
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४१४ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे शहरातील रुग् णालयाांनी िॅशलेस ववमा योजना बांद िेल्याबाबत 
  

(१)  ६२८६ (०६-०४-२०१५).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शहरातील उपचाराच् या ाराुन न मुमा कीं पन् या ि ण न  णालयातील क् ्र याींच् यातील 
ुाा मुकोपाला गेल् याने नानाींक १ डकसेंबर, २०१४ रोजीपासून शहरातील कॅशलेस मुमा योजना 
न  णालयाींनी बींा केली, हे खरे िहे काय, 
(२) असल् यास, मुमा असताना ही उपचारासाठी न  णाींना प स ेवराुे लागत िहे, हे ही खरे 
िहे काय, 
(३) असल् यास, मुमाधारकाींच ेह क जप् याची जबाबाारी ्न् शुरन् स रे यलेु्री अॅ् क क्े हलपमें् 
अॅथ्रर्ीची असल् याने पुणे शहरातील ्न् शरुन् स अकॅॅकमी पुणे ु सजक नागरीक मींच याींनी 
तातकीन े हा प्रश् न सोकमु् याची मागणी नानाींक ७ जानेुारी, २०१५ रोजी िय.िर.की.ए.कक े
केली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल् यास, शासनस् तराुन न केलेली काययुव ाही ुा शासनाची प्रततक्रिया काय िहे ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१६-०२-२०१८) : (१), (२) ु (३) मुमा सेुेबाबत ियिरकीए (Insurance 
Regulatory and Development Authority of India) हे तनयींत्रक प्राधधकरण असून 
ियिरकीए ही सींस्था कें द्र शासनाच्या मुत्त मुवागाच्या अखत्याररत िहे. सारील प्रश्न केद्र 
शासनाच्या काययवकके्षतील िहे. 

राज्य शासनाककून महात्मा ज्योतीबा फुले जन िरोय मुमा योजना राबमु्यात 
येते. सार प्रश्न या योजनशेी सींबधधत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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मौज ेननलज (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील जय गुरुदेव पाणी वापर सांस्थाद्वारा सांचाशलत 
तलावात मीनी उपसा शसांचन योजना वैनगांगा नदीवरुन सुर िरण्याबाबत 

  

(२)  ४७५५१ (३०-०४-२०१६).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), 
श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) मौज े तनलज बु. (ता.मोहाकी, जज.वींकारा) येथील जय गुन ाेु पाणी ुापर सींस्थादुारा 
सींचाललत तलाुात मीनी उपसा लसींचन योजना ु नगींगा नाीुन न सुन  कर्याबाबत नानाींक २८ 
जानेुारी, २०१६ रोजी ुा त्यासमुारास शासनाच्या तनाशयवनास िणून ाे्यात िले िहे, हे खरे 
िहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३) नसल्यास, मुलबाींची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०८-०२-२०१८) : (१) होय, असे तनुेान ना.२६/५/२०१६ रोजी प्राप्त झालेले 
िहे. 
(२) सार मागणीच ेअनुषींगान ेकाययवकारी अलवयींता, लघु लसींचन (जलसींधारण) मुवाग, गोंनाया 
याींनी िुश्यक काययुव ाही कन न अींााजपत्रक तयार कन न अधीक्षक अलवयींता, लघु लसींचन 
(जलसींधारण) मींकळ, नागपूर याींना साार केले होते. सार अींााजपत्रकात त्रु्ी असल्यान े
त्रु्ीपुतयवतेची काययुव ाही मुवागीय कायायवलयाककून प्रगतीत िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौज ेलाळी खु. (ता.जळिोट) येथील नतरु नदीचे रुां दीिरण व खोलीिरण िरण्याबाबत 
  

(३)  ७१६७२ (२७-०१-२०१७).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज े लाळी खु. (ता.जळको्) येथील ततन  नाीच्या बुकीत के्षत्रात गाळ साचल्यामुळे या 
नाीच्या शजेारील शेतात पाणी जाुून मोठे नुकसान होत असल्यामुळे या नाीचे न ीं ाीकरण ु 
खोलीकरण कराु ेयासाठी लोकप्रतततनधी माहे जुल , २०१६ मध्ये ुा त्या ारम् यान मागणी केली 
िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) तसेच नाी काठच्या तीन गाुाना मप्यासाठी पाणी पुरुठयासाठी तनधी उपलब्ध  केला 
िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, ततन  नाीचे न ीं ाीकरण ु खोलीकरण कर्याबाबत शासनाने कोणती काययुव ाही 
केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहे ? 
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प्रा. राम शशांदे (२७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) हे खरे नाही. तथामप तीन गाुाींप की लाळी खु. या गाुाचा समाुेश राषरीय ग्रामीण पेय 
जल काययविम कृतत िराखका सन २०१७-१८ अींतगयवत कर्यात िलेला िहे.       
(३) जलसींधारण मुवाग ना. १० ऑगस््, २०१७ चे पत्रान्ुये नाी पुनजीुन काययविमाींतगयवत 
ततरू नाी पुनजीुनास तत्ुत: मान्यता ाे्यात िली िहे. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

देसाईगांज (जज.गडधचरोली) तालुक्यात सन २०१२-१६ या िालावधीत शसांचन ववभागामार्व त 
िरण्यात आलेल्या िोल्हापूरी बांधाऱयाांची ननशमवती आणण दरुुस्तीबाबत 

  

(४)  ७२२८३ (१६-१२-२०१६).   श्री.िृष्ट्णा गजब े (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गकधचरोली जजल््यातील ाेसाईगींज तालुयात सन २०१२-१६ या कालाुधीत लसींचन 
मुवागामाफयव त क्रकती कोल्हापूरी बींधाऱयाींची तनलमयवती कर्यात िली, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, या कोल्हापूरी बींधाऱयाींची ारुूस्ती करीता तनधी खचयव कर्यात िला िहे काय, 
(३) असल्यास, ितापयतं क्रकती बींधाऱयाींची ारुूस्ती कर्यात िली असुन त्याुर क्रकती तनधी 
खचयव कर्यात िला, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०३-२०१८) : (१) ाेसाईगींज तालुयात सन २०१२ ते २०१६ या कालाुधीत 
एकूण १० कोल्हापूरी तथा साठुण बींधाऱयाींची तनलमयवती कर्यात िली िहे. 
(२) होय, हे खरे िहे. 
(३) जलयुत लशुार अलवयानाींतगयवत सन २०१५-१६ मध्ये माींगा, नरो्ीचक, मपींपळगाींु, 
मुहीरगाींु या ०४ बींधाऱयाींची ानु स्ती कर्यात िली असून त्याुर न .१०.०० लक्ष तनधी खचयव 
कर्यात िला िहे. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

जाांभूळपाणी (ता.मोहाडी) येथील लघु पाटबांधारे तलाव  
वरसलाांगाची दरुुस्ती िरणेबाबत 

  

(५)  ७२८९९ (२७-०१-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जाींवळूपाणी (ता.मोहाकी) लघ ुपा्बींधारे येथील लघु पा्बींधारे तलाु ुरसलाींगाची ानु स्ती 
करणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधीनी मा.जलसींधारण मींत्री याींना नानाींक २३ जनू, २०१६ रोजी 
ुा त्यासुमारास मुनींती केली िहे, हे खरे िहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानुसार, सार काम पूणयव करणेकररता अधधक्षक अलवयींता, लघुलसींचन 
(जलसींधारण) मींकळ, नागपूर याींना मा.जलसींधारण मींत्री याींनी काययुव ाहीचे तनाेश ाेऊनही 
अदयाप काययुव ाही केलेली नाही, हे ही खरे िहे काय, 
(३)  नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१२-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 

अध्यक्ष / सधचु, जयगुरूाेु पाणी ुापर सहकारी सींस्था, तनलज ब.ु तालुका मोहाकी 
याींनी मौजा जाींवळूपाणी ता. मोहाकी येथील तलाुाच े ुरसलाींगाची ारुूस्ती कर्याबाबत  
नानाींक १३/०६/२०१६ च्या पत्रान्ुये अततररत मुख्य काययवकारी अधधकारी, जजल्हा पररषा,वींकारा 
या कायायवलयास कळमुले िहे. 
(२) ु (३) नाही, हे खरे नाही. 
अधधक्षक अलवयींता, लघुलसींचन (जलसींधारण)  मींकळ, नागपूर याींचे पत्र ि. २८४९/२०१३, 
नानाींक ०५/०९/२०१३ अन्ुये सार तलाुाच्या ारुूस्तीचे प्राकलनास मींजुरी प्राान कर्यात 
िलेली िहे. परींतु सन २०१७ - १८ मध्ये सार गाु जलयुत लशुार अलवयानामध्ये तनुक 
कर्यात िल्यामुळे सार कामाींचे ारुूस्तीचे अींााजपत्रक तयार करून  काययवकारी अलवयींता, 
लघुलसींचन मुवाग, जजल्हा पररषा, वींकारा याींनी ताींत्रत्रक मान्यता प्राान करून जलयुत लशुार 
जजल्हा स्तरीय सलमतीच े प्रशासक्रकय मान्यता िाेश ि. ३५५ नानाींक २९/०१/२०१८ अन्ुये 
प्रशासकीय मान्यता प्राान केली असून तनमुाा प्रक्रिया सुरू िहे. तनमुाा प्रक्रिया पूणयव करून 
ारुूस्ती कामास सरुूुात कर्याच ेतनयोजन िहे. 

___________ 
  
बागलाण, हदांडोरी, पेठ, इगतपुरी व त्र्यांबिेश्वर (जज.नाशशि) तालुक्यातील पाझर तलावाांसाठी 

भूसांपाहदत जशमनीांचा वाढीव मोबदला शतेिऱ याांना अदा िरण्याबाबत 
  

(६)  ७४५७४ (१४-०४-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नालशक जजल््यातील ल.पा. (प) मुवाग, जज.प. मुवागातींगयवत सन १९९७-१९९८ मध्ये 
बागलाण, नाींकोरी, पेठ, ्गतपुरी ु त्र्यींबकेश्ुर तालुयातील पाझर तलाुाींसाठी वूसींपानात 
जलमनीींचा ुाढीु मोबाला शेतकऱ याींना अाा केलेला नाही, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सारचा मोबाला शेतकऱ याींना अाा कराुा अशी मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी  नानाींक १६ जलु , २०१५ रोजी ुा त्यासुमारास केलेली िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, सार मागणीनुसार शेतकऱ याींना मोबाला तातकीन ेअाा कर्याबाबत शासनान े
कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१५-०२-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे िहे. 
(२), (३) ु (४) होय. 

लघुपा्बींधारे (पजश्चम) मुवाग, जजल्हा पररषा, नालशक या मुवागाींतगयवत - 
अ) बोपेगाु पाझर तलाु ता. नाींकोरी या प्रकल्पास शासन तनणयवय ि. मजम-२०१५/ 

प्र.ि. २०१६/जल-३, ना. २१/१/२०१६ अन्ुये, ु 
ि) त्रबल्ुतीथयव साठुण तलाु, ता. त्र्यींबकेश्ुर या प्रकल्पास शासन तनणयवय ि. 

वूसींपा-२०१६ /प्र.ि. २४६/जल-४, ना. २१/१/२०१७ अन्ुये वूसींपाान मोबाला रकम मींजूर 
कर्यात िलेली असून सार रकम न्यायालयात जमा कर्यात िली िहे. 

्) तसेच काुनाई पाझर तलाु  ता. ्गतपूरी या प्रकल्पासाठी जजल्हा पररषा सेस 
मधून रकम रूपये ६,६५,८००/- को्ायवत जमा कर्यात िलेली िहे. 

ई) हातनोरे ता. नाींकोरी येथील पाझर तलाुासाठी जलमनीचा मोबाला रकम रूपये 
५,३१,०१६/- न्यायालयात जमा कर्यात िलेली िहे. 

उ) कोंगरेज ता. बागलाण येथील साठुण बींधारा कामासाठी जजल्हा पररषा सेसमधून 
रकम रूपये १,४८,९३५/- न्यायालयात जमा कर्यात िलेली िहे. 

ऊ) नळुपाका ता. नाींकोरी येथील जलमनीचा ुाढीु मोबाला पो्ी जजल्हा पररषा 
सेसेमधून रकम रूपये ३,५१,६३८/- नाुाणी न्यायालय, नालशक येथे जमा कर्यात िलेले 
िहे. 

ओ) जजल्हा पररषा, नालशक याींचेककून प्राप्त प्रश्नाींक्रकत तालुयातील वुसींपाान 
प्रस्ताुाींप की काही वुसींपाान प्रकल्पास तनयोजन मुवाग/ रोहयो अींतगयवत प्रशासक्रकय मान्यता 
प्राप्त िहे. यास्तु सार प्रस्ताु मुनहत काययवपाधतीनुसार जजल्हाधधकारी कायायवलयामाफयव त 
तनयोजन मुवाग (रोहयो) याींचेकक ेपाठमु्यासाठी नानाींक १६/०१/२०१७ च्या शासन पत्रान्ुये  
काययवकारी अलवयींता, लघुपा्बींधारे (पजश्चम) मुवाग, जजल्हा पररषा, नालशक कायायवलयास मळू 
प्रतीत परत पाठमु्यात िले िहेत. 

___________ 
  

ववदभावतील माजी मालगुजारी तलावाांच्या दरुुस्तीिरीता ननधी देण्याबाबत 
  

(७)  ७६४७६ (१९-०४-२०१७).   श्री.राजेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), 
श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुावायवत वींकारा, गोंनाया, चींद्रपूर, गकधचरोली ु नागपूर या जजल््याींत जजल्हा पररषाेकक े
्युस्थापनाकरीता ० त े१०० हे. लसींचन क्षमतेच ेएकूण ६७३४ माजी मालगुजारी तलाु असनू 
त्याप की २१६८ माजी मालगुजारी तलाु नाानु स्त असल्याच ेमाहे जानेुारी, २०१७ मध्ये ुा 
त्याारम्यान तनाशयवनास िले, हे खरे िहे काय,  
(२) असल्यास, सार तलाुाींच्या ानु स्तीसाठी प्रस्ताुीत रकम ३७२ को्ी न . असनू २०१५-१६ 
मध्ये १०० को्ी न . ्तका तनयत्यय राखून ठेु्यात िला होता, हे ही खरे िहे काय, 
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(३) असल्यास, सदयजस्थतीत क्रकती माजी मालगुजारी तलाुाींची ानु स्ती कर्यात िली ि ण 
त्याुर जजल्हातनहाय क्रकती खचयव कर्यात िला िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०३-२०१८) : (१) ु (२) होय, हे अींशत: खरे िहे. 

जजल्हा पररषाेकक े ्युस्थापना कररता असलेल्या ६७३४ माजी मालगुजारी 
तलाुाींप की ४०३६ माजी मालगुजारी तलाु नाारुूस्त िहेत. 

तसेच सार तलाुाींच्या ारुूस्ती ु पुनस्थायवपनसेाठी रू.७५० को्ी तनधी प्रस्तामुत िहे 
ु सन २०१५ - १६ मध्ये १०० को्ी रू. ्तका तनयत्यय राखनू ठेु्यात िला होता. 
(३) ु (४) सदय:जस्थतीत मुावायवतील जजल्हा पररषाेकक े ्युस्थापनाकररता असलेल्या ० ते 
१०० हे्र लसींचन क्षमतेच्या माजी मालगुजारी तलाुाींच्या ारुूस्ती कामाींची प्रगती पुढीलप्रमाणे 
िहे :- 
अ) लघुशसांचन (जलसांधारण), जजल्हा पररषद ववभाग, नागपूर :- याींचे अींतगयवतील एकुण ४२ 
ारुूस्ती कामाींप की ३५ कामे प्रगतीपथाुर असून ०७ कामे पूणयव झाली िहेत. पूणयव झालेल्या 
कामाींुर रू. २८.६० लक्ष ्तका खचयव झालेला िहे. 
ब) लघुशसांचन (जलसांधारण), जजल्हा पररषद ववभाग, भांडारा :-   याींचे अींतगयवतील एकुण २३३ 
ारुूस्ती कामाींना प्रशासक्रकय मान्यता प्राप्त िहे. 
ि) लघुशसांचन (जलसांधारण), जजल्हा पररषद ववभाग, गोंहदया  :- याींचे अींतगयवतील एकुण ४१८ 
ारुूस्ती कामाींना प्रशासक्रकय मान्यता प्राप्त िहे. 
ड) लघुशसांचन (जलसांधारण), जजल्हा पररषद ववभाग,चांद्रपूर :- याींचे अींतगयवतील एकुण ४१४ 
ारुूस्ती कामाींप की ३६ काम ेप्रगतीपथाुर िहेत. 
ई) लघुशसांचन (जलसांधारण), जजल्हा पररषद ववभाग, गडधचरोली  :-  याींच ेअींतगयवतील एकुण 
१५८ ारुूस्ती कामाींप की  १७ काम ेप्रगतीपथाुर िहेत. 

___________ 
  

वरोरा (जज.चांद्रपूर) येथ ेउपजजल्हा रूग्णालयात साप चावलेल्या व्यक्तीांवर वैदयिीय 
अधधिाऱयाांच ेसमक्ष तांर-मांराव्दारे उपचार िेल्याने त्या व्यक्तीचा झालेला मतृ्य ू

  

(८)  ७९८४७ (१८-०४-२०१७).   श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   
सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ुरोरा (जज.चींद्रपूर) येथ े उपजजल्हा रूणालयात साप चाुलेल्या ्यतीींुर ु ायकीय 
अधधकाऱयाींचे समक्ष तींत्र-मींत्रा्ाारे उपचार केल्याचे कारणास्तु मतृ्यू झाल्याची बाब माहे 
डकसेंबर, २०१६ मध्ये ुा त्या ारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सार प्रकरणाची चौकशी कर्यात िली िहे काय, 
(३) असल्यास, ाोषी ु ायकीय अधधकाऱ याींुर कोणती कारुाई कर्यात िली ुा येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) होय. 
(३) चौकशी सलमतीच्या अहुालानुसार या प्रकरणात ाोषी िढळून िलेले कक्ष सेुक याींची 
सेुा धचमूर येथे सींलन करून त्याींची एक ुामषयवक ुेतनुाढ रोख्यात िलेली िहे.  तसेच 
२०१७ च्या सुयवसाधारण बाली सत्रामध्ये त्याींची सामान्य न णालय, गकधचरोली येथ ेप्रशासकीय 
कारणास्तु बाली कर्यात िली िहे.  

तसेच क्. मकाुी याींच्यामुन ध्ा महाराषर नागरी सेुा (लशस्त ु अपील) तनयम, 
१९७९ नुसार लशस्तवींग मुषयक कारुाई  कर्यात येत िहे.  
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

अचलपूर (जज. अमरावती) येथ ेशासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय सरुु िरण्याबाबत 
  

(९)  ८१२८९ (१८-०४-२०१७).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अचलपरू (जज. अमराुती) येथे शासकीय ु दयकीय महामुदयालय सुन  कराु ेअशी मागणी 
सार लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेक े नानाींक ५ डकसेंबर, २०१६ रोजी ुा त्यासमुारास 
केली, हे खरे िहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणी सींावायवत सार लोकप्रतततनधीींनी मा. मींत्री ु दयकीय लशक्षण याींना 
नानाींक २३ जून २०१५ रोजी तनुेान नाले होत,े हे खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणाुर िनाुासी ु ागुयवम वाग असल्यामुळे या बहुगत न णाींना 
योय उपचार लमळाुते यासाठी हे महामुदयालय तातकीने सुन  कर्याची मागणी िहे, हे ही 
खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, या सींावायवत शासनाने काय काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय 
(४) अचलपूर (जज.अमराुती) येथ ेशासकीय ु दयकीय महामुदयालय सुन  कर्याची बाब तूतयव 
शासनाच्या मुचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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वधाव जजल््यातील सेवारामाम रुग्णालयातील वैद्यिीय अधधिाऱयाच्या  
हलगजीपणामळेु एिा युविाचा झालेला मतृ्य ू

  

(१०)  ८१४५९ (१९-०४-२०१७).   श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ुधायव जजल््यातील सेुाग्राम न णालयातील ु दयकीय अधधकाऱयाच्या हलगजीपणामुळे ुषृव 
कुरसींगे नामक १७ ुषीय युुकाचा मतृ्यू झाला, हे खरे िहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी कन न शासनाने कोणती कारुाई केली ुा कर्यात येत 
िहे, 
(३) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) हे, खरे नाही. 
(२) सार प्रकरणी न णाचा मतृ्यू झाल्याने नातेुाईकाींनी सींतापनू सींबींधीत क््र मुन ध्ा 
पोलीस ठा्यात तिार ााखल झाली होती. 

सार तिारीच्या अनुषींगाने ु दयकीय अधधक्षक, कस्तुरबा न णालय, सेुाग्राम याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सींचालक, ु दयकीय लशक्षण ु सींशोधन, मुींबई, याींनी चौकशी सलमती गठीत 
केली होती.  

उत चौकशी अहुालातील तनषकषायवनुसार कोणीही ाोषी िढळून न िल्यान,े 
कारुाई कर्यात िलेली नाही. 

तथामप, मतृ ्यतीच्या ुडकलाींनी प्रेताच े शुमुच्छेान सेुाग्राम न णालयात 
कर्यामुषयी िके्षप घेतल्यान े सामान्य न णालय, ुधायव येथ े शु मुच्छेान कर्यात िले 
िहे. 

शु मुच्छेान अहुाल प्राप्त कर्यात िला िहे. त्यामध्ये ज्हसेरा रासायतनक 
पथृ:करणासाठी प्रयोगशाळा नागपूर ु histopathology अहुाल लमळमु्यासाठी शासकीय 
ुेदयकीय महामुदयालय, नागपूर येथे सॅम्पल तपासणीकररता पाठमुलेले िहे. अहुाल अप्राप्त 
िहे.  
(३) मुलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

ररसोड (जज.वाशशम) तालुक्यातील पैनगांगा नदी पुनवजजवन िायवक्रमास  
प्राधान्यतेन ेमान्यता शमळणेबाबत 

 

(११)  ८२१२६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) शासनाच्या जलसींधारण मुवागने नपुया/प्र.ि.६२२/नानाींक १५/०२/२०१६ अन्ुये राज्यात 
नाी पनुयवजजुन काययविम सुन  केला असून सार सींावायवनुसार ुालशम जजल्हयातील प नगींगा नाी 
पुनयवजजुन काययविमास मुशेष बाब म्हणुन प्राधान्यतेन े मान्यता ाे्यासींावायवत स्थातनक 
लोकप्रततनीधीींन े नानाींक ०७ ऑ्ोबर, २०१६ ु नानाींक ०८ नो्हेंबर, २०१६ च्या ारम्यान 
तनुेाना्ाारे मागणी केली िहे, हे खरे िहे काय, 
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(२) असल्यास, सार मागणीनसुार शासनान ेकोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३) नसल्यास, मुलबाींची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२७-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे.  
(२) शासनाच े ना.१८ ऑगस््, २०१७ च ेपत्रान्ुये नाी पुनजीुन काययविमाींतगयवत नाला उपचार 
कामाबरोबरच के्षत्र उपचाराची काम े प्रस्तामुत करून शासनान े ुेळोुेळी तनगयवलमत केलेल्या 
मागयवाशयवक सूचनाींनूसार सुधारीत प्रस्ताु साार कर्याच्या सुचना जजल्हाधधकारी, ुालशम याींना 
ाे्यात िल्या िहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
ननरुळ गांगामाई (ता.भातिुली, जज.अमरावती) येथे ववदभव सघन शसांचन वविास िायवक्रमाांतगवत 

िोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधाऱ याच्या िामाची ननववदा मांजूर िरण्याबाबत 
  

(१२)  ८२२३५ (१८-०४-२०१७).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) तनन ळ गींगामाई (ता.वातकुली, जज.अमराुती) येथे मुावयव सघन लसींचन मुकास 
काययविमाअींतगयवत कोल्हापूरी पध्ाती बींधाऱयाच्या या कामाची तनमुाा मींजूर कर्याकरीता 
स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा. जलसींधारण मींत्री याींना नानाींक १७ जुल , २०१६ रोजी ुा 
त्यासुमारास तनुेान नाले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सारहू तनुेानाुर शासनान ेकोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०५-०३-२०१८) : (१) नाही. मात्र मा. िमाार ॲङ. यशोमती ठाकूर ततुसा याींनी 
ना. २३.१.२०१७ अन्ुये मा. अधधक्षक अलवयींता लसींचन जलसींपाा मींकळ अमराुती याींना 
पत्रा्ाारे तात्काळ काययुव ाहीबाबत कळमुले िहे. 
(२) मुख्य अलवयींता, लघु लसींचन (जलसींधारण), पुणे याींचकेकून प्राप्त झालेला तनमुाा 
क्रकीं मतीुर ४.९५ ्के अधधयाचा (न .२०.१७ लक्ष) प्रस्ताु अस्ुीकृत कर्यात िलेला िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील शासिीय व महापाशलिा रुग्णालयामध्ये एम.आर.आय. व शसटीस्िँनसाठी  
रुग्णाांच्या प्रतीक्षायादीत होत असलेली वाढ 

  

(१३)  ८४८२९ (११-०८-२०१७).   श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील शासकीय ु महापाललका न णालयामध्ये एम.िर.िय. ु लस्ीस्कँनसाठी 
न णाींना सींबधधत मुवागाककून तीन त ेचार मनहन्यानींतरच्या तारखा ाे्यात येत असल्याची 
बाब माहे जून, २०१७  च्या पनहल्या सप्ताहात तनाशयवनास िली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकारची शासनाककून चौकशी कर्यात िली िहे काय, 
(३) असल्यास, सार चौकशीत काय तनषपन्न झाले िहे ु शासनाककून कोणत्या उपाययोजना 
केल्या ुा कर्यात येत िहेत, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (०६-०३-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे िहे.  

सर जे.जे.समुह न णालयात सी्ी स्कॅनसाठी ओपीकीच्या न णाींना साधारण १५ 
नाुसानींतरची तारीख ाे्यात येत.े  तर िींतर न णाींस २ नाुसानींतरची तारीख ाे्यात येत.े 
न ण अस्ुस्थ क्रकीं ुा अत्याुस्थ असल्यास  त्याला सी्ी स्कॅन दुारे उपचार करणे िुश्यक 
असल्यास तातकीची बाब म्हणून चाचणी/तपासणी कर्याकरीता घेतले जाते.  

एम.िर.िय.साठी ओ.पी.की.च्या न णाींची साधारण तीन मनहन्याची प्रततक्षा यााी 
िहे, तर िींतर न णाींची ७ त े१० नाुसाींची प्रततक्षा यााी िहे.  

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या न णालयाींमध्ये िींतरन णाींना एमिरिय/सी्ी स्कॅन 
चाच्या १-२ नाुसाींमध्ये कर्यात येतात. बाहयन णाींच्या गरजेनुसार १-२ मनहन्याींच्या 
कालाुधीमध्ये कर्यात येतात. अपघातग्रस्त ु गींवीरररत्या िजारी न णाींना सार 
चाच्याींकरीता प्रथम प्राधान्य ाे्यात येते. बी.एम.सी. च्या काही न णालयाींमध्ये सी.्ी.स्कॅन 
त्ुरीत कन न नाली जात.े त्याकरीता प्रततक्षा यााी नाही. 
(२), (३) ु (४) चौकशी कर्याचा प्रश्न उद् ाुत नाही.  

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या प्रमुख न णालयाींमध्ये नमुन एम.िर.िय., लस्ी 
स्कॅन, कीएसए मशीन्स खरेाी कर्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुन  िहे.  

___________ 
  

राज्यातील जलयुक्त शशवाराांच्या िामाबाबत 
  

(१४)  ८६६०१ (१९-०८-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  राज्यातील जलयुत लशुाराींच्या कामाची प्रगती ु क्रकती जलयुत लशुाराींची कामे पुणयव 
झाली िहेत याची पाहणी कर्यासाठी मा. मुख्यमींत्र्याींनी नानाींक १३ म,े २०१७ रोजी ुा त्या 
सुमारास मराठुाड्यात ाौरा केला, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, क्रकती जलयुत लशुाराची काम ेपुणयव झाली िहेत ु क्रकती काम ेअपुणायवुस्थेत 
िहेत, 
(३) असल्यास, उस्मानाबाा जजल््यातील वूम तालुयातील जलयुत लशुाराच्या कामाची 
सदयःजस्थती काय िहे ? 
  



मु.स. ४१४ (11) 

प्रा. राम शशांदे (१२-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) मराठुाड्यात जलयुत लशुार अलवयानाींतगयवत सन २०१५-१६ मधील एकूण ८००८८ 
कामाप की ७९५४६ कामे पूणयव झाली असनू ५४२ कामे प्रगतीपथाुर िहेत. तसचे सन २०१६-१७ 
मधील एकूण ५०९७५ कामाप की ४३३०८ कामे पूणयव झाली असनू ७६६७ कामे प्रगतीपथाुर 
िहेत. 
(३) उस्मानाबाा जजल्हयातील वमू तालुयात जलयुत लशुार लशुार अलवयानाींतगयवत सन 
२०१६-१७ मध्ये सुयव यींत्रणाींची एकूण २२५५ कामे प्रस्तामुत कर्यात िली होती त्याप की ८९४ 
कामे पूणयव कर्यात िली असून १११७ कामे प्रगतीपथाुर िहेत. जूनच्या पनहल्या 
िठुड्यापासूनच पाऊस सुरू झाल्याने ु प्रके्षत्राुर मपके असल्याने काम े पूणयव हो्यास 
कालाुधी लागत िहे.   

___________ 
 

राज्यात अनुक्रमे अशभमत व खाजगी आणण शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालये व 
ववद्यापीठाांतगवत पदव्युत्तर वैद्यिीय व दांतधचकित्सा अभ्यासक्रमाबाबत 

 

(१५)  ८८४१७ (११-०८-२०१७).   श्री.अबू आजमी (मानखूदव शशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अनुिमे अलवमत ु खाजगी ि ण शासकीय ु दयकीय महामुदयालये ु 
मुदयापीठाींतगयवत पा्युत्तर ु दयकीय ु ाींतधचक्रकत्सा अ्यासिमासाठी राज्यातील 
पात्र छात्राींना (तनलमषठानुसार ु दयकीय अ्यासिमाच्या बरोबरीन)े क्रकमान ५० ्के प्रुशे 
क्षमता राखून ठेु्याची मागणी स्थातनक नागररकाींनी, जनप्रतततनधी, रनहुाशी सींघ्ना याींनी 
मा.मुख्यमींत्री, मा. मींत्री (ु दयकीय लशक्षण), मा.राज्यमींत्री (ु दयकीय लशक्षण), मुख्य सधचु, 
प्रधान सधचु (ु दयकीय लशक्षण), ि ण ु दयकीय लशक्षण ु सींशोधन सींचालनालय, सींबींधधत 
िरोय मुदयापीठाींचे कुलसधचु ि ण त्याींच्या अधधनस्त नागरी सेुाींचे प्राधधकारी याींनी 
नानाींक २ म,े २०१७ रोजी ुा त्यासुमारास तनाशयवनास िणली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत बाबतीत कोणती काययुव ाही कर्यात िली ुा कर्याच ेप्रस्तामुत केले 
िहे, 
(३) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२२-०१-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे िहे. 
(२) राज्यातील अधधुासी उमेाुाराींसाठी ु दयकीय/ाींत पा्युत्तर अ्यासिमाच्या प्रुशेामध्ये 
जागा राखीु ठेु्याच्या अनुषींगाने शासन तनणयवय नानाींक २७ एमप्रल,२०१७ अन्ुये िाेश 
तनगयवलमत कर्यात िले होते. सार शासन तनणयवयास मा.उच्च न्यायालयाने अींतररम 
िाेशादुारे स्थधगती नाली असनू सार प्रकरण सध्या मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे प्रलींत्रबत 
िहे. तथामप, न्यायालयात प्रकरण सुन  असताना ु उत शासन तनणयवयास स्थधगती 
असताींनााेखील सन २०१८-१९ पासून अधधुासी उमेाुाराींकररता पा्युत्तर अ्यासिमाींसाठी 
प्रुेशामध्ये जागा राखीु ठेुता येतील क्रकीं ुा कस,े याबाबत कायाेशीर बाबीींची तपासणी 
कर्यात येत िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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नाांदगाव (जज.अहमदनगर) येथे बोगस दवाखाना चालववणाऱ या तोतया डॉक्टरास पिडल्याबाबत 
  

(१६)  ८८५९३ (२१-०८-२०१७).   श्री.ववजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींागाु (जज.अहमानगर) येथील ग्रामपींचायतच्या कायायवलयाच्या मागे बेकायाेशीरररत्या 
ाुाखाना चालमुणाऱ या बोगस क््राला ग्मुकास अधधकारी याींच्या नेततृ्ुाखाली ु दयक्रकय 
अधधकारी ि ण पोलीसाींच्या सींयुत पथकान ेकेलेल्या कारुाईत पककल्याचे नानाींक १७ जून, 
२०१७ रोजी ुा त्यासुमारास तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत बोगस क््राकक ेऔषधगोळया ि ण ी्ंजेशन ुापर्याचे प्रमाणपत्र 
नसतानाही ॲलोपॅथीक औषध न णाींना ाेत असल्याचे तनाशयवनास िले िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, उत प्रकरणी मडेककल पॅ्र्ीसनसयव ॲ्नुसार गुन्हा ााखल कन न कारुाई 
कर्यात िली िहे काय, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) होय, हे खरे िहे. 
(३) होय,  

सार ्यती अपुुयव ु दयनाथ मींकळ याींच े मुन ध्ा महाराषर मडेककल पॅ्र्ीसनसयव 
ॲ् १९६१ च ेकलम ३३ प्रमाणे गुन्हा ााखल कर्यात िला िहे. 
(४) मुलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

तलासरी (जज.पालघर) येथे शासिीय रामामीण रुग्णालयातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(१७)  ८९८४७ (१९-०८-२०१७).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू), श्रीमती मननषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय साववजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) पालघर जजल््यात तलासरी तालुयातील ग्रामीण न णालयात एकूण २७ पाे मींजूर असून 
१४ पाे वरलेली िहेत तर ु ाकीय अधीक्षक-१, ु ाकीय अधधकारी-२, सहायक अधीक्षक-१, 
कतनषठ ललमपक-१, क्ष-क्रकरण तींत्रज्ञ-१, प्रयोग शाळा तींत्रज्ञ-१, प्रयोग शाळा सहायक-१, 
ुाहनचालक-१, कक्षसेुक-१, लशपाई-१, सफाईगार-१ अशी एकूण १३ पाे ही अदयाप ररत 
िहेत, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सार प्रकरणी शासनाने चौकशी केली िहे काय, 
(३) असल्यास, सार ररत पाे  कधीपययवत वरली जाणार िहेत, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०५-०३-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे िहे.      
ग्रामीण न णालय तलासरी येथील मींजूर वरलेली ु ररत पााींची सदय:जस्थती 

खालील प्रमाणे िहे.: 
अ.क्र. पदाचे नाांव मांजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 

१ ु दयकीय अधधक्षक ुगयव-१ १ ० १ 
२ ु दयकीय अधधकारी, ुगयव-२ ३ १ २ 
३ अधधपररचारका ७ ६ १ 
४ औषधतनमायवण अधधकारी १ १ ० 
५ प्रयोगशाळा तत्रज्ञ १ १ ० 
६ क्ष-क्रकरण तींत्रज्ञ १ १ ० 
७ सहा. अधधक्षक १ १ ० 
८ प्रयोगशाळा सहायक १ ० १ 
९ कतनषठ ललमपक १ १ ० 
१० ललमपक- ी्ंकलेखक १ १ ० 
११ नेत्र धचक्रकत्सा अधधकारी १ १ ० 
१२ ुाहन चालक १ ० १ 
१३ लशपाई १ ० १ 
१४ कक्षसेुक ४ २ २ 
१५ सफाईगार २ १ १ 

एकूण २७ १७ १० 
(२) ु (३) महाराषर ु दयकीय ु िरोय सेुा, ग्-अ (गे्रक पे न . ६६००) मधील ररत पाे 
वर्याची काययुव ाही सुन  िहे. 

ु दयकीय अधधकारी, ग्-अ (ग्रेक पे न . ५४००) या सींुगायवतील तलासरी (जज. पालघर) 
शासकीय ग्रालमण न णालयामध्ये ०३ मींजूर पाे असून ०१ पा वरलेले िहे.  तसेच 
प्रतततनयुतीने एका ु दयकीय अधधकाऱयाींची सेुा उपलब्ध कन न नालेल्या िहेत.  तसेच 
ु दयकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेक पे न . ५४००) या सींुगायवतील ररत पााुर ना. ०४ ु ०५ 
डकसेंबर, २०१७ रोजी समुपाेशना्ाारे एकूण ३३८ उमेाुाराींना तनयुती िाेश तनगयवलमत 
कर्यात िले िहेत. तसेच १५.१२.२०१७ रोजीच्या शासन तनणयवयान्ुये नाघयवकाळ ग रहजर 
असणाऱया ८१ ु दयकीय अधधकाऱयाींना न ज ू कन न ाे्याचे िाेश तनगयवलमत कर्यात िले 
िहेत. 

तसेच, ग्-क ु ग्-क सींुगायवतील िरोय सेुतेील न णसेुशेी सींबींधीत ७५ ्के 
पाे वर्याची काययुव ाही (कोल्हापूर पररमींकळ ुगळून) पूणयव झाली िहे. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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सोलापूर जजल््यातील पांढरपूर जजल्हा रुग्णालयात वैद्यिीय अधधक्षि पदासह ववववध 
सांवगावतील अनिे पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(१८)  ९१०१६ (१९-०८-२०१७).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय साववजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापूर जजल््यातील पींढरपूर जजल्हा न णालय केुळ एका क््रुर सुन  असून 
न णालयात ु दयकीय अधधक्षक पाासह मुमुध सींुगायवतील अनेक पाे ररत असल्याच ेमाहे म े
२०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, या न णालयात सोयी सुमुधा उपलब्ध असताींना कमयवचा-याींच्या ररत पाामुळे 
मशीन मुनाुापर पकून िहेत, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु येथील गोरगरीब न णाींना खाजगी न णालयात उपचार कन न घ्याुा 
लागत असून न णाींचे िधथयवक नकुसान होत िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, यासींावायवत शासनाने चौकशी कन न न णालयाचे ररत पाे वर्याबाबत कोणती 
तातकीची काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०५-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  

सोलापूर जजल््यातील पींढरपूर येथील  उपजजल्हा न णालयात ु दयकीय अधधकाऱयाींची 
एकूण १४ पाे मींजूर असून त्याप की, म,े २०१७ अखेर ८ पाे वरलेली िहेत. न णालयातील 
मुमुध सींुगायवतील (ग्-अ ते ग्-क) एकूण १०० पाे मींजूर असनू, त्याप की सदय:जस्थतीत 
ु दयकीय अधधक्षकासह ७९ पाे वरलेली िहेत. तसेच जजल्हा तनुक सलमती सोलापूर माफयव त 
अजून २ ु दयकीय अधधकाऱयाींना तनयुती िाेश ाे्यात िलेले िहेत. तसेच ग्-क ु ग्-
क मधील ररत पाे वर्याची काययुव ाही सुन  िहे. 
(२) हे खरे नाही, 

उपजजल्हा न णालय, पींढरपूर येथील  ु दयकीय अधधकाऱयाींची पाे वर्यात िली 
असून, या्यततररत एनएचएम/ियपीएचएस अींतगतं एकूण ४५ मुशेषज्ञ / ु दयकीय 
अधधकारी ु कमयवचारी याींची पाे वर्यात िलेली असल्यान ेमलशन मुनाुापर पकून नाहीत. 
(३) हे खरे नाही. 

न णालयात न णाींना २४ तास सेु ा उपलब्ध कन न ाेणारा मुवाग कायायवन्ुीत असनू, 
त्या सुमुधेचा न ण ुळेोुळेी लाव घेत िहेत. 
(४) महाराषर ु दयकीय ु िरोय सेुा, ग्-अ मधील ररत पाे वर्यात िलेली िहेत.  
तसेच ग्-क ु ग्-क मधील मींकळ स्तराुरील ररत पाे वर्यासाठी माहे जानेुारी, २०१७ 
मध्ये लेखी परीक्षा घे्यात िली असून, सार पााुर तनुक झालेल्या उमेाुाराींना तनयुती 
िाेश ाे्याची काययुव ाही सुन  िहे.   
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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लातूर जजल्हयात नाला सरळीिरण व शसमेंट बांधारे या िामावर  
अधधि रुपये खचव िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१९)  ९१०५७ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ’’ माथा ते पायथा ’’ हे मुख्य सूत्र ठरुून शासनाने जलयुत लशुार योजना सुन  केली 
असताींना लातूर जजल््यात नाला सरळीकरण ु लसमें् बींधारे या कामाुर अधधक न पये खचयव 
कर्यात िल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या सूत्रानुसार लशुारातील पाणी लशुारात मुरमु्याकररता शेताच्या 
कीं पा य्वमें् बींडकग कामाुर को्युधी न पये खचयव कर्यात िली असून त्यात यींत्रान ेकाम ेकन न 
मनुषयबळाचा ुापर केल्याच ेााखुून शासनाची फसुणूक केली, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली िहे काय, चौकशीनसुार पुढे कोणती 
कारुाई केली ुा कर्यात येत िहे 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे (०६-०२-२०१८) : (१) लातूर जजल््यामध्ये जलयुत लशुार अलवयान सन २०१५-
१६ ु २०१६-१७ अींतगयवत लोकसहवागातून मोठ्या प्रमाणात नाला खोलीकरण ु सरळीकरणाची 
कामे कर्यात िलेली िहेत. या नाला खोलीकरण झालेल्या ु न सधगयवक नाल्याुर लसमें् 
नाला बींधाऱयाची सन २०१५-१६ मध्ये ३६३ कामाींुर रू.१५.५३ को्ी तसेच सन २०१६-१७ मध्ये 
१५८ कामाींुर रू.१३.७५ को्ी खचयव कर्यात िलेला िहे.  
(२) हे खरे नाही. 

कीं पा य्वमें् बींडक ींगची काम े शासनाच्या मागयवाशयवक सचूनेप्रमाणे ई - तनमुाा पद्धतीन े
जेसीबी/पोकलेन या यींत्राच्या सहाय्याने कर्यात िली िहेत. जलयुत लशुार अलवयानाींतगयवत 
तनुकलेल्या गाुामध्ये ज्या नठकाणी मग्रारोहयो अींतगयवत कामे झालेली िहेत अशा नठकाणी 
मजुराींमाफयव त काम ेकर्यात िलेली िहेत.  
(३) ु (४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

हदगाव (जज.नाांदेड) येथील वन ववभागाच्या वन पररके्षरात शेति-याांच्या उभ्या वपिात वन 
अधधिा-याांनी मशशन घालून लाखो रुपयाांच ेनुिसान िेल्याबाबत 

  

(२०)  ९११०० (११-०८-२०१७).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हागाु (जज.नाींाेक) येथील ुन मुवागाच्या ुन पररके्षत्रात शेतकऱ याींच्या उ्या मपकात ुन 
अधधकाऱ याींनी मलशन घालून लाखो न पयाींचे नकुसान केल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये ुा 
त्याारम्यान तनाशयवनास िले, हे खरे िहे काय, 
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(२) तसेच या मलशन कीं त्रा्ााराींना त्याींची ाेयके तातकीने अाा कर्यात िले, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी मा.ुनेमींत्री याींच्याकक ेतिार कर्यात िली िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(४) असल्यास, या तिारीनुसार पुढे कोणती काययुव ाही कर्यात िली ु नकुसानग्रस्त 
शेतकऱयाींना नुकसान वरपाई ाे्यात िली िहे काय, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१५-०२-२०१८) : (१) हागाु ुन पररके्षत्रातील मनाठा गाुातील २० हे. 
िर ुन के्षत्राुर अततिमण धारक शतेी करीत होत,े जानेुारी, २०१७ मध्ये ुनक्षेत्रातील 
अततिमण काढ्यात िले मात्र त्याुेळी सारील के्षत्रात शेतकऱयाींचे कोणतेही उवे मपक 
न्हते. त्यामुळे ुन अधधकाऱयान ेमलशन घालून लाखो न पयाींचे नुकसान केले हे खरे नाही.   
(२) अततिमण के्षत्रात जलयुत लशुार योजनेंतगयवत ई-तनमुाा ्ाारे केलेल्या कामाच े प्राप्त 
तनधी नुसार सींबींधधत ठेकेाारान े मुनहत काल मयायवाेत काम पणूयव केल्यान े त्याींना त्याींच्या 
कामाची रकम तनयमानुसार अाा कर्यात िली.  
(३) सार तनुेान प्राप्त झालेले नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
सोनाळा (जज.बुलढाणा) गावलगत ७ कि.मी. अांतरावर अांबाबरवा अभयारण्यातील वसलेल्या शेंबा 

व गुमटी या दोन आहदवासी गावाांचे पुनववसन िरण्याबाबत 
  

(२१)  ९३५४० (२१-०८-२०१७).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनाळा (जज.बुलढाणा) गाुलगत ७ क्रक.मी. अींतराुर अींबाबरुा अवयार्यातील ुसलेल्या 
शेंबा ु गुम्ी या ाोन िनाुासी गाुाींचे पुनुयवसन कर्याचे शासनाने ठरमुले िहे, हे खरे 
िहे काय, 
(२) असल्यास, या िनाुासीींना पुनुयवसनासाठी १० लाख न पयाींचा मोबाला ाे्यात येणार 
असून काही ्यापाऱ याींनी त्याींची पासबुक स्ुतःकक े घेतल्याच े माहे जून, २०१७ मध्ये ुा 
त्याारम्यान तनाशयवनास िले, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली िहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीअींती िनाुासीींच े पासबुक स्ुतःकक े घेतलेल्या ्यापाऱ याींुर शासनान े
कोणती कारुाई केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
सोनाळा (जज.बुलढाणा) गाुालगत अींबाबरुा अवयार्यातील शेंबा ु गुम्ी या ाोन 

ुस्त्या रोहीण खककी या गाुाच े नाुान े ओळखल्या जातात. मौज रोहीण खककी या गाुाचे 
पुनुयवसन नानाींक १४.६.२०१७ रोजी पुणयव कर्यात िले असून, एकूण ५९४ कु्ूींबाचे पनुुयवसन 
कर्यात िलेले िहे. 
(२) पुनुयवसनापो्ी प्रत्येक पात्र कु्ूींबाला न .१०.०० लक्ष ाे्यात येतात हे खरे िहे. परींतू काही 
्यापाऱयाींनी त्याींचे पासबकु स्ुत:कक ेघेतल्याची तिार माहे जुन, २०१७ ुा त्या ारम्यान प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) प्रश्नच उद् ाुत नाही 
(४) प्रश्नच उद् ाुत नाही 
(५) प्रश्नच उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौज ेजामठी (ता.जज.बुलडाणा) येथील वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात  
अांपगत्व आलेल्या बाशलिेस मदत शमळण्याबाबत 

  

(२२)  ९४८२९ (२४-१०-२०१७).   श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौजे जामठी (ता.जज.बुलकाणा) येथील कु. ा ुशाला मुलास पुार या बाललकेस  साकचेार 
ुषायवपूुी नहींस् त्र ुन् य प्रा् याच् या हल्ल्यामुळे अपींगत् ु िल् यानींतर अदयापही शासकीय मात 
लमळाली नसल् याच ेनानाींक १० जलु  २०१७ रोजी ुा त् यासुमारास तनाशयवनास िले िहे, हे खरे 
िहे काय, 
(२) असल् यास, प्रस् तुत प्रकरणी बाललकेस सानुग्रह अनुाान ु ्तर लाव ाे् याबाबत नानाींक १३ 
जुल , २०१७ रोजी ुा त्यासुमारास स् थातनक लोकप्रतततनधीनी शासनाकक ेपत्रान्ुये मागणी केली 
िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल् यास, त्यानुसार अींपगत्ु िलेल्या बाललकेस सानुग्रह अनुाान ु ्तर लाव 
ाे् याबाबत शासनान ेकोणती काययुव ाही केली ुा कर् यात येत िहे, 
(४) नसल् यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) श्री.गोमुींाा ाेुाजी पुार याींची नात कु.ा ुशाला 
मुलास पुार नहला मुींगुस या प्रा्यान े तोंकाला चाुा घेऊन नाक, गाल ु कान कुरतुकुन 
खाल्ले. याकररता मात लमळणेबाबत त्याींनी नानाींक ०८.०५.२०१४ रोजी उपुनसींरक्षक, बुलकाणा 
याींचेकक ेअजयव साार केला होता. 

शासन तनणयवय ि. कब्ल्युएलपी-१००८/ प्र.ि.२७ / फ-१, नानाींक ०२.०७.२०१० नुसार 
ुाघ, त्रबब्, अस्ुल, गुा, रानकुकर, लाींकगा, तरस, कोल्हा, हत्ती, मगर ु रानकुत्र े (ढोल) 
या प्रा्याने हल्ला केल्यास अथयवसहाय्य ाे्याची तरतूा िहे. तथामप सार शासन तनणयवयात 
मुींगुस या ुन्यप्रा्याींचा समोुश नसल्यान ेप्रस्तुत प्रकरणी अथयवसहाय्य अनुजे्ञय ठरत नाही. 
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(२) स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी नानाींक १३.०७.२०१७ चे पत्रान्ुये सार प्रकरण तात्काळ 
तनकाली काढ्याबाबत उपुनसींरक्षक, बुलढाणा याींना मुनींती केली िहे. 
(३) नानाींक ०२.०७.२०१० च्या शासन तनणयवयात मुींगुस या ुन्यप्रा्याींचा समोुश नसल्यान े
अथयवसहाय्य अनुजे्ञय ठरत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
 

मौज ेकिताांगळी (ता.शसन्नर, जज.नाशशि) येथील साठवण बांधाऱयाच े 
िाम गत दोन वषाांपासून अपूणाववस्थेत असल्याबाबत 

  

(२३)  ९५४०१ (२६-१२-२०१७).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाज े (शसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े क्रकतांगळी (ता.लसन्नर, जज.नालशक) येथील साठुण बींधाऱयाच े काम गत ाोन 
ुषांपासून अपूणायवुस्थते असल्याची बाब नानाींक ३१ ऑ्ोबर, २०१७ रोजी ुा त्या सुमारास 
तनाशयवनास िली, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली िहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार कामे प्रलींत्रबत ठेुणाऱया ठेकेाारामुन द्ध शासनान ेकोणती कारुाई 
केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (०७-०३-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे िहे. 

मौज े क्रकतांगळी येथे लघुलसींचन (जलसींधारण) मुवाग, नालशक  माफयव त कोल्हापूर 
पाधतीच्या बींधाऱ याचे काम सरुू असून सार काम जून, २०१७ पासुन पाुसाळयामळेु 
ठेकेााराककून बींा ठेु्यात िलेले होत.े सायजस्थतीत जुळपास ९०% काम पुणयव झालेले 
असून बींधाऱ याचे स्तींवाुरील  स्लॅब ्ाक्याचे काम बाकी िहे. प्रस्तुत काम पूणयव कर्याचा 
कालाुधी नानाींक २०/१०/२०१७ पयतं होता,परींतु के्षत्रीय पररजस्थतीनुसार सार कामाच े
पररणामात ुाढ झाल्यान ेमुषयाींक्रकत योजनेचा रकम रू. ४४९.८२ लक्ष चा सुधाररत 
प्रशासक्रकय मान्यतचेा प्रस्ताु लुकर शासनास साार करून योजनेचे काम सन २०१८ चे 
पाुसाळयापूुी पूणयव कर्याच ेके्षत्रीय कायायवलयाच े तनयोजन िहे. 
(२), (३) ु (४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
 

राज्यात गत वषवभरात वाघाांच्या झालेल्या मतृ्युबाबत 
  

(२४)  ९५५१३ (२६-१२-२०१७).   श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा), डॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), 
श्री.चरण वाघमारे (तुमसर), श्री.ओमप्रिाश ऊर्व  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव जाधव-
पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन र्ड (पाथरी), श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात गत ुषयववरात ७ ुाघ ि ण १२ त्रबब्याींचा मतृ्यू शतेातील कुीं पणात ुीज 
प्रुाहामुळे झाल्याच ेनानाींक ९ नो्हेंबर, २०१७ रोजी ुा त्यासुमारास तनाशयवनास िले िहे, हे 
खरे िहे काय, 
(२) तसेच मुावायवतील मुमुध जींगलाींत मागील िठ मनहन्याींत १२ ुाघाींचा मतृ्य ू झाल्याची 
िककेु ारी माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िली िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न वाग (२) बाबत ुाघाींचा मतृ्य ूकोणत्या कारणाने झाला याबाबत चौकशी 
कर्यात िली िहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय िढळून िले ु त्यानुसार ुाघाींच्या मतृ्यसू कारणीवूत 
असणाऱ या सींबींधधत अधधकाऱ याींुर कोणती कारुाई केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची सुयवसाधारण कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) राज्यात जानेुारी, २०१६ ते डकसेंबर, २०१६ या 
कालाुधीत १ ुाघ ु २ त्रबब् याींचा शतेात लाुलेल्या मुदयुत प्रुाहामुळे मतृ्यु झालेला िहे. 
(२) मुावायवतील मुमुध जींगलात माहे जानेुारी, २०१७ ते ऑगस््, २०१७ या िठ मनहन्याींच्या 
कालाुधीत न सधगयवकरीत्या १०, शेतात लाुलेल्या मुदयुत प्रुाहामळेु २ तर ्तर ३ अस ेएकूण 
१५ ुाघाींचे मतृ्य ुझालेले िहेत. 
(३) ु (४) िपसी झुींज, िजरपण, ुधृ्ाापकाळ अशा मुमुध कारणामुळे १० ुाघाींचा 
न सधगयवकरीत्या मतृ्यु झाला िहे. 

शेतात लाुलेल्या मुदयतृ प्रुाहान ेखालीलप्रमाणे २ ुाघाींचा मतृ्य ुझाला िहे. 
• नागपूर ुनमुवागातील खापा ुनपररके्षत्रातील श्री.बुरक े रा.खापा याींच े शेतात लाुलेल्या 
मुदयुत प्रुाहान ेनानाींक १३.०१.२०१७ रोजी एका ुाघीणीचा मतृ्य ुझाला असून प्रस्तूत प्रकरणी 
ुन् यजीु (सींरक्षण) अधधतनयम, १९७२ मधील तरतूाीनुसार ाोन ्समाींमुन ध् ा ुनगुन्हा 
नोंामु्यात िला असून सार प्रकरण न् यायप्रमुष ठ िहे. 
• ब्रम् हपुरी ुनमुवागातील नागलवक ुनपररके्षत्रातील श्री. महााेु बाबुराु ्रपात ेरा. कोथुळणा 
याींच ेशेतात लाुलेल्या मुदयुत प्रुाहान े नानाींक २०.०४.२०१७ रोजी एका ुाघाचा मतृ्य ुझाला 
असून प्रस्तूत प्रकरणी ुन् यजीु (सींरक्षण) अधधतनयम, १९७२ मधील तरतूाीनुसार तीन  
्समाींमुन ध् ा ुनगुन्हा नोंामु्यात िला असून सार प्रकरण न् यायप्रमुष ठ िहे. 

पेंच ् याघ्र प प्रकल् पातील पूुयव पेंच मपपररया येथ े नानाींक २६/६/२०१७ रोजी गस्ती 
ारम्यान ुनपररके्षत्र अधधकारी, पुनी (ुन् यजीु) याींनी ुाघाची हाक,े नखे ु ाात जप् त केली.  
त्या अनुषींगाने नानाींक २६.०६.२०१७ रोजी गुन् हा नोंामु् यात िलेला िहे. सार प्रकरणी पुढील 
चौकशी ारम्यान एकूण ३ ुाघाींच्या मतृ्यु झाल्याचे तनाशयवनास िले िहे. उपरोत 
प्रकरणाींमध्ये १७ िरोपीींना अ्क कर्यात िली असनू सार प्रकरण न् यायप्रमुष ठ कर् यात 
िले िहे. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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ठाणे जजल्हयातील मजुर िामगार सहिारी सांस्थाांमार्व त िेलेल्या  
वन ववभागाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(२५)  ९५६२४ (२६-१२-२०१७).   श्री.हसन मशु्रीर् (िागल) :  सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ठाणे जजल््यातील मजूर कामगार सहकारी सींस्थामाफयव त ुन मुवागात केलेल्या कामामध्ये 
ग र्युहार झाल्याप्रकरणी चौकशी कर्यासाठी मुवागीय ुन अधधकारी (ाक्षता) ठाणे याींचे 
अध्यक्षतेखाली सलमती स्थापन कर्यात िली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत सलमतीन ेचौकशी कन न िपला अहुाल शासनास साार केला िहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी सलमतीन े तनषकषयव काय िहेत ु त्यानसुार सींबींधधताींमुन ध्ा शासनान े
कोणती कारुाई केली ुा कर्यात िली िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) होय. 
(३) ु (४) मुवागीय ुनअधधकारी (ाक्षता), ठाणे याींनी साार केलेल्या चौकशी अहुालातील 
तनषकषायवनुसार न .३.०० लक्ष रकमेुरील क्रकीं मतीच्या कामाींसाठी ई-तनमुाा पध्ातीचा अुलींब 
करणे िुश्यक होते. तथापी अशा कामासाठी ई-तनमुाा काययवप्रणालीचा अुलींब केला नसल्याच े
नासून येते. 

त्यामुळे सार कामाींतील काययवप्रणालीमध्ये अतनयलमतता झाली िहे. 
अतनयलमततेच्या अनुषींगाने चौकशी अहुालामध्ये ाोषी िढळून िलेल्या अधधकारी 

/कमयवचारी याींचेमुन ध्ा महाराषर नागरी सेुा (लशस्त ु अमपल) तनयम १९७९ अींतगयवत नानाींक 
०३.०३.२०१८ अन्ुये ४ ुनपररके्षत्र अधधकारी याींना कारणेाशयवक सूचना बजाु्यात िल्या. 
त्याप की २ ुनपररके्षत्र अधधकारी, मुरबाक याींचेमुन ध्ा महाराषर नागरी सेुा (लशस्त ु अपील) 
तनयम, १९७९ मधील तनयम-१० अन्ुये ाोषारोप ठेु्यात िले असून मुवागीय चौकशी 
प्रस्तामुत कर्यात िली िहे. या ्यततररत तत्कालीन उपुनसींरक्षक, ठाणे हे पण 
जबाबाार िहेत क्रकीं ुा कस,े याबाबत तपासणी कर्यात येत िहे. 

___________ 
  

पेड (ता.तासगाांव, जज.साांगली) येथील पयवटनस्थळाच्या एिा इमारतीवर  
वकृ्ष िोसळून निुसान झाल्याबाबत 

  

(२६)  ९५८६५ (०६-०१-२०१८).   श्री.अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पेक (ता.तासगाींु, जज.साींगली) येथे सुमारे साकतेीन को्ी न पये खचयव उवारलेल्या 
पयय्व नस्थळाच्या एका ्मारतीुर वला मोठा ुकृ्ष कोसळून पकल्यान े ्मारतीची मोकतोक 
झाल्याच े नुकतेच माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िले, हे खरे िहे 
काय, 
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(२) असल्यास, यासींावायवत ुन ु पा्बींधारे मुवागाकक ेतिार कन नही सार ुकृ्ष ह्मु्याकक े
मुवागाने ालुयवक्ष केल्याच ेतनाशयवनास िले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, न सधगयवक पयय्व नस्थळ मुकलसत कर्यासाठी तत्कालीन ग्रामीण मुकास ु 
पाणीपुरुठा मींत्री याींनी लाखो न पयाींचा तनधी मींजूर कन न त्यामध्ये प्रामुख्याने झलुता पलू, 
बागबगीचा, मुश्रामगहृ, कॅन््ीन, ह््ेल यासह अन्य मुकासाुर लाखो न पये खचयव केले परींत ु
अदयाप अनेक मुकास काम े प्रलींत्रबत असल्यान े हे पयय्व नस्थळ ग्रामपींचायतीकक े हस्ताींतरीत 
कर्यात िले नाही, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली िहे काय ु चौकशीनुसार ुकृ्ष कोसळून 
नुकसान झालेल्या ्मारतीची ानु स्ती कर्यासह ्मारतीुर कोसळलेल्या ुकृ्षास ह्मु्यास 
मुलींब लाुणाऱयाींुर कारुाई कर्याबाबत शासनाने कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत 
िहे,  
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०३-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 

्मारतीचे बाजसू तनलधगरी या जातीचे झाक ्मारतीकक े कललेले होते. कललेल्या 
अुस्थेत असताना वमुषयात अपघात / नकुसान होऊ नये म्हणून पा्बींधारे मुवाग, तासगाींु 
याींचेमाफयव त झाकाींची तोक कन न माल ्मारतीच्या लगत ग् कन न रचून ठेुलेला िहे. 
(३) ु (४) पेक पयय्व न स्थळ मुकलसत कर्यासाठी जजल्हा तनयोजन सलमती साींगली 
याींच्याककून प्राप्त तनधी साुयवजतनक बाींधकाम मुवागाकक े ुगयव कन न त्याींच्यामाफयव त पयय्व न 
मुकास कामे कर्यात िलेली िहेत. तथामप अदयाप काही काम े साुयवजतनक बाींधकाम 
मुवागाककून ुन मुवागाच्या ताब्यात िलेली नसल्याने पेक पयय्व न स्थळ सींयुत ुन 
्युस्थापन सलमती, पेक याींच्याकक ेहस्ताींतरीत कर्यात िलेले नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
 
अमरावती जजल््यातील मेळघाट व्यार प प्रिल्पाच्या अनतसांरषितक्षत के्षरातील आहदवासीांचे पुनववसन 

अिोला जजल््यात िरण्यात आलेल्या आहदवासीांची गैरसोय होत असल्याबाबत 
  

(२७)  ९६०२५ (२६-१२-२०१७).   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.आशसर् शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री.भाऊसाहेब िाांबळे 
(श्रीरामपूर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु रामामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :  सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमराुती जजल््यातील मळेघा् ्याघ्र प प्रकल्पाच्या अततसींरषितक्षत के्षत्रातील ८ गाुाींच े
पुनुयवसन अकोला जजल््यात कर्यात िले मात्र पनुुयवलसत गाुातही िनाुासीींच े िरोय 
सुमुधाींच्या अवाुाने हाल होत असल्यान ेिनाुासी पुन्हा जींगलाकक ेुळू लागला असल्याच े
नानाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ुा त्यासमुारास तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोत प्रकरणी पुनुयवलसत गाुातील िनाुासीींना सोयीसुमुधाींचा लाव 
लमळ्याबाबत शासनस्तराुन न कोणती काययुव ाही कर्यात िली िहे ुा येत िहे, 
(३) अदयाप, कोणतीच काययुव ाही कर्यात िली नसल्यास त्याची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०३-२०१८) : (१) ु (२) मेळघा् ्याघ्र प प्रकल्पाच ेधोकाग्रस्त ्याघ्र प 
अधधुास के्षत्रातील ७ गाु ेअकोला जजल््यात तर १ गाु अमराुती जजल््यामध्ये पूनुयवसीत 
झाले िहेत. सार गाुातील िनाुासीींच ेिरोय सुमुधाींचा अवाुाने हाल होत िहेत, असे 
तनाशयवनास िलेले नाही. पुनुयवसीत झालेल्या ७ गाुाींमध्ये िरोय कें द्राच े सेुक / सेमुका 
काययवरत असून मौजा बान खेका ु नागरतास ही गाुे ाानापुर ता. तेल्हारा, जज. अकोला तर 
उुयवररत गाुे मुकगु ता. िको् जज. अकोला या िरोय कें द्राशी जोक्यात िलेले िहेत. 

सार ८ गाुाींतील ्यतीनी पनूुयवसनाकरीता पयायवय I तनुकला िहे. त्यामध्ये प्रतत 
कु्ुींबास न . १०.०० लक्ष रकम घेुून स्ुत: पुनुयवसीत हो्याची तरतूा िहे. 

पूनुयवसीत झालेल्या ७ गाुाींमध्ये मा.मुख्यमींत्री, महाराषर राज्य, मुींबई याींच े
अध्यक्षतेखाली मुींबई येथ ेनानाींक १८/०९/२०१७ रोजी सींबींधधत सुयव काययवकारी यींत्रणा प्रमुख याींची 
ब ठक होऊन, पुनुयवलसत झालेल्या गाुातील गाुठाण के्षत्रात नागरी सुमुधा तनमायवण कर्याच े
नाले िहेत. सार तनाेशाचे अनुषींगाने गाुठाण के्षत्रात मुलवतू नागरी सुमुधा तनमायवण 
कर्याची काययुव ाही सींबींधधत यींत्रणेककून सुरू झालेली िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
मुांबई शहरातील हार्किन प्रशशक्षण सांस्थेच्या पररसरातील वाहतिुीसाठी असलेले रस्ते खड्ड े

पडून ननिृष्ट्ट झाल्यान ेसदर रस्त्याची दरुुस्ती िरण्यासाठीचा प्रस्ताव 
  

(२८)  ९६७२८ (२७-१२-२०१७).   श्री.अजय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई शहरातील लशुकी मुधानसवा मताार सींघात हाफक्रकन प्रलशक्षण सींस्थेच्या 
पररसरातील ुाहतकुीसाठी असलेले रस्ते खड्क ेपकून तनकृष् झाल्याने सार रस्त्याची ानु स्ती 
कर्यासाठीचा प्रस्ताु हाफक्रकन प्रलशक्षण सींस्था प्रशासनान ेसाुयवजतनक बाींधकाम मुवागाकक े
पाठमुला िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सार प्रस्ताुाच्या अनुषींगान े रस्त े ानु स्तीच्या कामासाठी लागणारा तनधी 
शासनान े उपलब्ध कन न दयाुा अशी मागणी करणारे पत्र मा.ु दयकीय लशक्षण मींत्र्याींना 
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी नानाींक २२ ऑगस््, २०१७ रोजी पाठमुले िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, हाफक्रकन प्रलशक्षण सींस्थेच्या पररसरातील रस्ता ानु स्तीच्या प्रस्ताुाच्या 
अनुषींगान े रस्ते ानु स्तीसाठी िुश्यक असलेला तनधी ु दयक्रकय लशक्षण मुवागान े उपलब्ध 
कन न नाला िहे काय ुा त्यानुषींगाने सुन  असलेल्या काययुव ाहीची सदयःजस्थती काय िहे ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०९-०३-२०१८) : (१) हाफक्रकन प्रलशक्षण सींस्थेच्या पररसरातील रस्त े
ानु स्तीबाबतचा प्रस्ताु सींस्थनेे साुयवजतनक बाींधकाम मुवागाकक ेपाठमुलेला नाही. 

तथामप, सहाय्यक अलवयींता (शे्रणी-१), पूुयव (सा.बाीं.) उप मुवाग, परळ, मुींबई याींच े
ना.१०/०४/२०१७ च्या पत्रान्ुये यासींावायवतील प्रस्ताु हाफक्रकन सींस्थकेक ेसाार केला िहे.  
(२) मा.स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी ना.३/८/२०१७ ि ण ना.२१/८/२०१७ रोजी मा.मींत्री 
(ु दयकीय लशक्षण) याींना यासींावायवत तनुेान नाले िहे.  
(३) सहाय्यक अलवयींता (शे्रणी-१), पूुयव (सा.बाीं.) उप मुवाग, परळ, मुींबई याींनी हाफक्रकन 
सींस्थेकक े सींस्थेतील रस्ते ानु स्तीबाबत साार केलेले अींााज या मुवागास प्राप्त झाले िहे. 
सार अींााज (Estimates) साुयवजतनक बाींधकाम मुवागास तपास्यासाठी साार कर्यात िले 
िहे. 

___________ 
  

नागपूर येथील ननवासी डॉक्टराांनी रजा आांदोलन िेल्याबाबत 
  

(२९)  ९८५०० (२७-१२-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
राजा) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील तनुासी क््राींनी माहे ऑ्ोबर, २०१७ च्या ासुऱया िठुड्यात रजा 
िींाोलन केले, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सामूनहक रजा िींाोलन केल्यान े३५० तनुासी क््राींुर तनलींबनाची कारुाई 
कर्यात िली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, नागपूरच्या तनुासी क््राींना पानठींबा ाे्यासाठी मुींबईतील सर ज.ेजे. 
न णालयासह ्तरही न णालयातील तनुासी क््राींनी मकू िींाोलन कन न काळ्या क्रफती 
लाुून या िींाोलनात सहवाग घेतला, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोत तनुासी क््राींच्या कोणकोणत्या माग्या िहेत ु त्यानुषींगान े
शासनाने कोणता तनणयवय घेतला िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ु याबाबतची सदयःजस्थती काय िहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२२-०१-२०१८) : (१) महाराषर राज्य सुरक्षा महामींकळाककून त नात सुरक्षा 
रक्षकाींनी ‘काम बींा’ िींाोलन केले होते. त्या कारणास्तु शासकीय ु दयकीय महामुदयालय ु 
न णालय, नागपूर येथील तनुासी क््र सींपाुर गेल्याची बाब खरी िहे. 
(२) हे अींशत: खरे िहे.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) तनुासी क््राींनी सुरके्षच्या अनुषींगान ेमागणी केली िहे. त्यानुसार सुरक्षा रक्षकामध्ये 
ुाढ कन न बींाकुधारी सुरक्षा रक्षकाींची नेमणूक कर्यात िली िहे. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय येथील िां राटी िामगाराांना ननयशमत  
शासिीय सेवेत समावून घेणेबाबत 

  

(३०)  ९८८४० (२७-१२-२०१७).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासकीय ु दयकीय महामुदयालय येथील कीं त्रा्ी कामगाराींना तनयलमत शासकीय सेुेत 
समाुून घेणेबाबतचे तनुेान लोकप्रतततनधी अकोला याींनी नानाींक १४ डकसेंबर, २०१६ रोजी 
ु दयकीय लशक्षण ु औषधी द्र्ये मींत्री याींना नाले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, १२ माचयव, २०१५ रोजी सार कमयवचाऱयाींना तनयलमत कर्यासाठी मींत्रालयात मा. 
ु दयकीय लशक्षण मींत्री ्याींनी ब ठक घेतली, हेही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, सार ब ठकीत मा.ु दयकीय लशक्षण मींत्री याींनी नालेल्या तनाेशानुसार ाोन 
ुषायवचा कालाुधी उल्ून गेल्यानींतरही कीं त्रा्ी कामगाराींना शासकीय सेुेत सामाुून घेणेबाबत 
कोणतीही काययुव ाही कर्यात िली नाही, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, सार कीं त्रा्ी कामगाराींना शासकीय सेुेत सामाुून घेणेबाबत कोणती काययुव ाही 
कर्यात िली ुा येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१२-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) होय, हे खरे िहे. 
(३) हे, खरे नाही.  
(४) कीं त्रा्ी तत्ुाुर तनयुत कमयवचा-याींना शासकीय सेुेत सामाुून घेणेबाबतचा तनणयवय हा 
धोरणात्मक स्ुन पाचा असल्यान ेसामान्य प्रशासन मुवाग, मुत्त मुवाग ु मुधी ु न्याय 
मुवाग याींच्या अलवप्रायानुसार त्याुर मींत्रीमींकळ ब ठकीत तनणयवय घेणे िुश्यक िहे. त्यानुसार 
िुश्यक ती काययुव ाही केली जात असून योय तो तनणयवय घेतला जाईल. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय  
स्थावपत िरण्याबाबतच ेप्रस्तावप्रर 

  

(३१)  ९८९१८ (२७-१२-२०१७).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील शासकीय ु दयकीय महामुदयालय स्थामपत कर्याबाबतचे 
प्रस्ताुप्रत्र नानाींक १४ जून, २०१७ रोजी स्थातनक लोकप्रतततनधीनी मा.मुख्यमींत्री, लशक्षण मींत्री 
ु ु दयकीय लशक्षण राज्यमींत्री याींना नाले िहेत, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रस्ताुपत्राुर कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे शासकीय ु दयकीय महामुदयालय सुन  कर्याची बाब तूतयव 
शासनाच्या मुचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
पाांढरिवडा (जज.यवतमाळ) उप वनसांरक्षिाने १५ लाखाच ेिाम िरण्याचा परवाना असलेल्या 

मजूर सहिारी सांस्थेस २४ लाख ५५ हजाराच ेिाम हदल्याबाबत 
  

(३२)  ९९००९ (२६-१२-२०१७).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पाींढरकुका (जज.युतमाळ) उप ुनसींरक्षकाने १५ लाखाचे काम कर्याचा परुाना 
असलेल्या मजूर सहकारी सींस्थसे २४ लाख ५५ हजाराचे काम नाले असून ते काम 
कर्याकरीता ुकयव ऑकयवर सदु्धा नाल्याचे तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणाची चौकशी कर्यात िली िहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े तनषकषयव काय ु त्यानुसार सींबींधीत ाोषी अधधकारी ु कीं त्रा्ााराुर 
कोणती कारुाई कर्यात िली ुा येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०२-२०१८) : (१) उपुनसींरक्षक, पाींढरकुका याींचेककून ाोन 
ुेगुेगळया कामाकररता ाोन ुगेुेगळया ई-तनमुाा मागमु्यात िल्या. पनहली ई-तनमुाा 
न .१४,६६,९३७/- ची ु ासुरी ई-तनमुाा न .९,८८,३२४/- ची होती. 

जलयुत लशुार अलवयान अींतगयवत सन २०१६-१७ मध्ये मींजूर कामे ३० जनू, २०१७ 
पययवन्त पूणयव कर्याच े तनाेश होत.े  सार ाोन्ही मींजूर ई-तनमुाा एकाच सींस्थेच्या असल्यान े
ाोन्ही ई-तनमुाा मध्ये नमूा कामाचा कायायवरींव िाेश एकत्रीतररत्या एकाच पत्रादुारे ाे्यात 
िला िहे. 
(२) प्रश्न उद् ाुत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
मौज ेदहेगाव (ता.घाटांजी, जज.यवतमाळ) येथील शेतिऱ याांच्या शतेालगत शसमेंट बांधाऱयाचे िाम 

िेल्यान ेजशमनीच ेनुिसान झाल्याबाबत 
  

(३३)  ९९०२३ (२६-१२-२०१७).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे ाहेगाु (ता.घा ी्ंजी, जज.युतमाळ) येथील शेत स्हे नीं. ५१/१, ५१/२, ५१/३ या 
िनाुासी शतेकऱ याींच्या शेतालगत लसमें् बींधाऱ याचे काम केल्याने या ततन्ही शेतकऱ याींच्या 
जलमनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत प्रकरणी चौकशी कर्यात िली िहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच े तनषकषयव काय िहेत ु सींबींधीत शतेकऱ याींना न्याय ाे्याबाबत 
शासनाने कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ु (४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील भायखळा (पूवव), जे.ज.े रुग्णालयाच्या आवारात, सुपरस्पेशाशलटी  
रुग्णालयाच ेबाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 

(३४)  ९९१७९ (०३-०१-२०१८).   श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील वायखळा (पूुयव), जे.जे. न णालयाच्या िुारात, सुपरस्पेशालल्ी न णालयाच े
बाींधकाम सुन  कर्यात िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, उत न णालयाच्या बाींधकामाचा एकूण प्रस्तामुत खचयव क्रकती िहे, सार 
न णालयात कोणकोणत्या अत्याधुतनक सुमुधा उपलब्ध कन न ाे्यात येणार िहे, त्याच े
स्ुन प काय िहे, 
(३) असल्यास, सारहू न णालयाच्या बाींधकामाकरीता, क्रकती तनधी कें द्र तथा राज्य सरकारन े
कोणत्या नानाींकास न णालय प्रशासनास उपलब्ध कन न नाला िहे, सार न णालयाची कोणती 
सींस्था ु मुकासकाम तनमुाा मींजूर कर्यात येुून, क्रकती कालाुधीत बाींधकाम पूणयव कर्यात 
येणार िहे,   
(४) असल्यास, सारहू सपुरस्पेशालल्ी न णालयाच्या बाींधकामाबाबत, तनणयवयात्मक काययुव ाहीची 
सदयःजस्थती काय िहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०९-०३-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) ु (४) सार न णालयाच्या सुधाररत अींााजपत्रकास मान्यता ाेणेबाबत काययुव ाही सुन  
िहे. सार न णालयात अततमुशेषोपचार न ण सुमुधा उपलब्ध कन न ाे्यात येणार िहेत. 

___________ 
  

धमावबाद (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अनेि गावाांत वन्यप्राण्याांिडून  
शेतवपिाांची मोठया प्रमाणावर नुिसान होत असल्याबाबत 

  

(३५)  ९९३७७ (२६-१२-२०१७).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) धमायवबाा (जज.नाींाेक) तालुयातील अनेक गाुाींत ुन्यप्रा्याींचा मुत सींचार ुाढला असून 
त्याींच्याककून शेतमपकाींची मोठ्या प्रमाणाुर नकुसान होत िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे शेतीची नकुसान होऊ नये म्हणून शतेकरी शेतात राहत िहे, हे ही खरे 
िहे काय, 
(३) असल्यास, या सींावायवत शासनान े चौकशी कन न ुन्यप्रा्याींककून होणाऱ या शेतमपकाींची 
नुकसानवरपाई ु ुन्यप्रा्याींचा बींाोबस्त कर्याबाबत कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात 
येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) धमायवबाा तालुयात ुन्यप्रा्याींनी शेतपीकाींच े
नुकसान केल्याच्या सन २०१६-१७ मध्ये १०४५ प्रकरणे तर सन २०१७-१८ (माहे डकसेंबर, २०१७ 
अखेर) ७२३ प्रकरणे तनाशयवनास िली असून प्रचललत शासन तनणयवयातील तरतूाीन्ुये सींबींधधत 
नुकसान ग्रस्त शेतकऱयाींना अनुिमे न . २२.७५ लक्ष ु न . २६.१२ लक्ष नुकसान वरपाई अाा 
कर्यात िली िहे. 
(२) शेतपीकाींचे ुन्यप्रा्याींककून नुकसान होु ू नये म्हणून सोई सुमुधेनुसार शेतकरी शेतात 
राह्याची उपाययोजना करतात. 
(३) प्रचललत शासन तनणयवयातील तरतूाीन्ुये सींबींधधत नकुसान ग्रस्त शेतकऱयाींना नकुसान 
वरपाई अाा कर्यात येते. 

मानु ुन्यप्राणी सींघषयव ्ाळ्याच्या अनुषींगाने खालीलप्रमाणे उपाययोजना कर्यात 
येतात. 
• ुन्यप्रा्याींना ुनक्षेत्रात मप्याचे पाणी उपलब्ध ्हाुे याकरीता ुनक्षेत्रात पाणुठे तयार 
कर्यात येतात. 
• ुन्यप्रा्याींना ुनके्षत्रात खादय उपलब्ध ्हाु े म्हणून ुनके्षत्रात फळझाकाींचे रोपुने तयार 
कर्यात येतात. 
• ुनक्षेत्रात गुत प्रजातीींची लागुक कर्यात येते. 
• ुन्यप्राणी शेती ु मानुी ुस्तीपासून ारु पळमु्याकररता फ्ाके फोकणे, धुर करणे, 
्ीसीएम करणे ्त्यााी उपाययोजना कर्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वन के्षरालगतची ननसगव पयवटन स्थळे, किल्ले, देवस्थाने व पाणस्थळे स्थळाांचा 
वविास आराखडा तयार िेल्याबाबत 

  

(३६)  ९९८४१ (२६-१२-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवव), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात ुन के्षत्रालगतची तनसगयव पयय्व न स्थळे, क्रकल्ले, ाेुस्थाने ु पाणस्थळे िाीींना 
चालना लमळाुी यासाठी ुन मुवागाने ३२० तनसगयव पयय्व न स्थळे तनुकून त्यातील ११६ 
स्थळाींचा मुकास िराखका तयार केला िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, मुकासाचे स्ुन प काय िहे ु यासाठी क्रकती तनधीची तरतूा कर्यात िली 
िहे ु सार स्थळे राज्यातील कोणत्या जजल््यातील िहेत, 
(३) अदयाप या अनुषींगाने तनणयवयात्मक अींमलबजाुणी सुन  झाली नसल्यास, मुलींबाची कारणे 
काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) तनसगयव पयय्व न िराखकयाच्या स्ुन पामध्ये पुढील बाबीींचा समाुेश िहे- मुश्रामगहृ 
ानु स्ती, सुचना फलक लाुणे, सौर नाुे लाुण,े स्थानीक युुकाींना गाईक प्रलशक्षण ाेणे, 
पयय्व न रस्त्याची ानु स्ती करणे, मचान बसमुणे, प्रुेशाुार तयार करणे, ुन्यप्रा्याींच्या 
प्रततकृती बसमुणे, तनसगयव पायुा् तयार करणे, मप्याच्या पा्याची सोय करणे, बालोदयान 
सानहत्य, पुन ष ु मनहलाींसाठी प्रसाधन गहृ तयार करणे, सोमुनीयर श्प उवारणे, पयय्व कासाींठी 
तींबु तनुास सुमुधा उवारणे, पॅगोका तयार करणे, चेनललींक कुीं पन तयार करणे, ुाहनाींसाठी 
ुाहनतळ तयार करणे, उदयानामध्ये बेंचेस, ओ्े, कचराकुीं कया ्. सानहत्य बसमुणे, बींधारे 
बाींधण,े जलमुहार नौका खरेाी करणे, तनसगयव पायुा् तयार करणे, सौर उजायव बोरुले बसमुणे 
्. सन २०१७-१८ या ुषायवकररता न .८०००.०० लक्षाची तरतुा तनसगयव पयय्व न कामाच्या 
मुकासाकरीता कर्यात िलेली िहे. 

सारची स्थळे खालील जजल्हयातील िहे. १.अमराुती, २.चींद्रपूर, ३.गोंनाया, 
४.नागपूर, ५.युतमाळ, ६.गकधचरोली, ७.कोल्हापूर, ८.जळगाींु, ९.नालशक, १०.औरींगाबाा, 
११.पुणे, १२.ठाण,े १३.नहींगोली, १४.बीक, १५.नाींाेक, १६.परवणी, १७.धुळे, १८.नींारूबार, 
१९.लसरोंचा, २०.सातारा, २१.अहमानगर, २२.ुधायव, २३.सोलापूर, २४.अकोला. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
 
बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील बबजूर, रामतीथव व सावळीयेथील वन ववभागाच्या जागेवर 

ननसगव वन पयवटन िें द्र मांजूर िरण्यासांबांधीचा प्रस्ताव 
  

(३७)  १००१३६ (२६-१२-२०१७).   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्रबलोली (जज.नाींाेक) तालुयातील त्रबजूर, रामतीथयव ु साुळी येथील ुन मुवागाच्या 
जागेुर तनसगयव ुन पयय्व न कें द्र मींजूर कर्यासींबधीचा प्रस्ताु शासनान े प्रधान मुख्य 
ुनसींरक्षक, महाराषर राज्य नागपूर याींच्याककून माहे एमप्रल, २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान 
मागमुला िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सारील तनसगयव ुन पयय्व न कें द्राचा प्रस्ताु शासनास प्राप्त झाला िहे काय, 
त्याुर काय काययुव ाही कर्यात िली िहे, 
(३) नसल्यास, त्याींची कारणे काय िहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) रामतीथयव ु साुळी या के्षत्रात तनसगयव पयय्व नाची कामे करणे योय असल्यामळेु ु  काम े
कर्यासाठी ुन मुवागाचे के्षत्र उपलब्ध असल्यान े प्रस्ताु तयार कर्याची काययुव ाही चाल ु
िहे. त्रबजुर येथे ुन मुवागाच ेुनके्षत्र नसल्यामुळे त्या नठकाणी तनसगयव पयय्व ना अींतगयवत काम े
करणे शय नाही. 

___________ 
  

पनवेल तालुक्यातील (जज.रायगड) पररके्षर वन ववभाग याांनी  
वनतळे खोदिामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(३८)  १००२७९ (२६-१२-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पनुेल तालुयातील (जज.रायगक) पररके्षत्र ुन मुवाग याींनी ुनतळे खोाकामात 
ग र्युहार झाल्याचे माहे नो्हेंबर, २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे 
िहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली िहे काय, त्यात काय िढळून िले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार ाोषीींुर कारुाई कर्याबाबत कोणती काययुव ाही केली ुा 
कर्यात येत िहे  
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०३-२०१८) : (१) हे खरे िहे. 
(२) मुख्य ुनसींरक्षक (प्रा.), ठाणे याींनी चौकशीसाठी दमुसास्यीय सलमती गठीत केली असून 
सलमतीने चौकशी कन न ना.१९.०१.२०१८ अन्ुये अहुाल साार केला िहे. सलमतीच्या 
अहुालानसूार ुनतळ्याच्या कामात काही अींशी ग र्युहार झाल्याचे िढळून िले िहे. 
(३) सार कामामध्ये ाोषी िढळलेल्या अधधकारी/कमयवचारी याींच्या मुन ध्ा लशस्तवींग मुषयक 
काययुव ाही प्रस्तामुत कर्यात येत िहे. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
 

मोहाडी (जज. भांडारा) तालुक्यातील मुांढरी-रोहा येथील वैनगांगा नदीवरील व मोहगाव (देवी), 
रामपूर-माांडसेर येथील सुर नदीवरील पुल वजा बांधारा बाांधण्याची मागणी 

  

(३९)  १०१२०३ (२६-१२-२०१७).   श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहाकी (जज. वींकारा) तालुयातील मुींढरी-रोहा येथील ु नगींगा नाीुरील ु मोहगाु (ाेुी), 
रामपूर-माींकसेर येथील सुर नाीुरील पुल ुजा बींधारा बाींध्याची मागणी स्थातनक 
लोकप्रतततनधीींनी मा.जलसींधारण मींत्री याींना नानाींक ८ माचयव, २०१७ रोजी ुा त्यासुमारास केली 
िहे, हे खरे िहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३)  नसल्यास, मुलींबाचे कारण काय िहेत ?  
  
प्रा. राम शशांदे (१५-०३-२०१८) : (१) होय, हे अींशत: खरे िहे. 

मा. मुधानसवा सास्याींच्या नानाींक ०३/०२/२०१७ च्या पत्रामध्ये ता. मोहाकी, जज. 
वींकारा येथील सुर नाीुरील मोहगाींु (ाेुी),रामपूर-माींकसेर या पुल ुजा बींधारा बाींधकामाच्या 
मागणीचा उल्लेख िहे, परींतु ु नगींगा नाीुरील मुींढरी-रोहा या बींधा-याबाबत काहीही मागणी 
ुा त्याबाबतचा उल्लेख नाही. तसेच स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा. (जलसींधारण) मींत्री याींना 
नानाींक ०८ माचयव, २०१७ ुा त्यासुमारास नालेले तनुेान शासनाकक े प्राप्त झाल्याच ेिढळून 
येत नाही.   
(२) ु (३) मा. मुधानसवा सास्याींच्या  मागणीच्या अनुषींगान ेमोहगाींु (ाेुी) ु रामपूर - 
माींकसेर (पाचगाींु) ता. मोहाकी, जज. वींकारा येथील सुर नाीुरील पुलुजा बींधा-याचे बाींधकाम 
प्रस्तामुत कर्याकररता अधधक्षक अलवयींता लघुलसींचन (जलसींधारण) मींकळ, अमराुती 
कायायवलयामाफयव त प्रस्तुत बींधा-याचे समुस्तर सुेक्षण करून मुस्ततृ बाींधकामाच े अींााजपत्रक 
प्रशासक्रकय मान्यतेस्तु मुख्य अलवयींता, लघुलसींचन (जलसींधारण), पुणे याींना साार कर्यात 
िले िहे. तसचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र लमळणेबाबतचा प्रस्ताु मुख्य अलवयींता, 
जलसींपाा मुवाग, नागपूर याींना साार कर्यात िला िहे, ि ण बींधारा ु र्फ्् च े
सींकल्पधचत्र मींजूर कर्यासाठीचा प्रस्ताु मध्युती सींकल्पधचत्र सींस्था, नालशक याींना साार 
कर्यात िलेला िहे. प्रशासक्रकय, ताींत्रत्रक मान्यता प्राप्त होताच तनमुाा प्रक्रिया पूणयव करून 
बींधाऱ याचे बाींधकाम कर्याच ेतनयोजन िहे.   

___________ 
  
वालधुर (ता.राळेगाांव, जज.यवतमाळ) येथील शेतिऱ याच्या जमीनीच ेबेंबळा िालवे ववभागाने 

िालव्यासाठी परस्पर भमुी अधधरामहण िेल्याबाबत 
  

(४०)  १०१४५९ (२६-१२-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाव) :   सन्माननीय जलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ुालींधुर (ता.राळेगाींु, जज.युतमाळ) येथील शतेकरी सुतनल मोरेश्ुर वलेे याींच े शतेातुन 
बेंबळा कालु ेची रामतीथयव मुतरीका गेली असता सबींधीत शेतकऱ याला कोणतीही सुचना न ाेता 
मुतेरीकाकररता बेंबळा मुवागान े जमीन अधधग्रहण केले असल्याचे शेतकऱ याने नानाींक ११ 
नो्हेंबर, २०१७ रोजी ुा त्यासुमारास तनुेान नाले, हे खरे िहे काय,  
(२) असल्यास, शेतकऱ याच्या ग रहजेरीत जमीनीचे अधधग्रहण केल्याने नकाशात ाशयवमुल्यापेक्षा 
अधधक जमीन अधधग्रहीत केली, हे ही खरे िहे, 
(३) असल्यास, बेंबळा कालुे मुवागाच्या अधधकाऱ याींनी शतेकऱ याींना मुचारात न घेता परस्पर 
वुमी अधधग्रहण केल्यान ेशेतकऱ याींना मोजमापासींबधी िके्षप घे्याबाबत सींधी ाे्यात िली 
नाही, हे ही खरे िहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली िहे काय ु चौकशीनुसार सींबधधत ाोषी 
अधधकाऱयाुर शासनाने कोणती कारुाई केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१८) : (१), (२) ु (३) हे खरे नाही. वूसींपाान काययुव ाही ही 
वूसींपाान अधधतनयम १८९४ नसुार कर्यात िली िहे. 
(४) ु (५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

गोंहदया जजल््यातील जलसांधारण ववभागाच्या अननयाशमततेबाबत 
  

(४१)  १०१४८३ (२६-१२-२०१७).   श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तमुसर), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) गोंनाया जजल््यात सन २०१७-१८ मध्ये जलसींधारण मुवागातफे एकूण १२.५० लक्ष 
न पयाची अींााजपत्रके तयार करून शासनाच्या ततजोरीतून खचयव कर्यात िले, हे खरे िहे 
काय, 
(२) असल्यास, सार अींााज पत्रक तयार करताींना कोणत्याही प्रकारच ेस्हे न करता अींााज 
पत्रक तयार कर्यात िले, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, सार अींााजपत्रक तयार करताींना ताींत्रत्रक मान्यतेकरीता वूजल तनरीक्षण 
अधधकारी याींचकेकून प्रमाणपत्र प्रमा णत न करता अींााज पत्रक तयार करून शासनाचा तनधी 
खचयव केला िहे, हे ही खरे िहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली िहे काय ु त्यानसुार कोणती काययुव ाही केली 
ुा कर्यात येत िहे 
(५) नसल्यास, मुलींबनाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२७-०२-२०१८) : (१), (२) ु (३) हे खरे नाही. 
(४) ु (५) प्रश्न उद् ाुत नाही.  

___________ 
  

मौज-ेमहागाव व भेंडगेाव (जज.हहांगोली, ता.बसमत) येथील आसना  
नदीवर शसांचन क्षमता वाढववण्याबाबत 

  

(४२)  १०१६५४ (२६-१२-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौज-ेमहागाु ु वेंकगेाु (जज.नहींगोली, ता.बसमत) येथील िसना नाीुर लसींचन क्षमता 
ुाढमु्यासाठी कोल्हापूरी पध्ातीचे बींधारे बाींधणेबाबत स्थातनकाींची मागणी िहे, हे खरे िहे 
काय. 
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(२) असल्यास, उ़ बींधाऱयाींचे अींााजपत्रक, ताींत्रत्रक मान्यता ाेुनू प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
प्रस्ताु साार कर्यास लेखी तनुेान स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी नानाींक २७ जुल , २०१७ 
रोजी ुा त्यासमुारास नाले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, सार तनुेानाुर शासनस्तराुर कोणती काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२६-०२-२०१८) : (१) ु (२) होय. 
(३) याबाबत को.प. बींधाऱ याच्या जागेची प्राथलमक पाहणी केलेली असून बींधा-याचे समुस्तर 
सुेक्षण ु अन्ुेषण कन न अींााजपत्रके ु नकाशे तयार करणेबाबतची काययुव ाही के्षत्रत्रय स्तराुर 
कर्यात येत िहे.  
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
एम.आय.एम.ई.आर. मेडीिल िॉलेज तळेगाव दाभाड ेया महाववद्यालयातील ३९ मागासवगीय 

ववद्यार्थयाांचे ननयमानुसार र्ी सवलत मांजूर होणेबाबत 
  

(४३)  १०१७०२ (२७-१२-२०१७).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) एम.िय.एम.ई.िर. मेकीकल क्लेज तळेगाु ाावाक,े पुणे ु जुाहर मेडककल फाऊीं कशेन 
अ्णासाहेब चुकामन पा्ील मेमोररयल मेडककल क्लेज, सािी गल्ली, धुळे या 
महामुदयालयाींतील प्रुेश श क्ष णक ुषयव २०१६-१७ च्या प्रथम ुषयव पाुी ु दयकीय 
अ्यासिमाच ेस्पेशल क्न्सीललींग्ाारे कर्यात िले िहेत, हे खरे िहे काय 
(२) असल्यास, प्रुेश सींस्थास्तराुरील प्रुेश न गणता त्याींना कें द्रीवूत प्रुेश प्रक्रिया अींतगयवत 
केलेले प्रुशे समज्यास मा. ियुत, राज्य सामाईक प्रुेश पररक्षा, महाराषर राज्य याींनी 
मान्यता नाली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, एम.िय.एम.ई.िर. मेकीकल क्लेज तळेगाु ाावाक ेया महामुदयालयास मा. 
ियुत राज्य सामाईक कक्ष, महाराषर राज्य मुींबई याींचेककून महामुदयालयास प्राप्त झालेल्या 
१२७ मुदयार्थयांप की ५७ मुदयार्थयायवना प्रुेश नाल्यानींतर उुयवररत ७० जागा मा. ियुत राज्य 
सामाईक प्रुेश परीक्षा कक्ष, याींचकेकून ३९ मागासुगीय मुदयार्थयाचंे तनयमानसूार फी सुलत 
मींजूर होणबाबत तसेच सन २०१७-१८ साठी फी सुलत ु ऑनलाईन अजयव मींजूरीसाठी 
काययुव ाही कर्यात येणार िहे काय, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) होय, हे खरे िहे. 
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(३) ियुत, राज्य सामाईक प्रुशे परीक्षा कक्ष याींच्याककून श क्ष णक शुल्क लशषयुतृ्ती मींजूर 
कर्यात येत नाही. शुल्क मींजूरीसाठी लशषयुतृ्तीच े अजयव सींबींधधत मुवागाकक े
महामुदयालयाींमाफयव त साार कर्यात येतात ु पुढील काययुव ाही सींबींधधत मुवागामाफयव त 
कर्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

िोटगल बॅरेज (ता.जज गडधचरोली) या शसांचन प्रिल्पास मांजूर ननधी शमळण्याबाबत 
  

(४४)  १०२००९ (०२-०१-२०१८).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गकधचरोली जजल््यात ु नगींगा नाीुर को्गल गाुाजुळ  को्गल बॅरेज या लसींचन 
प्रकल्पास मींजूरी ाे्यात िली असून या प्रकल्पाला मुत्त मुवागाच्या पत्र नानाींक २७ 
ऑ्ोबर, २०१६ रोजीच्या पत्रान्ुये न .५ लक्ष ्तया रकमसे मींजूरी प्राान कर्यात िली 
िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत गकधचरोली जजल्हाधधकारी याींच्या उपजस्थतीत माहे जलु , २०१७ ते 
ऑगस््, २०१७ ारम्यानच ेलोकशाही नानी सींबींधधत अधधकाऱयाींच्या ब ठकीमध्ये उतबाबत मुदे्द 
माींक्यात िले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली िहे काय ु चौकशीनुसार को्गल बॅरेज या 
लसींचन प्रकल्पास मींजूर तनधी तात्काळ लमळ्याबाबत शासनान े कोणती काययुव ाही केली ुा 
कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) याबाबत के्षत्रत्रय अधीक्षक अलवयींता स्तराुर जजल्हाधधकारी, गकधचरोली याींचे कायायवलयात 
जुल  त ेऑगष् २०१७ ारम्यानच ेलोकशाही नानाच ेकाययुव तृ्ताचा अ्यास केला असता सार 
काययुव तृ्तात असा कोणताही मुदया िढळून िलेला नाही.  

तथामप महाराषर जलसींपत्ती तनयमन प्राधधकरण याींच्या ना. २९ .०७.२०११ च्या 
सहमतीतील अ्ी अन्ुये या प्रकल्पाचे बाींधकाम सुन  कर्यापुुी िुश्यक ु धातनक मान्यता 
जसे पयायवुरण मान्यता ु ुन मान्यता घेणे िुश्यक िहे ु याकरीता शासनान ेसन २०१६-
१७ ु २०१७-१८ या ुषायवकरीता रू.७० लक्ष तनधी उपलब्ध कन न नालेला िहे. ुन प्रस्ताु ुन 
मुवाग, गकधचरोली याींचकेक ेसाार कर्यात िलेला िहे. 
(३) शासनाककून तनधीची तरतूा कर्यात िलेली िहे ु िुश्यक ु धातनक मान्यता प्राप्त 
कर्याची काययुव ाही प्रगतीत िहे. 
(४) प्रश्नच उद् ाुत नाही. 

___________ 
  



मु.स. ४१४ (34) 

मौज ेडोंगरशेवली (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील शतेिऱ याांना  
वन्य प्राण्यािडुन झालेल्या नुिसान भरपाईबाबत 

  

(४५)  १०२०७७ (२६-१२-२०१७).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मौजे कोंगरशेुली (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील ुन्य प्रा्यामुळे होणाऱ या नकुसानीची 
मात शेतकऱ याींना तीस नाुसाच्या ित ाे्यात याुी, असा तनणयवय शासनाचा असताींना येथील 
अनेक शेतकऱ याींना सन २०१६ पुुीच े नुकसानाची रकम लमळालेली नसल्याच े बाब माहे 
ऑ्ोंबर २०१७ मध्ये ुा त्याारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सार शेतकऱ याींना नुकसानीची रकम लमळ्यासाठी शासनाककुन कोणती 
काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(३) अायाप पयतं शासनाककुन कोणतीच काययुव ाही केली नसल्यास मुलींबनाची सुयवसाधारण 
कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१) ु (२) मौजे कोंगरशेुली (ता. धचखली जज. 
बुलढाणा) येथे ुन्यप्रा्याींनी केलेल्या शेतमपकाींच्या नकुसान सन २०१५-१६ मध्ये १४ प्रकरणे, 
सन २०१६-१७ मध्ये १०६ प्रकरणे ु सन २०१७-१८ (माहे डकसेंबर-२०१७) मध्ये २३ प्रकरणे 
तनाशयवनास िली असून प्रस्तूत प्राप्त प्रकरणाींमध्ये प्रचललत शासन तनणयवयातील तरतूाीन्ुये 
सींबींधधत नुकसानग्रस्त शेतकऱयास नुकसान वरपाई अाा कर्यात िली िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाच्या शतिोटी वकृ्ष लागवड योजनेंतगवत परभणी जजल््यात पावणेतीन लाख 
रोपाांची लागवड िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४६)  १०२२३५ (२६-१२-२०१७).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परवणी जजल्हयात राज्य शासनाच्या शतको्ी ुकृ्ष लागुक योजनेंतगयवत पाुणेतीन लाख 
रोपाींची लागुक कर्यात िली होती, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, त्याप की २ लाख २५ हजार म्हणजेच ७९ ्के झाक े सुजस्थतीत असल्याच े
कागाोपत्री िककेु ारी ुन मुवागाने नाली असताींना प्रत्यक्षात पाहणी केली असता अनके झाक े
पा्याअवाुी कोमजेून गेली असून काींही नठकाणी तर झाक ेलाुल्याचे अजस्तत्ु नसल्याचे माहे 
सप् े्ंबर/ऑ्ोंबर, २०१७ मध्ये तनाशयवनास िले िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, ुकृ्ष लागुकीच्या मोनहमेकक ेालुयवक्ष करणाऱ याींमुन ध्ा कोणती काययुव ाही कर्यात 
िली िहे ुा याबाबतची सदयःजस्थती काय िहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०३-२०१८) : (१) राज्य शासनाच्या ५० को्ी ुकृ्षलागुक 
योजनेअींतगयवत माहे जुल , २०१७ च्या पाुसाळ्यात परवणी ुन मुवागाींतगयवत एकूण २,५४,६०० 
रोप लागुक कर्यात िलेली िहे. 
(२) नाही. 

सार लागुक केलेल्या रोपाींप की ना.३१.१०.२०१७ अखेर जजुींत रोपाींची ्केुारी 
९५.०८ ्तकी िहे. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

आांबे गव्हाण (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथील वन जशमनीवर बबबट्या सांवधवनासाठी बबबटया 
सर्ारी, पायलट प्रोजेक्ट राबववण्याच्या मागणीबाबत 

  

(४७)  १०२५८१ (२६-१२-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जुन्नर (जज.पुणे) तालुयातील माणीककोह येथील त्रबब्ा तनुारण कें द्रामध्ये ४३ त्रबब्े 
ठेु्यात िले असून या पररसरात समुारे १५० हून अधधक त्रबब्े असून त्रबब्या सींुधयवनसाठी 
ुन मुवागाच्या मालकीच्या िींबेग्हाण येथील के्षत्रात त्रबब्ा सफारी, पायल् प्रोजे् 
राबमु्यात याुा अशी तथेील नागररकाींची तसेच लोकप्रतततनधीींची मागील २ ुषायवपासूनची 
मागणी िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सारहू मागणीच ेएक तनुेान स्थातनक लोकप्रतततनधीनी नानाींक २० ऑ्ोबर, 
२०१६ ु तदनींतर पुन्हा नानाींक ७ माचयव, २०१७ रोजी मा.ुन मींत्र्याकक ेसाार केले असतानाही 
ितापयतं सारहू प्रकल्प उवार्याच्या ाषॄ्ीने कोणताही तनणयवय झालेला नाही, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली िहे काय ु चौकशीनुसार िींबेग्हाण या ुन 
के्षत्रात त्रबब्या सफारी पायल् प्रोजे् कायायवजन्ुत कर्याबाबत शासनाने कोणती काययुव ाही 
केली ुा कर्यात येत िहे, 
(४) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०१-०३-२०१८) : (१), (२) ु (३) जुन्नर (जज.पुणे) तालुयातील 
मा णककोह येथील त्रबब्या तनुारण कें द्रामध्ये सदयजस्थतीत ३५ त्रबब्े ठेु्यात िलेले 
िहेत. जुन्नर तालुयातील त्रबब्याच्या नागरी के्षत्रातील ुाुराुर तनयींत्रणाबरोबर त्रबब्याींच े
सींुधयवन कर्याच्या दृजष्ने त्रबब् सफारी तनलमयवती जुन्नर तालुयातील मौज े िींबेग्हाण 
येथील राखीु ुन जलमनीुर कर्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी नानाींक २०.१०.२०१६ ु 
नानाींक ०७.०३.२०१७ च्या पत्रान्ुये केली िहे.  

जुन् नर येथ े त्रबब् सफारी स् थापन कर्याच्या प्रस्ताुास महाराषर राज्य ुन्यजीु 
मींकळाच्या नानाींक २६.१०.२०१६ रोजी ियोजजत १२ ्या ब ठकीमध्ये त्रबब् सफारी स्थापन 
कर्याचा तनणयवय घे्यात िला िहे. 
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जुन् नर येथे त्रबब् सफारीची तनलमयवत्तीसाठी मौजे िींबेग्हाण (ता. जुन्नर) येथील 

ुनखींक िमाींक २९, ३० ु ३१ मधील २३४.४४ हे्र सलग ु कोंगराळ के्षत्रात जागा तनजश्चत 
कर् यात िलेली िहे. 

त्रबब् सफारी स्थापन कर्यासाठी  ुन्यजीु (सींरक्षण) अधधतनयम, १९७२ च्या 
कलम ३८H  नुसार Central Zoo Authority, New Delhi याींची परुानगी घेणे िुश्यक 
िहे. सार परुानगी घे्यासाठी Master Plan तयार कन न CZA च्या मींजुरीकररता साार  
कर्याची काययुव ाही के्षत्रीय स्तराुर सुन  िहे. 
(४) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  

मौज ेपाचघरवाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथील लघुपाटबांधारे  
तलाव धराडवेाडी येथ ेहोण्याबाबतची मागणी 

  

(४८)  १०२६०९ (२६-१२-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पाचघरुाकी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) येथील लघुपा्बींधारे तलाु धराकेु ाकी येथे 
हो्याबाबतची मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीनी मा.जलसींधारण राज्यमींत्री याींचकेक ेनानाींक २९ 
माचयव, २०१७ रोजीच्या पत्रादुारे केली िहे, हे खरे िहे काय, 
(२) असल्यास, सारहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता तनणयवय घेतला िहे, 
(३) अदयापी तनणयवय घेतला नसल्यास त्याची सुयवसाधारण कारणे काय िहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१५-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) मखु्य अलवयींता, जलमुज्ञान प्रकल्प, नालशक याींनी पत्र जा.ि.ताशा/१/११३/२००५/ 
१३६५/१३,ना.२३/८/२०१३ अन्ुये घोक प्रकल्पातील तनयोजजत पाणी साठा ५२.६७ अ.घ.फु. असून 
७५% मुश्ुासहयवतेने २८.११ अब्ज घ.फु. पाणी उपलब्ध होत असल्याने घोक प्रकल्पात तु् 
तनमायवण होत असल्यान ेया प्रकल्पाच्या पाणलो् के्षत्रात पाणी उपलब्ध प्रमाणपत्र ाेता येत 
नसल्याच ेकळमुलेले िहे. 

सार प्रस्तामुत योजना ल.पा. तलाु पाचघर धराकेु ाकी ता.जुन्नर ही सुध्ाा घोक 
प्रकल्पाच्या पाणलो् के्षत्रात येत.े सार योजनसे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र लमळू शकणार 
नसल्यान े मौजे पाचघरुाकी ता.जुन्नर येथ े लघुपा्बींधारे तलाुाच्या समुस्तर सुेक्षण ु 
अींााजपत्रकाबाबत काययुव ाही कर्यात िलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
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नीट-पीजी २०१८ परीके्षच्या गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी दलाल  
दीड िोटी रुपयाांची मागणी िरीत असल्याबाबत 

 

(४९)  १०२६४५ (२७-१२-२०१७).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) एमबीबीएस, बीकीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस अ्यासिमाचे प्रुेश हे राषरीय एकता ु 
प्रुेश परीक्षा (नी्) तसेच एमकी, एमएम, एमकीएस पा्युत्तर पामुका अ्यासिमामध्ये 
प्रुेश घे्यासाठी नी्-पीजी परीक्षा येत्या नानाींक ७ जानेुारी, २०१८ रोजी ाेशवरात होणार 
असल्याचे माहे नो्हेंबर, २०१७ मध्ये ुा त्या ारम्यान तनाशयवनास िले िहे, हे खरे िहे 
काय, 
(२) असल्यास, या अ्यासिमामध्ये ्युस्थापन ि ण अतनुासी वारतीयाींच्या कोट्यातून 
अजयव वर्यापासून त ेप्रुेश लमळुनू ाेणारी ालालाींची ्ोळी सिीय झाली िहे, हे ही खरे िहे 
काय, 
(३) असल्यास, या ालालाींनी िकषयवक नाुे ठेुनू लहान कीं पन्या था्ल्या असून, हमखास 
प्रुेश ि ण नी्-पीजी परीके्षच्या गुणुत्ता यााीत ये्याच ेिलमष साुयवजतनक माध्यमादुारे 
ााखुत िहेत, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, सामान्य महामुदयालयासाठी ाीक को्ी न पये, तर प्रततषठीत 
महामुदयालयाींसाठी ाोन त ेअकीच को्ी न पये ालाल घेत िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(५) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली िहे काय, असल्यास चौकशीनसुार सींबधधत 
ाोषी ्यतीींुर शासन स्तराुर कारुाई कर्याबाबत कोणती काययुव ाही कर्यात िली िहे, 
(६) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन (३०-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. नी्-पीजी-२०१८ ि ण नी्-
एमकीएस-२०१८ या ाोन्ही परीक्षा नानाींक ०७ जानेुारी,२०१८ रोजी ियोजजत कर्यात िल्या 
िहेत. 
(२) एमबीबीएस ु दयकीय महामुदयालयामध्ये प्रुेश लमळुून ाे्याबाबत फसुणूकीची तिार 
सीबीकी पोलीस ठाणे येथे ाोन, मुरार पोलीस ठाण,े साुक ै पोलीस ठाणे, तळेगाु ाावाक े
पोलीस ठाण,े नाींागाु (नालशक ग्रामीण) पोलीस स््ेशन, पोलीस स््ेशन ुणी, पोलीस स््ेशन 
ुसींतनगर, पुसा, जज.युतमाळ येथे प्रत्येकी एक तिार प्राप्त झालेली िहे. 
(३) होय, हे अींशत: खरे िहे. मुरार पोलीस ठा्यात ााखल केलेल्या फसुणूकीच्या तिारीची 
बाब ा तनक ‘पु्यनगरी’ ुतयवमानपत्रात नालेल्या जाहीरातीच्या अनुषींगाने घकली असल्याच े
तिाराारान ेनमूा केले िहे. 
(४) हे अींशत: खरे िहे. नाींागाु (नालशक ग्रामीण) पोलीस ठाणे येथे तिाराारान ेमॅनेजमें् 
को्यातनू ॲकलमशनसाठी न पये सत्तर लाख ्तका खचयव येणार असल्याचे क्रफयायवाीमध्ये नमूा 
केले िहे. 
(५) पोललसामाफयव त तपास सुन  िहे. पोललसाींना प्राप्त एकूण ८ तिारीींप की ०३ न्यायप्रमुष् 
िहेत. 
(६) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 



मु.स. ४१४ (38) 

राज्यातील होशमओपॅथीि डॉक्टराांसाठी र्ामाविॉलॅजी िोसव सुरु िरण्याबाबत 
  

(५०)  १०३०२० (२७-१२-२०१७).   डॉ.अननल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील होलमओपॅथीक क््राींसाठी शासनाने फामायवक्लॅजी कोसयव सुन  केला िहे, हे खरे 
िहे काय, 
(२) असल्यास, या कोसयवसाठी राज्यातील ६५००० क््राींप की फत ७५० जणाींना प्रुेश ाे्यात 
िला िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(३) असल्यास, या क््राींची सेु ा ग्रामीण वागात, ागुयवम वागात उपलब्ध होत असल्यामळेु 
फामायवक्लॅजीचा अ्यासिम राज्यातील सुयव जजल्हा न णालये, ु दयकीय क्लेज ्. नठकाणी 
तातकीन ेसुन  कराुा ु एक ुगयव सुयव ६५००० क््राींना एकाच ुेळी उपलब्ध करून दयाुा, 
अशी मागणी सार लोकप्रतततनधी याींनी मा.ु दयकीय लशक्षण मींत्री याींचेकक ेनानाींक २९ एमप्रल, 
२०१७ रोजी ुा त्यासुमारास  केली िहे, हे ही खरे िहे काय, 
(४) असल्यास, या सींावायवत शासनाने काय काययुव ाही केली ुा कर्यात येत िहे, 
(५) नसल्यास, मुलींबाची कारणे काय िहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे िहे. 
(२) होय, हे अींशत: खरे िहे. 
(३) होय, अशी मागणी शासनाकक ेकर्यात िली िहे. 
(४) सन २०१६-१७ मध्ये होलमओपॅधथक क््राींसाठी िधुतनक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र 
अ्यासिमाच्या एकूण ७०० जागा होत्या. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये एकूण १२०० जागा 
उपलब्ध कन न ाे्यात िल्या िहेत. ज्या खाजगी मुनाअनुाातनत महामुदयालयाींत सार 
अ्यासिम सुन  नाही, त्याींनीही सार अ्यासिम सुन  कर्यासाठी प्रस्ताु साार कर्याबाबत 
ु दयकीय लशक्षण ु सींशोधन सींचालनालय याींच्या स्तराुन न िुश्यक सचूना ाे्यात िल्या 
िहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाुत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्युती मुद्रणालय, मुींबई. 


