
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि १६ जुल,ै २०१८ / आषाढ २५, १९४० ( शिे ) 
  
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री 
(३) िदै्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र 

वििास मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, 

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८८ 
------------------------------------- 

  
शशरगाि ते आमजाई व्हरिड े(ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) या 

रस्तत्याच्या दरुुस्ततीसह भोगािती नदीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 
  

(१) *  १२३८९६   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शिरगाव त े आमजाई व्हरवड े (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापरू) या अडीच 
कक.मी. लाींबीच्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्ड े पडल्याने तसेच रस्त्याचा 
पषृिभाग खराब झाल्याने रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असनू नागररकाींना 
रस्त्यावरून प्रवास करणे गरैसोयीचे झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या रस्त्यावरील भोगावती नदीवरील बींधाऱ्याला ६० वर्ष ेपणूण झाली 
असनू तो कमकुवत झाल्याने याठिकाणी नवीन पलू बाींधण्यात येणार असनू 
पलुाच्या बाींधकामासािी ९ को्ी रुपये मींजूर होऊनही अद्याप पलुाच्या 
बाींधकामास सरुुवात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार शिरगाव त े आमजाई व्हरवड े या रस्त्याच्या 
दरुुस्ततीसह भोगावती नदीवर नवीन पलू बाींधण् याबाबत िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींित: हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर पलुाचे काम सावणजननक बाींधकाम ववभागाकड े नाबाडण २३ 
मधून मींजूर असनू ्यास रु. ८५०.३५ लक्ष इतक्या ककींमतीस प्रिासकीय 
मान्यता प्राप्त आहे व ताींत्रिक मान्यता, अींदाजपिक तयार करणे प्रगतीत 
आहे. 
     प्रशनाींककत शिरगाव त ेआमजाई व्हरवड े हा इतर जजल्हा मागण क्र. ५८ 
च्या १.४०० कक.मी. अजस्तत्वातील लाींबी ही डाींबरी पषृिभागाची आहे. सदरचा 
रस्तता अनतपावसाच्या ववभागात येत असल्याने रस्त्यावर खड्ड ेपडले आहेत. 
या रस्त्याच्या खराब पषृिभाग दरुुस्ततीसािी जजल्हा ननयोजन सशमतीमार्ण त 
लेखाशिर्षाांतगणत रु. १०.०० लक्ष मींजूर असनू कायाणरींभ आदेि देण्यात आला 
आहे. पावसाळा सींपल्यानींतर प्र्यक्ष कामास सरुुवात होणार आहे. 
सद्यजस्तथतीत या मागाणवर वाहतकु सरुु आहे.  
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िासगाांि ते धचांचणी (ता.डहाणू, जज.पालघर) रस्तत्याची  
दरुुस्तती िरण्याबाबत 

(२) *  १२२१३९   श्री.पास्तिल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



3 

(१) वासगाींव त े चचींचणी (ता.डहाणू, जज.पालघर) या ४ कक.मी. लाींबी  
असलेल्या रस्त्यावर खड्ड ेपडून रस्त्याची दरुवस्तथा झाल्याने वारींवार अपघात 
घडत असल्याच े ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची िासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार सदर रस्त्याची दरुुस्तती करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्त्याची पाहणी जजल्हा पररर्षदेमार्ण त करण्यात आली आहे. 
(३) प्रशनाींककत रस्तता हा ्ामीण मागण क्र. २३३ असनू या रस्त्याची एकूण 
लाींबी ५ कक.मी. आहे. रस्त्याचा  सींपणूण पषृिभाग डाींबरी असनू  सदर रस्तता 
वासगाींव, तणािी चचींचणी गावाींना जोडणारा रस्तता आहे. या रस्त्याच्या ०/०० 
त े २/१०० कक.मी. लाींबीमध्ये खड्ड े पडले होत े परींतु खड्ड े भरण्याचे काम 
जजल्हा पररर्षदेमार्ण त पणूण करण्यात आले आहे. ्यापढुील २/१०० त े ५/०० 
कक.मी. लाींबी सजुस्तथतीत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे भोगाि (ता.जजांतूर, जज.परभणी) येथील  
ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३) *  १२४०७९   श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े भोगाव (ता.जजींतरू, जज.परभणी) येथील ्ामपींचायतीच्या 
माध्यमातनू सन २००७ त े२०१८ या कालावधीतील सरपींच व ्ामसेवक याींनी 
कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननधीींनी 
जजल्हाचधकारी, परभणी याींचकेड े केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय  
व ्यात काय आढळून आले, 
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(३) असल्यास, ्यानसुार गरैव्यवहार करणाऱ्या सरपींच व ्ामसेवक याींच्यावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) जजल्हाचधकारी, परभणी याींच्याकड े तक्रार प्राप्त 
झाल्याचे ठदसनू आलेले नाही तथावप याबाबत मा.लोकप्रनतननधी याींना केलेली 
ठदनाींक १३.०४.२०१७ रोजीची तक्रार जजल्हा पररर्षद, परभणी याींच्याकड ेप्राप्त 
झालेली आहे, हे खरे आहे. 
(२) जजल्हा पररर्षद, परभणी याींच्याकड े प्राप्त झालले्या वरील तक्रारीच्या 
अनरु्षींगाने ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती, जजींतरू याींना चौकिीच े
आदेि देण्यात आलेले आहेत. 
(३) चौकिीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर अहवालाच्या अनरु्षींगाने ननयमानसुार 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(४) मा.लोकप्रनतननधी याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्षींगाने ग् ववकास 
अचधकारी, पींचायत सशमती, जजींतरू याींना ठदनाींक १६.०५.२०१७ रोजीच्या 
पिान्वये चौकिी करण्यासािी कळववण्यात आल े होत.े तसेच ठदनाींक 
२७.०६.२०१८ रोजीच्या पिान्वये स्तमरणपि  पािववण्यात आले. सदरचा 
चौकिी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.  सदर प्रकरणी झालले्या ववलींबाबाबत 
ठदनाींक ०५.७.२०१८ रोजीच्या पिान्वये ग् ववकास अचधकारी, पींचायत 
सशमती, जजींतरू याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावनू खुलासा मागववण्यात 
आला आहे. 

----------------- 
  
िाशशम जजल्हयातील मध्यम ि लघु प्रिल्पाांमधील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(४) *  १२४५४३   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वाशिम जजल्हयात सद्यजस्तथतीत ८० ्क्के शस ींचन प्रकल्प कोरड े पडले 
असनू िरावीक मध्यम व लघ ुअिा एकूण १९ प्रकल्पाींमधील गाळ काढून 
्याींची पाणी सािवण क्षमता वाढववण्यास जजल्हाचधका-याींनी मींजूरी ठदली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ्यानसुार केवळ चार प्रकल्पाींची कामे सरुु करण्यात आली 
असनू ननयोजन करुनही उवणररत १५ प्रकल्पाींमधील गाळ तसाच राठहला 
असल्याचे माहे म,े२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास,  उवणररत १५ प्रकल्पाींमधील गाळ काढून ्याींची पाणी सािवण 
क्षमता वाढववण्यासािी िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही, 
”गाळमकु्त धरण व गाळयकु्त शिवार” या अशभयानाींतगणत धरणातील गाळ 
काढणेकररता जजल्हाचधकारी याींनी मींजूरी ठदली आहे. जजल्हाचधकारी, वाशिम 
याींनी मींजूरी ठदलेल्या १९ प्रकल्पाींपकैी १३ प्रकल्पाचे बडुीत क्षेिातनु गाळ 
काढण्यात आला आहे.  
     तसेच सदर नमदू प्रकल्पा व्यनतररक्त लोक सहभागातनु १४ प्रकल्पाचे 
बडुीत क्षेिातील गाळ देखील काढण्यात आला आहे. धरणातनू काढण्यात 
आलेल्या गाळाच ेएकुण पररमाण ३,७५,०२९ घ.मी आहे.  
(३) जजल्हाचधकारी वाशिम, याींनी मींजूरी ठदलेल्या १९ प्रकल्पाींपकैी उवणरीत ६ 
प्रकल्पाचे बडुीत क्षिेातनू गाळ काढण्याची लोकाींची मागणी नसल्याने तसेच 
काही प्रकल्पात पाणीसािा असल्यामळेु गाळ काढण्याच ेकाम झालेले नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

शेंबिणे जुिळेिाडी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथे बाांधण्यात  
आलेला बांधारा ननिृष्ट्ट दजावचा असल्याबाबत 

(५) *  १२१५००   श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िेंबवणे जुवळेवाडी (ता.सींगमेशवर, जज.र्नाचगरी) येथे लाखो रुपये खचण 
करुन बाींधण्यात आलेला बींधारा ननकृष् दजाणचा असल्याच े माहे मे,२०१८ 
मध्ये वा दरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधा-याचे बाींधकाम करण्यासािी वाळूच्या ऐवजी ्ी् 
वापरण्यात आले असनू मोिे दगड बींधा-यात ्ाकण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पाणलो् बींधा-याच्या ननकृष् कामासींदभाणत ्ामस्तथाींनी 
तालकुा कृर्षी ववभागाकड ेतक्रार करुनही अद्याप कोणतीच कायणवाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२), (३) व  (४) अींित: खरे आहे.  
     ठद.०७/०५/२०१८ च्या प्राप्त तक्रारीनसुार तालकुा कृवर्ष अचधकारी, 
सींगमेशवर याींनी १५/०५/२०१८ रोजी प्र्यक्ष भे् देऊन पाहणी केली असता 
बाींधामध्ये पायाखोदाई करताना ननघालेल्या दगडाींचा वापर केल्याचे तसेच 
्ी्चा वापर केल्याच े ठदसनू आले. ्यानसुार सींबींचधत कीं िा्दार व 
अचधकारी/कमणचारी याींच्याकडून ठद. १७/०५/२०१८ रोजी खुलासा मागववण्यात 
आला आहे. तसेच उपववभागीय कृवर्ष अचधकारी चचपळूण याींचेस्ततरावर      
ठद. २६/६/२०१८ रोजी क्षेिीय तपासणी करण्यात आली. ्यामध्ये प्रथमदिणनी 
दगडाचा व ्ी्चा वापर केल्याचे ठदसनू आले. उप ववभागीय कृवर्ष अचधकारी, 
चचपळूण याींचे पि ठद. २७/०६/२०१८ अन्वये सींबींचधत कीं िा्दार याींना 
करारनामा व कायाणरींभ आदेिातील अ्ीितींचा भींग केल्याबाबत व ्याींचे नाव 
काळया यादीत ्ाकणेबाबत खुलासा मागववण्यात आलेला आहे. सींबींचधत 
कीं िा्दारास झालेल्या कामाचे कोणतहेी देयक अदा करण्यात आलेले नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे धचलखा (ता.अहमदपूर, जज.लातूर) येथील िोल्हापूरी पध्दतीच्या 
बांधा-याच ेदरुुस्ततीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

  

(६) *  १२५५०८   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे चचलखा (ता.अहमदपरू, जज.लातरू) येथील कोल्हापरूी पध्दतीचा 
बींधारा दरुुस्ततीच ेकाम जलयकु्त शिवार योजनेतनू सन २०१६-१७ मध्ये मींजूर 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर काम अनतिय ननकृष् दजाणच ेकरण्यात आल ेअसल्याने 
सदरचे कामाबाबत व राठहलेले अपणूण काम पणूण करण्याबाबत उपववभागीय 
अशभयींता, जजल्हा पररर्षद, अहमदपरू याींना कायणकारी अशभयींता, लघ ुपा्बींधारे 
जजल्हा पररर्षद, लातरू याींच ेआदेि ठदले असतानाही अद्यापपयांत सदरहू काम 
पणूण करण्यात आलेले नसल्याच े माहे मे,२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचे काम हे दरुुस्ततीच ेअसल्याने अींदाजपिकात प्रस्तताववत 
केल्याप्रमाणे झालेले नसल्याने या कामाची पणूणपणे जबाबदारी सींबींचधत 
कायाणलयाचे उपववभागीय अशभयींता व िाखा अशभयींता याींची असतानाही हे 
काम गु् ्तदेाराकडून पणूण करुन घेण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणातील सींबींचधत अचधकारी व गु् तदेाराची चौकिी 
करुन ्याींच्यावर कायदेिीर कारवाई करण्याबाबत मखु्य कायणकारी अचधकारी, 
जजल्हा पररर्षद, लातरू याींना ठदनाींक ९ मे, २०१६ रोजी वा ्यासमुारास लेखी 
पिाद्वारे कळवनूही अदयाप याबाबत कोणतीही कायणवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करुन सींबींचधत दोर्षीींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे.  
(४) व (५) हे खरे नाही. 
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     सदर कामाींिी सींबचधत प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने मखु्य कायणकारी 
अचधकारी, जजल्हा पररर्षद, लातरू याींच्या अध्यक्षतखेालील उच्चस्ततरीय 
सशमतीमार्ण त चौकिी सरुू आहे. चौकिी अहवाल प्राप्त होताच पढुील 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे पुनस (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) गािातील िुां भारिाडी ते 
सािांतिाडी रस्तता ि िुां भारिाडी ते उपळे (िीरगाि) 

 जोडरस्तता अपूणाविस्तथेत असल्याबाबत 
  

(७) *  १२४७९२   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे पनुस (ता.लाींजा, जज.र्नाचगरी) या गावातील कुीं भारवाडी त े
सावींतवाडी  रस्तता तसेच कुीं भारवाडी त ेउपळे (वीरगाव) ५०० मी्र अींतराचा  
जोडरस्तता अपणूाणवस्तथेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अपणूण रस्तत े पणूण करण्यासािी गावकऱ्याींनी माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान पनुस ्ामपींचायत कायाणलयात ननवेदन ठदले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्तत े डाींबरी नसल्यामळेु नागररकाींना वविरे्षत: 
पावसाळयात प्रवास करणे अनतिय गरैसोयीचे होत असनु कुीं भारवाडी त ेउपळे 
(वीरगाव) ह्या जोडरस्त्याचे ५०० मी्रच े अपणूाणवस्तथेत असलेले काम पणूण 
झाल्यास ककेमान पाच ककलोमी्र प्रवासाच ेअींतर कमी होऊ िकेल, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रस्त्याींची िासनाने पाहणी केली आहे काय व ्यानसुार 
उक्त दोनही अपणूण रस्तत े ता्काळ पणूण करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) प्रशनामध्ये खालील दोन रस्त्याींबाबत ववचारणा करण्यात आली आहे. या 
दोनही  रस्त्याींची जजल्हा पररर्षदेमार्ण त पाहणी करण्यात आली असनू 
     अ) पनूस सावींतवाडी धाडवेवाडी रस्तता ्ामीण मागण क्र.१४० दजाणचा 
आहे. सदर रस्त्याची प्र्यक्ष लाींबी १.७४० कक.मी. आहे. रस्त्याच्या 
अस्तती्वातील लाींबीपकैी ०/०० त े ०/७३० कक.मी. पयणतचे डाींबरीकरण सन 
२०१३-१४ मध्ये करण्यात आल ेआहे. 
      सन २०१३-१४ च्या अनतवषृ्ी अनदुानातनू कक.मी.०/७३० त े०/९८० व 
१/१०० त े १/६०० पयणतच्या लाींबीचे मजबतूीकरणाचे व डाींबरीकरणाचे काम 
प्र्यक्षात रे्ब्रवुारी २०१५ मध्ये सरुु केले असता तथेील ्ामस्तथ याींनी 
रस्त्याच्या जागेसींदभाणत हरकत घेतली. जागेबाबत सहमती शमळववणेबाबत 
जज.प.सदस्तय व ्ामपींचायतीचे सदस्तय याींचेमार्ण त प्रय्न करुनही सींबींधीत 
्ामस्तथ याींची हरकत कायम राठहल्याने या लाींबी ऐवजी ०/७३० त े०/८८१ व 
१/१०० त े१/७१८ पयणतच ेमजबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम पणूण करण्यात 
आले. पनुस कुीं भारवाडी ्ामस्तथाींची पनुस बौध्दवाडी तलेीवाडी वीरमान ्ामीण 
मागण क्र.१३९ या रस्त्याला ्ामीण मागण क्र.१४० जोडून वाहतकुीची सोय 
करण्यात आली आहे.            
सींबींधीत ्ामस्तथ याींच्यािी वा्ाघा्ीने जमीन शमळववण्याचा प्रय्न सरुु आहे. 
     ब) पनूस बौध्दवाडी तलेीवाडी वीरगाव ्ामीण मागण क्र. १३९ दजाणचा 
असनू ्याची प्र्यक्षात लाींबी ३.०० कक.मी. आहे.  ्यापकैी ०/०० त े०/४०० 
कक.मी. डाींबरी पषृिभाग ०/४०० त े०/९२५ व १/६७५ त े३/०० कक.मी. खडीचा 
पषृिभाग आहे. तसेच ०/९२५ त े१/६७५ कक.मी. लाींबी अजस्तत्वात नाही. 
सदर अस्तती्वात नसलेल्या जागचेी जमीन मालकाींकडून सम्मतीपि प्राप्त 
झाल्यावर वरील दोनही रस्त्याींची काम े ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ्प्प्या-
्प्प्याने प्रस्तताववत करण्याचे जजल्हा पररर्षदेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मौजे नागिे-िोळीद्र-श्रीपादिाडी-खळणेिरिाडी (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) 
या रस्तत्याची दरुुस्तती िरण्याबाबत 

  

(८) *  १२३०४४   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे नागवे-कोळीद्र-श्रीपादवाडी-खळणेकरवाडी (ता.चींदगड, जज.कोल्हापरू) 
या रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असनू तो वाहतकुीसािी अयोग्य झाल्याने उक्त 
रस्त्याची दरुुस्तती करण्याबाबतची मागणी पररसरातील ्ामस्तथानी गत ३० 
वर्षाणपासनू सावणजननक बाींधकाम ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सींदभाणत स्तथाननक ्ामस्तथाींनी ठदनाींक २२ रे्ब्रवुारी, २०१८ 
रोजी वा ्यासमुारास तहशसलदार कायाणलयासमोर उपोर्षणही केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याची िासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार सदर रस्त्याची ता्काळ दरुुस्तती करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) सन २०१२-१३ पासनू ्ामीण मागण व इतर जजल्हा 
मागण हे रस्तत ेसावणजननक बाींधकाम ववभागाकडून ्ाम ववकास ववभागाकड ेवगण 
करण्यात आले आहेत. अिा प्रकारचे ननवेदन माहे रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
जजल्हा पररर्षदेकड ेप्राप्त झालेले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जजल्हा पररर्षदेमार्ण त सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) सदर रस्तता रस्तत े ववकास योजना २००१-२१ नसुार राज्य मागण १८९ त े
कोळीींदे्र श्रीपादवाडी नागव े हेरे त े प्रजजमा ७१ ला शमळणारा रस्तता इजजमा 
क्र.१७० असनू ्याची लाींबी ८.०० कक.मी.आहे. 
     सदर रस्त्याची दरुुस्तती करण्यासािी जजल्हा वावर्षणक योजना सन २०१७-
१८ मध्ये रु.१४.९९ लक्ष ननधी मींजूर करण्यात आला आहे. 
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   रस्त्याच्या उवणररत लाींबीसािी ननधीच्या उपलब्धतेनसुार ्प्प्या्प्प्याने 
काम प्रस्तताववत करण्याचे जजल्हा पररर्षदेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िळिण (जज.नाशशि) तालुक्यातील सुळे उजिा िालव्याचे 
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबत 

(९) *  १२४९८०   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळवण (जज.नाशिक) तालकु्यातील तापी खोरे महामींडळा अींतगणत 
करण्यात आलेल्या सळेु उजवा कालव्याचे बाींधकाम ननकृष् दजाणचे झाले 
असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास,सन १९९८ त े२०१७ पयांत झालले्या येथील कामावर २० को्ी 
३६ लाख ८० हजार रुपये खचण करूनही कालव्यात सोडण्यात आलेल्या 
पाण्याचा वेग र्ारच कमी असल्याने पा्ववहीर गावाींमध्ये पाणी पोहोचू िकले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करून सींबींचधत कीं िा्दार व 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याची मागणी ितेकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीनसुार सदरहू कालव्याच्या ननकृष् बाींधकामाची 
चौकिी करण्यात आली आहे काय, ्यानसुार ननकृष् बाींधकाम करणाऱ्या 
कीं िा्दार व  सींबींचधत अचधकाऱ् याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) सींबींचधत ितेकरी व मा. लोकप्रनतननधी याींनी मा. 
मींिी (जलसींपदा) याींची भे्  घेऊन” सदर कालव्याचे बाींधकाम ननकृष् झाले 
असनू ्याची चौकिी करावी व सळेु उजव्या कालव्यास परू पाण्याचे 
िवे्पयांत पाणी आवतणन द्यावे”, या आियाच ेननवेदन ठदले आहे. 
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(२) ककमी २१ पकैी ककमी १७ पयांत पाणी पोहचत.े पा्ववहीर गाव 
कालव्याच्या पचु्छ भागात आहे. माचण, २०१८ अखेर या कामावर रु. २०.३७ 
को्ी इतका ननधी खचण झाला आहे. 
(३) होय. 
(४) सदरहू ननवेदनाच्या अनरु्षींगाने प्रकल्पाचे सींबींधीत अचधकारी, लाभधारक 
ितेकरी याींच्या समवेत ठदनाींक १९.०५.२०१८ रोजी कालव्याची पाहणी 
करण्यात आली असता, कालवा पणूण क्षमतनेे वहन होण्यासािी कालव्यावर 
कायमस्तवरुपी उपाययोजना करणे आवशयक असल्याचे ननदिणनास आले आहे. 
सळेु उजवा कालवा पणूण क्षमतनेे वहन करण्यादृष्ीने   तातडीने आवशयक 
कामे करुन ये्या पावसाळयात परू पाणी देण्याच े िरले असनू ्यानसुार 
तातडीने कामे हाती घेण्यात येऊन पाणी सोडण्याचे ननयोजजत आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही.  

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

राज्यात बालमतृ्यूच्या प्रमाणात झालेली िाढ 
  

(१०) *  ११६८२४   श्री.अब ूआजमी (मानखदूव शशिाजीनगर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), डॉ.भारती 
लव्हेिर (िसोिा), श्री.सभुाष उफव  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.धैयवशील पाटील (पेण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.राजु 
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तोडसाम (अणी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.अशमत 
झनि (ररसोड)  :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बालमृ् य ूरोखण्यासािी वेगवेगळ्या स्ततरावर उपाययोजना करुनही 
माहे एवप्रल, २०१७ त े रे्ब्रवुारी, २०१८ या कालावधीमध्ये १३ हजार ५४१ 
बालमृ् य ूझाल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा ् या दरम्यान ननदिणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यातील सवाणचधक म्हणजे २२ ्क्के बालमृ् य ूकमी वजनाच्या 
व अपऱु्या ठदवसाींच्या अभाणकाींचे असनू न्यमुोननया, जींतसुींसगाणमळेु ७ ्क्के, 
अनतसारामळेु ०.३२ ्क्के, शवसनाींच्या आजारामळेु ७ ्क्के, शवसनमागाणच्या 
ववकारामळेु १० ्क्के  अिी बालमृ् यचूी कारणे असल्याचे ननदिणनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बालमृ् यपुकैी िनू्य त े २८ ठदवसाींमध्ये ६५ ्क्के 
बालमृ् य ूझाले असनू २१ ्क्के बालमृ् य ू २८ ठदवस त े एक वर्षण, तर १४ 
्क्के बालमृ् य ू हे एक त े पाच वर्षण वयोग्ातील आहेत, हे ही खरे आहे  
काय, 
(४) असल्यास, जन्मानींतरच्या पठहल्या एका तासात राज्यभरात ३५०० 
बालकाींचा तर मुींबईत ४२४ बालकाींचा मृ् य ूझाल्याच ेमाहे एवप्रल २०१८ मध्ये 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात बालमृ् य ू होत असलेल्या कारणाींच्या अनरु्षींगाने 
बालमृ् य ूरोखण्यासािी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.  
(४) राज्यात एचएमआयएस अहवालानसुार सन २०१७-१८ मध्ये २४ तासाच्या 
आत एकुण ३७७८ अभणक मृ् य ू तसेच मुींबई मध्ये ४८३ बालकाींचा मृ् य ू
झाल्याचे आढळुन आले. 
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(५) सावणजननक आरोग्य ववभागामार्ण त राज्यातील बालमृ् यचूे प्रमाण कमी 
करण्यासािी आरोग्य ववभागामार्ण त पढुील उपाययोजना करण्यात येतात - 
     गरोदरपणातील सींपणूण तपासणी व उपचार सींस्तथा्मक प्रसतुी, जननी 
शिि ुसरुक्षा कायणक्रम, जननी सरुक्षा योजना, ननयमीत लसीकरण, नवजात 
काळजी कक्ष, एचबीएनसी व इन््ेनशसर्ाईड एचबीएनसी, जीवनस्व “अ” व 
जींतनािक मोठहम, बाल उपचार कें द्र, पोर्षण पनुणवसन कें द्र, राषरीय बाल 
स्तवास्तथ कायणक्रम, मानव ववकास कायणक्रमा अींतगणत तज्ञामार्ण त माताींची व 
बालकाींची तपासणी व उपचार, नवसींजीवनी कायणक्रमा अींतगणत मातृ् व 
अनदुान योजना, भरारी पथकाींमार्ण त आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बिैक 
योजना, पालघरसािी ्ास्तक र्ॉसण, पनुरागमन शित्रबरे, खाजगी हॉस्तपी्लचा 
सहभाग, स्तथाननक लोकप्रनतननधीींचा सहभाग इ. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सुलतानपूर (जज.बुलढाणा) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या इमारत 

दरुुस्ततीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 
  

(११) *  ११९४३१   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सलुतानपरू (जज.बलुढाणा) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या देखभाल 
दरुुस्तती व ननवासस्तथान इमारत दरुुस्ततीच्या कामात मोिया प्रमाणात 
गरैव्यवहार झाल्याचे माहे माचण, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्षींगाने गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबचधत दोर्षीींवर  
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
     सलुतानपरू (जज.बलुढाणा) येथील सदर काम ननकृष् झाल्याची तक्रार 
लोणार पींचायत सशमतीने सभेमधील िरावाद्वारे जजल्हा पररर्षद बाींधकाम 
ववभागाला केली आहे.   
(२) सदर प्रकरणी चौकिी करण्याकरीता सहाय्यक अशभयींता शे्रणी १, जजल्हा 
पररर्षद बाींधकाम ववभाग बलुढाणा याींची ठद.१७.०५.२०१८ च्या पिान्वये 
चौकिी अचधकारी म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(३) याबाबतचा चौकिी अहवाल प्राप्त झालेला नाही.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िें दरू- भोसूरस्तथळ (ता.शशरुर, जज.पुणे) रस्तता जागेच्या हद्दी ि सीमारेषा 

ननजश्चत न िरता तयार िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१२) *  ११८८७६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें दरू-भोसरूस्तथळ (ता.शिरुर, जज.पणेु) रस्तता सध्या ग् नीं. ६११, ६१८, 
६१९, ६२० ६२१, ६२२, ६२३, ६२५ व ६२६ या जशमनीच्या नींबरी बाींधाने 
वपढ्यानवपढ्या वाहतकु व दळवळणासािी अजस्तत्वात असनू सन २००५ साली 
पा्बींधारे ववभागाने ग् क्र. ६११, ६१२, ६२३ या जशमनीच्या सामानयक नींबरी 
बाींधावर शिवार वाहतकुीसािी कालव्यावर पलू बाींधलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्तता वाहतकूीस सजुस्तथतीत असताना देखील सन २०१२ 
मध्ये नवीन रस्तता तयार करण्यासािी ग.नीं. ६१२, ६१३ या जशमनीची 
िासकीय मोजणी सहायक अशभयींता, तहशसलदार याींच्या अजाणन्वये 
भशूमअशभलेख कायाणलयाने ठदनाींक २९ माचण, २०१२ रोजी वा ्या समुारास 
केली असता ितेीबाींधाची हद्द ओढ्यात नवीन खुणेप्रमाणे झालेली असल्याने 
या जशमनीतनू रस्त्याचे काम होणार नसल्याचे भोसरेु ्ामस्तथाींना कळवनू 
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ठदनाींक १६ मे, २०१२ रोजी मींडल अचधकारी, उप अशभयींता, ्ामववकास 
अचधकारी, ्ामपींचायत सदस्तय व ्ामस्तथाींच्या समक्ष सदरहू पींचनाम्यावर  
स्तवाक्ष-या घेतल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें दरू ्ामपींचायतीने या जशमनीतनू रस्तता करण्याची कायणवाही 
चाल ूिेवल्याने सींबचधताींनी घोडनदी येथील ठदवाणी न्यायालयात दावा दाखल 
केला असता न्यायालयाने ठदलेल्या आदेिानसुार सदरहू रस्तता ग् नीं. ६१३ 
च्या एका बाजूस ओढ्यालगत असनू सदरहू रस्तता या ग् नींबर मधुन जात 
नसल्याचे नमदू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सहा वर्षाणचा कालावधी लो्ल्यानींतर माहे म,े २०१८ मध्ये 
कें दरू ्ामपींचायतीने १४ व्या वव्त आयोगातनू शमळालेल्या ननधीतनू पनु्हा 
उक्त ग् नीं. ६१३ च्या लगत एका बाजूने रस्तता तयार न करता ग् नीं.६१३ 
मधून करण्यास सरुु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
जागेच्या हद्दी व सीमारेर्षा ननजशचत करुन ग् नीं.६१३ च्या एका बाजूने 
ओढ्यालगत रस्तता तयार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 
        प्रशनाचधन रस्तता वाहतकू व दळणवळणासािी अजस्तत्वात असनू 
सन २०१२ मध्ये नववन रस्तता तयार करण्याच्या अनरु्षींगाने ठद. १६.०५.२०१२ 
रोजी मींडल अचधकारी, उपअशभयींता सावणजननक बाींधकाम पणेु, िाखा 
अशभयींता, सावणजननक बाींधकाम पणेु, ्ाम ववकास अचधकारी, व ्ामस्तथ 
याींच्या समक्ष पींचनामा करण्यात आला. प्रस्तताववत रस्तता ग् नीं. ६१३ च्या 
एका बाजूने ओढ्यालगत आहे अिा स्तवरुपाचा पींचनाम्यात उल्लखे आहे. 
     तथावप ितेीबाींधाची हद्द ओढ्यात नववन खुणेप्रमाणे झालेले असल्याने 
या जशमनीतनू रस्त्याच े काम होणार नसल्याचे भोसरेु ्ामस्तथाींना 
कळववल्याबाबतचा पींचनाम्यात कोणताही उल्लखे नाही. 
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(३) ्ामपींचायतीिी मा.ठदवाणी न्यायालय अगर प्रनतवादीींनी कोणताही 
पिव्यवहार केलला नाही. 
(४) व (५) सदर रस्त्याबाबत ्ामपींचायतीने ई-ननववदा काढून िेकेदारास 
कामाचा कायाणरींभ आदेि ठदला होता. तथावप सदर रस्त्याच्या कामाचे रेखाींकन 
करण्याची कायणवाही करताना ग् नीं. ६१३ मधील जागा मालक याींनी सदर 
रस्त्याच्या जागेबाबत आक्षपे घेतल्याने व जागेच्या हद्दी, शसमारेर्षा ननजशचत 
न झाल्याने रस्त्याच े रेखाींकन करण्यात आले नसल्यामळेु ्ामपींचायतीने 
सदर काम सरुु न करण्याबाबत िेकेदार याींना सचूना ठदलेल्या आहेत. ्यामळेु 
सद्यजस्तथतीत सदर रस्त्याच ेकाम बींद आहे. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

धचखलदरा (जज.अमरािती) तालुक् यातील महात्मा गाांधी ग्रामीण  
रोजगार हमी योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(१३) *  १२१६२५   अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चचखलदरा (जज.अमरावती) तालकु् यात महा्मा गाींधी ्ामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगणत मींजूर झालेली कामे कीं िा्दार व अचधकारी याींनी सींगनमत 
करुन कामे न करता देयके सादर करुन ननधी घेतल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये 
वा  ्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चचखलदरा तालकु् यातील नरेगा अींतगणत वनववभागाची काम े
माखला, सेमाडोह, रायपरू येथे करण्यात आली यामध्ये जींगलात चर खोदणे, 
दगडी बाींध घालणे, सीसी्ीव्ही तयार करणे, नाला बाींधकाम व बींधारे आठद 
कामे ननकर्षानसुार न करता ननकृष् दजाणची करुन कीं िा्दार व सींबींचधत 
अचधकारी याींनी सींगमनताने सदर कामे कागदोपिी दिणवनू लाखो रुपयाींचा 
िासनाचा ननधी घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
 



18 

(४) असल्यास, चौकिीनसुार गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींचधत कीं िा्दार व 
अचधकारी याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
  
िैदयिीय विषयातील पदव्युत्तर पदवििा उत्तीणव असल्याची बनािट 

प्रमाणपत्र ेसादर िेलेल्या डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(१४) *  ११७०४०   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), िुमारी 
प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), 
श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), 
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा 
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माजजिडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.प्रिाश 
सिेु (मागाठाणे), श्री.अब ूआजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी), श्री.सरेुश हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर 
(लोहा), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वदैयकीय ववर्षयातील पदव्यु् तर पदववका उ्तीणण असल्याची बनाव् 
प्रमाणपि ेसादर करुन बेकायदेिीररर्या नोंदणी केलेल्या समुारे २० डॉक््राींवर 
महाराषर वदैयकीय पररर्षदेने कारवाई केली असनू ५३ डॉक््राींची अनतररक्त 
पदवी (एमबीबीएस नींतर पोस्त् ्ॅज्यएु् पदवी) बनाव् असल्याचे ननदिणनास 
आले असताना अदयापही समुारे १०० सींिनयत डॉक््राींच्या कागदपिाींची 
पडताळणी केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वदैयकीय ववर्षयातील पदव्यु् तर पदववका उ्तीणण बनाव् 
प्रमाणपि े ७ त े ८ लाख रुपये घेवनू देण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार या वदै्यकीय क्षिेातील गरैप्रकाराला आळा 
घालण्यासािी या प्रकरणातील सींबींचधत दोर्षीींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) याबाबत महाराषर वदै्यकीय पररर्षदेने आ्ीपाडा पोलीस स्त्ेिन येथे 
भारतीय दींड सींठहतनेसुार सींबींचधत नोंदणीकृत व्यावसायीकाींवर गनु्हा दाखल 
करुन कायणवाही करण्याकररता कळववले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी पररर्षदेकडून चौकिी/ सनुावणीची प्रकक्रया सरुु असल्याने 
सद्यजस्तथतीत िासनाकडून चौकिी करण्याची बाब उद्भवत नाही. 
(४) व (५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात ििव रोगाचा  

अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत 
  

(१५) *  ११८६०२   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आशसफ शखे 
(मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.जयिुमार 
गोरे (माण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमत झनि 
(ररसोड), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ककण रोग रुग्णाींची सींख्या वाढत असल्याने जजल्हा रुग्णालयातील 
डॉक््राींना ककण रोगाच्या अ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण ठदले जात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच मुींबईत उपचारासािी येणा-या रुग्णाींची सींख्या पाहता सर जे.जे. 
रुग्णालयातील डॉक््राींनाही ककण रोगाचा अ्यासक्रम सरुु करावा अिी मागणी 
केल्याचे पि सर जे.जे. रुग्णालयाच्या डॉक््राींकडून मेडडकल काऊजन्सलकड े
पािववण्यात आल्याचे ठदनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास 
ननदिणनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर जे.जे. रुग्णालयात ककण रोग्स्तत रुग्णासािी बाह्य रुग्ण 
कक्ष (ओपीडी) सरुु करण्यात आला असनू ्या बरोबरच सदरहू रुग्णालयात 
ककण रोगासींबींधीचा अ्यासक्रमही वदै्यकीय ववदयार्थयाांसािी उपलब्ध व्हावा 
याकररता िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) अींित: खरे आहे.  
     ककण रोगाच्या रूग्णाींना जजल्हास्ततरावर उपचार शमळावे यासािी जजल्हा 
रूग्णालयाच्या डॉक््राींना प्रशिक्षक्षत करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     वदै्यकीय शिक्षण व और्षधी द्रव्ये ववभागाने एम.डी.रेडीओथेरपी 
पदव्यु् तर अ्यासक्रम सरुु करण्याबाबत भारतीय आयवुवणज्ञान पररर्षद, नवी 
ठदल्ली येथे सन २०१४ मध्ये अजण सादर केला असनू भारतीय आयवुवणज्ञान 
पररर्षदेने तपासणी करून िु् ी दिणववलेल्या आहेत. सदर िु् ीींची पतुणता 
अचधषिाता, ्ेन्् िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, मुींबई याींचे मार्ण त 
करण्यात येत आहे. 
(३) जे.जे. रूग्णालयात ककण रोग ्स्तत रूग्णाींसािी बाहयरूग्ण कक्ष 
ठद.०७.०३.२०१८ रोजी सरुु करण्यात आलेला आहे. परींत ु वदै्यकीय 
ववद्यार्थयाणसािी पदव्यु् तर अ्यासक्रम सरुु झालेला नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

उस्तमानाबाद जजल्हयामध्ये जलयुक्त शशिार योजनेंतगवत 
झालेला गैरव्यिहार 

(१६) *  १२४९६५   श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू) :  सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्तमानाबाद जजल्हयामध्ये जलयकु्त शिवार योजनेअींतगणत सन २०१५-
२०१६ मध्ये ररचाजण िाप्् ची मींजूर केलेली कामे ही ननकृष् दजाणची 
झाल्यामळेु सदर कामाची चौकिी करुन सींबचधताींवर कारवाई करण्याची लेखी 
तक्रार जजल्हाचधकारी, उस्तमानाबाद व जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या बिैकीत 
माहे म,े २०१६ मध्ये वा ्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनरु्षींगाने या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार जलयकु्त शिवार योजनेंतगणत ररचाजण िाप््च्या 
कामामध्ये गरैव्यवहार करणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.  
     या प्रकरणी जजल्हाचधकारी, उस्तमानाबाद याींनी ठद.२६ जून, २०१७ च्या 
पिान्वये कायणकारी अशभयींता, ्ामीण पाणीपरुविा ववभाग, जज.प. उस्तमानाबाद 
याींच्या मार्ण त करण्यात आलेल्या चौकिी अहवालावर कायणवाही करण्याबाबत 
सींचालक, भजुल सवेक्षण आणण ववकास यींिणा, पणेु याींना कळववले होत.े 
सींचालक, भजुल सवेक्षण आणण ववकास यींिणा, पणेु याींनी ्यापवुीच  प्राप्त 
तक्रारीच्या अनरु्षींगाने राज्यस्ततरीय त्रिस्ततरीय सशमतीची नेमणुक केली होती. 
राज्यस्ततरीय सशमतीच्या अहवालानसुार तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून येत 
नसल्याचे पाणीपरुविा व स्तवच्छता ववभागाने ठद. ५ मे, २०१७ च्या पिान्वये 
तक्रारदारास कळववले आहे.   
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िळांबस्तते (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील िाशशष्ट्ठी नदीिर  
दळिटणे ते खेडी दरम्यान निीन पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१७) *  १२३१५६   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींबस्तत े (ता.चचपळूण, जज.र्नाचगरी) येथील वाशिषिी नदीवरील पलू 
जुना व कमकुवत झाला असनू या पलुावरून वाहतकू वाढलेली असल्याने या 
नदीवर दळव्णे त ेखेडी दरम्यान नवीन पलू बाींधण्याची आवशयकता ननमाणण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर ठिकाणी पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबत स्तथाननक 
नागररक व लोकप्रनतननधीींनी वारींवार सींबींचधताींकड ेमागणी केली असतानाही  
्याकड ेदलुणक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार वाशिषिी नदीवर दळव्णे त े खेडी दरम्यान 
नवीन पलू बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     दळव्णे व खेडी ही दोन गावे रा.मा. ६६ वरील वाशिषिी पलूावरुन 
६.३०० कक.मी. इतक्या अींतराने जोडली जात असनू मागणी केलेला पलू 
झाल्यास ही दोन्ही गावे २.२५० ककमी इतक्या जवळच्या अींतराने जोडली 
जातील. सद्यजस्तथतीत रा.मा. ६६ वर वाशिषिी नदीवर जुन्या पलूा िजेारी 
नववन पलू बाींधणेचे काम प्रगतीत आहे. 
(२) अिा प्रकारची मागणी जजल्हा पररर्षदेकड े प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(३) प्रशनाींककत पलुाची पाहणी जजल्हा पररर्षदेमार्ण त करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशनाींककत २५०.०० मी्र लाींबीचा पलू हा खाींदा् दळव्णे मोरवणे 
खडपोली प्रजजमा २७ व खेडी एम.आय.डी.सी. ्ामा. १३५ या दोन रस्त्याींच्या 
दरम्यान योजनाबाह्य रस्त्यावर येतो. 
      उपरोक्त पलुासह जोडरस्त्याींसािी अींदाज ेरु. २१.६६ को्ी इतका खचण 
अपेक्षक्षत आहे. 
     सदर रस्तता हा योजनाबाह्य रस्तता असल्याने ्यावर िासनाच्या 
योजनाींमधून ननधी उपलब्ध करुन देता येत नाही. तसेच जजल्हा पररर्षदेकडील 
ववववध योजनाींतगणत प्राप्त ननधीचे स्तिोत पहाता इतका मोिा ननधी प्राप्त 
करुन देणे िक्य नाही.         
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

जिळगाि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) मध्यम प्रिल्पाच्या  
िालव्यामधनू पाणी गळती होत असल्याबाबत 

(१८) *  ११७६७५   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापरू), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बािी (जज.सोलापरू) तालकु्यातील जवळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या ननकृष् 
दजाणच्या कालव्यामधून लाखो शल्र पाणी वाया जात असल्याचे माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये ननदिणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कालव्याची पाहणी िासनाने केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, ्यानसुार जवळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या कालव्याची तातडीने 
दरुुस्तती व कालव्यामधून पाणी वाया जात असताना ्याकड ेदलुणक्ष करणाऱ्या 
सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) कायणकारी अशभयींता, सोलापरू पा्बींधारे ववभाग, सोलापरू याींनी कालव्याची 
पाहणी केलेली आहे. 
(३) जवळगाव कालवा व ्यावरील बाींधकामाचे पाहणीकरुन गळती दरुुस्ततीच े
अींदाजपिक तयार करण्याच ेकाम क्षिेीय स्ततरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील भोईरिाडी घाट  

रस्तत्याची दरुुस्तती िरण्याबाबत 
(१९) *  १२०४११   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (जज.पणेु) तालकु्याच्या आठदवासी भागातील भोईरवाडी घा् 
रस्त्याची गत वर्षीच्या पावसाळयात मोठ्या प्रमाणात दरुवस्तथा झाली असनू 
रस्त्याच्या दरुुस्ततीकड े सींबींचधत ववभागाचे दलुणक्ष झाले असल्याने रस्त्यावर 
वारींवार अपघात घडून जीववत व वव्त हानी होत असल्याने पढुील काळात 
हा रस्तता बींद होण्याची िक्यता ननमाणण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्तता आहुपे-पा्ण-भीमािींकर या तीन खो-याींना 
जोडणारा रस्तता असनू भववषयात रस्तता दरुुस्तत न केल्यास उक्त आठदवासी 
भागातील नागररकाींचा सींपकण  तु् णार असल्याने या घा् रस्त्याची तातडीने 
दरुुस्तती करण्याची मागणी नागररकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार भोईरवाडी घा् रस्त्याची तातडीने दरुुस्तती 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) सदर रस्त्याच्या दरुुस्ततीचे काम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

जायििाडी पाटबांधारे विभागाच्या पररसरात असलेल्या माांजरा  
प्रिल्प िायावलयाला आग लागल्याबाबत 

(२०) *  १२३५१२   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-(१) जायकवाडी पा्बींधारे 
ववभागाच्या पररसरात असलेल्या माींजरा प्रकल्प उपववभाग क्रमाींक २ या 
कायाणलयाला माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान आग लागली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या आगीत ननम्न दधुना प्रकल्पासािी ितेक-याींच्या सींपाठदत 
केलेल्या जशमनीच्या कागदपिाींसह मह्वाच ेदस्ततावेज जळून खाक झाले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, ्यानसुार िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, जायकवाडी पा्बींधारे ववभागाच्या पररसरात 
असलेल्या माींजरा प्रकल्प भवूवकास स्तथाप्य उपववभाग क्र. २, परभणी या 
कायाणलयास ठद.२९/०५/२०१८ रोजी मध्यरािी आग लागली होती. 
(२) होय.  
(३) या प्रकरणी प्राथशमक चौकिी करण्यात आली असनू अहवालामध्ये 
कोण्याही आक्षेपाहण नोंदी आढळून आल्या नाहीत. ज ेदस्ततावेज अधणव् ककीं वा 
पणूण जळाले आहेत. ्याींचेबाबत अन्य कायाणलयातनू माठहती घेऊन धाररकाींची 
पनुबाांधणी करण्यात येत आहे. ननम्न दधुना प्रकल्पासािी ितेकऱ्याींच्या 
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सींपाठदत केलले्या जशमनीची कागदपि ेव दस्ततावजे कायमस्तवरूपी नष् झालेले 
नाहीत. 
(४) या बाबत पोलीस स्त्ेिन, परभणीमध्ये गनु्हा नोंदववण्यात आला असनू 
पढुील तपास प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

शसना माढा उपसा शसांचन (ता.माढा, जज.सोलापूर) योजनेसाठी सांपाददत 
िेलेल्या जमीनीांचा मोबदला शतेि-याांना शमळण्याबाबत 

(२१) *  १२४८१५   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शसना माढा उपसा शसींचन (ता.माढा, जज.सोलापरू) योजना सन २००६ 
मध्ये कायाणजन्वत झालेली असनू सदर योजनेच्या कामासािी सींपाठदत केलेल्या 
जमीनीचा मोबदला अद्याप ितेक-याींना शमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजनेच्या भसूींपादन कामासािी सींयकु्त मोजणी  करणे 
अभावी भसूींपादनाची कायणवाही प्रलींत्रबत असनू भसूींपादन तातडीने करण्याची 
मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी वारींवार िासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व तद्नसुार सदरहू 
योजनेची भसूींपादन कामे ववहीत कालावधीमध्ये पणूण करून सींबचधत 
ितेकऱ् याींच्या सींपाठदत केलेल्या जमीनीींचा मोबदला देण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) एकूण १८६ भसूींपादन प्रकरणाींपकैी ६२ प्रकरणाींमध्ये 
ननवाड े घोवर्षत करण्यात आले असनू, ितेकऱ्याींना मोबदला वा्प करण्यात 
येत आहे. 
(२) होय. 
     सींयकु्त मोजणीची कायणवाही ६४ प्रकरणाींमध्ये पणूण झाली असनू, उवणररत 
६० प्रकरणाींमध्ये सींयकु्त मोजणी सींदभाणतील कायणवाही प्रगतीपथावर आहे. 
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(३) भसूींपादनाची सद्य:जस्तथतीत एकूण १८६ प्रकरणे असनू, ्यापकैी ६२ 
प्रकरणाींमध्ये ननवाडा प्रकक्रया पणूण झाली आहे. ्यापकैी ५४ प्रकरणाींचे ननवाड े
भसूींपादन अचधननयम, १८९४ नसुार पणूण झाले असनू, ०८ प्रकरणाींमध्ये सरळ 
खरेदी द्वारे ननवाड े करण्यात आले आहेत व ्यानसुार मोबदला देण्याची 
कायणवाही सरुू आहे.  
     तसेच ६४ प्रकरणात सींयकु्त मोजणी पणूण झाली असनू, १६ प्रकरणाींची 
मोजणीची वेळ व ठदनाींक भमूीअशभलेख कायाणलयाकडून ्वररत प्राप्त करून 
घेण्यात येऊन सींयकु्त मोजणी पणूण करणेचे ननयोजजत आहे.   
     उवणररत ४४ प्रकरणे उपववभागीय कायाणलयाकड ेप्रलींत्रबत आहेत. सींयकु्त 
मोजणी झालले्या प्रकरणाींची पढुील मलू्याींकनाची कायणवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही.  

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

नाांदेड जजल्हयात प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगवत  
लाभाथ्याांनी िेलेली फसिणूि 

(२२) *  १२२२०९   श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हयात प्रधानमींिी आवास योजना (्ामीण) अींतगणत घरकुल 
बाींधकामाकररता २५ त े ३० हजार रुपयाींचा पठहला हप्ता घेऊन ३११२ 
लाभार्थयाांनी मागील दोन वर्षाणत घरकुल बाींधकामास सरुुवात न करता 
िासनाची ९ को्ी ३३ लाख ६० हजार रुपयाींची र्सवणूक केल्याचे माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा ्या दरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात 
काय आढळून आले,  
(३) असल्यास, ्यानसुार या लाभार्थयाांवर कारवाई करण्यासह घरकुलाींच े
बाींधकाम ता्काळ करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) प्रधानमींिी आवास योजना (्ामीण) 
अींतगणत नाींदेड जजल्हयातील पाि ११,५२३ लाभार्थयाांना अनदुानाचा पठहला 
हप्ता मींजूर करण्यात आला असनू ८,७१४ लाभार्थयाांना अनदुानाचा दसुरा 
हप्ता मींजूर करण्यात आलेला आहे. पठहला हप्ता मींजूर करण्यात आलेल्या 
लाभार्थयाांपकैी २,८०९ लाभार्थयाांनी पठहला हप्ता मींजूर करुनही ्याींनी जोता 
पातळी पयांत घरकुलाच ेबाींधकाम केल्याचे ठदसनू आलेले नाही.  
     प्रधानमींिी आवास योजना (्ामीण) या योजनेच्या अींमलबजावणीसािी 
्ामीण ववकास मींिालय, भारत सरकार याींनी ननगणशमत केलेल्या मागणदिणक 
सचूनाींमध्ये लाभार्थयाणने घरकुल पणूण न केल्यास ्याचे ववरुध्द कारवाई 
करण्याच्या सचूना ठदलेल्या नाहीत. तथावप, अिा लाभार्थयाांना वारींवार सचूना 
देऊनही बाींधकाम पणूण न केल्यास  मींजूर केलेला ननधी परत करण्यासािी 
ररर्ीं ड मॉडयलु ववकशसत करण्यात आलेले आहे.  ्यामळेु अिा लाभार्थयाांनी 
्याींना मींजूर केलेला ननधी स्त्े् नोडल अकाऊीं ् (एसएनए) मध्ये जमा 
करण्यासािी सवण प्रकल्प सींचालक, जजल्हा ्ामीण ववकास यींिणा याींना 
कळववण्यात आले आहे.  
     नाींदेड जजल्हयातील अपणूण घरकुलाींचे बाींधकाम तातडीने पणूण 
करण्यासािी सचचव (्ामववकास) याींच्या स्ततरावर आढावा बिैक घेण्यात 
येऊन सदर बिैकीतील सचूनेनसुार उपसचचव (्ामववकास) याींनी जजल्हा 
पररर्षद नाींदेड येथ ेभे् देऊन सदर योजनेच्या अींमलबजावणी बाबत सचूना 
ठदल्या. तसेच ववभागीय आयकु्त व  मखु्य कायणकारी अचधकारी जजल्हा 
पररर्षद, नाींदेड याींच ेस्ततरावर आढावा बिैकी आयोजजत करुन सदर घरकुलाींचे 
बाींधकाम पणूण करण्याचे ननदेि सवण क्षेत्रिय अचधका-याींना देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मुांब्रा-िळिा (जज.ठाणे) दरम्यान असलेल्या रेतीबांदर पररसरात 
स्तमशानभूमी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२३) *  ११७०९३   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), 
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श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.नरहरी णझरिाळ 
(ददांडोरी), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन 
िथोरे (मरुबाड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सरेुश लाड (िजवत) :  
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींब्रा-कळवा (जज.िाणे) दरम्यान असलेल्या रेतीबींदर पररसरातील हजारो 
नागरीकाींना स्तमिानभमूीची सवुवधा देण्यासािी वन ववभागाच्या अख्याररतील 
आवशयक जागा उपलब्ध करुन देण्यासािी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक 
२४ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या समुारास मखु्य वनसींरक्षक, िाणे याींचेकड े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागण्याींचे थोडक्यात स्तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, ्यानसुार रेतीबींदर पररसरातील स्तमिानभमूी कररता लागणारी 
आवशयक जमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     िाणे येथील मुींब्रा-कळवा दरम्यान असलले्या रेतीबींदर येथे स्तमिानभमूी 
उभारण्यासािी वनववभागाची जागा उपलब्ध करुन देण्यासािी स्तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी वनववभागाकड ेमागणी केली आहे. 
(३) व (४) वने्तर प्रयोजनाकरीता वनजशमन वळतकेरणाची आवशयकता 
असल्यास ्यास वन (सींवधणन) अचधननयम, १९८० अींतगणत कें द्र िासनाची पवूण 
परवानगी आवशयक आहे. सबब, प्रस्तततु प्रयोजनाकरीता वन (सींवधणन) 
अचधननयम, १९८० मधील मागणदिणक सचूनाींस अनसुरुन सींबींचधत प्रकल्प 
यींिणेने ववहीत नमनु्यातील प्रस्तताव वन ववभागाकड े सादर करणे आवशयक 
आहे. तथावप, सदर प्रस्तताव अद्यापी वनववभागास अप्राप्त आहे. प्रस्तताव 
प्राप्त होताच वनववभागाकडून पढुील आवशयक कायणवाही तातडीने करण्यात 
येईल. 

----------------- 
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श्री बद्रीनारायण मांददर, बहादरुपुरा (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) या 
नतथवक्षेत्रास नतथवक्षेत्र वििासातांगवत “ब” िगव मांजूर िरण्याबाबत 

  

(२४) *  १२४५३९   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्री बद्रीनारायण मींठदर, बहादरुपरुा (ता.पारोळा, जज.जळगाींव) या 
नतथणक्षिेास “क” वगण नतथणक्षेि म्हणून घोवर्षत करण्यात आले असनू सदरहू 
क्षेि पररसरातील, जजल्हा व देिभरातील भाववकाींचे श्रध्दास्तथान असल्याने 
नतथणक्षिे ववकास अींतगणत “ब” वगण नतथणक्षिे म्हणून मींजरू करण्यात यावे अिी 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.्ामववकास मींिी व प्रधान सचचव, ्ामववकास 
याींच्याकड ेठदनाींक २० माचण, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. तथावप, ्ामववकास 
ववभाग तथा अध्यक्ष राज्य ननकर्ष सशमती याींच्या अध्यक्षतखेाली ठदनाींक ११ 
ऑगस्त्, २०१६ रोजी प्रधान सचचव (्ामववकास) याींचे कायाणलयात झालेले 
बिैकीच ेइनतवृ् तानसुार श्री बद्रीनारायण मींठदर सींस्तथान बहादरपरु ता.पारोळ, 
जज.जळगाींव या स्तथळास “ब”वगण दजाण प्रदान केललेा आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही.  

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

पाडी नतखे (ता.ररसोड, जज.िाशशम) येथे ग्रामसेििाांनी  
िेलेला गैरव्यिहार 

(२५) *  १२४०३८   श्री.सांजय शशरसाट (औरांगाबाद पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पाडी नतखे (ता.ररसोड, जज.वाशिम) येथ े त्कालीन ्ामसेवकाींनी 
सींगनमताने गावाींतगणत दलीत वस्ततीसधुार योजनेच्या खा्यातनू व १४ व्या 
वव्त आयोगाच्या ्ामपींचायतीच्या खा्यातनू ववकास कामे न करता लाखो 
रुपये काढल्याचे ननदिणनास येऊनसधु्दा मखु्य कायणकारी अचधकारी (पींचायत) 
वाशिम याींनी कोणतीच कायणवाही केली नसल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सभागहृाला प्रिासनाकडून खात े बदल करुन ररिद 
येथे बँक ऑर् महाराषर येथे असल्याची चुकीची माठहती देणे व प्र्यक्षात 
खात ेबदल केलचे नसल्याने याला ग् ववकास अचधकारी जबाबदार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग् ववकास अचधकारी, ररसोड याींनी सींगनमताने सींपणूण ररसोड 
तालकु्यामध्ये को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याची तक्रार 
स्तथाननक सरपींच व नागरीकाींनी केली आहे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीनसुार सींबींचधत दोर्षीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

विडणी (ता.फलटण, जज.सातारा) येथील ननरा-उजिा िालव्यािरील 
फाटा क्र.२५ ची दरुुस्तती िरण्याबाबत 

(२६) *  १२४९०६   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववडणी (ता.र्ल्ण, जज.सातारा) येथील ननरा-उजवा कालव्याला २५ र्ा्ा 
येथे गळती लागल्याने लाखो शल्र पाणी वाया जात असनु मोिी दघुण् ना 
होण्याची िक्यता असल्याच े ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कालव्याचा सध्या पलु व पलुाजवळील भरावही खचला 
असनु सींबींचधत पा्बींधारे ववभाग याकड े दलुणक्ष करीत असल्याने केव्हाही 
दघुण् ना घडू िकत े ्यामळेु या कालव्याच्या आसपासच्या अनेक 
लोकवस्त्याींमधील नागररकाींच्या जीववताला धोका ननमाणण झाला असनु 
नागररकाींनी याबाबत सींबींचधताींना कळववले असनुही अदयापी कोणतीच 
कायणवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) गळती अल्प प्रमाणात असल्यामळेु मोिी दघुण् ना 
होण्याची िक्यता नाही. 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) नीरा उजवा कालव्यावरील र्ा्ा क्र. २५ च्या मखुािी खालील बाजूस 
कालव्याच्या भराव्यातनू होत असलेली गळती बींद करण्यासािी आवशयक ती 
उपाययोजना करुन होणारी पाणी गळती ठदनाींक ३०.४.२०१८ रोजी तातडीने 
थाींबववण्यात आली आहे.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील खासगी िैद्यिीय महाविद्यालयातील विद्याथ्याांिडून 
आिारण्यात येत असलेल्या शुल्िबाबत 

(२७) *  ११७८६५   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण (िराड दषक्षण), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
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(लातरू शहर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), िुमारी प्रणणती शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्िे), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.सरेुश 
धानोरिर (िरोरा), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.अननल िदम (ननफाड), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.महेश चौघलेु 
(शभिांडी पजश्चम), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.गणपत 
गायििाड (िल्याण पिूव), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खासगी वदैयकीय महाववदयालयाींमध्ये सामान्य को्यापेक्षा 
व्यवस्तथापन को्ा आणण परदेिी ववदयार्थयाणकडून पाचप् िलु्क आकारण्यात 
येत असल्याने िलु्क ननयमन प्राचधकरणाने सामान्य को्ा व परदेिी 
ववदयार्थयाांकडून अचधकचे िलु्क घेण्याची तरतदू केली असल्याचे ठदनाींक २० 
एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या समुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील खासगी वदै्यकीय महाववद्यालयाींना सामान्य 
कोट्याप्रमाणे व्यवस्तथापन कोट्यात प्रवेि घेणा-या ववद्यार्थयाांसािी ५ प् 
िलु्क आकारण्याऐवजी ३ प् िलु्क घेण्यास िलु्क ननयमन प्राचधकरणाने 
खासगी वदै्यकीय महाववद्यालयाच्या प्रिासनाला मींजूरी ठदली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील महाववद्यालये ज्या भखूींडावर उभी आहेत ती 
सवलतीच्या दरात घेतली असनू ्याींना िासनाने अनेक सवलतीही ठदल्या 
असताींना अनेक न प्णारी कारणे पढेु करुन सदरहू महाववद्यालये ज्यादाची 
िलु्क आकारणी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकिी करुन सामान्य कोट्यामध्ये प्रवेि घेणाऱ् या 
ववद्यार्थयाांवर अन्याय होऊ नये यासािी िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) िलु्क ननयामक प्राचधकरण याींनी ठदनाींक 
१९/०३/२०१८ रोजीच्या बिैकीमध्ये सन २०१८-१९ या िकै्षणणक वर्षाणकररता 
खाजगी ववनाअनदुाननत वदै्यकीय/दींत महाववद्यालयाींमधील पदव्यु् तर पदवी/ 
पदववका अ्यासक्रमाचे िकै्षणणक िलु्क हे ३५ ्क्के सींस्तथा्मक को्यातील 
जागाींसािी ३ प् व १५ ्क्के अननवासी भारतीय (एन.आर.आय) को्यातील 
जागाींसािी ५ प् आकारण्याचा ननणणय घेतला होता. 
     ्याचप्रमाणे िासनस्ततरावर सींबींचधत सींस्तथा चालकाींसोबत ठदनाींक 
१७/०४/२०१८ रोजी झालेल्या बिैकीतील ननणणयानसुार ३५ ्क्के सींस्तथा्मक 
को्यातील जागाींसािी ४ प् िलु्क आकारण्याबाबत ननणणय घेण्याची िलु्क 
ननयामक प्राचधकरण याींना ववनींती करण्यात आली. 
     ्यानसुार िलु्क ननयामक प्राचधकरण याींनी ठदनाींक २४/०४/२०१८ 
रोजीच्या िरावान्वये खाजगी ववनाअनदुाननत महाववद्यालयातील पदव्यु् तर 
वदै्यकीय अ्यासक्रमाच्या व्यवस्तथापन/ सींस्तथा्मक को्यातील जागाींसािी ४ 
प् िलु्क आकारण्यास सहमती ठदली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल्हा आरोग्य विभागात श्िानदांशािरील अटँी रेबीज  
व्हॅक्सीन लसीचा पुरिठा होत नसल्याबाबत 

(२८) *  १२०६१६   श्री.हररष वप ांपळे (मनुत वजापरू) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अकोला जजल्हा आरोग्य ववभागात शवानदींिावरील अँ् ी रेबीज व्हॅक्सीन 
लसीच्या ककींमतीत जीएस्ीमळेु समुारे ५० रुपयाींची वाढ झाल्याने उ्पादक 
कीं पन्याींकडून लसीचा परुविा होत नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज्यस्ततरावरून म,े हार्कीन बायोर्ामाणस्तयु् ीकल्स, मुींबई व्दारे ठदनाींक 
२६.०३.२०१८ रोजी ठदलेल्या परुविा आदेिानसुार जजल्हा आरोग्य अचधकारी, 
अकोला याींना १७५० शवानदींि लसीचा सािा प्राप्त झाला आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही.  

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

मौजे जळगाि (ता.बारामती, जज.पुणे) येथील शसमेंट नाला  
बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 

(२९) *  १२५६२०   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे जळगाव (ता.बारामती, जज.पणेु) येथील ्ामस्तथाींसािी २०१५-१६ 
मध्ये खासदार ननधीतनू मींजूर शसमें् नाला बाींधकाम ननववदा प्रकक्रया पणूण न 
करताच बारामतीचे त्कालीन उपववभागीय कृर्षी अचधकारी, तालकुा कृर्षी 
अचधकारी, मींडल कृर्षी अचधकारी, कृर्षी सहायक याींनी पदाचा दरुुपयोग करून 
आचथणक लाभासािी शसध्दाींत कन्स्तरक्िन कीं पनीला ठदल,े हे खरे आहे काय 

(२) असलयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार सींबचधत दोर्षी अचधकारी व कीं िा्दारावर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) (२) व (३) हे अींित: खरे आहे. 
     मौजे जळगाव कडपेिार  येथील ग् क्र. ६ व ७ या ठिकाणी शसमें् 
नाला बाींधाच्या कामासींदभाणत अनतररक्त प्रकल्प व्यवस्तथापक, वसुींधरा 
पाणलो् ववकास यींिणा, पणेु याींचे मार्ण त चौकिी करण्यात येवनू चौकिी 
अहवालावर कृवर्ष आयकु्त, पणेु याींचेमार्ण त पढुील कायणवाही सरुू आहे. 
     तसेच लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाने प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने 
भ्रष्ाचार प्रनतबींधक अचधननयमाींतगणत सींबींचधताींवर गनु्हे नोंद केले आहेत.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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खारघर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे पयवटन वििास महामांडळाने 
उभारलेले युथ हॉस्तटेल सुरू िरण्याबाबत 

(३०) *  १२०३००   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खारघर (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील भखूींड क्र.१० वर पयण् न ववकास 
महामींडळाने ९ को्ी रूपये खचण करून उभारलेले यथु हॉस्त्ेलचे काम पणूण 
होवनू सहा मठहने होवनूसदु्धा अद्यापही सरुू झाले नसल्याचे माहे मे,  २०१८ 
मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर भखूींडावर पयण् न ववभागाने सन २०१४ साली ४ मजली 
इमारतीच्या वस्ततीगहृात १०० खोल्या, कॉन्र्रन्स रूम, जेवणासािी रेस्त्ॉरीं्, 
व्यायामिाळा, ्ींथालय, वाचनालय या सारख्या सवुवधा उपलब्ध केल्या असनू 
र्ननणचर व इतर कामेही माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये पणूण होवनूही अद्यापही 
उद्घा्न करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
अल्प दरात पयण् काींना ननवासाची तसेच इतर सोयी उपलब्ध होण्यासािी सदर 
यथु हॉस्त्ेल सरुू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. 
(३) सदर यथु हॉस्त्ेलचे पररचालन करण्यासािी ई-ननववदा प्रकक्रयेद्वारे योग्य 
उद्योजकास देण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

 ----------------- 
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दोडामागव (जज.शसांधदुगुव) तालुक्यातील नतलारी प्रिल्पासाठी जशमनी 
ददलेल्या गािाांना धरणाचे पाणी ददले जात नसल्याबाबत 

  

(३१) *  ११७५३५   श्री.िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दोडामागण (जज.शस ींधुदगुण) तालकु्यातील नतलारी प्रकल्पासािी वपकुळे, उसप, 
मोले, खोक्रन, झरेबाींबर आदी गावाींनी प्रकल्पासािी जशमनी ठदलेल्या 
असताींनाही धरणाचे पाणी या गावाींना ठदले जात नसनु या पनुवणसन 
गाविाणात रस्तताही तयार करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार सदर गावाींना पाणी देण्यासह पनुवणसन गाविाणात 
रस्तता तयार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नतलारी आींतरराज्य प्रकल्पासािी झरेबाींबर 
गावातील २१.५० हे. जशमन सींपाठदत केली आहे हे खरे आहे. तथावप, वपकुळे, 
उसप, मोले, खोक्रल या गावातील जमीन सींपाठदत केलेली नाही. सदर गावाींचे 
क्षेि मींजूर लाभक्षेिात येत नाही. पनुवणसन गाविाणातील अींतगणत सवण 
रस्त्याींचे खडीकरण पणुण करण्यात आलेले आहे. सदरची सवण गाव िाणे ्ा.पीं. 
ववभाग, जजल्हापररर्षद जज.शस ींधुदगुण याींचेकड ेहस्तताींतरीत करण्यात आली असनू 
्याबाबत उपमखु्य कायणकारी अचधकारी (्ा.पीं) जजल्हापररर्षद जज.शस ींधुदगुण 
याींनी ठद. २८/०२/२०१२ अन्वये ताबा शमळालेबाबत कळववले आहे. 
(३) नतलारी आींतरराज्य पा्बींधारे प्रकल्प ता.दोडामागण जज.शस ींधुदगुण  
प्रकल्प्स्तताींना महाराषर पनुवणसन अचधननयम १९७६ सधुारीत १९८६ नसुार 
पनुवणशसत गाविाणातील ननयमानसुार देय असणा-या १३ नागरी सवुवधा 
परुववण्यात आलेल्या आहेत. या १३ नागरी सवुवधामध्ये पनुवणसन 
गाविाणातील अींतगणत बहुताींिी रस्त्याींचे खडीकरण पणूण करण्यात आलेले 
आहे. गाविाणे ्ा.पीं. ववभाग जज. शस ींधदुगुण याींचेकड े हस्तताींतरीत करण्यात 
आली आहेत. सद्यजस्तथतीत पनुवणसन गाविाणातील झरे-१,झरे-२ व कुडासे 
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स्तमिानभशूमकड ेजाणा-या रस्त्याचे भसूींपादन करण्याची प्रकक्रया उपववभागीय 
अचधकारी (महसलू) सावींतवाडी याींचेकडून सरुु आहे.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

नरडिे (ता.िणििली, जज.शसांधदुगुव) गािातील महमदिाडी 
धरणग्रस्तताांच्या मागण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३२) *  ११६६०५   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरडवे (ता.कणकवली, जज.शस ींधदुगुण) गावातील महमदवाडी धरणासािी 
१९९६ साली अचधसचूना जाहीर होऊन सन २००१ मध्ये सदरहू धरणाच्या 
कामाला सरुुवात झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शस ींधुदगुण जजल्हाचधकारी कायाणलयात सवण सींबचधत यींिणेसह 
प्रकल्प्स्तताींचे प्रनतननधी याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याची पतूणता करण्यासािी माहे 
रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये सींयकु्त बिैक आयोजजत करण्यात आली असता या 
बिैकीतही कोण् याही मदु्यावर समाधानकारक तोडगा ननघाला नसल्याने 
जजल्हाचधकारी, शस ींधुदगुण याींनी आढावा सभा घेण्याच ेआशवासन ठदल ेहोते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार ्याची अद्यापपयांत पतूणता झालेली नसल्याने 
धरण्स्तताींनी ठदनाींक ७ मे, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास धरणाचे काम बींद 
करण्याचे लेखी ननवेदन जजल्हाचधकारी व अन्य सींबचधत अचधकाऱ्याींना ठदल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकिी करुन धरण्स्तताींच्या प्रलींत्रबत मागण्या 
पणूण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
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(४) सदर प्रकल्पाचा प्रधान मींिी शस ींचाई योजनेत समावेि केला आहे. 
     प्रकल्पाचा रु. १०८४.६६ को्ी ककमतीचा चतथुण सपु्रमा प्रस्तताव िासन 
स्ततरावर ववचाराधीन आहे.  
     कृती सशमतीच्या सदस्तयाींच्या सोबत आढावा बिैक घेवनू प्रशन 
सोडवण्याचा प्रय्न जजल्हाचधकारी करत आहेत. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात जेनेररि  
औषधाांची दिुाने सुरु िरण्याबाबत 

(३३) *  १२०३२३   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वदै्यकीय शिक्षण व सींिोधन सींचालनालायातरे् राज्यातील सवण २३ 
िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात जेनेररक और्षधाींची दकुाने सरुु 
करण्यासींबींधी वदै्यकीय सींचालकाींनी ठदनाींक १६ माचण, २०१८ रोजी  ठदलेल्या 
स्तथचगतीचा आदेि ठदनाींक २० माचण, २०१८ रोजी रद्द केल्याचे पनु्हा पि 
ननगणशमत केल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वदै्यकीय शिक्षण सींचालकाींनी जेनेररक और्षध सरुु करण्याच्या 
ननणणयास स्तथचगती देण्याची व ्यानींतर पनु्हा स्तथचगती उिववल्याचे पि 
ननगणशमत करण्याचे कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, राज्यातील िासकीय रुग्णालयाींत उपचार घेणाऱ्या गरीब व 
मध्यमवगीय रुग्णाींना स्तवस्तत दरात और्षधे उपलब्ध व्हावी यासािी जेनेररक 
और्षधाींची दकुाने ता्काळ सरुु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) याववर्षयी वदै्यकीय शिक्षण सींचालकाींनी िासनास पािववलेल्या ठदनाींक १६ 
माचण, २०१८ च्या पिात “सदर प्रकक्रया आहे ्या ्प्प्यावर थाींबववण्यात 
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आलेली आहे” असे अनावधानाने ी्ंकशलणखत झाले होत.े सदर वाक्य 
वगळण्याबाबत वदै्यकीय सींचालकाींनी ठदनाींक २० माचण, २०१८ च्या पिान्वये 
िासनास कळववल ेहोत.े 
(३) कें द्र िासन परुस्तकृत “प्रधानमींिी भारतीय जन और्षधी पररयोजना” 
योजनेच्या मागणदिणक सचूनेच्या अनरु्षींगाने ववभागाच्या ननयींिणाखालील 
रुग्णालयाींमध्ये जेनेररक और्षधे ववक्रीसािी प्रशसध्द करण्यात आलेली 
“स्तवारस्तयाची अशभव्यक्ती” या ई ननववदेच्या अनरु्षींगाने प्राप्त प्रस्ततावाींवर 
कायणवाही सरुु आहे.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

-----------------  
बाळापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील रस्तत्याांच्या िामाच्या  

ननविदा प्रकक्रयेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३४) *  १२२५८७   श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाळापरू (जज.अकोला) तालकु्यातील ववववध योजनेंतगणत मींजूर रस्त्याींची 
कामे कायणकारी अशभयींता बाींधकाम ववभाग जजल्हा पररर्षद अकोला याींनी 
ठदनाींक ११ डडसेंबर, २०१७ रोजी प्रशसध्द करून ननववदा प्रकक्रया राबवताना 
कायणकारी अशभयींता व सींबींचधत अचधकारी याींनी कीं िा्दाराींिी सींगनमत करून 
मजीतल्या लोकाींना ननववदा शमळण्याकररता वविरे्ष अ् लाग ूकेल्याची बाब 
माहे जानेवारी मध्ये ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर सदोर्ष ननववदा प्रकक्रया थाींबववण्याकररता माहे रे्ब्रवुारी 
मध्ये मा.्ामववकास मींिी, जजल्हापररर्षद अकोला मखु्याचधकारी याींना ननवेदन 
देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्षींगाने या प्रकरणाची  िासनाने चौकिी 
केली आहे काय व ्यात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, ्यानसुार रस्त्याींच्या कामाींकररता कायणक्षम कीं िा्दाराची 
नेमणूक करून गरैकारभार करणाऱ्या दोर्षीींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. तथावप सदर प्रकरणाची चौकिी 
करण्याचे आदेि देण्यात आलेले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणाची चौकिी करण्याच्या सचूना उप आयकु्त 
(आस्तथापना), ववभागीय आयकु्त कायाणलय, अमरावती याींना देण्यात आल्या 
आहेत.  
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यातील नसी नामदेि सांस्तथानाला  
तीथवक्षेत्राचा ‘अ’ दजाव देण्याबाबत 

  

(३५) *  १२४४४०   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहींगोली जजल्ह्यातील सींत नामदेव महाराजाींच ेजन्मस्तथळ असलले्या नसी 
नामदेव सींस्तथान या ठिकाणी देिभरातनू लाखो भावीक वर्षाणकािी येत असनु 
्याींची  गरैसोय होत असल्याने या तीथणक्षेिाचा ‘अ’ दजाण देण्याबाबतचा 
प्रस्तताव सादर करण्याची सचूना  िासनाने ठदल्या असल्याचे माहे जानेवारी 
२०१८ मध्ये  वा ्या दरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्यानसुार जजल्हा प्रिासनाने अद्याप कोणतीच कायणवाही 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकिी करुन नसी नामदेव सींस्तथानाला 
तीथणक्षिेाचा ‘अ’ दजाण देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. तथावप, श्रीसींत नसी नामदेव 
सींस्तथानचा रू. २५.०० को्ीच्या मयाणदेत तीथणक्षेि ववकास आराखड्याचा 
प्रस्तताव सादर  करण्याबाबत जजल्हाचधकारी, ठहींगोली  याींना कळववण्यात आल े
होत.े ्यानसुार ननयोजन ववभाग, िासन ननणणय ठदनाींक ४ जून २०१५ अन्वये 
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जजल्हाचधकारी, ठहींगोली याींनी सदर तीथणक्षेिाचा एकूण रु.२५.०० को्ी इतक्या 
ककींमतीचा ववकास आराखडा िासन मान्यतसेािी सादर केला आहे. 
     सदर तीथणक्षिेाच्या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या २५ को्ीींच्या मयाणदेत  
ववकास कामाींच्या आराखडयास मींजूरी देण्याच्या दृष्ीने मा.मखु्य सचचव, 
महाराषर राज्य याींच्या अध्यक्षतखेाली उच्चाचधकार सशमतीची बिैक ठद. १५ 
रे्ब्रवुारी २०१८ रोजी पार पडली. सदर बिैकीत आराखड्यात प्रस्तताववत 
करण्यात आलेल्या कामाींबाबत व ्यावरील अींदाजजत रकमेबाबत चचाण 
करण्यात आली. ्यावर मा.मखु्य सचचव, महाराषर राज्य याींनी ववकास 
आराखड्यातील कामाींच्या अींदाजपिकाची सावणजननक बाींधकाम ववभागामार्ण त 
तपासणी करण्याचे ननदेि ठदले आहेत. ्यानसुार पढुील कायणवाही चाल ूआहे.  
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

नाांदरुा ि मलिापूर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातून जाणा-या विश्िगांगा ि 
उपनद्याांच्या नदी पुनरुज्जीिन िायवक्रमाबाबत 

(३६) *  ११९४२७   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदरुा व मलकापरू (जज.बलुढाणा) तालकु्यातनू जाणा-या ववशवगींगा व 
उपनदयाींसािी नदी पनुरुज्जीवन कायणक्रमातनू सन २०१७-१८ या वर्षाणकररता 
२० कामाींसािी िासनाने ५००.०० लक्ष रुपये मींजूर केले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मींजूर कामे अद्याप सरुु न झाल्यामळेु या पररसरातील 
ितेक-याींच्या पाणी णझरपण्याच्या प्रकक्रयेला बाधा ननमाणण झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार या 
कामाींना प्रिासकीय मान्यता देवनू येथील नदी पनुरुज्जीवन कायणक्रमातनू 
मींजूर कामे ता्काळ करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
     िासन पि ठदनाींक १०/८/२०१७ अन्वये नाींदरुा व मलकापरू तालकु्यातनू 
जाणाऱ्या ववशवगींगा व उपनद्याींवरील २० शसमें् नाला बाींधाकरीता रू.५०० 
लक्ष ननधी मींजूर केलेला आहे. पावसाळा सींपल्यानींतर सवेक्षणाची कामे पणूण 
करण्यात येऊन २० शसमें् नाला बाींधापकैी १५ शसमें् नाला बाींधाची सववस्ततर 
अींदाजपिके तयार करण्यात आली होती. तथावप, सदर कामे ठद.२३/६/२०१७ 
रोजीच्या िासन ननणणयाद्वारे ववहीत केलेल्या मापदींडामध्ये बसत नव्हती.   
     ठदनाींक २३/३/२०१८ रोजीच्या िासन पिान्वये शसमें् नाला 
बाींधाकरीताचे मापदींड कोल्हापरुी बींधाऱ्याकरीता ननजशचत करण्यात आलेल्या 
आचथणक मापदींडाच्या १.४ प् करण्यात आले आहेत. ्यानसूार सद्यजस्तथतीत 
तयार असलेली १५ शसमें् नाला बाींधाची सववस्ततर अींदाजपिके व उवणररत ५ 
अिा एकूण २० शसमें् नाला बाींधाींच्या अींदाजपिकाींना प्रिासककय मान्यता 
देण्याबाबत योग्य ती कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात ‘पोक्सो’ या िायद्याची प्रभािीपणे  
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(३७) * १२४१५२  श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) ‘प्रेरणा’ या सामाजजक सींस्तथेने नकुताच राज्यात ‘पोक्सो’ कायद्याच्या 
अींमलबजावणी सींदभाणत केलेल्या सवेक्षणात ७७ ्क्के बाल कल्याण 
सशम्याींमध्ये वपडीत मलुाींसोबत सींवाद साधण्यासािी वेगळा कक्ष नसणे, ७५ 
्क्के बाल कल्याण सशम्याींमध्ये ५ सदस्तयाींची पणूण सशमती नसणे, जजल्हा 
बाल सींरक्षण कें द्राींमध्ये मनषुयबळाचा तु् वडा असणे या कायद्याींतगणत 
देण्यात येणारे प्रशिक्षण अपरेु असणे इ्यादी अनेक िु् ी आढळून आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वपडीत मलुी-मलुाींच्या सींघर्षाणमध्ये मह््वाची भशूमका 
असल्याने या कायद्याची अींमलबजावणी करताना येणा-या ववववध िु् ी दरू 
करण्यासह या कायद्याची अींमलींबजावणी प्रभावीपणे करण्यासािी िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ‘प्रेरणा’ सींस्तथेचा अहवाल मठहला व बाल ववकास 
ववभागास प्राप्त नाही. 
(२) िासन अचधसचूना ठद. ६.४.२०१८ द्वारे राज्यातील ३१ जजल्हयात बाल 
कल्याण सशमतीवर नव्याने अध्यक्ष व सदस्तयाींची ननयकु्ती करण्यात आली 
आहे तर उवणरीत ०५ जजल्हयाींमध्ये यापवूी ननयकु्ती झालेल्या बाल कल्याण 
सशमतीचे सदस्तय काम करीत असल्याने एकूण ३६ जजल्ह्याींमध्ये बाल 
कल्याण सशमती कायणरत आहे. एकाज्मक बाल सींरक्षण योजनेच्या मागणदिणक 
सचूनेच्या अनरु्षींगाने जजल्हा बाल सींरक्षण कक्षामध्ये तीन वर्षाणसािी 
करारपद्धतीने कमणचारी नेमणूक करण्यात आली होती. काम समाधानकारक 
असलेल्या कमणचा-याींना दोन वर्षाणची मदुतवाढ देण्यात आली आहे. बाल न्याय 
अचधननयम, २०१५, बालकाींचे लैंचगक अपराधापासनू सींरक्षण अचधननयम, २०१२ 
तसेच, मठहला बाल ववकास ववभागाींतगणत बालकाींच ेसींबींधीत राबववण्यात येत 
असलेल्या ववववध योजनाींबाबतचे प्रशिक्षण सींबींचधताींना देण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हापररषदेच्या आयुिेददि दिाखायायाांमध्ये िैद्यिीय 
अधधिारी ननयुक्त िरण्याबाबत 

(३८) *  १२३४६६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्हा पररर्षदेच्या सरुू असलेल्या १६ आयवेुठदक 
दवाखान्यापकैी १३ दवाखान्याींमध्ये वदै्यकीय अचधकाऱ्याींची भरती न केल्याने 
सदरहू दवाखाने बींद अवस्तथते असल्याची बाब माहे जनू, २०१८ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर दवाखान्याींमध्ये वदै्यकीय अचधकारी उपलब्ध नसल्याने 
नागरीकाींना वदै्यकीय उपचार तालकुा अथवा जजल्हा रुग्णालयाींमध्ये जावे 
लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या आयवेुठदक दवाखान्याींमध्ये वदै्यकीय अचधकारी उपलब्ध 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे अींित: खरे आहे 
     तथावप, सदर दवाखाना कायणक्षेिातील नागरीकाींना जवळच्या 
उपकें द्रातील आयोग्य सेवक कमणचाऱ्याींमार्ण त आणण जवळच्या प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रातील वदै्यकीय अचधकाऱ्याींकडुन प्राथशमक व प्रनतबींधा्मक 
उपचार ठदले जातात. 
(३) ठदनाींक ०५.०६.२०१८ च्या पिान्वये डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्याकररता 
सावणजननक आरोग्य ववभागास मखु्य कायणकारी अचधकाऱ्याींमार्ण त कळववण्यात 
आलेले आहे. मागणीनसुार डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्यात येतील. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील नागेश्िरी धरणाच ेिाम ननधी  
अभािी अनेि िषावपासून प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३९) *  १२४८७०   प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (जज.रायगड) तालकु्यातील खाडीपट्टयातील १२ गावाींना उपयकु्त 
िरणा-या नागेशवरी धरणाचे काम ननधीअभावी मागील अनेक वर्षाणपासनू 
प्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्ततव खाडीपट्टयाच्या पररसरातील आदे्र, तडुील, 
खु्ील, नरवण, कुीं बळे, आींबवली, नडगाींव, सापे, वामने, रावढळ व गोिे या 
गाींवाच्या नागररकाींना पाण्यासािी वींचचत रहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
नागेशवरी धरणाचे काम पणूण करण्यासािी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     महाड तालकु्यातील १७ गावाींना शस ींचनासािी पाणीपरुविा करणाऱ्या 
नागेशवरी लघ ु पा्बींधारे प्रकल्पाच्या धरणाचे काम ८०% पणूण झाले असनू 
अींित: पाणीसािा ननमाणण झाला आहे.  
     योजनेच्या बडुीत क्षेिातील करींजाडी-बीजघर व ममुिूी नळ पाणी 
परुविा योजनाींचे पनुस्तथाणपनेचे काम आणण रेवतळे पलू व रस्तता पनुस्तथाणपनेच े
काम पणूण झाल्याशिवाय तसेच प्रकल्पास सधुाररत प्रिासकीय मान्यता इ. 
अभावी प्रकल्पाची कामे प्रलींत्रबत आहे. 
(२) मौजे आदे, खु्ील, नरवण, तडुील, कुीं बळे, जुई, सोनघर, रोहण, 
आींत्रबवली ब.ु आींत्रबवली खु., नडगाींव, सापे तर्ण  तडुील, वामने, रावढळ, गोिे 
खु., सव व कोसबी अिी एकूण १७ गावे नागेशवरी प्रकल्पाच्या लाभक्षिेात 
येत असनू प्रकल्पाची उवणररत कामे ननधी उपलब्धतनेसुार पणूण करून या 
गावाींना शस ींचनासािी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रकल्पास सन २०१७-१८ मध्ये अथणसींकल्पीय तरतदुीद्वारे रु.२५.०० को्ी 
आणण पनुववणननयोजनाद्वारे रु.१३.४४३४ को्ी असे एकूण रु.३८.४४३४ को्ी 
इतका ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असनू सदर ननधीपकैी रु.५.७० 
को्ी इतकी रक्कम पनुस्तथाणपनेचे काम, वक्रद्वार उभारणी इ. कामाींकररता व 
रु.३२.७४ को्ी भसूींपादनाकररता खचण करण्यात आली आहे.  
     द्ववतीय सधुाररत प्रिासकीय मान्यता प्रस्ततावानसुार प्रकल्पाची 
अींदाजीत ककींमत रु.११३.७० को्ी येत असनू सधुाररत प्रिासकीय मान्यता 
घेण्याची कायणवाही प्रगतीपथावर आहे. यास्ततव सन २०१८-१९ कररता 
लाक्षणणक तरतदू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शशलोडा (ता.नाांदगाि खांडेश्िर, जज.अमरािती) येथील बांधार् यामुळे बांद 
झालेला शतेी िदहिाट रस्तता सुरु िरण्याबाबत 

(४०) *  १२०३२८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिलोडा (ता.नाींदगाव खींडशेवर, जज.अमरावती) येथे बींधाऱ् यामळेु बींद 
झालेला ितेी वठहवा् रस्त्यामळेु गावातील ितेकऱ् याींची ितेी पडीक राहून 
नकुसान होत असल्याची बाब माहे एप्रील, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्तथाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे ऑगस्त्, २०१७ मध्ये 
सहय्यक अशभयींता लघ ु शस ींचन, जलसींधारण उपववभाग, नाींदगाव खींडशेवर 
याींच्या समवेत प्र्यक्ष पाहणी करुन सदर बींद झालेला रस्तता सरुु 
करण्याबाबत ठदनाींक १५ ऑगस्त् २०१८ व ९ एवप्रल २०१८ रोजी कायणकारी 
अशभयींता लघ ु शस ींचन, जलसींधारण ववभाग, अमरावती याींना लेखी ननवेदन 
ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवेदनाच्या अनरु्षींगाने ितेी वठहवा् रस्तता सरुु करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सदर बींद पडलेला रस्तता सरुु करण्याकररता बींधा-याच्या उध्वण भागास 
प्लॅ्रॅ्ामण तयार करुन बींधा-यावरुन ितेी वठहवा्ीस रस्तता उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. तसेच बींधा-याच्या खालच्या बाजुस नशलका ्ाकुन भराव 
करण्यात आला असनु दसुरा पयाणयी रस्तता उपलब्ध करुन ठदला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

येरळा (ता.तासगाांि, जज.साांगली) नदीिाठच्या गािाांत  
पाण्याची टांचाई ननमावण झाल्याबाबत 

(४१) *  १२३५३८   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येरळा (ता.तासगाींव, जज.साींगली) नदीकािच्या गावाींत पाण्याची ी्ंचाई 
ननमाणण झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येरळा नदीत पाणी सोडण्याचे आशवासन देऊन आि ठदवस 
होऊनही अद्याप पाणी सोडण्यात आलेले नसल्याने पाणी ी्ंचाईमळेु िकेडो 
एकर बागायत ितेीच ेनकुसान होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार पाणी 
ी्ंचाई दरू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 

आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) नाही, ठदनाींक २.५.२०१८ त े ठदनाींक १८.५.२०१८ या कालावधीत येरळा 
नदीत वपण्यासािी पाणी सोडण्यात आले होत.े 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िरणगाांि (ता.भुसािळ, जज.जळगाि) येथे जलयुक्त शशिार अशभयाना 

अांतगवत ननिृष्ट्ट दजावची िामे िेल्याबाबत 
(४२) *  १२१५२५   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वरणगाव (ता.भसुावळ, जज.जळगाींव) येथे जलयकु्त शिवार अशभयाना 
अींतगणत भोगावती नदीवरील जुन्या सातमोरी पलुास सलग्न असलेल्या 
बींधाऱ् याची दरुुस्तती व खोली करण्याच्या कामात बाींधकामासािी ननकृष् दजाणच े
बाींधकाम साठह्य वापरण्यात येत असल्याचे स्तथाननक लोकप्रनतननधीनी 
केलेल्या पाहणीत ननषपन्न झाल्याचे ठदनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा 
्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय. 



49 

 
(२) असल्यास, वाघरु नदीवर बींधा-याचे काम ननकृष् होत असल्याने काम 
बींद पाडल्याची घ्ना माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान घडली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींधा-याच्या दरुूस्ततीच ेकाम अचधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
कीं िा्दारानी अी्ं यत नन्कृष् दजाणचे केले असल्याने याबाबतची तक्रार 
लोकप्रनतननधीींनी जलसींधारण ववभाग, जळगाव याींच्याकड ेकेली आहे,हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करुन ननकृष् दजाणच ेकाम करणाऱ्या 
सींबींचधताींवर कारवाई करण्यातबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.  
     जलयकु्त शिवार अशभयान सन २०१७-१८ अींतगणत सा.ब. वरणगाव, 
ता.भसुावळ या कामाच्या अनरु्षींगाने कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही. 
(२), (३)  व (४) हे खरे आहे. 
     सनुसगाव ता.भसुावळ येथील कोल्हापरू को.प.बीं. सींधानकाच्या दरुुस्ततीचे 
काम ठदनाींक २५/०५/२०१८ रोजी सरुु करण्यात आले होत.े सदर कामावर ठद. 
२८/५/२०१८ रोजी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी भे् ठदली असता सदर कामात 
कमी दजाणची रेती वापरुन काम चाल ूअसल्याचे ननदिणनास आल्याने स्तथाननक 
लोक प्रनतननधीींनी तक्रार केलेली होती. याबाबत ता्काळ दखल घेवनू सींबींचधत 
अशभकरणास व क्षेत्रिय अचधका-याींना नो्ीस देण्यात आली. ्यानसुार सदर 
बाींधकामात अींित: माती शमश्रीत वाळु असल्याने झालेले बाींधकाम काढून 
्ाकण्यात आले व नववन चाींगल्या प्रतीची गणुव्तापणुण वाळु वापरुन 
दरुुस्ततीचे काम पणुण करण्यात आले. सदर कामाच े ्ीन होप र्ाऊीं डिेन, 
जळगाींव या ियस्तथ सींस्तथेमार्ण त मलु्यमापन करण्यात येत आहे.  
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजा िगारटािळी ि माणुसधरी (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) येथील 

शसमेंट नाला बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार 
(४३) *  ११९३४२   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजा वगार्ाकळी व माणुसधरी (ता.घा ी्ंजी, जज.यवतमाळ) येथील 
ितेातील नाल्यावर शसमें् नाला बींधारा नसताना तालकुा कृर्षी अचधकारी 
याींनी  ननकर्ष डावलनू नाला खोलीकरणाचे काम करून गरैव्यवहार केल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी तालकुा कृर्षी अचधकारी याींच्यावर ननलींबनाची 
कारवाई करण्याबाबतचे ननवेदन स्तथाननक लोकप्रनतननधी  याींनी ठदनाींक २० 
माचण, २०१८  रोजी वा ्यासमुारास मा.कृर्षी मींिी याींना ठदले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) हे अींित: खरे आहे. 
     जलयकु्त शिवार अशभयान सन २०१५-१६ अतींगणत मौजे वगार्ाकळी 
येथील कामासींदभाणत प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने चौकिी सशमती नेमली होती. 
चौकिी सशमतीने काम ताींत्रिकदृषट्या योग्य व गरैप्रकार झाला नसल्याचे 
अहवालात नमदु केले आहे.        
     मौज े माणुसधरी येथे खोलीकरणासह शसमें् नालाबाींधाच े काम केले 
आहे. सदर कामात कुिल्याही प्रकारचा गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ब्रम्हनाळ (ता.पलूस, जज.साांगली) येथे िृष्ट्णा नदी घाटात  
मगरीने शाळिरी मुलािर िेलेला हल्ला 

  

(४४) *  ११९००९   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.जयांत पाटील 
(इस्तलामपरू), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ब्रम्हनाळ (ता.पलसू, जज.साींगली) येथे ठदनाींक २७ एवप्रल,२०१८ रोजी वा 
्या समुारास कु.सागर शसदाप्पा डींगनवार या चौदा वर्षाणच्या िाळकरी मलुावर 
कृषणा नदीघा्ात महाकाय मगरीने हल्ला करुन पाण्यात ओढून नेल्याची 
घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िाळकरी मलुाचा िोध िासनाने घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, या नदीघा्ात यापवूीही मगरीने अनेकाींवर हल्ले केले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या नदीघा्ावर मगरीपासनू सींरक्षण करण्याबाबत िासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) ब्रम्हनाळ (ता.पलसू, जज.साींगली) येथे ठदनाींक 
२० एवप्रल, २०१८ रोजी कु.सागर शसदाप्पा डींगनवार (वय १४ वर्ष)े या 
िाळकरी मलुावर कृषणा नदीघा्ात मगरीने हल्ला करुन पाण्यात ओढून 
नेल्याची घ्ना घडल्याचे ननदिणनास आल ेआहे. 
(२) उपरोक्त घ्नेच्या अनरु्षींगाने पोशलस व वनववभागाच्या पथकाने िोध 
घेतला असता सदर मलुाचा मतृदेह ठदनाींक २२.०४.२०१८ रोजी कृषणा नदीच्या 
पािात आढळून आला आहे. 
(३) व (४) साींगली जजल्ह्यातील मौज े हररपरू त े आमणापरू या कृषणा 
नदीच्या पािात सन २००३-२००४ पासनू माहे एवप्रल, २०१८ पयणत मगरीच्या 
हल्ल्यात ९ व्यक्तीींचा मृ् य ूतर १५ व्यक्ती जखमी झाले आहेत. सदर मतृ 
व्यक्तीींच्या कायदेिीर वारसास व जखमी व्यक्तीींना प्रचशलत िासन 
ननणणयातील तरतदूीनसुार अथणसहाय्य अदा करण्यात आले आहे. 
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     साींगली जजल्ह्यातील मौजे हररपरू त े आमणापरू या कृषणा नदीच्या 
पािात मगरीचे हल्ल्याींपासनू सींरक्षणाच ेदृष्ीने खालील उपाययोजना करण्यात 
आल्या आहेत. 
• जनमाणसात प्रबोधन होण्याच्या दृष्ीकोनातनू नदी ककनारी खबरदारी 
घेणेबाबत माहीती दिणक र्लक लावण्यात आलेले आहेत. 
• मगर प्रवण क्षेिात वनववभागामार्ण त वेळोवळेी गस्तत घालण्यात येत.े 
• साींगली वनववभागत आपा्कालीन जस्तथती हातळण्याकरीता बचाव पथक 
(Rescue Team) गिीत करण्यात आलेले आहे. 
• जजल्हा आप्ती व्यवस्तथापन सशमतीकडील बो् व खलािी याींच्या मदतीने 
नदी पािात गस्तत घालण्यात येत.े 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

आस्ततान (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायतीच्या वििास  
िामाांच्या ननधीमध्ये झालेला अपहार 

  

(४५) *  ११८३६२   श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आस्ततान (ता.खेड, जज.र्नाचगरी) येथील ्ामपींचायतीच्या जलकुीं भ, 
घरकुल, िौचालय, पाखाडी बाींधकाम व दरुुस्तत करण्याच्या ववकास कामाींच्या 
ननधीमध्ये  अपहार झाल्याची बाब माहे ऑगस्त्, २०१७ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महाराषर जजल्हा पररर्षद जजल्हा सेवा (शिस्तत व 
अवपल) १९६४ चे कलम ३ अन्वये कायणवाही करण्यासािी प्रस्तताव सादर 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनसुार 
्ामपींचायतीच्या ववकास कामाच्या ननधीमध्ये गरैव्यवहार करणाऱ्या दोर्षीींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) याप्रकरणी केलेल्या चौकिीनसुार कायम अपहाराची रक्कम रुपये ९,९७८/- 
ला त्कालीन सरपींच व ्ामसेवक जबाबदार आहेत. ्याींचेकडून सदर 
रकमेच्या ५० ्क्के प्रमाणे प्र्येकी रु.४,९८९/- चा भरणा करुन घेण्यात आला 
आहे. तसेच, त्कालीन सरपींचाींचा कायणकाळ सींपल्यामळेु ्याींचे ववरुध्द 
्ामपींचायत अचधननयमातील कलम ३९ च्या तरतदुीनसुार कारवाई  करण्यात 
आली नाही. त्कालीन ्ामसेवक  याींची एक वेतनवाढ पढुील वेतनवाढीवर 
पररणाम न करता एक वर्षण थाींबववण्याची िास्तती ठद.२३/२/२०१८ च्या 
आदेिान्वये करण्यात आले आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िें दे्र ि अशलबाग येथील 
शासिीय रूग्णालयातील पररचाररिाांच्या ररक्त पदाांबाबत 

  

(४६) *  १२०५४५   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाग (जज.रायगड) येथील िासकीय रूग्णालयात पररचाररकाींची एकूण 
९५ पदे मींजूर असनू ्यापैकी ५७ पदे भरली असनू ३८ पररचारीकाींची पदे 
ररक्त असल्यामळेु रूग्णाची होणारी गरैसोय ्ाळण्याकरीता २२ पररचारीकाींची 
करार पध्दतीनसुार ननयकु्ती करून ही ररक्त पदाींची सींख्या १६ वर आणण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, रायगड जजल्हा पररर्षदेच्या आरोग्य सेवेअींतगणत जजल्हयात एकूण 
५२ प्राथशमक आरोग्य कें दे्र आणण २८८ आरोग्य उपकें दे्र कायणरत असनू एकूण 
३४० आरोग्य सेवाकें द्राीं कररता र्क्त ६२ पररचारीकाींची पदे िासनाने मींजूर 
करून ्यापकैी ५९ पदे भरली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील रुग्णाींची पररचारीकाींच्या ररक्त पदाींमळेु  
गरैसोय होत असल्याने सदर ररक्त पदे ता्काळ भरण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     अशलबाग येचथल जजल्हा रुग्णालयात िशु्रुर्षा सींवगाणची एकुण १५१ पदे 
मींजूर असनु ्यापकैी ९१ पदे भरलेली असनु ६० पदे ररक्त आहेत. 
     या व्यनतररक्त राषरीय अशभयानाींतगणत अचधपररचारकाींची १७ पदे कीं िा्ी 
त््वावर भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     रायगड जजल्हा पररर्षदेच्या आरोग्य सेवे अींतगणत ५२ प्राथशमक आरोग्य 
कें दे्र आणण २८८ आरोग्य उपकें दे्र अिी एकुण ३४० आरोग्य कें द्र कायणरत 
आहेत. ५२ प्राथशमक आरोग्य कें द्राकरीता आरोग्य सहाय्यक (मठहला) 
(पररचाररका) ६२ ननयमीत मींजूर पदे आहेत. ्यापकैी ४६ पदे भरलेली आहेत 
व १६ ररक्त आहेत.  
     तसेच उपरोक्त ५२ प्राथशमक आरोग्य कें द्राींकरीता आरोग्य सहाय्यक 
(मठहला) (पररचाररका) २३ कीं िा्ी पदे आहेत. ्यापकैी १८ भरलेली आहेत व 
०५ ररक्त आहेत.  
     उपकें द्राकरीता आरोग्य सहाय्यक (मठहला) (पररचाररका) या सींवगाणची 
पदे अनजु्ञेय नाहीत. 
(३) पररचारीकाींची उवणररत ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायणवाही जजल्हा पररर्षद 
स्ततरावर सरुु आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मौ.लाडघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील रस्तत्याच े 
नुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(४७) *  १२१६२३   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सांजय िदम 
(दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मौ.लाडघर (ता.दापोली, जज.र्नाचगरी)  येथील  मरािी िाळा नींबर १ त े
चींडीका मींदीर (खालचा मोहल्ला) या रस्त्याची दरुवस्तथा झाली असल्याने 
रस्त्याच े खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याची मागणी  स्तथाननक ्ामस्तथाींनी 
माहे रे्ब्रवुारी, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याची  पाहणी िासनाने केली आहे काय 
(३) असल्यास, ्यानसुार सदरहू रस्त्याच े खडीकरण व डाींबरीकरण 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सदर ववर्षयाची मागणी जजल्हा पररर्षद, र्नाचगरी 
याींच्याकड े प्राप्त झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(२) उप अशभयींता, जज.प. बाींधकाम, उपववभाग दापोली याींनी रस्त्याची पाहणी 
केली आहे. 
(३) सदर रस्तता योजनाबाहय रस्तता असनू हा रस्तता देखभाल व दरुुस्ततीसािी 
्ामपींचायतीच्या अख्यारीत आहे. या रस्त्याचा सींपणूण ०.५०० कक.मी. खडीचा 
पषृिभाग खराब झाला आहे. तथावप, सदर रस्तता योजनाबाहय असल्याने 
३०५४ रस्तत े व पलू दरुुस्तती कायणक्रम तसेच जजल्हा वावर्षणक योजना इ्यादी 
कायणक्रमाींतगणत ननधी उपलब्ध करुन देणे िक्य होत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िोंडीिली, खोपी-वपांपळिाडी, शशरिली (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या 
मध्यम पाटबांधारे प्रिल्पाांतील पाणी धरणाच्या पररसरातील  

गािाांना शमळण्याबाबत 
(४८) *  ११७४२८   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोंडीवली, खोपी-वप ींपळवाडी, शिरवली (ता.खेड, जज.र्नाचगरी) या मध्यम 
पा्बींधारे प्रकल्पाींमध्ये वर्षणभर मबुलक पाणी असत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर धरणाींतील पाण्याचा उपयोग ितेीसािी व वपण्याच्या 
पाण्यासािी होत नसल्याने तीनही धरणाींच्या पररसरातील गावाींमध्ये तीव्र 
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पाणी ी्ंचाई ननमाणण झाली असनू धरण पररसरातील अनेक गावे व वाडयाींना 
ॅ्ंकरने पाणीपरुविा करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार सदर 
धरणाींमधील पाण्याचा उपयोग ्या ्या भागातील गावाींना होण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
कोंडीवली ल. पा. योजनेमध्ये वपण्यासािी ०.६ द.ल.घ.मी. व वप ींपळवाडी ल. 
पा. योजनेमध्ये वपण्यासािी ०.६९ द.ल.घ.मी. पाण्याचे आरक्षण आहे. शिरवली 
ल. पा. योजनेमध्ये वपण्याच्या पाण्याचे आरक्षण नाही. या तीनही ल.पा. 
योजनाींमधून मागणीनसुार शस ींचनासािी व वपण्यासािी पाणी सोडण्यात येत.े  
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

पुणे जजल््यातील िृषी खात्यातील पाणलोट ि मदृ्सांधारण  
विभागात झालेला गैरव्यिहार 

(४९) *  ११६६४६   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु जजल् ह्यातील कृर्षी खा्यातील पाणलो् व मदृ्सींधारण ववभागात 
कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाला असल्याची तक्रार सातारा जजल्ह्यातील 
कृर्षी पयणवेक्षकानेच केली असल्याच े माहे मे, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मींडळ अचधकाऱ्याींची मान्यता न घेताच मापन पजुस्ततकेतील 
रकमा तालकुा कृर्षी अचधकारी याींनी स्तवतः मींजूर करून मदृ्सींधारण कामातील 
खचाणतील २७ ्क्के रकमचेा अपहार करून दहा ्क्के लोकवा्ा देखील 
पाणलो् ववकास ननधीत जमा केला जात नाही, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, मजगी, सीसी्ी, लजू बोल्डरची ३० ्क्के काम े केली जात 
असनू या कामाच्या ७० ्क्के बनाव् नोंदी केल्या जात असल्याचेही 
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व ्यानसुार दोर्षीींवर  कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, ठद.०७/०५/२०१८ रोजी श्री.बी.डी.िलेार, कृवर्ष 
पयणवेक्षक याींनी ननवेदन सादर केले आहे. 
(२) यापवूी करण्यात आलेल्या चौकिीअींती रु.१६.९३ लक्ष पाणलो् ववकास 
ननधी (लोकवा्ा) भरला नसल्याचे ननदिणनास आले आहे. तालकुा कृवर्ष 
अचधकारी याींनी प्रकल्प ४६ मधील मापन पजुस्ततकेवर मींडळ कृवर्ष अचधकारी 
तथा प्रकल्प कायाणन्वयीन यींिणा याींची सही नसताना मापन पजुस्ततका पाररत 
केल्याचे ननदिणनास आले आहे. तथावप, २७ ्क्के रकमेचा अपहार केल्याची 
बाब स्तपष् झालेली नाही.या सींदभाणत आयकु्त, कृवर्ष याींनी ठद. २९/०५/२०१८ 
अन्वये चौकिी सशमती गिीत केली आहे. 
(३) या सींदभाणत आयकु्त, कृवर्ष याींनी तपासणी पथकाची स्तथापना केली आहे. 
(४)सींबींचधत दोर्षी अचधकारी कमणचारी याींचे ववरुध्द शिस्ततभींगाच्या कारवाईचा 
प्रस्तताव कृवर्ष सह सींचालक (आस्तथापना), कृवर्ष आयकु्तालय, महाराषर राज्य, 
पणेु याींना ठद. १४/६/२०१८ अन्वये सादर केला आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

-----------------   
लाडगाि ते उचलती (जज.औरांगाबाद) या रस्तत्याच ेिाम 

ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 
(५०) *  १२२५७१   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िेंद्रा एमआयडीसी समोरील लाडगाव त े उचलती (जज.औरींगाबाद) या 
रस्त्याचे काम कीं िा्दाराींनी ननकृष् दजाणच े केल्यामळेु अपघात घडण्याचा 
धोका ननमाणण झाला असनू पररसरातील ्ामस्तथाींच्या जजवाला धोका ननमाणण 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासदींभाणत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीचे ननषकर्षण काय व ्यानसुार या रस्त्याची पनु्हा 
दरूुस्तती करुन रस्त्याचे ननकृष् दजाणचे काम करणा-या कीं िा्दारावर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने  कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िैतरणा खोर्यातील वपांजाळ प्रिल्प आणण सूयाव प्रिल्पाच े(जज.पालघर) 

पाणी िसई-विरार, शमरा-भाईंदर ि मुांबई महानगरपाशलिेला  
देण्याच ेिेलेले ननयोजन 

(५१) *  ११६९७७   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्ह्यातील वतैरणा खोऱ्यातील वप ींजाळ प्रकल्प आणण सयूाण 
प्रकल्पाचे पाणी हे जजल्ह्यातील वसई-ववरार महानगरपाशलका, शमरा-भाईंदर 
महानगरपाशलका व मुींबई महानगरपाशलकेला देण्याचे ननयोजन िासकीय 
यींिणेकडून  केले जात असल्याने पालघरमधील ितेी शस ींचन व वपण्याच्या 
पाण्याची समस्तया कायम राहणार असल्याने पालघर मधील ितेकरी, कष्करी 
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सींघ्ना याींनी ठदनाींक १९ माचण, २०१८ रोजी वा ्या समुारास पालघर मधील 
हुता्मा चौकात उपोर्षण सरुु केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उपोर्षण क्याांची िासकीय यींिणेने दखल न घेतल्याने ठदनाींक 
२२ माचण, २०१८ रोजी वा ्या समुारास जजल्हाचधकारी, पालघर कायाणलयास 
घेराव घातला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, आींदोलनक्याांच्या मागण्याींचे थोडक्यात स्तवरुप काय आहे, 
सदर मागण्याींच्या सींदभाणत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. धगरीष महाजन : (१) सयूाण प्रकल्पातनू मुींबई महानगर प्रदेि ववकास 
प्राचधकरण व शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेस एकूण १४६.३३ द.ल.घ.मी. इतके 
पाणी वपण्यासािी आरक्षक्षत करण्यात आले आहे.  
     वतैरणा खोऱ्यातील वप ींजाळ प्रकल्पाचे काम अद्याप हाती घेतले नाही. 
(२) ठद.२०/०३/२०१८ रोजी उपोर्षणस्तथळी कायणकारी अशभयींता, पालघर 
पा्बींधारे ववभाग, मनोर याींनी सींघर्षण सशमती कायणक्याांची भे् घेवनू सयूाण 
प्रकल्पाच्या पाणी ननयोजनाची माठहती ठदली आहे. ्यामळेु दखल घेतली 
नाही, हे खरे नाही. तसेच  ठद. २२/०३/२०१८ रोजी जजल्हाचधकारी, पालघर, 
अधीक्षक अशभयींता व कायणकारी अशभयींता, जलसींपदा ववभाग याींच्या उपजस्तथत 
सयूाण पाणी बचाव सींघर्षण सशमती, पालघर याींच्या प्रनतननधीींसमवेत बिैक 
घेण्यात आली आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) सयूाण प्रकल्पातनू करण्यात आलेल्या त्रबगर शसींचन आरक्षणामळेु प्रस्तताववत 
सधुाररत जलननयोजनातील ६६६४ हेक््र लाभक्षेिाची कपात रद्द करण्यात 
येवनू मुींबई महानगर प्रदेि ववकास प्राचधकरणाच्या पजशचम क्षेिातील मीरा-
भाईंदर व वसई-ववरार िहर म.न.पा. क्षेिासािी करण्यात आलेले त्रबगर शस ींचन 
आरक्षण रद्द कराव,े ही आींदोलनक्याांची प्रमखु मागणी हेाती. 
     यानरु्षींगाने ठद.०५/०५/२०१८ रोजी मा. राज्यपाल याींच्या अध्यक्षतखेाली 
झालेल्या बिैकीत प्राप्त ननदेिानरु्षींगाने नगरववकास, जलसींपदा, मदृ व 
जलसींधारण आणण आठदवासी ववकास या ववभागाींच्या सचचवाींची सचचवस्ततरीय 
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सशमती गिीत केली आहे. या सशमतीने सयूाण प्रकल्पातनू शस ींचन क्षेिाची  
कपात न करता वपण्याच्या पाण्याचा प्रशन सोडववण्याच्या अनरु्षींगाने सकू्ष्म 
शसींचन सवुवधाीं (Micro Irrigation) सारख्या पयाणयाींचा वापर करून पाणी 
वापर कायणक्षमता (Water Use Efficiency) वाढवनू जास्ततीचे क्षिे शस ींचचत 
करण्याबाबत उपाययोजना सचुवावयाच्या आहेत. सशमतीच्या शिर्ारिीनसुार 
पढुील कायणवाही करण्यात येईल.    
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

रोदहणखेड-नळिुां ड-िु-हा (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा)  
रस्तत्याच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

(५२) *  ११९२३७   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोठहणखेड-नळकुीं ड-कु-हा (ता.मोताळा, जज.बलुढाणा) या मखु्यमींिी ्ाम 
सडक योजनेंतगणत सरुू असलेल्या रस्त्याच्या कामामध्ये ननकृष् दजाणचे 
साठह्य वापरून मोठ्या प्रमाणात अननयशमतता होत असल्याची तसेच सदर 
रस्त्याचे काम अींदाजपिकानसुार होत नसल्याची बाब ठदनाींक ५ एवप्रल, २०१८ 
रोजी वा ्या समुारास ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या  ननकृष् दजाणच्या कामाची चौकिी करून या 
रस्त ्याच्या कामाचा दजाण सधुारण्याबाबत ववभागाने सींबींधीत कीं िा्दारास 
वारींवार सचुना करूनही सदर कीं िा्दार ववभागाने केलेल्या सचुनेकड े दलूणक्ष 
करून रस्त्याच ेकाम ननकृष् दजाणचे करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास,सदहू रस्त्याचे काम अींदाजपिकानसुार करण्याबाबत व रस्त्याच े
काम ननकृष् दजाणचे करणा-या सींबींधीत कीं िा्दारावर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींित: खरे आहे. 
(२) कीं िा्दारास सरुुवातीपासनूच कायणपद्धतीने (Workmanship) 
मानकाप्रमाणे काम करण्याकरीता वेळोवेळी सचुना ठदल्या आहेत व ्याप्रमाणे 
काम करुन घेण्यात येत आहे. 
(३) वरीषि गणुव्ता ननरीक्षक याींचे मार्ण त सदर कामाची गणुव्ता तपासणी 
ठदनाींक ३१/५/२०१८ रोजी करण्यात आली असता साखळी क्रमाींक १/२७० त े
२/७०० मध्ये खडीकरणात Filler Material चे प्रमाण जास्तत आढळल्याप्रमाणे 
“U” असमाधानकारक िरेा देणेत आलेला आहे. 
(४) व (५) सदर रस्त्याचे काम प्रगतीत असनू कीं िा्दाराच्या खचाणने 
िु् ीपतुणता करुन घेण्यात येत आहे. 

----------------- 
  
ििठेमहाांिाळ (जज.साांगली) तालुक्यातील घाटमाथ्यािरील गािाांचा टेंभू 

उपसा शसांचन योजनेत समािेश िरण्याबाबत 
  

(५३) *  १२१०१३   श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू), श्रीमती समुन पाटील 
(तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कविेमहाींकाळ (जज.साींगली) तालकु्यातील घा्मार्थयावरील गावाींना कमी 
प्रमाणातील क्षेि लाभक्षेिात येत असल्याने या गावाींचा े्ंभ ू उपसा शस ींचन 
योजनेत समावेि करावा अिी मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.जलसींपदा मींिी याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मा.लोकप्रतीननधी याींचे मागणीनसुार कविेमहाींकाळ तालकु्यातील 
घा्मार्थयावरील घा्नाींदे्र, नतसींगी, गजेवाडी, कुीं डलापरू, वाघोली, रायवाडी या 
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गावाींतील ८७२ हे. क्षेिाकरीता े्ंभ ूउपसा शस ींचन योजनेच्या ्प्पा क्र. ५ ची 
उपसा उींची २० मी. ने वाढवनू गोरेवाडी डाव्या कालव्याव्दारे शस ींचन सवुवधा 
परुववण्याचे ननयोजजत आहे. सदर प्रस्ततावाचा े्ंभ ू प्रकल्पाच्या द्ववतीय 
स.ुप्र.मा. मध्ये समावेि करण्यात आला असनू स.ुप्र.मा. बाबत कायणवाही 
िासनस्ततरावर सरुु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

झरी (जज.यितमाळ) येथील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी 
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(५४) *  ११९९०२   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) झरी (जज.यवतमाळ) येथील महा्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेत 
१० को्ी २१ लाख रुपयाींचा अपहार झाल्याच ेमाहे म,े २०१८ मध्ये वा ्या 
दरम्यान ननदिणनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी दोन वनपररक्षिे अचधकारी, मखु्य कीं िा्दारासह 
सात जणाींना यवतमाळ आचथणक गनु्हे िाखेने अ्क केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, ्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार पढेु कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) सींबींचधताींववरुध्द पोलीस स्त्ेिन पा्ण तालकुा झरी जामणी,  
जज.यवतमाळ येथे ग.ुर.क्र. २८/१४ कलम ४०९, ४६७, ४६८, ४७१ व  १२०  
(ब) भा.दीं.वव. अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तपासाअींती एकूण 
७ जणाींना (६ वन ववभागाचे कमणचारी व १ खाजगी  कीं िा्दार) ठद. १५ मे, 
२०१८ रोजी यवतमाळ आचथणक गनु्हे िाखेने अ्क केली आहे. वन 
ववभागाच्या ५ कमणचाऱ्याींना ननलींत्रबत करण्यात आलेले आहे. यापवूी वन 
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ववभागातील ३ अचधकारी याींच्याववरूध्द आरोपपि दाखल करण्यास मींजुरी 
शमळालेली असनू त्कालीन तहशसलदार, झरी याींच्याववरूध्द आरोपपि दाखल 
करण्याबाबतचा प्रस्तताव महसलू ववभागाकड े मींजुरीसािी सादर करण्यात 
आलेला आहे. गनु्ह्याचा सखोल तपास आचथणक गनु्हे िाखा, यवतमाळ 
याींचेमार्ण त सरुु आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

साक्री (जज.धळेु) तालुक्यातील मदहला आधथवि वििास  
महामांडळातील गैरप्रिाराबाबत 

  

(५५) *  १२५१३७   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत 
(नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (जज.धळेु) तालकु्यातील मठहला बचतग् ववजयपरू, नवापाडा, 
मळखेडा येथ े पोल्रीर्ामण बाींधकामात मठहला आचथणक ववकास महामींडळाच े
अचधकारी याींनी गरैप्रकार केला असल्याने याची चौकिी करुन ्याींच्या ववरुध्द 
कारवाई करण्यात यावी अिी तक्रार िासनाकड ेमाहे जून, २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार या गरैप्रकारातील सींबींचधत दोर्षीींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अिा प्रकारची तक्रार िासनास प्राप्त झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल्हा ग्राहि तक्रार ननिारण मांचाने सर जे.जे. समूह 
रुग्णालयािडून मागविलेल्या अहिालाबाबत 

(५६) *  १२५५७०   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हा ्ाहक तक्रार ननवारण मींच याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१६ 
मध्ये वा ्या दरम्यान वदै्यकीय ननषकाळजीपणामळेु डोळे गमवावे लागलेल्या 
व्यक्तीच्या प्रकरणात अचधषिाता, सर जे जे समहू रुग्णालय याींना अशभप्राय 
सादर करण्याबाबत कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अचधषिाता, सर ज ेजे समहू रुग्णालय  सींबींचधत डॉक््राींना 
वाचववण्यासािी वदै्यकीय अहवाल देण्यास ववलींब करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार  औरींगाबाद जजल्हा ्ाहक तक्रार ननवारण 
मींचास सदरहू अहवाल तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासह ववलींब लावणाऱ्या 
सींबचधत अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     रुग्णालय प्रिासनाने सदर प्रकरणािी सींबींचधत काही कागदपि े
पािववण्याबाबत औरींगाबाद जजल्हा ्ाहक तक्रार ननवारण मींच याींना मे २०१७ 
मध्ये कळववले आहे. तथावप याबाबतची कागदपि ेप्राप्त झालेली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील सािवजननि आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयाांमध्ये  
औषधाांचा तुटिडा ननमावण झाल्याबाबत 

(५७) *  ११६७१९   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.राहूल पाटील 
(परभणी), श्री.सरदार ताराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुयानर), 
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श्री.अननल िदम (ननफाड), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े
(शसयानर), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे 
(बदनापरू) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सावणजननक आरोग्य ववभागाच्या रुग्णालयाींमध्ये मागील दीड 
वर्षाणपासनू मधुमेह, एड्स, ताप,सदी, पडस ेव उच्च रक्तदाबाच्या और्षधाचा 
तडुवडा ननमाणण झालेला असताींनाही उक्त और्षधे खरेदी करण्यात आलेली 
नसल्याची बाब माहे माचण, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जजल्हा रुग्णालये, ्ामीण रुग्णालये, आरोग्य कें द्र 
आदी ठिकाणी ताप, सदीसािी येणा-या रुग्णाींना पॅरासी्ामोलच्या समुारे ४५ 
को्ी गोळ्या, पॅरासी्ामोल ड्रॉपच्या ९ लाख ६५ हजार बा्ल्या, १ लाख 
इींजेक्िन्स  आणण लहान मलुाींसािी शसरपच्या २५ लाख बा्ल्याींची गरज 
असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोग्य ववभागात ५ सनदी अचधकारी असताना और्षध खरेदी 
वेळेत न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
उपरोक्त और्षधाचा सािा रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ध करुन देण्यासह और्षध 
खरेदी न करणाऱ्या सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर और्षधाींचा सावणजननक आरोग्य सींस्तथाींची वावर्षणक गरज खालीलप्रमाणे 
आहे :- 



66 

   १) Paracetamol drop १५०mg - समुारे २९ लक्ष 
   २) Inj. Paracetamol १५०mg/ml Ampule – समुारे ३ लक्ष 
   ३) Paracetamol Syrup १२५mg/५ml-६०ml bottle – समुारे ७८ लक्ष 
   ४) Paracetamol Tab ५००mg - समुारे ४० को्ी 
(३) ठद. २७.०७.२०१७ च्या िासन ननणणयानसुार ठद. १५.०८.२०१७ पासनू 
आरोग्य ववभागास लागणारी और्षधे मे. हार्कीन महामींडळ याींचेमार्ण त खरेदी 
करण्यात येतात. ्यामळेु या खरेदीिी आरोग्य ववभागाच्या सनदी 
अचधकाऱ्याींचा सींबींध नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 
  ----------------- 
  

शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) येथे ५० खाटाांच ेउपजजल्हा  
रूग्णालय सुरू िरण्याबाबत 

(५८) *  १२२८२१   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) : सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींदेवाही (जज.चींद्रपरू) येथे ्ामीण रूग्णालय ३० खा्ाींचे असनू तथे े
आरोग्याच्या अपऱु्या सोई सवुवधा असल्याने हजारो रूग्णाींची गरैसोय होत 
असल्याने सदर रूग्णालयाचे पररवतणन ५० खा्ाींच्या उपजजल्हा रूग्णालयात  
करण्यात यावे अिी मागणी लोकप्रनतननधीसह नागररकाींनी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, शस ींदेवाही येथे सोई सवुवधाींयकु्त ५० खा्ाींचे उपजजल्हा 
रूग्णालय मींजूर करण्यासािी िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     शस ींदेवाही येथे ३० खा्ाींचे ्ामीण रुग्णालय सरुु असनु ्याद्वारे 
रुग्णाींना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सेवा देण्यात येत आहेत. सदर 
रुग्णालयाच े शे्रणीवधणन करण्याबाबत लोकप्रनतननधी व नागरीकाींकडून मागणी 
करण्यात आली आहे.    
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(२) सन २०११ च्या जनगणनेवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु करणे व 
सध्याच्या रुग्णालयाींचे शे्रणीवधणन करणे यासािी जोड-बहृत ्आराखडा तयार 
करण्यात येत असनु शसींदेवाही येथील ्ामीण आरोग्य रुग्णालयाचे शे्रणीवधणन 
करण्याची मागणी ननकर्षानसुार जोड-बहृत ् आराखड्यामध्ये प्रस्तताववत 
करण्याची कायणवाही सरुु आहे.  
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांचा खासगीिरण  
िरण्याच्या घेतलेल्या ननणवयाबाबत 

(५९) *  ११६७१०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :  
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय रुग्णालये व  प्राथशमक आरोग्य कें द्राची अपऱु्या 
साधन सामु् ी व मनषुयबळा अभावी दरुावस्तथा झाली असल्याने या 
रुग्णालयाींचे व आरोग्य केद्राींचे खासगीकरण करण्याचा ननणणय िासनाने 
घेतला असल्याच ेमाहे माचण २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावणजननक व खासगी भागीदारी (पीपीपी) त्वावर ३०० 
खा्ाींच े िासकीय रुग्णालये आणण वदै्यकीय महाववद्यालय खासगी सींस्तथाींना 
देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालये खासगीकरण करण्याच्या ननणणयामळेु गरजू रुग्णाींना 
िासकीय रुग्णालयातनू मोर्त व स्तवस्तत और्षधे शमळण्या-या  सेवा महाग 
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होणार असल्यामळेु राज्य सरकारी कमणचारी सींघ्ना, सेवाभावी सींस्त था, 
सींघ्ना व डॉक््र यानी या िासनाच्या ननणणयास ववरोध दिणववला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतचे धोरण ननजशचत करण्याकररता त्रिसदस्तयीय सशमती 
स्तथापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय व 
्यानसुार िासनाने पढेु कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) व (५) हे अींित: खरे आहे. 
     कें द्र िासनाच्या धोरणानसुार राज्यातील ३०० खा्ाींच्या िासकीय 
रुग्णालयािी िासकीय वदैयकीय महाववद्यालय सींलग्नीत करुन सदर 
िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालये सावणजननक खाजगी भागीदारी त्वावर 
खाजगी सींस्तथेस चालववण्यासािी देण्यासींदभाणत िासनाचे धोरण ननजशचत 
करण्याकरीता ठद.२४.०१.२०१८ च्या िासन ननणणयान्वये त्रिसदस्तयीय सशमती 
गठित करण्यात आली आहे. सदर सशमतीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला 
नाही. काही कमणचारी सींघ्नाींनी सदर िासन ननणणयास ववरोध दिणववला आहे. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

ददिळे (ता.भोर, जज.पुणे) येथे बबबटयाांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्याांना 
आधथवि मदत देण्याबाबत ि बबबटयाांचा सांशयास्तपद मतृ्यू झाल्याबाबत 
(६०) *  ११९१३३   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भोर (जज.पणेु) तालकु्यात त्रबब्याींचा वावर मानवी वस्ततीकड े वाढला 
असनू येथील ठदवळे गावात त्रबब्याच्या हल्ल्यात तीन व्यक्ती जखमी 
झाल्याची घ्ना ठदनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्या समुारास ननदिणनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, या गावाच्या शिवारात तीन त्रबब्याींचा सींियास्तपद मृ् य ूझाला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्रबबट्याींच्या मृ् यचूी चौकिी िासनाने केली आहे काय व 
्यात काय आढळून आले,  
(४) असल्यास, चौकिीनसुार त्रबब्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्याींना 
आचथणक मदत देण्यासह त्रबबट्याींच्या मृ् य ू सींदभाणत कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौजे ठदवळे गावात ठदनाींक १९.०४.२०१८ रोजी 
त्रबब्याच्या हल्ल्यात दोन व्यक्ती ककरकोळ जखमी झाल्याची घ्ना  
ननदिणनास आली आहे. 
(२) मौजे ठदवळे ता.भोर, जज.पणेु येथील मालकी ग् नीं.४७९ मधील क्षेिात 
ठदनाींक १२.०२.२०१८ रोजी तीन त्रबब्याींचा मृ् य ूझाल्याची घ्ना ननदिणनास 
आली आहे. 
(३) व (४) त्रबब्याच्या हल्ल्यात जखमी झालले्या व्यक्तीींना वन ववभागाने 
आवशयक सहकायण करण्यात आले असनू ्याींच्यावर िासकीय रुग्णालयात 
उपचार करण्यात आले आहेत. 
     प्रस्तततु प्रकरणी  ठदनाींक १२.०२.२०१८ रोजी वनगनु्हा नोंदववण्यात 
आला आहे.  सदर प्रकरणी चौकिी सरुू असनू मतृ पावलेल्या त्रबब्याींच्या 
िरीराचे अवयव सी.सी.एम.बी. वजै्ञाननक प्रयोगिाळा, हैद्राबाद व उपसींचालक, 
प्रादेशिक न्याय सहाय्यक वजै्ञाननक प्रयोग िाळा, गणेिणखींड, पणेु याींचेकड े
मृ् यचूे कारण ननजशचतपणे समजण्यासािी पािववण्यात आले आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

डोंगरगाांि (ता.हदगाांि, जज.नाांदेड) येथे बाांधण्यात  
आलेला मातीचा बांधारा िाहून गेल्याबाबत 

(६१) *  १२५२२८   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लघ ुपा्बींधारे ववभागाच्या वतीने डोंगरगाींव (ता.हदगाींव, जज.नाींदेड) येथ े
बाींधण्यात आलेला मातीचा बींधारा माहे जून, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान 
वाहून गेल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू बींधाऱ्याचे बाींधकाम गणुव्तापणूण करण्याचा आ्ह 
स्तथाननक ्ामस्तथाींनी कननषि अशभयींता पा्बींधारे ववभाग याींच्याकड ेकरुनही 
सदरहू बींधाऱ्याची पाहणीही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय व तद्नसुार 
सदरहू बींधारा पनु्हा बाींधण्यासह सदरहू ननकृष् बींधारा बाींधणाऱ्या 
अशभयी्ं याींवर कारवाई करण्यात िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२), (३) व (४) डोंगरगाव ता.हदगाव जज.नाींदेड येथे मातीचा बींधारा बाींधण्यात 
आलेला नसनू जलयकु्त शिवार अशभयानाींतगणत शसमें् काँक्री् बींधारा 
बाींधण्यात येत आहे. सदर बींधाऱ्याचे काम प्रगतीपथावर असनू जून २०१८ 
मध्ये झालेल्या पावसाने बींधाऱ्याच्या बाजचुे (तीरावरील) वाहुन गेलेली 
मातीकाम िेकेदाराकडून करुन घेण्यात येत आहे. काँक्री् काम सजुस्तथतीत 
असनु ्यास कोणतीही बाधा झालेली नाही. काम गणुव्तापवुणक करण्यात 
येत आहे. 

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

िळिण (जज.नाशशि) तालुक्यातील गणोरे ग्रामपांचायतीत ग्रामननधी, 
१४ िा वित्त आयोग ननधी यासह पेसा ननधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(६२) *  १२४९८९   डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळवण (जज.नाशिक) तालकु्यातील गणोरे ्ामपींचायतीत त्कालीन 
सरपींच व ्ामसेवक याींनी ्ामननधी, १४ वा वव्त आयोग ननधी यासह पसेा 
ननधी यात जवळपास ३० लाख ५० हजार ८४५ रुपयाींचा अपहार केल्याच े
कळवण पींचायत सशमतीने जजल्हा पररर्षदेचे मखु्याचधकारी याींना सादर 
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केलेल्या चौकिी अहवालात कळववल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींचधताींववरुद्ध र्ौजदारी गनु्हा दाखल करून 
अपहार झालेली रक्कम ता्काळ वसलू करावी अिी मागणी ननवेदनाद्वारे 
जजल्हा पररर्षद मखु्य कायणकारी अचधकारी याींच्याकड े गणोरे ्ामपींचायतीने 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली  आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सींबींचधत दोर्षीींववरुद्ध र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
करून अपहार झालेली रक्कम वसलू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) ववस्ततार अचधकारी (पींचायत) पींचायत सशमती, 
कळवण  याींनी चौकिी करुन चौकिी अींती ्ामननधी, पेसा व १४ वा वव्त 
आयोग शमळून एकूण रक्कम रु. ३० लाख ५० हजार ८४५ इतका अपहार 
असल्याच ेननदिणनास आले आहे. तसा अहवाल कळवण पींचायत सशमतीकडून 
प्राप्त आहे. 
(२) उक्त अपहार झालेली रक्कम वसलू करावी अिी मागणी ठद.११/४/२०१८ 
च्या पिान्वये करण्यात आली असनू सींबींचधत ्ामसेवक कै.बाजीराव दादाजी 
देवरे हे ठद.२७/६/२०१७ रोजी मयत झाले असनू वर नमदू केलेल्या रक्कमेपो्ी 
्ामपींचायतीने केलेल्या कामाचे उपअशभयींता (इवद) जज.प. उपववभाग कळवण 
याींचे कडून मलू्याींकन करुन ्यानसुार होणाऱ्या मलु्याींकनाच्या रक्कमेनसुार 
एकूण खचण व मलु्याींकन याींचा मेळ घेऊन मयत ्ामसेवक याींच्या देय 
िरणाऱ्या रक्कमेतनू आणण त्कालीन सरपींच याींचेकडून वसलूीची कायणवाही 
करण्यात येईल. 
(३) ही बाब पींचायत सशमती स्ततरावरील असनू ववस्ततार अचधकारी (पींचायत) 
याींनी चौकिी करुन प्राथशमक चौकिी अहवाल सादर केला आहे व ग् 
ववकास अचधकारी पींचायत सशमती कळवण याींचे कडील ठद.२०/१/२०१८ 
रोजीचा अहवाल प्राप्त आहे. 
सींबींचधत ्ामसेवक कै.श्री बाजीराव दादाजी देवरे हे ठद.२७/६/२०१७ रोजी मयत 
झाले असनू ननवेदनातील नमदू केलेल्या रक्कमेपो्ी ्ामपींचायतीने केलेल्या 
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कामाचे उपअशभयींता (इवद) जज.प. उपववभाग कळवण याींचे कडून मलू्याींकन 
करुन ्यानसुार होणाऱ्या मलु्याींकनाच्या रक्कमेनसुार एकूण खचण व मलु्याींकन 
याींचा मेळ घेऊन मयत ्ामसेवक याींच्या देय िरणाऱ्या रक्कमेतनू आणण 
त्कालीन सरपींच व सींबींचधत जबाबदार पदाचधकारी याींचेकडून वसलूीची 
कायणवाही करण्यात येईल. 
(४) सींबींचधताींवर कायमस्तवरुपी अपहार ननजशचत होताच सदर रक्कम वसलूी 
बाबत व सींबींचधताींवर र्ौजादारी गनु्हा दाखल करण्याची कायणवाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील छत्रपती सांभाजी महाराजाांच्या 
स्तमारिाची देखभाल-दरुुस्तती ि वििास िरण्याबाबत 

(६३) *  १२३२१६   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सींगमेशवर (जज.र्नाचगरी) तालकु्यातील कसबा येथील धमणवीर सींभाजी 
महाराजाींच्या स्तमारकाची दरुवस्तथा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर स्तमारकाची परेुिी स्तवच्छता, देखभाल-दरुुस्तती व 
सिुोशभकरण करण्यासह पयण् नदृषट्या ववकास करण्याची मागणी होऊनही 
्याकड ेदलुणक्ष करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ऐनतहाशसक स्तमारकाची देखभाल-दरुुस्तती व 
पयण् नदृषट्या ववकास करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) कसबा येथ े स्तमारकासािी मबुलक प्रमाणात जागा उपलब्ध 
नसल्याने मौजे रामपेि (ता.सींगमेशवर, जज.र्नाचगरी) येथील धमणवीर सींभाजी 
महाराजाींच ेस्तमारक हे श्री. छिपती सींभाजी महाराज स्तमारक मींडळ, र्नाचगरी 
या नोंदणीकृत प्रनतषिानाने जशमन खरेदी करुन िासनाच्या मदतीने 
स्तमारकाच ेबाींधकाम पणूण केलेले आहे. 
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     तसेच िासन ननणणय क्र.स्तमारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पींरा-९ ठद.११ ऑगस्त्, 
२०१६ च्या तरतदुीनसुार स्तमारक देखभाल व दरुुस्तती ककीं वा नतुनीकरणासािी 
कोणताही ननधी उपलब्ध करुन देता येत नाही. 
     सद्यजस्तथतीत स्तमारकाचा ताबा व जशमनीची मालकी उक्त प्रनतषिानकड े
असल्याने ्याींच्या मान्यतशेिवाय स्तमारक पररसर पयण् नद्दष्या ववकशसत 
करण्यासािी कोणतीही काम ेकरणे िक्य होत नाही. 
    सदर स्तमारक उपरोक्त मींडळाच्या ताब्यात असल्याने ्याींच्या देखभाल 
दरुुस्ततीची जबाबदारी सींबींचधत प्रनतषिानाची आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

जारिरिाडी फाटा ते िैदिाडी (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) रस्तत्यािरील 
पुलाला सांरक्षि िठड ेबसविण्याबाबत 

(६४) *  १२०४१२   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.हनमुांत डोळस (माळशशरस) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जारकरवाडी र्ा्ा त ेवदैवाडी (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) रस्त्यावरील पलुाची 
दरुवस्तथा झाली असनू पलुाच्या दोन्ही बाजूकडील लोखींडी सींरक्षक किड ेपणूणत: 
तु् ल्याने वाहने कोसळून अपघात घडण्याचा धोका ननमाणण झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पलुाला लोखींडी सींरक्षक किड ेतातडीने बसववण्याबाबत 
तथेील ्ामस्तथाींनी मागणी केली असनूही अद्यावप कोणतीही कायणवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार उक्त पलुाला सींरक्षक किड े बसववण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) सदर पलुाची जजल्हा पररर्षदेमार्ण त पाहणी करण्यात आली आहे. 
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(४) सदर पलु हा ्ामीण मागण क्र. ६९ वा आहे. सदर पलुाच ेसींरक्षक किड े
अींित: तु् लेले असनू सदर काम सन २०१८-१९ या आचथणक वर्षाणत जजल्हा 
पररर्षदेच्या वावर्षणक दरुुस्तती अींतगणत उपलब्ध ननधीनसुार करण्याचे जजल्हा 
पररर्षदेचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

बोदिड, रािेर ि मुक्ताईनगर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील 
ग्रामपांचायतीिररता िायावलय बाांधण्यासाठी ननधी मांजूर िरण्याबाबत 

(६५) *  १२४५४५   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल्ह्यातील मौजे ठहींगणे (ता.बोदवड), मौजे सतुगाींव (ता.रावेर), 
मौजे चचींचखेडा खु.मौजे ्ाकळी व मौज े जोंधनखेडा (ता.मकु्ताईनगर) या 
्ामपींचायतीकरीता ्ामपींचायत कायाणलय बाींधकामासािी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक १ माचण, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास 
मा.्ामववकास मींिी याींच्याकड ेननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनरु्षींगाने उक्त ्ामपींचायतीकररता 
्ामपींचायत कायाणलय बाींधकामासािी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे.     
(२) ज्या ्ामपींचायतीची लोकसींख्या २००० पयांत आहे व ्याींचे स्तवत:च े
्ामपींचायतीच े कायाणलय नाही, अिा ्ामपींचायतीींना स्तवत:च्या ्ामपींचायत 
कायाणलयाच्या इमारत बाींधकामाकररता ननधी देण्यासािी मा.बाळासाहेब िाकरे 
स्तमतृी मातोश्री ्ामपींचायत बाींधणी योजना सरुु केली आहे.  
     या योजनेतींगणत २००० पेक्षा जास्तत लोकसींख्या असल्यास सावणजननक-
खाजगी-भाचगदारी (PPP) या त्वावर ्ामपींचायत कायाणलयाचे बाींधकाम 
करावयाचे आहे.    
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     ्याचप्रमाणे लोकप्रनतननधीींनी जनसवुवधाीं मधून ्ामपींचायतीचे बाींधकाम 
करण्यासािी मागणी केल्यास ्ामपींचायतीच ेबाींधकाम करण्यात येत.े 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील प्राथशमि  
आरोग्य िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

(६६) *  १२१०३२   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामोिे (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथे राषरीय आरोग्य अशभयानाअींतगणत 
७० लाख रूपये खचण करून उभारलले्या प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच े
बाींधकाम पणूण होऊनसधु्दा शसडको प्राचधकरणाकडून भोगव्ा प्रमाणपि न 
शमळाल्याने सदर प्राथशमक आरोग्य कें द्राच ेउदघा्न झाले नसल्याचे माहे म े
२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, अडीच लाख लोकसींख्या असलेल्या कामोिे वसाहतीतील 
नागररकाींना वदै्यकीय सवुवधा उपलब्ध होण्यासािी सदरहू प्राथशमक कें द्राची 
उभारणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय आरोग्य अशभयानाअींतगणत कामोिे येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्र ्वररत सरुू करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) कामोिे येथील नागरी प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राच े बाींधकाम पणूण झाले असनू सदर आरोग्य कें द्र सरुु करण्यासािी 
कागदपिाींच्या पतुणतसेह शसडकोकड े ठद.०३.०४.२०१८ रोजी भोगव्ा प्रमाणपि 
शमळण्यासािी अजण सादर केला आहे. शसडकोकडून भोगव्ा प्रमाणपि प्राप्त 
करुन घेण्याबाबत पािपरुावा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आधचणे िडूिाडी (ता,िैभििाडी, जज.शसांधदुगुव) येथील िाांडराच्या 
ओहळािरील पापडी पुलाची दरुुस्तती िरण्याबाबत 

(६७) *  ११६७०६   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आचचणे कडूवाडी (ता.वभैववाडी, जज.शस ींधदुगुण) येथील काींडराच्या 
ओहळावरील पापडी पलुाचे सन १९९७ साली बाींधकाम करण्यात आले असनू 
सद्यजस्तथतीत सदरहू पलू जीणण झाल्याने पलुाची दरुुस्तती करण्याबाबतच्या 
मागणीचे ननवेदन सावणजाननक बाींधकाम उपववभाग, वभैववाडी, कायणकारी 
अशभयींता, सावणजाननक बाींधकाम ववभाग, कणकवली याींच्याकड ेमाहे रे्ब्रवुारी, 
२०१७ मध्ये व त्पवूी  करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनरु्षींगाने सावणजाननक बाींधकाम उपववभाग, 
वभैववाडी याींनी सन २०१५-२०१६ मध्ये पलुाची पाहणी करून पलुाच्या 
दरुुस्ततीचा प्रस्तताव कायणकारी अशभयींता, सा.बा.ववभाग कणकवली याींच्याकड े
मींजुरीसािी सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदरहू पलुाच्या दरुुस्ततीच्या प्रस्ततावास 
मींजुरी देऊन तातडीने काम सरुु करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
     आचचणे कडूवाडी येथील काींडराच्या ओहळावरील पापडी पलु कॉजवे 
असनू ्याची दरुुस्तती करण्याबाबतचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(२) व (३) सदर कॉजवे सजुस्तथतीत असनू ्यावरुन वाहतकु सरुुळीत सरुु 
आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यामधील ददनदयाल उपाध्याय योजनेबाबत 
  

(६८) *  १२४४४४   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठहींगोली जजल्ह्यामध्ये अचधकाऱ्याींच्या हलगजीपणामळेु ठदनदयाल 
उपाध्याय योजना केवळ कागदावरच असनु चार तालकु्याींचे प्रस्ततावच 
नसल्याच ेमाहे माचण, २०१८ मध्ये वा ्यादरम् यान ननदिणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु ठहींगोली जजल्ह्यातील अनेक गरजूींना या योजनेपासनू 
वींचचत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, ्यानसुार िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

शसांदखेडराजा, देऊळगाांिराजा आणण लोणार (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील 
खडिपूणाव नदीिाठच्या गािाांना पाणीटांचाई ननमावण झाल्याबाबत 

(६९) *  १२०१२१   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शस ींदखेडराजा, देऊळगाींवराजा आणण लोणार (जज.बलुढाणा) तालकु्यातील 
खडकपणूाण नदीकािच्या समुारे ४० गावाींत तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमाणण झाली 
असल्याच ेठदनाींक १६ मे, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास ननदिणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, तीव्र पाणी ी्ंचाईमळेु खडकपणूाण प्रकल्पातनू नदीत पाणी 
सोडण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार खडकपणूाण प्रकल्पातनू नदीत पाणी 
सोडण्यासह या गावातील पाणी ी्ंचाई ननवारणासािी िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) ठद. २७/१०/२०१७ रोजी मा.पालकमींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली झालेल्या 
जजल्हा पाणी आरक्षण सशमतीच्या बिैकीत खडकपणूाण प्रकल्पातनू देऊळगाींव 
राजा, शस ींदखेड राजा व लोणार तालकु्यातील ४४ गावाींकररता एकुण ६ 
द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षक्षत करण्याबाबत ननणणय घेण्यात आला होता. 
्यानसुार ०४ मे, २०१८ रोजी पाणी ी्ंचाई लक्षात घेता व मागणी नसुार ६ 
द.ल.घ.मी. पाणी नदीपािात सोडण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िरळी (मुांबई) येथील म.आ. पोतदार रुग्णालयातील अनतदक्षता  
विभाग िायावजयाित िरण्याबाबत 

(७०) *  १२३९४४   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वरळी (मुींबई) येथील म.आ. पोतदार रुग्णालयातील अनतदक्षता  
(आय.सी.य.ु) ववभागास प्रिासकीय मान्यता देताना सदरहू ववभागासािी 
आवशयक वदै्यकीय अचधकारी व कमणचारी अचधषिाता, सर ज.जी. समहू 
रुग्णालय याींनी नेमनू ्याींच्या देखरेखे खाली ववभाग कायाणजन्वत करण्याबाबत 
स्तपष् ननदेि ठदलेले असतानाही आजशमतीपयांत या रुग्णालयात अनतदक्षता 
ववभागाची सेवा सरुु करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू अनतदक्षता ववभागाच्या सेवेसािी िासनाकडून ननयशमत 
मनषुयबळ उपलब्ध होईपयांत करारपद्धतीने आवशयक असलेले मनषुयबळ 
उपलब्ध करून देण्याबाबत व्यवस्तथापकीय सींचालक, राषरीय आरोग्य 
अशभयान आरोग्य सींचालनालय, मुींबई याींच्याकड े प्रस्तताव सादर करण्याच े
ननदेि मा.सावणजननक आरोग्य मींिी याींनी ठदनाींक ३० नोव्हेबर,२०१५ रोजी वा 
्यासमूारास ठदलेले असतानाही आजतागायत कोणतीही कायणवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू रुग्णालयातील आय.सी.य.ु ववभाग तातडीने कायाणजन्वत 
करण्याकररता २ एम.डी. कर्जजशियन (एम.डी. मेडडशसन) व २ 
अचधपारीचाररका याींची कीं िा्ी पद्धतीने ननयकु्ती करण्याबाबत िासन मान्यता 
देण्यात आली आहे, हे ठह खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर रुग्णालयातील आय.सी.य.ु ववभागातील सवण उपकरणे, 
मशिनरी आहे ्या जस्तथतीत अचधषिाता, सर ज.जी. समहू रुग्णालय, मुींबई 
याींच्याकड े वगण करण्यास मान्यता ठदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा 
्यासमुारास मा.वदै्यकीय शिक्षण मींिी याींच्या अध्यक्षतखेाली पार पडलेल्या 
बिैकीत देण्यात आली असल्याने सद्यजस्तथतीत ववभागातील रुग्णाची मोठ्या 
प्रमाणावर गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, म.आ. पोतदार रुग्णालयातील अनतदक्षता (आय.सी.य.ु) 
ववभाग कायाणजन्वत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
      तथावप, सदर कीं िा्ी डॉक््र व कमणचारी वगाांचे मानधन CSR 
ननधीतनू देण्यास IDBI बँकेने तद्नींतर असमथणता दिणववली ्यामळेु कीं िा्ी 
कमणचारी वगण ननयकु्त करता आला नाही. 
(४) व (५) म.आ.पोतदार रुग्णालय, वरळी मुींबई येथील आय.सी.य.ु (ICU) 
ववभाग कायाणजन्वत करणे िक्य नसल्याने व केलेला खचण ननरथणक िरु नये 
याकररता आय.सी.य.ु ववभागामधील सवण उपकरणे, मशिनरी आहे ्या 
जस्तथतीत खरेदीची सींपणूण कागदपि े व इतर आवशयक ्या अशभलेख्यासह 
अचधषिाता, सर ज.जी.समहू रुग्णालय, मुींबई याींच्याकड े वगण करण्याबाबत 
िासन ननणणय ठदनाींक १६/१२/२०१६ रोजी ननगणशमत करण्यात आला आहे. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

 ----------------- 
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िोल्हापूर जजल््यामधील ग्रामीण भागाच्या आरोग्याच्या पायाभूत 
सुविधाांिरीता िमी ननधी मांजूर िेल्याबाबत 

(७१) *  १२३४६७   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल्ह्यामधील ्ामीण भागाच्या आरोग्याची काळजी 
घेण्यासािी पायाभतू सवुवधाींकरीता जजल्हा पररर्षद, आरोग्य ववभागाने ३४ 
को्ी रुपयाींची मागणी करूनही जजल्हा ननयोजन ववकास सशमतीमधून 
(DPDC) अवघे ६.६७ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर झाल्याची बाब माहे मे, 
२०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कमी ननधी मींजूर झाल्याचा पररणाम ्ामीण भागातील 
आरोग्यसेवेवर होणार असनू रुग्णाींना शमळणा-या भौतीक सवुवधा व और्षध 
परुवठ्यावर देखील ्याचा पररणाम होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापरू जजल्ह्यामधील ्ामीण भागाच्या आरोग्य सेवेकररता 
आवशयक ननधी उपलब्ध करून देण्याकरीता िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ्ामीण भागातील आरोग्य सेवेसािी राज्यस्ततरावरुन,  तसेच राषरीय 
आरोग्य अशभयान अींतगणत आवशयक ननधी ववतरीत करुन रुग्णाींना और्षध व 
अन्य सवुवधा शमळवनू देण्यात येत आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल्हा रूग्णालयातील मोतीबबांद ूशस्तत्रकक्रयेसाठी  
‘स्तमाटव ओटी’ उभारण्याच्या िामाबाबत 

(७२) *  १२१३९०   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशठे पाटील (अशलबाग) :  
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 



81 

(१) रायगड जजल्हा रूग्णालयात मोतीत्रब ींद ू िस्तिकक्रयेसािी स्तमा ण् ओ्ी 
उभारण्याच ेकाम अ्यींत सींथगतीने सरुू असल्याने ननयशमतपणे होणाऱ्या 
मोतीत्रब ींदचू्या िस्तिकक्रया होत नसल्याने आजशमतीस १७२ मोतीत्रब ींद ू रूग्ण 
िस्तिकक्रयेच्या प्रनतक्षा यादीत असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, मोतीत्रब ींदचू्या िस्तिकक्रयेची पयाणयी व्यवस्तथा माणगाव येथील 
िासकीय रूग्णालयात करण्याचा ननणणय व्यवस्तथापनाने घेतल्याने  स्तमा ण् 
ओ्ीचे काम लवकरात लवकर पणूण करुन जजल्हा रूग्णालयातच मोतीत्रब ींदचू्या 
रूग्णाींवर िस्तिकक्रया व अन्य उपचार करावेत अिी मागणी रूग्णाींकडून होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्षींगाने जजल्हा सामान्य रूग्णालयात 
डोळयाींच्या िस्तिकक्रयेसािी स्तमा ण् ओ्ी उभारण्याच े काम पणूण करण्याच्या 
दृष्ीने िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     जजल्हा रुग्णालय, अशलबाग येथील मॉड्यलुर िस्तिकक्रया गहृ, ए.सी. 
नादरुुस्तत असल्यामळेु ठद.१०.११.२०१७ पासनु बींद होत.े दरुुस्ततीचे काम पणुण 
झाल्यानींतर त े ठद.२२.०६.२०१८ पासनु सरुु करण्यात आले असनु मोतीत्रब ींद ू
िस्तिकक्रया सरुु करण्यात आल्या आहेत. 
(२) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

आांबडिे (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) गािाच्या वििास आराखडयातील 
िामे अपूणव असल्याबाबत 

  

(७३) *  ११७५९१   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



82 

 (१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींचे मळू गाव असलेल्या आींबडवे (ता.मींडणगड, 
जज.र्नाचगरी) गावाचा समावेि साींसद आदिण ्ाम योजनेमध्ये करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगणत गावाच्या ववकासासािी ३७३ को्ीींचा ववकास 
आराखडा तयार करण्यात आला असताना ्ींथालय, शिल्पसषृ्ी, सामाजजक 
सभागहृ आदी कामे अदयाप अपणूण आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामे पणूण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२)  होय. 
(३) साींसद आदिण ्ाम योजनेंतगणत आींबडवे येथ ेउभारावयाच्या डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींच्या स्तमारकाच े काम शसडको, नवी मुींबई याींचेकड े सोपववण्यात 
आले आहे. डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या स्तमारकासािी ननयोजजत जागचेे 
TILR नकाि े व स्तमारकासािी उपलब्ध असलले्या जागेचा तपशिल 
देण्याबाबत तहसील कायाणलय व सावणजननक बाींधकाम ववभाग याींना कळववले 
आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

खडििासला (जज.पुणे) धरण पात्रात ि पात्रालगत  
भराि िरून बाांधिामे होत असल्याबाबत 

(७४) *  ११६६९७   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खडकवासला (जज.पणेु) धरण पािात व पािालगत भराव करून बाींधकामे 
होत असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
 

(२) असल्यास, सदर बाींधकामे होत असताींना जलसींपदा, पयाणवरण, वन 
ववभागाींच्या ननयमाींचे उल्लींघन करण्यात आले असनू अनेक ठिकाणी 
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धरणाच्या प्रवाहाच्या वरसदु्धा बाींधकाम करून अनतक्रमण करण्यात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खडकवासला धरण व धरणालगतच्या बाींधकाम प्रनतबींध क्षिेात 
मोठ्या प्रमाणात भराव करून बाींधकाम सरुु असल्याचे ननदिणनास येत 
असतानाही ्याकड ेसींबींचधत ववभागाच ेदलुणक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व 
्यानसुार खडकवासला धरण व धरणालगतच्या बाींधकाम प्रनतबींध क्षिेात 
अननधकृतपणे बाींधकाम करणाऱ्या सींबींचधताींवर िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सींबींचधताींनी जाणीवपवूणक गाळपेर जमीनीच्या नावाखाली पनु्हा अनतक्रमण 
केले आहे.  
(३) नाही. 
(४) हवेली पोलीस स्त्ेिन येथे ठद.०२/०५/२०१६ रोजी सींबींचधताींववरुद्ध गनु्हयाची 
नोंद केली आहे. पोलीस बींदोबस्तत उपलब्ध झालेनींतर अनतक्रमण ननषकाशसत 
करणेची कायणवाही करणेत येईल.  
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

विद्यािेतन िाढीसाठी प्रशशषक्षत डॉक्टराांनी  
राज्यभर सुरु िेलेले आांदोलन 

(७५) *  ११७०९५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.दहतेंद्र 
ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), 
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श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वदै्यकीय महाववद्यालयातील इीं्नणचे प्रनतननधी्व करणाऱ्या असोशसएिन 
ऑर् स्त्े् मेडडकल इ्नण (महाराषर) या सींस्तथनेे ववद्यावेतन वाढवनू 
देण्याच्या मागणीसािी वळेोवेळी केलेली आींदोलन व ननवेदने देण्यात येऊनही 
्याींच्या मागण्या मान्य न झाल्यामळेु नागपरू येथील मेयो रुग्णालयातील  
प्रशिक्षणाथी डॉक््राींनी काम बींद करुन सजीकल कॉम्प्लेक्स पासनू अचधषिाता 
कायाणलयावर मकू मोचाण काढून अचधषिाता याींना मागण्याींचे ननवेदन ठदनाींक 
२६ एवप्रल, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास ठदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच मागणीसािी राज्यातील ववववध रूग्णाींलयातील २७०० 
प्रशिक्षणाथी डॉक््र ठदींनाक १२ जून २०१८ रोजी पासनू सींपावर गेले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रशिक्षणाथी डॉक््राींना ११ हजार रूपये प्रनतमाह ववद्यावेतन 
देण्याचा ननणणय सन २०१५ मध्ये िासनाने घेतला असताींनाही ्या ननणणयाची  
अघापही अमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील प्रशिक्षाणाथी डॉक््राींच्या मागण्याींचे थोडक्यात 
स्तवरुप काय आहे व सदरहू मागण्या मान्य करण्याच्या सींदभाणत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील िासकीय/महानगरपाशलकेच्या वदै्यकीय महाववद्यालयातील 
आींतरवाशसता प्रशिक्षणाथी याींनी ठदनाींक १३/०६/२०१८ त े १९/०६/२०१८(सायीं. 
०६.०० वाजेपयांत) या कालावधीत सींप केला होता. 
(३) हे अींित: खरे आहे. 
(४) आींतरवाशसता (इीं्नणशिप) ववद्यार्थयाांच्या ववद्यावेतनात रुपये ६०००/- 
वरुन रुपये ११०००/- इतकी वाढ करण्याबाबतची मागणी असनू सदर 
ववद्यावेतन वाढ करण्यासािीचा प्रस्तताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय मांजूर िरण्याबाबत 
  

(७६) *  १२०९६९   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा मखु्यालय असलेल्या बलुढाणा येथ े िासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय मींजूर करण्याबाबतचा प्रस्तताव िासनाच्या ववचाराचधन 
असल् याचे माहे माचण, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मींिालय स्ततरावर  ठदनाींक २२ म े २०१८ रोजी झालले्या 
बलुढाणा जजल्हा आढावा बिैकीमध्ये सदर वदै्यकीय महाववद्यालयाच्या 
मींजूरीच्या अनरु्षींगाने सवेक्षण सशमतीमार्ण त एक मठहन्याच्या आत  सवेक्षण 
करण्याबाबत सींबींचधताींना आदेशित केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बलुढाणा मखु्यालयी सदर िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय 
मींजूर करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) बलुढाणा येथे िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करण्याकररता 
सींचालक, वदै्यकीय शिक्षण व सींिोधन सींचालनालय याींच्यामार्ण त ननयकु्त 
सशमतीने प्राथशमक तपासणी केली आहे. सींचालक याींच्याकडून अनरु्षींचगक 
अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

िडगाांि (फत्तेपूर) (ता.अचलपूर, जज.अमरािती) ग्रामपांचायतीने 
मागासिगीयाांच्या घरासाठी राखीि ठेिलेल्या  

जशमनीची विक्री िेल्याबाबत 
(७७) *  १२२४१३   श्री.जयांत पाटील (इस्तलामपरू) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



86 

(१) वडगाींव (र््तपेरू) (ता.अचलपरू, जज.अमरावती) येथील ग् क्र. ०९ ही 
जमीन पवूणवत गाविाण ववस्ततारासािी गावातील बेघर, ववधवा, ननळापट्टा, 
अनसुचुचत जाती, अनसुचुचत जमाती, ववमकु्त जाती, वविरे्ष मागास प्रवगण व 
इतर मागास समाजातील लोकाींसािी वडगाींव (र््तपेरू) ्ामपींचायतीने सन 
२००७ पासनू ्ामववस्तताराच्या दृष्ीने राखीव िेवण्याबाबतचे िराव केले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर जमीन ्ामपींचायतीला कोणतीही पवूणसचूना न देता 
तसेच कोणतहेी घोर्षणापि न काढता परस्तपर काही अचधकाऱ्याींनी बाहेरील 
पनुवणशसत लोकाींना ितेीसािी ठदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यात काय 
आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, ्यानसुार सदर जमीन बेकायदेिीरपणे देणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यासह ग् क्र. ०९ ही जमीन राखीव िेवण्याबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) ठद.०५/०२/२००७, १५/०८/२०१५ व २२/०७/२०१७ रोजी 
पार पडलेल्या वडगाींव (र््तपेरू) (ता.अचलपरू, जज.अमरावती) येथील  
्ामसभेने वडगाींव (ब.ु) च्या हद्दीतील ग् क्र.०९ ही िासनाच्या मालकीची ई-
क्लास जशमनीची जागा गाविाण वाढीसािी तसेच दाररद्रय रेर्षखेालील भखूींड 
नसणा-या नागरीकाींना भखूींड उपलब्ध करुन देण्याबाबत िराव मींजूर केले 
आहेत.  
(२) मौजे वडगाव र््तपेरू येथील ई-क्लास ग् क्र.०९, एकूण क्षिे ३.९४ 
हे.आर. पकैी १.२० हे.आर. जमीन िासन ननणणय क्र. डब्ल्यएुलपी-
१००७/प्र.क्र.१६/र्-१, ठद.२३/०१/२००७ नसुार व्याघ्र प्रकल्पामळेु बाधीत झालेल्या 
दोन प्रकल्प्स्तताींना वठहतीकरीता प्रदान करण्यात आली आहे. मौजे वडगाव 
र््तपेरू मध्ये ग् क्र.२३७ क्षेि ६.३१ हे.आर. एर्-क्लास जमीन गाविाण 
ववस्तताराकरीता राखीव आहे. ग् क्र.०९ हा गाविाण ववस्तताराच्या दृष्ीन े
राखीव िेवण्याबाबत ७/१२ वर नोंद नाही.  
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(३) वर नमदू प्रकल्प्स्तताींना मींजूर झालेल्या जमीनीपकैी एक प्रकल्प्स्ततास 
ताबा देण्याची प्रकक्रया पणूण झाली आहे. दसु-या प्रकल्प्स्ततास जमीनीचा ताबा 
देण्यापवूी ्ामस्तथाींनी आक्षपे नोंदववला असनू ववभागीय आयकु्त, अमरावती 
याींच्याकड े प्रकरण दाखल केले आहे. ववभागीय आयकु्त, अमरावती याींनी 
ठद.१६/०३/२०१८ च्या पिान्वये महाराषर जमीन महसलू अचधननयम १९६६ च्या 
कलम २५७ नसुार जजल्हाचधकारी, अमरावती याींच्याकड े दाद मागावी अस े
्ामस्तथाींना कळववले आहे. परींत ु्ामस्तथाींनी अद्याप याबाबत जजल्हाचधकारी, 
अमरावती याींच्याकड ेदाद माचगतलेली नाही.  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

रायगड जजल््यातील माणगाि विभागातील िृषी खात्यामध्ये  
ननविदा प्रकक्रयेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(७८) *  १२५२६५   श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), श्री.सांतोष दानिे 
(भोिरदन) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जजल्ह्यातील कृर्षी खा्यामध्ये माणगाव ववभागातील ननववदा 
प्रकक्रयेमध्ये लाखो रुपयाींचा गरैवापर होत असनू माणगाव कृर्षी ववभागातील 
अचधकारी स्तवतःच्या नातवेाईकाींना काम देत असल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये 
वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणासींदभाणत लेखी तक्रार मा.मखु्यमींिी, आयकु्त, 
कृर्षी ववभाग पणेु, जजल्हा अचधक्षक, कृर्षी अचधकारी, रायगड, उपववभागीय 
कृर्षी अचधकारी, माणगाव, ववभागीय कृवर्ष सह सींचालक, कोकण ववभाग 
याींच्याकड े करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने िासनाने या प्रकरणाची चौकिी 
केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार या गरैव्यवहारातील सींबींचधत दोर्षीींवर िासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) अींित: खरे आहे.  
     या  सींदभाणत तक्रार प्राप्त झाली आहे. 
(३) व (४) प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्षींगाने ववभागीय कृवर्ष सहसींचालक, कोकण 
ववभाग याींनी जजल्हा अचधक्षक कृवर्ष अचधकारी, िाणे याींची आणण जजल्हा 
अचधक्षक कृवर्ष अचधकारी, रायगड याींनी कृवर्ष उपसींचालक व तालकुा कृवर्ष 
अचधकारी याींची चौकिी अचधकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. चौकिीअींती 
पढुील कायणवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

लॉटरी िां पयायाांिडून थिीत महसूलाची रक्िम िसूल िरण्याबाबत 
  

(७९) *  १२५७०९   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उप सींचालक तथा उप आयकु्त लॉ्री कर याींनी ठदनाींक २२ जुल,ै २०१६ 
रोजीच्या पिान्वये माहे माचण, २००७ त ेऑक््ोबर, २००९ या कालावधीतील 
लॉ्री कीं पन्याींकडून िासनास ९३३.१४ को्ी रुपये महसलू येणे बाकी 
असल्याचे कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लॉ्ऱ्या कीं पन्याींकडून थकीत असलेल्या महसलूाची वसलूी न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदरहू महसलूाची वसलूी न करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्या येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) उच्च न्यायालयात लॉ्री प्रवतणकाींनी महाराषर लॉ्री कर 
अचधननयम,२००६ ववरोधात याचचका दाखल केल्या हो्या. ्यावर ठदनाींक ६-३-
२००७ रोजी तसेच २०-३-२००७ रोजी उच्च न्यायालयाने कायद्याची 
अींमलबजावणी करण्यासींदभाणत जबरदस्ततीची कारवाई न करण्याबाबत अींतररम 
आदेि ठदले. न्यायालयाने सन २००९ मध्ये अींनतम ननणणय ठदला. 
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न्यायालयाच्या ननणणयानींतर ननयशमतपणे आगाऊ लॉ्री कर ठदनाींक ३०-६-
२०१७ पयांत वसलू करण्यात आला आहे. 
     न्यायालयाचा अींनतम ननणणय येईपयांत सन २००७ त े २००९ या 
कालावधीत अन्य राज्याींच्या लॉ्री प्रवतणकाींनी लॉ्री कर भरणा केला नाही.  
महाराषर लॉ्ऱ्याींवरील कर अचधननयम, २००६ मधील कलम १८ नसुार जमीन 
महसलुाच्या थकबाकी प्रमाणे वसलुी करण्याकरीता सींबींधीत जजल्हाचधकारी 
याींना कळववण्यात आलेले होत.े तथावप, थकबाकीदार प्रवतणक कीं पन्या ्याींनी 
ठदलेल्या प््यावर आढळून येत नाही असे जजल्हाचधकारी, मुींबई िहर व 
उपनगर याींनी कळववले. तसेच बकायदाराच्या नावे चल/अचल सींप्ती ननरींक 
असल्याचे जजल्हाचधकारी, नागपरू याींनी कळववले म्हणून सदरची थकीत 
लॉ्री कराची प्रकरणे, सहपोशलस आयकु्त, आचथणक गनु्हे िाखा, मुींबई 
याींच्याकड ेकारवाईसािी पािववण्यात आली. 
     अन्य राज्याींच्या लॉ्री प्रवतणक कीं पन्याववरुध्द ्याींनी महाराषर 
िासनाच्या लॉ्री ववभागाची रु.९३३.१४ को्ी रक्कमेची र्सवणूक केल्याने 
शिवडी पोलीस िाणे ग.ुर. क्र.८९/१६ कलम ४२०,१२०(ब) भा.द.वव.स. सह 
कलम ३,४ सह १५ महाराषर लॉ्री कर अचधननयम अन्वये ठद.१२-०९-२०१६ 
रोजी दाखल करण्यात आला असनू आ.ग.ुवव.ग.ुर.क्र. ७८/१६ अन्वये या 
गनु्हयाचा तपास आचथणक गनु्हे ववभागाकडून करण्यात येत आहे. 

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

राज्यातील शसांचन प्रिल्पाची अपूणव िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(८०) *  ११६८०३   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), प्रा.(श्रीमती) मेधा 
िुलिणी (िोथरुड), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), डॉ.शमशल ांद माने 
(नागपरू उत्तर), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू 
दषक्षण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ३५९ बाींधकामाधीन शसींचन प्रकल्पाची ककींमत ९४ हजार ४६३ 
को्ी रूपयाींवर पोहचली असताींना शस ींचन प्रकल्पाींची काम प्रलींत्रबत 
असल्याबाबतची बाब ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ज्या प्रकल्पाींचे काम सरुू आहेत ्यातील अनेक प्रकल्पाींच्या 
कालव्याींना तड ेगेले असनु ्याींच्या ककींमतीत आणखी ठदवसेंठदवस वाढ होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  तापी, ववदभण, गोदावरी, कोकण, कृषण खोरे पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ या वधैाननक आणण स्तवाय्त शसींचन महामींडळाच्या माध्यमातनू 
जलसींपदा ववभाग राज्यातील शसींचन ववकासाची कामे करीत असनू यासािी 
या सवण महामींडळाच्या एका वर्षाणत ३० ठदवसाींच्या कालवधीत ककमान १२ 
बिैका होणे अपेक्षक्षत असल्याची ननयमात तरतदू असताना गेल्या सहा मठहने 
झाले तरी ननयामक मींडळाची बिैक झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळाने कृषणा खो-यातील 
सवण शसचींन प्रकल्पाची अपणुण कामे अद्याप पणुण केलेली नसल्याने माहे मे, 
२०१८ मध्ये महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ आयोजजत आढावा 
बिैकीत मा.जलसींपदा मींिी व राज्यमींिी याींनी सदरहू  कामे पणूण करुन 
शसींचन क्षमता अचधक वाढववण्यात यावी असे आदेि जलसींपदा ववभागाच्या 
अचधका-याींना ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ्यानसुार राज्यातील अपणूण शस ींचनाची कामे ता्काळ पणूण 
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) राज्यातील ३३४ बाींधकामाधीन शसींचन प्रकल्पाींची १ 
एवप्रल, २०१८ रोजीची एकूण उवणरीत ककींमत समुारे रु.९४,४६३ को्ी इतकी 
आहे. 
(२) दरसचूीमधील दरातील वाढ, भसूींपादन व पनुवणसन ककींमतीत वाढ, 
अनरु्षींचगक खचाणतील (आस्तथापना इ.) वाढ इ्यादी कारणाींमळेु प्रकल्पाींच्या 
ककींमतीमध्ये वाढ होणे स्तवाभाववक आहे. तथावप, अनेक बाींधकामाधीन 
प्रकल्पाींच्या कालव्याींना तड ेगेले, अिी वस्ततजुस्तथती नाही. 
(३) ववववध महामींडळाींच्या ननयामक मींडळाींच्या बिैक खालीलप्रमाणे घेण्यात 
आल्या आहेत. 
     महाराषर कृषणा खोरे ववकास महामींडळ, पणेु याींची ९६ वी बिैक 
ठद.३१/०१/२०१८ रोजी व ९७ वी बिैक ठद.०६/०६/२०१८ रोजी झाली आहे. 
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     ववदभण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपरू याींची ६८ वी बिैक 
ठद.३१/०१/२०१८ रोजी, ६९ वी बिैक ठद.०८/०३/२०१८ रोजी  व ७० वी बिैक 
ठद.०६/०६/२०१८ रोजी झाली आहे. 
     कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळ, िाणे याींची ७१ वी बिैक 
ठद.३१/०१/२०१८ रोजी व ७२ वी बिैक ठद.०६/०६/२०१८ रोजी झाली आहे. 
     गोदावरी मरािवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींची ६५ 
वी बिैक ठद.०६/०६/२०१८ रोजी झाली आहे. 
     व तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ, जळगाव याींची ५५ वी बिैक 
ठद.३१/०१/२०१८ रोजी व ५६ वी बिैक ठद.०६/०६/२०१८ रोजी झाली आहे. 
 
(४) मा. मींिी, जलसींपदा याींचे अध्यक्षतखेाली व मा.राज्यमींिी, जलसींपदा याींच े
उपजस्तथतीत ठदनाींक ०५/०५/२०१८ रोजी शस ींचन भवन, पणेु येथे महाराषर 
कृषणा खोरे ववकास महामींडळाींतगणत असलेल्या प्रकल्पाींच्या कामाबाबत आढावा 
बिैक सींपन्न झाली. कृषणा खोऱ्यातील ववववध प्रकल्प हे यिस्तवीरी्या पणूण 
करण्यात आले असनू उवणररत शसींचन प्रकल्पही पणूण करून कृषणा खोऱ्याची 
शस ींचनक्षमता वाढववण्यासािी अचधकाऱ्याींनी प्रय्न करावेत, अिा सचूना 
आढावा बिैकीमध्ये सवण अचधकाऱ्याींना ठदल्या आहेत. 
(५) पढुील ३ वर्षाणमध्ये प्र्यक्ष शसींचनाचा लाभ ितेकऱ्याींस शमळू िकेल, अिा 
प्रकल्पाींना प्राथम्याने अथणसींकल्पीय तरतदू उपलब्ध करुन प्रकल्प पणूण 
करण्याचा प्रय्न करण्यात येतो. तसेच राज्यातील अपणूण शस ींचन प्रकल्प पणूण 
करण्यासािी प्रधानमींिी कृर्षी शस ींचन योजनेत समाववष् २६ प्रकल्पाींना सन 
२०१६-१७ त े२०१९-२० या कालावधीसािी रु.३८३० को्ीचे कें द्रीय अथणसहाय्य 
व रु.१२७७३ को्ीचे दीघणकालीन नाबाडणच्या कजाणस मींजुरी शमळाली असनू 
कें द्रिासनाकडून ननधी प्राप्त होत आहे. ववदभण, मरािवाड्यातील 
आ्मह्या्स्तत भागातील प्रकल्पाींसािी व उवणररत महाराषरातील दषुकाळ्स्तत 
भागातील प्रकल्पाींसािी (८३ लघ ुव ८ मोिे व मध्यम प्रकल्प) रु.१५३२५ को्ी 
ककींमतीचा वविरे्ष अथणसहाय्याचा (कें द्र : राज्य २५:७५) प्रस्तताव कें द्रिासनाच्या 
मान्यतचे्या अींनतम ्प्यातआहे. 
(६) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोसेखदुव प्रिल्पासाठी सांपाददत िेलेल्या जशमनीांचा  
िाढीि मोबदला शमळण्याबाबत 

(८१) *  १२२८३०   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसेखुदण प्रकल्पासािी चींद्रपरू जजल्हयातील ब्रम्हपरूी, सावली व शस ींदेवाही 
तालकु्यातील ितेकऱ्याींच्या िते जशमनी मोिया प्रमाणात सींपाठदत करण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ितेकऱ्याींच्या ज्या जशमनी सींपाठदत करण्यात येत आहेत 
्याचे ववक्रीपि तयार करीत असताींना अल्प प्रमाणात मोबदला देण्यात येत 
असनू कमी भावात ववक्रीपि तयार करण्यात येत असल्याने हजारो 
ितेकऱ्याींनी प्रनत हेक््री दहा लाख रूपये वाढीव मोबदला शमळण्यासािी 
कायणकारी सींचालक, ववदभण पा्बींधारे महामींडळ नागपरू, मखु्य अशभयींता, 
गोसीखुदण प्रकल्प याींना लोकप्रनतननधीसह ितेकऱ्याींनी लेखी ननवेदन ठदले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
गोसीखुदण प्रकल्पासािी चींद्रपरू जजल्हयातील ब्रम्हपरूी, सावली व शस ींदेवाही 
तालकु्यातील सींपाठदत करण्यात आलेल्या िते जशमनीचे प्रनत हेक््री दहा 
लाख रूपये वाढीव मोबदला देण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) प्रकल्पासािी आवशयक जमीनीचे सींपादन करणेत 
येत आहे. 
(२) असे ननवेदन क्षेत्रिय स्ततरावर प्राप्त झाले आहे. 
(३) ननवेदनाचे अनरु्षींगाने दराची तपासणी केली असता, ्यातनू असे प्रतीत 
होत ेकी दर ननजशचती ही गावननहाय होत असनू ्या कालावधीमध्ये गावात 
झालेले खरेदी ववक्री व्यवहार तसेच सदर कालावधीतील िीघ्र शसद्ध गणक 
(Ready Reacknor) यावर अवलींबनू असत,े या दोन्ही बाबी तपासनू 
जजल्हाचधकारी याींचे अध्यक्षतखेालील मलू्याींकन सशमती दर ननजशचत करत.े 
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यामळेु ठदलेले दर हे िासनाच्या प्रचशलत धोरणानसुार आहेत ्यामळेु वाढीव 
मोबदला देण्याचा प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात ‘सरोगसी’ तांत्रज्ञानाचा गैरिापर टाळण्यासाठी “टास्ति फोसव” ची 

ननशमवती िरण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(८२) *  ११७०२१   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.अशमत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू 
ग्रामीण), श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सरोगसी तींिज्ञानाचा वापर नेमका कुणी करावा याबाबत अद्याप 
कायदाच अजस्तत्वात नसल्याने सरोगसीवर ननयींिण िेवण्यासािी िासनाने 
‘्ास्तक र्ोसण’ ची ननशमणती करुन सरोगसी प्रकक्रया करणा-या रुग्णालयावर 
देखरेख करणारी यींिणा स्तथावपत केली जावी तसेच सरोगसी प्रकक्रयेसींदभाणत 
अणखल भारतीय आयवुवणज्ञान अनसुींधान पररर्षदेने िरवनू ठदलेल्या मागणदिणक 
त्वाचे का्ेकोरपणे पालन केले जावे अस े आदेि बाल हक्क आयोगाने  
राज्य सरकारला ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरोगसी तींिज्ञानाचा गरैवापर करुन सरोगे् आईच्या मदतीने 
दोन मलुी असताना जसलोक रुग्णालयात अवववाहीत असल्याचे बनाव् 
िपथपि सादर करुन पिुप्राप्ती करणा-या वप्या ववरोधात गनु्हे दाखल 
करण्याचे आदेि ठदनाींक ३ एवप्रल, २०१८ रोजी बालहक्क आयोगाने ठदले 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृत्रिमरर्या र्लन करुन वींध्य्वननवारण करणाऱ्या कें द्रासह 
रुग्णालयाींनी पीसीपीएनडी कायद्याींतगणत नोंदणी केली असली तरीही प्र्यक्षात 
ही कें दे्र सरोगसीद्वारे जन्माला आलेल्या मलुाींची माठहती देत नसल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, अणखल भारतीय आयवुवणज्ञान अनसुींधान पररर्षदेने िरवनू 
ठदलेल्या मागणदिणक त्वाची अींमलबजावणी करण्यासािी तसेच सरोगसीवर 
ननयींिण िेवण्यासािी ‘्ास्तक र्ोसण’ ची ननशमणती करण्यासह गरैवापर करणाऱ्या 
सींबींचधताींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) राज्यात सरोगसी तींिज्ञानाच्या वापराबाबत अद्याप कायदाच अजस्तत्वात 
नाही. महाराषर राज्य बालहक्क सींरक्षण आयोग याींनी प्रकरण क्र.९२ मध्ये 
ठद.२२ माचण, २०१८ रोजी पाररत केलेल्या शिर्ारिीचा अ्यास करुन या 
सींदभाणत सरोगसी कायणप्रणाली ननजशचत करण्यासािी ठद.२.७.२०१८ च्या 
िासनननणणयान्वये सशमती गिीत करण्यात आली आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

सािदा (जज.जळगाांि) येथे ग्रामीण रुग्णालय िायावयािीत िरण्याबाबत 
(८३) *  १२४७७८   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) सावदा (जज.जळगाींव) येथे ्ामीण रुग्णालय कायाणन्वीत करण्यासािी पद 
ननशमणती व इमारत बाींधकामाच्या प्रस्ततावास मींजूरी देण्याची मागणी स्तथाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा दरम्यान ननवेदनाव्दारे प्रधान 
सचचव, सावणजननक आरोग्य ववभाग याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास,उक्त ननवेदनाच्या अनरु्षींगाने सावदा ्ामीण रुग्णालय 
कायाणन्वीत करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) ्ामीण रुग्णालय, सावदा येथील पदननमीतीस 
ठद.२३.०५.२०१८ च्या िासन ननणणयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
रुग्णालयाच्या नवीन इमारत बाींधकामाकरीता अींदाज आराखड्यास प्रिासकीय 
मान्यता देण्याचा प्रस्तताव प्राप्त झाला असनु, ्यावर कायणवाही सरुु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही.  

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

शगेाांि (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागात  
होत असलेली अिैध िकृ्षतोड 

(८४) *  १२०१२३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.नसीम 
खान (चाांददिली) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) िगेाींव (जज.बलुढाणा) तालकु्यातील ्ामीण भागात प्रिासनाच्या 
दलुणक्षपणामळेु कोळसा मार्ीया अवधै वकृ्षतोड करुन ्याची बेकायदेिीर 
वाहतकू करत असल्याच े ठदनाींक १७ मे, २०१८ रोजी वा ्यासमुारास 
ननदिणनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची  िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीनसुार अवधै वकृ्षतोड वाहतकू रोखण्यासह येथील 
कोळसा मार्ीयाींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) श्री.ठदलीप गोवधणन रािोड, रा.पाथडी 
याींनी मौ. कालवड, ग. नीं. ७ येथील खाजगी जशमनीवर ववनापरवाना कोळसा 
भट्टी लावनू कोळसा सािववणेबाबत वनगनु्हा क्र. ६४०/२३, ठद.१५.०४.२०१८ 
रोजी नोंदववण्यात आला आहे. तसेच श्री. राज ू चींद्रभान रािोड, रा. पाथडी 
याींनी मौ. किोरा, ग् नीं. २०८ मधील खाजगी जशमनीवर ववनापरवाना 
कोळसा भट्टी लावनू कोळसा सािववणेबाबत वनगनु्हा ६४०/२५, ठद.१५.०५.२०१८ 
रोजी नोंदववण्यात आला असनू प्रकरणी भारतीय वन अचधननयम, १९२७ च्या 
कलम ६८ (१) (ए) मधील तरतदुीनसुार सहायक वनसींरक्षक (प्रादेशिक व 
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कॅम्पा), बलुढाणा याींच्या अनकु्रमे ठद.२१.०४.२०१८ व ठद.२१.०५.२०१८ रोजीच्या 
आदेिान्वये अपराधाबद्दल प्र्येकी रू.५०००/- इतकी रक्कम वसलू करण्यात 
आली आहे. 
     क्षिेीय अचधकारी / कमणचारी याींच्यामार्ण त  अवधै वकृ्षतोड व वाहतकू 
रोखण्याकररता वनक्षिेाची ननयशमत तपासणी व गस्तत करण्यात येत.े  
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मौजे शशरिली िेलोंडिेाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील  
प्रिल्पाच ेिाम बांद असल्याबाबत 

(८५) *  ११७७६७   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे शिरवली वेलोंडवेाडी (ता.चचपळूण, जज.र्नाचगरी) येथे शसमेलगत लघ ु
पा्बींधारे प्रकल्पाचे काम ४० ्क्के पणूण झाल्यानींतर गेल्या पाच वर्षाांपासनू 
बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्प्स्तताींच्या मागण्याींची पतूणता न झाल्याने सदरहू काम 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
प्रकल्प्स्तताींच्या मागण्या पणूण करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) प्रकल्पाचे काम १५ % पणूण झाले आहे. 
(२) होय.   
     सदर प्रकल्पासािी  भसूींपादन प्रकक्रया जुन्या भसूींपादन कायद्या प्रमाणे 
प्रगतीपथावर होती, परींत ु सदर प्रस्तताव  सन २०१३ च्या नववन भसूींपादन 
कायद्यामळेु व्यपगत झाले. प्रकल्प्स्तताींच्या भसूींपादन मोबदला ववर्षयक 
मागण्याींची पतूणता न झाल्याने काम  प्रलींत्रबत आहे. 
(३) येलोंदवाडी प्रकल्पाींतगणत मौ. नारदखेरकी, देवखेरकी व शिरवली ही गावे 
बाचधत होत आहे. ्यापकैी मौजे नारदखेरकी व देवखेरकी या गावातील 
प्रकल्प्स्तताींचे खाजगी वा्ाघा्ीने थे्  खरेदी पध्दतीने भसूींपादन करावयाच्या 
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रु.५३.३२ को्ी च्या प्रस्ततावास जजल्हाचधकारी, र्नाचगरी याींनी ठद.२७/१०/२०१७ 
रोजीच्या बिैकीत मींजूरी ठदली. ्यापकैी रु.२४.९० को्ी चे वा्प करण्यात 
आले आहे. उवणररत मोबदला वा्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच मौज े
शिरवली गावच्या भसूींपादनाची कायणवाही प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

मुळशी (जज.पुणे) येथे रामनदीच्या ब्ल्यू लाईन-रेड लाईनमध्ये 
भराि िरून इमारती उभारल्याबाबत 

(८६) *  ११७३८६   श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मळुिी (जज.पणेु) येथे स्तकाय आय या बाींधकाम व्यावसानयकाने 
रामनदीच्या ब्ल्य ू लाईन-रेड लाईन मध्ये भराव करून इमारती उभारल्याचे 
माहे म,े २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
 

(२) असल्यास, खडकवासला पा्बींधारे ववभागाने दिणववलेल्या रामनदी-१, 
भगूाव तळे चॅनल ०/०० त ेरानवारा चॅनल ७१०० मी्र च्या पररक्षेिात ब्ल्य ू
लाईन-रेड लाईन मध्ये भराव करून स्तकाय आय आयररस प्राइम या नावाने 
क्र.३, ४, ४अ, ५, ६, ७, ८, ९, १६, १५ ्ॉवर उभे केले असनू काम वेगाने सरुु 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्तकाय आय आयररस प्राइम या बाींधकाम व्यावसानयकाने सदर 
प्रकल्प उभारताींना जलसींपदा, पयाणवरण व वन ववभागाचे ननयम डावलनू केली 
असनू अनेक ठिकाणी नदीचा प्रवाह रोखून बाींधकाम करून रस्तत ेही ववकशसत 
केले असल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व ्यानसुार 
सदर ठिकाणी अनचधकृत बाींधकाम करणाऱ्या दोर्षीींवर  िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रशन उद्् ावत नाही. 
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(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

शासिीय लाभाथ्याांच्या “थेट लाभ हस्तताांतर (डीबीटी)” या योजनेबाबत 
(८७) *  ११७१४५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :  
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय योजनेचा र्ायदा थे् लाभार्थयाांना शमळावा यासािी 
लाभार्थयाांच्या बँक खा्यात पसेै ्ाकले जाण्याच्या “थे् लाभ हस्तताींतर” 
(डीबी्ी) या योजनेला ववववध ववभागाकडून ववरोध केला जात असनू, 
लाभार्थयाांना थे् पसेै न देता पवूीप्रमाणेच वस्तत ूखरेदी करुन ठदल्या जाव्यात 
याकररता ननयोजन ववभागाकड ेशिक्षण, कृर्षी व अल्पसींख्याींक ववभाग मागणी 
करीत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे कायव ्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, ्यानसुार “थे् लाभ हस्तताींतर” (डीबी्ी) च्या सींदभाणत 
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ननयोजन ववभागाच्या ठदनाींक ५.१२.२०१६ च्या िासन ननणणयाच्या 
अनरु्षींगाने ववववध कल्याणकारी योजनाींमध्ये व्यक्तीगत लाभार्थयाांना वस्ततु 
स्तवरुपात शमळणाऱ्या लाभाचे हस्तताींतर, ्याींच्या बँक खा्यात थे् लाभ 
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हस्तताींतरण (DBT) करणेबाबतच्या प्रकक्रयेतनू वस्तत ू वगळणेबाबत मींिालयीन 
ववभागाींकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्ततावाींवर ववचारववननमय करुन मा.मखु्यमींिी 
याींच्या मान्यतकेरीता प्रस्तताववत करणे तसेच यासींदभाणत  उपजस्तथत होणाऱ्या 
समस्तयाींचे ननराकरण करण्यासािी मखु्य सचचव याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ननयोजन ववभागाच्या ठदनाींक १२.४.२०१८ च्या िासन ननणणयान्वये छाननी 
सशमती स्तथापन करण्यात आली आहे. 
(३) ननयोजन ववभागाच्या ठदनाींक १५.३.२०१८ च्या िासन ननणणयान्वये 
“चषमा” ही बाब तसेच ठदनाींक ४.७.२०१८ च्या िासन ननणणयान्वये र्क्त चाल ू
िकै्षणणक वर्षाणकरीता “गणविे” ही बाब डीबी्ी प्रकक्रयेतनू वगळण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

सुिोंडी (ता.दापोली, जज. रत्नाधगरी) येथे धगधाडाांच्या सांिधवनासाठी 
उभारण्यात आलेले पदहले खाद्य िें द्र बांद झाल्याबाबत 

(८८) *  ११७०८०   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सकुोंडी (ता.दापोली, जज.र् नाचगरी) येथे राज्यातील नामिरे्ष होणाऱ्या 
पक्षाींच्या यादीतील चगधाडाींच्या सींवधणनासािी उभारण्यात आलेले पठहले, 
खाद्यकें द्र बींद झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा ्यादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचे खाद्यकें द्र चालवण्याकररता वन ववभागाकड े ननधी 
नसल्याने पररसरातील स्तथाननक गावकऱ्याींना मतृ जनावरे खाद्यकें द्रात 
्ाकण्याकररता परेुसा ननधी शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सकुोंडी येथील बींद अवस्तथेत असणारे चगधाडासािीचे खाद्यकें द्र 
सरुु करण्याकररता स्तथाननकाींना मतृ अवस्तथेतील जनावरे सदर खाद्यकें द्रात 
्ाकण्याकररता  ननधी शमळण्यासािी िासनाने कोणती कायवाणही केली वा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) मौजे सकुोंडी ता.दापोली येथील  
पररसरात वनववभागाची जागा नसल्याने भाड े त्वावर जागा घेऊन 
चगधाींडाींकररता खाद्य कें द्र चालववण्यात येत आहे. जागा मालकाने जागा 
भाडयाने देण्यास एवप्रल, २०१७ पासनू नकार दिणववला होता. तथावप, चगधाड 
खाद्य कें द्राकररता योग्य ठिकाण शमळत नसल्याने जमीन मालक श्री. मींदार 
रमेि शिींदे याींनी प्रनत वर्षण भाड ेवाढ करुन जागा भाड ेत्वावर देणेस सींमती 
दिणववली आहे. ्याअनरु्षींगाने  चगधाींडाींकररता खाद्य कें द्र सरुू करणेची 
कायणवाही सरुू आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
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