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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि २३ माचच, २०१७ / चैत्र २, १९३९ ( शिे )
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, महहला ि बाल िल्याि मांत्री

(३) िैद्यिीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र वििास मांत्री
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री

(६) रोजगार हमी योजना, पयचटन मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ४४
-------------------------------------

मौजे डोल्हारा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील पाझर
(१)

*

तलािाचे प्रलांबबत िाम पूिच िरण्याबाबत

३०५६९

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२९५७ ला हदनाांि

१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांधारि
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे डोल्हारा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील पाणी ्ीं चार्इ दरू करण्यासा

शासनाने सन २०११-१२ मध्ये पाझर तलावाला रुपये १८२.७२ लाख र्तक्या
अींदाजजत खचाइच्या कामास मींजूरी दे ऊन ददनाींक २४ जानेवारी, २०१२ रोजी
कायाइदेश ननगइममत केला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाचे काम सींथगतीने सुरू असन
मागील
ू
वर्इभरापासन
इ : बींद पडलेले असून ४ वर्ाांत केवळ ६० ्क्के काम
ू हे काम सींपूणत
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच बींद पडलेले काम आ वडयाभरात सरू
ु करण्यात यावे असा र्शारा
ग्रामसथाींनी लघू पा्बींधारे ववभागाचे उप अमभयींता याींना ददनाींक ९ फेब्रव
ु ारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास एका ननवेदनाद्वारे ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या पाझर तलावाचे काम लवकरात लवकर पूणइ व्हावे यासा

ग्रामसथाींनी सन २०१२ पासन
ू रासता रोको, उपोर्णे, आींदोलने केलेली आहे त,
याबाबत चौकशी करुन शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) सदर कामास ददनाींक २४ जानेवारी, २०१३ रोजी कायाइदेश
दे ण्यात आले आहे त.
(२) होय.

तलावाची

उीं ची

वाढवण्याचे

प्रसतावामुळे,

साींडव्याचे

द काण

क्षेत्रिय

पररजसथतीमळ
ु े बदलल्याने, सवइसाधारण आराखडा, साींडवा सींकल्पन आणण तलाव
का्छे द या प्रसतावाींच्या मान्यतेअभावी काम रखडले आहे .
(३) होय.

(४) तलाव का्छे द सींकल्पनासा

प्रदे श कायाइलय, पण
ु े माफइत मध्यवती

सींकल्पचचि सींघ्ना, नामशक याींचे मींजुरीसा
कायइवाही सुरु आहे .

प्रसताव सादर केला आहे . मींजुरीची

काम पूणइ करण्याच्या अनर्
ु ींगाने ग्रामसथाींना अवगत करण्यात आले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

3
राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगचत गरीबाांना शमळिारे
(२)

पैसे शासिीय िमचचारी हडप िरीत असल्याबाबत

*

२८२२०

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेंतगइत गररबाींना ममळणारे पैसे
शासकीय कमइचारी हडप करीत असल्याचे ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गरजू गरीब रुग्ण तसेच त्याींच्या नातेवाईकाींची आचथइक कुचींबणा
होत आहे , याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही.

राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची सींपूणइ कायइप्रणाली ऑनलाईन

सवरुपाची असन
ु योजनेंतर्गत गरीबाींना ममळणारे पैसे शासकीय कमइचारी हडप
करीत

असल्याची

अशी

कोणतीही

त्यासम
ु ारास ननदशइनास आलेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

बाब

ददनाींक

११/०१/२०१७

रोजी

वा

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

पुिे येथील अनेि रोगननदान (डायग्नोशसस) सेंटरच्या चि
ु ीच्या
(३)

*

ननदानामळ
ु े रुग्िाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत

३०३४४

श्री.अशोि ऊर्च भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े येथील अनेक रोगननदान (डायग्नोमसस) सें्रमध्ये रुग्णाींचे चक
ु ीचे

ननदान करणे, अनतररक्त पैसे घेणे, यासह तज्ञ डॉक््राींची सवाक्षरी नसताना
ररपो्इ दे ण्याचे प्रकार होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रोगननदान (डायग्नोमसस) सें्सइच्या चुकीच्या ननदानामळ
ु े
रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

करुन

असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोर्ीींवर कारवाई
रोगननदान

(डायग्नोमसस)

सें्सइवर

ननयींिण

आणण्यासा

करण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कायदा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

डोलिी (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील धरमतर खाडीत खारर्ूटीची ित्तल
(४)

*

िरुन अनधधिृत जेट्टीचे बाांधिाम सरु
ु िेल्याबाबत

३००५१

श्री.हे मांत टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश

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

वडखळ जवळील डोलवी (ता.अमलबाग, जज.रायगड) येथे जेएसडब्लल्यू

धरमतर पो्इ मल.या कींपनीने धरमतर खाडीत खारफु्ीची कत्तल करुन जेट्टीचे
बाींधकाम सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

कींपनीने

कोणत्याही

शासकीय

यींिणा

तसेच

सक्षम

प्राचधकरणाची परवानगी घेतलेली नसल्याने सामाजजक कायइकते श्री.सुरेंद्र ढवळे

याींनी गेली दोन वर्ाइपासून मा.बींदरे मींिी, जजल्हाचधकारी, रायगड तसेच गह
ृ
ववभाग (बींदरे ) याींच्याकडे लेखी तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१)

जे. एस. डब्लल्यू धरमतर पो्इ मल. कींपनी १९९५

पासून जेट्टी उभारणीचे काम करीत आहे .
मौजे

खारमाचेला ता.पेण येथील ग् नीं. ९४ या सरकारी खाजण

जममनीतील काींदळवनाची तोड केल्याबाबत सदर कींपनीचे व्यवसथापकाींववरुध्द
वडखळ पोलीस

ाणे ता.पेण येथे एफ.आय.आर. क्र.०१/२०१५, ददनाींक १०/४/२०१५

अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे .
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(२) याप्रकरणी श्री.सुरेंद्र ढवळे याींच्या ददनाींक ११/०७/२०१५ रोजीच्या तक्रारी
मा.मींिी, बींदरे तसेच जजल्हाचधकारी, रायगड याींच्याकडे प्राप्त झाल्या आहे त.
(३) सदर जेट्टी उभारणीसा
याींचेकडील

पि

ददनाींक

पयाइवरण व वन ववभाग मींिालय, नवी ददल्ली

४/१/१९९५

अन्वये

परवानगी

(Environmental

Clearance) दे ण्यात आली आहे . तसेच महाराषर मेरी्ाईम बोडइ, मुींबई याींनी
त्याींचेकडील पि ददनाींक १३/५/२०१४ अन्वये गाळाचे वेस् म्े ररयलचे ववल्हे वा्
कररता अ्ी व शतीसह परवानगी दे ण्यात आली आहे .

ददनाींक ९/२/२०१७ रोजीच्या सथळपाहणी अहवालानस
ु ार सदर जममनीमध्ये

कींपनीने काींदळवनाची तोड केल्याबाबत आढळून आलेले नाही.
येथे

सन २०१४ मध्ये श्री. सुरेंद्र वामन ढवळे याींनी मा. उच्च न्यायालय, मुींबई
जनदहत

याचचका

सद्यजसथतीत न्यायप्रववष

क्र.१०२/२०१४

दाखल

केली

असन
ू

सदर

प्रकरण

आहे . तसेच मा. राषरीय हररत न्यायाचधकरण, पुणे

येथे श्रीमती सममता राजेंद्र पा्ील याींनी जे.एस.डब्लल्यू कींपनीववरुध्द सन २०१५
मध्ये सींकीणइ अजइ क्र. २११/२०१५ दाखल केला असन
ू श्री.व्दारकानाथ नामदे व
पा्ील याींनी अजइ क्र. ५९/१५ सदर प्रकरण न्यायप्रववष
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

आहे .

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

माि (जज.सातारा) तालक्
ु यातील पािी समस्या सोडविण्यासाठी
(५)

*

जजहे िठापूर योजना पूिच िरण्याबाबत

३०४६९

श्री.आनांदराि पाटील :

हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१६ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि

८ मधील प्रश्न क्रमाांि २२४५८ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माण (जज.सातारा) तालुक्यातील उरमोडी धरणातील पाणी तीन द काणी
उचलन
ू ११५ ककलोमी्र वरुन कालव्याद्वारे माण तालक्
ु यात आणले असतानाही
पूवेकडील अधाइ तालुका पाण्यापासन
ू वींचचत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय
(२)

असल्यास,

सोडववण्यासा

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

पाणी

समसया

जजहे क ापूर योजना पूणइ करण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा

करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

माण तालुक्यातील पव
ू इ भागासा

बाींधकामाधीन आहे .
(२)

जजहे क ापूर उपसा मसींचन योजना

सदर क्षेिास पाणी दे ण्याच्या दृष्ीने जजहे क ापरू उपसा मसींचन योजनेचे

काम ननधीच्या उपलब्लधतेनुसार पूणइ करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात अपुरा िमचचारी िगच ि
अपुरा ननधी उपलब्ध होत असल्याबाबत

(६)

*

२७७५३

श्री.शरद रिवपसे, श्री.नारायि रािे, डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.जगन्नाथ

शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३९९७ ला हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

वैद्यकीय मशक्षणाचा दजाइ वाढववण्याचा तसेच जागनतक दजाइचे मशक्षण

उपलब्लध करण्याचा महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापी ाचा मानस असला तरी
ववद्यापी ाच्या सथापनेच्यावेळी म्हणजे सन १९९८-१९९९ मध्ये ववद्यापी ाचा
कारभार सक्षमपणे चालववण्यासा

ककमान ६०० कमइचाऱयाींची पदे आवश्यक

असूनही पन्नास ्क्के पदे भरलेली असल्यामळ
ु े तसेच पुरेसा ननधी उपलब्लध होत
नसल्याने या ववद्यापी ाचा कारभार सक्षमपणे चालू शकत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील आरोग्य ववज्ञान ववद्यापी ातील अत्यावश्यक पदे भरण्यास

वैद्यकीय मशक्षण ववभागाने परवानगी दे ऊन रुपये १० को्ीची तरतद
ू केली, परीं तू

गेल्या ७ मदहन्याींत ही पदे भरली नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची सद्यजसथती काय आहे , महाराषर आरोग्य ववज्ञान
ववद्यापी ाचा कारभार सक्षमपणे चालावा यासा
केली वा करण्यात अथवा येत आहे ,

शासनाने कोणती कायइवाही

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने ररक्त पदे भरण्यासा
केली वा करण्यात येत आहे ,

ननधीची तरतद
ू करण्यासा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कायइवाही
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. हे खरे नाही.
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .
ववद्यापी ासा

अनद
ु ान दे ण्यात येते.

शासनाने मींजूर केलेल्या पदाींसा

१०० ्क्के वेतन

ववद्यापी ाचे सेवा प्रवेश ननयम सुधारीत करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे .
त्यानींतरच ही पदे भरण्यात येतील.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िुऱ्हा (ता.आिी, जज.यितमाळ) येथे महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतगचत
पाांदि रस्त्याांच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(७)

*

२८४७२

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि

पािसिर : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) कुऱहा (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येथे महाराषर ग्रामिण रोजगार हमी
योजनेंतगइत पाींदण रसत्याची कामे ननकृष् करण्यात येऊन कागदोपिी पण
ू इ
दाखवन
ू लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत कुऱहा ग्रामसथ तसेच सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी
जजल्हाचधकारी, यवतमाळ याींच्याकडे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
तक्रार केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) कु-हा ता.आणी येथील ग्रामसथ तसेच
सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ४/११/२०१६ रोजी तक्रार केल्याची बाब खरी

आहे . या अनर्
ु ींगाने प्रसतत
ु प्रकरणी ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सममती,
आणी याींनी चौकशी सममती गद त करुन तक्रारीबाबत चौकशी करण्यात आलेली

आहे . याबाबत सींबचीं धत तत्का.सचचव/सरपींच ग्रामपींचायत कु-हा व ताींत्रिक
अचधकारी याींचेकडून पींचायत सममती, आणी याींनी खल
ु ासा मागववलेला

आहे . सदर खल
ु ासा प्राप्त होताच पढ
ु ील कायइवाही करण्याचे प्रसताववत
आहे . चौकशीनींतर गैरव्यवहार झाला ककीं वा नाही, हे सपष् होईल. तसेच कु-हा
ग्रामसथ याींनी सदर तक्रार खारीज करण्याबाबत पींचायत सममती, आणी याींना
लेखी ननवेदनाव्दारे कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शासिीय दां त महाविद्यालय, औरां गाबाद यास
बाांधिामासाठी ननधी शमळिेबाबत

(८)

*

२८९०७

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मरा वाडा ववभागात एकमेव शासकीय दीं त महाववद्यालय, औरीं गाबादला
असन
ू त्यात बीडीएसच्या ५० जागानस
ु ार आवश्यक असणारे प्रयोगशाळे चे क्षेिफळ

नसणे, उपकरणाची कमतरता व प्राध्यापकाींची ररक्त पदे असून अनेक गैरसोई
आहे त, हे खरे आहे त काय,

(२) असल्यास, र्मारत, वसनतगह
ृ , पररक्षा हॉल, सभागह
ृ र्त्यादी बाींधकामासा

शासनाने ४ वर्ाइपव
ू ी रूपये ९ को्ीचा ननधी मींजूर केला असून त्यापैकी फक्त
रूपये ३ को्ी ममळाल्याने सवइ कामे अपूणाइवसथेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शासकीय दीं त
महाववद्यालयासा

मींजरु रक्कमेपक
ै ी रूपये ६ को्ी दे ण्यासा

केली वा करण्यात येत आहे ,

कोणती कायइवाही

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) वसततगह
ू र्मारतीचे बाींधकाम पण
ू त्इ वास येत आहे . सींसथेतील
ृ ाचे मळ
बाींधकामास आजपयांत रुपये ६.०० को्ी र्तका ननधी उपलब्लध करुन दे ण्यात

आलेला असून फननइचर व र्तर आवश्यक उवइरीत कामाकरीता सन २०१७-१८ या
ववत्तीय वर्ाइत सींसथेच्या मागणीनुसार ननधी उपलब्लध करुन दे ण्याची कायइवाही
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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महहला ि बालिल्याि विभागामार्चत अांगििाडी िेंद्रात णखचडी ि

(९)

टी.एच.आर पुरिठा िरिाऱ्या बचतगटाांची दे यिे अदा िरण्याबाबत

*

३०५५३

श्री.चांद्रिाांत रघि
ु ांशी : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि

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

मदहला

व

बालकल्याण

ववभागामाफइत

अींगणवाडी

केंद्रात

णखचडी

व

्ी.एच.आर पुरव ा करणाऱया बचतग्ाींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ पासन
ू दे यके
अदा करण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दे यके ममळाली नसल्याने राज्यातील मदहला बचत ग् आचथइक

अडचणीत आहे त, त्यामुळे मदहला बचत ग्ाींची प्रलींत्रबत त्रबले त्वरीत अदा
करण्याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर प्रकरणी रुपये २९७/- को्ीची परु वणी मागणी मान्य करण्यात आलेली
आहे व प्रलींत्रबत त्रबले अदा करण्याबाबत कायइवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात आमदार आदशच ग्राम योजना राबविण्याचा ननिचय घेतल्याबाबत
(१०)

*

२६७२५

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात आमदार आदशइ ग्राम योजना राबववण्याचा ननणइय शासनाने घेतला

असून सदर योजनेकररता आमदार ननधीतन
ू आणण शासनाच्यावतीने खचइ केला
जाणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेकररता शासनाने आतापयइत ककती व कोणकोणत्या
आमदाराींना ननधी ववतररत केला आहे , तसेच शासनाच्यावतीने खचइ करण्यात

आलेला ननधी ममळाला नसल्याने सदर योजनेतील बहुताींश कामे खोळीं बलेली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.
(२) नाही.

आमदार आदशइ ग्राम योजनेकरीता ददनाींक २५ नोव्हें बर, २०१६ रोजीच्या

शासन ननणइयाव्दारे
बनववण्यासा
सदर

रुपये

२ को्ी ४० लाख ननधी ग्रामववकास आराखडे

व प्रशासकीय खचाइसा

ननधी

हा

२८७

ववतरीत करण्यात आला आहे .

ग्रामपींचायतीींना

ग्रामपींचायतीस ५०,०००/- प्रमाणे,

आराखडे

बनवणेकामी

प्रत्येक

प्रत्येक ववभागसतरीय उपआयुक्त ववकास

कायाइलय रुपये ५०,०००/- व प्रत्येक जजल्हाचधकारी कायाइलयास प्रशासकीय

खचाइकरीता रुपये २५,०००/- या प्रमाणे ददनाींक ४/२/२०१७, ददनाींक ६/२/२०१७ व
ददनाींक १/३/२०१७ नुसार वा्प करण्यात आला आहे . उवइरीत ग्रामपींचायतीच्या
ननवड केलेल्या ग्रामपींचायतीींना ननधी वा्पाची कायइवाही सुरु आहे .

तसेच ददनाींक १/३/२०१७ च्या शासन ननणइयान्वये रुपये ४ को्ी एवढा

जोडननधी ननवडलेल्या ग्रामपींचायतीमध्ये आमदार ननधीतन
ू घेण्यात येणाऱया व
अनज्ञ
े
असलेल्या कामाींसा
ु य

शासनाने ववतरीत केला आहे . त्याचे वा्प

करण्याची कायइवाही लवकरच करण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे या योजनेंतगइत आमदार महोदयाींना कोणत्याही प्रकारचा
आमदार ननधी उपलब्लध करुन ददला जात नाही.
जजल्हासतरावर जजल्हा नोडल अचधकारी म्हणन
जजल्हाचधकारी याींचे
ू

कायाइलयामाफइत ग्रामववकास आराखडे तयार करुन घेण्यात येत असन
ू ववकास
आराखडयानुसार जजल्हयाच्या ननयोजन ववभागाकडून ननधीचे आयोजन करुन
काही ववकास कामे सुरु करण्यात आलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) लागू नाही.

-----------------
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िृष्ट्िा पािी िाटप लिादाच्या ननिाडयानुसार
राज्याला पािी उपलब्ध िरण्याबाबत
(११)

*

२७१४२

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषणा खो-यातील राज्याच्या वा्याला आलेल्या अनतररक्त ८१ ्ीएमसी
पाण्यावर राज्याचा हक्क असल्याचा ननणइय मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक
९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ददलेला असन
ू राज्याच्या ६६६ दशलक्ष
घनफू् पाणी दहश्श्यात कोणीही वा्े करी असणार नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मा. सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या उक्त आदे शाचे सवरुप काय
आहे ,

(३) असल्यास, कृषणा पाणीवा्प लवादानस
ु ार राज्याला ममळणारे ६६६ ्ीएमसी
पाणी अडववण्याबाबत रुपये १५ ते २० हजार को्ीचा ननधी उपलब्लध करण्यासा
शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) मा.कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ याींनी ददनाींक
२९

नोव्हें बर,

२०१३

रोजी

ददलेल्या

ननणइयानुसार

सरासरी

ववश्वासाहइतेने

महाराषरास ६६६ दशलक्ष घनफू् पाणी अनुज्ञेय आहे . तथावप हा ननणइय अद्यापी
अचधसूचचत झालेला नाही.

दरम्यान तेलींगणा राज्याने आींध्रप्रदे श पन
इ न अचधननयम २०१४ मधील
ु ग

कलम ८९ अन्वये

पाण्याचे फेरवा्प करणेबाबतची याचचका मा. सवोच्च

न्यायालयात दाखल केली होती.

ददनाींक ०९/०१/२०१७ रोजी मा. सवोच्च न्यायालयाने सदर याचचका

फे्ाळली आहे .

(३) कृषणा पाणी तीं्ा लवाद-२ चा ननणइय अचधसूचचत झाल्यानींतरच नवीन
प्रकल्पासा

ननधीचे ननयोजन करणेत येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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औरां गाबाद जजल्हयातील हसल
सु धरिासाठी सांपाहदत िरण्यात
(१२)

*

आलेल्या जशमनीिर अनतक्रमि झाल्याबाबत

३०१७९

श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय मुख्यमांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद जजल्हयातील हर्सल
ग धरणासा

सींपाददत करण्यात आलेल्या ३७७

एकर जममनीपैकी १७७ एकर जममनीवर अनतक्रमण झाल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तद्नुसार सदर अनतक्रमण करणाऱया सींबींचधताींवर कारवाई करुन
जमीन ताब्लयात घेणेबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्डििीस : (१) हे अींशत: खरे आहे .
हसुल
इ धरणासा

सींपाददत करण्यात आलेल्या जममनीवर

अनतक्रमण झाल्याचे प्रथमदशइनी ददसन
ू आले आहे .
(२)

काही प्रमाणात

या सींदभाइत तालुका भम
ू ी अमभलेख कायाइलयामाफइत सदर जागेची मोजणी

करण्यात आली असून, मोजणीचा अींनतम नकाश तालुका भूमी अमभलेख
कायाइलयाकडून

प्राप्त

होताच

सदर

महानगरपामलकेमाफइत करण्यात येईल
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

अनतक्रमण

काढण्याची

कायइवाही

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

इांहदरा गाांधी मातत्ृ ि सहयोग योजनेंतगचत लाभाथी महहलाांना
(१३)

*

लाभाथींची रक्िम शमळत नसल्याबाबत

२८०५२

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गरोदर जसिया व सतनदा माता याींच्या गरोदर व सतनपान कालावधीत

आरोग्य व आहाराचा दजाइ सुधारावा या हे तन
ू े र्ींददरा गाींधी मातत्ृ व सहयोग
योजना राबववण्यात येत असतानाही भींडारा व अमरावती या दोन जजल््यात

लाभाथी मदहलाींना लाभाथींची रक्कम हसताींतरीत होत नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या जजल््याींमध्ये र्ींददरा गाींधी मातत्ृ व सहयोग योजनेला माहे
जूल,ै २०११ मध्ये मान्यता दे ण्यात आली असताींना त्याची अींमलबजावणी माहे
सप््ें बर, २०१३ मध्ये करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागील ददड वर्ाइत मोहोडी तालक्
ु यातील २५०० मदहलाींना उक्त
योजनेच्या लाभासा

प्रनतक्षा करावी लागली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

सदर योजनेंतगइत केंद्र शासन, मदहला व बाल ववकास ववभागाचे पि क्र.

क-९-५/२०१०-IGMSY

ददनाींक

अींमलबजावणी करण्यासा
दे ण्यात

आली

८/११/२०१०

अन्वये

राज्यात

सदर

योजनेची

राज्य शासनाने ददनाींक ३०/७/२०११ रोजी मान्यता

आहे . त्यानस
ु ार राज्यात IGMSY योजनेची अींमलबजावणी
करण्यात येत आहे .
(३) हे अींशत: खरे आहे .
या योजनेसींदभाइत रुपये ३०.५४ को्ीची परु वणी मागणी सादर करण्यात
आली असन
ू केंद्र व राज्य दहससयात ६०:४० असा बदल झाल्यामळ
ु े लाक्षणणक
पुरवणी मागणीचा प्रसताव ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मनोर (जज.पालघर) ग्रामिण रुग्िालयातील
(१४)

*

मुदतबाह्य औषधाांच्या र्ेरचौिशीबाबत

२९७०८

श्रीमती विद्या चव्हाि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४८६६ ला

हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) मौजे मनोर (ता.जज.पालघर) येथील मनोर ग्रामिण रुग्णालयाींत सन २०१५
मध्ये खरे दी केलेल्या और्धाींची मद
ु त माहे ऑगस्, २०१५ नींतर सींपल्यावर,
और्धाींच्या व्यापार ननयमाप्रमाणे ववतरकाकडून बदलन
ू घेतली नाहीत, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच सहाय्यक सींचालक, आरोग्य सेवा कु्ुींब कल्याण,
अध्यक्षतेखालील

जव्दसदसयीय

चौकशी

सममतीने

तक्रारदार

ाणे याींच्या

भमु मसेनाच्या

प्रनतननधीींना पुरावे दे ण्याची आणण त्याींची बाजू नोंदववण्याची सींधी ददली नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळुन आले व त्यानर्
ु ींगाने सींबींचधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

तथावप, अशा आशयाची बातमी दै ननक लोकमत या वत्ृ तपिामध्ये ददनाींक

९/०८/२०१६ रोजी प्रमसध्द झाली होती.

ग्रामिण रुग्णालय, मनोर, जज. पालघर येथे सन २०१५ मध्ये सथाननक

सतरावर खरे दी करण्यात आलेली सवइ और्धे कालबा्य मुदतीपूवी वापरण्यात
आलेली आहे त.

(२) प्रसतत
ु प्रकरणी भुमीसेनेची कोणतीही तक्रार उपसींचालक आरोग्य सेवा,
याींच्याकडे

प्राप्त

झालेली

बोलववण्यात आलेले नाही.

नसल्याने

भुमीसेनेच्या

प्रतततनध न
ीं ा

ाणे

चौकशीसा

(३) दै ननक लोकमत या वत्ृ तपिात ददनाींक ९/०८/२०१६ रोजी प्रमसध्द झालेल्या
बातमीच्या

अनर्
ु ींगाने

सहायक

सींचालक,

आरोग्य

सेवा,

ाणे

अध्यक्षतेखालील जव्दसदसयीय सममतीमाफइत चौकशी करण्यात आली आहे .

याींच्या

सदरहु चौकशीत वत्ृ तपिात प्रमसध्द झालेल्या बातमीमध्ये तथ्य आढळून
आले नाही. माि माहे एवप्रल व मे, २०१६ या कालावधीत ग्रामीण रुग्णालय,
मनोर येथे रुपये २३,९३०/- र्तक्या ककीं मतीची ९ और्धे कालबाहय झाल्याचे
ननदशइनास आले आहे . तसेच कालबा्य झालेल्या ९ और्धाींचा रुग्णालयामाफइत

ववदहत मद
ु तीत वापर करण्याच्या दृष्ीने र्ींबधीं धत अचधकारी/कमइचारी याींनी प्रयत्न
केल्याचे आढळून आले आहे . तथावप, कालबा्य झालेली और्धे व्यवजसथत बींद
खोलीत

े वण्यामध्ये ननषकाळजीपणा झाल्याचे ददसन
ू आले. त्यानर्
ु ींगाने सींबींचधत

और्ध ननमाइण अचधकारी याींना ददनाींक २६/१०/२०१६ रोजी उपसींचालक, आरोग्य
सेवा, ाणे मींडळ, ाणे याींच्यामाफइत कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे आांधळे िाडी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथे मनरे गाांतगचत
(१५)

जलशसांचन विहहरीचे िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

*

२९५५७

श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे आींधळे वाडी (ता.आष्ी, जज.बीड) येथे मनरे गाींतगइत तलावाच्या बुडीत

क्षेिामध्ये जलमसींचन ववदहरीचे काम सन २०१३-१४ मध्ये मींजूर करून सदर
कामाच्या रुपये ५,३६,०००/- च्या अींदाजपिकास मींजुरी दे ण्यात आली, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच, सदर कामाच्या एका आ वडयात एक असे नऊ मस्र भरून अींदाजे

दोन मदहने आणण काही ददवस होऊन अकुशल कामाकरीता रुपये १,९७,०००/- चे

व कुशल कामाकरीता रुपये २,०३,०००/- चे असे ममळून एकूण रुपये ४,००,०००/चे प्रत्यक्ष काम झाल्याची नोंद मोजमाप पुजसतकेत करण्यात आली व सदर काम
पूणत्इ वाचा दाखला दे ऊन बींद करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कामाकरीता रुपये ५,३६,०००/- मींजूर झाल्यामुळे व मोजमाप
पस
ु तकेवर

करण्यासा

रुपये

४,००,०००/-

चे

काम

झाल्यामळ
ु े

उवइरीत

रक्कम

हडप

ववदहरीचे आणखी काम चालू असल्याचे भासवून बोगस मस्र तयार

केले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धत दोर्ी कमइचाऱयाींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतगइत मौजे

आींधळे वाडी (ता.आष्ी, जज.बीड) येथे तलावाच्या बुडीत क्षेिामध्ये सन २०१३
मध्ये

जलमसींचन

ववहीरीच्या

रुपये

५३६४०६/-

र्तक्या

रकमेच्या

कामास

प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती. सदर रकमेपैकी कुशल व अकुशल असे

एकूण रुपये ४१७८९६/- र्तका खचइ झाल्यानींतर शाखा अमभयींता याींच्या बोगस
सहीने ३ बोगस मस्र काढल्याचे ननदशइनास आले आहे . सदर प्रकरणाची सहा

ग्ववकास अचधकारी व ववसतार अचधकारी पींचायत याींच्यासतरावर चौकशी

करण्यात आली. चौकशी अहवालामध्ये ३ बोगस मस्र आढळल्याचे व यास
ए.पी.ओ, ग्रामरोजगार सेवक, क्लकइ कम डा्ा एन्री ऑपरे ्र हे जबाबदार
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असल्याचे आढळून आले आहे . सदर प्रकरणी

ग्रामरोजगार सेवक व सहाय्यक

कायइक्रम अचधकारी याींच्या सेवा समाप्त करुन ग्रामसेवक याींना ननलींत्रबत
करण्यात आले आहे . तसेच ग्ववकास अचधकारी

पीं.स आष्ी याींना र्तर

जबाबदार अचधकारी/कमइचारी याींच्याववरूध्द फौजदारी कायइवाही करण्याचे आदे श
दे ण्यात आले आहे त.

(५) प्रश्नच उद््ावत नाही.
----------------ऊर्धिच गोदािरी प्रिल्पातील पि
ु ेगाि दरसिाडी-डोंगरगाि
(१६)

*

पोहोच िालव्याचे िाम सरु
ु िरिेबाबत

२७१८२

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ऊध्वइ गोदावरी प्रकल्पातील पुणेगाव दरसवाडी-डोंगरगाव पोहोच कालव्याचे बींद
पडलेले काम सुरु करणेसा

सथाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१६

मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कालव्याचे काम पूणइ करण्यासा

रुपये १४० को्ीचा ननधी

उपलब्लध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) सदर कामासा

गोदावरी मरा वाडा मसींचन महामींडळाकडे रुपये ४८.७५ को्ी

र्तका ननधी उपलब्लध आहे . माि प्रकल्पावर अद्यावत सुधाररत प्रशासकीय

मान्यतेपेक्षा अचधक खचइ झाला आहे . प्रकल्पाचे सुधारीत प्रकल्प अहवालास
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायइवाही प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(१७)

*

मोहने (ता.िल्याि, जज.ठािे) बांधाऱ्यातील गाळ िाढण्याबाबत
२८२६५

श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोहने (ता.कल्याण, जज. ाणे) बींधा-यातन
ू कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका,
महाराषर जीवन प्राचधकरण याींना पाणीपुरव ा केला जात असन
ू सदर बींधारा
६० ्क्केपेक्षा अचधक गाळाने भरलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बींधारा गाळाने भरलेला असल्याने पाऊस पडूनही पुरेसा पाणीसा ा
उपलब्लध

होत

नसल्याने,

सथाननक

लोकप्रनतननधीींनी

या

बींधा-यातील

गाळ

काढण्याकडे ववभागाचे दल
इ होत असल्याचे ननवेदन ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७
ु क्ष
रोजी वा त्यासुमारास मा.जलसींपदा मींिी याींना ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) त्याचप्रमाणे मोहने बींधा-याच्या खालील बाजूस पाणीसा ा वाढवण्यासा

प्रसताववत असलेला नवीन बींधारा बाींधण्याबाबत सींबचीं धताींना योग्य ते ननदे श
द्यावेत अशीही ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

सदर ननवेदन हे मोहने बींधाऱयात वाढणारी जलपणी काढून ्ाकून सुरक्षक्षत

पाणी पुरव ा करणेबाबत आहे .

(३), (४) व (५) अशी ववनींती केलेली नाही. तथावप उल्हासनदी पािामध्ये पाच
कोल्हापरू पध्दतीचे बींधारे बाींधणे प्रसताववत आहे . या बींधाऱयाच्या बाींधकामासा

लागणारा ननधी पाणी वापराच्या प्रमाणात कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका,
महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ व
याींनी द्यावयाचा आहे .

शहाड ्े मघर प्राचधकरण (स्े म)

त्यास कल्याण डोंत्रबवली महानगरपामलकेची सींम्मती

प्राप्त आहे . तथावप, महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ व शहाड ्े मघर
प्राचधकरण याींची सहमती अप्राप्त आहे .

-----------------
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नाशशि विभागात जलयक्
ु त शशिार योजनेत मांजरू िेलेल्या
िामाांना अनतररक्त ननधी शमळण्याबाबत

(१८)

*

२७६९५

डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५६२७ ला हदनाांि

६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांधारि मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक ववभागात जलयक्
ु त मशवार योजनेत सन २०१६-२०१७ या वर्ाइसा
मींजूर
१३

केलेली

ऑक््ोबर,

कामे

२०१६

पुणइ

च्या

करण्याकररता
शासन

जलसींधारण

ननणइयान्वये

ववभागाच्या

नामशक

ववभागास

ददनाींक

१४०.८० को्ीचा ननधी उपलब्लध करून दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

रुपये

(२) असल्यास, नामशक ववभागातील जलयुक्त मशवार योजनेच्या सन २०१६-२०१७
मधील मींजरु कामासा

रुपये ६०० को्ीचा ननधी कमी पडत असन
ू या वर्ाइची

कामे पूणइ करण्याकररता रुपये ४०० को्ी अनतररक्त ननधी ममळावा अशी मागणी

ववभागीय आयक्
ु त, नामशक याींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
मा.मुख्यमींिी याींचेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात दषु काळ व अवर्इणप्रवण, ्ीं चाई क्षेिात जलयक्
ु त मशवार

योजनेची सफलता व उपयक्
ु तता व्यापक प्रमाणात असल्याने नामशक ववभागाच्या
या योजनेकररता अनतररक्त ननधी उपलब्लध करून दे ण्यासा
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने कोणती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) जलसींधारण ववभाग शासन ननणइय ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये
नामशक ववभागास रुपये १४०.८० को्ी ननधी उपलब्लध करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे शशििसई (ता.िसई, जज.पालघर) येथील सांरक्षक्षत िन जशमनीिर
(१९)

*

अनधधिृत बाांधिामास परिानगी नािारल्याबाबत

२९६४४

श्री.आनांद ठािूर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९६१५ ला हदनाांि

२१ जल
ु ,ै २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे मशवणसई (ता.वसई, जज.पालघर) येथील सींरक्षक्षत वने सवे नीं.८७ मध्ये
बेकायदे शीर उभारण्यात आलेली अनचधकृत बाींधकामे व औद्योचगक वापरासा

महसल
ू ववभागाकडून दे ण्यात आलेल्या परवानगी रद्द करणेबाबत मा. मख्
ु यमींिी
व

मा.महसूल

मींिी

याींच्याकडे

सथाननक

लोकप्रनतननधीनी

ददनाींक

१५ जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पिान्वये मागणी केली होती, हे खरे आहे काय.

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने सींबचीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मौजे मशवणसई (ता.वसई, जज.पालघर) येथील
सींरक्षक्षत वने सवे नीं.८७ मध्ये बेकायदे शीर उभारण्यात आलेली अनचधकृत
बाींधकामे व औद्योचगक वापरासा

महसूल ववभागाकडून दे ण्यात आलेल्या

परवानगी रद्द करणेबाबत सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ८/०१/२०१५ तसेच

ददनाींक १६/०३/२०१५ रोजीच्या पिान्वये मा. मख्
ु यमींिी याींना ववनींती केली आहे .
परीं तु प्रश्नाींत नमद
ू ददनाींक १५/०१/२०१६ रोजीचे मा.मख्
ु यमींिी व मा.महसल
ू मींिी

याींना उद्देशन
ू मलदहलेले पि आढळून येत नाही. तथावप, मा. मुख्य सचचव याींना
उद्देशन
ू मलदहलेले ददनाींक १५/१२/२०१६ रोजीचे पि प्राप्त झाले आहे .

(२) व (३) मौजे मशवणसई, ता.वसई येथील स.नीं. मधील प्लॉ् नीं. १८, १९, २१
व २२ या ममळकतीला वनसींज्ञा लागू असल्याने प्रकरणी जममनीच्या वापरात

बदल करणेबाबत उप ववभागीय अचधकारी, मभवींडी याींनी ददनाींक ७/१२/२०१२ रोजी
ददलेले आदे शाचे मा.ददवाणी न्यायालय वसई याींचेकडील आर.सी. एस. नीं.
१३००४९२/२०१३

च्या

ननणइयास

अचधन

राहून पन
ु ववइलोकन करण्याबाबत
जजल्हाचधकारी, पालघर याींनी त्याींच्या ददनाींक ३१/३/२०१५ रोजीच्या पिान्वये उप
ववभागीय अचधकारी, वसई याींना कळववले आहे .
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उपववभागीय अचधकारी, वसई याींनी केलेल्या चौकशीत ज्या जममनीस

६३-१ अ खाली खऱयाखऱु या औद्योचगक प्रयोजनाथइ परवानगी ददलेली आहे , ती
जागा आज रोजी मोकळी असून नतचा अकृवर्क प्रयोजनाथइ वापर केलेला नाही,
असे ननदशइनास आले आहे . उपववभागीय अचधकारी, वसई याींनी सदर पन
ु ववइलोकन

प्रकरणी ददनाींक १०/३/२०१७ रोजी सन
ु ावणी आयोजजत केली आहे . तसेच मा.
ददवाणी न्यायालय, वसई याींचेकडे दाखल असलेल्या दाव्यात पढ
ु ील सन
ु ावणी
ददनाींक २२/३/२०१७ रोजी आहे .

----------------पिनी पांचायत (ता.पिनी, जज.भांडारा) समिती अंतर्ुत पालोरा गािातील
(२०)

*

रहहिाशाांना घरिुल योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत

२९१०६

श्री.पररिय र्ुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पवनी पींचायत (ता.पवनी, जज.भींडारा) र्मित अींतर्गत पालोरा ग्रामपींचायत

क्षेिातील रदहवासी हे गेली वीस वर्ाइपासन
ू घरकुल योजनेच्या प्रततक्षेत असल्याचे
ददनाींक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशइनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, तेथील नागररकाींना घरकुल योजनेचा लाभ ममळत नसल्याने
अनेक कु्ुींब घरे नसल्याने दरू वसथेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींना घरकुल
योजनेचा लाभ ममळण्यासा

कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववींलबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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उन्हाळे (ता.राजापरु , जज.रत्नाधगरी) गािाला “ि” पयचटनाचा
(२१)

*

दजाच दे ऊन सोई-सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

३००६९

अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उन्हाळे (ता.राजापुर, जज.रत्नाचगरी) येथे राजापुरची गींगा व वर्इभर अहोराि

वाहणारा गरम पाण्याचा झरा यामळ
ु े या गावाला शासनाने “क” पयइ्नाचा दजाइ
जाहीर केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शासनाने या क्षेिाच्या ववकासाकडे दल
इ
केल्यामळ
ु े सदर
ु क्ष

गींगाक्षेि दल
ू तेथे सोईसुववधाींचा अभाव आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्षइ क्षत असन

(३) असल्यास, या क्षेिाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, सदर क्षेिाचा
तात्काळ सवाांचगण ववकास होण्यासा

तसेच त्यासा

कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननधी उपलब्लध करण्यासा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) राजापरू तालक्
ु यातील उन्हाळे येथील गींगातीथइ व
गरम पाण्याचे कींु ड या सथळाींचा ‘क’ वगइ पयइ्नसथळामध्ये समावेश करण्यात
आलेला आहे .

(२), (३) व (४) गींगातीथइ येथे जाणाऱया रसत्याींचे मजबुतीकरण व डाींबरीकरण
करण्यात आलेले आहे . त्यासा

रुपये ३६.८९ लक्ष र्तका खचइ करण्यात आला

आहे . तसेच गींगातीथइ क्षेिाचा ववकास करण्याबाबतचा प्रसताव शासनास प्राप्त
झालेला असून तो ववचाराधीन आहे .
-----------------

मौ.पोटा बु. ि िाांडली बु. (ता.हहमायतनगर, जज.नाांदेड) येथील

(२२)

*

आरोग्य उपिेंद्रातील गैरसोई दरू िरण्याबाबत

३०४०२

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य

आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ.पो्ा बु. व काींडली बु. (ता.दहमायतनगर, जज.नाींदेड) येथील आरोग्य
उपकेंद्रातील

ररक्त

पदाींमुळे

व

सथाननक

कमइचा-याींच्या

ननषकाळजीपणामळ
ु े

गभइवती माता व वध्
ृ द रुग्णाींना उपचार ममळत नसल्याने उपचाराकररता त्याींना
भोकर व दहमायतनगर येथील खाजगी दवाखान्यात जावे लागते, हे खरे आहे
काय,
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(२) तसेच सदर उपकेंद्रात कोणतीही सेवा उपलब्लध नसल्याने या उपकेंद्राींतगइत ११
गावे येत असन
गावातील नागररकाींना उपचारासा
ू

पायपी् करावी लागत

असल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

मौ.पो्ा बु. व काींडली बु. या २ आरोग्य उपकेंद्रामध्ये प्रत्येकी ३ पदे मींजूर

आहे त. त्यापैकी प्रत्येकी २ पदे कायइरत आहे त. तसेच २ आरोग्य उपकेंद्रामध्ये

प्रत्येकी एक आरोग्य सेवक हे पद ररक्त आहे . ररक्त असलेल्या पदाची सेवा
मुख्यालयी असलेल्या आरोग्य सेववका दे त आहे त.
(२) अींशत: खरे आहे .

उपकेंद्र पो्ा (बु) अींतगइत ८ तर उपकेंद्र काींडली (बु) अींतगइत १२ गावे

येतात. माि माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये उपचारासा

येणाऱया नागरीकाींना

पायपी् करावी लागत असल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्याचे ननदशइनास आलेले
नाही.

(३) व (४) जजल्हा पररर्द, नाींदेड याींना ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनसतरावरुन
सूचना दे ण्यात येत आहे .

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

येऊशी (जज.उस्मानाबाद) येथील प्राथशमि आरोग्य िेद्राांतील
(२३)

*

शस्त्रकक्रयागह
ु िरुन इमारतीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
ृ सरु

३०३७२

श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

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

येऊशी (जज.उसमानाबाद) येथील प्राथममक आरोग्य केद्राींतील शसिकक्रयागह
ृ

मागील पाच मदहन्यापासून बींद असल्यामुळे रुग्णाींच्या शसिकक्रया बींद पडल्याने
रुग्णाींसह नातेवाईकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर रुग्णालय र्मारतीचा दोन द काणी सलॅ ब कोसळला असन
ू
रुग्णाींसह नातेवाईकाींचे प्राण धोक्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्राथममक आरोग्य केद्राींची

दरु
ु सती करुन येथील शसिकक्रयागह
ृ कायाइजन्वत करण्याबाबत कोणती कायइवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

प्राथममक आरोग्य केंद्र येडशी, जज.उसमानाबाद हे ददनाींक ७/११/१९८५ पासन
ू

कायइरत आहे . सदर रुग्णालयाची र्मारत जन
ु ी असल्यामुळे अपघात होऊ नये
म्हणन
ू माहे सप््ें बर, २०१६ पासन
ू शसिकक्रयागह
ृ बींद

े वण्यात आलेले आहे .

प्राथममक आरोग्य केंद्र ददहफळ, ता. कळीं ब व शासकीय आयव
ु ेददक रुग्णालय,
उसमानाबाद

येथील

रुग्णालयामध्ये

येडशी

प्राथममक

आरोग्य

केंद्राींतील

९० रुग्णाींच्या मोफत शसिकक्रया करण्यात आलेल्या आहे त. त्यामळ
ु े रुग्णाींसह
नातेवाईकाींची गैरसोय झालेली नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .

प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या र्मारतीचा सलॅ ब कोसळलेला नाही. माि

र्मारतीच्या छताचे प्लास्र पडलेले आहे त. कायइकारी अमभयींता, बाींधकाम
ववभाग, जजल्हा पररर्द, उसमानाबाद याींना
दे ण्यात आलेले आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

या रुग्णालयाच्या दरु
ु सतीबाबत पि

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

म्है साळा धरिाचे पािी मांगळिेढा शहराला शमळिेबाबत
(२४)

*

२९८५९

श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) म्है साळा या धरणाचे पाणी मींगळवेढा शहरातील नागररकाींना वपण्यासा
शेतीवापरासा

दे ण्याचे प्रसताववत आहे , हे खरे आहे काय,

व

(२) असल्यास, सदर धरण पूणत्इ वास येऊन अद्याप मींगळवेढा (जज.सोलापूर) या
शहराला पाण्याचा लाभ घेणे शक्य झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर धरणाचे पाणी मींगळवेढा शहरातील नागररकाींना उपलब्लध
होणेसा

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अशींत: खरे आहे .
कृषणा

कोयना

उपसा

मसींचन

प्रकल्पाींतगइत

म्है साळ

उपसा

मसींचन

योजनेव्दारे मींगळवेढा तालुक्यातील हुन्नूर, लोणार, र््करवाडी, मारोळी, जींगलगी,
सलगर (खद
ु इ ) सलगर (बु.) या सात गावाींच्या ६००० हे . क्षेिास मसींचनाचा लाभ
ममळणार असन
ू , यासा

१.२७ अघ.फू. पाणी वापर प्रसताववत आहे . सदर पाणी

वापर हा फक्त मसींचनाकरीता प्रसताववत असन
ू , यामध्ये वपण्याचे पाण्याची तरतद
ू
नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

नतलारी आांतरराज्य पाटबांधारे प्रिल्पातील प्रिल्पग्रस्ताांच्या
(२५)

*

मागण्या पूिच िरण्याबाबत

२६९४२

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोकणातील सवाइत महत्वाकाींक्षी नतलारी आींतरराज्य पा्बींधारे प्रकल्पातील

धरणग्रसताींच्या वन ्ाईम से्लमें् व वारीं वार फु्णारे कालवे यामुळे कष्करी
शेतकऱयाींचे नक
ु सान होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पात बाधधत होणाऱया प्रकल्पग्रसताींच्या मागण्या पण
ू इ
करुन हा प्रकल्प त्वरीत पण
ू इ करण्यासा
करण्यात येत आहे ,

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

५२४ पाि धरणग्रसताींपक
ै ी महाराषर व गोवा राज्याकडून अनुक्रमे ४८२ व
२८८ धरणग्रसताींच्या खात्यावर रक्कम जमा करणेत आलेली आहे . उवइरीत

धरणग्रसताींच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची कायइवाही प्रगतीपथावर आहे .
नतलारी आींतरराज्य प्रकल्पाच्या डावा व उजव्या कालव्याची कामे सन
१९८३ मध्ये पण
ू इ झाली आहे त. प्रकल्पाच्या उजवा व डावा कालव्यातन
ू अनक्र
ु मे
२००१ व २००३ पासन
ू अव्याहत पाणीपरु व ा सरु
ु असल्याने काही द काणी कालवे
फु्ण्याच्या घ्ना घडल्या आहे त. तथापी यध्
ु दपातळीवर त्याींची दरु
ु सती करण्यात
आली आहे .
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(२) नतलारी प्रकल्पाचा प्रथम प्राधान्य धतीवर प्रधानमींिी कृर्ी मसींचाई योजनेंतर्गत
समावेश करण्यात आला असून माचइ, २०१८ पयांत प्रकल्प पूणइ करण्याचे
ननयोजन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२६)

*

श्री.नरें द्र

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

िारसा पोहरे गाि बांधाऱ्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार
२७६२४

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

पाटील,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.हे मांत

करणाऱया

माींजरा

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

लातुर

रूींदीकरणाचे

शहराला

पाणीपुरव ा

काम लोकसहभागातन
ू

हाती

घेतल्यानींतर

टिले :
नदीचे

सन्माननीय

खोलीकरण

मुख्यमींिी

ननधीतून रुपये ३ को्ी सदर कामास दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

व

सहाय्यता

(२) तसेच, शासनाने आपले काम सवतींि जागेत, सवतींत्र्यररत्या करावे, अशी
सूचना जलयक्
ु त लातूर सममतीने केल्यानींतर जजल्हाचधकारी, लातुर याींनी कारसा

पोहरे गाव या बींधाऱयात काम केले, माि सदर काम पण
इ णे ननयमबा्य करण्यात
ू प
आले असन
ू यात शासकीय ननधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी सथाननक

नागररकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी केली आहे , त्यानुर्ींगाने सदर प्रकरणी शासनाने
केलेल्या चौकशीनस
ु ार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

मा.मुख्यमींिी

सहाय्यता

ननधीतून

झालेल्या

कामाचे

प्राचायइ

पुरणमल

लाहो्ी शासकीय तींिननकेतन या ियसथ सींसथेमाफइत मल्
ु यमापन करण्यात आले
आहे .

या कामाींचे Electronic Total Station (ETS) ममशन वापरुन काम र्रु
स

होण्यापूवी व काम पूणइ झाल्यानींतर Levels घेण्यात आल्या आहे त. त्यामुळे
अचक
ू

मोजमाप

करण्यात

आले

आहे .

तसेच

शासकीय

अमभयाींत्रिकी

महाववद्यालय या ियसथ सींसथेमाफइत त्याची पररमाण व गण
ु वत्ता तपासन
ू
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प्रमाणणत करण्यात आलेली आहे . सदर कामे सुरू होण्यापूवी, सुरू असताना व
काम झाल्यानींतरचे GPS Tagged फो्ो घेण्यात आले आहे त.

(३) तक्रारीच्या अनुर्ींगाने चौकशी अचधकारी नेमन
ू चौकशी करण्यात आली असन
ू
चौकशी

अहवालात

कामाची

असल्याचे आढळून आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

गण
ु वत्ता

(ताींत्रिकदृष्या)

व

अमभलेखे

योग्य

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

राज्यात िैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या प्रिेश पररक्षेला “नीट”
(२७)

*

पररक्षा लागू िरण्याच्या ननिचयाबाबत

२७१४१

प्रा.अननल सोले, श्री.पररिय र्ुिे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२४८०६ ला हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत:
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात एमबीबीएस आणण बीडीएस या वैद्यकीय अ्यासक्रमाींकररता "नी्"
पररक्षा दे णे अननवायइ करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील आयुवेददक, होममओपॅचथक, कफजजओथेरपी, सपीच थेरपी
व र्तर वैद्यकीय अ्यासक्रमाींचे प्रवेश कु ल्या प्रवेश परीक्षेच्या आधारे होणार हे

वैद्यककय मशक्षण ववभागाने ननजश्चत केले नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आयव
ु ेददक, होममओपॅचथक और्धननमाइण शासिाचे सन २०१७ च्या
शैक्षणणक वर्ाइचे प्रवेश सवतींि सीई्ीद्वारे होणार ककीं वा कसे याबाबत शासनाने
तातडीने ननणइय घेण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

ददनाींक

०१/१२/२०१६

च्या

शासन

ननणइयानस
ु ार

वैद्यकीय

व

दीं त

अ्यासक्रमाप्रमाणे र्तर आरोग्य ववज्ञान पदवी अ्यासक्रमाींचे प्रवेशही सन
२०१७-१८ पासन
ू ‘नी्’ परीक्षेच्या धतीवर करण्याबाबतचा ननणइय घेतला आहे .

(३) वैद्यकीय व दीं त अ्यासक्रमाप्रमाणेच आयुवेददक, होममओपॅथीसह उवइररत
सवइ आरोग्य ववज्ञानाच्या व्यावसानयक पदवी अ्यासक्रमाींचे प्रवेश हे सन

२०१७-१८ या शैक्षणणक वर्ाइत ‘नी्’ या अणखल भारतीय सतरावरील सामाईक
प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्तेच्या आधारे करण्यात येणार आहे .
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तसेच, सन २०१७-१८ मध्ये और्धननमाइणशासि व अमभयाींत्रिकी या दोन्ही

पदवीपव
ू इ

अ्यासक्रमाच्या

प्रवेशासा

एकच

(MHT-CET २०१७) आयोजजत करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

सामाईक

प्रवेश

परीक्षा

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

ऐनारी, िांु भिडे ि िरुळ (ता.िैभििाडी, जज.शसांधद
ु र्
ू )ु या लघुपाटबांधारे
प्रिल्पाांतगचत मांजूर धरिाांची िामे पूिच िरण्याबाबत
(२८)

*

३०२८०

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ऐनारी, कींु भवडे व करुळ (ता.वैभववाडी, जज.मसींधद
ु र्
ू )ग या धरणाींची कामे
शासनाच्या लघप
ु ा्बींधारे प्रकल्पाींतगइत सन २०१० मध्ये मींजूर झाली असन
ू सध्या
ही कामे अधइव् जसथतीत बींद पडलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर कामाचा

े का वॉ्र फ्रन्् कन्सरक्शन कींपनीने

े केदार

हत्ती याींना ददले असन
ू , सदर कींपनीच्या सींचालकाींनी धरणाची अपूणइ कामे पूणइ
दाखवन
शासनाला रुपये ३ को्ी ७७ लाखाींची बनाव् दे यके सादर करुन
ू
शासनाची फसवणक
ू केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानर्
ु ींगाने
कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे .
महाराषर

जलसींधारण

महामींडळामाफइत

मर्ींधसदर्
ू ग

जजल््यातील

लघु

पा्बींधारे योजना ऐनारी व कींु भवडे या दोन योजनाींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

लघु पा्बींधारे योजना करुळ (जामदारवाडी) या योजनेचे काम सध
ु ाररत

प्रशासकीय मान्यतेअभावी सद्य:जसथतीत बींद आहे .

(२) व (३) याबाबत या ववभागाने ददनाींक ०७/०८/२०१५ चे पिान्वये महाराषर

जलसींधारण महामींडळाकडून सववसतर चौकशी अहवाल मागवला आहे . अहवाल
अद्याप अप्राप्त आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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(२९)

*

िाांद्रे (पि
ू )च , मांब
ु ई येथे सप
ु रस्पेशाशलटी रुग्िालय उभारण्याबाबत
३०१०५

आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाींद्रे (पूव)इ , मुींबई येथील शासकीय वसाहतीतील शासकीय रुग्णालयामध्ये
भारतनगर, ननमइलनगर, बेहरामपाडा येथील अनेक रुग्ण उपचारासा

येतात,

त्यामुळे या रुग्णालयावर मो ा ताण पडल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सवइसामान्य रुग्णाींची
गैरसोय दरू करण्यासा

या पररसरात सप
ु रसपेशामल्ी रुग्णालय उभारण्याबाबत

कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नागरी सवासथ केंद्र, वाींद्रे, मींब
ु ई या शासकीय
रुग्णालयात भारतनगर, ननमइलनगर, बेहरामपाडा येथील अनेक रुग्ण उपचारासा

येतात, हे खरे आहे . तथावप सदर रुग्णालयावर ताण पडून रुग्णाींची गैरसोय होते
हे खरे नाही.

(२) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

सदर केंद्राच्या पररसरात सप
ु रसपेशामल्ी रुग्णालय उभारण्याबाबत प्रसताव

ववचाराधीन नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तारळी नदीिरील (ता.पाटि, जज.सातारा) धरिाचे ननरीक्षि
गॅलरीजिळील दरिाज्याचे बॉनेट तट
ु ल्याबाबत

(३०)

*

३०४७८

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न चाांदरू िर : सन्माननीय

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

तारळी नदीवरील (ता.पा्ण, जज.सातारा) धरणाचे ननरीक्षण गॅलरीजवळील

दरवाज्याचे बॉने् अचानक त्
ु ल्याने धरणातील सुमारे १ हजार क्युसेक पाण्याचा
ववसगइ होवन
ू तारळी नदीला पूर येवन
ू मो या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाल्याचे
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने

चौकशी करुन सदर धरणाचा दरवाजा

बसववण्याबाबत व नक
ु सानग्रसत शेतक-याींना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत कोणती
कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे , ददनाींक ०६/०१/२०१७ रोजी सकाळी
तनरीक्षण

गॅलरीतील

बॉने्

गे्

अचानक

त्
ु ल्याने

ववमोचकातन
ू

अींदाजे

३०० क्युसेक्स र्तका ववसगइ वाहत होता. तो त्याच ददवशी आपत्कालीन व्दार
बसवन
ू बींद केला आहे .
नुकसान झालेले नाही.

या ववसइगामळ
ु े नदीस परू आलेला नव्हता तसेच शेतीचे

(२) त्
ु लेले गे् दरु
ु सत करण्याची कायइवाही याींत्रिकी ववभागाकडून तातडीने सुरू
करण्यात आली आहे . ती माचइ, २०१७ अखेर पूणइ होणे अपेक्षक्षत आहे . शेतीचे
नुकसान झालेले नसल्याने नक
ु सान भरपाई दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िृष्ट्िा मराठिाडा पाटबांधारे प्रिल्पातून मराठिाडयाला
(३१)

*

पािी दे ण्याचा ननिचय घेण्यात आल्याबाबत

२७७९६

श्री.शरद रिवपसे, श्री.अब्दल्
ु ,े
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मांड

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषणा मरा वाडा पा्बींधारे प्रकल्पातन
ू मरा वाडयाला २१ द्एमसी पाणी
दे ण्याचा ननणइय घेण्यात आलेला असन
ू ही शासनाने २१ द्एमसी ऐवजी केवळ

७ द्एमसी पाणी मरा वाडयाला दे ण्याचे पि मा.मख्
ु यमींिी याींनी मा.राज्यपाल
महोदयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणइय घेतला आहे काय, या योजनेसा
यींिणा उभारणे व ननधीचे ननयोजन करण्यासा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कोणती कायइवाही केली वा
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः खरे आहे .

शासनाने ददनाींक ०७/०७/२००९ च्या पिान्वये कृषणा मरा वाडा मसींचन

प्रकल्पाच्या २३.६६ अ.घ.फु. पाणी वापराच्या सुधारीत जल ननयोजनास मान्यता

ददली आहे . त्याप्रमाणे प्रकल्पाचे रुपये ४८४५.०५ को्ी रक्कमेच्या सध
ु ारीत
प्रशासकीय मान्यता अहवालास ददनाींक २७/०८/२००९ अन्वये शासनाने मान्यता

ददली आहे . या प्रकल्पाचे काम दोन ्प्प्यात करावयाचे असन
ू प्रथम ्प्पा
७ अ.घ.फु. पाणी वापराचा व जव्दतीय ्प्पा १६.६६ अ.घ.फु. पाणी वापराचा आहे .
प्रथम ्प्पा पाणी वापराची उवइरीत ककीं मत रुपये ४८१७ को्ी आहे . सदर कामे
४ वर्ाइच्या कालबध्द मयाइदेत पुणइ करता यावीत या उद्देशाने कामासा
ननधी

हा

मा.राज्यपाल

महोदयाींच्या

ननधी

वा्पाचे

सुिा

बाहे र

लागणारा
े वण्याची

ववनींती मा.राज्यपाल महोदयाींना करण्याचा ननणइय ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६
रोजी औरीं गाबाद येथे झालेल्या मींिीमींडळाच्या बै कीमध्ये झालेला आहे . त्यानुसार
ददनाींक

२५ ऑक््ोबर, २०१६

रोजी

मा. मुख्यमींिी याींनी

मा.राज्यपाल महोदयाचे ननधी वा्प सुिाच्या ननदे शाबाहे र
केलेली आहे .

(२) या प्रकल्पाचे काम करण्यासा

उपरोक्त

ननधी

े वण्याबाबत ववनींती

उसमानाबाद पा्बींधारे मींडळ उसमानाबाद

अींतगइत २ ववभाग व औरीं गाबाद पा्बींधारे मींडळाींतगइत १ ववभाग कायइरत आहे व

सध्या ही असथापना पुरेशी आहे . मा.राज्यपाल महोदयाींनी सन २०१७-१८ ननदे शात
कृषणा मरा वाडा प्रकल्पासा चा ननधी ननदे शाबाहे र
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

े वण्यास मान्यता ददली

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

ठािे जजल्हयातील िन विभार्ाच्या जशमनीिर
(३२)

*

भूमाकर्याांनी अनतक्रमि िेल्याबाबत

२७२५०

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

ाणे जजल्हयातील वन ववभागाच्या सुमारे २२६ हे क््र जममनीवर भूमाकफयाींनी

अनतक्रमण करुन जमीन हडपल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

31
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार

ाणे जजल्हयातील वन ववभागाच्या २२६ हे क््र

जममनीवर अनतक्रमण करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१)

ाणे जजल््यातील वन ववभागाच्या जममनीवर

भूमाकफयाींनी अनतक्रमण करुन जमीन हडपल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशइनास आले हे खरे नाही. माि
जममनीींवर अनतक्रमण झालेले आहे .

ाणे जजल््यात ३७३ हे क््र वन

(२) वन हक्क अचधननयम, २००६ च्या तरतूदीनुसार वैयजक्तक दावे प्रलींत्रबत

असताना अनतक्रमण ननषकामसत करता येत नाही. ज्या अनतक्रमीत वनजममनीींवर
वन हक्क अचधननयम, २००६ अींतगइत दावे मान्य करण्यात आले आहे अथवा दावे
ननणइयासा

प्रलींत्रबत आहे , असे क्षेि वगळून उवइररत वनक्षेिावरील प्राधान्याने

अननवासी व ननवासी
येणार आहे .

अनतक्रमणेही ननषकामसत करणेबाबतची कायइवाही करण्यात

(३) ववलींब झालेला नाही.

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

वपांपळखट
ु ा ग्रामपांचायतीमार्चत (ता.पातूर, जज.अिोला) सामाजजि िनीिरि
(३३)

*

विभागाांतगचत िेलेल्या िक्ष
ृ लागिडीत र्ैरव्यिहार झाल्याबाबत
२९२५६

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपळख्
ु ा-राहे र (ता.पातूर, जज.अकोला) या ३ कक.मी. अींतराच्या दोन्ही

बाजस
ू वपींपळख्
ु ा ग्रामपींचायतीने सामाजजक वनीकरण ववभागाींतगइत १८०० वक्ष
ृ ाींची
लागवड सन २०१५ च्या पावसाळ्यापव
ू ी केली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर वक्ष
ृ लागवडीच्या

े केदाराने ननकृष्ट दजाइची वक्ष
ृ लागवड

केली असून त्यापैकी मोजकीच झाडे जजवींत असताना सवइ झाडे जगलेली असल्याचे
कागदपिाींद्वारे दशइवन
ू दे यके मींजूर करुन घेतली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासन ननधीचा अपहार
करणाऱया

े केदारावर तसेच त्यास मदत करणाऱया अचधकारी व कमइचाऱयाींवर

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.

वपींपळख्
ु ा-राहे र ता.पातुर येथे ग्रामपींचायती माफइत सन २०१६ मध्ये

मग्रारोहयो अींतगइत वक्ष
ृ लागवडीचे काम करण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

सहदरहू काम हे े केदार पध्दतीने केलेले नसून ग्रामपींचायती माफइत
करण्यात आलेले आहे . वक्ष
ृ लागवडीकररता ग्रामपींचायतीने खड्डे खोदकाम तसेच
रोपे खरे दीकररता लोकसहभागातन
ू रुपये ४०८२४/- खचइ झालेला आहे . तसेच वक्ष
ृ

लागवड करणे व रोपाींचे सींगोपन करण्याकरीता मग्रारोहयो मधून मजुराच्या
मजुरीवर एकुण रुपये १४३२३२/- ननधी खचइ करण्यात आलेला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३४)

*

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

सपचशमत्राांसाठी मागचदशचि ननयम तयार िरण्याबाबत
२९७१२

श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बेलापुर,

नवी

मुींबईचा

सपइममि

सोमनाथ

म्हािे

याने

ववर्ारी

नाग

पकडल्यानींतर नागाबरोबर अनतशय धोकादायक कृत्य करताना, नाग चावल्यामळ
ु े
त्याचा ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच ररक्वीींक असोमसएशन ऑफ वाईल्ड लाईफ वेलफेअर या सींसथेने
ववभागाच्या वनखात्याकडे सपइममिाींसा
आहे , हे ही खरे आहे काय,

ाणे

मागइदशइक ननयम करण्याची मागणी केली

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.

ददनाींक २८/०१/२०१७ रोजी श्री.सोमनाथ म्हािे हे बेलापूर येथे असलेल्या

गाडइनमध्ये पाकइ केलेली सकु्र घेणेस गेले असता त्यावेळी गवतात असलेल्या
सापाने त्याच्या पो्ावर चावा घेतला.

श्री.सोमनाथ म्हािे याला उपचाराकरीता महानगरपामलकेच्या वाशी येथील

हॉस्पपटल मध्ये दाखल केले असता, उपचारादरम्यान त्याचा ददनाींक ०२/०२/२०१७
रोजी मत्ृ यू झाला आहे .
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(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) एनआरआय सागरी पोलीस

ाणे येथे श्री.सोमनाथ म्हािे याींच्या

अकसमात मत्ृ यच
अकसमात मत्ृ यच
ू ी नोंद आहे . प्रसतत
ु
ू े तपासात मयताचे
नातेवाईक तथा साक्षीदार ्याींचे जबाब नोंदवण्यात आले आहे त. त्याींनी कोणावर
सींशय नसल्याचे व तक्रार नसल्याचे कथन केले आहे .
-----------------

दे िना (ता.येिला, जज.नाशशि) शसांचन प्रिल्प योजनेच्या
(३५)

*

प्रस्तािास प्रशासिीय मांजूरी शमळण्याबाबत

२७१८४

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे वना (ता.येवला, जज.नामशक) मसींचन प्रकल्पाचा सवइसाधारण आराखडा
ददनाींक १४ सप््ें बर, २०१६ रोजी मींजूर होवन
ू ही माहे जानेवारी, २०१७ पयांत या
योजनेचा सववसतर प्रसताव शासनाकडे प्रशासकीय मींजुरीसा
नाही, हे खरे आहे काय,

पा ववण्यात आलेला

(२) असल्यास, तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडे उक्त योजनेची प्राथममक

अन्वेर्ण द्पणी प्रलींत्रबत असल्यामुळे या योजनेचा प्रसताव प्रलींत्रबत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेच्या अींदाजपिकास व सवइसाधारण आराखड्यास
प्रशासकीय मींजुरी दे णेसा
आहे ,

शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय

(२) प्रकल्पाची प्राथममक अन्वेर्ण द्प्पणी तयार करण्याची कायइवाही महामींडळ
सतरावर प्रगतीत आहे .

(३) शासनाकडे अद्यापी प्रशासकीय मान्यतेसा

सववसतर प्रकल्प अहवाल प्राप्त

झालेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) ववलींबाचा प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्यात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध असलेल्या ि नसलेल्या िन विभाग क्षेत्राच्या
(३६)

*

अभ्यासासाठी स्थापन िेलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत

२७६९६

डॉ.अपि
ू च हहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५८३४ ला हदनाांि

६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात मेंढी चराईसा

क्षेिाबाबत अ्यास करण्यासा

उपलब्लध असलेल्या व नसलेल्या वन ववभागाच्या
शासनाने ग त केलेल्या सममतीने आपला

अहवाल प्रधान मख्
ु य वनसींरक्षक (वनबल प्रमख
ु ) महाराषर राज्य, नागपरु
याींचेमाफइत ददनाींक २८ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनास सादर केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सममतीच्या अहवालातील शासनाच्या ववचाराध न असलेल्या
मशफारशीवरील शासनाचा ववचार पुणइ झाला आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुर्ींगाने शासनाने ननणइय घेऊन कोणती कायइवाही केली वा
करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) सममतीने सादर केलेल्या अहवालातील मशफारशी ववचारात घेऊन

ददनाींक ०२/०१/२०१७ च्या शासन ननणइयान्वये काही शती व अ्ीींच्या अधीन राहून
प्रायोचगक तत्वावर दोन वर्ाांच्या काळासा
(सन २०१७ व २०१८) ददनाींक

०१ जून ते ३० सप््ें बर या कालावधीत बुलढाणा व जळगाव जजल््याींतील
३००० पेक्षा जासत मेंढी सींख्या असलेल्या तालुक्याींसा

वनक्षेिात (वन्यजीव

(सींरक्षण) अचधननयम १९७२ अींतगइत घोवर्त क्षेि वगळून) मेंढी चराई परवाने
अनुज्ञय
े करण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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तम
ु सर तालक्
ु यातील (जज.भांडारा) उपजजल्हा रुग्िालय पररसरातील जन
ु ी
शिविच्छे दनगह
ृ ाची इमारत जीिाचिस्थेत असल्याबाबत

(३७)

*

२९३४९

श्री.पररिय र्ुिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तुमसर तालक्
ु यातील (जज.भींडारा) उपजजल्हा रुग्णालय पररसरातील जुन्या
शवववच्छे दनगह
ृ ाच्या र्मारतीच्या मभींतीना तडे, र्मारती सभोवतालच्या पररसरात

जींगली झाडे झड
ु ू पे वाढली असन
ू र्मारतीची अनेक वर्ाइपासन
ू दरु
ु सती करण्यात

आलेली नसल्याचे ददनाींक ३ फेब्रव
ु ारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशइनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शवववच्छे दनगह
ृ ात उीं ददर असल्याने शव सुरक्षक्षत राहत नाहीत
याबाबत सथाननकाींनी ननवेदने ददलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अशींत: खरे आहे .
जुने

सन २०१४ मध्ये नववन शवववच्छे दनगह
ू
ृ ाचे बाींधकाम करण्यात आले असन
शवववच्छे दन

गह
ृ

पाडण्याची

परवानगी

प्राप्त

आहे .

तथावप

नववन

शवववच्छे दन गह
ृ ाबाबत सथाननक नागररकाींचा ववरोध असल्यामुळे त्याचा वापर
सरु
ु करता आला नाही. त्यामळ
ु े जन
ु े शवववच्छे दन गह
ृ पाडावयाचे असल्याने
त्याची दरु
ु सती करता येत नाही.

परीं तु शवववच्छे दन गहृ ाच्या पररसरात झाडे-झुडपे, गवत काढून ननयममत

सवच्छता करण्यात येते.
(२) हे खरे नाही.

(३) अनतररक्त नववन शवववच्छे दन गह
ृ बाींधण्यासा
शल्य चचककत्सक भींडारा याींच्यासतरावर सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

आवश्यक कायइवाही जजल्हा
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मौजे िाईिाडी (ता.हहमायतनगर, जज.नाांदेड) येथील
तलािाच्या िालव्यातून पािी िाहून गेल्याबाबत

(३८)

*

३०४०६

श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौ.वाईवाडी (पो्ा) (ता.दहमायतनगर, जज.नाींदेड) येथील तलावात मब
ु लक

पाणी सा ा उपलब्लध असन
ू तलावाच्या डाव्या कालव्यातन
ू गे् क्र.०८ पयांत पाणी

सोडले जात असन
ू सदर कालवा गे् क्र.०८ पयांतची दरु
ु सती योग्यररत्या केलेली
नसल्याने लाखो मल्र पाणी वाया जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायइवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------शशराळा (जज.साांगली) तालक्
ु यातील चाांदोली धरिाच्या डाव्या िालव्याची गळती
थाांबिन
ू बाधधत शेतिऱ्याांना आधथचि मदत दे ण्याबाबत

(३९)

*

२७५८८

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मशराळा (जज.साींगली) तालुक्यातील चाींदोली धरणापासून सरु
ु होणाऱया ० ते

२६ ककलोमी्रच्या वारणा डावा कालव्याच्या गळतीची दरु
ु सती करण्याबाबत
अनेक आींदोलन केल्यानींतर सन २०१२ मध्ये को्यवधी रुपये खचइ करुन सदर
कालव्याची दरु
ु सती करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर कालव्याची दरु
ु सती ननकृष् दजाइची असल्याने पुन्हा

कालव्याची गळती होऊन अींतरामधील १० ते १५ हजार अल्पभूधारक शेतकऱयाींची
हजारो एकर जमीन नापीक झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशइनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच ० ते २६ ककलोमी्र अींतरामधील कालव्यातील पाण्याच्या गळतीमुळे
बाचधत

होणाऱया

हजारो

अल्पभध
ू ारक

शेतकऱयाींवर

पा्बींधारे

ववभागाच्या

कमइचाऱयाींकडून व गावपातळीवरील सहकारी पाणी सींसथाींच्या पदाचधकाऱयाींकडून
शासनाच्या दर आकारणी पेक्षा जादा दर आकारणी करुन सक्तीने पाणीपट्टीची
वसूली करण्यात येते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आतापयांत ककती शेतकऱयाींकडून, ककती रक्कमेची पाणीपट्टी वसल
ू
करण्यात आली आहे ,

(५) असल्यास, उक्त बाचधत झालेल्या शेतकऱयाींवर आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी

माफ करुन, वसूल केलेली पाणीपट्टी त्याींना परत दे णे, सक्तीने पाणीपट्टी वसूल
करणाऱया तसेच ननकृष् दजाइचे बाींधकाम करणाऱया

े केदार, अचधकाऱयाींववरुध्द

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) नाही.

सदरहू कालव्याची दरू
ू कालव्यामधुन पाण्याची गळती
ु सती केल्यापासन
थाींबली आहे .
(३)

नाही, शासन ननणइय ददनाींक २९/०६/२०११ अन्वये हीं गामननहाय पाणीपट्टीचे

दर ननजश्चत करणेत आले आहे त. त्यानुसार सदरहू शासन ननणइयामधील
तरतद
ू ीस अचधन राहून पाणीपट्टी आकारणी व वसल
ु ी करणेत येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मालेगाि (जज.िाशशम) येथे दशलतिस्ती सध
ु ार योजना ि ताांडािस्ती
(४०)

*

सुधार योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२७२१८

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मालेगाव (जज.वामशम) येथील सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये दमलतवसती

सुधार योजना, ताींडावसती सुधार योजना, १३ व्या ववत्त आयोग व पींचायत
सममतीसतरावरील र्तर कामात र्ींबींधधत कींिा्दार व कननष

अमभयींता याींनी

गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरुन कायइकारी अमभयींता, जजल्हा पररर्द याींनी

ददनाींक २२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास चौकशीचे आदे श ददले आहे त,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कननष
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

पूणइ

केली

आहे

अमभयींता व कींिा्दार

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय,

(२) व (३) सदर प्रकरणाची चौकशी कायइकारी अमभयींता, सावइजननक बाींधकाम
ववभाग, वामशम याींचेकडे सोपववण्यात आलेली आहे . चौकशी अहवाल अप्राप्त
असल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

राज्य िामगार विमा योजना रुग्िालयाांिररता
(४१)

*

स्ितांत्र महामांडळ स्थापन िरिेबाबत

२७९८४

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य

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

राज्य

सवीकारण्यास

कामगार
तयार

ववमा

योजना

नसल्यामळ
ु े

या

रुग्णालयाींची

रुग्णालयाींच्या

जबाबदारी

केंद्र

कारभारासा

शासन

सवतींि

महामींडळाची सथापना करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर रुग्णालयाींमध्ये कामगार मोठ्या प्रमाणात उपचार घेत

असून राज्यातील हजारो कामगाराींना आरोग्य ववर्यक सुववधा ममळण्याकररता
रुग्णालयाींच्या ववननयोजनासा

महामींडळाची सथापना करण्यात येणार आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
राज्य

महामींडळ

मींिीमींडळाने

सथावपत

ददनाींक

करण्याबाबत

३१/०५/२०१६

ननणइय

घेतला

रोजी

आहे .

राज्यसतरीय

त्यानर्
ु ींगाने

महामींडळाची सींरचना व काये याबाबतच्या प्रसतावावर कायइवाही सरु
ु आहे .

राकावव

राकावव

(२) होय, हे खरे आहे .

राज्यसतरीय राकावव महामींडळ सथावपत झाल्यानींतर राकावव महामींडळ,

नवी ददल्ली माफइत अनुज्ञय
े असलेला ननधी राज्यसतरीय राकावव महामींडळास थे्

उपलब्लध होणार असून त्यामळ
ु े ववमा रुग्णाींना वैद्यकीय सुववधा अचधक प्रभावी व
सल
ु भतेने परु ववता येतील.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------राज्यातील अांगििाडी िमचचाऱ्याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(४२)

*

पाटील :

२७६९७

डॉ.अपूिच हहरे , श्री.अशोि ऊर्च भाई जगताप, श्री.आनांदराि

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५५१० ला हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील ग्रामिण व दग
इ आददवासी भागातील दोन लाख अींगणवाडी
ु म

सेववका व मदतनीसाींना थकीत वेतन, भाऊबीजेचे अनद
ु ान ममळाले नसल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, मा.मुख्यमींिी याींनी तीन ददवसात अींगणवाडी सेववकाींना त्याींचे

वेतन दे ण्याचे आदे श ददल्यानींतरही सहाशे बालमत्ृ यू झालेल्या पालघर,

ाणे,

रायगड, नामशक, मींब
ु ई येथील अींगणवाडी सेववकाींना माहे ऑक््ोबर मदहन्याचे
वेतन दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय
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(३)

तसेच

अींगणवाडी

वेतनवाढीप्रमाणे

वाढ

सेववका

व

मदतनीस

करण्याकररता

ददनाींक

कमइचाऱयाींच्या

२०/७/२०१६

मानधनामध्ये

रोजीच्या

शासन

ननणइयान्वये ग त करण्यात आलेल्या सममतीची कायइवाही पुणइ झाली, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, अींगणवाडी सेववका व मदतनीस कमइचाऱयाींच्या वेतनवाढीबाबत
ननणइय घेतला असल्यास, वेतनवाढीचे सवरुप काय आहे , तसेच सदर वेतनवाढ
केव्हापासून लागू करण्यात येणार आहे ,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींगणवाडीसेववका व
मदतनीस

याींची

थकीत

भाऊबीज

भे्,

ननयममत

पगार

व

मानधनामध्ये

वेतनवाढीप्रमाणे वाढ दे ण्याबाबत कोणती कायइवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.

(४) अद्यावप याबाबत ननणइय झालेला नाही.
(५)

अींगणवाडी

सेववका

व

मदतनीस

याींची

भाऊबीज

भे्

थकीत

नसून

मानधनाची रक्कम ननयममतपणे अदा करण्यात येते. वेतनवाढीप्रमाणे मानधनवाढ
दे ण्याबाबत अद्यावप ननणइय झालेला नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जळगाि तालुक्यातील सािखेडा शशिारातील िन जशमनीचे
(४३)

*

बेिायदे शीरररत्या हस्ताांतरि झाल्याबाबत

२७७७२

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगाींव तालक्
ु यातील सावखेडा मशवारात असलेल्या वन जममनी पैकी ग्
क्रमाींक २१८ मधील १२६ एकर जममनीच्या १८ भागाींचे बेकायदे शीर हसताींतरण
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशइनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ु ींगाने सींबचीं धत दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौजे सावरखेडा बु., ता. जळगाव येथील सव्हे नीं.
२१ (ग् नींबर २१८) मधील ३४.८६ हे .आर वनजममनीचे वन (सींवधइन) अचधननयम,

१९८० अजसतत्वात येण्यापव
ू ी महसूल ववभागाकडून वा्प करण्यात आले असून
त्यानर्
ु ींगाने महसूली अमभलेखात (७/१२ उताऱयावर) वन ववभागाच्या नोंदी कमी
करुन वा्प केलेल्या व्यक्तीींच्या नावाच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या आहे त.

(२) प्रश्नाींककत क्षेिास वन (सींवधइन) अचधननयम, १९८० च्या तरतद
ू ी लागू होत
असल्यामळ
ु े सदर क्षेिाच्या ननवइणीकरण सींदभाइत तसेच क्षेिाचा ननवासी, त्रबनशेती
व औद्योचगक प्रयोजनास वापर करण्यासा
अींतगइत

केंद्र

शासनाकडे

प्रसताव

वन (सींवधइन), अचधननयम, १९८०

सादर

जजल्हाचधकारी, जळगाव याींच्यामाफइत सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

करण्याची

आवश्यक

कायइवाही

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

िेसनांद (ता.हिेली, जज.पुिे) येथे परसेप्ट िांपनीच्याितीने आयोजजत सनबगच
(४४)

*

िायचक्रमात िायद्याचे उल्लांघन िेल्याबाबत

२७७९१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केसनींद (ता.हवेली, जज.पुणे) येथे परसेप्् कींपनीच्यावतीने माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये आयोजजत करण्यात आलेल्या सनबनइ या कायइक्रमासा
घेता कायइक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कायइक्रमासा

परवानगी न

वन ववभाग, पोलीस, वाहतक
ववभागाची
ू

परवानगी न घेता तसेच सदर कायइक्रमासा

बेकायदे शीरपणे वाळू उत्खनन करुन

वक्ष
ृ तोड करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदे शीरपणे आयोजजत
करण्यात आलेल्या या कायइक्रमाच्या आयोजकाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) जजल्हाचधकारी पण
ु े याींनी केसनींद

(ता.हवेली, जज.पुणे) येथे ददनाींक २८/१२/२०१६ ते ददनाींक ३१/१२/२०१६ या
कालावधीत “सनबनइ म्यूणझकल कायइक्रम” यासा
ददलेली होती.

काही अ्ी व शतीवर परवानगी

सींबींचधताींनी सदर कायइक्रमाच्या द काणी रसत्याकरीता

ववनापरवानगी

गौण खननजाचे उत्खनन केल्याचे ददसून आल्यानुसार, तहमसलदार हवेली याींनी
सींबींचधताींववरूध्द रुपये ६०,५२,३८३/- एवढ्या दीं डात्मक रकमेचे आदे श पारीत केले
आहे त.

तसेच

बेकायदा

२५

ते

३०

लहान

झाडाींची

तोड

केल्याप्रकरणी

सींबींचधताींववरूध्द वन ववभागामाफइत ३ वनगन्
ु हे नोंदववले असन
ू , वनक्षेिामध्ये
बेकायदा खोदकाम केल्याप्रकरणी ४ वाहने जप्त केली आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मुद्रणपूवइ सवइ प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

