
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गरुुिार, ददनाांि २१ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण ३०, १९३९ ( 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 - ७२ 
------------------------------------- 

  
लातूर जजल््यातील तािरजा मध्यम प्रिल्पातून होत  

असलेल्या पाणी गळतीबाबत 
(१) *  १०२४१९   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण)  सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जिल्ह्यातील तावरिा मध्यम प्रकल्हपाचे गे् नादरुुस्त झाले असनू 
साींडव्यास भेगा गेल्हयाने प्रकल्हपातील पाणी वाहून िात असल्हयामळेु सदर गे् 
व साींडव्याची दरुुस्ती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड े
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, गत दोन वर्ाापासनू मा.मखु्यमींत्री, मा.पालकमींत्री व सींबधधत 
अधधकारी याींच्याकड े सातत्याने मागणी करूनही तसेच मा.िलसींपदा मींत्री 
याींनी लातरू येथे घेतलेल्हया आढावा बठैकीत आदेश देऊनही आतापयतं सदर 
दरुुस्ती करण्याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, त्यानसुार उक्त 
प्रकल्हपाच्या साींडवा व गे्ची दरुुस्ती करण्यासह दरुुस्तीकड ेदलुाक्ष  करणा्या 
सींबधधत दोर्ी अधधका् याींवर कारवार करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, सदर ववर्याचे ददनाींक २६.०७.२०१७ चे 
ननवेदन प्राप्त आहे. 
(२)  मा.िलसींपदा मींत्री याींनी दद.२.६.२०१६ रोिी लातरू येथे झालेल्हया आढावा 
बठैकीत यासींदभाात आदेश ददले आहे. 
(३) व (४) गळती थाींबववण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योिना 
सचूववण्याबाबत अधीक्ष क अभभयींता (दरवाि)े मध्यवती सींकल्हपधचत्र सींघ्ना, 
नाभशक याींना गे् सींकल्हपन करण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे. सदर 
सींकल्हपन प्राप्त झाल्हयानींतर दरुुस्तीची कायावाही करण्याचे ननयोजित आहे. 

----------------- 
  
शसांधदुगुव जजल्हयातील रॉमा िेअर सेंटर िायावजवित िरण्यासह जजल्हा 

ि उपजजल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(२) *  १०३१५१   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भस ींधदुगुा जिल्हहयात माकडताप, लेप््ो व डेंग्य ू या रोगाींमळेु रूग्णाींच्या 
सींख्येत वाढ होत असताना जिल्ह्यात जिल्हहा रुग्णालय, कणकवली व 
सावींतवाडी उपजिल्हहा रुग्णालयातील एकूण मींिरू पदाींपकैी ४०८ वदै्यकीय पदे 
ररक्त असनू जिल्हहा रूग्णालयातील १२९ ररक्त पदाींपकैी वदै्यकीय 
अधधका् याींची ७० पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, भस ींधुदगुा जिल्हहयातील रूग्णाींना गोवा, कोल्हहापरू, बेळगाव 
आणण मुींबर्ाच्या रूग्णालयाींवर वदै्यकीय उपचारासाठी अवलींबनू रहावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत यापवूी अभभनव फॉऊीं डशेनने मुींबर्ा उच्च न्यायालयात 
याधचका दाखल केली असता त्यावरील सनुावणीच्या वेळी शासनाने सावींतवाडी 
व कणकवली या उपजिल्हहा रूग्णालयासह मौि ेतरळे येथे ट्रॉमा केअर से्ं र 
उभारण्याची हमी न्यायालयात देऊन १० वर् ेझालेली असतानाही सदरहू ट्रॉमा 
केअर से्ं र आिभमतीस कायााजन्वत झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, भस ींधुदगुा जिल्हहयातील ट्रॉमा केअर से्ं र कायााजन्वत करण्यासह 
जिल्हहा व उपजिल्हहा रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     भसींधुदगुा जिल्ह्यात यावर्ी माकडताप आणण लेप््ो या आिाराींच्या 
रुग्णाींमध्ये वाढ झालेली असनू डेंग्य ूरुग्णामध्ये घ् झालेली आहे. 
     भसींधुदगुा जिल्ह्यात जिल्हहा रुग्णालयासह असलेल्हया एकूण ११ 
रुग्णालयामध्ये ८३२ पदे मींिूर असनू त्यापकैी ५४८ पदे भरलेली आहेत. 
जिल्हहा रुग्णालयातील १३० ररक्त पदाींपकैी वदै्यकीय अधधका्याींची २३ पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     काही गींभीर रुग्णाींना ववशरे्ज्ाींच्या सेवेकररता कोल्हहापरू, गोवा, मुींबर 
येथे सींदभभात करण्यात येत असले तरी र्तर रुग्णाींना जिल्हहयातील आरोग्य 
यींत्रणेमाफा त ववशरे्ज्ाींकडून उपचार देण्यात येतात. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
     सावींतवाडी आणण कणकवली येथील ट्रॉमाकेअर से्ं र बाींधून तयार 
असनू मनषुयबळासही मान्यता भमळालेली आहे. पदभरती आणण साधनसामगु्री 
उपलब्ध होताच ती कायााजन्वत होतील. 
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     तरळे येथील ट्रॉमाकेअर से्ं र साठी िागा उपलब्ध करुन घेण्याची 
कायावाही सरुु आहे.  
(४) भस ींधुदगुा जिल्ह्यातील सावींतवाडी आणण कणकवली येथील ट्रॉमा केअर 
से्ं र साठी मनषुयबळ मींिूर झाले असनू पढुील कायावाही सरुु आहे.  
     तसेच शासनाचे पररपत्रक दद. २६.१०.२०१६ अन्वये वदै्यकीय अधधकारी, 
ग्-अ (ग्रेड पे रु.५४००) सींवगााची ररक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हहास्तरावर 
जिल्हहाधधकारी याींच्या अध्यक्ष तखेाली गठीत केलेल्हया सभमतीमाफा त 
मलुाखतीद्वारे भस ींधदुगुा जिल्हहयात ८ पदे भरण्यास मींिरुी देण्यात आली आहे. 
     तसेच शासन आदेश दद.७.१२.२०१७ नसुार जिल्हहा रुग्णालय, भस ींधुदगुा 
येथील २ पदे, उपजिल्हहा रुग्णालय, सावींतवाडी येथील १ पद व तालकुा 
आरोग्य अधधकारी, कणकवली येथील १ पद, उपजिल्हहा रुग्णालय कणकवली 
येथील १ पद याप्रमाणे भस ींधुदगुा जिल्ह्यात एकूण ५ वदै्यकीय अधधकारी 
(ववशरे्ज्) पदे भरण्यात आली आहेत. 
     तसेच ग्-क ची ररक्त पदे भरण्यास उपसींचालक, आरोग्य सेवा, 
कोल्हहापरू मींडळ याींच्यास्तरावर अिा मागववण्यात आले आहेत. तसेच ग्-ड 
मधील ६८ पदे भरण्यासाठी ऑगस््, २०१७ मध्ये भरती प्रक्रियया राबववण्यात 
आली असनू त्यापकैी ५३ उमेदवार हिर झाले आहेत.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

ननगि ेबु. (ता.िेल्हे, जज.पुणे) येथे पाझर तलाि  
फुटुन शतेीच ेझालेले नुिसान 

(३) *  ९७९५७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.राहूल िुल (दौंि) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननगड े ब.ु (ता.वेल्हहे, जि.पणेु) येथील जिल्हहा पररर्देच्या लघपुा्बींधारे 
ववभागाचा ननकृष् दिााचा पाझर तलाव फु्ुन समुारे दीड क्रिक.मी. 
अींतरापयतंची शकेडो एकर शतेी वाहून गेली असल्हयाच ेमाहे िुल,ै २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, पाझर तलाव फु्ुल्हयामळेु बींधा् याच्या खचाासह वपके व शतेीच े
समुारे १० को्ी रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबतची चौकशी करुन सदर ननकृष् दिााचा तलाव 
बाींधलेल्हया ठेकेदारावर कारवार करण्यासह नकुसानग्रस्ताींना आधथाक मदत 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अशींत: खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
(३) व (४) मौिे ननगड े ब.ु ता.वेल्हहे, जि.पणेु येथील पाझर तलाव फु्ुन 
झालेल्हया नकुसानीचे सींयकु्त पींचनामे सींबींधधत महसलु यींत्रणेमाफा त करण्यात 
आलेले असनू, त्याबाबतचा अहवाल जिल्हहाधधकारी कायाालय, पणेु याींना सादर 
करण्यात आला आहे. सींबींधधत ठेकेदाराने सामाजिक  बाींधधलकीच्या नात्याने 
शतेीचे व बाींधाचे झालेल्हया नकुसानीची दरुुस्ती करुन देण्याबाबत अनत. मखु्य 
कायाकारी अधधकारी, जि.प.पणेु कायाालयास लेखी कळववलेले असनू 
त्याबाबतची कायावाही तात्काळ करण्यात येत आहे. याबाबत सींबींधधत 
ठेकेदारास िबाबदार धरुन कामाचे देयक रोखण्यात आले आहे. 

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

मालेगाि (जज.नाशशि) उपिन विभाग ि सुरगाणा  
िनपररक्षेत्राच्या हद्दीत झालेली िकृ्षतोि 

(४) *  ९५८२८   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जि.नाभशक) उपवन ववभागाच्या हद्दीतील मालेगाव तालकु्यातील 
गाळणे, नागझरी, धच ींचव,े भश ींदवाडी, ववराणे, पोहाणे, रामपरुा आदी भागातील 
२२५ हेक््रवर असलेल्हया िींगलामधील ४०० हून अधधक खैर प्रिातीच्या 
वकृ्ष ाींची र्लेजक्ट्रक क्रद्वारे तोड करून लाकूड चोरी करण्यात आल्हयाच े
ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) तसेच गिुरातच्या सीमेवरुन महाराषट्रातील नाभशकच्या सरुगाणा 
वनपररक्ष ेत्राच्या हद्दीत घसुखोरी करुन खैराची तस्करी केली िात असल्हयाचेही 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर वकृ्ष तोड 
करणा्याींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) नाभशक वनवतृ्तातील मालेगाव उप वन 
ववभागातील मालेगाव वनक्ष ेत्रातील गाळणे पररमींडळातील गाळणे-१ 
ननयतक्ष ेत्रात राखीव वन कक्ष  य.४२४, ४२५ भशींदवाडी (नागझरी) येथे ३०६ खैर 
वकृ्ष  व ववराणे पररमींडळातील धचींचवे ननयतक्ष ेत्रातील मौिे पोहाणे राखीव वन 
क.नीं.४२१ मध्ये खैर वकृ्ष  ६३ व ननमवकृ्ष -१ अशी एकूण ३७० वकृ्ष ाींची 
(घ.मी.१८.५६२) तोड झाल्हयाचे ददनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी ननदशानास 
आलेले आहे. 
(२) नाभशक वनवतृ्तातील पवूा नाभशक वन ववभागातील सरुगाणा वनक्ष ते्रात 
माहे एवप्रल २०१७ मध्ये खैर प्रिाती बाबत अवधै वाहतकुीची एक घ्ना 
ननदशानास आली आहे. याबाबत प्रथम गनु्हा ददनाींक १२/०४/२०१७ िारी केला 
आहे. 
(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी आरोपी श्री.बाबरुाव र्स-या राऊत याींना ददनाींक 
२६.१०.२०१७ रोिी अ्क करून त्याींचेकडील वाहन मदहींद्रा मॅक्स चौकशीकामी 
िप्त केले आहे. आरोपीस दद.२७/१०/२०१७ रोिी मे.ज्यडुी.मॅजिस््े्, मालेगाींव 
याींचे को्ाात हिर केले असता मा.को्ााने ददनाींक ४.११.२०१७ पयतं फॉरेस्् 
कोठडी ददली होती. तदनींतर ददनाींक ५.११.२०१७ पासनू आरोपीस न्यायालयीन 
कोठडी मींिूर करण्यात आली. चोरीस गेलेल्हया मालापकैी खैर ३१० नग ३.४४० 
घ.मी. एवढा िप्त करून ताब्यात घेतलेला आहे. र्तर ४ आरोपीींचा व चोरीस 
गेलेल्हया मालाचा शोध घेण्याचे काम चाल ू आहे. तसेच या प्रकरणी १ 
वनक्ष ेत्रपाल, २ वनपाल व ४ वनरक्ष क याींना िबाबदार धरुन त्याींचे ववरुध्द 
खात्यामाफा त ववभागीय चौकशी सरुु करणेत आलेली आहे. 
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     पवुा नाभशक वन ववभागातील सरुगाणा वनक्ष ेत्रात खैर वाहतकू प्रकरणी 
आरोपी श्री.गणेश मोतीराम वाघमारे यास ददनाींक २३.८.२०१७ रोिी अ्क 
करणेत येऊन ददनाींक २.११.२०१७ रोिी त्यास िामीन भमळाला आहे. आरोपी 
श्री. प्रववणभार क्रिककुभार प्ेल रा.वापी (गिुरात) याींस ददनाींक २८.८.२०१७ 
रोिी अ्क करणेत येऊन ददनाींक ३०.१०.२०१७ रोिी त्यास िामीन भमळाला 
आहे. आरोपी श्री.सींताभार दािीभार काळात रा.आरनार् (गिुरात) याींस 
दद.३०.८.२०१७ रोिी अ्क केली असनु तो मा.प्रथम वगा न्यायदींडाधधकारी, 
ददींडोरी याींचे न्यायालयीन कोठडीत असनू पढुील तपास सरुु आहे. 

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

राज्यातील दमणगांगा-वपांजाळ ि पार-तापी-नमवदा नदीजोि  
प्रिल्प पूणव िरण्याबाबत 

  

(५) *  ९६१८७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.ददलीप िळसे-
पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा 
िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.पांिज भजुबळ 
(नाांदगाि), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण 
पिूव) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासन व कें द्र शासनाच्या सहकायााने राज्यातील दमणगींगा-वप ींिाळ 
व पार-तापी-नमादा नदीिोड प्रकल्हप पणूा करण्याबाबत माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास,या प्रकल्हपाच े स्वरुप काय असनू त्यासाठी क्रिकती खचा येणार 
आहे, 
(३) असल्हयास, या प्रकल्हपामळेु राज्यातील कोणकोणत्या भागाींना भस ींचनाचा 
उपयोग होणार असनू क्रिकती भस ींचन क्ष मता वाढणार आहे, 
(४) असल्हयास, सदर दोन्ही प्रकल्हप तात्काळ पणूा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) ददनाींक ३ मे, २०१० रोिी तत्कालीन मखु्यमींत्री, 
महाराषट्र राज्य, गिुरात व कें द्रीय िलसींसाधन मींत्री याींच्यामध्ये दमणगींगा-
वप ींिाळ व पार-तापी-नमादा या गिुरात व महाराषट्र राज्यातील आींतरराज्य 
नदीिोड योिनाींच्या सींदभाात राषट्रीय िलववकास अभभकरणामाफा त (NWDA) 
सदर योिनाींचे सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार करण्याच्या अनरु्ींगाने 
सामींिस्य करार झालेला आहे. 
(२) दमणगींगा-वप ींिाळ योिनेद्वारे दमणगींगा खो्यातील महाराषट्राच्या 
हद्दीतील महाराषट्राच्या वाट्याचे पाणी मुींबर शहराच्या वपण्याच्या पाण्याच्या 
प्रयोिनासाठी वळववणे हा मखु्य उद्देश आहे. राषट्रीय िलववकास अभभकरणान े
तयार केलेल्हया या योिनेच्या सववस्तर प्रकल्हप अहवालानसुार प्रकल्हपाची 
क्रिकींमत रु. २७४६.६१ को्ी र्तकी आहे. 
(३) दमणगींगा-वप ींिाळ नदीिोड प्रकल्हप हा मुींबर शहराच्या वपण्याच्या 
पाण्यासाठी तसेच पार-तापी-नमादा नदीिोड प्रकल्हप नवसारी, सरुत, डाींग, 
भरुच, सौराषट्र व कच्छ भागातील भसींचन व वपण्याच्या पाण्यासाठी ननयोजित 
आहे. 
(४) उपरोक्त प्रकल्हपाींची व्याप्ती, प्रकल्हपाींची क्रिकींमत व लाभ याींची ववभागणी 
तसेच पाण्याच्या दहश्याच्या ववभागणीबाबत दोन्ही राज्याींची सहमती 
झाल्हयानींतर पढुील अींमलबिावणीसाठी महाराषट्र शासन, गिुरात व कें न्द्र 
शासनासोबत सामींिस्य करार करण्यात येरल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे िळांब (ता.िसई, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीत शौचालय  
प्रोत्साहन योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

(६) *  १०३५६५   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुच े
(बदनापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौिे कळींब (ता.वसर, जि.पालघर) ग्रामपींचायतीत शौचालय प्रोत्साहन 
योिनेत प्रत्यक्ष  शौचालयाचे अनदुान लाभाथींना न देता लाखो रुपयाींचा 
गरैव्यवहार केल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार शौचालय प्रोत्साहन योिनेत गरैव्यवहार 
करणा्या दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय 
(२) शासनाने चौकशी केली असनू तत्कालीन ग्रामववकास अधधका् याने 
गरैव्यवहार केल्हयाच ेआढळून आले आहे. 
(३) दोर्ी असलेले तत्कालीन ग्रामववकास अधधकारी श्री.साहेबा डी. राठोड 
याींना जिल्हहा पररर्द सेवेतनू ननलींबीत करण्यात आले असनू, त्याींच्याववरुध्द 
ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चाळीसगाांि (जज.जळगाांि) तालुक्यातील नरभक्षि  
बबबट्याला जेरबांद िरण् याबाबत 

(७) *  १०३६०४   श्री.उवमशे पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) तालकु्यातील उींबरखेड,े वप ींपळगाव म् हाळसा, 
देशमखुवाडी व वरखेड े या गावातील दहा त े पींधरा क्रिक.मी. पररसरात 
आतापयतं नरभक्ष क बबब्याच् या हल्ह ल्ह यात चार बळी गेल्ह याची बाब ददनाींक 
१५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त् या समुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्ह यास, सदरहू घ्ना घडूनही नरभक्ष क बबब्याचा बींदोबस् त 
करण् यासाठी वन ववभागाकडून कोणतीही उपाययोिना करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबतची चौकशी करुन या भागातील नरभक्ष क बबबट्याला 
िेरबींद करण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) माहे िुल,ै २०१७ त े ददनाींक १५.११.२०१७ या 
कालावधीत चाळीसगाींव (जि.िळगाींव) तालकु्यातील उींबरखेड येथे २, 
देशमखुवाडी येथे १ व वरखेड े येथे १ असे एकूण ४ व्यक्तीींचा बबबट्याच्या 
हल्हल्हयात मतृ्य ुझाला आहे. 
(२) व (३) सदर पररसरात वारींवार होणारे बबबट्याींच े हल्हले पाहता आणखी 
मनषुयहानी ्ाळण्याच्या अनरु्ींगाने मखु्य वन्यिीव रक्ष क तथा प्रधान मखु्य 
वनसींरक्ष क (वन्यिीव) याींनी सदर नरभक्ष क बबबट्यास पारध करण्याची 
परवानगी ददली आहे. त्या अनरु्ींगाने सदर बबबट्यास िेरबींद करणे/ बेशधु्द / 
पारध करणा्या ५ पथकाींची ननभमाती  करण्यात आली होती.  तसेच १० टॅ्रप 
कॅमेरे, ४ वाहन गस्ती पथके, ४ पायी गस्ती पथके लावण्यात आले असनू 
सदर कामी १३० वन कमाचारी तनैात करण्यात आले होत.े दरम्यानच्या 
काळात ददनाींक ०९.१२.२०१७ रोिी सदर नरभक्ष क बबबट्यास पारध करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) आददिासी गािात  
ब्रम्हसती धरण बाांधण्याबाबत 

  

(८) *  १०२४३४   श्री.रवि राणा (बिनेरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथील आददवासी गावात उन्हाळ्याच्या ददवसात 
वपण्याचे शदु्ध पाणी भमळत नसल्हयाने आददवासी गावाींना मबुलक वपण्याच े
पाणी भमळण्यासाठी ब्रम््सती धरण बाींधण्याबाबत अनेक वर्ाापासनू मागणी 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीनसुार मेळघा्ातील आददवासी गावात ब्रम्हसती 
धरण बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मानधचत्र अ्यासानसुार १.८७ द. ल. घ. मी. पाणी ५०% ववश्वासाहातनेे 
उपलब्ध होऊ शकेल परींत ु सदर प्रकल्हपाची क्रिकींमत रु. ६५.८२ को्ी एवढी 
असनू प्रचलीत मापदींडात सदर योिना आधथाक व ताींबत्रक दृष्या असफल 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मनोधयैव योजनेच्या ननिषात बदल िेल्याबाबत 
  

(९) *  ९५४९८   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), िॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलात् कार व अभॅसड हल्ह ला झालेल्हया मदहला आणण लगिधगक अत् याचाराला 
बळी पडलेल्ह या बालकाींचे पनुवासन व त् याींना अथासहा य करण् यासाठी ‘मनोधैया’ 
योिनेच् या अथासहा य ननकर्ात बदल करण् याचा ननणाय राज् य मींबत्रमींडळाने 
माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, नवीन ननकर्ाींनसुार ओढवलेल्ह या घ्नेचा पररणाम म् हणून 
मदहला क्रिकीं वा बालकाींस कायमचे मनतमींदत् व अथवा अपींगत् व आल्ह यास, 
सामदुहक बलात् काराच् या प्रकरणाींत गींभीर र्िा झाल्ह यास क्रिकीं वा अॅभसड 
हल्ह ल्ह यात चेहरा ववद्रपु झाल्ह यास १० लाखाींचे अथासहा य देण् याचा ननणाय 
घेण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, घ्नेची पडताळणी करुन अथासहा य मींिूर करण् याच े
अधधकार जिल्ह हा ववधध सेवा प्राधधकरणाला देण् यात आले असनू ददनाींक ३१ 
डडसेंबर, २००९ पासनूच् या पात्र प्रकरणाींना पवूालक्ष ी प्रभावाने ही योिना लाग ू
करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्ह यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर, २००९ च् या पवूालक्ष ी प्रभावापासनू 
आतापयतं क्रिकती पात्र प्रकरणात हे अथासहा य प्रस् ताववत करण् यात आले 
आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मनोधैया योिनेच्या ददनाींक २१.१०.२०१३ च्या शासन ननणायातील 
अथासहा याच्या ननकर्ात बदल करुन मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या 
ददनाींक ०१.०८.२०१७ च्या आदेशान्वये सधुाररत मनोधैया योिना राज्यात 
कायारत आहे. तथावप, मा.उच्च न्यायालय, मुींबर येथे दाखल िनदहत याधचका 
य.८७/२०१७ या न्यायप्रकरणात मा.उच्च न्यायालय, मुींबर याींनी ददलेल्हया 
आदेशानसुार सदर सधुाररत मनोधैया योिनेच्या ननकर्ात बदल करण्यासाठी 
सभमतीच ेगठण करण्यात आल ेआहे. सद्यजस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाांदेि जजल््यातील प्रधानमांत्री ग्रामसिि योजनेंतगवतची िामे पूणव 
िरण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

  

(१०) *  ९९३२८   श्री.सभुाष साबणे (देगलरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हहयातील (१) प्र.रा.मा-७ कावळगाव-बळेगाव-भोकसखेडा 
क्रिक.मी.०/०० त े८/०० (ता.देगलरू) व (२) रामा २७०- बामणी-अींिनी-प्र.रा.मा-७ 
क्रिक.मी.०/०० त े१०/५०० (ता.बबलोली) या प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेअींतगात 
मींिूर कामाचे कीं त्रा् मे. र्न्डो्ेक र्न्रास्ट्रक्चर प्रा.भल. नाींदेड व मे. र्न्डो्ेक 
र्न्रा. प्रा.भल. पणेु या कीं पनीस माहे िून, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान 
देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कामे कीं पनीने अपणूा केली असनू उक्त कीं पनीस वारींवार 
मदुतवाढ देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
सदर काम तात्काळ पणूा करण्यासह कीं पनीवर कारवार करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
(३) सदर दोन्ही कामाींना ननधीची कमतरता असल्हयाने कीं त्रा्दारास 
ननयमाप्रमाणे दद.३१.०३.२०१७ पयतं मदुतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नींतर 
दद.०१.०४.२०१७ पासनू रु.१०००/- प्रनतददन याप्रमाणे नकुसान भरपार म्हणून 
दींडात्मक कायावाही करण्यात आली आहे. तसेच सदर कामाींचे सकु्ष्म स्तर 
ननहाय ननयोिन करुन (१) प्र.रा.मा.७ कावळगाव-बळेगाव-भोकसखेडा, क्रिकमी 
०/० त े ८/२०० ता.देगलरू हे काम ददनाींक ३१.१२.२०१७ पयतं पणुा करण्याच े
ननयोिन आहे. (२) रामा २७०-बामणी-अींिनी-प्र.रा.मा.७, क्रिकमी ०/० त े
१०/५०० ता.बबलोली हे काम दद.३१.०३.२०१८ पयतं पणूा करण्याच े ननयोिन 
आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बुलढाणा जजल् ्यात िणवबधधर विद्यालयात  
बेरा टेस् टची सुविधा नसल्याबाबत 

(११) *  ९५९५०   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल्ह ्यात कणाबधधर ववद्यालयात प्रवेश घेण् यासाठी आवश् यक 
असलेली बेरा ्ेस् ्ची सवुवधा नसल्ह याचे माहे ऑगस् ्, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, कणाबधधर मलुाींच् या पालकाींना सदर ्ेस् ्च् या प्रमाणपत्रासाठी 
या मलुाींना घेऊन मुींबर, पणेु व औरींगाबाद येथे िावे लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सदर तपासणीची सवुवधा जिल्ह हा सामान् य रूग् णालयात 
उपलब् ध करून देण् याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) बलुढाणा जिल्हहयामध्ये शासकीय रूग्णालयात बेरा 
्ेस््ची सवुवधा नाही हे खरे आहे. 
     तथावप, कणाबधीर ववद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी बेरा ्ेस््ची 
आवश्यकता नाही. 
(२) सामान्य रूग्णालय, बलुढाणा येथे कणाबधीर ववद्यार्थयांची ऑडडओमेट्री 
तपासणी करून प्रमाणपत्र ववतररत करण्यात आले आहे. यापकैी कोणत्याही 
ववद्यार्थयााला पढुील तपासणीकरीता मुींबर, औरींगाबाद क्रिकीं वा पणेु येथ े
पाठववण्यात आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शशक्षणाच्या 

प्रिेशासाठी द्यािे लागणाऱ्या हमीपत्राबाबत 
  

(१२) *  ९५२७७   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अशमत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली 
पिूव), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा), 
श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज), श्री.उवमेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती 
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), 
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श्री.मांगेश िुिाळिर (िुलाव), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.डि 
मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), 
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), 
श्री.उदेशस ांग पाििी (शहादा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातनू एम.बी.बी.एस. केलेल्हया 
ववद्यार्थयांनी शासकीय रुग्णालयात एक वर्ा मोफत सेवा व ग्रामीण भागात 
एक वर्ााची वदै्यकीय सेवा देण्याचे हमीपत्र ददल्हयानींतरच त्याींना पदव्यतु्तर 
भशक्ष णासाठी शासकीय महाववद्यालयात प्रवेश ददला िारल असे बींधनकारक 
केल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यातील खािगी वदै्यकीय महाववद्यालयात पदव्यतु्तर 
भशक्ष ण घेण्यासाठी अशाप्रकारचे हमीपत्र देण्याची अ् नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, खािगी वदै्यकीय महाववद्यालये व शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालये येथून पदव्यतु्तर भशक्ष ण घेण्याच्या असणा्या अ्ीींमध्ये फरक 
असण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, खािगी व शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाींमध्ये पदव्यतु्तर 
भशक्ष णासाठी वेगवेगळया ननयमाींमध्ये सधुारणा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालयातनू एम.बी.बी.एस. पणूा केलेल्हया ववद्यार्थयांनी एक वर्ााची 
बींधपबत्रत सेवा पणूा केल्हयाभशवाय त्याींना पदव्यतु्तर अ्यासयमास पात्र 
ठरववण्यात येणार नाही असे आदेश ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये ननगाभमत 
करण्यात आले आहेत. तथावप, बींधपबत्रत सेवा करणे आवश्यक असले तरी 
त्यासाठी बींधपबत्रत उमेदवारास ननयमानसुार वेतन अदा करण्यात येत.े 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) वदै्यकीय अ्यासयमास प्रत्येक ववद्यार्थयांवर होणारा खचा ववचारात घेता 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयामाफा त आकारण्यात येणारे शलु्हक हे 
खािगी महाववद्यालयाच्या तलुनेत अत्यल्हप आहे. शासकीय/महानगरपाभलका 
वदै्यकीय महाववद्यालयातील ववद्यार्थयांच्या भशक्ष णावर करीत असलेला खचा 
हा िनतकेडून प्राप्त होणा्या कराच्या उत्पन्नातनू भागववला िात आहे.  
त्यामळेु िनतचे्या ऋणाींची काही अींशी परतफेड व्हावी या मळू उद्देशाने 
बींधपबत्रत सेवा उमेदवाराींकडून करून घेण्यात येत आहे. तसेच, ग्रामीण दगुाम 
भागात आरोग्य सेवेची ननताींत गरि आहे. 
(४) खािगी ववनाअनदुाननत वदै्यकीय महाववद्यालयात भशक्ष ण घेणारे ि े
ववद्याथी शासनाची भशषयवतृ्ती प्राप्त करतात, अशा ववद्यार्थयांनाही बींधपबत्रत 
सेवा लाग ूकरण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जुवनर (जज.पुणे) तालुक्यातील शशिनेरी किल्ल्याचा किल्ले वििास 
मॉिलेमध्ये समािेश िरून वििास िरण्याबाबत 

  

(१३) *  १०२६०६   श्री.शरददादा सोनािणे (जुवनर) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िुन्नर (जि.पणेु) तालकु्यातील छत्रपती भशवािी महारािाींची िन्मभमूी 
असलेला भशवनेरी क्रिकल्हला तसेच सात ववववध ऐनतहाभसक क्रिकल्ह ल्हयाींना दरवर्ी 
भे् देणा्या लाखो भशवपे्रमी, र्नतहास सींशोधक व पया् क याींची क्रिकल्हल्हयातील 
मलुभतू सोयी-सवुवधाींच्या अभावामळेु गरैसोय होत असल्हयाने भशवनेरी 
क्रिकल्हल्हयाचे क्रिकल्हले ववकास आराखडामध्ये समावेश करून ववकास करण्यात 
यावा अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेददनाींक 
१७ माचा, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननवेदनानसुार क्रिकल्हले ववकास आराखडामध्ये भशवनेरी 
क्रिकल्हल्हयाचा समावेश करण्यासह या क्रिकल्हल्हयाचा पया् न कें द्र म्हणून ववकास 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) शासनाकडून राज्यातील ५ क्रिकल्हल्हयाींचा मॉडले 
म्हणून ववकास करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये भशवनेरी क्रिकल्हल्हयाचा समावेश 
करावा, अशी ववनींती करणारे पत्र प्राप्त झाल ेआहे. 
(२) सन २०११-२०१२ मध्ये प्रादेभशक पया् न ववकास योिनेअींतगात भशवनेरी, 
तोरणा, भस ींहगड, लोहगड व रािमाची या क्रिकल्हल्हयाींच्या ववकासासाठी 
दद.२०/८/२०११ च्या शासन ननणायान्वये रू.१०.०० को्ी ननधी महाराषट्र पया् न 
ववकास महामींडळाला ववतरीत करण्यात आला आहे. त्याभशवाय २००३-२००४ 
मध्ये आणण २००६-२००७ त े २०१७-२०१८ या आधथाक वर्ांमध्ये भशवनेरी 
क्रिकल्हल्हयासाठी रू.७३०५ लक्ष  एवढा ननधी ववतरीत करण्यात आला असनू 
त्यापकैी रू.६१३८ लक्ष  एवढा ननधी खचा झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
वपराची िुरोली, जाांभुि ि आव्हे (ता.पांढरपूर) येथे पाण्याच्या विसगावमुळे 

नुिसान झालेल्या शतेिऱ्याांना भरपाई देण्याबाबत 
  

(१४) *  १०२४६४   श्री.बबनराि शशांदे (माढा), श्री. भारत भालिे (पांढरपरू) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पावसाळी हींगामामध्ये ददनाींक ५ त े १४ ऑक््ोबर, २०१७ या 
कालावधीमध्ये अनतवषृ्ीचा र्शारा हवामान खात्याने ददलेला होता, त्यानसुार 
शतेक् याींचे नकुसान होऊ नये यासाठी जिल्हहा प्रशासनाकडून खबरदारी 
घेण्याच्या सचुना पा्बींधारे ववभागासह सवा ववभागाींना देण्यात आलेल्हया 
होत्या, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, खबरदारीचा उपाय म्हणून कोल्हहापरूी पध्दतीच्या बींधा् याींना 
्ाकलेले दरवािे काढणे गरिेचे होत ेपरींत ुयाच कालावधीत अनतवषृ्ी होऊन 
भभमा नदीपात्रामध्ये समुारे ४०००० क्यसेुस पाण्याचा ववसगा सरुु झाला 
यामध्ये पींढरपरू तालकु्यातील वपराची कुरोली, िाींभडु, आव्हे येथील को.प. 
बींधा् याच े दरवाि े काढण्याकड े दलुाक्ष  केल्हयामळेु बींधा-यावरून पाणी वाहून 
शतेक् याींच्या शतेात पाणी िाऊन ऊसासह अन्य वपकाींचे मोा या प्रमाणात 
नकुसान झाल्हयाची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार नकुसानग्रस्त शतेक् याींना नकुसान भरपार 
देण्याबाबत व िबाबदार असलेल्हया अधधका्याींवर कारवार करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे, 
     महाराषट्र शासन िलसींपदा ववभाग शासन ननणाय य.सींकीणा२०१५/ 
(५१०/२०१५)/भस ींव्य(काम)े मींत्रालय, मुींबर-३२ दद.१४/८/२०१५ अन्वये को.प. 
बींधा् याींना बगे बसववणेची कायावाही ऑगस्् पासनू सरुू करण्यात येत.े दद.८ 
त े ९ ऑक््ोबर २०१७ दरम्यान ३.५ मी. उींचीचे बगे बसववणेत आले होत.े 
दद.१० त े १६ ऑक््ोबर दरम्यान उिनी धरण व वीर पणूा क्ष मतनेे भरलेले 
असताना धरणाच्या पाणलो् क्ष ते्रात िोरदार पाऊस झाल्हयाने उिनी व वीर 
धरणातनू परू ननयींत्रणासाठी ववसगा सोडणे यमप्राप्त होत.े दोन्ही धरणातनू  
२९८३७ त े३३४३७ क्यसेुक्स र्तका एकूण ववसगा भीमा नदी पात्रात सोडण्यात 
आल्हयामळेु बगे  काढणे शक्य झाले नाही. 
(३) बगे ्ाकण्याची कायावाही शासन धोरणाशी ससुींगत अशी आहे. त्यामळेु 
चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) वपराची कुरोली येथील नकुसान झालेल्हया शतेीच े पींचनामे करणेत आले 
आहेत. तर िाींभडू येथील नकुसानीचे पींचनामे करणेबाबत महसलू ववभागाकड े
कळववणेत आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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असोलिािी (ता.िळमनुरी, जज.दहांगोली) येथील रस्त्याच्या िामासाठी 

विनापरिाना मुरुमाच ेखोदिाम िेल्याबाबत 
  

(१५) *  ९६७४२   िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), 
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अमर िाळे 
(आिी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) असोलवाडी (ता.कळमनरुी, जि.दहींगोली) येथील रस्त्याच्या कामासाठी 
ठेकेदाराने ववनापरवाना या रस्त्याशिेारील शासकीय गायरान िभमनीत 
मरुुमासाठी खोदकाम केले असनू या मरुुमाचा याच रस्त्याच्या कामासाठी 
वापर केला असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सींबींधधत ठेकेदाराने या रस्त्याच्या दरुुस्तीचे काम ननकृष् 
दिााचे केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार मरुुमाच ेअवधै उत्खनन करणा्या व रस्त्याच े
ननकृष् दिााचे काम करणा्या ठेकेदारावर शासनाने कोणती कारवार केली  
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
सदर कामाची तपासणी राज्य गणुवत्ता ननररक्ष क याींच्या माफा त झाली असनू 
त्याींनी काम समाधानकारक असल्हयाचा शरेा ददला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गिधचरोली जजल््यातील सामावय रूग्णालयासाठी नविन सी.टी.स्िॅन 
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१६) *  ९५०४६   श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), अॅि.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल्ह्यातील एकमेव असलेल्हया जिल्हहा सामान्य 
रूग्णालयातील सी.्ी.स्कॅन मशीन नादरुूस्त असल्हयाने या रूग्णालयात सी.्ी. 
स्कॅन करण्यासाठी येणा्या रूग्णाींना ९० त े१०० क्रिक.मी. दरू असलेल्हया चींद्रपरू 
येथे पाठववण्यात येत असल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या जिल्हहा सामान्य रूग्णालयात नववन सी.्ी.स्कॅन मशीन 
मींिूर करुन तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी अशी मागणी नागररकाींसह 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार गडधचरोली जिल्हहा सामान्य रुग्णालयास नववन 
सी.्ी. स्कॅन मशीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हहा रुग्णालय, गडधचरोलीकररता मे.तोभशबा याींचेकडून सी.्ी.स्कॅन 
मशीन खरेदी करुन दद.२७/०६/२००७ रोिी कायााजन्वत झाले. सदर मशीन  
दद.२८/०६/२०१६ रोिी बींद पडले आहे.   
     जिल्ह्यातील गरिू रुग्णाींना सी.्ी.स्कॅनसाठी दरूवर िावे लाग ू नये, 
यासाठी जिल्हहा शल्हय धचक्रिकत्सक, गडधचरोली याींनी स्थाननक स्तरावर दरपत्रक 
मागवनू, धन्वींतरी हॉस्पी्ल, डायग्नोस््ीक से्ं र या खािगी सींस्थेशी करार 
करुन म,े २०१७ पासनू सी.्ी.स्कॅन चाचण्याींची सेवा उपलब्ध करुन देण्यात 
आली आहे. आि पयतं १० रुग्णाींच्या चाचण्या करण्यात आल्हया आहेत. 
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(२) होय, हे खरे आहे.         
(३) शासन ननणाय दद.१५/०९/२०१७ अन्वये राज्यातील आरोग्य सींस्थाकरीता 
३१ नग सी.्ी.स्कॅन मशीन खरेदी करण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता 
भमळालेली असनू, त्यामध्ये जिल्हहा रुग्णालय, गडधचरोलीचा समावेश आहे.  
मशीनच्या खरेदीची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

टेंभू (ता.िराि, जज.सातारा) योजनेच्या िायवक्षेत्रात िाळूचा उपसा 
िेल्यामुळे बांधाऱ्याला धोिा ननमावण झाल्याबाबत 

  

(१७) *  ९५११६   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशिी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (जि.सातारा) तालकु्यातील े्ंभ ू योिनेच्या कायाक्ष ते्रात मोा या 
प्रमाणात वाळूचा उपसा करण्यात येत असनू याकड े योिनेच्या 
अधधका्याींकडून दलुाक्ष  होत असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, े्ंभ ू प्रकल्हपातील पाण्याची मागणी असतानाही वाळू 
माक्रिफयाींसाठी पींपहाऊस बींद ठेवनू पाणी उचलले िात नसल्हयाची बाबही 
ननदशानास आली असनू े्ंभ ू प्रकल्हपाच्या बींधा्याच्या आगरीिवळ करण्यात 
येत असलेल्हया मोा या प्रमाणातील वाळू उपसामळेु बींधा्याला धोका ननमााण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
वाळू उपसा करणा्या वाळू माक्रिफयाींवर व त्याींना पादठींबा देणा्या 
अधधका्याींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उमरेि आणण शभिापूर (जज.नागपूर) तालुक्यातील जलयुक्त शशिार 
योजनेतील बांधाऱ् याची िामे ननविदा न िाढता िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१८) *  ९६२२१   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरेड आणण भभवापरू (जि.नागपरू) तालकु्यातील सेय, वेणी, खैरी 
नागोबा, नक्ष ी, कारगाव ग्रामपींचायतीमधील िलयकु्त भशवार योिनेतील १ 
को्ी ५४ लाख ३४ हिार रूपयाींच्या बींधा्याींची कामे ननववदा न काढता 
करण्यात आल्हयाबाबतची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या योिनेमधील बींधा्याींची काम े करताींना लघभुस ींचन 
ववभागाच्या अधधका्याींनी कामाचे अिा व त्याच्याशी सींबींधीत कागदपत्र े
अथवा ननववदा न काढता तातडीने केल्हयामळेु बींधा्याींला तड ेगेले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, बींधा्याींच्या कामाींच्या कीं त्रा्ाींची ननववदा न काढता कीं त्रा् 
देणा्या लघभुस ींचन ववभागाचे अधधकारी व सींबींधीत ग्रामपींचायत सरपींच, 
सदस्य व ग्रामसेवक याींच्यावर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अांगणिाियाांना पुरिठा िरण्यात येणाऱ्या टेि होम रेशनचा (THR) 
िाढविण्यात आलेल्या दराचा लाभ बचत गटाांना देण्याबाबत 

(१९) *  १००९०१   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या एकाजत्मक बालववकास कें द्राअींतगात अींगणवाडीमधील 
लहान बालके व गभावती माता याींच्यासाठी परुवठा करण्यात येणा्या ्ेक 
होम रेशनचे (THR) दर ददनाींक ३० एवप्रल, २०१४ रोिीच्या शासन 
ननणायानसुार वाढववण्यात आले असनू याींची अींमलबिावणी ददनाींक २० िुल,ै 
२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये सरुू झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यातील अनेक जिल्ह्याींमध्ये ददनाींक १ एवप्रल, २०१४ 
पासनू ज्या बचत ग्ाींनी ्ेक होम रेशन वा्पाच े काम केल े अशा बचत 
ग्ाींना याचा लाभ भमळावा अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री व 
मखु्य सधचव याींचेकड े ददनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानरु्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक ३० एवप्रल, २०१४ च्या कें द्र शासनाच्या ननणायानसुार बळक्ीकरण 
व पनुराचना योिना राज्यातील २० जिल्हहयाींना लाग ूकेली होती. सदर योिने 
अींतगात प्रनत लाभाथी १/- रु. वाढ पोर्ण आहारासाठी लाग ूकरणेबाबत कें द्र 
शासनाचे ननदेश होत. तथापी राज्य शासनाच्या मींत्री मींडळाने (कॅबबने्ने) 
सदर वाढ १ एवप्रल, २०१७ पासनु लाग ूकरण्याचा ननणाय घेतलेला आहे व 
सदर दरवाढ गरम तािा आहार व ्ेक होम रेशन परुवठा करणारे सवा 
परुवठाधारकाींना एक समान २० िुल,ै २०१७ च्या शासन ननणायानसुार १ 
एवप्रल, २०१७ पासनु प्रनत लाभाथी १/- रु. वाढ लाग ूकेलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली जजल्हा पररषदेमध्ये एल.ई.िी. बल्ब खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
  

(२०) *  १०१४२४   श्री.धनजांय (सधुीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हहा पररर्देमधील अनेक गावाींकररता खरेदी करण्यात आलेल्हया 
एल.र.डी. बल्हब खरेदीमध्ये लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्हयाची बाब माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) व (३) जिल्हहयाींतील ग्रामपींचायती मध्ये झालेल्हया एल र डी बल्हब ददवे 
खरेदीबाबत चौकशी करणेची कायावाही सरुू असनू ग्रामपींचायत कुीं डलापरू 
 येथील अननयभमततबेाबत सींबींधधत ग्रामसेवक याींना ननलींबीत करून ववभागीय 
चौकशी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चांदगि ि गिदहांग्लज (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील िैद्यिीय 
अधधिाऱ्याांच्या ररक्त पदाांबाबत 

(२१) *  ९६९२२   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि) :  सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) चींदगड (जि.कोल्हहापरू) तालकु्यातील प्राथभमक आरोग्य कें द्रातील १३ 
वदै्यकीय अधधका्याींच्या पदाींपकैी ८ पदे ररक्त असनू गडदहींग्लि 
तालकु्यातील १३ वदै्यकीय अधधका्याींच्या पदाींपकैी ५ पदे ररक्त असल्हयाने 
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा ववस्कळीत झाली असनू त्यामळेु सवासामान्य 
िनतलेा चाींगल्हया वदै्यकीय सेवेपासनू वींधचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त ररक्त पदे भरण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीनी मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े ददनाींक २८ िलु,ै 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास पत्रान्वये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानरु्ींगाने प्राथभमक आरोग्य कें द्रातील वदै्यकीय 
अधधका्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कोल्हहापरू जिल्ह्यातील चींदगड तालकु्यात कायाजन्वत असलेल्हया ६ 
प्राथभमक आरोग्य कें द्राींमध्ये वदै्यकीय अधधकारी सींवगााची एकुण १२ पदे 
मींिरु असनू ६ पदे भरलेली व ६ पदे ररक्त आहेत. तसेच गडदहींग्लि 
तालकु्यात कायााजन्वत असलेल्हया ६ प्राथभमक आरोग्य कें दे्र व १ जिल्हहा 
पररर्द दवाखाना यामध्ये वदै्यकीय अधधकारी सींवगााची एकुण १३ पदे मींिुर 
असनु ११ पदे भरलेली व २ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) शासन ननणाय दद.१६.११.२०१६ अन्वये वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ ची पदे 
मलुाखतीद्वारे जिल्हहास्तरावर भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानसुार जिल्हहाधधकारी याींच्या अध्यक्ष तखेालील सभमतीने महाराषट्र वदै्यकीय 
व आरोग्य सेवा,ग्-अ (ग्रडे पे.५४००) यासींवगाातील ५ पदे नामननदेशनाने 
भरण्यात आलेली आहेत.                 
     तसेच वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) सींवगाातील ३९४ ररक्त 
पदाींची िादहरात दद.८.९.२०१७ रोिी प्रभसध्द करण्यात आली होती. सदर 
िादहरातीच्या अनरु्ींगाने १६०८ अिा प्राप्त झाले त्यानसुार दद.४ व दद.५ 
डडसेंबर रोिी समपुदेशनाद्वारे कोल्हहापरू जिल्हहयातील ७ वदै्यकीय 
अधधका्याींची पदे भरण्यात आली आहेत. तसेच शासन आदेश दद.७.१२.२०१७ 
अन्वये शासनस्तरावरुन कोल्हहापरू जिल्हहयातील ३ आरोग्य अधधका्याींची पदे 
भरण्यात आली आहेत 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील बेपत्ता व्यापाऱ्याांच्या िोट्यिधी रुपयाांच्या थिबािीबाबत 

  

(२२) *  ९५४०९   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.िभैि वपचि (अिोले), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-े
पाटील (शशिी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(ििाळा), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), िॉ.पतांगराि िदम 
(पलसू ििगेाि), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), 
िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी), िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांिोल) :  सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महालेखापालाींनी राज्य शासनाच्या ववयीकर ववभागाच्या महसलूाच्या 
थकबाकीच्या प्रकरणाींबाबत अनेकववध सचूनाींसह वसलुी करण्यासाठी राज्यात 
प्रभावी कायातींत्र ननमााण करण्याची भशफारस केली असल्हयाचे माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील बेपत्ता व्यापा्याींनी १२३३४ को्ी रुपयाींचा 
शासनाचा महसलू बडुववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असलयास, तद्नसुार महालेखापालाींनी सचूना केलेल्हया प्रकरणाींची पतूाता 
करण्यासह व्यापा्याींनी बडुववलेल्हया रकमेची वसलुी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सींदभीय अहवालामध्ये ववयीकर ववभागाींतगात लापता 
व्यापा्याींकडून प्रलींबबत असलेली वसलूी ददनाींक ३१ माचा २०१४, ३१ माचा 
२०१५ व ३१ माचा २०१६ अनयुमे रु.४५००.७५ को्ी, रु. ४९७४.२५ को्ी व 
रु.२८६०.१६ को्ी होती. मागील प्रलींबबत असलेली वसलूी पढुील वर्ाामध्ये 
पररगणणत होत असल्हयाने लापता व्यापा्याींकडून ववयीकर ववभागाकड ेप्रलींबबत 
असलेली वसलूी रु.२८६०.१८ को्ी आहे. 
(३) होय. 
(४) काही प्रकरणात व्यापारी व्यवसायाचे दठकाण सोडून गेल्हयामळेु व त्याचा 
नवीन व्यवसायाचा ठावदठकाणा सापडत नसल्हयाने प्रलींबबत थकबाकीची वसलूी 
होण्यासाठी अडचणी ननमााण झालेल्हया आहेत. अशा सवा ५ लाखापेक्ष ा िास्त 
थकबाकी असलेल्हया प्रकरणाींत आयकर ववभागाशी सींपका  साधून प्रलींबबत 
थकबाकीच्या वसलूीसाठी व्यापा्याचे अद्ययावत बॅंक खात ेव र्तर तपभशल 
भमळववण्यासाठी ववयीकर ववभाग प्रयत्न करीत आहे. 
     बेपत्ता व्यापा्याींच्या बाबतीत निीकचे पोलीस स््ेशन, पोस्् ऑक्रिफस, 
कीं पनी रजिस्ट्रार याींचे अभभलेख, र्ीं्रने् र्त्यादी दठकाणी तपासणी करुन 
व्यापा्याींच्या उपलब्धतबेाबत खातरिमा करण्याचे अधधका्याींना ननदेश ददलेले 
आहेत. 
तसेच ज्या दठकाणी अगोदर व्यापा्याींचा व्यवसाय चाल ूहोता, त्या िागचे्या 
बाबतीत तहभसलदार अथवा तलाठी याींचे अभभलखे, नगरपाभलका अथवा 
महानगरपाभलका याींचा मालमत्ता ववभाग तसेच सब रजिस्ट्रार याींचे अभभलखे 
र्त्यादीींकड े चौकशी करुन व्यापा्याींचे ठावदठकाणा व मालमत्ता शोधण्याच े
आदेश देण्यात आले आहेत. 
(५) लाग ूनाही. 

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

मुरूि जांजीरा (जज.रायगि) येथील नाांदगाि ग्रामपांचायत  
हद्दीमध्ये िन क्षेत्रपालाांनी िेलेली िारिाइव 

  

(२३) *  ९८४२६   श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मरुूड िींिीरा (जि.रायगड) येथील नाींदगाव ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये एका 
बींगल्हयावर फणसाड अभयारण्यातील वन क्ष ते्रपाल याींनी केलेल्हया कारवार्ात 
बींगल्हयामध्ये साग व भशसव लाकूड तोडण्याचे मशीन, धचरकाम करण्याची 
रींधा मशीन र्त्यादी िप्त केल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, साग व भशसव वकृ्ष ाींच्या लाकडाींची क्रिकींमत लाखो रूपये असत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवार्ा केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) मरुुड िींिीरा, जि-रायगड येथील नाींदगाव 
ग्रामपींचायत हद्दीमधील श्री.रािेश बहल याींच्या बींगल्हयाची गपु्त बातमीवरुन 
वनक्ष ेत्रपाल, फणसाड, वन्यिीव अभयारण्य याींनी ददनाींक ५.९.२०१७ रोिी 
झडती घेतली असता त्यामध्ये अवधै वकृ्ष तोडीची साग व भशसव लाकड े
आढळून आले. तसेच फननाचरसाठी लाकडाींचे मशीनवर धचरकाम करुन तकुड े
केल्हयाचे आढळून आल्हयाने सींबींधधत साग व भशसव लाकड े तसेच लाकूड 
धचरकाम करण्याची रींधा मशीन, ड्रील मशीन व र्तर अविारे िप्त करण्यात 
आली. 
(२) श्री.रािेश बहल याींच्या बींगल्हयात िप्त करण्यात आलेले साग व भशसव 
लाकडाचे एकूण तकुड े ३३४, घ.मी.१.२१५ एवढे असनू सदर लाकडाची 
अींदाजित क्रिकींमत रु.२०,८८२/- एवढी आहे. तसेच िप्त करण्यात आलेल्हया 
सादहत्याची एकूण क्रिकींमत अींदाि े ३५,६००/- रुपये आहे. अशा प्रकारे एकूण 
रुपये ५६,४८२/- एवढया क्रिकींमतीचा मदु्देमाल िप्त करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सदर प्रकरणी वनक्ष ेत्रपाल, फणसाड वन्यिीव, अभयारण्य याींनी 
ददनाींक ५.९.२०१७ रोिी वनगनु्हा नोंदववला असनू सदर िागेवर भमळालेला 
आरोपी श्री.गणेश गणपत ठोंबरे यास अ्क करुन मा.न्यायदींडाधधकारी, प्रथम 
वगा मरुुड याींचे को्ाात हिर केले असता आरोपीस िामीनावर मकु्त करण्यात 
आले. पढुील तपास चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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पाचल (ता.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) येथे अजुवना  

धरणाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२४) *  १०२०६१   श्री.सांजय िदम (दापोली) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचल (ता.रािापरु, जि.रत्नाधगरी) येथे अिुाना धरणाचे काम गत १० 
वर्ांपासनू सींथगतीने सरुु असनू धरण प्रकल्हपाींबरोबर कालव्याचेही काम केले 
नसल्हयाने शतेक्याींना भस ींचनाचा लाभ भमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या धरण प्रकल्हपावर आतापयतं क्रिकती खचा करण्यात आला 
आहे, 
(३) असल्हयास, या कामास लागणा्या ववलींबाची चौकशी करुन अिुाना धरण 
व कालव्याची कामे पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. धरणाचे काम पणूा झाले असनू 
सन २०१२ पासनू धरणात पाणीसाठा करण्यात येत आहे. प्रकल्हपाच्या 
कालव्याची कामे प्रगतीपथावर असनू शतेक्याींना भस ींचनाचा लाभ 
भमळण्याच्या दृष्ीने प्रकल्हपाचा प्रधानमींत्री कृर्ी भस ींचन योिने अींतगात 
(PMKSY) समावेश करुन प्रकल्हप डडसेंबर, २०१९ पयतं पणूा करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(२) अिुाना प्रकल्हपावर ऑक््ोबर-२०१७ अखेर रु.५७१.१४ को्ी खचा झालेला 
आहे. 
(३) सदर प्रकल्हपाचा समावेश प्रधानमींत्री कृर्ी भस ींचन योिनेमध्ये (PMKSY) 
करण्यात आला असनू प्रकल्हपाचे काम डडसेंबर, २०१९ पयतं पणूा करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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भदाणे, आतिोली, जूपािा (ता.शभिांिी, जज.ठाणे) येथे ररलायवस 
िां पनीने गॅस पाईपलाईन टािण्यासाठी  खोदलेल्या रस्त्याच्या 

पुनदुवरुस्तीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत  
(२५) *  ९८११९   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.अशमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि शहर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भदाणे, आतकोली, िूपाडा (ता.भभवींडी, जि.ठाणे) येथे  गॅस पारपलारन 
्ाकण्यासाठी ररलायन्स कीं पनीने खोदलले्हया रस्त्याची दरुुस्ती न करता 
खोदलेल्हया िागी केवळ माती ्ाकली असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदरच्या खोदकामामळेु वाहनचालकाींसह नागररकाींना प्रवास 
करण्यास अडचणीचे होत असनू या ववरोधात स्थाननक नागररकाींनी 
उपववभागीय अधधकारी, भभवींडी याींच्याकड ेलेखी तयारी केल्हया आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार उक्त रस्त्याची पनुदुारुस्ती करण्यासह कीं पनीवर 
कारवार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अशी कोणतीही तयार उपववभाग भभवींडी व ववभागीय कायाालयास 
प्राप्त झालेली नाही. त्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) पारपलारन ्ाकण्यासाठी सदर रस्त े खोदण्याची  ररलायन्स कीं पनीला 
जिल्हहा पररर्देमाफा त रीतसर परवानगी देण्यात आललेी आहे. तसेच खोदकाम 
केलेल्हया लाींबीची पारप लारन ्ाकल्हयानींतर सींबींधीताींकडून तात्काळ दरुुस्ती 
करुन घेण्यात येत असनू सदरचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
    कीं पनीने कोणत्याही प्रकारची ददरींगार केल्हयास रस्त्याींच्या पनुदुारुस्तीसाठी 
रु.७.०० लक्ष  जिल्हहा पररर्देकड ेिमा केलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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जायििािी धरणाच्या जलाशय पररसरातील  
मजच्िमाराांच्या पुनिवसनाबाबत 

  

(२६) *  ९७४६२   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िायकवाडी धरणाच्या िलाशय पररसरात पक्ष ी अभयारण्याबाबत ‘र्को 
सेस्नेद्व्ह झोन’ लाग ू करुन िाचक ननबधं मजच्छमाराींवर लावण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िाचक अ्ीमळेु येथील मजच्छमाराींचे व्यवसाय सींपषु्ात 
आल्हयाने उक्त मजच्छमार बेरोिगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदरहू 
मजच्छमाराींचे पनुवासन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     कें द्रीय पयाावरण, वन व हवामान बदल, मींत्रालय, नवी ददल्हली याींनी 
ददनाींक १२.०७.२०१७ रोिी िायकवाडी पक्ष ी अभयारण्याची पयाावरण 
सींवेदनशील क्ष ेत्राची (ESZ) अींनतम अधधसचूना िारी केली आहे. सदर 
अधधसचूनेनसुार पयाावरण सींवेदनशील क्ष ेत्रात (ESZ) मासेमारी हा उपयम 
ननयींबत्रत असनू प्रनतबींधधत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
जळगाांि जजल््यातील सामावय रुग्णालये ि ग्रामीण रुग्णालयातील 

िैद्यिीय अधधिाऱ्याांच्या ररक्त पदाांबाबत 
  

(२७) *  १०२९८४   श्री.एिनाथराि खिसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) िळगाींव जिल्हहयातील सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हहा रुग्णालय, 
मकु्तारनगर, भसूावळ, रावेर, सावदा व ग्रामीण रुग्णालय, बोदवड, वरणगाींव 
तसेच जिल्ह्यातील र्तर ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये वदै्यकीय अधधका्याींची 
नव्वद ्क्के पदे ब्याच मदहन्याींपासनू ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ररक्त पदे भरण्याची कायावाही करण्याबाबत िळगाींव 
जिल्ह्यातील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास पत्रान्वये मागणी करुनही शासनस्तरावर कोणतहेी कायावाही 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िळगाव जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालयातील वदै्यकीय अधधका्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१)  हे अींशत: खरे आहे.  
     िळगाींव जिल्ह्यामध्ये जिल्हहा रुग्णालय, उपजिल्हहा रुग्णालये, ग्रामीण 
रुग्णालये तसेच प्राथभमक आरोग्य कें दे्र कायाजन्वत आहेत. 
     सदर आरोग्य सींस्थाींमध्ये वदै्यकीय अधधकारी (ग्रेड पे ६६००/ग्रेड पे 
५४००) व वदै्यकीय अधधकारी-ग् ब, दींतशल्हय धचक्रिकत्सक (ग्-ब) सींवगााची 
सद्यजस्थतीत एकुण ३५५ पदे मींिुर असनु २३२ पदे भरलेली आहेत व  १२३ 
पदे ररक्त आहेत. त्यात वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ६६००) याींची ३७ 
पदे मींिूर असनु ७ पदे भरलेली व ३० पदे ररक्त आहेत. तसेच वदै्यकीय 
अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) याींची २९१ पदे मींिूर असनु २२१ पदे 
भरलेली आहेत. 
(२) व (३) लोकप्रनतननधीींनी सदर ररक्त पदे भरण्याची मागणी केलेली आहे, 
हे खरे आहे.  
     महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ सींवगााची ररक्त पदे 
नामननदेशनाची व पदोन्नतीची भरण्याची कायावाही सरुु आहे.  सद्यजस्थतीत 
पदोन्नतीची प्रक्रियया मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार स्थधगत असल्हयाने 
जिल्हहा शल्हय धचक्रिकत्सक सींवगाात १३० अधधका्याींच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव 
प्रलींबबत आहे.  
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     शासनाचे पररपत्रक दद. २६.१०.२०१६ अन्वये वदै्यकीय अधधकारी, ग्-
अ (ग्रेड पे रु.५४००) सींवगााची ररक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हहास्तरावर 
जिल्हहाधधकारी याींच्या अध्यक्ष तखेाली गठीत केलेल्हया सभमतीमाफा त 
मलुाखतीद्वारे १७  पदे भरण्यास मींिुरी देण्यात आली आहे. 
     तसेच दद.८.९.२०१७ रोिी शासनस्तरावरुन वदै्यकीय अधधकारी 
सींवगााच्या ३९४ ररक्त पदाींची िादहरात प्रभसध्द करण्यात आली होती. 
त्यानसुार दद.४.१२.२०१४ व दद.५.१२.२०१७ रोिी समदेुशनाद्वारे जिल्हहा 
रुग्णालय येथे २ पदे, िळगाींव, ग्रामीण रुग्णालय, बोदवड येथे १,  प्राथभमक 
आरोग्य कें द्र, तळेगाव येथे १, प्रा.आ.कें द्र. साळवा येथे १ अशी िळगाींव 
एकूण ५ पदे समदेुशनाद्वारे भरण्यात आली आहेत. 
     महाराषट्र वदै्यकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ  पदव्यतु्तर पदवी / 
पदववका (ग्रेड प े ५४००) मधील दद.७.१२.२०१७ रोिीच्या शासन आदेशान्वये 
जिल्हहा रुग्णालय,िळगाींव येथे ३ पदे व  तालकुा आरोग्य अधधकारी, िामनेर, 
जि.िळगाींव येथ ेएक पद भरण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यितमाळ िन विभागातील दषक्षण आणी िनपररक्षेत्राच्या  
हद्दीत सागिानाची िकृ्षतोि िेल्याबाबत 

  

(२८) *  ९९०३०   श्री.राजु तोिसाम (अणी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ वनवतृ्ताींतगात यवतमाळ वन ववभागातील दक्षक्ष ण आणी 
वनपररक्ष ेत्राच्या हद्दीत तब्बल ४० लाखाींवर सागवानाची वकृ्ष तोड करून 
चोरट्याींनी पळववल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार वन ववभागाने दोर्ीींवर कोणती कारवार केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     यवतमाळ वनवतृ्ताींतगात यवतमाळ वन ववभागातील दक्षक्ष ण आणी 
(प्रादेभशक) वनपररक्ष ेत्रातील कक्ष  यमाींक ४१ कु्हा बब्मध्ये एकुण-२३ 
सागवान वकृ्ष ाची अवधै वकृ्ष तोड ददनाींक ६.८.२०१७ चे मध्यरात्री झाली असनू 
प्रत्यक्ष  नकुसानीची क्रिकींमत रुपये २२,२३५/- एवढी आहे. 
(२) सदर प्रकरणी वनगनु्हा य.१०३/०४ ददनाींक ६.८.२०१७ अन्वये िारी 
करण्यात आला आहे. गनु्हयाबाबत चौकशी करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) सदर वनगनु्हयातील ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आले होत.े 
त्याींना िामीन मींिूर होऊन सु् का करण्यात आलेली आहे. सोबतच्या 
वनगनु्हयामध्ये वापरण्यात आलेले वाहन तवेरा TS-१२/ED ८८८२ हे िप्त 
करण्यात आले आहे. या प्रकरणी वनगनु्हयाची ववस्ततृ चौकशी करुन दोर्ीींवर 
दोर्ारोप पत्र दाखल करण्याची कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
  
राज्यातील शासिीय रुग्णालये, नशसिंग होम ि खासगी औषध विक्री 

दिुानाांमध्ये जेनेररि औषधे उपलब्ध् ा नसल्याबाबत 
(२९) *  १०१५१९   श्री.राजेश िाशीिार (सािोली), श्री.विजय रहाांगिाल े
(नतरोिा) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाने अत्यल्हप क्रिकमतीत भमळणा्या िेनेररक और्धाींना प्रोत्साहन 
देण्याची योिना राबववली असताना राज्यात केवळ ८१ िेनेररक और्धाींची 
दकुाने आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यातील बहुतके शासकीय रुग्णालये, नभसगं होम व खासगी 
और्ध ववयी दकुानाींमध्ये िेनेररक और्धे उपलब्ध् ा नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात शासकीय रुग्णालये, नभसगं होम व खासगी और्ध 
ववयी दकुानाींमध्ये िेनेररक और्धे उपलब्ध् ा करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली व त्याचे स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. अन्न व और्ध प्रशासनाकडून 
राज्यात देण्यात आलेल्हया एकूण परवान्यापकैी १९८ परवाने कें द्र शासनाच्या 
िेनेररक और्धाींच्या योिनेअींतगात  असणा्या और्ध ववयी दकुानाींना देण्यात 
आले आहेत.   
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील वदै्यकीय भशक्ष ण व सावािननक आरोग्य ववभागाच्या 
ननयींत्रणाखालील सवा शासकीय रुग्णालयामध्ये रुग्णाींना िेनेरीक और्धे 
परुववली िातात. तसेच वदै्यकीय भशक्ष ण ववभागाच्या ननयींत्रणाखालील 
रुग्णालय पररसरात िेनेररक और्धे उपलब्ध होण्याकरीता सींचालनालयामाफा त 
“स्वारस्याची अभभव्यक्ती” र-ननववदेद्वारे प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे. 
तसेच कें द्र शासनाच्या अमतृ (AMRIT-Affordable Medicines and 
Reliable Implants for Treatment) या योिनेअींतगात प्रामखु्याने कका रोग 
व ्दयववकार सींबींधी  लागणा्या बाबीीं रास्त दरात रुग्णाींना उपलब्ध 
होण्याच्या अनरु्ींगाने वदै्यकीय भशक्ष ण ववभागाच्या ननयींत्रणाखालील नागपरू 
येथील रुग्णालयाींमध्ये पथदशी स्वरुपात अमतृ आऊ्ले् फामासी सरुु 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील सोनोग्राफी सेंटरिर ‘ऍक्टीव्ह रॅिर’ बसविण्याबाबत 
  

(३०) *  ९५२५४   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशिी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराि दषक्षण), श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (ििाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), 
िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मलुीींचा घ्ता िन्मदर ववचारात घेता गभाभल ींग ननदान चाचणी 
व स्त्री भ्रणु हत्येला आळा घालण्यासाठी मध्यप्रदेश मधील र्ींदरू येथील 
ऍक््ीव्ह टॅ्रकरचा झालेला यशस्वी प्रयोग महाराषट्र राज्यात राबववण्याबाबत 
राज्य मदहला आयोगाने शासनाकड े माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ऍक््ीव्ह टॅ्रकरमळेु सवा सोनोग्राफी से्ं रवर झालेल्हया 
चाचण्याचा तपशील शासनाला भमळणार असल्हयाने भल ींग ननदानावर ननयींत्रण 
राहणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू यींत्रणा राज्यातील सवा सोनोग्राफी से्ं रवर 
बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
     कें द्र शासनाने सींचालक, पीसीपीएनडी्ी  याींच्या अध्यक्ष तखेाली गठीत 
केलेल्हया तज्ाींच्या सभमतीची नवी ददल्हली येथे दद.२४.८.२०१५ रोिी बठैक 
आयोजित केली होती. या बठैकीत सभमतीने ऍक््ीव्ह टॅ्रकर हे भल ींग ननदान 
प्रक्रिययेस आळा घालण्यास उपयकु्त यींत्र नसल्हयाचे साींगीतले आहे.   
(३) सोनोग्राफी से्ं रवर ॲक््ीव्ह टॅ्रकर बसववणेचा ननणाय शासनाच्या 
ववचाराधीन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शमणच े(ता.भुदरगि, जज.िोल्हापूर) गािाजिळील मोरेिािी आणण 
म्हसिे या दोन गािाांना जोिणारा पूल िोसळल्याबाबत 

(३१) *  ९५२५०   श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.शशशिाांत शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), 
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि 
वपचि (अिोल)े, श्री.हनमुांत िोळस (माळशशरस), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांिोरी), 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) भमणचे (ता.भदुरगड, जि.कोल्हहापरू) गावािवळील मोरेवाडी आणण म्हसवे 
या दोन गावाींना िोडणारा पलू ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास कोसळला असल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पलू कोसळल्हयामळेु या दोन्ही गावाींचे दळणवळण बींद 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार या दठकाणी नवीन पलू बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. सदरचा दगडी पलू िूना असनू 
अनतवषृ्ीमळेु कोसळला आहे. 
(२) अींशत  खरे आहे. तथावप, दोन्ही गावास िोडण्याकरीता अ) प्रजिमा ४८ 
पासनू दारवड बसरेवाडी कोळवण पाळेवाडी धगरगाव हेदवड े फये ननषपप 
रा.मा. १७९ ला भमळणारा र्तर जिल्हहा मागा य. १९३, ब) प्रजिमा २८ पासनू 
मोरेवाडी भा्ीवड ेमहालवाडी त ेप्रजिमा ४८ भमळणारा र्तर जिल्हहा मागा य. 
१०३ व क) म्हसवे मोरेवाडी ग्रामीण मागा य. ८९ हे तीन पयाायी मागा 
उपलब्ध आहेत. 
(३) जिल्हहा पररर्देमाफा त सदर पलुाची पहाणी करण्यात आली आहे. 
(४) सदर दठकाणी नवीन पलु बाींधण्याकरीता अींदािे रु.१८०.०० लक्ष  ननधीची 
आवश्यकता आहे. सदर ननधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हहा ननयोिन सभमतीकड े
जिल्हहा पररर्देमाफा त सादर करण्यात आला आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

घुईखेि (ता.चाांदरु रेल्िे, जज.अमरािती) या बेंबळा प्रिल्पाांतगवत 
पुनिवसीत गािाला मुलभूत सोयी सुविधा शमळण्याबाबत 

  

(३२) *  ९६३७९   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) घरुखेड (ता.चाींदरु रेल्हवे, जि.अमरावती) गाव बेंबळा प्रकल्हपाअींतगात सन 
२००८ पासनू पनुवासीत असनु या गावामध्ये अद्याप नागरी सवुवधा अपणूा 
असल्हयाचे ददनाींक १ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बेंबळा प्रकल्हप व जिल्हहा पनुवासन ववभाग अमरावती याींनी 
कागदोपत्री भखूींड योग्य असल्हयाचे दशावनू गावक् याना भखुींड वा्प केले 
परींत ुत्याींच्या घरापयतं अद्यापही रस्त,े ववि, नाली अशा कोणत्याही मलुभतू 
सोर सवुवधा नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर पनुवासीत गावाची पाहणी शासनाने केली आहे काय व 
त्यानसुार पनुवासीत गावात मलुभतू सोयी सवुवधा देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     मौिा घरुखेड (ता.चाींदरुरेल्हवे, जि.अमरावती) हे पनुवाभसत गावठाणात 
बेंबळा प्रकल्हपाींतगात द्यावयाच्या १८ नागरी सवुवधापकैी १४ नागरी सवुवधा 
पणुा झालेल्हया आहेत. व रतर नागरी सवुवधाची कामे प्रगतीत आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
     पनुवासीत  गावठाणात अींतगात रस्त ेववि, नाली, हया नागरी सवुवधाची 
काम ेपणुा झाली आहेत. 
(३) अपणूा असलेल्हया सवुवधाची कामे प्रगती पथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविर िन विभागाच्या परिानगी  
अभािी रस्त्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३३) *  १०३४०२   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबर-पणेु द्रतुगती मागाावरील खोपोली एजक्झ् त ेकुसगाव या भागातील 
२० क्रिक.मी. रस्त्याच्या ववस्तारीकरणासाठी दोन बोगदे व दोन पलुाींसह आठ 
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पदरी नवीन रस्ता बाींधण्याच्या कामास शासनाने ददलले्हया मींिुरीला एक वर्ा 
होऊनही सदर कामास सरुुवात केली नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या कामासाठी वन ववभागाची परवानगी आवश्यक असनू वन 
ववभागाकड ेसदरहू प्रस्ताव सहा मदहन्यापासनू मान्यतअेभावी प्रलींबबत आहे, हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू काम वेळेत पणूा होण्यासाठी शासन स्तरावर कोणती 
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) कायाकारी अभभयींता, महाराषट्र राज्य 
रस्त े ववकास महामींडळ याींनी मुींबर-पणेु द्रतुगती मागाावरील खोपोली-
लोणावळा-कुसगाव रस्त्याच्या बाींधकामाकरीता पणेु व अभलबाग 
वनववभागातील वनक्ष ेत्र वळतीकरणाकरीता सवाप्रथम दद.१४.०३.२०१६ रोिी 
३४.५३ हे. वनक्ष ेत्राची मागणी केली. तद्नींतर दद.२०.०१.२०१७ रोिी ४६.८३ हे. 
तर दद.३०.०६.२०१७ रोिी ६४.८० हेक््र वनक्ष ते्र मागणीचा सधुारीत प्रस्ताव  
सादर केला. उक्त प्रमाणे सादर केलेला प्रस्ताव वन (सींवधान) अधधननयम, 
१९८० मधील तरतदुीनसुार पररपणूा नसल्हयाने त्रु् ीपतूातकेरीता प्रकल्हप यींत्रणेस 
कळववले आहे.  
     प्रकल्हपाचे काम  तातडीने कायााजन्वत होण्याच्या दृष्ीने वन ववभागाने  
प्रकल्हपामध्ये बाधधत होणा-या वनक्ष ेत्राची ननजश्चती व वकृ्ष ाींची गणना केली 
असनू वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात पररपणूा प्रस्ताव प्रकल्हप 
यींत्रणेकडून प्राप्त होताच वन ववभागाकडून आवश्यक ती कायावाही तातडीने 
करण्यात येऊन प्रस्ताव कें द्र शासनास मान्यतकेरीता सादर करण्यात येरल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यातील बालवििास प्रिल्प अधधिारी, अांगणिािी  
पयविेक्षि ि सेवििाांच्या ररक्त पदाांबाबत  

(३४) *  १०३७११   श्री.सनुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सद्यजस्थतीत बालववकास प्रकल्हप अधधकारी ४०६, अनतररक्त 
प्रकल्हप अधधकारी ३६६, अींगणवाडी पयावेक्ष क ६७८, अींगणवाडी सेववका १५४७, 
अींगणवाडी मदतनीस ५०७९ आणण भमनी अींगणवाडी मदतनीस १३९७ अशी 
भमळून एकूण ९४७३ पदे ररक्त असल्हयाची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ च्या 
दसु्या आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील बालववकास प्रकल्हप अधधकारी, अनतररक्त प्रकल्हप 
अधधकारी अींगणवाडी पयावेक्ष क, सेववका व मदतनीस याींची  ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, ररक्त पदाींची मादहती खालील प्रमाणे आहे. 
अ.य. पदाचे नाव ररक्त पदे 
१. बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (नागरी) वगा -१ ३० 
२. बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी (ग्रामीण/ 

आददवासी) वगा-२ 
२६४ 

३. मखु्यसेववका ७२२ 
४. अींगणवाडी सेववका १६७२ 
५. भमनी अींगणवाडी सेववका  १२४४ 
६. अींगणवाडी मदतनीस ५२९६ 

(२) व (३) बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी याींची १४५ पदे सरळ सेवेने 
भरण्यात आलेली असनू ४५ पदासाठी मागणीपत्र लोकसेवा आयोगाकड ेसादर 
करण्यात आलेले आहे. 
     नागरी प्रकल्हपातील मखु्यसेववका भरती प्रकरणी अींगणवाडी कमाचारी 
सींघ्नेने आक्ष ेप घेतल्हयामळेु तात्परुती स्थधगती देण्यात आली आहे. तसेच 
जिल्हहा पररर्द आस्थापनेवरील ग्रामीण/आददवासी प्रकल्हपातील 
मखु्यसेववकाींच्या भरतीबाबत जिल्हहापररर्द स्तरावर कायावाही करण्यात येत.े 
     तसेच अींगणवाडी सेववका/भमनी अींगणवाडी सेववका/मदतनीस या 
मानधनी पदाींची ररक्त पदे भरणेबाबतच्या प्रक्रिययेस ततुाास ववत्त ववभागाच्या 
सचूनेनसुार स्थधगती देण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
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जळगाि जजल्हयात मागील िषावची जलयुक्त शशिार  
योजनेतील िामे ननिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबत 

  

(३५) *  १००७३७   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल्हहयात मागील वर्ााची िलयकु्त भशवार योिनेतील २९ ्क्के 
कामे ननकृष् दिााची झाली असनू याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हहा 
पररर्दचे मखु्य कायाकारी अधधकारी याींनी माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ददल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, व चौकशीच े
ननषकर्ा काय आहेत, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार िलयकु्त भशवार योिनेतील कामे ननकृष् दिााचे 
करणा्या सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, िलयकु्त भशवार अभभयान कामाींबाबत तपासणी करण्यासाठी 
ननयकु्त करण्यात आलेल्हया त्रयस्थ यींत्रणेमाफा त तयारी असलेल्हया कामाींची 
तपासणी करण्याचा प्रस्ताव जिल्हहाधधकारी याींचेकड ेपाठववण्यात आला आहे.   
(२) व (३) तयार प्राप्त कामाींची ग्रीनहोप फाऊीं डशेन, एरींडोल या त्रयस्थ 
सींस्थकेडून तपासणी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोरेगाि (ता.खेि, जज.पुणे) ग्रामपांचायतीमध्ये यशिांत घरिुल 
योजनेंतगवत झालेला गैरव्यिहार 

(३६) *  १०३५८७   श्री.सरेुश गोरे (खेि आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगाव (ता.खेड, जि.पणेु) या ग्रामपींचायतीला यशवींत घरकुल 
योिनेंतगात सन २००९ त े२०१४ दरम्यान मींिूर घरकुलाींसाठी बाींधकामापो्ी 
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अनदुानाची एकूण रुपये १३ लाख ८० हिार ग्रामननधी खात्यात िमा झाला 
असनू त्यामधून रुपये १० लाख १५ हिार अनदुान लाभार्थयांस अदा करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर ननधीवा्पामधे तसेच भशल्हलक रादहलेल्हया रुपये ३ लाख 
६५ हिार र्तक्या रकमेचा अपहार झाल्हयाच्या तयारीच्या अनरु्ींगाने ववस्तार 
अधधकारी (पींचायत) तथा चौकशी अधधकारी पींचायत सभमती खेड याींनी 
चौकशी करून ददनाींक ०५ सप् े्ंबर,२०१५ रोिी चौकशी अहवाल शासनास 
सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशी अहवालाच्या अनरु्ींगाने ग्रामपींचायतीचे न.न ५ 
सामान्य कॅश बकु व्हाउचर फारल व र्तर आवश्यक लेख े आढळून न 
आल्हयाने अनदुानाच्या रकमेचा दवुवाननयोग केल्हयाची शक्यता असल्हयाच े
आढळून आल्हयाने तत्कालीन ग्रामसेवक तसेच तत्कालीन उपसरपींच याींना 
उपरोक्त अभभलखेे ७ ददवसाींत उपलब्ध करण्याचे आदेश ददनाींक ३ िून,२०१७ 
रोिी ग् ववकास अधधकारी खेड याींनी देवनूही अद्याप ग्रामपींचायतच े
महत्वाचे असे आधथाक अभभलेखे व दप्तर उपलब्ध न करणा्या दोर्ीींवर 
कारवार करण्यासह सदर रकमेच्या खचााचा तपशील देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय 
(२) चौकशी सभमतीने सदर अहवाल ग् ववकास अधधकारी याींचेकड े सादर 
केलेला आहे. 
(३) पींचायत सभमती कायाालय, खेड दद. ३/६/२०१७ च्या आदेशानसुार 
ग्रामपींचायत नमनुा ५ सामान्य रोिक्रिकदा, कॅश बकु, अनदुान अदायगीची 
पडताळणी केली यशवींत घरकुल योिनेंअींतगात मींिूर घरकुलाींचे दोन हप्त्यात 
ग् ववकास अधधकारी,खेड याींनी अनदुान अदा केलेले असनू उवारीत अनदुान 
लाभार्थयांस देणे बाकी आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोदािरी आणण तापी खोऱ् यातील विदभावच्या िाटणीच े 
पाणी विदभावला शमळण्याबाबत 

(३७) *  ९६०१३   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.विजय ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गोदावरी खो-यामध्ये ववदभााला लवादाने १९१९० दलघमी पाणी 
ददले परींत ु बाींधकामासाठी प्रकल्हप हाती न घेतल्हयामळेु ४३८८ दलघमी व 
अपणूा प्रकल्हपाींमळेु ७७१३ दलघमी असे एकूण १२,१०० दलघमी पाणी अिून 
वापरात आलेले नाही, त्यामळेु हे पाणी आींध्र व तलेींगणा ही राज्ये वापरीत 
असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, चुकीची आकडवेारी आणण बाींधकामाधीन प्रकल्हपामळेु गोदावरी 
आणण तापी खो-यातील ववदभााच्या वा्याच ेपाणी अद्याप भमळालेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार ववदभााच्या वा्याचे असलेले पाणी न अडववण्याची 
कारणे काय आहेत तसेच पाणी न अडववणा् या सींबींधधत ववभागातील 
अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही, 
     राज्यात गोदावरी खो-यामध्ये ववदभााला गोदावरी पाणीती्ं ा लवादानसुार 
१९९७ च्या अ्यासाप्रमाणे १९१९० दलघमी पाणी अनजु्ेय होत.े तथावप सन 
२०१४ मधील अ्यासानसुार पाणी उपलब्धता कमी होऊन गोदावरी खो-
यामध्ये १८०५७ दलघमी पाणी वापराकरीता उपलब्ध होत आहे. यातनू पणूा 
प्रकल्हपाच े५९५६ दलघमी व नदीवरुन बबगर भस ींचन वापर ५२१ दलघमी असा 
एकूण ६४७७ दलघमी पाणी वापर ननजश्चत झाला असनू ८१०३ दलघमी पाणी 
वापराचे प्रकल्हप बाींधकामाधीन आहेत. ४२४३  दलघमी पाणीवापराचे प्रकल्हप 
ननयोिनाधीन आहेत. 
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(२) गोदावरी खो् यातील प्रकल्हपाींना वनमान्यता व पयाावरण मान्यतसे 
लागणा् या ववलींबामळेु  बाींधकामाधीन व र्तर ननयोिनातील प्रकल्हप पणूा 
करण्यास ववलींब लागत आहे.  
     तापी खो् यामध्ये  २६०७.७५ दलघमी पाणी उपलब्ध असनू उपलब्ध 
पाण्याचे ननयोिन झालेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोरपना-राजुरा (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील ननमणी-ननांबाळा  
या पररसरात रानिुिराांनी वपिाांच ेिेलेले नुिसान 

  

(३८) *  ९८५२५   श्री.सरेुश धानोरिर (िरोरा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरपना-रािुरा (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील ननमणी-नन ींबाळा या पररसरात 
रानडुकराींनी मोठया प्रमाणात कापसू व सोयाबीन वपकाींचे नकुसान केल्हयाच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७  मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, रानडुकराींचा बींदोबस्त करण्याबाबत वन ववभागाकड े मागणी 
करुनही अदयाप याबाबत कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबतची चौकशी करुन रानडुकराींचा बींदोबस्त करण्यासह 
नकुसानग्रस्ताींना आधथाक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) कोरपना-रािुरा (जि.चींद्रपरू) तालकु्यातील 
ननमणी-नन ींबाळा या गावाींमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७  मध्ये रानड्डुकराींनी 
शतेवपकाींचे नकुसान केल्हयाचे ननदशानास आलेले नाही. तथावप सदर गावाींच्या  
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पररसरातील कळमना या गावामध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये रानडुकराने 
शतेवपकाच े नकुसान केल्हयाचे १ प्रकरण ननदशानास आले असनू प्रस्ततु 
प्रकरणी प्रचभलत शासन ननणायातील तरतदूीनसुार सींबींधधतास नकुसान भरपार 
अदा करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अांधारी (ता.शसल्लोि, जज.औरांगाबाद) पररसरातील रस्त्याच्या दरुुस्तीसह 

भोरिी नदीिरील पुलाची ऊां ची िाढविण्याबाबत 
(३९) *  १०२९५७   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), प्रा.िषाव गायििाि 
(धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :  
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधारी (ता.भसल्हलोड, जि.औरींगाबाद) पररसरातील समुारे १५ त े २० 
गावाींचा रहदारीचा मखु्य रस्ता असलेल्हया आळींद-अींधारी-मोहरा रस्त्याची 
दरुवस्था झाली असनू या रस्त्यावरील भोरडी नदीवरील पलूही धोकादायक 
झाला असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर रस्ता व पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सदर रस्त्याची व पलुाची दरुुस्ती करण्यासह सदर 
पलुाची ऊीं ची वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
     तथावप रस्त्याचा पषृठभाग काही लाींबीत खड्ड े पडून क्ष नतग्रस्त झाला 
असनू खड्ड ेभरण्याचे काम प्रगतीत आहे. भोरडी नदीवर बडुणारा पलू असनू 
तो सजुस्थतीत आहे.  
(२), (३) व (४) रस्त्याच्या दरुूस्तीचे काम प्रगतीत आहे. रस्त्याच्या काही 
क्ष नतग्रस्त लाींबीतील डाींबरीकरणाचे काम प्रगतीत आहे.  
     भोरडी नदीवरील उींच पलू बाींधणेचे काम ननधी, ननकर् व अग्रयमानसुार 
हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील. 

----------------- 
  
िासार बालिुां दा (ता.ननलांगा, जज.लातूर) येथील पाच अांगणिाड्याांमध्ये 

ददला जाणारा खाऊ बांद िेल्याबाबत 
  

(४०) *  १०३४५१   श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननलींगा (जि.लातरू) तालकु्यातील कासार बालकुीं दा येथील पाच 
अींगणवाड्याींमधील ३०० धचमकुल्हयाींना व गरोदर माताींना ददला िाणारा खाऊ 
बींद केल्हयाच े ददनाींक १८ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास,  खाऊ भशिवनू देणा्या बचत ग्ाींना मागील १० 
मदहन्याींपासनू ठरलेले मानधन न भमळाल्हयामळेु त्याींनी खाऊ भशिवनू देणे 
बींद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, बालववकास प्रकल्हप अधधका्याींकड ेआधथाक तरतदू भशल्हलक 
नसल्हयाने बचत ग्ाच्या माध्यमातनू अींगणवाड्याींमध्ये ददला िाणारा खाऊ 
बींद झाल्हयाने या बालकाींवर उपासमारीची वेळ येऊन याचा उपजस्थतीवर  
पररणाम झाला आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याची चौकशी करुन अगणवाड्याींमध्ये ददला िाणारा खाऊ 
पनु्हा सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. ददनाींक १८ ऑगस्् २०१७ रोिी पयावके्षक्ष का याींनी सदर बचत 
ग्ाचा परुक पोर्ण आहार सींबींधधत बचत ग्ाींनी कोणतीही पवुासचुना न देता 
बींद केल्हयाची मादहती प्राप्त होताच तात्काळ नजिकच्या गावातील 
अींगणवाडीतील मदहला साहस सोलापरू याींचेकडील परुववण्यात आलेला परुक 
पोर्ण आहार मौ.कासार बालकुीं दा येथील पाचही अींगणवाड्याींमध्ये उपलब्ध 
करुन देवनू त्या पाचही अींगणवाडीतील मदतनीस याींचेकडून सदरचा आहार 
तयार करुन अींगणवाडीतील बालकाींना देण्यात आलेला आहे. मौ. कासार 
बालकुीं दा येथील पाच अींगणवाडयाींचा खाऊ बींद झाल्हयाने अींगणवाडयातील 
कोणत्याही बालकाींवर उपासमारीची वेळ आललेी नाही व वेळेत पयाायी 
व्यवस्था केल्हयाने अींगणवाडीतील उपस्थीतीवर याचा कोणताही पररणाम 
झालेला नाही. 
(४) स्थाननक मदहला बचत ग्ाने गरम तािा आहार परुवठा करणे बींद 
केल्हयाने बालके आहारपासनू वींधचत राहू नयेत यादृष्ीने अींगणवाडी कें द्रास 
कोरडा परुक पोर्ण आहार परुवठा करुन अींगणवाडी मदतनीस माफा त सदरचा 
आहार भशिवनू अींगणवाडयामधील बालकाींना आहार देवनू ववनाखींड  खाऊ 
देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे सुप्पा (ता.िळमनुरी, जज.दहांगोली) येथील शसमेंट नाला बाांधच े
पाणी शतेात शशरुन शतेिऱ्याांच ेझालेले नुिसान 

(४१) *  ९६८५४   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे सपु्पा  (ता.कळमनरुी, जि.दहींगोली) येथील िलसींधारण ववभाग 
नाींदेड याींच्या तफे करण्यात आलेल्हया भसमें् नाला बाींध यमाींक तीन मध्ये 
कीं त्रा्दाराने योग्य भराव न ्ाकल्हयामळेु पदहल्हयाच पावसात बाींधाचे पाणी 
शतेक्याींच्या शतेात भशरुन शतेीचे नकुसान झाल्हयाचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर कीं त्रा्दाराच्या ददरींगारमळेु व सींबींधधत अधधका्याींनी 
ननकृष् दिााचे काम करुन घेतल्हयामळेु बाींधाचे पाणी शतेात िाऊन नकुसान 
झाल्हयाचे तथेील शतेक्याींनी ननदशानास आणल ेआहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार सींबींधीत िबाबदार अधधका्याींवर कारवार करण्यासह 
शतेक्याींना नकुसान भरपार देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रस्ततु प्रश्नात उल्हलेणखत सपु्पा भसमें् नाला बाींध य.३ (ता.कळमनरुी, 
जि.दहींगोली) चे नाव सपु्पा नसनू तपु्पा भसमें् नाला बाींध य.३ अस ेआहे.  
(२) हे खरे नाही. 
     माहे िून, २०१७ च्या पदहल्हया आठवडयात झालेल्हया अनतवषृ्ीमळेु 
प्रस्ततु बींधा्याच्या दोन्ही बािूस पाश्वा वहन (Out Flanking) झाल ेआहे, 
मात्र शतेक्याींच े कोणतहेी नकुसान झालेले नाही. त्यानींतर सदर कामाची 
पाश्वा वहन दरुूस्ती कीं त्रा्दाराने त्वरीत पणूा केली आहे.   
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ननम्न तेरणा (ता.लोहारा, जज.उस्मानाबाद) उजिा िालव्यािरील 
पेठसाांगिी, एिोंिी ि ििठा येथे पूल बाांधण्याबाबत 

(४२) *  १०२४४२   श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननम्न तरेणा प्रकल्हप, माकणी (ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद) येथील ननम्न 
तरेणा उिवा कालव्यातील पेठसाींगवी एकोंडी व कवठा येथे अनयुमे क्रिक.मी. 
१२, २२ व २५ या अींतरावर आवश्यक तथेे पलू बाधण्याींबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी अभभयींता, ननम्न तरेणा कालवा ववभाग य.२, 
लातरू याींना ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१३ रोिी वा त्या समुारास लेखी 
ननवेदनाव्दारे सधुचत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सींबींधधत अधधका्याींकडून 
कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्हयामळेु या पररसरातील नागररकाींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
सदर पलू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?. 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, खरे आहे. 
     स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक ३०.०३.२०१३ रोिीच्या त्याींच्या 
ननवेदनाद्वारे कायाकारी अभभयींता, ननम्न तरेणा कालवा ववभाग य. २, लातरू, 
याींना सधूचत केले होत.े 
(२) व (३) उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने ननम्न तरेणा उिव्या कालव्यावरील 
सा.य.१८०१३ मी., सा.य.२२२७० मी.व सा.य.२४३९८ मी. वरील पलुाींच्या 
कामापकैी सा.य.१८०१३ मी. वरील पलुाचे बाींधकाम पणूा झाले आहे. 
सा.य.२४३९८ मी. व सा.य.२२२७० मी. वरील पलुाींच्या कामाचा समावेश 
ननम्न तरेणा प्रकल्हपाच्या चतथुा सधुारीत प्रशासकीय अींदािपत्रकात करण्यात 
आलेला असनू अींदािपत्रक गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळ, 
औरींगाबाद महामींडळाच े पत्र य.गोमपाववम/   ताीं-१/४३१६, ददनाींक 
०७.०५.२०१६ अन्वये अधीक्ष क अभभयींता, राज्यस्तरीय ताींबत्रक सल्हलागार 
सभमती, नाभशक याींना सादर करण्यात आले आहे. चतथुा सधुारीत प्रशासकीय 
अींदािपत्रक मान्यत े बाबत पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. चतथुा 
सधुारीत अींदािपत्रक मान्यतनेींतर पलुाींचे बाींधकाम हाती घेण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आमदार आदशव ग्राम दत्ति योजनेसाठी ननधी देण्याबाबत 
  

(४३) *  ९९०९२   श्री.बाबरुाि पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्य शासनाची आमदार आशा ग्राम दत्तक योिना शासनाकडून कुठलाच 
ननधी न आल्हयाने योिना अद्याप कायााजन्वत झाललेी नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शासनाने आमदार आदशा ग्राम दत्तक योिना सन २०१५ 
मध्ये पदहला ्प्पा घोवर्त करून पणेु जिल्ह्यातील ववधानसभा आणण 
ववधानपररर्देच्या २७ लोकप्रनतननधीींची गावे ननवडली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, सवा लोकप्रनतननधीींनी त्या गावामध्ये ववववध ववकासकाम े
सधु्दा सचुववली व त्याचा आराखडा व अपेक्ष ीत ननधीची तरतदू करण्यासाठीचा 
प्रस्ताव शासनाकड े पाठवनू एक वर्ा होऊन ही कुठल्हयाही ननधीची तरतदु 
करण्यात आली नसल्हयाने जिल्हहा ननयोिन अधधकारी, पणेु याींच्याकड े
तात्काळ या योिनेसाठी ननधी उपलब्ध व्हावा अशी मागणी ददनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास पणेु जिल्ह्यातील सवा लोकप्रनतननधीींनी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर मागणीनसुार सदर गावामध्ये ववववध ववकासकामे 
करण्यासाठी ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. ग्राम ववकास ववभागाच्या शासन पररपत्रक दद 
०८ ऑक््ोबर २०१५ अन्वये ही योिना कायााजन्वत झालेली आहे.  ग्राम 
ववकास ववभागाच्या शासन पररपत्रक ददनाींक ०८ ऑक््ोबर २०१५ अन्वये 
योिनेची कायापध्दतीनसुार केली आहे. त्यानसुार योिनेंतगात राज्य 
शासनाकडून थे् ननधी उपलब्ध करुन देण्याची तरतदू नाही तथावप, ववववध 
योिनाींच्या क.ती सींगमामधनू पणुात ३ कें द्र/राज्य परुस्कृत योिना/खासदार व 
आमदार स्थाननक ववकास कायायम, कें द्र व राज्य ववत्त आयोगाचे अनदुान 
औद्योधगक आस्थापनाींचा सामाजिक उत्तरदानयत्व ननधी (CRS) र्त्यादी 
स्त्रोतातनू ननधी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. 
(२) होय. 
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(३) व (४) मा.बाबरुाव पाचणे आमदार याींनी दद. ०९ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी 
जिल्हहा ननयोिन ववकास कामाींसाठी िादा ननधीची मागणी केलेली आहे.  मा. 
श्री. बाबरुाव पाचाणे आमदार याींनी आमदार आदशा ग्रामयोिनेंतगात दत्तक 
घेतलेल्हया वढू (ब.ु) गावामध्ये एकूण ३५.८० लक्ष  रुपयाींची ६ ववकास काम े
मींिूर करण्यात आली आहेत.  एकूण सहा ववकास कामाींपकैी ३०.२० लक्ष  
रुपयाची पाच कामे पणुा करण्यात आली असनू ५.६० लक्ष  रुपयाचे एक काम 
प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

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

मोखािा (जज.पालघर) तालुक्यातील १७ गािाांतील िांधचत  
मजुराांना रोजगाराची िामे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४४) *  १०३१३८   श्री.पास्िल धनारे (िहाणू) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु्यातील १७ गावाींतील वींधचत मिुराींना 
रोिगाराची कामे उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्हयाबाबत तहसीलदार, 
मोखाडा याींच्या कायाालयावर ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास श्रमिीवी सींघ्नेच्या वतीने आींदोलन केले,हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, रोिगाराची मागणी केलेल्हया मिूराींना कामे देण्याबाबत 
मा.ववत्त व ननयोिन मींत्री, मा.आददवासी ववकास मींत्री, सधचव, रोिगार हमी 
योिना याींच्याकड े ददनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास समथान 
सींस्थेने लखेी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार मोखाडा येथील ग्रामपींचायत हद्दीतील तसेच गाव-
पाड्याींतील मिूराींनी रोिगाराची कामे भमळण्यासाठी तहसील प्रशासनाकड े
२२७२ अिा दाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने मिुराींना रोिगाराची कामे उपलब्ध 
करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) ननवेदन ददल्हयाची बाब खरी आहे.   
(३) व (४) मोखाडा तालकु्यातील (जि. पालघर) १५ गावातील १५९८ मिुराींचे 
काम मागणीचे अिा सींबींधधत तहसीलदार याींच्याकड े प्राप्त झाले आहेत. 
त्यानसुार १५ कामाींचे १५९८ मिुराींपकैी १० कामाींचे ११८१ मिुराींचे र मस््र 
तयार करुन काम देण्यात आले आहे. उवाररत ५ कामाींपकैी ४१७ कामाींचे र-
मस््र तयार करण्यात आले होत.े  परींत ुतथेे मिूर कामावर आले नाहीत. 
तसेच, यींत्रणाींची आढावा बठैक घेवनू शले्हफवरील कामे वाढववण्याबाबत सचुना 
देण्यात आल्हया आहेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

“आपले सरिार सेिा िें द्र” प्रिल्पातील पररचालिाांना  
प्रलांबबत मानधन शमळण्याबाबत 

  

(४५) *  ९५०१३   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.विजय 
ििटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.बाळासाहेब थोरात 
(सांगमनेर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), िॉ.शशशिाांत खेििेर (शस ांदखेि राजा), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि), श्री.अशमत झनि (ररसोि), 
श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), प्रा.िषाव गायििाि 
(धारािी), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपिा) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने सींग्राम प्रकल्हपाचे “आपले सरकार सेवा कें द्र” असे नामकरण 
करुन प्रकल्हपातील पररचालकाींना माभसक ६०००/- मानधन देण्याचे मान्य केल े
होत ेपरींत ुमागील सहा मदहन्याींपासनू मानधन भमळाले नसल्हयाने ता.जि. धुळे 
येथील ग्रामपींचायतीमधील २७ हिार सींगणक पररचालकाींनी ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ पासनू बेमदुत काम आींदोलन िादहर केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच वाभशम जिल्हहयातील ग्रामपींचायत पररचालक याींना पीएस्ी-२ या 
शासनासोबत करार केलेल्हया कीं पनीने मागील ६ मदहन्यापासनू कोणताही 
मोबदला व मानधन ददले नाही,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,सरकार सेवा कें द्र चालवणा् या पररचालकाींच्या वतीने ्ास्क 
कन्फमेशनची अ् रद्द करावी, सहा हिार मानधन भमळावे, मागील कपात 
केलेले मानधन द्यावे, दाखल्हयात ६० ्क्के कभमशन भमळावे, महाऑनलारन 
कडील मानधन भमळावे, सामाजिक सरुक्ष ा द्यावी, कामावरुन कमी केलेल्हया 
पररचालकाींना कामावर घ्यावे अशा ववववध मागण्याींबाबत पररचालकाींच्या 
सींघ्नेने जिल्हहाधधकारी, मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द बलुढाणा 
याींना ददनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी  वा त्यासमुारास ननवेदन ददले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर ननवेदनानसुार सींगणक पररचालकाना प्रलींबबत मानधन  
देण्यासह त्याींच्या ववववध मागण्या पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही.  
     तथावप, कें द्र चालकाींचे प्रनतननधी याींनी दद.२५/९/२०१७ पासनू कामबींद 
आींदोलन करीत असलेबाबत शासनास कळववले होत.े 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४)  दद.१४/१०/२०१७ रोिी ववववध मागण्याींबाबत शासनास प्राप्त झालेल्हया 
ननवेदनानसुार कें द्र चालकाींच्या मागण्याींबाबत कें द्र चालकाींचे प्रनतननधी व 
सीएससी-एसपीव्ही चे प्रनतननधी याींच्या समवेत सधचव स्तरावर बठैक घेऊन 
कें द्र चालकाींच्या अडीअडचणी त्वरीत सोडववण्याच्या सचुना सीएससी-एसपीव्ही 
याींना देण्यात आल्हया आहेत. तसेच सींगणक पररचालकाींना िून,२०१७ पयतंच े
वेतन देण्यात आले आहे. तसेच सरुु असलेले कामबींद आींदोलन स्थधगत करुन 
दद.६/११/२०१७ पासनू काम सरुु करत असल्हयाबाबत कें द्र चालकाींच्या 
प्रनतननधीने शासनास लेखी कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धामणी (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील धनगरदरा पररसरात दोन 
दठिाणी ओढयािर पूल बाांधण्याबाबत 

(४६) *  ९८३६५   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले), 
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पिूव), 
श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामणी (ता.आींबेगाव, जि.पणेु) येथील धनगरदरा पररसरात र्यत्ता 
पदहली त े बारावीपयतंच्या ववद्यार्थयांना दोन दठकाणी ओढयावर पलू 
नसल्हयाने भर पावसाळयात चार त ेपाच मदहने पाण्यातनू वा् काढत ओल्हया 
कपडयावर शाळेत िावे लागत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, ओढयातील पाण्यात साप व र्तर ववर्ारी िलचर आढळत 
असल्हयाने ववद्यार्थयांच्या िीववतास धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या दोन्ही ओढयावर त्वररत पलू बाींधावा अशी ववद्यार्थयांच्या 
पालकाींनी व स्थाननक ग्रामस्थाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मखु्य 
कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द, पणेु याींच्याकड े गेली दोन वर्ाापासनू 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर मागणीनसुार या ओढयाींवर पलू बाींधण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) अींशत खरे आहे. 
(३) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. 
(४) धनगरदरा वस्तीकड े िाणारा ग्रामीण मागा य.८८ वर सा.य.१/५०० व 
सा.य.२/१०० या दोन दठकाणी नाला यॅास होत असल्हयाने त्यादठकाणी पलु 
विा साकव बाींधकामाची आवश्यकता आहे. जिल्हहा ननयोिन सभमती अींतगात 
३०५४ लेखाभशर्ााखाली ननधी व ननकर्ाच्या अधधन राहून या दोन पलु विा 
साकवाींची कामे प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररर्देचे ननयोिन आहे. 
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     तसेच जिल्हहा ननयोिन सभमती अींतगात साकव बाींधणे या 
कायायमाींतगात सदरची कामे प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हहा पररर्देने 
सावािननक बाींधकाम ववभागास कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे मरोळ गाांि, अांधेरी (मुांबई) येथील मेररांग्यू हॉटेल्स प्रा.शल. च्या 
व्यापारी तत्िािरील बाांधिामात िनसांरक्षिाांनी िाढलेल्या त्रटुीांबाबत 

  

(४७) *  १०२२३७   श्री.रुपशे म् हात्र े(शभिांिी पिूव) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबरतील मौिे मरोळ गाींव, अींधेरी येथील सव्हे य. ७८४ मधील ३१३२० 
चौ.मी. िभमनीवर मेररींग्य ू हॉ्ेल्हस प्रा.भल. च्या व्यापारी तत्वावरील 
बाींधकामास प्रधान मखु्य वनसींरक्ष क (वन्यिीव), नागपरू याींनी त्रु् ी 
काढल्हयाचे माहे िून, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर िागेवर ववकासकातफे सनदी लेखापाल याींनी प्रकल्हप 
मलु्हय ३२० को्ी रुपये दशाववल्हयानसुार रु.१०२१७४.०४ प्रनत चौरस मी्र 
प्रमाणे प्रस्ताववत प्रकल्हप मलु्हयाच्या २% रक्कम शासनास अदा करणे 
आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कायाकारी अभभयींता, सावािननक बाींधकाम ववभाग, अींधेरी 
याींनी त्याींचे पत्र यमाींक का.अ./उमुींवव/प्रशा/३४०३ ददनाींक २९/३/२०१६ नसुार 
प्रकल्हप मलु्हय ननजश्चत करताींना िभमनीची क्रिकींमत रेडीरेकनरनसुार/बाींधकाम 
खचा दरसचूी सन २०१५-२०१६ या वर्ाासाठी रुपये २८ हिार पाचश ेव प्रत्येक 
मिल्हयाकररता अनतररक्त ०.५०% वाढववण्याचे अप्पर प्रधान मखु्य सींरक्ष क 
(वन्यिीव), बोरीवली याींना कळवनूही वन ववभागाकडून िाणीवपवूाक  िुन्या 
पध्दतीनेच प्रकल्हप मलू्हय ठरवनू शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींचे महसलूाच े
नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त सवा प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींच्या 
महसलूाचे आधथाक नकुसान करणा्या सींबींधधत ववकासकाींवर व त्यास 
िबाबदार असणा्या मखु्य वनसींरक्ष क, सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यान, अप्पर 
मखु्य वनसरींक्ष क (वन्यिीव) व र्तर सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींचेवर 
शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     ददनाींक २६.१०.२०१६ रोिी झालेल्हया राज्य वन्यिीव मींडळाच्या १२ व्या 
बठैकीत मेररींग्य ू हॉ्ेल्हस प्रा. भल. च्या मरोळ गाव अींधेरी येथील सव्हे य. 
७८४ मधील ३१३२० चौ. मी. वरील व्यापारी तत्वावरील बाींधकाम सींिय गाींधी 
राषट्रीय उद्यानाच्या हद्दीपासनू १० क्रिकलो मी्रच्या आत असनू प्रस्ताववत 
पयाावरण सींवेदनभशल क्ष ेत्राच्या बाहेर येत असल्हयाने रु. १.०० को्ी र्तकी 
रक्कम िमा करण्याच्या अ्ीवर प्रकल्हपाची भशफारस करण्यात आली होती.  
मात्र कें द्रीय पयाावरण, वन व हवामान बदल, मींत्रालय, नवी ददल्हली याींनी 
ददनाींक ०५.१२.२०१६ रोिी िारी केलेल्हया अधधसचूनेत सदर क्ष ते्राचा समावेश 
नसल्हयाने सदर प्रकल्हप यींत्रणेकडून रु. १.०० को्ीची रक्कम घ्यावी क्रिकीं वा 
कसे याबाबत राज्य वन्यिीव मींडळाच्या पढुील बठैकीत ननणाय घेण्यात 
येरल. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बोपाबोिी (ता.सिि-अजुवनी, जज.गोंददया) येथील  
फायर लाईनच्या िामाबाबत 

  

(४८) *  १०३६२८   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बोपाबोडी (ता.सडक-अिुानी, जि.गोंददया) येथील १०० हेक््र पररसरात 
वकृ्ष सींवधानासाठी वकृ्ष  रोपवन या प्लॉ्च्या फायर लारनचे यींदा काम न 
झाल्हयामळेु तसेच वन अधधका्याींच्या ननषकाळिीपणामळेु िींगलाला आग 
लागनू ४० हेक््र रोपवन खाक होऊन शासनाचे कोट्यवधी रुपयाचे नकुसान 
झाल्हयाचे ददनाींक ११ िून २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या दठकाणाचे ४ त े ५ हेक््र फायर लारनचे काम १० 
मिूराींकडून करुन घेतलेले असताना प्रत्यक्ष ात १०० मनषुयबळ लावल्हयाची 
खो्ी मादहती देऊन रक्कमचेा अपहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार गरैव्यवहार करणा्या सींबींधधत अधधका्याींवर 
शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) गोंददया वनववभागाींतगात सडक/अिुानी 
तालकु्यातील ननयतक्ष ेत्र सौंदड-१ बोपाबोडी येथील महात्मा गाींधी राषट्रीय 
ग्रामीण रोिगार हमी योिना अींतगात सन २०१२ मध्ये ५० हेक््र व सन 
२०१३ मध्ये ५० हेक््र असे एकूण १०० हेक््र क्ष ते्रावर रोपवन घेण्यात आले 
आहे. सदर दोन्ही रोपवन क्ष ेत्रात मींिूर अींदािपत्रकाच्या अधीन राहून अग्नी 
प्रनतबींधक कामे करण्यात आली असनू रोपवन क्ष ते्रात वणवा लागल्हयाच े
ननदशानास आले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मलिापूर ते अिोला दरम्यान राष्ट्रीय महामागव क्र.६ च्या 
चौपदरीिरणािररता रस्त्यानजजिच्या हजारो झािाांची तोि िेल्याबाबत 

  

(४९) *  ९८२७५   िॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मलकापरू त े अकोला दरम्यान राषट्रीय महामागा य.६ च्या 
चौपदरीकरणाकररता रस्त्यानजिकच्या हिारो झाडाींची तोड करण्यात आल्हयाचे 
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) सन २०१२-१३ त ेसन २०१४-१५ मध्ये राषट्रीय 
महामागा य. ६ च्या मलकापरु त ेअकोला दरम्यानच्या चौपदरीकरणाकररता 
रस्त्याच्या दतूफाा असलेल्हया अनसुधूचत तसेच बबगर अनसुधूचत प्रिातीच्या 
एकूण ५,१७१ झाडाींना तोडण्याची परवानगी ददलेली आहे. 
(२) व (३) सदर परवानगी महाराषट्र वकृ्ष तोड अधधननयम, १९६४ व महाराषट्र 
िमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या तरतदुीनसुार देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मोखािा (जज.पालघर) तालुक् यातील आददिासी घरिुल लाभ  
धारिाांना ननयोजजत अनुदान शमळण्याबाबत 

  

(५०) *  ९८५६२   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांिी 
पिूव) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु् यातील २८ ग्रामपींचायतीमधून ववववध 
योिनाींमाफंत ९४० घरकुलाींची कामे सरुु असनू आददवासी घरकुल लाभ 
धारकाींना ननयोजित अनदुान भमळालेले नसल्ह याची बाब माहे नोव् हेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, त्यानसुार ननयोजित अनदुान लाभाथींना तात्काळ देण् याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४)  प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमरािती जजल्हयातील ग्रामीण भागातील जजल्हा पररषदेच्या  
शाळा धोिादायि असल्याबाबत 

  

(५१) *  ९७१९३   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हहयातील ग्रामीण भागातील जिल्हहा पररर्देच्या १९० 
शाळाींच्या र्मारती धोकादायक जस्थतीत असल्हयाचा अहवाल पींचायत सभमतीने 
शासनाकड े पाठववला असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अहवालानसुार जिल्हहा पररर्देच्या १९० धोकादायक 
शाळाींच्या र्मारतीची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय आढळून 
आल,े 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सदर धोकादायक शाळेच्या र्मारतीच् या दरुुस्तीबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे अींशत: खरे आहे.        
(२) व (३) अमरावती जिल्हहयातील ग्रामीण भागात असलेल्हया जिल्हहा पररर्द 
शाळाींच्या १९० र्मारती धोकादायक नसनु १९६ वगा खोल्हया नादरुुस्त 
असल्हयाचे ननदशानास आल्हयामळेु या खोल्हयाींचे ननलेखन करण्याची परवानगी 
देण्यात आली आहे. 
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     सबब, अमरावती जिल्हहा पररर्देच्या शाळाींच्या धोकादायक  र्मारती 
मधुन वगा भरीववले िात नाही. ववद्यार्थयांना बसण्याबाबत र्तरत्र व्यवस्था 
झालेली असल्हयामळेु ववद्यार्थयांच्या जिवाला धोका ननमााण होण्याचा प्रश्न 
उद्भवत नाही. तसेच ननलेणखत शाळाींच्या र्मारती बाींधकामाबाबतची कायावाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल्हा पररषदेच्या डिजीटल िगावसाठी खरेदी  
िेलेल्या सादहत्यात झालेला गैरव्यिहार 

  

(५२) *  ९६२६०   श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डडिी्ल शाळेसाठी प्रत्येक ग्रामपींचायत क्रिकमान ५० हिाराींची खरेदी करत 
असल्हयाने पेसा व १४ व्या ववत्त आयोगातील साडसेात को्ीींच्या ननधीचा 
अपव्यय नाभशक जिल्हहा पररर्देच्या परवानगीने सरुु असल्हयाची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, जिल्हहयातील १५०० शाळाींमध्ये डडिी्ल वगाासाठी साडसेात 
को्ीींचा ननधी कुठल्हयाही ताींबत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, ननववदाप्रक्रियया 
व खरेदीप्रक्रियया याींचा अवलींब न करता डडिी्ल वगाासाठी सादहत्य खरेदी 
केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शटेफळे (जज.साांगली) येथील घरिुलाांच्या िामाांची  
देयिे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(५३) *  ९६००४   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शे् फळे (जि.साींगली) येथील घरकुलाींची कामे पणूा झाली असतानाही 
अद्याप देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत, तर दसुरीकड ेहप्त ेअडकल्हयाने 
काही लोकाींची कामे अपणूावस्थेत ठेवण्यात आल्हयाच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच घरकुले ऑनलारन करण्याच्या नावाखाली ग्रामपींचायतीच ेकमाचारी 
लोकाींकडून पसेै घेत असल्हयाचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार 
घरकुलाींची प्रलींबबत देयके अदा करुन अपणूा घरे पणूा करण्यासह लोकाींकडून 
बेकायदेशीरपणे घरकुले ऑनलारन करण्यासाठी पसेै घेणा्या दोर्ीींवर कारवार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) नाही. 
(३) व  (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मनमाि (ता.नाांदगाि, जज.नाशशि) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात िुटुांब 

ननयोजनाच्या शस्त्रकक्रयेमध्ये एिा मदहलेचा झालेला मतृ्यू 
  

(५४) *  ९९२१२   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनमाड (ता.नाींदगाव, जि.नाभशक) येथील उपजिल्हहा रुग्णालयात कु्ुींब 
ननयोिनाच्या शस्त्रक्रिययेसाठी ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी रुग्णालयात 
दाखल  करण्यात आलेल्हया मदहलाींना  वदै्यकीय अधधका् याींच्या  ददरींगारमळेु  
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शस्त्रक्रिययेसाठी देण्यात आलेल्हया भलूीचा प्रभाव नष् झाल्हयानींतर त्या 
मदहलाींवर शस्त्रक्रियया करण्यात आल्हयाने एका मदहलेचा मतृ्य ूझाल्हयाचे ददनाींक 
१ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सींबींधधत दोर्ी अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर शासनाने 
कोणती कारवार केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत जिल्हहा शल्हय धचक्रिकत्सक, नाभशक याींनी ननयकु्त केलेल्हया 
चौकशी सभमतीने चौकशी केली आहे. 
(३) सींबींधीत वदै्यकीय अधधकारी, उपजिल्हहा रुग्णालय, चाींदवड व वदै्यकीय 
अधधक्ष क, उपजिल्हहा रुग्णालय, मनमाड याींना जिल्हहा शल्हय  धचक्रिकत्सक, 
नाभशक याींचेकडून ददनाींक २.१२.२०१७ रोिी कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यात पीसीपीएनिीटी िायद्याअांतगवत ७४ सोनोग्राफी  
िें द्राांनी नोंदणी न िेल्याबाबत 

  

(५५) *  ९५३०९   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), 
श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर), िॉ.राहूल आहेर (चाांदिि), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅि.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भाईंदर), श्री.प्रिाश 
फातपेिर (चेंबरू), श्री.डि मल्लीिाजूवन रेड्िी (रामटेि), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिािा), िॉ.सांजय 
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रायमलुिर (मेहिर), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे 
(जळगाि शहर), िॉ.शशशिाांत खेििेर (शस ांदखेि राजा), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.योगेश 
सागर (चारिोप), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि 
पजश्चम), श्री.उदेशस ांग पाििी (शहादा), श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), 
श्री.सनुनल शशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्रीमती देियानी फराांदे 
(नाशशि मध्य) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पीसीपीएनडी्ी कायद्याअींतगात सोनोग्राफी कें द्राींना नोंदणी करणे 
बींधनकारक असताना ७४ सोनोग्राफी कें द्राींनी नोंदणीच केली नसल्हयाची  बाब 
ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सदरहू सोनोग्राफी कें द्राींवर कारवार करून कें द्र बींद 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     दद.२२ सप् े्ंबर २०१७ अखेर एकूण ७६ सोनोग्राफी कें द्राींनी नोंदणी केली 
नसल्हयाची बाब  ननदशानास आली आहे. 
(२) होय. 
(३) दद.२२ सप् े्ंबर २०१७ पयतंच्या कालावधीतील नोंदणी नसलेल्हया ७६ 
कें द्राींववरुध्द मा.न्यायालयामध्ये प्रकरणे दाखल करण्यात आलेली आहेत. 
त्यापकैी ४९ प्रकरणाींचा ननकाल लागलेला असनू त्यापकैी २० िणाींना भशक्ष ा 
झालेली आहे आणण २७ प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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नघसर (ता.िेल्हे, जज.पुणे) येथील िानांदी नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 
(५६) *  ९७९६२   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शखे (मालाि पजश्चम), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), िॉ.पतांगराि िदम (पलसू ििगेाि), श्री.राहूल िुल 
(दौंि) : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
(१) नघसर (ता.वेल्हहे, जि.पणेु) येथील शाळेतील कचरेवस्ती, दहवरेवस्ती येथील 
ववद्यार्थयांना शाळेत िाण्यासाठी कानींदी नदीच्या तात्परुत्या बाींबचू्या 
सहा याने बाींधलेल्हया लाकडी पलुावरुन  दररोि धोकादायक प्रवास करावा 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व पाहणीचे 
ननषकर्ा काय आहेत, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सदर शाळेतील ववद्यार्थयांची सरुक्ष ा ववचारात घेऊन 
येथे पलू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जिल्हहा पररर्देमाफा त प्रश्नाींक्रिकत पलुाची पाहणी करण्यात आली असनू 
नघसर येथील कचरेवस्ती, दहवरेवस्ती या अींदाि े १०० त े १५०  लोकसींख्या 
असलेल्हया वस्त्याींना िोडणारा रस्ता हा २.५० क्रिक.मी. लाींबीचा कच्चा मरुुमी 
रस्ता असनू तो रस्त ेववकास योिनेअींतगात समाववष् नाही.  सदर रस्त्यावर 
सा.य. १/०० मध्ये कानींदी नदीवर लाकडी साकव असनू तो नव्याने 
बाींधण्याची गरि आहे. 
(३) योिनाबा्य रस्त्यावर प्रश्नाींक्रिकत साकव असल्हयाने त्याचे काम जिल्हहा 
पररर्देला करणे शक्य नाही. तथावप सावािननक बाींधकाम ववभागामाफा त 
जिल्हहा ननयोिन सभमतीअींतगात साकव बाींधणे कायायमाींतगात सदरचे काम 
करता येणे शक्य असल्हयाने सदरच े काम घेण्याबाबत सावािननक बाींधकाम 
ववभागास जिल्हहा पररर्देमाफा त कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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अमरािती जजल््यातील चाांदरू रेल्िे येथील रायगि रीिर प्रोजेक्ट  
आणण दयावपूर येथील िाघािी शसांचन प्रिल्पाच्या  

िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
(५७) *  ९६१३९   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्ह्यातील चाींदरू रेल्हवे येथील रायगड रीवर प्रोिके्् आणण 
दयाापरू येथील वाघाडी भस ींचन प्रकल्हपाच्या कामाींमध्ये गरैव्यवहार झाल्हयाच े
ननदशानास आले असनू सदर प्रकल्हपाींसाठी आगाऊ रक्कम ददलेली असताींनाही 
प्रकल्हपाींचे काम पणूा झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या प्रकरणाींच्या गरैव्यवहाराची चौकशी पणूा झाली आहे काय, 
त्यानसुार दोर्ी अधधकारी, कीं त्रा्दार व सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवार 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     रायगड नदी प्रकल्हप व वाघाडी भस ींचन प्रकल्हपाच्या कामात गरैव्यवहार 
झालेला नाही. तसेच सदर प्रकल्हपामध्ये आगाऊ रक्कमही देण्यात आलेली 
नाही.  
(२) नाही.  
     सदर प्रकल्हपाचे ताींबत्रक पररक्ष ण करण्यात आलेले असनू ननववदा 
बाबतची सवा कायावाही ही शासनाच्या प्रचभलत ननयमानसुार झालेली आहे. 
त्यामळेु कायावाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शसना माढा उपसा शसांचन (ता.माढा, जज.सोलापूर) योजनेच्या  
उिवररत भूसांपादन िामाबाबत 

(५८) *  १०२७०६   श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  



  66 

(१) भसना माढा (जि.सोलापरू) उपसा भस ींचन योिना कायााजन्वत झालेली 
असनू सदर योिनेच्या उवाररत रादहलेल्हया कामासाठी सींयकु्त मोिणी झालेली 
नसल्हयामळेु सींपणूापणे भसूींपादन प्रक्रियया अद्यापपयतं झालेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेच्या भसूींपादन कामासाठी सींयकु्त मोिणी कररता 
भभूमअभभलेख व िलसींपदा ववभागातील अपु्  या कमाचा् या अभावी कामे बींद 
असल्हयामळेु भसूींपादनाची कायावाही तातडीने करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तदनसुार सदरहू 
योिनेची भसूींपादन कामे ववहीत कालावधीमध्ये पणूा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) यासींदभाात मा.मींत्री, िलसींपदा याींचे अध्यक्ष तखेाली ददनाींक ०४.१०.२०१७ 
रोिी बठैक सींपन्न झाली. सदर बठैकीत मा. मींत्री महोदयाींनी  सदर काम े
ववदहत कालावधीत पणूा करण्याचे ननदेश ददले आहेत. त्यानरु्ींगाने खािगी 
वा्ाघा्ीने व थे् खरेदीन े भसूींपादन प्रक्रिययेची कायावाही सरूू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजनेची उदद्दष्ट्टे अपूणव असल्याबाबत 
  

(५९) *  ९६९०९   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
विमकु्त जाती/भटक्या जमाती ि इतर मागासिगव आणण विशषे मागास प्रिगव 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भ्क्या ववमकु्त समािाच्या आधथाक स्तर उींचाववण्याकरीता 
दरवर्ी ननधीची तरतदु करूनही यशवींतराव चव्हाण मकु्त वसाहत योिनेची 
उदद्दष्े अपणूा असल्हयाबाबतची बाब माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या समािासाठी शासनाकडून ववववध योिना राबववण्यात येत 
असनू त्याकरीता दरवर्ी अथासींकल्हपामध्ये ५ त े१० को्ीच्या ननधीची तरतदु 
करण्यात येत े परींत ु मागील सहा वर्ाात ननधीची तरतदु करूनही समाि 
कल्हयाण ववभागाबरोबरच वन, महसलू, गहृननमााण, ग्रामववकास, ननयोिन 
आणण ववत्त ववभागाच्या अधधका्याींच्या दलुाक्ष ामळेु उदद्दष्े अपणूा रादहली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, योिनेची उदद्दष्े गाठण्याकरीता जिल्हहा स्तरावर सभमती 
गठीत करावयाची असताींना काही जिल्हहयात सभमती गठीत झाली नसनू तर 
काही जिल्हहयात साधे सवेक्ष ण सधु्दा झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनसुार  
योिनेकरीता दरवर्ी ननधीची तरतदु करूनही उदद्दष्े पणूा करण्यास दलुाक्ष  
करणा्या ववववध ववभागाच्या अधधका्याींवर शासनाने कोणती कारवार केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) त े(५) सदरहू योिना सन २०१२-१३ पासनू राबववण्यात 
येत आहे. तथावप, सदरहू योिनेस अत्यल्हप प्रनतसाद भमळत असल्हयाने सदर 
योिनेमध्ये सधुारणा करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

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

िोल्हापूर जजल््यािरीता १४ व्या वित्त आयोगामधनू  
देण्यात आलेला ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत 

  

(६०) *  १००९९६   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्याकरीता १४ व्या ववत्त आयोगामधून देण्यात आलेल्हया 
१०८ को्ी ननधीपकैी अद्यापही ६६ को्ी रुपयाींचा ननधी खचा झाला 
नसल्हयाची बाब ददनाींक १० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास,चौकशीनसुार  ननधी वेळेत खचा करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. आराखडयातील कामे/प्रकल्हप/उपयमाींचे अींदािपत्रक तयार करुन 
ताींबत्रक अधधका् याींची मान्यता घेणे व ग्राम पींचायतीने प्रकल्हप ननहाय स्वतींत्र 
प्रशासकीय मान्यता देऊन कामे हाती घेण्यास ववलींब झाला आहे. 
(३) दरमहा आढावा बठैकीत सींबधधत ग् ववकास अधधका् याींना माचा, २०१८ 
पयतं उवाररत ननधी खचा करण्याच्या सचूना मखु्य कायाकारी अधधकारी, 
जिल्हहा पररर्द, कोल्हहापरू याींनी ददलेल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मौजे ब्रम्हनाळ (ता.पलूस, जज.साांगली) येथे मनरेगा  
योजनेच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(६१) *  १०१४२८   श्री.धनजांय (सधुीर) गािगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे ब्रम्हनाळ (ता.पलसू, जि.साींगली) येथे मनरेगा योिनेच्या कामामध्ये 
को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्हयाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, या चौकशीनसुार सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवार 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची काय कारणे आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) ग्रामपींचायत ब्रम्हनाळ, ता.पलसू, जि.साींगली येथील महात्मा गाींधी 
राषट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील कामाींमध्ये अननयभमतता झाल्हयाच े
ग् ववकास अधधकारी, पलसू तसेच उप ववभागीय अधधकारी, कडगेाव 
याींचेमाफा त चौकशी केली असता ददसनू आले आहे. यामध्ये ग्रामसेवक,  
ग्रामरोिगार सेवक, सरपींच प्रथमदशानी दोर्ी आढळून येत आहेत. 
     सदर अहवालावरून मनरेगा अींतगात मस््रवर दद.१३/०६/२०१६ त े
२४/०७/२०१७ या कालावधीत मयत व्यक्तीच्या नावे हिेरी दाखवनू रक्कम 
रु.६,७२०/- चे देयक मयत व्यक्तीच्या खात्यावर वगा केलेले आहे. तसेच 
दद.१५/०५/२०१६ त े २८/०५/२०१७ या कालावधीतील मस््रवर एका मदहलेचा 
दद.२०/०५/२०१७ रोिी वववाह असताना सदर कालावधीत नतची उपजस्थती 
हिेरीपत्रकावर दाखवनू रु.२,३०४/- एवढा ननधी वगा करणेत आलेला आहे. 
अशा प्रकारे सींबींधधत ग्रामरोिगार सेवक व ग्रामसेवक याींनी मस््रवर खो्ी 
उपजस्थती दाखवनू एकूण रु.९,०२४/-  चा गरैव्यवहार केलेला आहे.   
(३) ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती, पलसू याींच्या चौकशी 
अहवालानसुार मयत व्यक्तीच्या नावे खो्ी हिेरी दाखवनू शासकीय  ननधीचा 
अपहार केलेबाबत ग्रामरोिगार सेवक, ग्रामसेववका व तत्कालीन सरपींच हे 
िबाबदार आहेत.  
     या प्रकरणी सींबींधधत िबाबदार ग्रामरोिगार  सेवक याींना कामावरून 
कमी करण्याचा ववर्य दद. १८ डडसेंबर, २०१७ ला होणा्या ग्रामसभेत 
ठेवण्यात आला आहे. तसेच सींबींधधत  ग्रामसेववकेववरुध्द ववभागीय चौकशी 
प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. प्रस्ततु प्रकरणातील अपहाररत रु. ९,०२४/- 
र्तकी रक्कम वसलू करण्याची कायावाही सरुु आहे. तत्कालीन सरपींच याींचा 
कालावधी सींपषु्ात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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उरण (जज.रायगि) येथील विविध स्थाननि स्िराज्य सांस्थाांििून 
एमआयिीसीची थिबािी िसूल िरण्याबाबत 

  

(६२) *  ९८७९०   श्री.सभुाष उफव  पांडितशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) येथील ववववध स्थाननक स्वराज्य सींस्था व 
ग्रामपींचायतीींकड े एमआयडीसीची कोट्यवधी रूपयाींची पाणीप्ी थकीत 
असल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबतची  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार  ववववध स्थाननक स्वराज्य सींस्था व 
ग्रामपींचायतीींकडून एमआयडीसीची थकबाकी वसलू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) उरण ग्ात औद्योधगक वसाहती येत नाहीत. उरण ग्ातील  एकूण ३५ 
ग्रामपींचायतीपकैी २३ ग्रामपींचायतीना महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळ 
याींचेमाफा त वपण्याचे पाण्याचा परुवठा केला िात आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१७ अखेर सदर ग्रामपींचायतीकडील थकबाकी ववलींब 
आकार यासह एकूण रू. १९३१.७६ लाख र्तकी असल्हयाचे ददसनू येत.े माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ अखेर पाणीप्ी थकबाकीपो्ी सदर २३ ग्रामपींचायतीकडून 
रू.२१.६७ लाख रकमेचा भरणा करण्यात आला आहे. 
     ग् ववकास अधधकारी पींचायत सभमती उरण याींनी  ददनाींक 
२८/१०/२०१६, १४/७/२०१७, ८/८/२०१७ व २८/११/२०१७ च्या पत्रान्वये 
ग्रामपींचायतीला पाणीप्ीची रक्कम भरणा करण्याबाबत कळववलेले असनू 
एमआयडीसीची पाणीप्ी वसलूीबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे.   
(४) पाणी प्ी वसलूीची कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
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अहमदनगर जजल्हयातील १७ प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या  
इमारतीांची झालेली दरुिस्था 

  

(६३) *  ९७४६३   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हहयातील १७ प्राथभमक आरोग्य कें द्राच्या र्मारती 
मोडकळीस आल्हया असनू २४ उपकें द्र र्मारतीववनाच आहेत तसेच कुकाणा 
(ता.नेवासा) प्राथभमक आरोग्य कें द्रालाही र्मारत नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या मोडकळीस आलेल्हया र्मारतीींबाबत सावािननक बाींधकाम 
ववभागाकड ेअहवाल पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्राथभमक आरोग्य कें द्राच्या र्मारतीींच्या दरुुस्तीबाबत व २४ 
उपकें द्राला र्मारती उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     अहमदनगर जिल्ह्यातील १७ प्राथभमक आरोग्य कें द्राच्या र्मारती 
मोडकळीस आलेल्हया आहेत. 
     तसेच २० उपकें द्राींच्या दठकाणी िागे अभावी र्मारत बाींधकाम हाती 
घेता येत नाही. 
     मौि े कुकाणा, ता.नेवासा येथ े प्राथभमक आरोग्य कें द्र र्मारत असनू, 
सदर र्मारतीत प्राथभमक आरोग्य कें द्र कायााजन्वत आहे. 
(२) व (३) मोडकळीस आलेल्हया १७ प्राथभमक आरोग्य कें द्राींपकैी ७ प्राथभमक 
आरोग्य कें द्राच्या र्मारतीच्या ननलेखनास जिल्हहा पररर्देने मान्यता ददली 
असनू, यापकैी ३ प्रा.आ. कें द्राची पनुाबाींधणी करण्यास जिल्हहा पररर्देने 
दद.१३.११.२०१७ रोिी मींिूरी ददलेली आहे. 
     दहरवेकोडाा, ता.पारनेर व लोणीमसदपरू, ता.किात या दोन दठकाणी 
िागा उपलब्ध झालेली असनू उपकें द्र र्मारतीचे बाींधकाम हाती घेण्याची 
कायावाही जिल्हहा पररर्देमाफा त सरुु आहे. 
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     २० उपकें द्राच्या दठकाणी िागा उपलब्धतबेाबत पाठपरुावा करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

आष्ट्टी (ता.भातिुली, जज.अमरािती) येथील अांगणिािी  
बाांधिामात झालेली अननयशमतता 

  

(६४) *  ९६७६८   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅि.यशोमती ठािूर 
(नतिसा) :   सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आष्ी (ता.भातकुली, जि.अमरावती) येथे ४ अींगणवाडी कें द्र असनू या 
चारही अींगणवाडी कें द्राच्या बाींधकामासाठी २२ लाखाींचा ननधी राज्य 
शासनाकडून मींिूर असनू सन २०१२-२०१३ च्या समुारास बाींधकामाल सरुुवात 
करण्यात आली परींत ुसदरचे बाींधकाम अधाव् करण्यात आल्हयाचे ददनाींक ३० 
ऑगस्् २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, अींगणवाड्याींचे बाींधकाम अपणूा असल्हयामळेु अींगणवाडी 
खािगी िागेत भरववल्हया िात असनू, अींगणवाडी बाींधकामात मोठया 
प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्हयाचे गावातील ग्रामस्थाींनी लेखी तयार 
जिल्हहाधधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार अींगणवाडयाींचे बाींधकाम पणूा करण्याबाबत व 
गरैव्यवहार करणा्या सींबींधधताींवर कारवार करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) आष्ी येथील ४ अींगणवाडी बाींधकामासाठी रु.१८.०० 
लक्ष  ननधी ववतरीत केलेला होता. ४ अींगणवाडी बाींधकामापकैी एका 
अींगणवाडीचे सज्िापयतं बाींधकाम झाले आहे व ३ अींगणवाडयाींची क्रिकरकोळ 
कामे बाकी आहेत. 
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(२) होय.  
(३) होय.  
(४) तत्कालीन ग्रामसेवक आष्ी पींचायत सभमती भातकुली याींचेवर 
मलु्हयाींकनापेक्ष ा िादा खचााची रक्कम रुपये ३,६३,९३७/- वसलु करण्याचे आदेश 
पाररत झाललेे आहेत. 
(५) कायावाहीचे आदेश पाररत झाले असल्हयामळेु सदर प्रकरणी कायावाहीस 
ववलींब झाललेा नाही. 

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

राज्यात जन-धन योजनेत दहा लाख शतेिऱ् याांची  
बँि खाती बनािट असल्याबाबत 

  

(६५) *  ९८९५४   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाि 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.िी.पी.सािांत 
(नाांदेि उत्तर), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अशमत झनि (ररसोि) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िन-धन योिनेत दहा लाख शतेक-याींची बँक खाती ही बनाव् 
असनू यासाठी राषट्रीयकृत बँक कारणीभतू असल्हयाचे मा.महसलू मींत्री याींनी 
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आणल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, राषट्रीयकृत बँकाींनी शतेक-याींना मोठया प्रमाणात खातदेार 
बनववले असनू त्यातील हिारो शतेकरी हे यापवूीच सहकारी बँकाींचे खातदेार 
असल्हयामळेु किामाफीचा ववचार करताना अनेक नावाींची पनुरावतृी होत 
असल्हयाचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, १० लाख बनाव् बँक खाती नेमकी कोणत्या बँकामधील 
असनू त्यात क्रिकती रक्कमा आहेत यावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही, 
(२), (३) व (४) राषट्रीयकृत बँकाींमध्ये िन-धन खाती उघडणे व तत्सम बाबी 
सवास्वी ररझव्हा बँक ऑफ र्ींडडयाच्या अखत्याररत येतात. त्यामळेु याबाबतची 
कोणतीही मादहती राज्य शासनाकड ेनाही. 

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

दहांगोली जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या िैद्यिीय 
अधधिाऱ् याांच्या हजगजीपणामुळे सहा जणाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(६६) *  ९७२८७   श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल्ह्यातील अनेक प्राथभमक आरोग्य कें द्राच्या वदै्यकीय 
अधधकारी याींनी  दवुर्त पाणी तपासणी न केल्हयामळेु दहरापरू (जि.दहींगोली) 
येथील नागररकाींना मतु्रवप ींडाींचा आिार होऊन सहा िणाींचा मतृ्य ू झाल्हयाच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२)  असल्हयास, को्ारी ग् ग्रामपींचायत अींतगात दहरापरू या आददवासी 
लोकाींच्या वस्तीत अनेक लोकाींना वेगवेगळया रोगाींची लागण झालेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनसुार सींबींधधत दोंर्ीवर शासनाने कोणती कारवार केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : 
(१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें द्रात  
सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(६७) *  ९८६१६   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.अजजत पिार 
(बारामती), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांब्रा िळिा), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचि (अिोले) : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबेगाव (जि.पणेु) तालकु्यातील प्राथभमक आरोग्य कें द्राना ननयभमत 
और्धाींचा परेुसा परुवठा, अत्याधुननक स्वरुपाची यींत्रसामगु्री, र्तर आवश्यक 
असलेली वदै्यकीय उपकरणे तसेच वदै्यकीय अधधकारी व र्तर कमाचारी 
त्वररत उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २८ 
ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या समुारास पत्राद्वारे मागणी केली आहे,  हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, त्याअनरु्ींगाने आींबेगाव तालकु्यातील आरोग्य कें द्राींना 
अत्यावश्यक वदै्यकीय सोयीसवुवधा व वदै्यकीय अधधकारी / कमाचारी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) आींबेगाव तालकु्यातील ७ प्राथभमक आरोग्य कें दे्र, ४८ उपकें दे्र, ३ 
आयवेुददक दवाखाने व ३ प्राथभमक आरोग्य पथके येथील आरोग्य सींस्थाींमध्ये 
प्राथभमक स्वरुपाची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक वदै्यकीय उपकरणे 
उपलब्ध आहेत. तसेच आरोग्य कें द्रामध्ये अत्यावश्यक और्धाींचा परेुसा साठा 
उपलब्ध आहे.   
     वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ याींच्या पदभरतीबाबत माहे डडसेंबर,२०१७ 
च्या पदहल्हया आठवडयात समदेुशनाद्वारे भरतीप्रक्रियया राबववण्यात आली 
असनू राज्यासाठी एकूण ३१९ वदै्यकीय अधधका्याींना ननयकु्ती देण्यात 
आल्हया आहेत. त्यापकैी प्राथभमक आरोग्य कें द्र, पेठ, ता.आींबेगाव, जि.पणेु 
येथे वदै्यकीय अधधका्यास ननयकु्ती देण्यात आली आहे.  
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     वगा-३ ची पदे जिल्हहा पररर्देच्या अखत्याररत असनू जिल्हहा 
पररर्देकडून वेळोवेळी पदभरतीची कायावाही करण्यात येत.े  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल््यातील बाघ नदीिर पुजारीटोला प्रिल्पात  
िेिळ १६ दलघमी पाणी साठा असल्याबाबत 

(६८) *  १०३६३७   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया जिल्ह्यापासनू ८० क्रिक.मी. अींतरावर असलेल्हया बाघ नदीवर 
पिुारी्ोला प्रकल्हपात केवळ १६ दलघमी पाणी साठा उपलब्ध असल्हयाने या 
जिल्ह्यात भीर्ण पाणी ी्ंचार ननमााण झाली असल्हयाच ेददनाींक २८ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त दठकाणी वपण्याच्या पाण्यासाठी नागररकाींची गरैसोय 
होत असनूही सींबींधधत प्रशासन दलुाक्ष  करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त दठकाणी पाणी परुवठा करण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
     बाघ प्रकल्हपा अींतगात भसरपरू, पिुारी्ोला व कालीसरार ही तीन धरणे 
असनू ददनाक २८.१०.२०१७ चा पाणीसाठा खालील प्रमाणे आहे. 
     १. भसरपरू-२४.८४ दलघमी (१५.५५ %) 
     २. कालीसरार-१०.७१ दलघमी (४१.१० %) 
     ३. पिुारी्ोला-१०.५८ दलघमी (२४.३१ %) 
        एकूण-४३.१३ दलघमी (१६.७१ %) 
(२) नाही. 
(३) जिल्हहाधधकारी, गोंददया याींनी सींभाव्य ी्ंचार काळाकरीता भसरपरू 
िलाशयात १.०० दलघमी व पिुारी्ोला िलाशयात ११.५० दलघमी अस े
एकूण १२.५० दलघमी वपण्याकरीता पाणी आरक्षक्ष त केल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. ----------------- 
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अमरािती जजल्हयात िेंग्यू तपासणी िें द्राची ननशमवती िरण्याबाबत 
  

(६९) *  ९९५२७   अॅि.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हहयात डेंग्य ू तपासणी कें द्र (लॅब) नसल्हयामळेु येथे डेंग्य ू
तपासणी कें द्राची ननभमाती करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यापवूीही वारींवार ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्हयास, सदरहू ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने अमरावती जिल्हहयात डेंग्य ू
तपासणी कें द्राची ननभमाती करण्याबाबत शासनाने कोणती  कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) जिल्हहा सामान्य रुग्णालयामाफा त ववभागीय सींदभा सेवा रुग्णालय 
अमरावती येथे डेंग्य ू तपासणी कें द्राची ननभमाती करणेबाबत कायावाही सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(३) लाग ूनाही. 

----------------- 
  
साांगली जजल््यातील टेंभू जल उपसाशसांचन योजनेच्या पांपगहृाची आणण 

िीज उपिें द्राची िामे पूणव िरण्याबाबत 
  

(७०) *  ९७०७९   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल्ह्यातील े्ंभ ूिल उपसाभस ींचन योिनेच्या ्प्पा यमाींक ४ 
आणण ५ च्या पींपगहृाची आणण वीि उपकें द्राची तसेच उवारीत सवा कामे 
तातडीने पणूा करावीत अशी मागणी मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेखानापरू 
तालकु्यातील शतेक् याींनी ददनाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोिी वा त्या समुारास 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या मागणीनसुार े्ंभ ू िल उपसाभस ींचन योिनेच्या ्प्पा 
यमाींक ४ आणण ५ च्या पींपगहृाची आणण वीि उपकें द्राची व उवारीत कामे पणूा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईतल्या िाडिया रुग्णालयात एनआयसीयूसाठी मांजूर  
िेलेला ननधी ननयशमत शमळण्याबाबत 

(७१) *  ९५३४६   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅि.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), िॉ.राहूल 
आहेर (चाांदिि), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू ििू (अचलपरू), श्री.विनायिराि 
जाधि-पाटील (अहमदपरू), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.तिुाराम 
िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सदा सरिणिर 
(मादहम), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सनुनल 
शशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.उवमेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे (जळगाि शहर), 
श्रीमती देियानी फराांदे (नाशशि मध्य) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबरतील  वाडडया बाल रुग्णालयात आभशयातील सवाात मोठा अनतदक्ष ता 
ववभाग (एनआयसीय)ू असनू या बाल रुग्णालयात अत्यवस्थ बालकाींवर 
उपचार करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या रुग्णालयाला एनआयसीयसूाठी ननधी देण्याच े आदेश 
मा.न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये ददले असतानाही एनआयसीयसूाठी मींिूर 
केलेला ननधी शासनाकडून ननयभमत भमळत नसल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
च्या शवे्च्या आठवडयात ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर रुग्णालयास ननयभमत ननधी न भमळण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्हयास, या रुग्णालयाला ननयभमत ननधी भमळण्याबाबत व येथ े
आणखी अनतदक्ष ता ववभागात एनआयसीय ू उभारण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) वाडडया बालरुग्णालयात बालकाींवर उपचार करण्यात 
येतात, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.   
     िनदहत याधचका य. ७/२०१४ च्या सींदभाात मा.उच्च न्यायालय, मुींबर 
याींनी दद.२५.८.२०१५ च्या आदेशान्वये बार िेरबार वाडडया बालरुग्णालयास 
शासनाकडून ननधी देय असल्हयास तो उपलब्ध करुन द्यावा, असे नमदू केले 
आहे.  
     बार िेरबार वाडडया बाल रुग्णालयाला अनदुान देण्याबाबत कोणताही 
ववश्वस्त करार सदर रुग्णालय, ट्रस्् व महाराषट्र शासन याींच्या दरम्यान  
झालेला नाही. 
     बार िेरबार वाडडया बाल रुग्णालयास शासनाकडून कोणताही ननधी 
ददला िात नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
येरि बाजार (ता.चाांदरू रेल्िे, जज.अमरािती) येथील शतेजशमनीमध्ये 

प्रिल्पाच ेपाणी जािून वपिाांच ेझालेले नुिसान 
(७२) *  ९६८२३   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरू रेल्हवे (जि.अमरावती) तालकु्यातील येरड बािार या बेंबळा 
प्रकल्हपाअींतगात पनुवासीत गावातील शतेक् याींच्या प्रकल्हपा क्ष ेत्रामध्ये न 
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गेलेल्हया शतेिभमनीमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
प्रकल्हपाच ेपाणी िावनू सोयाबीन व तरु या वपकाींच ेमोा या प्रामाणात नकुसान 
झाल्हयाचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास,शतेक् याींच्या वपकाींचे नकुसान भरपार भमळण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी अधधक्ष क अभभयींता, यवतमाळ, पा्बींधारे ववभाग आणण 
जिल्हहाधधकारी अमरावती याींना लेखी कळववल्हयाचे ददनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
नकुसानग्रस्त शतेक् याींना वपकाींची नकुसान भरपार देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय.  
(३)  वपक बाधीत क्ष ेत्राच े गावननहाय/ग्ननहाय सींयकु्त पाहणी व पींचनामे 
करून वपक बाधीत क्ष ेत्राचा प्रस्ताव यवतमाळ व अमरावती जिल्हहयाींचे कृर्ी 
खात्याींकड े मलू्हयाींकनासाठी सादर करण्यात आला. यवतमाळ व अमरावती 
जिल्हहाींचे कृर्ी खात्याकडून वपकाींचा मलू्हयाींकन अहवाल प्राप्त झाला असनू 
मींिुरीस्तव कायावाहीत आहे.       
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानसभा 
______________________________________________________ 
मुद्रणपवूा सवा प्रक्रियया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


