्रकल्पाच्या प्रथम प्राधान्याच्या प्रकल्प घ्कापैकी सुमारे 
रुपये १०५८ को्ी अींर्ाजित ककीं मतीची कामे सामींिस्य कराराचे माध्यमातून कें द्र 
शासनाचे नगरववकास खात्याचे अधधपत्याखालील नॅशनल बबजल्डींग कीं स्रमशन 
कॉपोरेशन (एन.बी.सी.सी.) (इींडडया) मलमम्ेड या पजब्लक वकद  ऑगदनाझेशन 
(PWO) या कीं पनीस पदहल्या ्प्यात रे्ण्याबाबत मा.मींत्रीमींडळाने दर्नाींक 
१५/१२/२०१६ रोिी घेतलेल्या ननणदयानुसार दर्नाींक ५/१/२०१७ रोिी शासन ननणदय 
ननगदममत करण्यात आला. 
     त्यानुषींगाने ववर्भद पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपूर व नॅशनल बबजल्डींग 
कीं स्रमशन कॉपोरेशन (एन.बी.सी.सी.) (इींडडया) मलमम्ेड याींच्यार्रम्यान दर्नाींक 
१६/३/२०१७ रोिी सामींिस्य करार करण्यात आला आहे. 
     सर्र करारानुसार एन.बी.सी.सी. व्यवस्थापन कीं पनी (PMC) या नात्याने 
त्याींच्यावर प्रकल्प ननयोिन, प्रकल्पाच्या घ्काींची सींकल्पधचत्र े तयार करणे, 
प्रकल्प घ्काींची अींर्ािपत्रके तयार करणे, ननववर्ा कागर्पत्र े तयार करुन व 
ननववर्ा प्रक्रीया राबवनू एिन्सी ननजश्चत करणे, प्रत्यक्ष कामकाि एिन्सीकडून 
करुन घेणे, प्रकल्पाच्या कामाची अींमलबिावणी, कीं त्रा् व्यवस्थापने, पयदवेक्षण, 



  17 

कामाचे गुण ननयींत्रण, सींननयींत्रण, रे्यके तयार करुन अर्ायगी करणे, झालेल्या 
कामामध्ये त्रु् ी रादहल्यास त्याची तपासणी करुन र्रुुस्ती ववदहत वेळेत व 
कीं त्रा्र्ाराच्या खचादने करुन घेणे. अशा सवद कामाींची िबाबर्ारी कीं पनीवर असेल. 
एनबीसीसी राज्य शासनाच्या खरेर्ी धोरणानुसार (Procurement Policy) 
पारर्शदकपणे ननववरे्दवारे कीं त्रा्र्ार ननवडीची प्रकक्रया राबवेल. शासनाचे प्रचमलत 
करारातील तरतरु्ीनसुार र्ोष र्रुुस्ती िबाबर्ारी (Defect liability) ही एनबीसीसी 
याींचेवर असेल. 
(३) धरणाचे काम पुणद झाले आहे. मात्र पनुदवसनाअभावी धरणात ५४.१ ्मके 
पाणीसा्ा करणेत येतो. प्रकल्पीय मसींचन क्षमता २,५०,८०० हेम्र असून यापैकी 
३९,९७० हेम्र इतकी मसींचन क्षमता ननमादण झाली आहे. उवदररत प्रकल्पाची कामे 
डडसेंबर, २०१९ पयतं पूणद करण्याचे ननयोजित आहे. 
 

----------------- 
 

शशशी (ता.सोनपेठ, जज.परभिी) िालव्यामधील चाऱयाांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
 

(१७) *  २७५०१   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मशशी (ता.सोनपे्, जि.परभणी) कालवामधील चाऱयाींची र्रुुस्ती व ननगा 
राखण्यासा्ी को्यवधी रूपयाींचा खचद करूनही शेव्पयतं पाणी ममळत नसल्याने 
याची चौकशी करण्याची मागणी परभणी येथील सामाजिक कायदकत्यानंी प्रधान 
सधचव, िलसींपर्ा याींच्याकड ेलेखी ननवेर्नाव्र्ारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन को्यवधीचा ननधी खचद 
करून मुख्य व लगतच्या लहान चाऱयाींच्या र्रुूस्त्या, गाळ काढणे इ. कामे न 
करता गैरप्रकार करणाऱया अधधकारी, कीं त्रा्र्ार, यींत्रणाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच मशशी कालव्याची र्रुुस्ती व ननगा राखण्यासा्ी शासनाने कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



  18 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, परभणी येथील श्री.मसध्र्श्वेर केशरबवुा धगरी याींनी मशशी 
कालव्यासींर्भादत प्रधान सधचव, िलसींपर्ा याींच्याकड े याच ताराींककत प्रश्नाचा 
सींर्भद रे्ऊन दर्नाींक १८/०२/२०१७ रोिी ननवेर्न दर्ले आहे. 
(२) या ननवेर्नातील तक्रारीच्या अनषुींगाने मुख्य अमभयींता व मुख्य प्रशासक 
याींचेस्तरावरुन चौकशी करण्याची कायदवाही प्रगतीत आहे. 
(३) आवश्यकतेनुसार मशशी कालव्याची र्रुुस्ती करण्यात येत आहे. पाणी वापर 
सींस्थेस हस्ताींतरीत केलेल्या लाभक्षेत्राची र्रुुस्ती पाणी वापर सींस्थेने करणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
चुनाभट्टी (मुांबई) येथील एिा दाांम्पत्याने बेिायदेशीरररत्या 

दत्ति घेतलेल्या मुलाचा छळ िेल्याबाबत 

(१८) *  २९०१७   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.प्रविि दरेिर : सन्माननीय महहला 
ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चुनाभट्टी (मुींबई) येथील एका र्ाींम्पत्याने बेकायरे्शीरररत्या र्त्तक घेतलेल्या 
मुलाचा छळ केल्याप्रकरणाची गींभीर नोंर् मदहला व बाल कल्याण सममतीने 
घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी पोमलसाींना गुन्हा र्ाखल करण्याचे आरे्श मदहला व 
बाल कल्याण सममतीने दर्ले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गुन्हा र्ाखल करण्यात आला आहे, त्यानषुींगाने शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सर्र प्रकरणी चनुाभट्टी पोलीस ्ाणे येथे गुन्हा नोंर्ववण्यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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जालना जजल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय  ग्रामीि रोजगार हमी 
योजनेंतगवत िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१९) *  २८०५४   प्रा.जोगेवद्र ििाड े: सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल््यात ४ वषादपासून महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेची १४०३० कामे गेल्या ५ वषादपासून प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाींच्या र्िादबाबत अनेक तक्रारी असल्याने सर्र कामाची 
पहाणी करण्यासा्ी कें द्रीय पथक िालन्यात येणार होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र पथक िालनात न येता औरींगाबार् येथनूच परत गेले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सर्र कामे वेळेत पूणद न 
करणाऱया अधधकारी व कमदचाऱयाींववरुध्र् कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगदत िालना 
जिल्हात एकूण ३४४७९ कामे हाती घेण्यात आली होती त्यापकैी २०३७७ कामे पूणद 
झालेली आहेत व १४१०२ कामे अपूणद आहेत. सन २०१३-१४ मध्ये त्यापूवीची 
७०२० कामे अपूणद आहेत यामध्ये शौचालय, ववहीर पुनदभरण, मसींचन ववहीरीची 
कामे आहेत. त्याींची कुशल रे्यक रे्णे प्रलींबबत आहे. सन २०१४-१५ मध्ये १८२२, 
सन २०१५-१६ मध्ये २०३५, व  सन २०१६-१७ मधील ३२२५ असे एकूण ७०८२ 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. ववत्तीय वषद २०१४-१५ व त्यापूवीच्या अपूणद कामाींना 
त्यावेळी ग्रामपींचायत स्तरावर ६०:४० चे प्रमाण असल्यामुळे कुशल ननधी ववतरीत 
करता आलेला नाही. तथावप आता कुशल प्रमाणकाच्या प्राधान्यक्रमानुसार कुशल 
रे्यके अर्ा करण्याच्या सुचना जिल्हास्तरावरुन रे्ण्यात आलेले आहेत. कें द्रीय 
पथक हे दर्नाींक ५/१/२०१७ रोिी जिल्हातील कामाींना भे् रे्णार होते. परींतू ते 
तक्रारीच्या अनुींषगाने नसून मग्रारोहयो अींतगदत केलेल्या कामाबाबत व 
अमभलेख्याींची पहाणी करण्यासा्ी येणार होते. तथावप सर्र पथकाचा र्ौरा काही 
कारणास्तव रि झाल्या कारणाने ते पथक महाराषर राज्यात आले नाही.    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खडुदे ग्रामपांचायत (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) रोजगार हमी योजनेच्या 
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२०) *  २८३२२   श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप : सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडुरे् ग्रामपींचायत (ता.ववक्रमगड, जि.पालघर) रोिगार हमी योिनेच्या 
हिेरीप्ावर मतृ लोकाींची नाींवे घालून पैसे हडप करुन, काम न करता कागर्ोपत्री 
रस्ते र्ाखवनू त्याच्या रमकमेत र्ोन ग्रामसेवकाींनी गैरव्यवहार केल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत ग्रामसेवकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) सींबींधधत र्ोन्ही ग्रामसेवक याींना सेवेतून ननलींबबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पैनगांगा ि उर्धिव पनैगांगा नदीिर बांधारे उभारण्याबाबत 

(२१) *  २८६८९   श्री.्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.आनांद ठािण र, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.हेमांत टिले, श्री.सनतश चव्हाि :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैनगींगा व उध्वद पनैगींगा नर्ीवर द्कद्काणी बींधारे उभारावे आ ण कॅनॉल व 
पैनगींगा नर्ीपात्रात इसापूर धरणाचे पाणी सोडावे अशी मागणी           
ववर्भद-मरा्वाडयातील हिारो शतेकऱयाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े    
५ वषादपासून मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणाचे पाणी न सोडल्यामुळे पाणी ी्ंचाई ननमादण होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पैनगींगा व उध्वद पनैगींगा नर्ीवर बींधारे बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, अशा आशयाची मागणी अींतभूदत असलेली 
ननवेर्ने प्राप्त झाली आहेत हे खरे आहे.  
(२) नाही, उध्वद पैनगींगा प्रकल्पाींतगदत इसापूर, ता.पसुर्, जि.यवतमाळ येथे 
इसापूर धरण असून प्रकल्प लाभक्षेत्रात रब्बी हींगामात मसींचनासा्ी पाण्याची 
आवतदने रे्ण्यात आली आहेत.  
(३) उध्वद पनैगींगा प्रकल्पाची बाींधकामे व पनैगींगा नर्ीवर प्रस्ताववत सहस्त्रकुीं ड 
बहुउिेशीय िलववदयतु प्रकल्पाचे खालील बािूस पाच उच्च पातळी बींधा-याची 
कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात औषध महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

(२२) *  २७७६१   डॉ.अपणिव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३८९ ला हदनाांि   
१३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आरोग्य सेवेचा र्िाद सुधारण्यासा्ी ्ा्ा रस्् याींच्यासमवेत 
दर्नाींक ३१ माचद, २०१६ रोिी सामींिस्य करार करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र करारातील तरतुर्ीनुसार वैदयकीय मशक्षण व सींशोधन 
सींचालनालय तसेच सावदिननक आरोग्य ववभागाच्या खरेर्ी/ववतरण धोरणाचा 
अ्यास करून महाराषर स््े् मेडडकल सप्लाय कॉपोरेशन स्थापन करण्याच्या 
दृष्ीने ्ा्ा रस्् याींनी दर्नाींक १५ िून, २०१६ रोिी शासनास अींतरीम अहवाल 
(Draft Report) सार्र केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर स््े् मेडडकल सप्लाय कॉपोरेशन स्थापन करण्याच्या 
अनषुींगाने शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे आहे.   
(३) व (४) राज्यातील आरोग्य सेवेचा र्िाद सुधारण्यासा्ी ्ा्ा रस्् 
याींच्यासमवेत करण्यात आलेल्या सामींिस्य करारानसुार ्ा्ा रस्् याींनी 
महाराषर स््े् मेडडकल सप्लाय कापोरेशन स्थापन करण्याच्यादृष्ीने अींतररम 
अहवाल (Draft Report) शासनास सार्र केला असून त्यानषुींगाने पढुील 
कायदवाही ववचाराधीन आहे.  

------------------------------- 
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जजल्हा सामावय रुग्िालय (जज.भांडारा) येथील डॉक्टर ि धचकित्सि याांच्या 
मनमानी िारभारामुळे रुग्िाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

(२३) *  २९११५   श्री.पररिय रु्िे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय (जि.भींडारा) येथील डॉम्र व धचककत्सक याींच्या 
मनमानी कारभारामुळे आबाल-वधृ्र्ाींची गैरसोय होत असल्याचे दर्नाींक         
१७ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींकड े होत असलेल्या र्लुदक्षामुळे डॉम्र त्याींच्या खािगी 
रुग्णालयात सेवा बिावतात अशी रुग्णाींची समितू झालेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वव ींलबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
धुळे, गडधचरोली, चांद्रपणर ि नांदरुबार या जजल्हयात 

स्त्री रूग्िालय नव्याने मांजणर िरण्याबाबत 

(२४) *  २७२९२   प्रा.अननल सोले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५५७ ला हदनाांि 
२५ जलैु, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे, गडधचरोली, चींद्रपूर व नींर्रुबार या जिल्हयात १०० खा्ाींचे स्त्री 
रूग्णालय नव्याने मींिूर करण्यात येत असल्याचे दर्नाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दर्नाींक १७ िानेवारी, २०१३ रोिीच्या शासन ननणदयान्वये राज्यात 
मींिुर १५ स्त्री रुग्णालयाींपकैी उवदररत ७ स्त्री रुग्णालयाींसा्ी िागेचे सींपार्न 
करण्यात आले असून १०० खा्ाींचे स्वतींत्र मदहला व नविात मशशू रुग्णालयाचे 
बाींधकाम सुरु करण्यासा्ी शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(३) असल्यास, मदहला रुग्णालय धळेु येथे आकृतीबींधानुसार पर् ननममदतीबाबतचा 
प्रस्ताव उच्चस्तरीय सधचव सममतीच्या मान्यतेसा्ी सार्र करुन त्यास मान्यता 
प्रर्ान करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्र स्त्री रूग्णालये सुरु करुन त्यासा्ी ननधी उपलब्ध 
करण्यासा्ी शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
     शासन ननणदय दर्नाींक १७/०१/२०१३ अन्वये धळेु, शासन ननणदय दर्नाींक 
०३/०२/२०१० अन्वये गडधचरोली व चींद्रपूर व शासन ननणदय दर्नाींक २५/०८/२००९ 
अन्वये नींर्रुबार येथे स्त्री रुग्णालये मींिुर करण्यात आली आहेत. 
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
     शासन ननणदय दर्नाींक १७/०१/२०१३ अन्वये १५ द्काणी स्त्री रुग्णालय 
मींिुर करण्यात आले आहे. त्यापकैी १० द्काणी िागा प्राप्त झाली असून ५ 
द्काणी िागा प्राप्त करुन घेण्याची कायदवाही सुरु आहे. 
(३) होय. 
     शासन ननणदय दर्नाींक ०२/०१/२०१७ अन्वये स्त्री रुग्णालय धळेु, गडधचरोली, 
चींद्रपूर व नींर्रुबार येथे पर्ननममदती करण्यास मान्यता दर्ली आहे. 
(४) सहा स्त्री रुग्णालयासा्ी ननधी उपलब्ध करुन दर्ला असून उवदरीत द्काणी 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर ननधी उपलब्ध करुन रे्ण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

खडी (ता.शहापुर, जज.ठािे) येथील दळखि पररसरातील आहदिासी  
समाजाच्या विटभट्टी िामगाराांची घरे तोडल्याबाबत 

(२५) *  ३०४३१   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडी (ता.शहापुर, जि.्ाणे) येथील र्ळखण पररसरात १५ ते २० वषादपासून 
राहत असलेल्या वारली आदर्वासी समािाच्या वव्भट्टी कामगाराींची घरे 
वनखात्याने दर्नाींक ६ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तोडून ्ाकली, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, शहापूर वन ववभागातील खडी वन पररक्षेत्रातील मौिे र्ळखण 
येथील सींरक्षक्षत वन ग् नींबर २२७ समाववष् सव्हे क्र. ९७ मध्ये नुकतेच 
अनतक्रमण असलेल्या बेवारस ८ झोपडया दर्नाींक ७/२/२०१७ रोिी वनक्षेत्रपाल, 
खडी याींनी पोलीस बींर्ोबस्तात ननषकामसत केल्या आहेत. 
(२) प्रकरणी वनक्षेत्रपाल, खडी याींनी सववस्तर चौकशी करुन सर्र अनतक्रमण 
नव्याने सुरु असल्याबाबत खात्री करुन सर्र बेवारस अनतक्रमण ननषकासनाची 
कायदवाही केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अिोले ि सांगमनेर (जज.अहमदनगर) भागात 
िवयप्राण्याांच्या मतृ्यणला आळा घालण्याबाबत 

(२६) *  २७४१५   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोले व सींगमनेर (जि.अहमर्नगर) या भागात २१ हून अधधक बबबटयाींचा 
मतृ्य ू झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार वन्यप्राण्याींच्या मतृ्यलूा आळा घालण्यासा्ी कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) अहमर्नगर जिल््यातील अकोले व सींगमनेर 
या तालुमयात माहे िानेवारी, २०१६ ते डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत 
नैसधगदकररत्या-७, ववदहरीत पडून-५, अपघाताने-५ व आपसातील झुींिीत-५ असे 
एकूण २२ बबबटयाींचा मतृ्यू झाला आहे. 
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     वन्यप्राण्याींचे होणारे मतृ्य ूरोखण्याच्यादृष्ीने क्षबेत्रयस्तरावर खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात येतात. 

 वन्यप्राण्याींचे रस्ता अपघातात मतृ्य ूहोऊ नये म्हणनु रस्त्याचे बािुला, 
महत्वाच्या वळणावर सावधानतेचे फलक लावणेत आलेले आहे. 

 बबब् प्रवण क्षेत्रातील गावात घडीपबत्रका वा्प करून सावदिननक 
द्काणी पोस््सद लावण्यात आले आहेत. 

 महसूल ववभाग स्तरावर अपर ववशेष पोलीस महाननरीक्षक व जिल्हा 
स्तरावर पोलीस अधधक्षक हे अध्यक्ष असलेले व्याघ्र कक्षाींची ननममदती 
करण्यात आली असून त्यामध्ये वन/वन्यिीव ववभाग, ववदयतु ववभाग, 
रेल्वे पोलीस इत्यार्ी सर्स्य आहेत. 

 व्याघ्र कक्षाच्या सभेमध्ये व्याघ्र सींरक्षणाबाबत समन्वयाने कायदवाही 
करण्यात येत असते. 

 िींगलामध्ये आवश्यक त्याद्काणी ननरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले 
आहेत. 

 वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सींननयींत्रण ्ेवण्याकरीता कॅमेरा रॅप, 
िीपीएसचा वापर केला िातो. 

 सींरक्षक्षत क्षेत्रातील नैसधगदक पाणव्े, कृबत्रम पाणवठ्याची 
वनकमदचाऱयामाफद त ननयममत तपासणी करण्यात येते. 

 मशकाऱयाबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकमलत करण्यात येते. 
 सींगमनेर उपवन ववभागात २ रेस्मयु पथके ननमादण करण्यात आलेले 

असून पथकातील कमदचा-याींना ववशेष प्रमशक्षण रे्ण्यात आलेले आहे. 
 सर्र पथकातील सर्स्याींना वन्यप्राण्यास बेशुध्र् करण्याकररता ववशेष 

रॅन्मयुलाय झींग गन तसेच वन्यप्राण्याींची ओळख प्ववण्याकररता कॅमेरा 
रप इत्यार्ी सादहत्य उपलब्ध करुन रे्ण्यात आलेले आहे. 

 ऊस शतेीमध्ये अधधवास करणाऱया बबबटयाींबाबत िनिागतृी अमभयान 
राबववण्यात आले आहे. 

 वनक्षेत्रावर ववववध योिनेतनू उपलब्ध अनरु्ानातून वनतळे / वनबींधारे / 
मसमें् बींधारे/पाणव्े इत्यार्ी कामे करण्यात येतात.      

(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 
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पतांगशाह िुटीर रुग्िालय (ता.जव्हार, जज.पालघर) २०० खाटाांचे िरण्याबाबत 

(२७) *  ३०८६५   श्री.आनांद ठािण र : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५३१६ ला हदनाांि 
६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पतींगशाह कु्ीर रुग्णालयात (ता.िव्हार, जि.पालघर) तीन-चार तालुमयातनू 
उपचारासा्ी रुग्ण येत असल्यामुळे, सर्र रुग्णालय २०० खा्ाींचे करण्यात यावे 
अशी मागणी स्थाननक नागररकाींनी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र रुग्णालय २०० खा्ाींचे करण्याबाबतच्या अींर्ािपत्रकाला व 
आराखड्याला मान्यता रे्ण्यात न आल्याने उमत रुग्णालयाचे काम अपूणादवस्थेत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णालयाच्या कामास 
मान्यता रे्ण्यासा्ी कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.  
(२), (३) व (४) सर्र रुग्णालयाच्या २०० खा्ाींच्या शे्रणीवधदनास शासन मान्यता 
रे्ण्यात आली आहे. तसेच अींर्ािपत्रक व आराखड े सावदिननक बाींधकाम 
ववभागाकडून प्राप्त करुन घेण्याची कायदवाही सुरु आहे. 
 

----------------- 
 

परभिी जजल््यातील ग्रामपांचायतीच्या प्रलांबबत लेखा पररक्षिाबाबत 
 

(२८) *  २७६३५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यातील सुमारे ६०० हून अधधक ग्रामपींचायतीींनी ववदहत मुर्तीत 
लेखा पररक्षण केलेले नसल्याने उपमुख्य कायदकारी अधधकारी, पींचायत ववभाग, 
जिल्हा पररषर्, परभणी याींनी सींबींधधताींना र्ोन वेळेस नो्ीसा िारी केलेल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सर्र प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदहत मुर्तीत लेखा 
पररक्षण करून न घेणाऱया सींबींधधत ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेवक व ग्ववकास 
अधधकारी याींच्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) परभणी जिल््यातील सन २००७-०८ ते २०१३-१४ 
या कालावधीतील ४४१ ग्रामपींचायतीचे लेखापररक्षण प्रलींबबत असल्याचे िनू, 
२०१५ मध्ये ननर्शदनास आले होते. 
     सींबींधधत ग्रामसेवकाींना कारणे र्ाखवा नो्ीस रे्ण्यात आली असून 
ग्रामपींचायतीचे अमभलेखे लेखा पररक्षणास उपलब्ध करुन न दर्ल्याच्या 
कारणास्तव जिल्हा पररषर् परभणी अींतगदत १० ग्रामसेवकाींना जिल्हा पररषरे्च्या 
सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आले होते. 
     प्रलींबबत ४४१ ग्रामपींचायतीपैकी २७६ ग्रामपींचायतीचे लेखा पररक्षण पूणद 
करून घेण्यात आले आहे. सदयजस्थतीत डडसेंबर, २०१६ अखेर सन २००७-०८ ते 
२०१४-१५ या कालावधीतील १६५ ग्रामपींचायतीचे लेखा पररक्षण होणे बाकी आहे. 
उपरोमत १६५ ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेवकाींना स्थाननक ननधी लेखा पररक्षा 
अधधननयम १९३० चे (सुधारणा अधधननयम २०११) नुसार र्ींड ्ो्ावून त्याींच्यावर 
मशस्तभींग ववषयक कायदवाही का करण्यात येऊ नये ? अशी नो्ीस बिावण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
परतणर (जज.जालना) ग्रामीि रुग्िालयाला पािीपुरिठा 

िरिारी जलिाहहनी दरुुस्त िरण्याबाबत 

(२९) *  २९२५४   प्रा.जोगेवद्र ििाड े: सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परतूर (जि.िालना) ग्रामीण रुग्णालयास असलेला पाणीपुरव्ा गेल्या एक 
मदहन्यापासून बींर् असल्याने रुग्ण, त्याींचे नातेवाईक व कमदचाऱयाींची गैरसोय होत 
असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयातील िलवादहनी नार्रुुस्त झाल्याने पाणीपुरव्ा होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 



  28 

(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सर्र िलवादहनी र्रुुस्त 
करण्यासा्ी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय, परतूर, जि.िालना येथील पाणीपुरव्ा िलवादहनी माहे 
फेब्रवुारी, २०१७ र्रम्यान नार्रुुस्त असल्याचे ननर्शदनास आले. सर्र ग्रामीण 
रुग्णालय, परतूर येथील िलवादहनी वारींवार नार्रुुस्त होत आहे. त्याबाबत 
मुख्याधधकारी, नगरपररषर् परतूर याींचेकड ेवेळोवेळी पा्पुरावा करण्यात आलेला 
आहे. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी रुग्णालयातील पाणीपुरव्ा खींडीत झाल्यानींतर रुग्णाींची 
गैरसोय होऊ नये म्हणनू रुग्णालयाच्या आवारातील बोअरवेल मधनू रुग्णाींना 
पाणीपुरव्ा केला िातो. तसेच ज्यावेळेस बोअरवेलच्या पाण्याचा पुरव्ा रुग्णाींना 
केला िातो त्यावेळेस पाण्याचे नमुने जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा िालना 
याींचेकडून पाण्याची तपासणी करुन घेवनू रुग्णाींना शुध्र्पाणी पुरव्ा होईल याची 
र्क्षता घेतली िाते.   
(३) मुख्याधधकारी, नगरपररषर् परतूर याींना वदैयकीय अधधक्षक, ग्रामीण 
रुग्णालय परतूर याींनी त्याींच्याकड ेवेळोवेळी पत्र व्यवहार करुन पा्पुरावा केलेला 
आहे. सदय:जस्थत नगरपररषर् परतूर याींचेकडून िलवादहनी र्रुुस्तीचे काम 
करण्यात आले आहे व पाणीपुरव्ा सुरळीत करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
निीन पारगाांि (ता.हातििांगले, जज.िोल्हापणर) येथील दांत महाविद्यालयात 

विद्यार्थयाांच्या प्रिेशप्रकक्रयेत अननयशमतता झाल्याबाबत 

(३०) *  ३०५९५   श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवीन पारगाींव (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हापूर) येथील तात्यासाहेब कोरे र्ींत 
महाववदयालयातील ववदयाथ्यानंा मेरी्प्रमाणे प्रवेश न रे्ता ननयमबाहयपणे 
त्याींच्याकडून पैसे घेऊन प्रवेश रे्णे, पाच वषादपासून प्राध्यापक व मशक्षकेतर 
कमदचारी प्राचायादच्या मनमानी कारभारामुळे त्रस्त झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय 
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(२) तसेच उपरोमत महाववदयालयाच्या प्राध्यावपका व ववभाग प्रमुख डॉ.वप्रती 
बसगौडा पा्ील याींनी महाराषर आरोग्य ववञेयान ववदयापी्, नामशक याींच्याकड े
सर्र महाववदयालयाची तक्रार केली होती, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, महाराषर आरोग्य ववञेयान ववदयापी्, नामशक याींनी तक्रारीची 
र्खल घेवनू महाववदयालयाशी सींपकद  साधून थकबाकीची रमकम रे्ण्याबाबतचा 
अहवाल महाववदयालयास दर्ला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्र ववदयापी् नामशक याींच्या अहवालाच्या अनुषींगाने डॉ.वप्रती 
पा्ील याींनी मा.वैदयकीय मशक्षण मींत्री, सधचव, वदैयकीय मशक्षण ववभाग तसेच 
महाराषर आरोग्य ववञेयान ववदयापी्, नामशक याींचेकड ेयाबाबतचे ननवेर्न दर्नाींक 
३० िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास दर्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सर्र ननवेर्नाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
महाववदयालयाच्या प्राचायादवर कोणती कारवाई केली तसेच र्ींत महाववदयालयाच्या 
प्राध्यावपका डॉ.पा्ील याींना सेवेत घेणे व थकीत रमकम रे्ण्याबाबत कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. प्राचायांच्या मनमानी कारभाराबाबत 
डॉ.वप्रती पा्ील याींचे ननवेर्न आ ण कमी वेतनासींर्भादत श्री.सुरेश चौहान या 
कमदचाऱयाने र्ाखल केलेली तक्रार ववदयापी्ास प्राप्त झाली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) दर्नाींक ३०/०१/२०१७ रोिीच्या ननवेर्नाच्या अनषुींगाने ववदयापी्ाने दर्नाींक 
२२/०२/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये डॉ.वप्रती पा्ील याींना महाववदयालयाववरुध्र् 
सेवाववषयक बाबीींबाबत त्याींचे गाऱहाणे असल्यास, ववदयापी् ननरे्श क्र.०५/२०१२ 
मध्ये ववहीत केलेल्या तरतुर्ीनुसार गाऱहाणी अवपल र्ाखल करण्याबाबत कळववले 
आहे. तसेच, दर्नाींक ०७/०३/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये डॉ.वप्रती पा्ील याींना 
ववदयापी्ाच्या दर्नाींक २१/०५/२०१४ रोिीच्या ननणदयाप्रमाणे सेवेत रुिू करुन 
घेतले आहे ककीं वा कसे व वेतनाच्या थकबाकीची रमकम अर्ा केली आहे ककीं वा 
कसे, याबाबत महाववदयालयाकडून सववस्तर खलुाश्याची मागणी करण्यात 
आलेली आहे. 

----------------- 
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राज्यातील अिषविग्रस्त जजल्हयातील पािीटांचाई दणर होण्यासाठी 
शसांचन प्रिल्पाांना ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(३१) *  २७७६३   डॉ.अपणिव हहरे, श्री.शरद रिवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२५५९६ ला हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रखडलेल्या ३७६ मसींचन प्रकल्पाींची बाींधकामाधीन दर्नाींक       
१ एवप्रल, २०१६ रोिीची सींभाव्य उवदररत ककीं मत (नववन भूसींपार्न कायदयानुसार 
भूसींपार्नाच्या वाढीव ककीं मतीसह) सुमारे रुपये ८४,४३०/- को्ी इतकी आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे व कायम र्षुकाळग्रस्त 
भागातील प्रलींबबत मसींचन प्रकल्प पूणद करण्यासा्ी सुमारे १० हिार ६८७ को्ी 
रुपयाींची आवश्यकता असून कें द्र शासनाकड ेर्हा हिार को्ी रुपयाींच्या पॅकेिची 
मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोमत पॅकेिनसुार ववर्भद, मरा्वाडयातील आत्महत्याग्रस्त 
जिल्हे व अन्य र्षुकाळ अवषदण वपडीत जिल््याींमधील प्रनतवषी उद् ावणारी 
पाणी ी्ंचाई व र्षुकाळाच्या पाश् वदभुमीवर राज्यातील सर्र बाींधकामाधीन प्रकल्पाींची 
सदयजस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, सर्र बाींधकामाधीन मसींचन प्रकल्प पुणद करण्याकररता ननधी 
उपलब्ध करण्यासा्ी शासनाने कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सर्र बाींधकामाधीन प्रकल्पाची कामे राज्य शासनाच्या ननधीतनू पूणदत्वाच्या 
वेगवेगळया ्प्प्यावर चालू आहेत. 
(४) प्रधानमींत्री कृषी मसींचन योिनेत समाववष् २६ प्रकल्पाींना सन २०१६-१७ ते 
२०१९-२० या कालावधीसा्ी रुपये ३८३० को्ीचे कें द्रीय अथदसहाय्य व रुपये 
१२७७३ को्ीचे दर्घदकालीन नाबाडदच्या किादस मींिूरी प्राप्त करुन घेतली आहे. 
     सन २०१६-१७ मध्ये आतापयतं रुपये ३५९ को्ीचे कें द्रीय अथदसहाय्य व 
रुपये १२२७ को्ीचे किादची रमकम प्राप्त झाली आहे. 
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     याव्यनतररमत कें द्र शासनास आत्महत्याग्रस्त जिल््यातील व अवषदणप्रवण 
जिल््यातील प्रकल्प पूणद करण्यासा्ी रुपये १०,६८७ को्ी ननधी ममळणेबाबत 
ववनींती करण्यात आली आहे. याबाबत पा्पुरावा सुरु आहे.   
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नागपणर येथील िैद्यिीय महाविद्यालयाने शासिीय अधधिारी/िमवचारी  

याांना िदै्यिीय चाचिीिररता पैसे भराियास साांधगतल्याबाबत 
(३२) *  २९३५६   श्री.पररिय रु्िे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय अधधकारी/कमदचारी याींना कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध 
असलेली चाचणी मोफत करण्याची सोय असूनही नागपूर येथील वदैयकीय 
महाववदयालयाने सर्र अधधकारी व कमदचारी व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना 
चाचणी/उपचार करावयाची असल्यास चाचणीकरीता आधी पैसे भरुन नींतर 
भरलेल्या पैसाचे रे्यक आप-आपल्या कायादलयात िावनू वैदयकीय रे्यक सार्र 
करण्यास साींधगतल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शदनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र प्रकरणाबाबत ववर्भद वदैयकीय महाववदयालय व आरोग्य 
सेवा कमदचारी सींघ्ना (इीं्क) या सींघ्नाींनी ववरोध केला असून कमदचारी याींनी 
अधधष्ात्याींसह मा.वदैयकीय मशक्षण मींत्री याींना ननवेर्न दर्ले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायदवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) असे ननवेर्न प्राप्त झाले आहे. 
(३) उपरोमत ननवेर्नाच्या अनषुींगाने शासकीय अधधकारी/कमदचारी याींच्यासा्ी 
ज्या चाचण्याींसा्ी शासनाचे वेगळे ननरे्श नाहीत अशा चाचण्या नन:शुल्क 
करण्याबाबत अधधष्ाता, शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूर 
याींनी पररपत्रक ननगदममत केले आहे. तसेच, प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करुन, 
आवश्यक कायदवाही करुन अहवाल सार्र करण्याबाबत सींचालक, वैदयकीय 
मशक्षण व सींशोधन याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

---------------------- 
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शासकिय िदै्यकिय महाविद्यालय ि रूग्िालय, नागपणर येथील  
डॉक्टराांच्या हलगजीपिामुळे रूग्िाचा मतृ्यण झाल्याबाबत 

(३३) *  २७३४६   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  शासककय वदैयककय महाववदयालय व रूग्णालय, नागपूर येथे वाडद क्र. २३ 
मध्ये उपचारासा्ी भरती करण्यात आलेल्या रुग्णाचा ऑजमसिन न लावल्याने व 
डॉम्राींच्या हलगिीपणामुळे मतृ्यू झाल्याचे दर्नाींक ३ िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ननर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबींधधत र्ोषी डॉम्राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) यासींर्भादत रुग्णाच्या नातेवाईकाींनी डॉम्राींच्या हलगिीपणाबाबत 
रुग्णालय प्रशासनाकड े कोणतीही तक्रार केली नाही. सबब, चौकशीचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील दगुवम आहदिासी भागातील मजुराांना 
रोजगार हमी योजनेची िामे शमळण्याबाबत 

(३४) *  ३०६०१   श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालुमयातील १९ ग्रामपींचायतीमधील र्गुदम आदर्वासी 
भागातील ५२७९ मिुराींनी दर्नाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास 
कामाची मागणी करुनही रोिगार हमी योिनेची कामे न ममळाल्याने बेरोिगार 
मिुराींनी तसेच श्रमिीवी सींघ्नेचे कायदकते, पर्ाधधकारी याींनी बेरोिगार 
भत्त्यासा्ी तहमसल व पींचायत सममती, िव्हार याींच्या कायादलयावर दर्नाींक     
७ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मोचाद काढून द्य्या आींर्ोलन केले होते, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सर्र प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रोिगार हमी योिनेची 
कामे ननयममत सुरू करण्याबाबत व बेरोिगाराींना भत्ता ममळण्याबाबत कोणती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) श्रमिीवी सींघ्नेने १९ ग्रामपींचायतीमधील ५,२७९ मिूराींची यार्ी करुन 
मगाींराग्रारोहयो कामाची मागणी केली होती. त्यानषुींगाने सींबींधधत यींत्रणाींना कामे 
पुरववण्याबाबत तहमसलर्ार िव्हार याींच्याकडून कळववण्यात आले होते, त्यानुसार 
सर्र ग्रामपींचायतीमध्ये कामे सुरु करुन मिुराींना रोिगार उपलब्ध करुन रे्ण्यात 
आलेला आहे. तथावप मागणीप्रमाणे सलग रोिगार न पुरववल्याने ज्या 
कालावधीत काम उपलब्ध करुन दर्ले नाही त्या कालावधीतील बेरोिगार भत्ता 
रे्ण्यासींर्भादत बेरोिगार भत्ता ननयम, २०१२ मधील तरतरू्ीनुसार मिूर बेरोिगार 
भत्ता ममळण्यास पात्र आहेत ककीं वा कसे तसेच अनषुींधगक मुियाींच्या अनुषींगाने 
कायदवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नमवदा खोऱयात उपलब्ध असिाऱया पाण्यािर महाराष्ट्राने 

गुजरातच्या मागिीनांतर हक्ि सोडण्याबाबत 

(३५) *  २७९६६   श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३५३ ला 
हदनाांि १८ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नमदर्ा िल लवार्ाच्या अींनतम ननणदयानुसार मींिूर असलेले व नमदर्ा खोऱयात 
उपलब्ध असणाऱया ११ ्ी.एम.सी पाण्यापैकी ५ ्ी.एम.सी पाण्यावर महाराषराने 
गुिरातच्या मागणीनींतर हमक सोडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तापी मसींचन पा्बींधारे महामींडळाने या कराराला ववरोध केला 
होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नींर्रुबार जिल््यातील सरर्ार सरोवर प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवदसन 
क्षेत्रात सर्र ११ ्ी.एम.सी पाणी वापरण्यासा्ी शासनाने कोणती कायदवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     नमदर्ा पाणी ती्ं ा लवार्ानसुार महाराषर राज्याच्या वाटयास नमदर्ा 
खोऱयातील १०.८९ अघफु पाण्यापैकी गुिरात राज्यातील तापी नर्ीवरील उकई 
िलाशयातून महाराषरास ५ अघफू पाणी ममळण्यासा्ी गुिरात व महाराषर 
शासनात दर्नाींक ७/१/२०१५ रोिी सामींिस्य करार झाला आहे. त्यामुळे नमदर्ा 
खो-यातील सरर्ार सरोवर िलाशयातून उवदररत ५.८९ अघफु पाणी उपलब्धता 
होणार आहे. 
(२) नाही.  
(३) उकई धरणातनू ५ अघफू पाणी वापराच्या योिनेचा पवुद सींभाव्यता अहवाल 
(Pre feasibility report) तयार करण्याची कायदवाही प्रगतीत आहे  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
इसिली-पनोरे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील गु्रप ग्रामपांचायतीांतगवत येिा-या 

इसिली गािातील रस्त्याची ि गटाराची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(३६) *  ३०८१४   प्रा.जोगेवद्र ििाड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) इसवली-पनोरे (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथील गु्रप ग्रामपींचायतीींतगदत   
येणा-या इसवली गावातील सुतारवाडी-रेव्ेवाडी (येधगरावड) ते नवलारे्वी मींदर्र 
रस्त्याींचे ग्ारासह खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याची मागणी स्थाननक गेल्या 
अनेक वषादपासून करीत असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यार्रम्यान 
ननशदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोमत ववकास कामे करण्याबाबत मा.गहृननमादण मींत्री याींनी 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींना लेखी पत्रादवारे ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मा.गहृननमादण मींत्री याींनी ववनींती केल्यानींतरही उमत ववकास कामे 
अपूणद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुषींगाने ववकास कामे 
पूणद करण्यास ववलींब करणाऱया अधधकारी व कमदचाऱयाींववरुध्र् कारवाई करणे, 
तसेच सर्र रस्त्याचे ग्ारासह खडीकरण व डाींबरीकरणाचे कामास ननधी उपलब्ध 
करुन काम पूणद करण्यासा्ी कोणती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) स्थाननक नागररकाींच्या मागणीचे ननवेर्न प्राप्त 
झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, मा.लोकप्रनतनीधी याींनी मागणी केली होती. 
(२) अशा स्वरुपाची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनुसार प्रश्नाींककत रस्त्याचे नाव इसवली  
सुतारवाडी प्राथममक शाळा ते रेव्ेवाडी प्रजिमा ६३ ला िोडणारा रस्ता असून 
सर्र रस्ता ग्रामीण मागद क्र.११२ र्िादचा आहे. रस्त्याची एकूण लाींबी ३.५०० 
कक.मी. असून सर्र रस्त्याच्या ०.६०० कक.मी. लाींबीतील मिबतुीकरण व 
डाींबरीकरणाचे काम सन २०१२- २०१३ मध्ये पूणद करण्यात आले आहे. तसेच सन 
२०१५-१६ मध्ये डोंगरी ववकास कायदक्रमाींतगदत या रस्त्याचे खडीकरण करण्याचे 
१.०० लक्षचे काम पूणद करण्यात आले आहे. 
     जिल्हा पररषरे्ला ववववध योिनेंतगदत प्राप्त होणा-या ननधीमधनू कामाची 
ननकड व प्राथम्यक्रमानुसार रस्त्याींची कामे हाती घेतली िात असल्याने अधधकारी 
व कमदचारी याींच्याववरुध्र् कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
     प्रश्नाींककत रस्त्याच्या उवदरीत खराब लाींबीतील र्रुुस्तीचे काम रस्ते ववशेष 
र्रुुस्ती  कायदक्रमाींतगदत उपलब्ध ननधी व ननकषाच्या अधधन राहून प्रस्ताववत 
करण्याचा जिल्हा पररषरे्चा प्रयत्न आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्यातील होशमओपॅथी डॉक्टराांना ॲलोपॅथी उपचार िरण्यास अनुमती देण्याबाबत 
 

(३७) *  ३०५९६   श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात होममओपॅथी मशक्षक्षत डॉम्राींना ॲलोपॅथीबाबत एक वषादचा वदैयकीय 
शैक्ष णक अ्यासक्रम पूणद केल्यास ॲलोपॅथी उपचार करण्यास अनुमती रे्ण्यात 
येईल असा ननणदय र्ोन वषादपूवी शासनाने िादहर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र ननणदयाची अदयापपयदत अींमलबिावणी झाली नसल्याने 
होममओपॅथी मशक्षक्षत ववदयाथ्यादमध्ये नैराश्याचे वातावरण ननमादण झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उमत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
होममओपॅथी मशक्षक्षत ववदयाथ्यानंा ॲलोपॅथी उपचार पध्र्तीसा्ी एका वषादच्या 
अ्यासक्रमाची अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायदवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर शासन ननणदय क्र. एमएचसी २०१४/प्र.क्र.३०८/१४/मशक्षण-२, दर्नाींक 
१३ ऑगस््, २०१४ अन्वये राज्यातील नोंर्णीकृत होममओपॅथी वदैयक 
व्यावसानयकाींना राज्यात आधुननक वैदयक शास्त्रामध्ये वदैयक व्यवसाय 
करण्याकररता आधनुनक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अ्यासक्रम सुरु करण्यास 
मान्यता दर्लेली आहे. 
(२) हे खरे नाही.   
(३) सर्र ननणदयाची अींमलबिावणी झाली असून महाराषर आरोग्य ववञेयान 
ववदयापी्, नामशक, याींचेमाफद त पदहल्या बॅचसा्ी प्रवेश प्रकक्रया पूणद झाली असून 
सन २०१६-१७ पासून अ्यासक्रम राबववण्यात येत आहे. आधुननक औषधशास्त्र 
प्रमाणपत्र अ्यासक्रम शकै्ष णक वषद २०१६-१७ पासून १४ शासकीय 
महाववदयालयात सुरु करण्यात आलेला आहे. सर्र अ्यासक्रमासा्ी ६१५ 
इतमया नोंर्णीकृत होममओपॅथी वदैयक व्यावसानयकाींनी प्रवेश घेतला असून सर्र 
महाववदयालयात त्याींचे मशक्षण दर्नाींक ०१ डडसेंबर, २०१६ पासून सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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