महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांी यादी
शक्र
ु िार, हदनाांि १६ माीच, २०१८ / फाल्गन
ु २५, १९३९ ( शिे )
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्र

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

(४)
(५)

(६)

ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्र
वििास मांत्र

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाीार, विमक्
ु त जात ,

याांीे प्रभारी विभाग

भटक्या जमात , इतर मागासिगच ि विशेष
मागास प्रिगच िल्याण मांत्र
रोजगार हम , पयचटन मांत्र

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

प्रश्नाांी एिूण सांख्या - ५०
-------------------------------------

ररसोड (जज.िाश म) येथ ल स्तत्र रुग्णालय िायाचजवित िरण्याबाबत
(१)

*

१११५२६

श्र .अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ररसोड (जि.वाशीम) येथील चचखली रोडवर २२ को्ी रुपये खचच करुन

बाींधण्यात आलेल्या २०० खा्ाींच्या स्त्री रुग्णालयासाठी लागणारे मनषु यबळ व
आवश्यक सोयी-सवु वधा परु ववण्यात आल्या नसल्याने सदरहू स्त्री रुग्णालय सरु
ु
करण्यात आले नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ररसोड येथील चचखली रोडवर बाींधण्यात आलेल्या स्त्री

रुग्णालयासाठी मनषु यबळ व आवश्यक सोयी-सवु वधा परु ववण्यासह रुग्णालय
तातडीने कायाचजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
स्त्री

रूग्णालय,

वाशशम

करीता

दद.

१६.०२.२०१८

च्या

शासन

ननणचयान्वये ९७ पदे मींिूर करण्यात आली आहे त. सदर रूग्णालय सरू
ु
करण्याकरीता आवश्यक ती पदे भरण्याची तसेच साधन सामग्र
ु ी उपलब्ध करून
दे ण्याची कायचवाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यात ल प्रिल्पाांी िामे अपूणाचिस्तथेत असल्याबाबत
(२)

*

१०७१५७

श्र मत सांध्यादे ि दे साई-िुपेिर (ीांदगड), श्र .जयांत पाटील

(इस्तलामपरू ), श्र .हसन मश्र
ु फ (िागल), श्र मत सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ), श्र .ीांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुडिर
(शाहूिाड ), श्र .प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र

(१) कोल्हापरू जिल््यातील सर्चनाला प्रकल्प (ता.आिरा), उचींगी लघु पा्बींधारे

प्रकल्प (ता.आिरा), धामणी मध्यम प्रकल्प (ता.राधानगरी) व नागणवाडी
प्रकल्प (ता.भद
ीं ादन,
ु रगड) या बाींधकामाधीन असलेल्या प्रकल्पाींची कामे भस
ू प
पन
ु वचसन व ननधी अभावी अनेक वर्ाचपासन
ू अपण
ू ाचवस्त्थेत असल्याचे माहे

डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू जिल््यातील धामणी मध्यम प्रकल्पाचे काम ७५ %

पण
ू च झाले असन
ू १२३ प्रकल्पग्रस्त्ताींना १२० हेक््र िमीन दे य असन
ू उवचरीत ४३
प्रकल्पग्रस्त्ताींना ५६ हेक््र िमीन दे य आहे , सर्चनाला, नागणवाडी, आींबओ
े होळ,

उचींगी येथील प्रकल्पग्रस्त्ताींना िशमनीींची मागणी प्रकल्पग्रस्त्ताींनी ववभागीय
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आयक्
े डे केली असता प्रकल्पाींच्या भस
ीं ादन व पन
ु त याींचक
ू प
ु वचसनाची कामे
तातडीने पण
ू च करण्याचे ननदे श त्याींनी ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार प्रकल्पग्रस्त्ताींचे पन
ु वचसन करण्यासह अपण
ू ाचवस्त्थेत
असलेल्या प्रकल्पाींची कामे तात्काळ पण
ू च करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) सर्चनाला, धामणी, नागणवाडी व उचींगी या प्रकल्पाींचे

भस
ीं ादन बहुताींशी पण
ू प
ू च असन
ू सदर प्रकल्पाींची कामे प्रामख्
ु याने प्रकल्पग्रस्त्ताींचे
पन
ु वचसन पण
ू च न झाल्याने अपण
ू ाचवस्त्थेत आहे त.
या चारही प्रकल्पाींसाठी सन २०१७-१८ कररता एकूण रु. ११.६० को्ी

इतका ननधी उपलब्ध आहे .

(२) धामणी मध्यम प्रकल्पाचे काम ७५ % पण
ू च झाले असन
ू एकूण २४९

प्रकल्पग्रस्त्ताींपक
ै ी दे यपार १२३ प्रकल्पग्रस्त्ताींना १२० हे क््र िमीन दे य असन
ू
याींपक
ै ी ६९ प्रकल्पग्रस्त्ताींना ६१ हे . िमीन वा्प करणेत आली आहे . उवचरीत ५४
प्रकल्पग्रस्त्ताींना ५९ हे क््र िमीन वा्प व्हावयाची आहे .

सर्चनाला, नागणवाडी, आबेंओहोळ, उचींगी येथील प्रकल्पाींचे भस
ीं ादन व
ू प

पन
ु वचसन कामे गतीने पण
ू च करण्याचे ननदे श ववभागीय आयक्
ु ताींनी ददले आहे त.

(३) पन
ु वचसनाची कायचवाही पण
ू च झाले शशवाय प्रकल्पाींची कामे करण्यास

प्रकल्पग्रस्त्ताींचा ववरोध आहे . पन
ु वचसनासाठी आवश्यक िशमन सींपादन व वा्प
करण्याची कायचवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजा नायगाि (ररठी) (ता.पिन , जज.भांडारा) येथ ल बांधाऱ्याीे ननिृष्ट्ट
दजाचीे बाांधिाम िेल्याबाबत

(३)

*

१०८६६३

श्र .रामीांद्र अिसरे (भांडारा) :

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण
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(१) कोरभी (ता.पवनी, जि.भींडारा) ग्रामपींचायत हद्दीतील मौिा नायगाव (ररठी)

येथील नाल्यावर शेतकऱयाींच्या शसींचनाच्या उपयोगात येण्यासाठी व भि
ु ल

पातळीत वाढ व्हावी यासाठी शासनाच्या कृर्ी व िलसींधारण ववभागाकडून
एकाजत्मक पाणलो् ववकास योिनेंतगचत शसमें ् बींधारे बाींधण्यात आले असन
ू

सदर बींधाऱयाचे बाींधकाम ननकृष् दिाचचे झाल्याने बींधाऱयाला दठकदठकाणी तडे

गेल्याने पाणी सवचर वाहून िात असल्याने याबाबत ददनाींक २५ िानेवारी, २०१७
रोिी जिल्हा अचधक्षक कृर्ी अचधकारी, भींडारा याींना स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी व
ग्रामस्त्थाींनी लेखी तक्रार ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

दोर्ी

अचधकारी

व

कींरा्दाराींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

कारवाई

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

सदर गाव हे नायगाव (ररठी) नसन
ु नागणगाींव (ररठी) आहे . सदर

बींधाऱयाची कामे एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्त्थापन कायचक्रम योिनेअत
ीं गचत

करण्यात आलेली नसन
ू कृवर् ववभागामार्चत ववदभच पाणलो् ववकास शमशन
अींतगचत करण्यात आलेली आहे त.
(२) होय.

(३) व (४) सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमध्ये सदर
बींधाऱयाींची र्ु्त्
ु झाल्याचे आढळून आल्याने प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

दे िगड (जज.शसांधुदग
ु )च तालुक्यात ल आनांदिाड ते मळइच, मळइच शाळा ते
(४)

*

िेल्हिाड ि प रिाड ते िालि येथे रस्तता बाांधण्याबाबत
१०५२८१

श्र .ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वगड (जि.शसींधुदग
ु )च तालक्
ु यातील दे वगड-आनींदवाडी-गडीताम्हाणे इजिमा

क्र.११ च्या एकूण २९ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्त्यापैकी आनींदवाडी ते मळइच कक.मी.
१/२०० ते ४/७०० मळइच शाळा ते वेल्हवाडी कक.मी. ५/३०० ते ६/४०० व पीरवाडी
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ते कालवी कक.मी. ७/९०० ते १२/२०० असा एकूण ८/९०० कक.मी. अींतराचा रस्त्ता
नसल्याने त्या पररसरातील आनींदवाडी, मळइच, वेल्हवाडी, पीरवाडी, कालवी या
गावातील नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आनींदवाडी ते मळइच, मळइच शाळा ते वेल्हवाडी व पीरवाडी ते
कालवी असा एकूण ८/९०० कक.मी. अजस्त्तत्वात नसलेल्या (शमशसींग) रस्त्त्याचे

काम ववनाववलींब सरु
ु करुन तात्काळ पण
ू च करण्यात यावे अशी त्या पररसरातील
नागररकाींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शासनाने दे वगड-आनींदवाडी-गडीताम्हाणे

इजिमा क्र.११ या रस्त्त्याींच्या आनींदवाडी ते मळइच, मळइच शाळा ते वेल्हवाडी व
पीरवाडी ते कालवी रस्त्त्याचे काम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) अींशत खरे आहे .

इतर जिल्हा मागच क्र. १५ वरील आनींदवाडी ते मळई सा.क्र. १/२०० ते

४/७०० व पीरवाडी ते कालवी सा.क्र ७/९०० ते १२/२०० ही लाींबी अजस्त्तत्वात नाही.

तथापी, मळई शाळा ते वेळवाडी सा.क्र. ५/३०० ते ६/४०० मध्ये रस्त्ता अजस्त्तत्वात
आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींककत रा.मा.क्र.१७८ ते दे वगड वाडातर, ्ें बवली, गढीताम्हाणे या इतर

जिल्हा मागाचची प्रत्यक्षातील लाींबी २६.०० कक.मी. आहे . त्यापैकी ०/०० ते ७/९००
कक.मी. लाींबी नगरपींचायत दे वगड-िामसींडे याींच्याकडे हस्त्ताींतरीत करण्यात
आली आहे .

७/९०० ते १२/२०० कक.मी. लाींबी जिल्हा पररर्दे च्या अखत्यारीत असन
ू

या लाींबीमध्ये रस्त्ता अजस्त्तत्वात नाही. मातीची पायवा् असन
खािगी
ू

मालकीच्या आींबा बागायतीची िमीन असल्याने सदर रस्त्ता करण्यासाठी िागा
उपलब्ध होणे आवश्यक आहे . िमीन उपलब्ध झाल्यास योग्य त्या योिनेमध्ये
जिल्हा पररर्दे स सदर रस्त्ता करणे शक्य आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

6
राज्य शासनाच्या सिच विभागाांन हाफकिन बायो-फामाचस्तयट
ु ीिल्स
िॉपोरे शन शल. माफचत औषधे खरे दी िरण्याच्या ननणचयाबाबत

(५)

*

१०९१०६

श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .विजय िडेट्ट िार

(ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्र .अस्तलम शेख
ु

(मालाड पजश्ीम), श्र .अशमन पटे ल (मब
ांु ादे ि ), श्र .नस म खान (ीाांहदिली),
अॅड.यशोमत

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामणगाि

रे ल्िे),

श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर), श्र .िसांतराि ीव्हाण (नायगाांि), श्र .भारत

भालिे (पांढरपरू ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ),
श्र मत ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्र .आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्र .सांग्राम
थोपटे

(भोर), श्र .अजय ीौधरी (शशिड ), श्र .सध
(नागपरू
ु ािर दे शमख
ु

पजश्ीम) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सवच

शासकीय

ववभागाला

लागणारी

और्धे

हार्ककन

बायो-र्ामाचस्त्य्
ु ीकल्स कॉपोरे शन शल. मार्चत खरे दी करण्याचा ननणचय घेऊन ६

मदहने झाले असतानाही त्याची अींमलबिावणी करण्यास शासन दल
च करीत
ु क्ष
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननणचय घेण्यात आलेला असतानाही दस
ु रीकडे वैदयकीय
शशक्षण ववभागाला दर करारानस
ु ार और्ध खरे दी करण्यास मद
ु तवाढ दे ण्याचा
ननणचय शासनाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हार्कीन मींडळास उजिचतावस्त्था प्राप्त करुन दे ण्यासाठी वैदयकीय
शशक्षण ववभागाचा दर करारानस
ु ार और्धे खरे दी करण्याचा ननणचय मागे

घेण्याबाबत व सवच ववभागाींना लागणारी और्धे हार्ककन कॉपोरे शनकडूनच खरे दी

करण्याचा ननणचय प्रभावीपणे अींमलात आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

हार्ककन बायो-र्ामाचस्त्य्
ु ीकल्स कॉपोरे शन शल. येथील खरे दी कक्ष

ददनाींक १५.०८.२०१७ पासन
ू कायाचजन्वत करण्यात आलेला आहे .
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(२) हे खरे आहे . तथावप, हार्ककन बायो-र्ामाचस्त्य्
ु ीकल्स कॉपोरे शन शल. मार्चत

प्रचशलत कायचपध्दतीनस
ु ार खरे दी प्रकक्रया पण
ू च होवन
ू और्धाींचा परु वठा होण्यास
काही काळ लागणार असल्याने रुग्णसेवेत अडथळा येवू नये यास्त्तव वैदयकीय
शशक्षण व और्धी द्रव्ये ववभागाच्या ददनाींक १७.०१.२०१८ च्या शासन

ननणचयान्वये और्धी ववर्यक बाबीींच्या सींपषु ठात आलेल्या दरकराराींना ददनाींक
३१.०१.२०१८ पयंत ककीं वा हार्ककन महामींडळाकडून सरु ळीत परु वठा होईपयंत
यापैकी िे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी मद
ु तवाढ दे ण्यात आलेली आहे .

(३) राज्य शासनाच्या सवच ववभागाींनी हार्ककन बायो-र्ामाचस्त्य्
ु ीकल्स कॉपोरे शन

शल. मार्चतच और्धे, तदअनर्
ीं ीक उपभोग्य वस्त्तू व वैदयकीय उपकरणे याींची
ु ग
खरे दी करणे बींधनकारक राहील, अशी तरतद
ु ददनाींक १७.०२.२०१८ च्या शासन
ननणचयान्वये करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

लातूर जजल््यात माांजरा नदीच्या खोलीिरण ि रांदीिरणासह िारसा
पोहरे गाांि बांधाऱ्याच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(६)

*

११०१३१

श्र .प्रतापराि पाटील धीखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू शहराला पाणीपरु वठा करणाऱया माींिरा नदीच्या खोलीकरण व
रूींदीकरणासह कारसा पोहरे गाींव बींधाऱयाच्या िलयक्
ु त शशवार योिनेंतगचत
केलेल्या कामात कोट्यवधी रूपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माींिरा नदीच्या खोलीकरण व रूींदीकरणासह कारसा पोहरे गाींव

बींधाऱयाचे िलयक्
च णे ननयमबा्य असन
ु त शशवार योिनेंतगचत केलेले काम पण
ू प
ू

त्याची चौकशी करण्याची मागणी मा.मख्
ु यमींरी याींच्याकडे परादवारे करण्यात
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याचे ननषकर्च
काय आहे त,
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(४)

असल्यास,

त्यानस
ु ार

गैरव्यवहार

करणाऱया

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सींबचीं धताींवर

शासनाने

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. यासींदभाचत नेमलेल्या चौकशी सशमतीची
कायचवाही अदयाप सरू
ु आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) प्रस्त्तत
ु प्रकरणी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचे स्त्तरावरून अप्पर
ववभागीय आयक्
ु त याींचे अध्यक्षतेखाली चौकशी सशमती गठीत करण्यात आली
असन
ू चौकशीची कायचवाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दे िनाळा (ता.िळां ब, जज.उस्तमानाबाद) येथ ल पाझर तलािाांीे िाम
अपूणाचिस्तथेत असल्याबाबत
(७)

*

११४०३१

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वनाळा (ता.कळीं ब, जि.उस्त्मानाबाद) येथील शशवारामध्ये लघु प्रकल्पाींतगचत

िलसींधारण ववभागामार्चत मागील ३ वर्ाचपव
ू ी एका पाझर तलावाचे काम
करण्यात आले असन
ु सहा तलावाींचे काम अपण
ू ाचवस्त्थेत असल्याचे ददनाींक १२
िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाींच्या कामाला शासनामार्चत ननधी ववतरीत

करण्यात आला असताना अदयाप तलावाींचे काम पण
ू च न झाल्याने त्याभागातील
िशमनीत पाणी साठा कमी झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पाझर तलावाींच्या कामाची पाहणी शासनाने केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार उक्त कामासाठी ननधी उपलब्ध करुन पाझर तलावाींचे

काम पण
ू च करण्यासह दोर्ी अचधकाऱयाींवर व कींरा्दाराींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. तसेच कळीं ब तालक्
ु यात मौ.दे वनाळा गाव नसन
ू
मौ.दे वळाली हे गाव आहे .

(२) लघु पा्बींधारे ववभाग, जि.प. उस्त्मानाबाद अींतगचत दे वळाली ता.कळीं ब येथे
एकूण ७ पाझर तलाव असन
ू एका पाझर तलावाचे काम २०१४-१५ मध्ये जिल्हा

वावर्चक योिनेतन
ू पण
ू च झाले आहे . उवचररत ६ पाझर तलाव दरू
ु स्त्ती कामाींसाठी
ननधीची तरतद
ू िलयक्
ु त शशवार अशभयान २०१६-१७ मधून करण्यात आली आहे .

सदर पाझर तलावाींच्या दरू
ु स्त्तीची कामे प्रगतीपथावर असन
ू माचच, २०१८ अखेर
पण
ू च करण्याचे ननयोिन आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे भादा, बोरगाि (न) (ता.औसा, जज.लातूर) ि मौजे िाटगाि

(ता.जज.लातरू ) येथ ल बांधारे अनतिष्ट्ृ टी ि परु ामळ
ु े नादरु
ु स्तत झाल्याबाबत
(८)

*

११११६१

श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे भादा, बोरगाव (न) (ता.औसा, जि.लातरू ) येथील कोल्हापरु ी बींधारा व
मौिे का्गाव (ता.जि.लातरू ) येथील गॅबीयन बींधारा सन २०१६-१७ मध्ये
अनतवषृ ्ी व परु ामळ
ु े नादरु
ु स्त्त झाला असन
ू बींधाऱयाकडेच्या शेतकऱयाींच्या

िशमनीही वाहून गेल्या असन
ू बींधाऱयात पाण्याचा साठा उपलब्ध नसल्याने सदर
बींधाऱयाची दरु
ु स्त्ती िलयक्
ु त शशवार योिनेचा ननधी अथवा जिल्हा वावर्चक
योिना ननधीतन
ू करण्याची मागणी लातरू ग्रामीण येथील लोकप्रनतननधीनी माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हाचधकारी लातरू याींच्याकडे
ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मागणीच्या अनर्
ीं ाने मौिे भादा, बोरगाव (न) येथील
ु ग
कोल्हापरु ी बींधारा व मौिे का्गाव येथील गॅबीयन बींधाराच्या दरु
ु स्त्तीसाठी ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यासह बींधाऱयाींची दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

10
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सन २०१६-१७ मध्ये अनतवषृ ्ीच्या परु ामळ
ु े नादरू
ु स्त्त झालेल्या मौ.भादा,

बोरगाव (न.) ता.औसा येथील कोल्हापरु ी पद्धतीचा बींधारा व मौ.का्गाव
ता.जि.लातरू येथील गॅबीयन पद्धतीच्या बींधारा दरू
ु स्त्ती प्रस्त्तावास जिल्हा वावर्चक
योिना ननधीतन
ू प्रशासककय मान्यता दे ण्याची कायचवाही चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात ल बहुसांख्य नशसिंग महाविद्यालयाांन
स्तित:ी रुग्णालये न उभारल्याबाबत
(९)

*

१०५६४२

श्र .अतल
ु भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्र .सनु नल िेदार

(सािनेर), श्र .राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्र .विजय िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), अॅड.यशोमत ठािूर
(नतिसा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्र .ड .प .सािांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्र .सनु नल राऊत (विक्रोळ ), अॅड.गौतम ीाबि
ु स्तिार (वपांपरी), श्र .अशमत
विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्र .अशमन
पटे ल (मब
ुां ादे ि ), श्र .नस म खान (ीाांहदिली), श्र .अस्तलम शेख (मालाड पजश्ीम),

प्रा.िषाच गायििाड (धाराि ), श्र .िुणाल पाटील (धुळे ग्राम ण), श्र .िालीदास
िोळां बिर (िडाळा), श्र .त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्राम ण), श्र .सांजय िेळिर
(ठाणे), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा),

श्र .जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्र .पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ),

श्र .हदपि

ीव्हाण

(फलटण),

श्र .िैभि

वपीड

(अिोले),

श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्र मत हदवपिा ीव्हाण (बागलाण),

श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्र मत सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्र .विजय िाळे (शशिाज नगर), प्रा.(श्र मत ) मेधा
िुलिणी

(िोथरुड),

श्र मत

मननषा

ीौधरी

(िणििली), श्र .बळ राम शसरसिार (बाळापरू ) :

(दहहसर),

शशक्षण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्र .ननतेश

राणे

सन्माननीय िैद्यिीय
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(१) राज्यात आरएएनएम आणण आिीएनएम या नशसंग अ्यासक्रमाचे अनक्र
ु मे

४३७ आणण २४४ महाववदयालय असन
ू ती खासगी सींस्त्थाव्दारे चालववली िातात
या

महाववदयालयाींना

स्त्थापनेच्या

तीन

वर्ाचपयंत

स्त्थाननक

शासकीय

रूग्णालयाींचा वापर ववदयार्थयांच्या प्रात्यक्षक्षकाींसाठी करता येईल परीं तु त्यानींतर
त्याींना स्त्वतःचे १०० ते १५० खा्ाींचे रूग्णालय उभारावे लागेल असा शासन

ननणचय सावचिननक आरोग्य ववभागाने ददनाींक १८ सप््ें बर, २०१२ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननगचशमत केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील बहुसींख्य नशसंग महाववदयालयाींनी रुग्णालये
उभारण्याबाबत कोणतीही कायचवाही केली नसल्याचे ददनाींक ६ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्त्वत:चे रुग्णालय नसलेल्या सींस्त्था व नशसंग महाववदयालयाींची

मान्यता रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) सदयजस्त्थतीत १०० पररचयाच सींस्त्थाींचे मल्
ु याींकन करण्यात आले असन
ू
त्यापैकी र्
च ब
े ाबत सींचालक (वै.शश.)
ू ी आढळलेल्या ५८ सींस्त्थाींना र्
ू ीपत
ू त
याींचेमार्चत नो्ीस बिावण्यात आली आहे . त्यापैकी समाधानकारक खुलासा

प्राप्त न झालेल्या १३ सींस्त्थाींना ३ मदहन्यामध्ये र्
च ा करण्याबाबत
ू ीपत
ू त
शासनामार्चत नो्ीस दे ण्यात आली आहे . अदयाप कोणत्याही सींस्त्थेची मान्यता
रद्द करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दे गलूर ि बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यात ल शसांीन प्रिल्पाांच्या
(१०)

*

दरु
ु स्तत ि नुतन िरणाबाबत

११२०२८

श्र .सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र
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(१) नाींदेड जिल््यातील दे गलरू तालक्
ु यातील अींबल
ु गा, दे गलरू ल.पा., हणेगाव

ल.पा. व बबलोली तालक्
ु यातील दयाचपरू ल.पा. या चार शसींचन प्रकल्पाच्या
दरु
ु स्त्तीचा अहवाल शासनाने ददनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ व २८ एवप्रल, २०१७

रोिीच्या परान्वये कायचकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास
महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्याकडून मागववला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अहवालाचे स्त्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) उक्त अहवाल अदयापी प्राप्त झाला नसल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त ?

श्र . धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) अबल
ुीं गा, हानेगाव व दे गलरू या तीन प्रकल्पाींची दरू
ु स्त्ती, नत
ु नीकरण व
पन
ु स्त्थाचपना (RRR) अींतगचत कामे प्रगतीपथावर आहे त.

दयाचपरू ल.पा.प्रकल्पाचा दरू
ु स्त्ती, नत
ु नीकरण व पन
ु स्त्थाचपना (RRR)

्प्पा-२ अींतगचत समावेश करण्यात आला आहे .

तसेच या प्रकल्पाींवरील दरू
ु स्त्ती, नत
ु नीकरण व पन
ु स्त्थाचपना (RRR)

अींतगचत समाववष् नसलेल्या बाबीींच्या दरू
ु स्त्तीची कामे ववशेर् दरू
ु स्त्ती अींतगचत
प्रस्त्ताववत करण्याच्या दृजष्ने अींदािपरके तयार करण्याची कायचवाही क्षेबरय
स्त्तरावर प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सासी-भगुरा-जसापुर (ता.नाांदगाि खाांडश्े िर, जज.अमराित )
रस्तत्याी झालेली दरु िस्तथा

(११)

*

१०६६३५

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे) :

ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) जिल्हा पररर्द बाींधकाम ववभागाच्या सासी-भगरु ा-िसापरु (ता.नाींदगाव

खाींडश्े वर, जि.अमरावती) ५ कक.मी. अींतराच्या डाींबरी (इ.जि.मा.) रस्त्त्याचे काम

मागील १५ वर्ाचपासन
झाले नसल्याने रस्त्त्याची दरु वस्त्था झाली असन
ू
ु
रस्त्त्यावरुन ववदयाथी, रुग्ण, गावकरी व पररसरातील नागरीकाींना प्रवास करताना

गैरसोईचे होत असल्याचे ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्ता दरु
ु स्त्तीबाबत सासी येथील ग्रामस्त्थाींनी वारीं वार तक्रार
करुनही कोणतीही कायचवाही केली नसल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रस्त्त्याचे तात्काळ नत
ु नीकरण करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) होय, अींशत: खरे आहे .

(२) सन २०१७-१८ मध्ये रस्त्ते, पल
ु दरु
ु स्त्ती व परररक्षण कायचक्रमाींतगचत खड्डे
भरणे तात्परु ती दरु
ु स्त्तीच्या कामास रु. २.०० लक्ष मींिरू करण्यात आले आहे त.
(३) लेखाशशर्च ३०५४-२०१६ जिल्हा वावर्चक योिने अींतगचत सन २०१८-१९ च्या

कायचक्रमामध्ये ननधी उपलब्धतेनस
ु ार सदर रस्त्त्याचा समावेश करण्याबाबत
जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ां (जज.िोल्हापूर) या
हलसिडे, साांगिडेिाड , साांगिडे ि गडमुडशशग
गािात ल प्रलांबबत िालव्याी िामे पूणच िरण्याबाबत

(१२)

*

१०५४८३

श्र .अमल महाड ि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यातील कागल पींचताराींककत एमआयडीसी पासन
ू हलसवडे ते
साींगवडेवाडी, साींगवडे, गडमड
ु शशींगी पयंत या भागात राहणाऱया शेतकरी बाींधवाना
वपण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी कालव्याचे काम सरु
ु
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करण्यात आले असताना सदरहू काम गेले १२ वर्ाचपेक्षा िास्त्त काळ प्रलींबबत
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २००५ पासन
ू सरू
ु करण्यात आलेल्या या कालव्याच्या

कामाला शेतकऱयाींचा ववरोध असताना दे खील त्याींच्या िशमनी भस
ीं ादन
ू प
करण्यात आल्या असन
ू त्याबदल्यात शेतकऱयाींना योग्य मोबदला दे ण्यात न
आल्याने शेतीवर अवलींबन
ू असलेले अनेक शेतकरी बेरोिगार झाले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सदरचे

प्रलींबबत काम तात्काळ पण
ू च करण्यासह सींपादीत केलेल्या िशमनीचा मोबदला
शेतकऱयाींना दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . धगरीष महाजन : (१) दध
ु गींगा प्रकल्पाच्या डावा कालव्याच्या कक.मी. ७५
पासन
ू सरू
ु होणाऱया कोल्हापरू शाखा कालव्याच्या लाभक्षेरामध्ये हलसवडे,

साींगवडेवाडी, साींगवडे व गडमड
ु शशींगी या गावाींचा समावेश असन
ू कोल्हापरू शाखा
कालव्याचे काम भस
ीं ादन व ननधी अभावी सन २००८ पासन
ू प
ू प्रलींबबत आहे .

(२) व (३) कोल्हापरू शाखा कालव्याची एकूण लाींबी २२ कक.मी. असन
ू त्यापैकी

कक.मी. १ ते ७ व कक.मी. १२ व कक.मी. १६ मध्ये कालव्याच्या भस
ीं ादन कामास
ू प
शेतकऱयाींचा ववरोध असल्याने या भागात कालव्याचे काम करता आलेले नाही.
कक.मी. ८ मधील काम पण
ू च असन
ू

कक.मी. ९ ते ११, कक.मी. १३ ते १५ व

कक.मी. १७ ते २२ मधील कालव्याची कामे प्रगतीत आहे त. कोल्हापरू शाखा
कालव्याकररता एकूण ८८.१९ हे . आर िशमन आवश्यक असन
ू त्यापैकी १४.५५ हे .

आर. िशमन सींपादन करून रू.११.०६ को्ी रकमेचा मोबदला वा्प करण्यात
आला आहे . उवचररत ७३.६४ हे . आर. कररता रू.७७.५५ को्ी ननधी महसल
ू
ववभागाकडे िमा करण्यात आला असन
ीं ादन कायदा, २०१३ नस
ू , नवीन भस
ू प
ु ार
भस
ीं ादनाची
ू प

कायचवाही

प्रगतीत

आहे .

कालव्याच्या

उवचररत

क्षेरासाठी

भस
ीं ादनाची कायचवाही नवीन भस
ीं ादन कायदयानस
ू प
ू प
ु ार प्रस्त्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पाटण (जज.सातारा) तालुक्यात ल स्याद्रीच्या पठारािर नोंदण नसलेल्या
पिनीक्िी टॉिरीा सव्हे िरण्याबाबत

(१३)

*

१०८७७५

श्र .शांभरू ाज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जि.सातारा) तालक्
ु यातील स्याद्रीच्या डोंगरपठारावर ववववध
पवनऊिाच प्रकल्पाच्या कींपन्याींनी प्रकल्प उभारुन प्रत्येक कींपनीने शेकड्यामध्ये

पवनचक्कीचे ्ॉवर उभे केले आहे त यामध्ये काही ठराववकच ्ॉवरची नोंदणी
सींबचधत ग्रामपींचायतीच्या दफ्तरी करण्यात आली आहे तर अनेक ्ॉवरची
नोंदणी ववववध पवनऊिाच कींपन्याींनी ग्रामपींचायतीच्या दफ्तरी केली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननणचयानस
ु ार ज्या पवनचक्की कींपन्याींनी आपले ्ॉवर
ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत उभे केले आहे त अशा कींपन्याींनी रुपये २७ हिार ५००

प्रमाणे एका ्ॉवरचा एक वर्ाचचा कर हा सींबचीं धत ग्रामपींचायतीकडे ठोक अींश

अनद
ु ान रूपाने भरण्याचा ननणचय घेण्यात आला असन
ू पा्ण तालक्
ु यात
अदयापपयंत

स्याद्रीच्या

डोंगरपठारावर

सम
ु ारे

२०००

ते

२५००

पयंत

पवनचक्कीचे ्ॉवर उभे असताना पवनचक्कीच्या ववववध कींपन्याींनी उभारलेल्या

केवळ १०२३ पवनचक्की ्ॉवरची नोंद पींचायत सशमतीच्या ग्ववकास अचधकारी
व ग्रामपींचायत ववभाग याींचक
े डे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ग्रामपींचायतीना

शमळणाऱया

अनद
ु ानामध्ये

घ्

होवन
ू

ग्रामपींचायतीचा ववकास पण
च ः थाींबला असल्याने पा्ण पींचायत सशमतीच्या
ू त
ग्रामपींचायत ववभागाकडे नोंद असलेल्या परीं तु प्रत्यक्षात उ्या असन
ू ही नोंद

नसलेल्या सवच ्ॉवरची महसल
ू व ग्रामपींचायत ववभाग याींनी सींयक्
ु त सव्हे करुन
सींबधीत

कींपन्याींकडून

अनद
ु ानाची

वसल
ु ी

करणेबाबत

मोठ्या

प्रमाणात

ग्रामपींचायतीकडून तसेच लोकप्रनतननधी याींचेकडून मागणी होवन
ू ही यासींदभाचत
कोणतीही कायचवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार पढ
ु े
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र मत पांिजा मड
ांु े : (१), (२), (३), व (४) हे खरे नाही.

सातारा जिल््यातील पा्ण तालक्
ु यातील सहयाद्रीच्या पठारावर एकूण

५४ ग्रामपींचायतीींच्या हद्दीत १०५९ पवन चक्क्या असन
ू सवच ग्रामपींचायतीींनी
त्याींच्या कायचक्षेरातील असलेल्या सवच पवन चक्क्याींची नोंदणी ग्रामपींचायत
दप्तरी करण्यात आलेली आहे .

महाराषर ग्रामपींचायत कर व र्ी ननयम, १९६० मधील तरतद
ु ीनस
ु ार सवच

ग्रामपींचायतीींनी कर आकारणी केलेली आहे .

महाराषर ग्रामपींचायत अचधननयम १९५८चे कलम १२५ नस
ु ार ठोक

अींशदान प्रस्त्तावाींना मींिरू ीचे अचधकार ववभागीय आयक्
ु त याींना शासनाकडून
प्रदान करण्यात आले होते. त्यानस
ु ार आयक्
ु त याींच्या मींिूरीनींतर ठोक अींशदान

अींमलात आणले िाते. पवन चक्की सींदभाचत कोणतेही ठोक अींशदानाचे प्रस्त्ताव
आयक्
ु त याींच्याकडे मींिूरीसाठी पाठववण्यात आलेले नाहीत ककीं वा आयक्
ु त
याींच्याकडून अशा प्रस्त्तावास मान्यता दे ण्यात आलेली नाही.

ग्रामपींचायत ही स्त्वायत्त सींस्त्था असल्याने ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये

असलेल्या शमळकतीींच्या नोंदी ग्रामपींचायत दप्तरी करण्यात येतात. त्यानस
ु ार

सवच पवन चक्क्याींच्या नोंदी त्या त्या ग्रामपींचायत दप्तरी करण्यात आलेल्या
असन
ू त्यावरील कराची वसल
ु ी ग्रामपींचायतीींकडून करण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े

महसल
ु व ग्रामपींचायत ववभागामार्चत सींयक्
ु त सवे करण्याची आवश्यकता नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बदलापरू (जज.ठाणे) येथ ल उपजजल्हा रुग्णालयात ल शिविच्छे दन िेंद्रात
आिश्यि िमचीाऱ्याांी ननयक्
ु त िरण्याबाबत

(१४)

*

११०६५९

श्र .दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्र .हदलीप िळसे-पाटील

(आांबग
े ाि), श्र .जयांत पाटील (इस्तलामपरू ), श्र .शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्र .पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्र .अजजत पिार (बारामत ), श्र .जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा
िळिा), श्र .भास्तिर जाधि (गह
ु ागर), श्र .राजेश टोपे (घनसािांग ), श्र .सांदीप

नाईि (ऐरोली), श्र .राहुल जगताप (श्र गोंदा), श्र .िैभि वपीड (अिोले), श्र .सरु े श

लाड (िजचत), श्र .मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्र .हदपि ीव्हाण (फलटण),

17
श्र .हनम
ां डोळस (माळशशरस), श्र .राणाजगज तशसांह पाटील (उस्तमानाबाद),
ु त

श्र मत सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्र .प्रदीप नाईि (किनिट),
श्र मत

हदवपिा

(एरां डोल) :

ीव्हाण

(बागलाण),

डॉ.सत श

(अण्णासाहे ब)

पाटील

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदलापरू (जि.ठाणे) येथील सावचिननक आरोग्य ववभागामार्चत सरु
ु

असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दिाच दे ण्यात आला
असताना त्यादठकाणी बाींधण्यात आलेल्या शवववच्छे दन केंद्रासाठी आवश्यक

असलेला ताींबरक व अताींबरक कमचचारीवद
ीं ृ अदयाप ननयक्
ु त केला नसल्याने सदर
शवववच्छे दन केंद्र बाींधून पण
ू च होऊनही बींद आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, शवववच्छे दन केंद्र बाींधून पण
ू च असन
ू ही आवश्यक असलेले
कमचचारी त्यादठकाणी ननयक्
ु त न करण्याची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे ,

ग्रामीण रुग्णालय, बदलापरू , जि.ठाणे येथे शवववच्छे दन करण्यासाठी

आवश्यक कमचचारी वगच उपलब्ध आहे तथावप, शवववच्छे दन गह
ु स्त्ती
ृ ाची दरु
सावचिननक

बाींधकाम

ववभागामार्चत

शवववच्छे दनाचे काम बींद आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

चालू

असल्यामळ
ु े

सदयजस्त्थतीत

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

नागपूर शहरालगत असलेल्या गोरे िाडा प्राण सांग्रहालय पररयोजनेत ल
(१५)

*

१०० हे क्टर जांगल जळाल्याबाबत

१०६९३३

डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय िने मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरालगत असलेल्या गोरे वाडा प्राणी सींग्रहालय पररयोिनेतील १००
हे क््र िशमनीवरील िींगल िळून खाक झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

18
(२) असल्यास, मागील दोन मदहन्याींमध्ये अनेकदा िींगल िळाल्याची बाब
ननदशचनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, येथील वनववभागाची र्ायर र्ाय्ीींग व्यवस्त्था पण
च णे ननकामी
ु प
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व या

घ्नाींकडे दल
च करणाऱया सींबचीं धत दोर्ी अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
ु क्ष
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र . सध
ु र मन
ु गांटीिार : (१) व (२) माहे डडसेंबर, २०१७ व िानेवारी, २०१८ या

दोन मदहन्याच्या कालावधीत नागपरू शहरालगत असलेल्या गोरे वाडा प्राणी

सींग्रहालय पररयोिनेत लागलेल्या आगीमध्ये एकूण ९९ हे क््र िींगलातील गवत
व पालापाचोळा िळालेला आहे .
(३) हे खरे नाही.

गोरे वाडा प्रकल्पामध्ये र्ायर र्ायद्ींग कररता एकूण ६ ब्लोवर व

वाहनाींसहीत ३ वॉ्र ्ँ कर उपलब्ध आहे त. तसेच वनववभागाची र्ायर र्ायद्ींग
व्यवस्त्था सक्षम असन
ू िबाबदारीने आपले कतचव्य ननभावत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

आष्ट्टा दध
ु गाांि िांु भोज (ता.शमरज, जज.साांगली) या रस्तत्यासाठी िारणा
नदीिर बाांधलेल्या पुलाच्या जोडरस्तत्याीे िाम अपूणच असल्याबाबत

(१६)

*

११४४७३

श्र .जयांत पाटील (इस्तलामपरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) आष्ा दध
ु गाींव कींु भोि (ता.शमरि, जि.साींगली) या रस्त्त्यासाठी वारणा
नदीवर बाींधलेल्या पल
ु ाच्या िोडरस्त्त्याचे काम गेली दोन वर्ाचपासन
ू अपण
ू च आहे ,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वारणा नदीवर बाींधलेल्या पल
ु ाच्या िोडरस्त्त्याचे काम अपण
ू च
असल्याची कारणे काय आहेत,

(३) असल्यास, सदर पल
ु ाच्या िोडरस्त्त्याचे काम पण
ू च करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . ीांद्रिाांत पाटील : (१) होय खरे आहे .

तथावप पल
ू ाच्या िोडरस्त्त्याच्या माती भरावयाचे काम पण
ू च झालेले आहे .

खडीकाम व डाींबरीकरणाचे काम करावयाचे आहे . या मातीच्या पषृ ठभागावरुन
वाहतक
ु सरु
ु आहे .

(२) िोडरस्त्त्यासाठी आवश्यक िशमनीचे सींपादनास ववलींब झाल्याने काम अपण
ू च
रादहले आहे .

(३) व (४) पल
ू ाच्या िोडरस्त्त्यासाठी आवश्यक िशमनीचे सींपादन करण्यात आले

आहे . िोडरस्त्त्याचे उवचररत काम खडीकरण व डाींबरीकरणाचे कामासाठी कींरा्

ननजश्चत करण्यात आले असन
ू काम प्रगतीपथावर आहे . ननधीची उपलब्धतता व
ननववदे तील तरतद
ू ीप्रमाणे काम पण
ू च करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यात ल जलयुक्त शशिार योजनेत ल िामाांना
प्रशासिीय मावयतेसह ननध उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१७)

*

११०८६७

श्र .सनु नल िेदार (सािनेर), श्र .विजय िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी),

श्र .अस्तलम शेख (मालाड पजश्ीम), श्र .अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्र

(१) सावनेर (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील िलयक्
ु त शशवार अशभयान सन २०१५-१६

अींतगचत ५३ कामाींना िलसींधारण ववभागाने ताींबरक मान्यता ददली असताींनासध्
ु दा

या कामास अदयापही प्रशासकीय मान्यतेसह ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात
आलेला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ताींबरक मान्यता शमळालेल्या कामाींना िलसींधारण

ववभागाकडून तातडीने प्रशासकीय मान्यतेसह ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
लोकप्रनतननधीींनी सींबचधत ववभागास ननवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावनेर तालक्
ु यातील िलयक्
ु त शशवार अशभयान सन २०१५-१६

अींतगचत िलसींधारण ववभागाने ताींबरक मान्यता ददलेल्या ५३ कामाींना प्रशासकीय
मान्यतेसह ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३) सन २०१५-१६ िलयक्
ु त शशवार अशभयानाींतगचत ४ कामाींना प्रशासककय

मान्यता दे ण्यात आली असन
ू सदर कामे पण
ु च करण्यात आली आहे त. ववदभच
सघन शसींचन ववकास कायचक्रमाींतगचत २ कामे पण
ु च झाली असन
ू व ३ कामे

प्रगतीपथावर आहे त. परू सींरक्षण अींतगचत नाला खोलीकरणाची ४ कामे व
परू सींरक्षण शभींतीच्या २ कामाींना प्र. मा. प्राप्त आहे त. उवचररत ३८ कामे ववववध
ननधी स्त्रोतातन
ू पण
ू च करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजे खेड , दाभा ि घस्त
ु सर (ता.मोताळा, जज.बल
ु ढाणा)
येथ ल पाझर तलािाांच्या दर
ु स्तत बाबत

(१८)

*

१११४६२

श्र .हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे खेडी, दाभा व घस्त्
ु सर (ता.मोताळा, जि.बल
ु ढाणा) येथील पाझर

तलावाींच्या दरू
ु स्त्तीबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायचकारी अशभयींता शसींचन
ववभाग, जिल्हा पररर्द, बल
ु ढाणा याींचेमार्चत ददनाींक २७ ऑगस्त््, २०१६ व २४
सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने शासनाने पाझर तलावाींची
ु ग
पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सदर पाझर तलाव दरू
ु स्त्त करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२), (३) व (४) प्रश्नाींककत पाझर तलावाींपक
ै ी लघशु सींचन ववभाग, जिल्हा पररर्द,
बल
ु ढाणा याींचे अींतगचत असलेल्या मौिे खेडी व दाभा येथील पाझर तलावाींची

कायचकारी अशभयींता, लघशु सींचन ववभाग, जिल्हा पररर्द, बल
ु ढाणा याींचे मार्चत
पाहणी करण्यात आलेली आहे . त्यापैकी

अ) मौजे खेड येथील तलाव सजु स्त्थतीत असन
ू या तलावास दरू
ु स्त्तीची

आवश्यकता नाही.

ब) मौजा दाभा या पाझर तलावाच्या पाहणी दरम्यान सदर तलावातन
ू

पावसाळयात गळती होत असल्याचे आढळून आले आहे. यावर उपाययोिना

म्हणन
ू तलावाच्या उध्वच बािस
ू िलरोधी खींदक तयार करण्याची आवश्यकता

आहे . सदयजस्त्थतीत

प्रस्त्तत
ु कामाची सन २०१७ - १८ च्या दरसच
ू ी नस
ु ार

अींदािपरक तयार करण्याची कायचवाही सरू
ु आहे .

ि) मौजे घस्त
ु सर येथे घस्त्
ु सर पाझर तलाव नसन
ू , कोल्हापरु ी पदधतीचा

बींधारा आहे . सदर बींधाऱयाचे खराब झालेले लोखींडी दरवािे बदलणे तथा

बींधाऱयाचे वरील बािस
ु सींधाणक पडदी शभींत व बींधाऱयातील गाळ काढणे या
कामाींचे अींदािपरक जिल्हाचधकारी, बल
ु ढाणा याींचेकडे ददनाींक २५/०१/२०१८ रोिी
प्रशासककय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे .
-----------------

धीपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथ ल िोट्यिध रपयाांच्या
रक्तीांदन तस्तिरी प्रिरणाच्या तपासाबाबत

(१९)

*

१०५७६२

श्र .भास्तिर जाधि (गह
ु ागर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्र
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(१) चचपळूण (जि.रत्नाचगरी) शहराच्या वेगवेगळया भागात माहे डडसेंबर, २०१६

ते माहे िानेवारी, २०१७ त्यादरम्यान तस्त्करीसाठी साठा करून ठे वलेले
कोट्यवधी रूपयाींचे रक्तचींदन िप्त करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी तब्बल ७ मदहन्याींनी सींशनयत मख्
ु य सर
ू धारास अ्क
करण्यात आले परीं तु चौकशी करून अन्य कोणावरही कारवाई न करता
याप्रकरणाचा तपास अचानक थाींबववण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोट्यवधी रूपयाींच्या िप्त केलेल्या रक्तचींदन प्रकरणाचा तपास
थाींबववण्याची कारणे काय आहे त,

(४) तसेच याप्रकरणी कोणावर कारवाई करण्यात आली आणण या तपासाची
सदय:जस्त्थती काय आहे ?

श्र . सध
ु र मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे .
चचपळूण

वन

ववभागाने

चचपळूण

येथील

गोवळको्

पररसरात

दद.३०.१२.२०१६ ते ०७.०१.२०१७ या कालावधीत घातलेल्या धाडीमध्ये ४ दठकाणी

अवैध रक्तचींदन माल शमळून आला. सदर माल िप्त केला असन
ू त्याची ककीं मत
अींदािे रु.१.७१ को्ी इतकी आहे .

(२) आरोपी ईसा िमालद
ु दीन हळदे यास गप्ु त बातमी वरुन पोलादपरू

(जि.रायगड) बसस्त्थानक येथुन दद.३०.०७.२०१७ चे पहा्े ५.०० चे सम
ु ारास
सापळा रचन
ू वनक्षेरपाल चचपळूण याींनी ताब्यात घेवन
ू अ्क केली. गन्
ु हे

प्रकरणाचा तपास पण
ु च करुन ईसा िमालद
ु दीन हळदे व इतर ४ आरोपी ववरुध्द
न्यायदीं डाचधकारी वगच-१ चचपळूण याींचे न्यायालयात दोर्ारोपपर दाखल केले
आहे त.

(३) व (४) गन्
ु हे प्रकरणाचा तपास थाींबवलेला नसन
ू चौकशी पण
ु च करुन
न्यायदीं डचधकारी वगच-१ चचपळूण याींचे न्यायालयात ४ गन्
ु हा प्रकरणी ५
आरोपीववरुध्द प्रकरणे न्यायप्रववषठ आहे त.

-----------------
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श्र िधचन (जज.रायगड) तालुक्यात ल हररहरे श्िर नतथचक्षेत्रामध्ये

पयचटिाांसाठी सोय -सुविधाांसह वििासाी िामे पूणच िरण्याबाबत
(२०)

*

१०५०३१

श्र .मनोहर भोईर (उरण), श्र .सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील

(अशलबाग) : सन्माननीय पयचटन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीवधचन (जि.रायगड) तालक्
ु यातील हररहरे श्वर हे प्रशसध्द धाशमचक व पयच्न
स्त्थळ असन
ू याठीकाणी पयच्काींसाठी मल
ू भत
ू सोयी-सवु वधा नसल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हररहरे श्वर येथे ववकास काम करण्यासाठी नतथचक्षेर ववकास
योिनेतन
ू शासनाकडून रूपये ११ को्ी ननधी मींिूर करण्यात आला असन
ू सन

२००४-०५ मध्ये नबाब लेक पररसर, हररहरे श्वर मींददर व पररसर, धमचशाळा व
पररसर,

अजस्त्थववसिचन

पररसर,

स्त्मशानभम
ू ी

व

पररसर,

इींप्रास्त्रक्चर,

भशू मसध
ु ारणा आणण लँ डस्त्केवपग या कामाींना प्रशासकीय मान्यता शमळाली असन
ू
त्याकररता आतापयंत सम
ु ारे १३ को्ी रुपये खचच करण्यात आले असतानाही
सदरहू कामे अदयापही अपण
ू ाचवस्त्थेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
हररहरे श्वर येथे पयच्काींसाठी मल
ू भत
ू सोयी-सवु वधा परु ववण्यासह अपण
ू च असलेली

ववकास काम पण
ू च करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्र . जयिुमार रािल : (१) नाही.

(२) व (३) श्री क्षेर हररहरे श्वरकररता रू.१२१० लक्ष रकमेच्या आराखड्यास

मान्यता होती. तथावप, त्यातील काही कामे सस
ु ाध्य होत नसल्याने वगळण्यात

येऊन सदर आराखडा रू.९०८.६३ लक्ष इतक्या रकमेपयंत शसमीत करण्यात

आला. सदर आराखड्यातील धमचशाळा व पररसराच्या ५ कामाींपक
ै ी एक काम
अपण
ू च असन
ू लँ डस्त्केवपींगचे काम अींदािपरकीय स्त्तरावर आहे . इतर सवच कामे

पण
ू च झाली आहे त. आतापयंत सदर आराखड्यातील कामाींवर रू.७३३.१० लक्ष खचच
झालेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यात ल ओब स विद्यार्थयािंी शशष्ट्यित्ृ त ी
दे यिे प्रलांबबत असल्याबाबत

(२१)

*

११०५४०

श्र मत

ननमचला गावित (इगतपरू ी) :

सन्माननीय

विमक्
ु त जात /भटक्या जमात ि इतर मागासिगच आणण विशेष मागास प्रिगच
िल्याण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ११ लाख ८३ हिार २१७ ओबीसी ववदयार्थयांची शशषयवत्ृ तीची
दे यके कोर्ागारात सादर करण्यात आली असन
ू ५ लाख ३ हिार ८३ ववदयार्थयांची
दे यके अदयापी प्रलींबबत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार उवचररत ओबीसी ववदयार्थयांची प्रलींबबत असलेली

शशषयवत्ृ तीची दे यके तात्काळ दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सन २०१६-१७ या आचथचक वर्ाचत ११,८५,२०५ इतके सवच प्रवगाचचे अिच

प्राप्त झालेले असन
ू १०,८५,४९३ अिच मींिुर करण्यात आलेले आहे . एकूण

अिांपक
ै ी ५२,५३१ इतके अिच कागदपराींची पत
च ा अभावी महाववदयालय
ु त
पातळीवर प्रलींबबत आहे त. तसेच ३०,५३५ इतके अिच जिल्हा पातळीवर प्रलींबबत
आहे त. प्रलींबबत अिच गण
ु वत्तेवर ननकाली काढण्याची कायचवाही सरु
ु आहे .

(३) सन २०१७-१८ च्या उपलब्ध आचथचक तरतद
ु ीमधून प्रलींबबत अिच तात्काळ
ननकाली काढण्याची कायचवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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शशरर (जज.ब ड) तालुक्यात महात्मा गाांध राष्ट्रीय ग्राम ण रोजगार हम
योजनेंतगचत िामगाराांी दे यिे प्रलांबबत असल्याबाबत

(२२)

*

१०९०४५

अॅड.भ मराि धोंडे (आष्ट्टी), श्र .सांतोष दानिे (भोिरदन),

श्र .सनु नल शशांदे (िरळ ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हम मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) शशरूर (जि.बीड) तालक्
ु यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी
योिनेंतगचत कुशल व अकुशल कामगाराींची दे यके मोठ्या प्रमाणावर प्रलींबबत
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय
आढळून आले,
(३)

असल्यास,

सदरहू योिनेंतगचत शशरूर तालक्
ु यातील कुशल/अकुशल
कामगाराींची थकीत दे यके तात्काळ अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . जयिुमार रािल : (१) होय हे अींशत: खरे आहे .

(२), (३) व (४) कुशल व अकुशल दे यके तात्काळ अदायगी करण्याची कायचवाही
सरु
ु आहे .

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

ीोरपाांग्रा ते माांडिा (ता.लोणार, जज.बल
ु ढाणा)
(२३)

*

या रस्तत्याीे डाांबरीिरण िरण्याबाबत

१०६८६५

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चोरपाींग्रा ते माींडवा (ता.लोणार, जि.बल
ु ढाणा) या रस्त्त्याचे डाींबरीकरण

करण्याबाबतची मागणी चोरपाींग्रा व माींडवा दोन्ही गावातील नागररकाींनी
जिल्हाचधकारी, बल
ु ढाणा याींच्याकडे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्त्याचे तातडीने डाींबरीकरण करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व याबाबतची सदयःजस्त्थती काय आहे ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) जिल्हा पररर्दे मार्चत सदर रस्त्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे .

(३) व (४) चोर पाींग्रा व माींडवा ही गावे अनक्र
ु मे प्र.जि.मा.३६ व प्र.जि.मा.१२ ने
िोडलेली आहे त.

प्रश्नाींककत चोरपाींग्रा ते माींडवा हा रस्त्ता योिनाबा्य रस्त्ता असल्यामळ
ु े

कोणत्याही योिनेतन
ू सदर रस्त्त्याचे काम करणे शक्य नाही. त्यामळ
ु े सदर रस्त्ता

रस्त्ते ववकास आराखड्यामध्ये समाववष् करुन घेणेबाबतची कायचवाही जिल्हा
पररर्दे कडून सरु
ु करण्यात आली आहे .
-----------------

(२४)

*

एिाजत्मि राज्य जल आराखड्याबाबत
१०७९२८

श्र .बाळासाहे ब मरु िुटे (नेिासा), डॉ.सत श (अण्णासाहे ब)

पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील गोदावरी, कृषणा, तापी, नमचदा व पजश्चम वादहनी खोरे या एकूण
५ खोऱयाींचा एकाजत्मक राज्य िल आराखडा तयार करण्याचे काम सरु
ु असन
ू

त्यासाठी कृनत ग्ाची स्त्थापना करुन नागरीक व लोकप्रनतननधीींच्या सच
ु ना,
हरकती मागववल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृनत ग्ामार्चत ककती कालावधीत अहवाल शासनास सादर
करण्यात येणार आहे व या िल आराखड्याचे स्त्वरुप काय आहे,

(३) असल्यास, ज्या भागातील हक्काचे पाणी त्या भागालाच शमळावे तसेच

चगरणा प्रकल्पासाठी पजश्चम वादहनी नदयाींचे पाणी वळवण्याची प्रमख
ु मागणी
केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

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

महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरण अचधननयम, २००५ मधील

कलम १५ व १६ नस
ु ार प्रत्येक नदी खोरे अशभकरणाने सींबचीं धत खोरे व उपखोरे

ननहाय िलआराखडा तयार करावयाचा आहे व या आधारावर सवच खोऱयाचे
एकाजत्मकीकरण करुन एकाजत्मक राज्य िल आराखडा प्रारुप तयार करुन त्यास
राज्य िल मींडळ व राज्य िलपररर्दे ची मान्यता घेणे अपेक्षक्षत आहे . त्यानस
ु ार

एकाजत्मक राज्य िलआराखडा गोदावरी खोरे तयार करुन त्यास दद.३०.११.२०१७
रोिी राज्य िलपररर्दे ची मान्यता प्राप्त झाली आहे . त्याचप्रमाणे इतर खोऱयाचे
िलआराखडे तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे व त्यासाठी नागरीक व
लोकप्रनतननधीींच्या सच
ू नाींचा योग्य तो ववचार करण्यात येत आहे .

समाींतरररत्या सींपण
ू च राज्याचा एकाजत्मक िलआराखडा ववदहत मद
ु तीत

पण
ू च करण्यासाठी महासींचालक, महाराषर अशभयाींबरकी सींशोधन सींस्त्था (मेरी),

नाशशक याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. २७ डडसेंबर, २०१७ रोिीच्या शासन
ननणचयानस
ु ार कृतीग्ाची स्त्थापना करण्यात आली आहे.

(२) राज्य िलपररर्दे च्या दद. ३०.११. २०१७च्या चतथ
ु च बैठकीत “राज्यातील सवच
खोऱयाींचा” एकाजत्मक राज्य िल आराखडा पण
ू च करुन त्यास राज्य िलमींडळ व
राज्य िलपररर्द याींच्या मान्यतेसह दद.३१ माचच, २०१८ पयचन्त अींनतम करण्याचे

ननदे श दे ण्यात आले आहेत. त्यानस
ु ार सदर कृतीग्ाने एकाजत्मक राज्य
िलआराखडा तयार करुन शासनास दद. २८.०२.२०१८ पयचन्त शासनास सादर

करावयाचा आहे . सदर एकाजत्मक राज्य िल आराखडा हा सवच खोऱयाींचा एकबरत
एकाजत्मक राज्य िल आराखडा असणार आहे .
(३) होय.

(४) सींबचीं धत खोऱयाींचा अ्यास करुन खोरे ननहाय िलआराखडा तयार करण्याचे

काम प्रगतीत आहे . तसेच पजश्चम वादहनी नदयाींचे अनतररक्त पाणी चगरणा

खोऱयात व इतर त्
ु ीच्या खोऱयात वळववण्याबाबत एकाजत्मकीकरण प्रस्त्ताववत
राज्य िल आराखडात करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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खट
ु भाि माडी (ता.माण, जज.सातारा) या रस्तत्याी दरु
ु स्तत िरण्याबाबत
(२५)

*

११२५०१

श्र .जयिुमार गोरे (माण), श्र .सांग्राम थोपटे (भोर),

श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) ख्
ु भाव माडी (ता.माण, जि.सातारा) या रस्त्त्याींचे दोन वर्ाचपव
ू ी केलेले काम

ननकृष् दिाचचे केल्यामळ
ु े रस्त्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून दठकदठकाणी

रस्त्ता उखडला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्त्याच्या दरु वस्त्थेमळ
ु े रस्त्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे
झाले असल्यामळ
ु े अनेक अपघात या रस्त्त्यावर होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्त्याची तातडीने दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत तसेच

या रस्त्त्याचे ननषकृष् दिाचचे काम करणाऱया कींरा्दारावर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) ते (४) हे खरे नाही.

प्रश्नाींककत प्रजिमा ४९ ते खु्बाव या ग्रामीण मागच क्र.११८ ची एकूण

लाींबी ५.५० कक.मी. असन
ू डाींबरी पषृ ठभागाची

आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये ०/८०० ते १/९१९ कक.मी. लाींबीमध्ये दोन भागात

रस्त्त्याचे नत
ु नीकरण करण्यात आले. सदरची कामे मे, २०१७ व िून, २०१७
मध्ये पण
ू च करण्यात आली असन
ू सदरची लाींबी सजु स्त्थतीत आहे .

उवचरीत रस्त्त्याची बऱयाच कालावधीपासन
ू दरु
ु स्त्ती झालेली नसल्याने

वाहतक
ू ीस गैरसोईचा झालेला आहे . परीं तु नव्याने झालेले काम सजु स्त्थतीत असन
ू
अींदािपरकाप्रमाणे व चाींगल्या ररतीने मक्तेदाराने पण
ू च केलेले आहे .

उवचरीत नादरु
ु स्त्त रस्त्ता ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार दरु
ु स्त्त करण्याचे

जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पांढरपूर ि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात ल िाड्या िस्तत ांिरील
सौर हदिे नादर
ु स्तत असल्याबाबत

(२६)

*

११०९४७

श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू व मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील वाड्या वस्त्तीींवर सौर ददवे

नादरू
ु स्त्त झाले असन
ू सौर ददवे लावलेल्या कींपन्याींनी ५ वर्च दे खभाल व
दरू
ु स्त्तीची अ् असताींनाही ददवे दरु
ु स्त्त केले नसल्याची बाब ददनाींक १९ डडसेंबर,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बींद पडलेली सौर ऊिेवरील ददवे तातडीने दरू
ु स्त्ती करणेबाबत
नागररकाींनी वारीं वार तक्रार करूनही दरू
ु स्त्ती केली गेली नाही तसेच सौर

ऊिेवरील ददवे सींबचीं धत कींरा्दार, कींपन्या याींना तातडीने दरू
ु स्त्ती करण्याबाबत
शासनाकडून कोणत्याही सच
ू ना ककीं वा ननदे श दे ण्यात आले नसल्याचे ननदशचनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
च
ु ार सौर ददवे दरु
ु स्त्त करण्यासह ददवे दरु
ु स्त्तीकडे दल
ु क्ष

करणाऱया सींबचीं धतावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ांु े : (१) सोलापरू जिल्हयातील पींढरपरू तालक्
ु यामध्ये सौर ददवे
नादरू
ु स्त्त असल्याबाबतची बाब ननदशचनास आली नाही, तथावप मींगळवेढा

तालक्
ु यातील श्री सींत दामािी नगर व श्री सींत चोखामेळा नगर या
ग्रामपींचायतीमध्ये अनक्र
ु मे ३५ व २२ सौर ददवे बसववण्यात आले होते. त्यापैकी

अनक्र
ु मे १२ व ११ सौर ददवे सदयजस्त्थतीत बींद आहे त. सौरपथ ददवे उभारणीचे

काम पण
ू च झाल्यानींतर सींबचीं धत कींपनीकडून सौरददव्याींच्या दे खभाल दरू
ु स्त्तीचा
कालावधी १ वर्च इतका होता.
(२)

ते

(५)

सामाजिक

न्याय

व

ववशेर्

सहाय्य

ववभागाच्या

आदे श

क्र.दवस/ू प्र.क्र.१७९(भाग५)/अिाक-१ ददनाींक ०७.०२.२०१४ अन्वये अनस
ु चू चत
िाती व नव बौदध्घ्काींच्या वस्त्तीचा ववकास करणे या योिनेअत
ीं गचत ववकास
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कामाींना मान्यता दे ण्यात आली होती. त्याप्रमाणे सदर कामाींचा ननधी आयक्
ु त,

समाि कल्याण याींचेमार्चत सींबचीं धत जिल््याींना ववतरीत केला. सदर ववकास
कामाींमध्ये मींगळवेढा तालक्
ु यामधील श्री सींत दामािी नगर व श्री सींत चोखामेळा
नगर या दठकाणी सौरपथ ददवे बसववण्याबाबतचा समावेश होता.

याकरीता सावचिननक बाींधकाम ववदयत
ु ववभागाने मे. श्री. समथच ववदयत
ु

कामगार औदयोचगक सहकारी सींस्त्था शल. याींचेकडून श्री सींत दामािी नगर व
श्री सींत चोखामेळा नगर या ग्रामपींचायतीमध्ये अनक्र
ु मे ३५ व २२ सौर ददव्याची

उभारणी केली. सौरपथ ददवे उभारणीचे काम पण
ू च झाल्यानींतर त्याचे दे खभाल
दरू
ु स्त्तीचा कालावधी १ वर्च इतका होता. सदर कालावधी मध्ये सौरददवे बींद

पडल्याबाबत नागररक अथवा सींबचीं धत ग्रामपींचायती कडून सावचिननक बाींधकाम

ववभागास तक्रार प्राप्त झाली नाही. तसेच सदरचे सौरपथ ददवे ददनाींक

०१.१०.२०१४ रोिी ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात दे ण्यात आले असन
ू ताबा पावती

दे तव
े ेळी ग्रामपींचायत स्त्वत: दे खभाल दरू
ु स्त्ती करणार असल्याबाबतचे प्रमाणपर
सींबचीं धत ग्रामपींचायतीने ददलेले आहे .

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

खरसांड
ु -घाणांद (ता.आटपाड , जज.साांगली)
या रस्तत्याी दरु
ु स्तत िरण्याबाबत

(२७)

*

१०७७८५

श्र .अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खरसड
ुीं ी-घाणींद (ता.आ्पाडी, जि.साींगली) या तीन कक.मी. लाींबीच्या

रस्त्त्याची दरु वस्त्था झाली असन
ू रस्त्त्यावरून प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले

असताना या रस्त्त्याच्या दरु
च
ु स्त्तीकडे सावचिननक बाींधकाम ववभागाचे दल
ु क्ष
झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सदर रस्त्त्याची तातडीने दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्र मत पांिजा मड
ांु े : (१) सदर ग्रामीण मागच क्र.६ असन
ू खराब झाला आहे , हे
खरे आहे .

(२) सदर रस्त्त्याची पाहणी जिल्हा पररर्दे मार्चत करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्नाींककत प्र.जि.मा. २३ घाणींद खरसड
ींु ी हा रस्त्ता ग्रामीण मागच क्र ६ असन
ू
त्याची एकूण लाींबी ३.२०० कक.मी. आहे . त्यापैकी ०/०० ते २/४०० कक.मी. लाींबी
डाबरी पषृ ठभाग व २/४०० ते ३/२०० कक.मी. लाींबी मरु मी पषृ ठभागाची आहे .

सा.क्र. २/०० ते २/४०० कक.मी. मध्ये सन २०१६-१७ मध्ये सावचिननक

बाींधकाम ववभागामार्चत काम करण्यात आले असन
ू सदर भाग सजु स्त्थतीत आहे .
उवचरीत खराब रस्त्त्याची सध
ु ारणा करण्याच्या कामाचा समावेश सन २०१८-१९

च्या जिल्हा वावर्चक योिना आराखड्यात जिल्हा पररर्दे मार्चत करण्यात आला
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दादर (ता.पेण, जज.रायगड) गािाभोित सांरक्षि बांधारा बाांधण्याबाबत
(२८)

*

१०६४८१

श्र .प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्ीम), श्र .अशमत साटम (अांधेरी पजश्ीम), श्र .अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्र मत मननषा ीौधरी (दहहसर), श्र .सांतोष दानिे
(भोिरदन) :

करतील काय :-

सन्माननीय खारभम
वििास मांत्र पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) दादर (ता.पेण, जि.रायगड) गावासभोवती १८ कक.मी. सींरक्षक बींधारा

बाींधण्याच्या कामास प्रशासकीय मींिूरी व आवश्यक ननधी शासनामार्चत अथवा
सीएसआर र्ींडामार्चत उपलब्ध करण्याची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.िलसींपदा मींरी याींच्याकडे
ननवेदनादवारे केली आहे , हे खर आहे काय,

(२) असल्यास, समद्र
ु ाचे पाणी गावात व शेतीत शशरू नये यासाठी दादर

गावासभोवती बाींधण्यात आलेला १८ कक.मी. चा सींरक्षक बींधारा सन १९८९ साली
कोकणात आलेल्या महापरु ात वाहून गेला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, महापरु ात बींधारा वाहून गेल्यामळ
ु े या ववभागातील सम
ु ारे २५
एकर िशमनीवर समद्र
ु ाचे खारे पाणी शशरून शेतिशमनी नावपक होऊन
शेतकऱयाींच्या शेतीचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, वाहून गेलेला सींरक्षक बींधारा बाींधणे गावकऱयाींना अशक्य
असल्याने गेले २६ वर्े पन्
ु हा बींधारा बाींधण्यासाठी शासनाकडे मागणी करूनसध्
ु दा
अदयाप कोणतीच कायचवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार दादर
गावाभोवती सींरक्षक बींधारा बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . हदिािर रािते : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर ववर्याबाबतचे ननवेदन स्त्थाननक लोकप्रनतननधीचे नसन
ू अध्यक्ष,

काळभैरव ॲग्रो ॲण्ड, डेव्हलेपसच कींपनी शलशम्े ड, म.ु पो. दादर, ता. पेण, जि.
रायगड याींनी सादर केले आहे .
(२) नाही.

क्षेबरय पाहणीनस
ु ार सदयजस्त्थतीत सदर बींधारा मोठ्या प्रमाणावर

कमकुवत झाल्याचे ददसन
ू आले आहे . दादर ही खािगी खारभम
ू ी योिना
असल्याने शासनामार्चत खचच केला िात नाही.
(३) होय.

(४) नाही.

कोकणातील

६४

खािगी

खारभम
ू ी

योिना

शासनाच्या

ताब्यात

घेण्याबाबतचा प्रस्त्ताव िलसींपदा ववभागाकडून ननयोिन ववभागास सादर
करण्यात आला आहे . त्यामध्ये दादर खारभम
ू ी योिनेचा समावेश आहे .

खािगी योिना ताब्यात घेणेच्या प्रस्त्तावाबाबत ननयोिन ववभागाने

उपजस्त्थत केलेल्या शेऱयानस
ु ार ककनारा ननयमन क्षेर (CRZ) ववर्यक मान्यता
घेण्याची कायचवाही प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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(२९)

पाटपवहाळा ते िाश (ता.पवहाळा, जज.िोल्हापरू )
या रस्तत्याी दरु
ु स्तत िरण्याबाबत

*

१११७४३

(शाहूिाड ) :
काय :-

श्र .ीांद्रदीप नरिे (िरि र), श्र .सत्यज त पाटील-सरुडिर

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पा्पन्हाळा ते वाशी (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापरू ) या रस्त्त्याची दरु वस्त्था
झाल्यामळ
या अपघातात अनेक
ु े रस्त्त्यावर अनेक अपघात घडत असन
ू

नागररकाींचा मत्ृ यू झाला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या रस्त्त्याची तातडीने दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
अपघाताची नोंद ननरीं क आहे.

(२) होय.

(३) सदरचा रस्त्ता हा इतर जिल्हा मागच क्र.२२ दिाचचा असन
ू एकूण लाींबी १४.००
कक.मी. इतकी आहे . सदर १४.०० कक.मी. लाींबीपैकी कक.मी.०/००० ते ०/९००

कक.मी. व ४/००० कक.मी. ते १४/००० कक.मी. लाींबी दे खभाल दरू
ु स्त्तीसाठी

कायचकारी अशभयींता, प्रधानमींरी ग्रामसडक योिना, कोल्हापरू याींचेकडे आहे .
क्षेरीय दे खभाल दरू
ु स्त्ती सन २०१७-१८ मधन
ू सदर रस्त्त्यावर एकूण रू. ४.५०
लक्ष चे काम मींिूर असन
ू एवप्रल, २०१८ पयंत पण
ू च करण्याचे ननयोिन आहे .
पररर्द,

०/९०० कक.मी. ते ४/००० कक.मी. ही लाींबी कायचकारी अशभयींता, जिल्हा
बाींधकाम

याींच्या

अखत्याररत

आहे .

सदर

लाींबीमध्ये

तात्पत
ु ी

दरू
ु स्त्तीसाठी जिल्हा वावर्चक योिना अींतगचत जिल्हा ननयोिन मींडळाकडे
रू. १०.०० लक्ष चा प्रस्त्ताव सादर करण्यात आला आहे . तसेच, कायमस्त्वरूपी

दरू
ु स्त्ती ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार काम हाती घेण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सालई ख.ु (ता.मोहाड , जज.भांडारा) येथ ल जजल्हा पररषद शाळा ते शशिाज
(३०)

*

नगरपयिंत रस्तत्याी झालेली दरु िस्तथा

१०८०७५

श्र .ीरण िाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सालई ख.ु (ता.मोहाडी, जि.भींडारा) येथील जिल्हा पररर्द शाळा ते शशवािी
नगर पयंत २ कक.मी. रस्त्त्याची दरु वस्त्था झालेली असन
ू सदर रस्त्त्याचे

डाींबरीकरण करण्याबाबतची मागणी स्त्थाननक लोकप्रनतननचधनी मा.ग्रामववकास
मींरी याींच्याकडे ददनाींक २० नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदनादवारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने सदर रस्त्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत
ु ग
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?

श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) अशा प्रकारची मागणी ग्रामववकास ववभागाकडे प्राप्त
झाल्याचे आढळून येत नाही.

(२) सालई खु. (मोहाडी, जि.भींडारा) येथील जिल्हा पररर्द शाळा ते शशवािी
नगरपयचत हा रस्त्ता दोन ग्रामीण भागाींमध्ये समाववष् आहे .
क्र. ७९

१) सालई ख.ु ते बपेरा िोडमागच तालक
ु ा शसमापयचत रस्त्ता ग्रामीण मागच
२) शसहीरी ते सालई ख.ु ्ोली रस्त्ता ग्रामीण मागच क्र. ४२. ग्रामीण मागच

क्र. ७९ ची एकूण लाींबी १.५० कक.मी. आहे . त्यापैकी सा.क्र. ०/०० ते ०/३०० चे

खडीनत
ु नीकरणाचे काम सावचिननक बाींधकाम ववभागाने सन २०१६-१७ मध्ये
केले आहे .

ग्रामीण मागच क्र. ४२ ची एकूण लाींबी २.३० कक.मी. आहे . त्यापैकी सा.क्र.

०/०० ते १/५०० चे खडी नत
ु नीकरणाचे काम सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा
पररर्दे मार्चत करण्यात आले आहे .

वरील दोनही रस्त्त्याींच्या उवचरीत लाींबीच्या दरु
ु स्त्तीचे काम ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार हाती घेण्याचे जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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हहांगोली जजल्हा पररषदे च्या अखधीचत ननध बाबत
(३१)

*

१०६१६४

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल्हा पररर्दे चा यावर्ीचा साडेअठरा को्ीींचा सेसर्ींड माहे माचच,

२०१८ पयंत खचच करणे अपेक्षक्षत असताींना मागील ९ मदहन्यात केवळ १ को्ी

रुपयाींचा ननधी खचच झाला असल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उवचरीत तीन मदहन्यात १७ को्ी रुपयाींचा खचच करावा लागणार
असल्याने सदर ननधी खचच करण्यासाठी कोणते ननयोिन केले आहे,

(३) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ननधी अखचचचत ठे वणाऱया अचधकाऱयाींवर
कारवाई करण्यासह ननधी खचच करण्यासाठी ननयोिन करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.

(२) ते (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

जिल्हा पररर्द सेसर्ींड साडेअठरा को्ीचा नाही. जिल्हा पररर्द सेसर्ींड

९ मदहन्यात रु.१,१४,८७,७५८/- एवढा खचच झाला असन
ू उवचररत शशल्लक ननधी
रु.९,३७,७८,२४२/- च्या खचाचचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे .
-----------------

(३२)

*

(भोिरदन) :

मुांबईत ल सात बालगह
ृ ाांत ल असुविधाांबाबत
११४३५३

श्र .सनु नल

शशांदे

(िरळ ),

सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्र

खुलासा करतील काय :-

श्र .सांतोष

दानिे

पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मब
ींु ईतील सात बालागह
ु े असतानाही या बालगह
ृ ाींत तब्बल दीड हिार मल
ृ ाींची
अपरु ा ननधी आणण पायाभत
ू सवु वधाींच्या अभावामळ
ु े अत्यींत दयनीय अवस्त्था

झाली असल्याची बाब ददनाींक ८ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या बालगह
ू वर्ाचनव
ु र्े
ृ ाींतील कमचचाऱयाींची ७६ पदे ररक्त असन
सदर पदे भरण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सात बालगह
ृ ाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(४) असल्यास, सदर पहाणीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार या बालगह
ृ ाींतील
ररक्त पदे भरण्यासह पायभत
ू सवु वधा ववृ द्धींगत करण्यासाठी आवश्यक असलेला

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.

(२), (३) व (४) चचल्रेन्स एड् सोसाय्ीअींतगचत सींस्त्था/बालगह
ृ ातील मा्ुींगा आणण
उमरखाडी येथील ७९ ररक्त पदाींची भरती प्रकक्रया राबववण्यात येऊन पदभरती
करण्यात आली आहे . तथावप, तदनींतर रािीनामे आणण सेवाननवत्ृ तीमळ
ु े ६३ पदे
ररक्त

झालेली

असन
ू

चचल्रेन्स

एड्

सोसाय्ीमार्चत

पदभरतीबाबत कायचवाही करण्यात येत आहे .

सींस्त्थेतील

चचल्रेन्स एड् सोसाय्ी ही स्त्वायत्त सींस्त्था असन
ू ती

ररक्त

दे णगीदवारे

ननधी उभारु शकते. तसेच चचल्रेन्स एड् सोसाय्ीतील कमचचाऱयाींना वेतनासाठी
शासनाकडून १००% सहायक अनद
ु ान दे ण्यात येत.े चचल्रेन्स एड् सोसाय्ी

अींतगचत बालगह
ृ ाींना सन २०१६-१७ या आचथचक वर्ाचमध्ये रुपये पररपोर्णसाठी
रु.४८.९९ लक्ष इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे .तर सन

२०१७-१८ या ववत्तीय वर्ाचमध्ये पररपोर्णसाठी रु.४३.९१ लक्ष आणण ववदयत
ु
दे यके अदा करण्यासाठी रु.७१.८९ लक्ष एवढी तरतद
ू शासनाकडून उपलब्ध करुन
दे ण्यात आलेली आहे .

डोंगरी उमरखाडी येथे नवीन इमारत बाींधकामासाठी शासनाने रु.१.२०

को्ी व दे खभाल दरू
ु स्त्तीच्या कामासाठी रु.१.०८ को्ी इतका ननधी उपलब्ध
केला आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

37
समुद्रपूर (जज.िधाच) तालुक्यात ल ग्राम ण रुग्णालयात ल
ररक्त पदे भरण्याबाबत

(३३)

*

११०८१५

श्र .सम र िुणािार (हहांगणघाट) : सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समद्र
ु परू (जि.वधाच) तालक्
ु यातील ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््राींची सींख्या कमी
असन
ू दोनच वैदयकीय अचधकारी ददवस-रार काम करीत असल्याने त्याींच्यावर
कामाचा अनतररक्त ताण येऊन रुग्णाींच्या उपचारात ववववध समस्त्या ननमाचण होत
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त वैदयकीय अचधकाऱयाींची पदे
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

वैदयकीय अचधकाऱयाींची मींिरू पदे भरलेली आहे त.

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नार-पार-औरां गा ि अांबबिा या नद्याांीे पाण ताप (धगरणा) खोऱ्यात ि
दमणगांगा नदीीे पाण गोदािरी खोऱ्यात िळविण्याच्या प्रस्ततािाबाबत
(३४)

*

१०५६५१

श्र .आशसफ

शेख

(मालेगाांि

मध्य),

श्र .राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्र .विजय िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी), श्र .अशमन पटे ल (मब
ुां ादे ि ),
श्र मत ननमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमत ठािूर (नतिसा), श्र .पर्थ
ृ ि राज

ीव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्र .अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्र .अशमत
झनि (ररसोड), श्र .भारत भालिे (पांढरपरू ), श्र .अमर िाळे (आिी), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनरु ी) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) िलसींपदा ववभागातील चार मख्
ु य अशभयींता याींचे समन्वय सशमतीने सन
२००५ मध्ये नार-पार-औरीं गा व अींबबका या पजश्चमवादहनी नदयाींचे ३४७.२५

दलघर्ू पाणी तापी (चगरणा) पव
ु च वादहनी खोऱयात व दमणगींगा पजश्चमवादहनी
नदीचे ४०१.६९ दलघर्ू पाणी गोदावरी या पव
च ादहनी खोऱयात वळववण्याचे
ु व

प्रस्त्ताववत केल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योिनेनस
ु ार नार-पार-औरीं गा व अींबबका या पजश्चमवाहीनी
खोऱयातील पाणी पव
ु च वादहनी चगरणा खोऱयात वळववण्याच्या प्रस्त्तावात उपलब्ध
पाण्याच्या क्षमतेची िवळपास ३० धरणे बाींधन
ू पाणी वळववणे प्रस्त्ताववत आहे

पींरतु प्रस्त्ताववत काही धरणाचे पाणी उपलब्ध प्रमाणपर मींिुर असलेल्या योिना
प्रस्त्ताववत असन
ु सदर योिनाींचे सववस्त्तर सव्हे क्षण सध्
ु दा करण्यात आलेले आहे

त्यामळ
ु े स्त्थाननक वापरासाठी धरण मींिुर असलेल्या व सव्हे क्षण झालेल्या

दठकाणी नवीन सव्हेक्षण करणे शासनाच्या ननधीचा अपव्यय होत असन
ू सदर
दठकाणी सव्हे क्षण करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार शासनाने
कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) महाराषराच्या पाणलो् क्षेरातील नार-पार-औरीं गा व
अींबबका या पजश्चम वादहनी नदयाींच्या खोऱयातील पाणी उपसा िोड योिनेव्दारे

तापी खो-यातील चगरणा उपखो-यात वळववण्याची नार-पार-चगरणा वळण योिना
(३०४.६ दलघमी) प्रस्त्ताववत आहे .

तसेच नार-पार-औरीं गा व अींबबका तसेच दमणगींगा या पजश्चमवादहनी

नदयाींच्या

खोऱयातील

वळववण्याची

पाणी

पार-गोदावरी

दमणगींगा-वैतरणा-गोदावरी

उपसा

वळण

िोड

वळण

योिना

योिनेव्दारे
योिना

(२०२

राज्याींतगचत

योिना

आींतरराज्यीय

पार-तापी-नमचदा या वळण योिनासोबत एकबरतपणे
घेणे प्रस्त्ताववत आहे .

(९७

दलघमी)

(एकदरे )-गोदावरी (१४३ दलघमी) योिना प्रस्त्ताववत आहे त.
या

गोदावरी
व

खोऱयात

दलघमी),

दमणगींगा

दमणगींगा-वपींिाळ

तसेच

राषरीय प्रकल्प म्हणन
ु
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दमणगींगा, नार-पार-अींबबका व औरीं गा खोऱयात िलननयोिनाबाबत

दद.४.४.२०१६ च्या शासन ननणचयान्वये महासींचालक, मेरी, नाशशक याींच्या

अध्यक्षतेखाली चार मख्
ु य अशभयींताींची सींननयींरण सशमती गठीत केली होती.
सदर

सशमतीने

दद.२५.७.२०१६

रोिी

सादर

केलेल्या

अहवालानस
ु ार

नार-पार-औरीं गा व अींबबका खोऱयात ७५% ववश्वासाहचतन
े े ८८८.६६ दलघमी व
दमणगींगा खोऱयात १४७८.८८ दलघमी पाणी कोंकण भागात उपलब्ध आहे .

(२) सशमतीच्या अहवालानस
ु ार उपलब्ध पाण्यापैकी चगरणा खोऱयात कोकण

भागातन
ू उपसा करुन पाणी वळववण्यासाठी पजश्चम वादहनी नदीखोऱयात १३
धरणे बाींधण्याचे प्रस्त्ताववत आहे . सदर धरणाींची ३ शलींक्समध्ये ववभागणी
करण्यात आली असन
ू प्रस्त्ताववत एकूण ३६२.६२ दलघमी (१२.८० ्ीएमसी)

पाणीसाठयापैकी स्त्थाननक वापर व बाषपीभवन व्यय ५८.०२ दलघमी (२.०५
्ीएमसी) वगळता चगरणा खोऱयात ३०४.६० दलघमी (१०.७५ ्ीएमसी) पाणी
उपसा करुन वळववण्याचे प्रस्त्ताववत आहे .

नार-पार-चगरणा िोड योिनेच्या सध
ु ाररत पव
ू च सींभाव्यता अहवालानस
ु ार

(Pre-feasibility Report) पजश्चम वादहनी नदीखोऱयात १३ धरणे बाींधण्याचे
प्रस्त्ताववत असन
ू या १३ धरणाींचे सवेक्षण अन्वेर्णाचे काम वॅपकॉस (Water &

Power Consulltancy Services) इींडडया शल. (भारत सरकार उपक्रम) या
अशभकरणामार्चत करण्यात येत आहे . उक्त प्रश्नात नमद
ू केल्यानस
ु ार स्त्थाननक
सवेक्षण झालेल्या योिनाींचे नव्याने सवेक्षण करुन पैश्याचा अपव्यय होत आहे
अशी वस्त्तजु स्त्थती नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िडशेत िािे (ता.श्र िधचन, जज.रायगड) येथे धरण बाांधण्यासाठी जशमन
सांपाहदत िरण्यात आलेल्या शेतिऱ्याांना नि
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
(३५)

*

(अशलबाग) :
काय :-

११२०१८

श्र .सभ
ु ाष

उफच

पांडडतशेठ

पाटील

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) श्रीवधचन (जि.रायगड) तालक्
ु यातील वडशेत वावे येथे धरण बाींधण्यात येत

असन
ू त्यासाठी पररसरातील शेतकऱयाींच्या शेत िशमनी सींपाददत करण्यात
आलेल्या असताना सदरहू धरणाचे काम बींद असल्याचे ननदशचनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सदर धरणासाठी िशमनी सींपाददत करण्यात आलेल्या

शेतकऱयाींना नववन ननकर्ाींप्रमाणे नक
ु सान भरपाइच दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) वडशेत वावे लघु पा्बींधारे प्रकल्पाकररता एकूण ७५.४८.२ हे क््र िशमनीची
आवश्यकता असन
ू त्यापैकी धरणाचे बड
ु ीत क्षेर, धरण पायथा, साींडवा, पच्
ु छ

कालवा व सींलग्न कामासाठी तीन गावाींतील एकूण ३३.६६.९ हे क््र खािगी
िशमन सींपाददत करण्यात आली आहे .

सदर धरणाच्या बड
ु ीत क्षेरातील एकूण ६.०२.८ हे क््र वन िशमनीची

आवश्यकता असन
ू सदर वन िशमनीचे ननवचनीकरण न झाल्याने धरणाच्या
घळभरणीचे काम झाले नाही.

(३) भस
ीं ादन ननवाडा ववशेर् भस
ीं ादन अचधकारी याींनी तत्कालीन ननकर्ानस
ू प
ू प
ु ार
मींिरू केला आहे . मोबदला वा्प ददनाींक २७/०४/२०१० ते ददनाींक ०७/०५/२०१०
दरम्यान करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात जनन शशशु सरु क्षा योजना प्रभाि पणे राबविण्याबाबत
(३६)

*

१०५११७

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्ीम), श्र .प्रशाांत ठािूर

(पनिेल), श्र .सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिण (विलेपाले), िॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळ िाडा), श्र मत

मननषा ीौधरी (दहहसर),
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श्र .नरें द्र पिार (िल्याण पजश्ीम), श्र .नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्र .अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोड), श्र .योगेश सागर (ीारिोप) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील माता मत्ृ यू व बालमत्ृ यच
ींू ा दर घ्ववण्यासाठी सावचिननक आरोग्य

ववभागामार्चत िननी शशशु सरु क्षा योिना माहे ऑक््ोबर, २०१२ पासन
ू लागू
करण्यात आलेली असतानाही सन २०१६-१७ या वर्ाचत राज्यभरात मातामत्ृ यच
ु े
प्रमाण १ हिार ३५८ पेक्षा िास्त्त झाल्याची नोंद आरोग्य ववभागात झालेली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याचबरोबर आरोग्य ववभागाशी सींबचीं धत २३ जिल्हा रुग्णालयात
या

योिनेची

अींमलबिावणी

होत

असताना

मार

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालये व रुग्णालयाींत प्रसत
ू ीसाठी आलेल्या मदहलेच्या नातेवाईकाींना
शस्त्रकक्रयेसाठी वापरण्यात येणारे सादहत्य आणण और्धे खािगी और्धाींच्या

दक
ु ानातन
ू ववकत घेण्याचे डॉक््र सल्ला दे त असल्याचे ननदशचनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े माता व बालमत्ृ यव
ुीं र ननयींरण आणण्यासाठी व शासकीय
वैदयकीय

महाववदयालय

आणण

रुग्णालयाींत

सदर

योिना

प्रभावीपणे

राबववण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

िननी शशशु सरु क्षा ही योिना राज्यात दद. ७ ऑक््ोबर, २०११ पासन
ू

सरु
ु केली आहे . सन २०१६-२०१७ मध्ये १२२९ माता मत्ृ यु झाले असन
ू सन
२०११-२०१२ च्या तल
ु नेत सन २०१६-२०१७ मध्ये माता मत्ृ यच्
ुीं या सींख्येत २१७
अींकानी घ् झालेली आहे .

(२) राज्यातील शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालयाींमध्ये आलेल्या

मदहलाींच्या नातेवाईकाींना शस्त्रकक्रयेचे सादहत्य आणण और्धे खािगी मेडडकल
स्त््ोअसचमधून ववकत घेण्याचा सल्ला ददला िात नाही. तसेच प्रसत
ू ीसाठी
आलेल्या मदहलाींना या योिनेअत
ीं गचत मोर्त उपचार ददले िातात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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आांजले (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथ ल िड्यािरील गणपत
या पयचटन स्तथळाीा वििास िरण्याबाबत
(३७)

*

११००७८

श्र .सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय पयचटन मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली (जि.रत्नाचगरी) तालक्
ु यातील आींिले कड्यावरील गणपती हे

कोकणातील समद्र
ु ककनाऱयालगतचे पयच्न स्त्थळ असन
ू येथे दरवर्ी २० ते २५
लाख भाववक व पयच्क पयच्नासाठी येत असतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी रस्त्ते, शौचालय, पथददवे, पयच्काींना बसण्याची

व्यवस्त्था इत्यादी पयच्नाच्या दृष्ीने आवश्यक असलेल्या मल
ु भत
ू सवु वधाींच्या
कामाींसाठी शासनाने ननधी उपलब्ध केला नसल्याने पयच्काींची गैरसोय होत
असल्याने

या

सवु वधा

तातडीने

उपलब्ध

करुन

दे ण्याबाबत

स्त्थाननक

लोकप्रनतननधी याींनी मा.पयच्न मींरी याींना ददनाींक २२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने शासनाने सदर दठकाणी पहाणी
ु ग

केली आहे काय व त्यानस
ु ार पयच्णासाठी आवश्यक असलेल्या मल
ु भत
ू सवु वधा

परु ववण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन या िागेचा उत्तम दिाचचे पयच्नस्त्थळ
म्हणून ववकास करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . जयिुमार रािल : (१) जिल्हाचधकारी याींच्या अहवालानस
ु ार गेल्या दोन
वर्ाचत अींदािे २० ते २५ लक्ष पयच्काींनी भे् ददलेली आहे .

(२) आींिले कड्यावरील गणपती येथे पयच्नाच्या दृष्ीने मल
ु भत
ू सवु वधा व इतर

सवु वधा होण्याच्या दृष्ीने जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी याींना शासन स्त्तरावरुन
आदे श दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(३) स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींचे दद.२२/१/२०१८ चे पर जिल्हाचधकारी, रत्नाचगरी
याींना पाठववण्यात आले असन
ू त्याींचा अहवाल प्रतीक्षाधीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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किरिीटिाड ते नाांदोश (ता.हिेली, जज.पुणे)
या रस्तत्याी दरु
ु स्तत िरण्याबाबत

(३८)

*

१०५१००

श्र .शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककरकी्वाडी ते नाींदोशी (ता.हवेली, जि.पण
ु े) या रस्त्त्यावर अविड वाहनाींची
सतत वदच ळ असल्यामळ
ु े रस्त्त्याची दरु वस्त्था झाली असन
ू रस्त्त्यावरून प्रवास

करणे धोकादायक झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या भागातील वाढते नागरीकरण व बाींधकामे यामळ
ु े रस्त्त्यावर
अविड वाहनाींना बींदी घालन
ू रस्त्त्याची दरु
ु स्त्ती करणे आवश्यक असल्याबाबतचे
लेखी ननवेदन जिल्हाचधकारी, पण
ु े याींना माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान दे ण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार ककरकी्वाडी ते नाींदोशी या रस्त्त्यावर अविड
वाहनाींना बींदी घालन
ू तातडीने रस्त्त्याची दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) प्रश्नाींककत रस्त्त्याची जिल्हा पररर्दे मार्चत पाहणी करण्यात आली आहे .

(४) जिल्हाचधकारी, पण
ु े याींना प्राप्त झालेले ननवेदन पढ
ु ील कायचवाहीसाठी पोशलस
आयक्
ु त व पोशलस अचधक्षक ग्रामीण, पण
ु े याींना पाठववण्यात आले आहे .
ककरकी्वाडी ते नाींदोशी हा रस्त्ता ग्रामीण मागच

क्र.४११ असन
ू त्याची

एकूण लाींबी ३.५० कक.मी.आहे . या रस्त्त्याचा पषृ ठभाग डाींबरी/ अल्पप्रमाणात
काँक्री् असा आहे .

सदर रस्त्त्याच्या कक.मी.०/४२० ते ०/५०० या अींतरामध्ये मोठ्या

ग्रामपींचायींतीींना

ववशेर्

अनद
ु ान

या

लेखाशशर्ांतगचत

रु.१०.००

लक्ष

चे

काँक्री्ीकरणाचे काम पण
ू च करण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे कक.मी.०/० ते
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०/४२० या अींतरामध्ये रस्त्ते ककरकोळ दरु
ु स्त्ती जिल्हा पररर्द ननधी अींतगचत

रु.३.०० लक्ष चे डाींबराने खड्डे भरण्याचे काम मींिूर करण्यात आले आहे . उवचररत
लाींबीसाठी ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार ्प्प्या्प्प्याने काम प्रस्त्ताववत करण्याचे
जिल्हा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाांदेड जजल््यात दोन िषाचच्या िालािध त १७१ रुग्णाांना
(३९)

*

हत्त रोगाी बाधा झाल्याबाबत
११०५५३

(नाांदेड उत्तर) :

श्र .प्रतापराि पाटील धीखलीिर (लोहा), श्र .ड .प .सािांत
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल््यात ददनाींक १ िानेवारी, २०१६ ते ३१ डडसेंबर, २०१७ या दोन
वर्ाचच्या कालावधीत २ लाख ४४ हिार ३० नागररकाींच्या रक्त नमन्
ु याींची
तपासणी केली असता १७१ रुग्णाींना हत्त्तीरोगाची बाधा झाल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या जिल््यातील रुग्णाींची पाहणी शासनाने केली आहे काय व
त्याचे ननषकर्च काय आहे त,

(३) असल्यास, तदनस
ु ार हत्तीरोग ननयींरणात आणण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

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

नाींदेड जिल््यात दद.१ िानेवारी, २०१६ ते ३१ डडसेंबर, २०१७ या दोन

वर्ाचच्या कालावधीत २०४४३० रक्तनमन
ु े गोळा करुन त्यापैकी १७२५४१

रक्तनमन्
ु याची तपासणी केली असता हत्तीरोगाचे १७१ रक्तनमन
ु े दवु र्त
आढळुन आले आहे .तसेच वररल १७१ दवु र्त रुग्ण हे हत्तीपाय या रोगाचे रुग्ण
नसन
ु सदरहू रुग्णाच्या रक्तात मायक्रोर्ायलेरीया या नावाचे िींतु आढळून
आल्याने त्याींना १२ ददवसाचा समळ
ु उपचार दे ण्यात आला. त्यामळ
ु े त्याींच्या
रक्तातील िींतु नष् होतात त्याअनर्
ीं ाने सदरहू रुग्णाचा दर सहा मदहन्याने
ु ग
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र्ॉलोअप रक्तनमन
तपासली िातात. त्यामळ
ु े घेवन
ु
ु े त्याींना भववषयात
हत्तीरोगाची बाधा होत नाही.

(२) नाींदेड जिल्हा हा हत्तीरोगासाठी सींवेदनशील असन
या जिल््यात
ु
शासनामार्चत

समस्त्याग्रस्त्त

भागात

आठ

हत्तीरोग

उपपथके

व

दोन

रारचचककत्सालय कायाचजन्वत आहे त. या पथकामार्चत ननयशमत कायचवाही राबवन
ु

नागररकाींचे रक्तनमन
ु े घेणे, तपासणी करुन दवु र्त आढळुन आल्यास सींपण
ु च
उपचार

करण्यात

येतो.

तसेच

सींपण
ु च

जिल्हयात

हत्तीरोग

एकददवसीय

सामद
ु ायीक और्धोपचार मोदहम दरवर्ी राबववण्यात येत.े यामध्ये हत्तीरोग असो

ककीं वा नसो सवच पार लाभार्थयाचना डडईसी व अलबेडाझॅ ाल गोळयाचा एक डोस

दे ण्यात येतो. सन २०१० पासन
ु नाींदेड जिल्हयामध्ये हत्तीरोगाच्या ननयींरणासाठी
ववववध प्रनतबींधात्मक उपाययोिना प्रभावीपणे राबववल्यामळ
ु े जिल््याचा एम.एर्
रे ् १ ्क् क्यापेक्षा कमी आढळून आलेला आहे .

(३) नाींदेड जिल्हयात हत्तीरोगाचा प्रादभ
ु ाचव दरु करण्यासाठी ननयशमतपणे

राबववण्यात येणाऱया प्रनतबींधात्मक उपाय योिना हत्तीरोगावर प्रभावी ननयींरण
ठे वण्यासाठी खालील प्रनतबींधात्मक उपाययोिनेची अींमलबिावणी करण्यात येत
आहे .

• उपपथक व रार चचककत्सालयामधील कायचरत असलेल्या कमचचारीमार्चत रारीचे
सव्हे क्षणामध्ये प्रत्यक्षात घरोघरी भे्ी दे वन
ू रक्तनमन
ु े गोळा करणे.

• रक्तनमन्
ु याचे हत्तीरोग ननयींरण पथकाच्या प्रयोगशाळे त तपासणी करुन
दवु र्त रक्त नमन
ु े रुग्णास १२ ददवसाचा समळ
ु उपचार दे णे

• दर सहा मदहन्यानी र्ॉलोअप रक्त नमन
ु े घेऊन ते तपासले िातात व दवु र्त
रुग्णास समळ
ु उपचार दे णे.

• कक्क समाींहाराकामार्चत डास गोळा करणे व त्या डासाची वगचवारी करुन डास
घनता काढणे

• क्षेरीय कमचचाऱयाींमार्चत खड्डे, नाल्या व सखल भागामध्ये अळीनाशकाची
र्वारणी दर आठ ददवसाींनी करणे.

• कायमस्त्वरुपी डासोत्पत्ती स्त्थानामध्ये दर शननवारी गप्पीमासे सोडणे.

• नाींदेड जिल््यात प्रा.आ. केंद्र (सवच) याींच्यामार्चत अींडवध्
ृ दी रुग्णास शस्त्रकक्रया
करण्यासाठी प्रवत्ृ त करण्यात येत असन
ु , ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा
रुग्णालयाच्या दठकाणी दरमहा ननयशमत शस्त्रकक्रया करण्यात येत आहे त
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• हत्तीपाय रुग्णाींना बाधीत अवयवाची ननगा राखणे व मलमपट्टी (मॉबीडी्ी
मॅनेिमें ्) याबाबतचे प्रशशक्षण ननयशमत दे ण्यात येत आहे .

• हत्तीरोग ननयींरणासाठी ववशेर् उपक्रम (एमडीए मोदहम) राबववण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

तािारी, दध
ु ारी, रे ठरे , हरणाक्ष ि भिान नगर (जज.साांगली)
या गािाांीा लाभक्षेत्रामध्ये समािेश िरण्याबाबत

(४०)

*

११४४७५

श्र .जयांत पाटील (इस्तलामपरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल््यातील कृषणा कोयना उपसा शसींचन प्रकल्प ताकारी योिना
्प्पा क्र. २ मध्ये ताकारी, दध
ु ारी, रे ठरे , हरणाक्ष, भवानीनगर या गावाींचा

लाभक्षेरामध्ये समावेश करण्याबाबत शेतकऱयाींनी, स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
मा.िलसींपदा मींरी व िलसींपदा ववभाग, साींगली याींच्याकडे गेली दोन
वर्ाचपासन
ू मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीनस
ु ार उक्त गावाींचा लाभक्षेरामध्ये समावेश
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) प्रस्त्तत
ु मागणीनस
ु ार ताकारी, दध
ु ारी, रे ठरे , हरणाक्ष, भवानीनगर गावातील
२६० हे . अनतररक्त शसींचन क्षेरास लाभ दे ण्याबाबतच्या समावेशासह कृषणा

कोयना उपसा शसींचन प्रकल्पाच्या चतथ
ु च सध
ु ारीत प्रशासकीय अहवालास शासन
ननणचय दद.०२/०८/२०१७ अन्वये मान्यता ददली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यात ल आठ गािाांना शसांीनाी
सोय उपलब्ध िरन दे ण्याबाबत

(४१)

*

११०८६८

श्र .सनु नल िेदार (सािनेर), श्र .विजय िडेट्ट िार (ब्रम्हपरू ी),

श्र .अमर िाळे (आिी), श्र .अस्तलम शेख (मालाड पजश्ीम), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्र .ड .प .सािांत (नाांदेड उत्तर) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र

(१) नागपरू जिल््यातील उमरी मध्यम प्रकल्पातींगत
च शसींचनाला सरु
ु वात झाली

असताींनाही सावनेर (जि.नागपरू ) तालक्
ु यातील आठ गावे शसींचनापासन
ू वचचींत

असल्यामळ
च खापा लघु कालव्याचे ववस्त्तार व सध
ु े उमरी प्रकल्पातींगत
ु ारणा करून
सदर आठ गावाींना शसींचनाची सोय उपलब्ध करून दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी

अचधक्षक अशभयींता लाभक्षेर ववकास प्राचधकरण, नागपरू याींना ददनाींक २६
ऑगस्त््, २०१७ रोिी व त्यासम
ु ारास वारीं वार ननवेदन ददली आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार सावनेर तालक्
ु यातील आठ गावाींना शसींचनाची
सोय उपलब्ध करून दे ण्यासाठीच्या प्रस्त्तावास प्रशासकीय मान्यता दे वन
ू ननधी

दे ण्यासह उमरी प्रकल्पातींगत
च
खापा लघु कालव्याचे ववस्त्तार व सध
ु ारणा
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) उमरी, ता. सावनेर या मध्यम प्रकल्पाच्या मख्
ु य कालवा दरु
ु स्त्तीचा प्रस्त्ताव

शासन ननणचय दद. १९/१२/२०१७ मधील तरतद
ु ी नस
ु ार राज्य ताींबरक सल्लागार
सशमती मार्चत शासनास र्ेरसादर करण्याच्या सच
ू ना शासनाने दद.११/०१/२०१८

रोिी क्षेबरय स्त्तरावर ददलेल्या असन
ू त्यानस
ु ार क्षेबरय स्त्तरावर पढ
ु ील कायचवाही
प्रगतीपथावर आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे पेि,े खरे िोंड ि अांजनिेल (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथ ल
बायोगॅस सयांत्र नादर
ु स्तत असल्याबाबत

(४२)

*

१०५७९६

श्र .भास्तिर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे पेव,े खरे कोंड व अींिनवेल (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाचगरी) येथे सन

२०१२-१३ या वर्ाचत पींचायत सशमती, गह
ु ागर याींचे माध्यमातन
ू आणण ववदभच
कोकण ग्रामीण बॅंकेच्या किचरूपी अथचसहाय्यातन
ू १३ पेक्षा अचधक बायोगॅस
सयींर बसववण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बायोगॅस ताींबरकदृषट्या योग्य नसल्याने ते व्यवजस्त्थत
चालत नसल्याच्या तक्रारी सरू
ु वातीपासन
ू च लाभार्थयांनी पींचायत सशमती, गह
ु ागर

याींचेकडे केली असताना त्याची दखल न घेतल्याने आता सींबचीं धत लाभार्थयांना
बॅंकेकडून किचवसल
ु ीसाठी नोद्सा आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

लाभार्थयांची किच मार् करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१), (२), (३) व (४) १००% केंद्र परु स्त्कृत राषरीय बायोगॅस
व खत व्यवस्त्थापन कायचक्रमाींतगचत रत्नाचगरी जिल्हयातील गह
ु ागर तालक्
ु यातील
मौिे पेव,े खरे कोंड येथे ६ व अींिनवेल येथे ७ असे एकूण २ घनमी्र क्षमतेची

१३ बायोगॅस सयींर हे म शसमें् प्रोडक््, म.ु पो. बध
ु गाींव, ता. शमरि, जि. साींगली

याींचेमार्चत रू. ३२५००/- प्रनत सींयर
ीं याप्रमाणे सन २०१२-१३ मध्ये बसववण्यात
आली आहे त.

पींचायत सशमती, गह
ु ागर याींचेकडून सदर बायोगॅस कायाचजन्वत झाल्याची

खातरिमा करून रू. ८०००/- प्रनत सींयर
ीं व शौचालय

िोडलेल्या सींयर
ीं ास रू.

१०००/- अनतररक्त अनद
ु ान सींबचीं धत लाभार्थयांना दे ण्यात आले आहे . उवचररत

रक्कमेसाठी लाभार्थयांनी ववदभच कोकण ग्रामीण बँकेडून किच घेतलेले आहे .
कींपनीकडून सदर सींयर
ीं ाचा दोन वर्ाचचा हमी कालावधी दे ण्यात आला होता.

तथावप हमी कालावधीतच वरील प्रमाणे बसववण्यात आलेले सींयर
ीं नादरू
ु स्त्त
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झाल्यामळ
ु े पींचायत सशमती व लाभार्थयांमार्चत कींपनीस कळववण्यात आले.
तदनींतर कींपनीच्या प्रनतननधीींनी ककरकोळ दरू
ु स्त्त्या करून ददल्या. तथावप
सदरची बायोगॅस सींयर
ीं े दरू
ीं े नादरू
ु स्त्त झाली नाहीत. सदर सींयर
ु स्त्त असल्यामळ
ु े
लाभार्थयांकडून याचा वापर झाला नाही व बँकेचे किच परतर्ेड न झाल्यामळ
ु े
बँकेने त्याींना वसल
ु ी नो्ीस बिावलेल्या आहे त.

याबाबत सींबचीं धत कींपनीचे व्यवस्त्थापक व सींबचीं धत लाभाथी याींची

पींचायत सशमतीस्त्तरावर ददनाींक ०९.११.२०१७ रोिी बैठक घेण्यात आली. सदर

बैठकीमध्ये लाभाथी याींनी बायोगॅस सयींर दरू
ु स्त्त करून दे णेबाबत व बँकेच्या
थकीत रक्कमेवरील व्याि

कींपनीने दे णेबाबत मागणी केली. हे म शसमें ् प्रोडक््

कींपनीच्या प्रनतननधीने हमी कालावधीत सींबचीं धत लाभार्थयांना बायोगॅस सयींर

दरू
ु स्त्तीची सेवा परु वलेली असल्याने बँकेच्या थकीत रक्कमेवरील व्याि भरण्यास
नकार ददला. तथावप बायोगॅस सयींर दरू
ु स्त्त करून दे ण्याचे मान्य केले आहे .
-----------------

ननम्न दध
ु ना (ता.सेलू, जज.परभण ) प्रिल्पाच्या तत
ृ य सुधाररत
(४३)

*

अांदाजपत्रिास प्रशासिीय मावयता शमळण्याबाबत

(भोिरदन) :
काय :-

११२२५२

अॅड.भ मराि

धोंडे

(आष्ट्टी),

श्र .सांतोष

दानिे

सन्माननीय जलसांपदा मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ननम्न दध
ु ना (ता.सेल,ू जि.परभणी) प्रकल्पाचे तत
ु ाररत अींदािपरक
ृ ीय सध
प्रशासकीय मान्यता शमळण्याच्या कायचवाहीस्त्तव मख्
ु य अशभयींता व मख्
ु य
प्रशासक, लाभक्षेर ववकास, िलसींपदा ववभाग, औरीं गाबाद याींनी महामींडळास

सादर केला असन
ू सदरहू प्रस्त्तावाची राज्यस्त्तरीय ताींबरक सल्लागार सशमतीने
केलेल्या छाननीनींतरची ककीं मत रुपये २३४१.६७ को्ी एवढी आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू सध
ु ाररत अींदािपरक प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्त्तावास
ददनाींक १२ र्ेब्रव
ु ारी, २०१६ अन्वये राज्यस्त्तरीय ताींबरक सल्लागार सशमतीने
शशर्ारस केली असन
अदयापपयंत सदरहू प्रस्त्तावास गोदावरी मराठवाडा
ू
पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरीं गाबाद या महामींडळाच्या ननयामक मींडळाची
मान्यता शमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार सदरहू
प्रस्त्तावानस
ीं ादन, कालवे व ववतरण
ु ार ननम्न दध
ु ना प्रकल्पाचे धरण, भस
ू प

व्यवस्त्थेसाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

शासन ननणचय क्र. सप्र
ु मा२०१६/(४४३/२०१६)मोप्र-२, ददनाींक १३/१०/२०१६

अन्वये ननम्न दध
ु ना प्रकल्पास रु.२३४०.६७ को्ी ककीं मतीसाठी तत
ु ाररत
ृ ीय सध
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली.

(३) सदर प्रकल्प प्रधानमींरी कॄवर् शसींचाई योिनेअत
ीं गचत प्रगतीपथावर असन
ू

प्रकल्पाची लाभक्षेर ववकास सह सींपण
ू च भाग-१ कामे िन
ू , २०१९ अखेर पण
ू च
करण्याचे ननयोिन आहे . यासाठी सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये अनक्र
ु मे
रु.४५२.४३ को्ी व रु.१००.०० को्ी ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

हहिरा गडशलांग (ता.शसांदखेडराजा, जज.बुलढाणा) येथ ल
(४४)

*

शसांीन तलािाीे िाम ननिृष्ट्ट दजाचीे झाल्याबाबत

१०६८७६

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींदखेडरािा (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील दहवरा गडशलींग येथील शसींचन

तलावाचे काम अत्यींत ननकृष् दिाचचे झाले असन
ू कामात अननयशमतता
असल्याने या कामाची चौकशी करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान सींबचधत अचधकाऱयाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या शसींचन तलावासाठी ज्या शेतकऱयाींच्या शेत िशमनी सींपादीत
करण्यात आल्या त्या शेतकऱयाींना अदयापपयंत िशमनीींचा मोबदला ददलेला
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार शसींचन
तलावाचे काम ननकृष् दिाचचे करणाऱयाींवर कारवाई करण्यासह शेतकऱयाींना

त्याींच्या सींपादीत केलेल्या शेतिशमनीींचा मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

होय. हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. शसींचन तलावासाठी सींपादीत करण्यात आलेल्या िशमनीचा पण
ु च
मोबदला शेतकऱयाींना दे ण्यात आलेला आहे . तसेच

दहवरा गडशलींग येथील पाझर

तलावासाठी सींपाददत िशमनीचा मोबदला दे ण्याची कायचवाही सरु
ु आहे .

(३) सदर शसींचन तलावाच्या कामाची चौकशी केली असता कामात कुठलीही
अननयशमतता झाली नसल्याचे आढळुन आले.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

तािारी, टें भू आणण म्है साळ (जज.साांगली) योजनाांी
ि ज दे यिे थिीत असल्याबाबत

(४५)

*

१०८२६९

श्र .अननल बाबर (खानापरू ), श्र .अशमन पटे ल (मब
ांु ादे ि ),

श्र .अस्तलम शेख (मालाड पजश्ीम), श्र मत

ििठे महाांिाळ), श्र .जयांत पाटील (इस्तलामपरू ) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सम
ु न पाटील (तासगाि सन्माननीय जलसांपदा मांत्र

(१) साींगली जिल््यातील ताकारी, ्ें भू आणण म्है साळ योिनेची पाणीपट्टी १३०

को्ीवर गेली असन
ू ६६ को्ीचे वीि दे यके थकीत असल्याने सदरहू योिना बींद
करण्यात आल्याने या शसींचन योिनाींचे आवतचन लाींबल्याने शेतकऱयाींचे नक
ु सान
होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशचनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ीं चाईच्या काळातील ताकारी, म्है साळ व ्ें भू योिनाींची वीि

दे यकाींची रक्कम १६ को्ी रुपये असन
ू ती भरण्यासाठीचा जिल्हाचधकारी
कायाचलयातर्े पाठववण्यात आलेला प्रस्त्ताव शासनाकडे ननणचयाअभावी प्रलींबबत

52
असल्याचे ददनाींक ३० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदशचनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ज्या शेतकऱयाींनी पाणीपट्टी भरली नाही त्याींच्या ७/१२ उताऱयावर

भार चढववला िाणार असन
ू आतापयंत ककती शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावर भार
चढववण्यात आला आहे,

(४) असल्यास, जिल्हाचधकारी कायाचलयाने पाठववलेल्या प्रस्त्तावाला मींिूरी दे ऊन
ताकारी, ्ें भू आणण म्है साळ योिनेची वीि दे यके भरण्याबाबत शासनाने कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) म्है साळ योिनेतग
ीं त
च शमरि व कवठे महाींकाळ तालक्
ु यातील अींदािे १३६७८
लाभधारक शेतकऱयाींच्या ७/१२ उताऱयावर म.पा. अचध. १९७६ मधील ८८.२ नस
ु ार
सन २०१३-१४ अखेर रु.१२.३३ को्ी थकबाकी दाखववण्यात आली आहे .
ताकारी व ्ें भू योिनेच्या थकबाकीवर कायचवाही केलेली नाही.

(४) महसल
ू व वन ववभाग, शासन ननणचय दद.०४/०१/२०१८ अन्वये रु.१४.१३ को्ी
मधून ताकारी योिनेचे रु.२.५६ को्ी व पाणीपट्टी रकमेतन
ू रु.२.६२ को्ी (एकूण

रु.५.१८ को्ी) आणण ्ें भू उपसा शसींचन योिनेचे रु.६.०७ को्ी व पाणीपट्टी
रकमेतन
ू रु.५.०० को्ी (एकूण रु.११.०७ को्ी) ववदयत
ु दे यके महाववतरण
कींपनीकडे भरणा केली आहे .

म्है साळ उपसा शसींचन योिनेचा खींडीत ववदयत
परु वठा पव
च त
ु
ु व

करण्यासाठी ककमान रु.१७.०० को्ी ववदयत
ु दे यके महाववतरण कींपनीकडे भरणे
आवश्यक आहे .

तथावप सदय:जस्त्थतीत रु.५.५० को्ी इतका ननधी उपलब्ध आहे .

लाभधारकाींकडील पाणीपट्टीची ककमान रु.११.५० को्ी रक्कम भरणा केल्यावरच
योिनेचे आवतचन सरु
ु करता येणार आहे .

(५) म्है साळ उपसा शसींचन योिनेच्या लाभधारकाींकडून थकीत पाणीपट्टी वसल
ु ीची
कायचवाही सरु
ु आहे .

-----------------
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सेनगाि (जज.हहांगोली) तालुक्यात ल ग्राम ण रुग्णालयाच्या बाांधिामाबाबत
(४६)

*

१०६२०८

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (जि.दहींगोली) तालक्
ु यातील ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींधकाम मागील ५
ते ६ वर्ाचपासन
ू प्रलींबबत असन
ू कामाचा दिाचही ननकृष् असल्याचे ददनाींक २२
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभाचत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्याअनर्
ीं ाने ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींधकाम तातडीने पण
ु ग
ू च
करण्यासह ननकृष् दिाचचे काम करणाऱया सींबचीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

सदर ग्रामीण रूग्णालयाच्या इमारतीचे हस्त्ताींतरण करून घेण्याच्या

दृष्ीने इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, इमारतीमध्ये काही र्
ु ी व
बाींधकाम अपण
च ा
ू च असल्याचे आढळले. त्यामळ
ु े , सदर इमारती मधील र्
ु ीींची पत
ू त
करण्याबाबत सावचिननक बाींधकाम ववभागास कळववले आहे . तसेच, सदर

बाींधकामाबाबत, गण
ु वत्ता व दक्षता ननयींरण कक्षाकडून तपासणी करून
घेण्याबाबत सावचिननक बाींधकाम ववभागास कळववण्यात आले आहे .

(३) सदर इमारतीमधील र्
च ा करण्याबाबत आणण बाींधकामाचा दिाच
ु ीींची पत
ू त

तपासण्याबाबत सावचिननक बाींधकाम ववभागाकडे वेळोवेळी पाठपरु ावा करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यात ल मुळे ग्रामपांीायत
(४७)

*

हद्द त ल नदीिर पूल बाांधण्याबाबत

१०८५७७ श्र .सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग) :

ग्रामवििास मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) अशलबाग (जि.रायगड) तालक्
ु यातील मळ
ु े ग्रामपींचायत हद्दीतील मळ
ु े येथील
नदीवर पल
ू नसल्यामळ
ु े पावसाळ्यात तेथील ग्रामस्त्थाींना व ववदयार्थयांना सम
ु ारे

१० ककलो मी्रचा वळसा घालन
ू मल
ु भत
ू सवु वधाींसाठी शहरी दठकाणी यावे लागते
तसेच असणारा रस्त्ताही अरूींद असल्यामळ
ु े वाहतक
ु ीस गैरसायीचे होत आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मळ
ु े येथील नदीवर पल
ू बाींधल्यास तेथील ग्रामस्त्थाींना गोंधळपाडा
मागे कमी वेळात व कमी अींतरात शहरी दठकाणी येण्यास मदत होणार आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मागणी करूनही सदर पल
ू बाींधण्यास
ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मळ
ु े येथील नदीवरील पल
ू बाींधण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन
पल
ू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्र मत पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे . प्रश्नाींककत अशलबाग रे वस मागच ते

बामणगाव मळ
ु े या १.०० कक.मी. लाींबीच्या ग्रामीण मागच क्र.४९ या रस्त्त्यावर पल
ु
बाींधणेची आवश्यकता आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) उपरोक्त ग्रामीण मागच क्र.४९ हा १.०० कक.मी. लाींबीचा रस्त्ता

सदयजस्त्थतीत मातीचा कच्च्या स्त्वरुपाचा आहे . सदरहू दठकाणी पल
ु बाींधकाम
करणेकामी सावचिननक बाींधकाम ववभाग अशलबाग याींच्यामार्चत नाबाडच
किचसहाय्य योिनेअत
ीं गचत आर.आय.डी.एर्. २२ अींतगचत रु.१००.०० लक्ष चा

प्रस्त्ताव अचधक्षक अशभयींता, सावचिननक बाींधकाम मींडळ, कोकण भवन नवी
मब
ींु ई याींच्याकडे पाठववण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजन विभागास उपलब्ध असलेला िोट्यिध
रुपयाांीा ननध अखधीचत असल्याबाबत
(४८)

*

११००८२

श्र .सांजय

िदम

(दापोली),

श्र .राजन

साळि

(राजापरू ) : सन्माननीय ननयोजन मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जिल्हा ननयोिन ववभागास उपलब्ध असलेला सम
ु ारे १४० को्ी

रुपयाींचा ननधी अदयापही अखचचचत असन
ू सन २०१७-१८ या वर्ाचकररता प्रत्यक्षात
कोणताही ननधी खचच करण्यात आला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्या दरम्यान ननदशचनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननधीमधन
ीं धचन, मत्स्त्यसींवधचन,
ू रस्त्ते, साकव, आरोग्य पशस
ु व

शाळा खोल्या दरु
ु स्त्ती, स्त्मशानभम
ु ी इत्यादी कामे करणे अपेक्षक्षत असताना

वर्चभरात ननयोिन न करता ननधी खचच न केल्याने या कामाींवर पररणाम झाला
असन
ू हा ननधी शासनाकडे परत िाण्याची शक्यता ननमाचण झाली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबचीं धत िबाबदार अचधकाऱयाींवर कारवाई करण्यासह

ननधी ववकास कामाींकररता खचच व्हावा याकररता शासनाने कोणती कायचवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्र . सध
ु र मन
ु गांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे . जिल्हा वावर्चक योिना

(सवचसाधारण) सन २०१७-१८ करीता रु.१७०.९९ को्ी ननधी मींिूर करण्यात आला

आहे . ववत्त ववभाग, शासन पररपरक ददनाींक ३०.०६.२०१७ मधील सच
ू नाींनस
ु ार
महसल
ीं र रत्नाचगरी जिल््याला रु.१३९.७६ को्ी
ू ी व भाींडवली खचाचच्या मयाचदेनत

ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे . त्यापैकी माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ अखेर
रु.२९.८६ को्ी खचच झालेला आहे .

(२) जिल्हाचधकारी तथा सदस्त्य सचचव, जिल्हा ननयोिन सशमती, रत्नाचगरी

याींनी रस्त्ते, साकव, आरोग्य, पशस
ीं धचन, मत्स्त्यसींवधचन, शाळा खोल्या दरु
ु व
ु स्त्ती,

स्त्मशानभम
ू ी इत्यादी कामाींकरीता माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ अखेर रु.८६.९५ को्ी
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ननधी ववतरीत केलेला आहे . सदर ननधी माचच,२०१८ अखेरपयंत खचच करण्याबाबत
ननयोिन करण्यात आले आहे .

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

हहांगोली जजल््यात ल बांधाऱ्याांच्या िामासाठी
(४९)

*

ननध उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
११०२४०

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

दहींगोली जिल््याचा स्त्वतींर शसींचन अनश
े मींिूर झाल्यानींतर जिल्हयात
ु र्

शसींचनासाठी बींधाऱयाींच्या कामाबरोबर पाझर तलावाींचेही कामे सरु
ु करण्यात

येणार असल्याने लघप
ु ा्बींधारे ववभाग स्त्थाननक स्त्तर व लघशु सींचन ववभागाकडून
सम
ु ारे ६० पेक्षा अचधक कामाचे प्रस्त्ताव तयार करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सन २०१७-२०१८ या आचथचक वर्ाचत व पढ
ु ील आचथचक
वर्ाचत जिल्हयात एकूण ८ कामे पण
ू च करण्यासाठी सम
ु ारे ९ को्ी रूपयाींच्या

ननधीची मागणी औरीं गाबाद लघशु सींचन मींडळ कायाचलयाने ग्रामववकास व

िलसींधारण ववभागाकडे केली असन
ू सदर कामे माहे माचच, २०१९ पयंत पण
ू च
करावयाची असल्याने या कामासाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचा
प्रस्त्ताव सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार या कामाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) सन २०१७-१८ साठी रु.२००.०० लक्ष इतकी तरतद
ू शासन ननणचय ददनाींक

२३/१/२०१८ अन्वये ववतररत करण्यात आली असन
ू उवचररत ननधीची तरतद
ू सन
२०१८-१९ या वर्ाचमध्ये करण्याबाबत कायचवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात ल अनतदग
च ि पहाड भागात ल
ु म
धनगरिाड्याांमध ल पाण टां ीाईबाबत

*

(५०)

(गह
ु ागर) :
काय :(१)

खेड

१११५६०

श्र .सांजय

िदम

(दापोली),

श्र .भास्तिर

जाधि

सन्माननीय जलसांधारण मांत्र पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
(जि.रत्नाचगरी)

तालक्
ु यातील

अनतदग
च
ु म

व

पहाडी

भागातील

धनगरवाड्याींमधील पाणी्ीं चाईच्या समस्त्येवर कायमस्त्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी
धनगर समािाच्या शशष्मींडळाने मा.िलसींधारण मींरी याींची माहे िानेवारी,

२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान भे् घेतली असता या वाड्याींचा सव्हे करुन
अहवाल सादर करण्याबाबत सींबचीं धत ववभागाला सच
ू ना करुन पाणी ्ीं चाईवर
कायमस्त्वरुपी तोडगा काढण्याचे आश्वासन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सम
ै ी २८ वाड्यामध्ये शासनाकडून येणाऱया
ु ारे ५८ वाड्याींपक
ननधीच्या माध्यमातन
ू नळपाणी परु वठा योिना, िन्
ु या असलेल्या ववींधन

ववहीरीींचे नत
ु नीकरण, पाणी साठवणीसाठी तळी तसेच िलयक्
ु त शशवार
योिनेच्या माध्यमातन
ू पाणी ्ीं चाई दरू करण्याबाबत शासनाने कायचवाही करणे
आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे काय व त्यानस
ु ार

धनगरवाड्याींमधील पाणी्ीं चाई दरू करणासाठी िलसींधारणाची आवश्यक कामे
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) अशी बाब आढळली नाही.
(२) होय.

(३) खेड तालक्
च व पहाडी भागातील धनगरवाड्यातील २८
ु यातील अनतदग
ु म

वाड्याींची वपण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई दरू करण्याच्या दृष्ीने ग्रामीण पाणीपरु वठा

जिल्हा पररर्द रत्नाचगरी व जिल्हा अचधक्षक कृवर् अचधकारी, रत्नाचगरी

याींचेमार्चत ननयोिन करण्यात आले आहे . त्यानस
ू ार ५ वाड्याींची कामे पण
ू च
असन
ू परु े से पाणी उपलब्ध होत असन
ू ७ वाड्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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च्या आराखड्यात कामे प्रस्त्ताववत केली असन
ू २ वाड्याींचा प्रस्त्ताव अनतवषृ ्ीच्या

ननधीमध्ये प्रस्त्ताववत आहे . उवचररत ८ कामाींच्या मागणीचे ग्रामपींचायतीचे प्रस्त्ताव

प्राप्त व्हावयाचे आहे त. सदर प्रस्त्ताव प्राप्त होण्याच्या दृष्ीने ग्रामपींचायतीकडे
पाठपरु ावा करण्यात येत आहे
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मांब
ु ई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधीि,
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