
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४२५ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राष्ट्रीय आरोग्य तपासणी िाययक्रमाांतर्यत बालिाांच्या प्रलांबबत ह्दय शस्त्रकक्रयेबाबत 
  

(१)  २२०७४ (१७-०८-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर पश्श्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नार्पूर पूवय), श्री.वविास िुां भारे (नार्पूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे (नार्पूर दक्षिण), 
श्री.राजेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय सावयजननि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राष रीय ्रो  य तपासीी काययक्रममाींतगयकत पुढील पपढी सदृढ व् हावी ी यासा अ गींगीवी ापीपास न 
ते शालेय पवी द्यार्थ याांची ररवी ी आर ्रो  य तपासीी केली ाात,े हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल् यास, या पवी शेी  तपासीी गींतगयकत सन २०१४-१५ या शैक्षणीक वी ी ायकत ५५ बालके 
हृरयरोग शस्त रक्रिये्रमयेसा अ डनवी पय यात ्ले गसतानाही ्रो  य पवी ाागा् या सढसाणपीामणेु 
त् यापैक  २३ बालकाीं् या शस्त रक्रिये्रमया होक शकल् या नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल् यास, त् यामुणे ३२ बालक शस्त रक्रिये्रमये् या गद्यापयांत रतिडतक्षेत ्हेत, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(४) गसल् यास, सरर बालकाीं् या रखपलेल् या शस्त रक्रिये्रमया करय याबाबत शासन कोीती तातपीने 
काययकवी ाही करीार ्हे वी ा करीत ्हे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२३-०४-२०१८) : (१) हे खरे ्हे. 
(२) त े (४) सन २०१४-१५ या शैक्षणीक वी ी ायकमध्ये गींगीवी ापीस्ततर वी  शालेयस्ततरावी रील 
बालकाीं्या झालेल्या तपासीीररम्यान एकुी ३१८५ बालकाींना हृरयरोग झाल्याच े ्ढण न 
्ले. त्यापैक  १४१९ बालकाीं्या हृरयरोग शस्तरक्रिये्रमया करययात ्ल्या. ४४६ बालकाींना रााीवी  
गाींधी ाीवी नरायी ्रो य योानेगींतगयकत उपलब्ध हॉस्तपी्लमध्ये पुढील उपचाराींसा अ 
पा पवी ययात ्ले. उवी यकररत १३२० शशल्लक बालकाींपकै  सन २०१७ गखेर ७१२ बालकाीं्या 
हृरयशस्तरक्रिये्रमया यशस्तवी ीरीत्या प ीयक करययात ्ल्या ्हेत. २८ बालकाीं्या शस्तरक्रिये्रमयाींचा 
रतिस्ततावी  महात्मा फुले ाीवी नरायी ्रो य योानेगींतगयकत उपलब्ध हॉस्तपी्लमध्ये पा पवी ययात 
्ला ्हे. उवी यकररत ५८० बालकाीं्या शस्तर्रम या खालील नम र कारीाींसा अ करीे शक्य झालेली 
नाही :- 
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१) पालक तयार नसी े - १५७ 
२) पा पुरावी ा सुरु ्हे - १८६ 
३) वी ैद्यक य उपचाराखाली - ११६ 
४) कापआरॲक कें थद्वी ारे उपचार सुरु - १० 
५) ्रो य दृष्या सध्या सक्षम नाही - ७९ 
६) गन्य स काीी स्तथलाींतरीत - २० 
७) रुपये १.५ लक्ष ्या पुढील खचयक - १२ 
            एिूण   ५८० 
     उपरोक्त रतिलींबबत हृरय शस्तरक्रिये्रमया प ीयक करुन घेययासा अ तातपीन े काययकवी ाही करययात 
येत ्हे. 

___________ 
  

आष्ट्ुंी, पाुंोदा व शशरूर (श्ज.बीड) तालुक्यातील िो्हापूरी बांधारे  
दरुुस्त्ती अभावी नादरुुस्त्त झा्याबाबत 

  

(२)  ६६१२० (१६-१२-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय  जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ष्ी, पा्ोरा वी  शशरूर (जा.बीप) तालकु्यातील कोल्हाप री बींधारे सद्यजस्तथतीत 
ररुुस्ततीगाावी ी नाररुुस्तत झाले ्हेत, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सररह  बींधाऱयाीं्या ररुुस्ततीसा अ तातपीन े ्र्थयकक तरत र करययाबाबत 
शासनाकप न ्ातागायत कोीती काययकवी ाही करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) वी  (३) सन २०१८ - १९ मध्ये जाल्हा वी ापी यकक योाना (सवी यकसाधारी) गींतगयकत राबवी ावी या्या 
जाल्हा स्ततरावी रील योानाींची यारी शासना्या डनयोान पवी ाागाने सर. ०१/०१/२०१८ रोाी रतिसतृ 
केली ्हे. त्यामध्ये  गनु्रममाींक ४९ ते ५१ वी र ० ते २५० हेक््र रतिकल्पाीं्या ररुूस्ततीच े
रतिावी धान ्हे. त्यास गनुसरून पवी ाागीय ्युक्त, औरींगाबार याीं्या सरनाींक ०१/०२/२०१८ 
रोाी्या गधयकशासक्रियेकय परातील स चनाींनुसार  उप जाल्हार्धकारी, (रोहयो), बीप याींनी त्याीं्या 
सरनाींक १७/०२/२०१८ ्या परान्वी ये बीप जाल्हयातील सवी यक सींबींर्धत यींरीाींना कोल्हाप री 
परधती्या बींधा-याीं्या ररुूस्ततीबाबत ्वी श्यक गसीा-या डनधीची मागीी जाल्हा डनयोान 
गर्धकारी, डनयोान पवी ााग, बीप याींचेकप े सारर करयया्या स चना सरल्या गस न लघ ु
पा्बींधारे पवी ााग, जाल्हा पररी र, बीप वी  लघुशसींचन (ालसींधारी) पवी ााग, बीप माफयक त 
्वी श्यक काययकवी ाही करययात येत ्हे. 
  

___________ 
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िुडुस (ता.वाडा, श्ज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग् य िद ्ातील रुग् णवािहिेअभावी 
एि मिहन् याच् या बाशलिेचा झालेला मतृ् य ू

  

(३)  ७२३८६ (१०-०१-२०१७).   श्रीमती मननषा चौधरी (दिहसर) :   सन्माननीय सावयजननि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुपुस (ता.वी ापा, जा.पालघर) येथील रतिाथशमक ्रो  य कें ्ातील रु  ीवी ासहकेगाावी ी एक 
मसहन् या् या बाशलकेचा मतृ् य  झाल् याची बाब सरनाींक २९ सप् ्ेंबर, २०१६ रोाी वी ा त् यासुमारास 
डनरशयकनास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल् यास, या कें ्ातील रु  ीवी ासहन्याीं ्  सरवी साींपास न बींर गस न त् याकप े सींबींर्धत 
रतिशासन रलुयकक्ष कररत ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(३) गसल् यास, या रतिकरीाची चौकशी करुन सींबींर्धत गर्धका-याींवी र तात् काण कारवी ा  
करय याची मागीी मतृ बाशलकेचे वी पील याींनी केली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल् यास, या मागीीनुसार काययकवी ाही करय यात ्ली ्हे काय, 
(५) गसल् यास, या रतिकारावी रुन राज् यातील सवी यक रतिाथशमक ्रो  य कें ्ात रु  ीवी ासहन् या तातपीन े
उपलब् ध करुन रेीार ्हेत काय ?     
        
डॉ. दीपि सावांत (२२-०५-२०१८) : (१) सरनाींक २९.०९.२०१६ रोाी सरर बाशलकेस रतिथम कुपुस 
येथील एका खाागी रू ीालयात राखल करययात ्ले होत.े खाागी रू ीालयात ऑजक्सान 
नसल्यामणेु तेथील पॉक््राींनी डतला गत्यींत गींाीर पररजस्तथतीत रतिाथशमक ्रो य कें ्, कुपुस 
येथे पा पवी ले. परींतु रतिाथशमक ्रो य कें ्ात बाशलकेची रतिकृती गडतगींशार झाल्यान े
सींरायकसेवी ेसा अ डतला ग्रामीी रू ीालय वी ापा येथ े नेीे ्वी श्यक होत.े रतिा.्. कें ्ातील 
रू ीवी ासहका औी ध े्ीययासा अ रतिा.्.कें ्, सोमा्ा येथ ेपा पवी ययात ्ली होती. तर १०८ 
्रममाींका्या रू ीवी ाहीकेच े ्ायर फु्ल्यान े ती नाररुूस्तत होती. तसेच रतिा.्. कें ्, वी ज्रेश्वी री 
येथील १०८ ्रममाींकाची रू ीवी ासहका पोहचययास ३०-४५ शमडन्ाींचा कालावी धी लागीार होता. 
त्यामुणे खाागी वी ाहनाने ऑजक्सान लावी  न सरर बाशलकेस ग्रामीी रू ीालय, वी ापा येथ े
नेययाची काययकवी ाही गवी घ्या १० शमडन्ात करययात ्ली. परींतु सरर रतिवी ासाररम्यान डतचा 
मतृ्य  झाला. त्यामुणे रू ीवी ासहका नसली तरी वी ाहनाींची पयायकयी व्यवी स्तथा केली होती. तसेच 
उपचारामध्ये डतला ऑजक्सानचा पुरवी  ा करययात ्ला होता. त्यामुणे सरर बाशलकेचा मतृ्य  
रू ीवी ासहका गथवी ा उपचारागाावी ी झाला गशी वी स्ततुजस्तथती नाही.  
(२) रतिाथशमक ्रो य कें ्ाची रू ीवी ासहका सोम्ा येथे लस सा ा ्ीययासा अ गेली होती 
तर रतिा.्. कें ्ाला सींल न गसलेली १०८ ्रममाींकाची रू ीवी ासहका ्ायर फु्ल्यान ेबींर जस्तथतीत 
होती. त्यामुणे रू ीाला खाागी वी ाहनान ेसींरायक सेवी ा रेययासा अ ग्रामीी रू ीालय, वी ापा येथ े
नेययात ्ले वी  त्याचे ााप े रतिा.्. कें ्ा्या रू ीकल्याी डनधीमध न रेययात ्ले. तसेच 
१०८ रू ीवी ासहकेचे ्ायर सर. ३०.०९.२०१६ रोाी ररुूस्तत करययात ्ले ्हे.  
(३) हे खरे नाही. 
     सरर मतृ्य  रतिकरीी माझी कोीतीही त्रमार नाही गस े मयत बाशलकेचे वी पील  याींनी 
लेखी ाबाबाद्वी ारे नोंरपवी लेले ्हे.  
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     तरीही तालकुा ्रो य गर्धकारी याीं्यामाफयक त सरर रतिकरीाची चौकशी करययात ्ली 
्हे.  
(४) चौकशी गहवी ालानसुार रतिा.्.कें ् कुपुस येथील वी ैद्यक य गर्धका-याींना कारीे राखवी ा 
नो्ीस रेययात ्ली ्हे.  
(५) रतित्येंक रतिा.्. कें ्ाला शासक्रियेकय गथवी ा १०८ ्रममाींकाची रू ीवी ासहका काययकरत रासहल गशी 
खबररारी घेययात येते.  

___________ 
  
खडिवासला (ता.हवेली, श्ज.पुणे) अांतर्यत मॅर्जाई बांधाऱ्याच्या िामात झालेली अननयशमतता 

  

(४)  ७४३८८ (१७-०४-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :  सन्माननीय  
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खपकवी ासला (ता.हवी ेली, जा.पुीे) गींतगयकत मॅगाा  बींधाऱया्या कामात गडनयशमतता झाली 
गसल्याची बाब माहे ाानेवी ारी, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ली ्हे, हे खरे 
्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर बींधारा बाींधययासा अ ७० लक्ष रुपये खचयक ्ला ्हे परींत ुबींधाऱयात पाीी 
साचत नसल्याने बींधारा डनरुपयोगी झाला ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, या रतिकरीी शासनाने चौकशी केली ्हे काय वी  त्यात काय ्ढण न ्ले, 
(४) गसल्यास, चौकशीनुसार बींधाऱया्या कामात गडनयशमतता करीाऱया सींबींर्धताींवी र शासनान े
कोीती कारवी ा  केली वी ा करययात येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) गींशत: खरे ्हे. 
(३) या रतिकरीी ा ाल सवी ेक्षी पवी ाागाचे गशारतिाय मागपवी ले गसता त्याींनी पाहीी करुन 
त्याींच ेसर. १ डपसेंबर, २०१५ च ेपरान्वी ये पाझर तलावी ाचा उद्देश हा पाीीसा ा रीघयककाण पयांत 
रहावी ा गसा नस न पावी साणयामध्ये गपपवी लेले पाीी ाशमनीत मुरावी  े वी  त्या ाागातील 
ा गाायकतील पाीीपातणी वी ाढावी ी गसा ्हे. या उदे्दशाचे यो  य रतिकारे काययक सरर तलावी ाचे 
स काीी होत ्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही.  
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  
सालेिसा (श्ज.र्ोंिदया) येथील िाययिारी अशभयांता लघुशसांचन (जलसांधारण) या ववभार्ातरे्फ 

लघुपाुंबांधाऱ्याांची िामे प्रलांबबत अस्याबाबत 
  

(५)  ७९१०८ (१५-०४-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमर्ाव) : सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सालेकसा (जा.गोंसरया) येथील मानाकुही तलावी , सा वी ी तलावी  पाींढरी, उपसा शसींचन 
योाना बबाेपार, उपसा शसींचन योाना कोपरा, पवी रायक सधन शसींचन काययक्रममागींतगयकत धरी 
सुराा्ोला लघुपा्बींधारे तलावी  रींपारी ही रतिलींबबत काम े करययाबाबत काययककारी गशायींता 
लघुशसींचन (ालसींधारी पवी ााग) या पवी ाागातफे स्तथाडनक लोकरतिडतडनडनधीींनी सरनाींक २९ 
ऑगस्त्, २०१६ रोाी वी ा त्या सुमारास मा.मींरी (ालसींपरा) याीं्याकप े परव्यवी हार करूनही 
गद्यापी कोीतीच काययकवी ाही झालेली नाही, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सररची रखपलेली पवी पवी ध काम े करययासा अ शासनाने कोीती काययकवी ाही 
केली वी ा करययात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (१८-०५-२०१८) : (१) ते (३) लघ ु पा् बींधारे तलावी  मानाकुही, उपसा शसींचन 
योाना बबाेपार, उपसा शसींचन योाना को्रा या कामाींना सुधारीत रतिशासक य मान्यता रेीे 
्वी श्यक गस न रतिकल्पाींचे सुधारीत गींराापरके तयार करययात येत ्हे. लघ ु पा्बींधारे 
तलावी  सुराा्ोला, लघु पा्बींधारे तलावी  रींपारी ही काम ेरोहयोत न वी गण न पवी रायक सघन शसींचन 
पवी कास काययक्रममागींतगयकत रतिस्ततापवी त करययात ्ली होती परींत ु पवी रायक सघन शसींचन पवी कास 
काययक्रमम ही योाना बींर झाल्याने सरर तलावी ाींचे सुरतिमा रतिस्ततावी  शासन डनधीत न रेययाचे 
पवी चाराधीन ्हे. सा वी ी तलावी  पाींढरी च े कामात खाागी ामीनीची ्वी श्यकता गस न 
सींबींर्धत शेतकरी ामीन रेययास तयार नसल्याने काम रतिलींबबत ्हे. याबाबत 
उपपवी ाागस्ततरावी र सींबींर्धत  शेतकऱयाींशी सींपकयक  साध न त्याींना समावी ययाचा रतियत्न करययात 
येत ्हे. 

___________ 
  

चां्पूर श्ज्ह्यातील िो्हापुरी बांधारे ननिृष्ट्ुं दजायच ेबाांधण्यात आ्याबाबत 
  

(६)  ८१७९० (१८-०४-२०१७).   श्री.नानाजी शामिुळे (चां्पूर) :   सन्माननीय  जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चीं्प र जाल््यातील कोल्हापरुी बींधारे डनकृष् राायकचे बाींधययात ्ल्याच े माहे ाानेवी ारी, 
२०१७ ्या डतस-या ् वी ड्यात डनरशयकनास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, चौकशीनुसार रोी ी कीं रा्रारावी र काय कारवी ा  करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबीाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०५-२०१८) : (१) चीं्प र जाल््यातील रााुरा तालुक्यातील कोल्हापुरी बींधा-
याबाबत रैडनक पुययनगरी वी  रैडनक रेशोन्नती या वी तृ्तपरात ाानेवी ारी २०१७ मध्ये 
बातमी रतिकाशशत झाली होती. 
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(२) वी  (३) मुख्य काययककारी गर्धकारी, जाल्हा पररी र, चीं्प र याींनी सरनाींक ७/२/२०१७ ्या 
परान्वी ये सींयुक्त चौकशी करययाचे ्रेश रेययात ्ले वी  त्यागनुी ींगाने रोन्ही उपपवी ाागीय 
गशायींत्याींचे चौकशी गहवी ाल रतिाप्त झाले ्हेत. सद्यजस्तथतीत कीं रा्रार याींचा करारनामा रद्द 
करययात ्लेला गस न त्याींची सुरक्षा  ेवी  रक्कम रु.५९,५४७/- शासन खाती ामा करययात 
्लेली ्हे. काययककारी गशायींता बाींधकाम पवी ााग, जाल्हा पररी र, चीं्प र याींनी कीं रा्रारास 
काळ्या यारीत ्ाकययाचा रतिस्ततावी  सारर केला ्हे. या कामाचे कीं रा्रार याींची नोंरीीकरी 
रतिमाीपराची मुरत सरनाींक २७/०७/२०१७ रोाी सींपलेली गस न यापुढे त्याींना नवी ीन नोंरीीकरी 
रतिमाीपर रेययात येीार नाही.  
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

मौज ेिोंड (ता.श्ज.उस्त्मानाबाद) येथील अधयवुं असलेला  
पाझर तलावाच्या िामाांबाबत  

  

(७)  ८७०१९ (१९-०८-२०१७).   श्री.राणाजर्जीतशसांह पाुंील (उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौा े कोंप (ता.जा.उस्तमानाबार) येथील पाझर तलावी ा्या कामाची रतिगती वी  सद्य:जस्तथती 
काय ्हे, 
(२) गसल्यास, या कामावी र ्तापयांत क्रियेकती खचयक करययात ्ला वी  क्रियेकती तलाींवी ाींची काम े
गप ीायकवी स्तथेत ्हेत, 
(३) गसल्यास, त्याची कारीे काय ्हेत वी  हे काम प ीयक करययासा अ शासनान े कोीती 
उपाययोाना केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) वी  (२) मौाे कोंप (ता.जा.उस्तमानाबार) येथे रोहयो गींतगयकत 
१३ पाझर तलावी ाींची कामे हाती घेययात ्ली होती त्यापैक  ११ कामे प ीयक झाली गस न 
पा.त.्रम. १७ वी र रुपये १७.३९ लक्ष इतका वी  पा.त.्रम. १८ वी र रुपये २२.४२ लक्ष गसा एक ी 
रुपये ३९.८१ लक्ष इतका खचयक झालेला ्हे. 
(३) वी  (४) सरर राने पाझर तलावी ाची काम े ाुन्या रोागार हमी योानतेुन हाती घेययात 
्लेली होती. रोहयो योाना सर.०१/०४/२००८ रोाी बींर करययात ्ली ्हे. सरर काम े
शासना्या इतर योानेमध न पुीयक करययासा अ ्वी श्यक काययकवी ाही करययात येत ्हे. 

___________ 
  
रणवरेवाडी (ता.शाहुवाडी, श्ज.िो्हापूर) येथील लघुपाुंबांधारे तलावाचे िाम पूणय िरण्याबाबत 

  

(८)  ९०५३७ (२१-०८-२०१७).   श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रीवी रेवी ापी (ता.शाहुवी ापी, जा.कोल्हाप र) येथील लघुपा्बींधारे तलावी ासा अ ा सींपारनाचे काम 
प ीयक झाले गस न वी कयक  ऑपयकर झाली ्हे परींत ु गनके वी ी  े झाली या तलावी ाच े काम रतिलींबबत 
्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर तलावी ाकररता ा सींपारन प ीयक झाले गसले तरी गद्याप शेतकऱयाींना 
ा सींपारनाचे समुारे २ को्ी रुपये शमणालेले नस न त्याीं्या गनेक गपचीी रेखील ्हेत, हे ही 
खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ्हे काय वी  चौकशीनुसार रीवी रेवी ापी येथील 
लघुपा्बींधारे तलावी ाच ेकाम प ीयक करययाबाबत शासानान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात 
येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१), (२) वी  (३) रीवी रेवी ापी ता.शाहुवी ापी, जा.कोल्हाप र येथील 
लघुपा्बींधारे तलावी ासा अ ्वी श्यक ाशमनी सींबींधीत बाधीत शेतकऱयाींनी पवी रोध केल्यान े
ा सींपारन रतिकरी न्यायरतिपवी ष  होते. त्याचा गींडतम डनकाल सरनाींक ९/२/२०१७ रोाी शासनाच े
बाा न े लागला ्हे. नवी ीन ा सींपारन गर्धडनयमानसुार ाुसींपारन मोबरला रक्कमेत वी ाढ 
झालेने मींा र गींडतम डनवी ापा रु.२३४.३६ लक्ष रक्कमेचा ्हे. त्यापैक  रु.२२७.५३ लक्ष इतके 
रक्कम सींबींधीत ा सींपारन गर्धकारी याींचकेप े वी गयक केले ्हे. सद्यजस्तथतीत तलावी ाचे काम 
रतिगतीपथावी र ्हे.      
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

सांर्मेश्वर (श्ज.रत्नाधर्री) तालुक्यातील आांर्वली सोनारवाडी  
येथील धरणाच ेिाम बांद असलेबाबत 

  

(९)  ९१५९३ (१९-०८-२०१७).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वी र (जा.रत्नार्गरी) तालुक्यातील ्ींगवी ली सोनारवी ापी येथील धरीाच े ालसींधारी 
पवी ाागामाफयक त चार वी ी ायकप वी आर सुरू झालेले काम फक्त खोरा  करययात ्ल्यानींतर बींर करययात 
्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर योानेचे काम बींर गसययाची कारीे काय ्हेत, 
(३) गसल्यास, सरर धरीाचे काम सुरू करीेबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही केली वी ा 
करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) ्ींगवी ली सोनारवी ापी ता.सींगमेश्वी र येथील धरीा्या सींपासरत करावी या्या ाशमनीचा 
ाुसींपारन मोबरला रतिाप्त न झाल्याने ग्रामस्तथाीं्या पवी रोधामुणे योानेचे काम बींर ्हे. 
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(३) योानचेी रति.मा. क्रियेकमत रु.८०२.९५ लक्ष  गस न ाुसींपारनाकरीता ्तापययकत रु. ४४२.६१ 
लक्ष डनधी उपलब् ध करुन सरलेला ्हे. गद्याप पयांत रु.७६५.६७ लक्ष खचयक झालेला ्हे. 
योाने्या ा सींपारनाकरीता रुपये १६९.१८ लक्ष डनधीची ्वी श्यकता गसुन खचयक रति.मा. क्रियेकमती 
पेक्षा ाास्तत होत गसल्यामणेु योानेस सुधारीत मान्यता रेययाबाबत काययकवी ाही करययात येत 
्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

धचखली (श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील मौजे देउळर्ाांव घुब ेपाझर तलावाच्या  
र्ळतीमुळे शेतिऱ् याांच्या शेतीच ेनिुसान झा्याबाबत 

  

(१०)  ९१८४५ (२१-०८-२०१७).   श्री.राहुल बों्े (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्चखली (जा.बलुढाीा) तालकु्यातील मौा े रेउणगाींवी  घुबे पाझर तलावी ा्या गणतीमुणे 
तसेच ड्रने नाल्याचे काम न झाल्याने ग् नींबर ५४७, ५४३, ५५३ मधील शेतामध्ये पाीी 
ााकन ामीनी खराब झाल्याने सरर शेतक-याींनी उपपवी ाागीय गर्धकारी, शसींचन उपपवी ााग 
(जाल्हा पररी र) रेउणगाींवी  रााा, जा.बुलढाीा याीं्याकप े लेखी त्रमार सरली गसल्याचे माहे 
ा न, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरयकशनास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, उक्त त्रमारीनुसार शासनान ेचौकशी केली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, चौकशीनुसार पाझर तलावी ाची गणती थाींबपवी ययासह शेतकऱयाींना नुकसान 
ारपा  रेययाबाबत शासनान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (११-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) होय, काययककारी गशायींता, शसींचन पवी ााग, जाल्हा पररी र बुलपाीा याींनी सरनाींक 
१६/७/२०१७ रोाी रतित्यक्ष मोकास्तथणी ाावी ुन चौकशी केली ्हे. 
(३) पाझर तलावी ात न कोीत्याही रतिकारची गणती ्ढण न ्ली नाही. त्यामणेु शेतकऱयाींचे 
कु लेही नुकसान झालेले नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

साक्री (श्ज.धुळे) तालुक्यातील पाझर नदीवरील िाळसेवड-धचांचपाडा  
येथील िो्हापूर पध्दतीच्या बांधा-याांचे िामाबाबत 

  

(११)  ९१९०४ (१९-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अिहरे (साक्री)   :   सन्माननीय  जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सा्रम  (जा.धुणे) तालुक्यातील पाींझरा नरीवी रील काणसेवी प-र्चींचपापा येथील कोल्हाप री 
पध्रती्या बींधा-याींचे काम सुमारे ८० ्क्के प ीयक झाले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर बींधाऱ याचे उवी यकररत बाींधकाम सुमारे ५ वी ी ायकपास न रतिलींबबत ्हे, हे ही खरे 
्हे काय, 
(३) गसल्यास, या सींराायकत शासनाने डनधी उपलब्ध करुन रेकन सरर बींधाऱ याच ेकाम तातपीन े
पुीयक करययाबाबत कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०४-०४-२०१८) : (१) वी  (२) होय. हे खरे ्हे. 
(३) काययकके्षरीय पररजस्तथतीनुसार कामा्या पररमाीात वी ाढ झालेली गसल्यामुणे, सरर कामाचे 
सुधाररत गींराापराकाींस ताींबरक मान्यता रतिरान करययात ्लेली गस न जाल्हा डनयोान 
सशमती, जाल्हार्धकारी कायायकलय, धुणे याींना सर.२१/३/२०१६ गन्वी ये सारर केलेला सुधारीत 
रतिशासक य मान्यतेचा रतिस्ततावी  शासना्या पवी चाराधीन ्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  
भांडारा श्ज्ह्यातील मामा तलावाांचे खोलीिरण िरून पाण्याची साठवण िमता वाढववण्याबाबत 
  

(१२)  ९२३१४ (१९-०८-२०१७).   श्री.रामचां् अवसरे (भांडारा) :  सन्माननीय  जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाींपारा जाल््यात ३२५० एवी ढे मामा तलावी  ्हेत याींचा २०० वी ी ायकपास न खोलीकरी झाले 
नाही, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, गाण काढीे, खोलीकरी करीे, तलावी ाींचे पुनयकाीवी न करययासा अ रतिती हेक््री 
ओशलता सा अ फक्त १६ हाार रुपये गनुरान रेययात ्ले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, गपुऱया गनुरानागाावी ी सरर काम ेरतिलींबबत गस न याबाबत शासनान ेगनुरान 
वी ाढवी  न रेययाबाबत कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (११-०४-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. गाण काढीे, खोलीकरी करीे, तलावी ाींच े पुनाआरवी न करीे यासा अ 
रु.६२८००/- रतिती हेक््र इतके मापरींप डनधायकरीत करुन सरलेले ्हेत. यात गाण काढययाचे काम 
याींबरक  पवी ाागाकप न गपेक्षक्षत ्हे. तथापप, खाागी यींरसामुग्रीचे रु.१००००/- रतिती हेक््र वी रुन 
रु.१२५००/- उ्चतम मयायकरा सरनाींक २४/११/२०१६ ्या परान्वी ये वी ाढवी  न रेययात ्ली ्हे.  
(३) सरर काम े रतिलींबबत नाही. सरनाींक २१/१/२०१६ ्या परान्वी ये मामा तलावी  ररुुस्ततीच े
मापरींपात रु.२८०००/- रतिती हेक््र वी रुन रु.६२८००/- रतिती हेक््र इतक  वी ाढ करुन सरलेली ्हे. 
यात ररुुस्तती वी  पनुस्तथायकपनाची काम े रु.४८०००/- गाण काढययाची काम े रु.१००००/- वी  
्नुी ाींर्गक खचयक रु.४८००/- याचा समावी ेश होता. यात गाण काढययाच े काम शासना्या 
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याींबरक  पवी ाागाकप न करीे गपके्षक्षत होते. परींत  एकाच वी ेणी मोठ्या रतिमाीावी र कामे सुरु 
झाल्यामुणे शासनाकपील यींरसामगु्री गप री पप  लागल्यामणेु खाागी यींरसामुग्री वी ापरीे 
गपररहाययक गसल्यामुणे गाण काढययाची काम े करययाकारीता खाागी यींरसामुग्रीच ेरु.१००००/- 
रतिती हेक््र वी रुन रु.१२५००/- उ्चतम मयायकरा शासनान े सरनाींक २४/११/२०१६ ्या परान्वी ये 
वी ाढवी  न रेययात ्लेली ्हे. त्यागनुी ींगान ेमामा तलावी ाींच ेपुनाआरवी न वी  बणक्ीकरीाच ेवी ी यक 
२०१६-१७,२०१७-१८ वी  २०१८-१९ या तीन वी ी ायकच े डनयोान करययात ्लेले ्हे. लघ ु शसींचन 
(ालसींधारी) पवी ााग वी  लघ ु शसींचन, जाल्हा पररी र पवी ााग, ाींपारा येथील डनयोानात 
गसलेली काम े२८१, पुीयक झालेली काम े७६ वी  रतिगतीपथावी रील काम े२०५ ्हेत. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

राज्यातील श्ज्हा ननहाय नशसिंर् भरती प्रकक्रयेबाबत 
  

(१३)  ९२४९५ (१९-०८-२०१७).   श्री.डी.एस.अिहरे (साक्री)   :   सन्माननीय  सावयजननि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जाल्हा डनहाय नशसांग ारती रतिक्रिये्रमया माहे ा न, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान 
पुीयक करययात ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, जाल्हा डनहाय नशसांग ारती उसद्दष् शासनाने  रवी  न सरले ्हेत काय, 
(३) गसल्यास, एस.सी./एस.्ी. इत्यारी सींवी गयक डनहाय उसद्दष् रेखील  रपवी ययात ्ले ्हे 
काय गसल्यास, धुणे जाल्हयासा अ क्रियेकती उसद्दष्  रपवी ययात ्ले ्हे, 
(४) नसल्यास, सवी यकसाधारी कारीे काय ्हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे ्हे. 
(२) ्रो य सेवी ा सींचालनालयाींतगयकत रु ी सेवी ेशी सींबींर्धत ररक्त पराीं्या ७५ ्क्के परे 
ारययास शासनान ेपरवी ानगी सरली ्हे. त्यानुसार राज्यातील रु ीालयात गर्धपररचारीका या 
सींवी गायक्या एक ी १२८० पराींकरीता ारती रतिक्रिये्रमया राबपवी ययात ्ली होती. जाल्हा डनहाय 
नशसांग ारती उसद्दष् शासनाने  रवी  न सरले.   
(३) ारती रतिक्रिये्रमयेगींतगयकत सामाजाक वी  समाींतर ्रक्षीानुसार परारती करययात ्ली ्हे. 
धुणे जाल््यात एक ी ८३ पराींकरीता परारती रतिक्रिये्रमया राबपवी ययात ्ली होती. डनवी प झालेल्या 
उमेरवी ाराींपैक  एक ी ६८ उमेरवी ार हार झालेले ्हेत. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही.  

___________ 
  

मौज ेजलसार (ता.श्ज.पालघर) येथील जलसार, धचखलपाडा, राांजणपाडा,  
ववराथन ब्रु व इतर पाांडयाांमध्ये साठवण तलाव बाांधण्याबाबत 

  

(१४)  ९३४९४ (१९-०८-२०१७).   श्रीमती मननषा चौधरी (दिहसर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौाे ालसार (ता.जा.पालघर) येथील ालसार, र्चखलपापा, राींाीपापा, पवी राथन ब्रु वी  
इतर पाींड्याींना पपयया्या पाययाची ी्ंचा  माहे फेब्रुवी ारी ते मे पययकत कायम स्तवी रुपी ाासत 
्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, उक्त स काीी ग् ्रम. ६८५ या वी नाशमनीवी र सा वी ी तलावी  बाींधययासा अ 
डनधीची मागीी शासनाकप े लोकरतिडतडनधीकप न माहे म,े २०१६ मध्ये केली होती, हे ही खरे 
्हे काय, 
(३) गसल्यास, मौा े ालसार येथील सा वी ी तलावी  बाींधययासा अ शासनाकप न क्रियेकती 
कालावी धीमध्ये डनधीची पुतयकता करययात येीार ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय हे खरे ्हे. 
(३) सरर काम शासक्रियेकय रतिचशलत मापरींपात बसत नसल्यामणेु पुढील काययकवी ाही करीेत 
्लेली नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

चािूर (श्ज.लातूर) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच्या दरुवस्त्थेबाबत 
  

(१५)  ९४८०८ (११-०८-२०१७).   श्री.ववनायिराव जाधव-पाुंील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
सावयजननि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाक र (जा.लात र) तालुक्यातील ग्रामीी रु ीालयात रररोा ४०० त े ५०० रु ी 
उपचारासा अ येत गस न तेथे रतियोगशाणा सहाय्यक नसल्यामुणे रु ीाींना २ सरवी स थाींबावी  े
लागत ्हे तसेच रु ीालयातील गर्धकारी वी  कमयकचारी मुख्यालयात राहत नाही, सहाय्यक 
गधीक्षक वी  इतर गनके परे ररक्त गस न बरेच गर्धकारी रतिडतडनयुक्ती वी र पा वी ययात ्ले 
गसल्यामणेु रु ीाची गैरसोय होत ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, याबाबत कायमस्तवी रूपी मुख्यालयात राहीा-या कमयकचा-याींची डनयुक्ती करून 
सरर ग्रामीी रु ीालय काययकक्षम करययाबाबत शासन कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत 
्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
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बुलढाणा श्ज्ह्यातील पाझर तलाव/साठवण तलावाची ४८ िाम ेप्रलांबबत अस्याबाबत 
  

(१६)  ९४८८३ (२७-१०-२०१७).   अॅड.आिाश रु्फां डिर (खामर्ाांव) :   सन्माननीय  जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खामगाींवी  (जा.बुलढाीा) तालकु्यातील ग्ाणी, घारोप–१, घारोप २ वी  गकोली गशा ४ पाझर 
तलावी ाींना सन २०११-१२ मध्ये रतिशासक य मान्यता रतिाप्त झाली होती ्या सवी यक कामावी र म ण 
रतिशासक य मान्यत ेएवी ढा खचयक झाला ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, एवी ढ्या मोठ्या रतिमाीात रक्कम खचयक होकन सुद्धा सरर तलावी ाीं्या सुधाररत 
गींराापरकास मींाुरी नसल्यामुणे कामे रतिलींबबत ्हेत तसेच कोट्यवी धी रुपयाींचा डनधी खचयक 
होकन रेखील त्याचा शेतकऱयाींना फायरा होत नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ्हे काय वी  चौकशीनुसार उपरोक्त ४८ 
तलावी ाीं्या सुधाररत गींराापरकास मान्यता तात्काण रतिरान करययाबाबत शासनाने कोीती 
काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (११-०४-२०१८) : (१) गींशत: खरे ्हे. घारोप-१ तलावी  या योाने व्यडतररक्त 
डतनही योानेवी र झालेला खचयक रतिशासक य मान्यता क्रियेकीं मतीचे मयायकरेत ्हेत. 
(२) वी  (३) मरृ वी  ालसींधारी पवी ाागाकप े ४२ कामे गस न ३४ कामे ाौडतकदृषट्या प ीयक 
झालेली गस न त्याचा शतेक-याींना फायरा होत ्हे. २ काम ेशेतक-याीं्या पवी रोधामुणे सुरु 
झालेली नाही. ६ काम े ा सींपारन मोबरल्या्या गनुी ींगान े शेतक-याीं्या पवी रोधामुणे गप ीयक 
्हेत. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

मािेर्ाव (ता,रेणापूर, श्ज.लातूर) येथे साठवण तलावाच े 
सवेिण िरुन मांजुरी देणेबाबत 

  

(१७)  ९४९६२ (२०-१२-२०१७).   श्री.त्र्यांबिराव शभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माकेगावी  (ता.रेीाप र, जा.लात र) येथ े सा वी ी तलावी ासा अ सा ् गसल्यामुणे वी  
शेतकऱयाींची मागीी वी  सींमती गसल्यान े याप वी आर मींा र गसलेले पी समत्ती न शमणालेले 
सा वी ी तलावी  रद्द करून त्याऐवी ाी सरर स काीी सा वी ी तलावी ाचे सवी ेक्षी वी  कामास मींाुरी 
रेययाबाबत स्तथाडनक लोकारतितीडनर्धनी माहे ऑगस्त्, २०१७ मध्ये वी ा त्याररम्यान मा.ालसींपरा 
मींरी, याीं्याकप ेडनवी ेरनाद्वी ारे मागीी केली ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, मींाुरी रेययात ्लेले परींतु शेतकऱयाीं्या समत्ती गाावी ी रखपलेले वी ा काम 
सुरु न झालेले क्रियेकती सा वी ी तलावी  रेीाप र तालुक्यात ्हेत वी  ती कोीती ्हेत, 
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(३) गसल्यास, सरर सा वी ी तलावी ाची कामे होक शकत नसल्यामुणे सह सा वी ी तलावी  रद्द 
केल्यान ेया खोऱयाींतगयकत पाीी उपलब्ध होकन माकेगावी  सा वी ी तलावी ास मींाुरी रेययाबाबतची 
कोीती काययकवी ाही शासनाने केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) तसेच, सरर माकेगावी  येथ े सा वी ी तलावी ाचे सवी ेक्षी वी  मींाुरीबाबत शासनास क्रियेकती 
कालावी धी लागीार ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे (२३-०५-२०१८) : (१) हे गींशत: खरे ्हे.  
(२) मींा री रेययात ्लेले परींत  शेतक-याीं्या सींमती गाावी ी रखपलेले वी ा काम सुरु न झालेले 
सा वी ी तलावी  रेीाप र तालुक्यात नाहीत.    
(३) वी  (४) रतिस्ततापवी त माकेगावी  सा वी ी तलावी  ता.रेीाप र, जा.लात र या रतिकल्पास पाीी 
उपलब्धता रतिमाीपर रतिाप्त होताच रतिकल्पाचे सवी ेक्षी वी  गन्वी ेी ी हाती घेकन रतिशासक य 
मान्यता घेीेबाबत ्वी श्यक काययकवी ाही करययात ये ल.   
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  
मौ.िौठा ते रहाुंी (ता.िां धार, श्ज.नाांदेड) या रस्त्त्याच्या मन्याड नदीवरील पूल बाांधण्याबाबत 

  

(१८)  ९६२१४ (२६-१२-२०१७).   श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पश्श्चम) :  सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.कौ ा ते राहा्ी (ता.कीं धार, जा.नाींरेप) या रस्तत्या्या मन्याप नरीवी री प ल बाींधययासा अ 
शासनाने मींा री सरली होती तथापप स्तथाडनक लोकरतिडतडनधीन े ग्रामीी रस्तत्यावी रील प लवी ाा 
कोल्हाप री बींधाऱ याची मागीी केली वी  त्यावी र गर्धक्षक गशायींता, लघु शसींचन (ालसींधारी) 
मींपण औरींगाबार याींनी सरनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१६ रोाी वी ा त्यासमुारास मान्यता सरली ्हे, 
हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर्या रतिकल्पास जाल्हार्धकारी, नाींरेप याीं्या मान्यतेगाावी ी बींधाऱयाचे काम 
रतिलींबबत ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, याबाबत शासनान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ?   
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) होय. हे खरे ्हे. 
(२) जाल्हा वी ापी यकक योाना (सवी यकसाधारी) सन २०१७-१८ ्या जाल्हास्ततररय योानेत न सररील 
योाना जाल्हार्धकारी कायायकलय नाींरेप याींनी वी गणली गसल्यामणेु जाल्हार्धकारी याींना या 
योानेस रतिशासक्रियेकय मान्यता रेी ेशक्य झाले नाही. 
(३) सरर योानसे रतिशासक य मान्यता रेययाबाबतचा रतिस्ततावी  शासना्या पवी चाराधीन ्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
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स्त्वयांसेवी सांस्त् थाांना एिापेिा अधधि बालर्हृ चालववण् यास देण् यात आ् याची बाब ुंाुंा 
सामाश्जि ववज्ञान सांस्त् थेच् या सवेिणात आढळून आ्याबाबत 

  

(१९)  ९६३६१ (२६-१२-२०१७).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय मिहला व 
बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एका स्त वी यींसेवी ी सींस्त थेला एकापके्षा गर्धक बालगहृ चालवी य याचा परवी ाना द्यायचा नाही गस े
शासना् या सन २०१३ ् या डनयमात नम र केले गसतानाही गनके सींस्त थाींना एकापेक्षा गर्धक 
बालगहृ चालपवी य यास रेय यात ्ल् याची बाब ्ा्ा सामाजाक पवी ञानान सींस्त थे् या सवी ेक्षीात माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१७ मध्ये वी ा त् या ररम्यान डनरशयकनास ्ली, हे खरे ्हे काय 
(२) गसल् यास, उक् त घ्नेची चौकशी करय यात ्ली ्हे काय 
(३) गसल् यास, चौकशी् या गनुी ींगाने डनयमबाहय काम करीा-या व् यक् तीींवी र शासनाने कोीती 
कारवी ा  केली वी ा करय यात येत ्हे 
(४) नसल् यास, पवी लींबाची सवी यकसाधारी कारीे काय ्हेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२८-०६-२०१८) : (१) गसा सवी ेक्षी गहवी ाल शासनास रतिाप्त झाल्याचे 
सरस न येत नाही.  
(२), (३) वी  (४) रतिश्न उद्् ावी त नाही.  

___________ 
  

चांदर्ड (श्ज.िो्हापूर) तालुक्यातील िे.एल.ई (बेळर्ाांव) रुग्णालय महात्मा रु्फले  
जीवनदायी योजनमेध्ये समावेश िरण्याबाबत 

  

(२०)  ९६९३१ (२७-१२-२०१७).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड) :   सन्माननीय 
सावयजननि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींरगप (जा.कोल्हाप र) तालकु्यातील बहुताींशी ाागातील ानतलेा महात्मा फुले ाीवी नरायी 
्रो य योाने्या उपचाराकररता शमरा रु ीालय लाींब पपत गस न बेणगाींवी  येथील के.एल.  
रु ीालय ावी ण पपत गसल्याने के.एल.  (बेणगाींवी ) रु ीालय महात्मा फुले ाीवी नरायी 
योानेमध्ये समावी ेश करययाबाबत स्तथाडनक लोकरतिडतडनधीींनी मा. मुख्यमींरी याींना सरनाींक १२ 
ा न, २०१७ रोाी लेखी डनवी ेरन सरले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास याबाबत शासनाने कोीती तातपीची काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, त्याची सवी यकसाधारी कारीे काय ्हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१५-०५-२०१८) : (१), (२) वी  (३) पवी द्यमान (म्हीाेच पुवी आरची रााीवी  गाींधी 
ाीवी नरायी ्रो य योाना) महात्मा ज्योडतबा फुले ान ्रो य योानमेध्ये शेाारील 
राज्यातील खाागी रू ीालये गींगीकृत करययाची तरत र नाही. त्यामुणे सरर रू ीालयाचा 
महात्मा ज्योडतबा फुले ान ्रो य योानेमध्ये समावी शे  करययात ्ला नाही. 

___________ 
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पुणे श्ज्हयात व शहरात राजीव र्ाांधी जीवनदायी योजनेमध्ये रूग्णाांना 
शस्त्रकक्रयेसाठी अ्प मदत देण्यात येत अस्याबाबत 

  

(२१)  ९९१०१ (०६-०१-२०१८).   श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :   सन्माननीय सावयजननि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुीे जाल्हयात वी  शहरात रााीवी  गाींधी ाीवी नरायी योानेमध्ये रू ीाींना गल्प मरत केली 
ाात,े हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, खाागी रू ीालयात ज्या शस्तरक्रिये्रमयेसा अ क्रियेकमान ५० हाार रूपयाींचा खचयक येतो 
गशा शस्तरक्रिये्रमयाींसा अ या योानते न फक्त १० हाार ८०० रूपये सरले ाातात, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(३) गसल्यास, सरर शहरात या योानेमध्ये गत्यींत कमी गशा नामाींक त रू ीालयाींचा 
समावी ेश करययात ्ला ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी करुन कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत 
्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०५-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही 
(२) महात्मा ज्योडतबा फुले ान ्रो य योानेंतगयकत (तत्कालीन रााीवी  गाींधी ाीवी नरायी 
्रो य योाना) पवी मा कीं पनीसोबत (नॅशनल इन्शुरन्स कीं पनी शल.) झालेल्या करारानुसार 
रतिोशसायकसचे रर डनश्चीत करययात ्ले ्हेत. तसेच गींगीकृत रू ीालया्या शे्रीीनसुार 
राव्याींची रक्कम गरा केली ाात.े  
(३) हे खरे नाही. 
     योानेंतगयकत पवी मा कीं पनीसोबत (नॅशनल इन्शुरन्स कीं पनी शल.) झालेल्या करारानुसार 
राज्यात एक ी  ४९२ रू ीालये गींगीकृत करययात ्ली ्हेत.  
     योानेतील रू ीालयाींचे गींगीकरी ही ऐज्िक बाब गसल्यामुणे इ्िुक रू ीालये 
योाने्या सींकेतस्तथणावी र ऑनला न गायक सारर करतात वी  त्यानींतर सरर रू ीालयाींच े
डनकी ाीं्या ्धारे ऑडप् करययात येकन रू ीालय गींगीकरी सशमती्या मान्यतेनुसार 
योानेंतगयकत रू ीालयास गींगीकृत केले ाात.े 
     महाराषर राज्यातील योानेंतगयकत गींगीकृत गसलेल्या ४९२ रू ीालयाींपैक  सध्या पुीे 
जाल्हयात २९ रू ीालये गींगीकृत गस न त्यात ०४ शासक य वी  २५ खाागी रू ीालये गींगीकृत 
्हेत. 
(४) वी  (५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

मौ.जुवाठी (ता.राजापूर, श्ज.रत्नाधर्री) येथील जशमन जुवाठी (लघुपाुंबांधारे योजना) 
धरणािररता सांपादीत िेले्या र्फळझाडाांच्या मु्याांिनाचे देयि प्रलांबबत अस्याबाबत 

(२२)  ९९२६४ (२६-१२-२०१७).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौ.ाुवी ा अ (ता.राााप र, जा.रत्नार्गरी) येथील ाशमन ाुवी ा अ (लघुपा्बींधारे योाना) 
धरीाकररता माहे २००९ मध्ये वी ा त्या ररम्यान ेसींपारीत केली होती, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, उक्त धरीातील सींपारीत केलेल्या ग् ्रम.१९६१ वी  १८२७ या के्षरातील 
फणझापाीं्या मुल्याींकनाचे रेयक गद्यापपयांत रेययात ्लेले नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, सररचे रेयक शमणययासा अ गायकरार मागील बऱयाच वी ी ायकपास न मागीी करीत 
्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल्यास, सरर मागीीनसुार शासनान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२३-०५-२०१८) : (१) गींशत: खरे ्हे.  
(२) वी  (३) होय, हे खरे ्हे.  
(४) ाुसींपारना्या गींडतम डनवी ाड्यामध्ये ग् ्रम.१९६१ वी  १८२७ या के्षरातील फणझापाीं्या 
नोंरी घेययात ्लेल्या नव्हत्या. त्यामुणे ग् नीं.१८२७ वी  १६९१ मधील फणझापाींच ेमुल्याींकन 
रतिस्ततावी ास शासन डनीयकय सर.२९/०२/२०१२ गन्वी ये पवी शेी  बाब म्ही न मान्यता रेययात ्लेली 
्हे. योानेस रु.४१५.२८ लक्ष रक्कमेस रतिथम सधुारीत रतिशासक य मान्यता रतिाप्त झालेली 
्हे. योानेच े जव्रतीय सुधारीत रतिशासक य मान्यतेसा अच े रु.९६३.४२ लक्ष रक्कमेच े
गींराापरक तयार करययात ्लेले ्हे. या सधुारीत रतिशासक य मान्यतसेा अ्या 
गींराापरकामध्ये उपरोक्त फणझाप े मुल्याींकनाची रक्कम रु.७.६० लक्ष रक्कमेची तरत र 
करययात ्ली ्हे.  
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
 
 

श्ज्हा पररषदेच्या आरोग्य ववभार्ातील मिहला पररचराांना वतेनात वाढ शमळण्याबाबत 
  

(२३)  ९९२७९ (०३-०१-२०१८).   डॉ.आशशष देशमुख (िाुंोल)  :  सन्माननीय सावयजननि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जाल्हा पररी रे्या ्रो य पवी ाागामध्ये मसहला पररचर नावी ाचे पर डनमायकी करययात ्ले 
त्यावी ेणी पररचराींना ्रो य पररचाररकेसोबत फारशी काम ेनसल्याने हे पर मानधन स्तवी रुपात 
ारययात येक लागले. त्या काणात २० रुपये मसहना मानधन सुरु करययात ्ले होत,े हे खरे 
्हे काय, 
(२) गसल्यास जाल्हा पररी राींतगयकत ्रो य खात्यात मसहला पररचराींना ४० रुपये मानधन 
शमणते, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, जाल्हा परीी र मसहला पररचर कमयकचारी महासींघ सन १९८० पास न क्रियेकमान 
वी ेतनाची मागीी करीत गसनु याीं्या वी ेतनामध्ये वी ाढ करययाबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही 
केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१६-०५-२०१८) : (१) वी  (२) हे खरे नाही. 
     गींशकालीन स्तरी पररचर हे पर उपकें ्ामध्ये ्कृतीबींधानसुार डनमायकी करययात ्ले 
्हे. या पराचे मानधन रतिडतमहा सन १९९४ मध्ये रु.३००/- होते. सद्यजस्तथतीत गींशकालीन 
स्तरी पररचराींना शासन डनीयकय सर.६/९/२०१० गन्वी ये रु.१२००/- रतिडतमहा मानधन शमणते. 
(३) शासन डनीयकय सर.१/१०/२००८ गन्वी ये गींशकालीन स्तरी पररचराींच ेमानधन रु.९००/- करययात 
्ले. तर सर.६/९/२०१० ्या शासन डनीयकयान्वी ये त्याींचे मानधन रु.१२००/- करययात ्ले ्हे. 
तसेच पवी पवी ध लोकरतिडतडनधीीं्या वी  सींघ्ना्या मागययाींनसुार गींशकालीन स्तरी पररचर याीं्या 
मानधनात वी ाढ करययाबाबत वी णेोवी ेणी रतिस्ततावी  पवी त्त पवी ाागाला सारर करययात ्ला होता. 
सरर रतिस्ततावी  वी तेन सधुारीा सशमती -२०१७ ्या पवी चाराथयक सारर करययाबाबत पवी त्त पवी ाागाने 
गशारतिाय सरले ्हे. पवी त्त पवी ाागा्या डनरेशानुसार सींचालक, ्रो य सींचालनालय याींना 
पवी त्त पवी ाागा्या पो य्कलवी र रतिस्ततावी  सारर करययाबाबत कणपवी ले ्हे.  
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही.  

___________ 
  

शभवांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील िृवष ववभार्ाला जलयुक्त  
शशवार योजनदतर्यत शमळाले्या ननधीबाबत 

  

(२४)  १०००८७ (२६-१२-२०१७).   श्री.शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शावी ींपी (जा. ाीे) तालुक्यात कृपी  पवी ाागाला ालयुक्त शशवी ार योानेत एकाजत्मक 
पाीलो्, वी सुींधरा पाीलो् योानाींवी र सन २०१४ त े२०१७ या कालावी धीत क्रियेकती डनधी मींा र 
केला ्हे, 
(२) गसल्यास, सरर डनधीमध न तालुका कृपी  गर्धकाऱ याींनी क्रियेकती योाना राबपवी ल्या वी ा 
राबपवी ययात येत ्हेत, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०९-०४-२०१८) : (१) शावी ींपी तालुक्यात एकाजत्मक पाीलो् व्यवी स्तथापन 
काययक्रममाींतगयकत बॅच १ मधील IWMP ०४ हा एकच रतिकल्प मींा र गस न त्यात रतिस्ततापवी त 
करययात ्लेली पाीलो् पवी कास  काम ेसन २०१३-१४ मध्ये प ीयक झाल्यान ेालयुक्त शशवी ार 
गशायानामध्ये सरर गावी ाींचा समावी ेश नाही. यास्ततवी  सन २०१४ त े २०१७ या कालावी धीत 
ालयुक्त शशवी ार योानते एकाजत्मक पाीलो् व्यवी स्तथापन काययक्रममातील कामाींवी र डनधी मींा र 
झालेला नाही.  
(२) वी  (३) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  
 



पवी .स. ४२५ (18) 

ओरोस (श्ज.शसांधुदरु्य) येथील एिाश्त्मि पाणलोुं व्यवस्त्थापन िाययक्रमातांर्यत  
रे्फज-२ च्या िां राुंी िमयचाऱ् याांना मुदतवाढ देण्याबाबत 

  

(२५)  १००५३० (२६-१२-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओरोस (जा.शसींधुरगुयक) येथील एकाजत्मक पाीलो् व्यवी स्तथापन काययक्रममातींगयकत फेा-२ ्या 
कीं रा्ी कमयकचाऱ याींना मुरतवी ाढ रेययात ्ली नाही, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, कीं रा्ी कमयकचाऱ याींना मुरतवी ाढ न सरल्यान े शसींधुरगुयक जाल्हयातील ३२ 
कमयकचाऱ याींवी र उपासमारीची वी णे ्ली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, सरनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१७ रोाी मागील डनयुक्तीची तारीख सींपली गस न 
मसहनाारात फेरडनयुक्तीबाबत कोीतेच ्रेश रेययात ्लेले नसल्यान ेपाीलो् कमयकचाऱ याींनी 
धरीे ्ींरोलन सुरु केले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ्हे काय, त्यात काय ्ढण न ्ले, 
तरनुसार कीं रा्ी कमयकचाऱ याींना मुरतवी ाढ रेययाबाबत शासन स्ततरावी र कोीती काययकवी ाही केली वी ा 
करययात येत ्हे ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०९-०४-२०१८) : (१), (२) वी  (३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) कें ् शासना्या सर. २/११/२०१७ ्या परानुसार बॅच २ सा अचा कालावी धी सर. ३१.३.२०१८ 
पयांत डनजश्चत करययात ्ला ्हे. त्यानुसार बचॅ-२ मधील काययकरत मनुषयबणा्या सेवी ा  
सर.३१ माचयक, २०१८ पयांत घेययाबाबत वी सुींधरा पाीलो् पवी कास यींरीा, पुीे याींनी सर.४.१.२०१८ 
्या परान्वी ये कणपवी ले ्हे. 
  

___________ 
  

मोरेवाडी (ता.आष्ट्ुंी, श्ज.बीड) येथील तलावाच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(२६)  १००५८७ (२६-१२-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े (आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय  जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोरेवी ापी (ता.्ष्ी, जा.बीप) येथील तलावी  नाररुुस्तत झाला गसल्यान ेत्या्या ररुुस्ततीची 
मागीी मा. स्तथाडनक लोकरतिडतडनधी याींनी शासनाकप ेकेली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर मागीी्या गनुी ींगाने मोरेवी ापी येथील तलावी ा्या ररुुस्ततीचे काम तातपीने 
सुरु करययाबाबत शासनाकप न ्ातागायत कोीती काययकवी ाही करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) वी  (३) मोरेवी ापी तलावी ाचे साींपवी ा बाींधकाम फु्लेले गसल्यान ेयोानेत सींकल्पीत क्षमतेन े
पाीीसा ा होत नाही, त्याकररता करययात ्लेल्या सपवी स्ततर सींयुक्त मोाीी नुसार सरर 
तलावी ा्या साींपवी ा वी  इतर गनुी ींगीक कामाीं्या ररुूस्तती्या गींराापरकास लघुशसींचन 
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(ालसींधारी) पवी ााग, बीप कायायकलयान ेताींबरक मान्यता सरली ्हे. त्यास गनुसरून मोरेवी ापी 
तलावी ा्या ररुूस्तती कामाचा रतिस्ततावी  मुख्य गशायींता,पुीे याींचमेाफयक त शासनास सारर करययात 
येत ्हे. डनधी्या उपलब्धतनेुसार रतिापीस चीला मान्यता रेययाबाबत शासन स्ततरावी र डनीयकय 
घेययात ये ल. 

___________ 
  

राज्यात जलयुक्त शशवार अशभयानात समावेश असले्या र्ावाांसाठीच खोदाइयच्या  
िामासाठी यांरसामुग्री देणा-या र्ावाांना इांधनाच्या खचायपोुंी शासन आधथयि 

मदत देण्याची अुं शशधथल िरण्याबाबत 
  

(२७)  १००८४९ (२६-१२-२०१७).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (िहांर्णघाुं), 
अॅड.आशशष शलेार (वाां्े पश्श्चम), श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ‘गाणमुक्त धरी गाणमुक्त शशवी ार’ गशायानाला गती रेताना लोकसहाागात न 
केल्या ााीाऱ या खोराइयक्या कामासा अ यींरसामुग्री रेीा-या गावी ाींना इींधना्या खचायकपो्ी शासन 
्र्थयकक मरत रेीार गसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले 
्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, ालयुक्त शशवी ार गशायानात समावी ेश गसलेल्या गावी ाींसा अच ही मरत रेययाची 
ग् ्रेशात  ेवी ल्यामुणे समावी शे न झालेल्या गावी ाींना गाण काढता येीार नाही, हे ही खरे 
्हे काय, 
(३) गसल्यास, यामुणे शासनान े डनीयकय घेवी  न सरर ्रेशातील उपरोक्त ग् शशथील 
करययाबाबत कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२४-०५-२०१८) : (१) वी  (२) शासन डनीयकय सर.०६ मे, २०१७ गन्वी ये गाणमुक्त 
धरी गाणयुक्त शशवी ार योानेस मान्यता सरलेली गस न  या योानेतींगयकत राज्यातील सवी यक 
स काीी २५० हेक््र पेक्षा कमी लाा के्षर गसलेल्या धरीाींमधील गाणाची मागीी शेतकऱयाींनी 
केल्यास गाण काढययासा अ लागीाऱया इींधनाचा खचयक शासनाद्वी ारे केला ाातो. 
(३) वी  (४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  
जवडी (ता.अांजनर्ाव सुजी, श्ज.अमरावती) येथे जलयुक्त शशवार योजनेच्या ननिृष्ट्ुं िामाबाबत 
  

(२८)  १०१६५२ (२६-१२-२०१७).   श्री.रमेश बुांदीले (दयायपूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ावी पआर (ता.गींानगावी  सुाआर, जा.गमरावी ती) येथ ेालसींधारी स्तथाडनकस्ततर रयायकप र गींतगयकत 
गावी तलावी ाचे काम गींराापरकारतिमाीे करययात ्ले नाही तसेच तलावी ामध्ये पाीी येययासा अ 
यो य उपाय योाना करययात ्ली नसल्यान ेपाीीसा ा झाला नाही, हे खरे ्हे काय, 



पवी .स. ४२५ (20) 

(२) सररील ालयुक्त ्या चकु ्या कामाबाबत चौकशी करून काययकवी ाही करययाबाबत 
लोकरतिडतडनधीनी जाल्हास्ततरावी र मागीी केली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, उक्त गावी तलावी ाचे काम प ीयक करून चुक च े काम करीाऱया गर्धकाऱयावी र 
कोीती कारवी ा  करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१७-०५-२०१८) : (१) हे गींशत: खरे ्हे.  
     ावी पआर (ता.गींानगावी ) येथील सा वी ी तलावी ामध्ये २४.३४ सघमी पाीीसा ा गपेक्षक्षत 
होता. परींतु गत्यल्प पावी साणा झाल्यामुणे सरर तलावी ात पाीीसा ा होक शकला नाही. 
(२) यासींराायकत डनवी ेरन रतिाप्त झाल्याचे ्ढण न ्लेले नाही गस े जाल्हार्धकारी याींनी 
कणपवी ले ्हे. 
(३) रतिस्ततुत सा वी ी तलावी ाचे उवी यकररत काम रतिगतीपथावी र गस न काम समाधानकारकपीे प ीयक 
झाल्यानींतरच कामाचे गींडतम रेयक गरा करययात येीार ्हे.  
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही.    

___________ 
 

  
औसा (श्ज.लातूर) येथील तावरजा व तेरणा नदीवर शसमदुं बांधाऱ्याांच्या मांजूरीबाबत 

  

(२९)  १०१९०६ (२६-१२-२०१७).   श्री.बसवराज पाुंील (औसा) :   सन्माननीय  जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ालयुक्त शशवी ार गशायानाींतगयकत नरी/ओढा/नाल्याचे पुनाआरवी न करययात ्लेल्या गावी ाला 
रतिोत्साहन रेययासा अ गशासरीा्या माध्यमात न काययक्रमम राबपवी ययास सरनाींक ८ डपसेंबर, 
२०१५ ्या शासन डनीयकयाद्वी ारे मान्यता रेययात ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरनाींक १६ माचयक, २०१७ रोाी मुींब  येथे मा.ालसींधारी मींरी याींच े
गध्यक्षतेखाली लात र जाल््यातील रतिाप्त रतिस्ततावी ाींस नरी पुनाआरवी न गींतगयकत नवी ीन शसमें् बींधारे 
घेययास तत्वी त: परवी ानगी रेययात ्ली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, औसा (जा.लात र) येथील तावी राा वी  तेरीा नरीवी र शसमें् बींधारे मींा र झाले 
गथवी ा नाही, याबाबत कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) गसल्यास, सरर शसमें् बींधाऱयाींची कामे डनजश्चत क्रियेकती कालावी धीत सुरु करययात येीार 
्हे ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१६-०४-२०१८) : (१) वी  (२) होय, हे खरे ्हे. 
(३) वी  (४) लात र जाल्हयातील डनलींगा, शशरूर, गनींतपाण, रेवी ीी, औसा वी  रेीाप र 
तालुक्यातील तेरीा, तावी राा, माींारा, धरीी वी  रेवी  नरीवी र सींयुक्तपीे ३० शसमें् नाला 
बाींधासा अ रू.५०० लक्ष डनधी पवी तरीास शासन पर सर.१०/८/२०१७ गन्वी ये तत्वी त: मींा री 
रेययात ्ली ्हे. पावी साणयामणेु नरी/नाल्यास पाययाचा रतिवी ाह गसल्यामणेु सवी ेक्षीाच ेकाम 
होक शकले नाही. सवी ेक्षीाचे काम हाती घेकन बींधाऱयाचे सा वी ी क्षमता वी  ्र्थयकक मापरींप 
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याींची पपताणीी करययाच े काम रतिगतीपथावी र ्हे. पपताणीी नींतर ्र्थयकक मापरींपात 
बसीाऱया बींधाऱयाच े गींराापरक तयार करून ताींबरक वी  रतिशासक्रियेकय मान्यतेची काययकवी ाही 
करययात ये ल.  

___________ 
  

मौज ेपेठ (ता.धचखली, श्ज.बुलडाणा) येथील पैनर्ांर्ा नदीवरील  
िो्हापुरी बांधारा िायायन्वीत िरणे बाबत 

  

(३०)  १०२०२२ (२६-१२-२०१७).   श्री.राहुल बों्े (धचखली), श्री.हषयवधयन सपिाळ (बलुढाणा) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौाे पे  (ता.र्चखली, जा.बुलपाीा) येथील पैनगींगा नरीवी रील गत तीन वी ी ायकप वी आर ४५ लक्ष 
रूपये खचयक करून लघु पा्बींधारे पवी ाागामाफयक त बाींधययात ्लेला कोल्हापुरी बींधारा गरयाप 
पयांत कायायकन्वी ीत झाला नसल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास 
्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सरर कोल्हापुरी बींधारा कायायकन्वी ीत करययासा अ वी  शसींचनाचा गनुशेी  ारून 
काढययासा अ शासनाकप न कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबनाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (०४-०४-२०१८) : (१) वी  (२) होय, हे खरे ्हे. 
     मौाे पे  (ता.र्चखली, जा.बुलपाीा) येथील पनैगींगा नरीवी रील कोल्हापुरी बींधाऱयाच े
ावी णपास ८० % काम प ीयक झालेले गस न सरर कामावी र रु. ४२,१३,४३९/- इतका खचयक झालेला 
्हे. सरर योानेच े काम सुरु गसताींना श्री. सुखरेवी  शशवी ााी राागुरे वी  इतर तीन याींनी 
सरनाींक ५/८/२०१४ रोाी कीं रा्राराचे पोकलॅन्प मशीनने को.प. बींधाऱया्या पाव्या बााुकपील 
स्तलॅप वी  सेंरीींग तोपले तसेच कीं रा्रारा्या ऑफरे्रला ाीवी  े मारययाची धमक  सरली गशी 
त्रमार कीं रा्राराने पोलीस स्त्ेशनला सरल्यामणेु रतिकरी  न्यायरतिपवी ष् झाले ्हे.  करीता 
सरर योाना गप ीयक गवी स्तथेत गस न कायायकन्वी ीत झाली नाही.        
(३) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

जुन्नर (श्ज.पुणे) तालकु्यातील माांडवी नदीवर िेुंी बांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(३१)  १०२५८६ (०२-०१-२०१८).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :   सन्माननीय  
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाुन्नर (जा.पुीे) तालुक्यातील ओत र, रोहकपी ्ींबेगव्हाी, पाचघर, र्चल्हेवी ापी, 
गसहीवी ेवी ापी, माींरारीे, काययकके्षर गसलेल्या गावी ाींमध्ये कायमस्तवी रूपी ाासीारी पाीी ी्ंचाइयक 
त्वी रीत र र होययासा अ माींपवी ी नरीवी र के्ी बींधारा बाींधययाबाबत माींपवी ी नरी पाीी हक्क बचावी  
कृती सशमतीन े तसेच ्ींबेगव्हाी, पाचघर ग्रामपींचायतीनेही  रावी  डनगयकशमत करून 
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मा.ालसींधारी राज्यमींरी याीं्याकप ेसरनाींक २४ माचयक, २०१५ रोाी वी ा त्या समुारास सपवी स्ततर 
डनवी ेरन सारर केले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सररह  मागीी्या गनुी ींगाने सरनाींक १६ माचयक, २०१६ रोाी मा.ालसींधारी 
राज्यमींञ्या्या गध्यक्षतेखाली सवी यक सींबींर्धताींची एक बै क होवी  न सररह  बै क त कृती सशमतीन े
सारर केलेल्या मागययाबाबत डनीयकय घेययात ्ले गस न माींपवी ी नरीवी र मेंगाणवी ापी वी  गन्य 
एका स काीी कोल्हाप र पध्रतीचा बींधारा बाींधययास मींा री रेययात ्ली ्हे, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(३) गसल्यास, सररह  बै क त घेययात ्लेल्या डनीयकयाची गींमलबाावी ीी न झाल्यामुणे 
स्तथाडनक लोकरतिडतडनधीींनी सरनाींक २३ ऑगस्त्, २०१६ रोाी मा.ालसींधारी मींरी याीं्याकप े
लेखी डनवी ेरनाद्वी ारे तात्काण डनीयकयाची गींमलबाावी ीी करययाबाबत मागीी केलेली ्हे, हे ही 
खरे ्हे काय,  
(४) गसल्यास, सरर मागीीनुसार माींपवी ी नरीवी र रोन स काीी कोल्हाप र पध्रतीचे बींधारे 
बाींधययाबाबत शासनाने कोीती कायवी ायकही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (१३-०४-२०१८) : (१), (२) वी  (३) होय. 
(४) माींपवी ी नरीवी र ्ींबेगव्हाी (पाचघर ्मरा ) या स काीी को.प.बींधा-याचे सपवी स्ततर 
सवी ेक्षी करुन रु.२३७.७१ लक्ष क्रियेकीं मतीचे गींराापरक तयार करययात ्ले ्हे. रतिस्ततापवी त 
को.प.बींधा-याची सा वी ी क्षमता १४०.८० स.घ.मी. गस न रतिती स.घ.मी. क्रियेकीं मत रु.१,६८,८२८/- 
इतक  येत ्हे. रतिचशलतमापरींपानुसार रतिडत स.घ.मी. क्रियेकीं मत रु.७७,७४४/- इतक  ्हे. त्यामुणे 
सरर योाना ्र्थयकक मापरींपात सफल होत नाही. तसेच रोहकपी (वी ाघररी चोंपीओढा) या 
स काीी शसमें् कााँ्रम ् बींधारा योानेसा अ सपवी स्ततर सवी ेक्षी करुन रु.३२.०५ लक्ष क्रियेकीं मतीच े
गींराापरक तयार करययात ्ले ्हे. रतिस्ततापवी त शसमें् कॉ्रम ् बींधा-याची सा वी ी क्षमता 
२१ स.घ.मी. इतक  गस न रतिडत स.घ.मी. क्रियेकीं मत रु. १,५२,६१९/- इतक  येत ्हे. रतिचशलत 
मापरींपानुसार रतिडत स.घ.मी.क्रियेकीं मत रु.७७,७४४/- इतक  ्हे. त्यामुणे सरर योाना ्र्थयकक 
मापरींपात सफल होत नाही. 
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

पालघर श्ज्हयातील िृषी बांधाऱ्याचे बाांधिाम ननिृष्ट्ुं दजायचे अस्याबाबत 
  

(३२)  १०२८६४ (२६-१२-२०१७).   श्री.पास्त्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जाल्हयातील पाीलो् के्षराचा कायापाल् करून ामीन ओशलताखाली यावी ी 
याकररता कृी ी बींधाऱयाचे बाींधकाम डनकृष् राायकचे गस न सरर बाींधकामात गैरव्यवी हार झाल्याच े
सरनाींक १२ नोव्हेंबर, २०१७ रोाी वी ा त्या समुारास डनरशयकनास ्लेले ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, सरर रतिकरीी शासनाने चौकशी केली ्हे काय, 
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(३) गसल्यास, त्यानुसार गैरव्यवी हार करीाऱया सींबींर्धत गर्धकारी वी   ेकेरार याीं्या शासनान े
कोीती कारवी ा  केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (०९-०४-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही.   
(२), (३) वी  (४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

मेहुणबारे, (श्ज.जळर्ाव) ग्रामीण रुग् णालय अधधपररचाररिा सांवर्ायतील पदाांबाबत 
  

(३३)  १०३५८३ (०६-०१-२०१८).   श्री.उन्मेश पाुंील (चाळीसर्ाव) :   सन्माननीय सावयजननि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेहुीबारे (जा.ाणगावी ) ग्रामीी रु  ीालय गर्धपररचाररका सींवी गायकतील ७ परे मींाुर गस न 
फक् त ३ परे ारली गस न ४ परे ररक् त गसल् याच ेडनरशयकनास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल् यास, सरर ारय यात ्लेल् या ३ पराींपकै  १ गर्धपररचाररकेची बरली जाल् हा 
रु  ीालय, ाणगावी  येथ ेसन २०१६ मध् ये करय यात ्ली ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल् यास, फक् त २ गर्धपररचाररका काययकरत गसल् यामणेु ३० खा्ाींच े रु  ीालय 
चालपवी य यात गनेक गपचीी डनमायकी होत ्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल् यास, ग्रामीी रु  ीालय मेहुीबारे या रु  ीालयातील गर्धपररचाररकेची ०५ ररक् त परे 
तातपीन ेारय याबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही केली ्हे, 
(५) गद्यापपयांत कोीतीच काययकवी ाही केली नसल् यास होीा-या पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१६ मध्ये एका गर्धपररचारीकेची जाल्हा रु ीालय, ाणगावी  येथे बरली झालेली 
होती परींत ुत्याींना काययकमुक्त करययात ्लेले नव्हते 
(३) वी  (४) हे खरे नाही. 
     सन २०१७ ्या सवी यकसाधारी बरल्या वी  माहे ऑगस्त् २०१७ मध्ये सरण सेवी ेद्वी ारे 
गर्धपररचारीकाींची ६ परे ारययात ्लेली ्हेत. 
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

जलसांधारण ववभार्ाच्या िेरीय रचनेमध्ये सवय पाणलोुं  
िमयचाऱ् याांचा समावशे िरण्याबाबत 

  

(३४)  १०३७६३ (२६-१२-२०१७).   डॉ.आशशष देशमखु (िाुंोल) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक पाीलो् व्यवी स्तथापन काययक्रमम, ग्रामीी पायाा त पवी कास डनर्ध रतिकल्प तसेच 
पजश्चम घा् पवी कास  रतिकल्पात महाराषरात ४५०० पाीलो् कमयकचारी उ्चशशक्षक्षत वी  गनाुवी ी 
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गसे पवी पवी ध परावी र कृपी  ्यकु्त स्ततरावी रुन (वी सुींधरा पाीलो् पवी कास यींरीा पुीे) ते 
पवी ाागीयस्ततरावी र, जाल्हास्ततरावी र, तालुकास्ततरावी र गेल्या  सात ते ्  वी ी ायकपास न ाल, ाींगल 
ामीन, ानता ्णी ानावी र या मुला त घ्का्या सींवी धयकन वी  पवी कासासा अ काम करीत ्हे, 
हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, उपरोक्त रतिकल्पासा अ कें ्ाने मागयकरशयकन स ची  रलेली गस न त्याला वी गण न 
पाीलो् काययक्रममातील उपाीपवी का पर कमी केले गस न पाीलो् कामा्या ्क्केवी ारी नुसार 
काही कमयकचारी याींना गडतरीक्त  रवी  न कामावी रून काढ न ्ाकययात ्ले गस न पाीलो् 
रतिकल्पातील बाँच ्रम. १ वी  २ याींच ेबसहगयकमन रतिक्रिये्रमया प ीयक न करता बींर करययात येकन १७८८ 
कमयकचारी बेरोागार गस न तर काही पाीलो् रतिकल्प स्तवी यींसेवी ी सींस्तथेला पवी लीन केल्यान े
पाीलो् के्षरातील ३ कमयकचारी रोागारीपवी ना बेरोागार झाले ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, एकाजत्मक पाीलो् व्यवी स्तथापन काययक्रममागींतगयकत महाराषरात बाँच ्रम. १ २३९ 
रतिकल्प होते बाँच ्रम. २ ला महाराषर शासनाची वी सुींधरा पाीलो् पवी कास यींरीा, पुीे या नोपल 
एान्सीन ेकें ् शासनाकप ेमुरतवी ाढीसा अ माहे माचयक, २०१८ पयांत पा पवी ययात ्लेला रतिस्ततावी  
गद्यापही मींा र करययात ्ला नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल्यास, ालसींधारी पवी ाागा्या के्षरीय रचनमेध्ये सवी यक पाीलो् कमयकचारी याींचा 
समावी ेश करययाबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येीार ्हे ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२४-०५-२०१८) : (१) होय, गींशत: खरे ्हे.  
     वी सुींधरा पाीलो् पवी कास यींरीेगींतगयकत ८ ाानेवी ारी, २०१८ रोाी ११०४ इतके मनुषयबण 
कीं रा्ी तत्वी ावी र सेवी ापुरवी  ारार सींस्तथेमाफयक त पाीलो् पवी कास कामाशी डनगपीत कामासाीं अ 
काययकरत ्हे ्णी पजश्चम घा् पवी कास काययक्रममाींतगयकत सन २०१०-११ पास न सन २०१४-१५ 
पयांत ८८ इतके मनुषयबण कीं रा्ी तत्वी ावी र सेवी ापुरवी  ारार सींस्तथेमाफयक त पाीलो् पवी कास 
कामाशी डनगपीत कामाींसा अ काययकरत होते. 
(२) बॅच ६ मधील उपाीपवी का तञानाऐवी ाी कडनष  गशायींता पर ारययाचा डनीयकय झालेला 
्हे. 
     पाीलो् पवी कास काम े७५ ्क्के प ीयक झालेल्या रतिकल्पातील ३ पराींऐवी ाी १ गथवी ा २ परे 
कामा्या ्वी श्यकतेरतिमाीे चाल ु ेवी ययाचा डनीयकय घेययात ्ला ्हे. 
     बॅच-१ चा कालावी धी प ीयक झाल्यानुसार रतिकल्पामधील मनुषयबणा्या सेवी ा समाप्त 
करययात ्ल्या बसहयकगमनाची रतिक्रिये्रमया वी  रतिशशक्षी माचयक, २०१७ प वी आर करययात ्ले. 
     बॅच-२ बाबत कें ् शासना्या सर. ११/०४/२०१७  ्या परानुसार सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
कालावी धी प ीयक होत गसल्यामणेु रतिकल्पातील मनुषयबणा्या सेवी ा समाप्त करययात ्ल्या 
तथापप कें ् शासना्या सर.२/११/२०१७ रोाी्या परानुसार बॅच-२ सा अ माचयक, २०१८ पयांत 
मुरत रेययात ्ली. 
(३) नाही. 
     कें ् शासनाची मींा री रतिाप्त झाली गस न राज्यस्ततरीय मींा री सशमतीची रतिस्ततावी ास 
मान्यता शमणाली ्हे. 
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(४) नाही. काययकवी ाही करययात ्ली नाही. 
     रतिधानमींरी कृपी  शसींचन योाना- पाीलो् पवी कास ही योाना कें ् पुरस्तकृत योाना 
्हे. सरर योानेकरीता कें ् शासनान े सरलेल्या सामा क मागयकरशयकक सुचना (२०११) नुसार 
्वी श्यक गसीारे मनुषयबण, रतिकल्प कालावी धीपयांत कीं रा्ी तत्वी ावी र घेययात ्ले ्हे.  
मागयकरशयकक स चना मुद्दा ्रम. १७ येथे कायमस्तवी रुपी मनुषयबण तयार करययात येक नये गशा 
स चना नम र केल्या ्हेत. कें ् शासना्या सर.२.२.२०१७ ्या परान्वी ये केवी ण, सध्या काययकरत 
वी  उपलब्ध मनुषयबणा्या मयायकरेत (Rationalization) काम करावी  ेगस ेस र्चत केले ्हे. 

___________ 
  

उरण तालुक्यातील (श्ज.रायर्ड) धचरनेरच्या इां्ायणी डोंर्र पररसराच्या आर्ीबाबत 
  

(३५)  १०५२६५ (०७-०४-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरी तालुक्यातील (जा.रायगप) र्चरनेर्या इीं्ायीी पोंगर पररसराला माहे ाानेवी ारी, 
२०१८ मध्ये वी ा त्याररम्यान ्ग लागली, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, या ्गीत ाैवी वी नस्तपती वी  पशुपक्षाींना हानी पोहचली ्हे, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(३) गसल्यास, ही ्ग लागययाची कारीे काय ्हेत, गशा रतिकारे पुन्हा ्गी लाग  नये 
याकररता कोीत्या खबररारी्या उपाययोाना केल्या ्हेत वी ा करययात येत ्हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१) उरी तालुक्यातील (जा.रायगप) र्चरनेर्या 
इीं्ायीी पोंगर पररसरातील मौाे कणींबसुरे वी न सीं.न. १६६ वी  १६७ मध्ये माहे ाानेवी ारी, २०१८ 
मध्ये ्ग (वी ीवी े) लागल्याचे डनरशयकनास ्लेले गसुन त्यामध्ये एक ी ११.०० हे. के्षर ाणाले 
्हे. 
(२) सरर ्गीमध्ये गनके पशु पक्षयाींच े ानाीवी न उद्ध् वी स्तत झाल्याच े तसेच पोंगरात 
गसलेल्या औी धी वी नस्तपतीही ाण न खाक झाल्याच ेडनरशयकनास ्लेले नाही.   
(३) सररची ्ग गञानात इसमाने लावी ली गस न ्रोपी शमण न ्लेला नाही. त्याबाबत 
वी नगुन्हा नोंरपवी ययात ्लेला ्हे. वी नवी ीवी ा रतिाावी ीपीे डनयींरीत करीेसा अ वी नके्षरात ्ग 
लागल्यानींतर वी नपवी ाागातील कमयकचारी वी  वी नसींरक्षी सशमती मधील सरस्तयाीं्या सींयुक्त 
सहाागात न ्ग तात्काण ््ोक्यात ्ीययासा अ रतियत्न केले ाातात. तसेच 
सशमत्याींमधील सरस्तय वी  के्षबरय कमयकचारी याींचेमाफयक त ानाागतृीद्वी ारे ्गी्या घ्नेवी र 
डनयींरी  ेवी ले ााते. हॅलो फॉरेस्त् १९२६ हा ्ोल फ्र  ्रममाींक सुरु केल्याने ग्रामस्तथाकप न 
मासहती रतिाप्त होताच त्या ्धारे तात्काण घ्नास्तथणी पोहच न ्गीवी र डनयींरी शमणवी ीे 
शक्य ााते. 

 
___________ 
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शासिीय वैद्यिीय सेवेत िाययरत असताना खासर्ीत सेवा देणाऱ् याांमध्ये मेलडिल व मेयोच्या 
डॉक्ुंराांसह नार्पुरातील ३९ डॉक्ुंराांचा सहभार् आढळ्याबाबत 

  

(३६)  १०६०१५ (०७-०४-२०१८).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासक य वी ैद्यक य सेवी ेत काययकरत गसताना खासगीत सेवी ा रेीाऱ याींमध्ये मेडपकल वी  
मेयो्या पॉक््राींसह नागपुरातील ३९ पॉक््राींचा सहााग ्ढणल्याची बाब माहे डपसेंबर, २०१७ 
मध्ये वी ा त्याररम्यान डनरशयकनास ्ली, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करययात ्ली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, चौकशी्या गनुी ींगाने रोी ी ्ढणीाऱ या पॉक््राींवी र शासन कोीती कारवी ा  
करीार ्हे वी ा केली ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
श्री. धर्रीष महाजन (१५-०५-२०१८) : (१) हे गींशत: खरे ्हे. 
(२) (३) वी  (४) हे खरे ्हे. गडतपवी शेी ोपचार रु ीालय, नागप र येथे महात्मा फुले ान 
्रो य योानेतींगयकत राखल रु ीावी र खाागी रवी ाखान्यात उपचार केले रतिकरीी रतिाप्त 
त्रमारी्या गनुी ींगान े चौकशी करययात ्ली गस न सींबींर्धत १ सहयोगी रतिाध्यापक याींचेवी र 
शशस्तताींगपवी ी यक कारवी ा  सरुू करीेची बाब रतिस्ततापवी त ्हे. तसेच १ सहाय्यक रतिाध्यापक 
याींचेवी र शासन ञानापन सर.२३.०४.१८ गन्वी ये रोी ारोप बाावी  न पवी ाागीय चौकशी ्रेशशत केली 
्हे. 

___________ 
  

मौज ेमासेवाडी दरु्नबाडी (ता.र्डिहांग्लज, श्ज.िो्हापूर) येथील पाझर तलावाबाबत 
  

(३७)  १०७१५० (३१-०३-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदर्ड), श्री.जयांत पाुंील 
(इस्त्लामपूर), श्री.हसन मुश्रीर्फ (िार्ल), श्रीमती सुमन पाुंील (तासर्ाव - िवठेमहाांिाळ) : 
सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौाे मासेवी ापी रगुनवी ापी (ता.गपसहीं ला, जा.कोल्हाप र) येथील पाझर तलावी ास रतिशासक य 
मान्यता वी  डनधी शमण नही तलावी ा्या कामास गद्याप सुरुवी ात करययात ्ली नाही, हे खरे 
्हे काय, 
(२) गसल्यास, त्याची कारीे काय ्हेत, 
(३) तसेच सरर तलावी ाचे काम तातपीन े करीेबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही केली वी ा 
करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे (२३-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे ्हे. 
(२) बाधीत शेतक-याींनी या योानेस डतव्र पवी रोध केल्याने, ाुसींपारन करता ्ले नाही. 
योाने्या ाुसींपारना्या गींडतम डनवी ाड्याची काययकवी ाही सरनाींक २१/१०/२००६ रोाी पुीयक करुन 
गींडतम डनवी ाड्याची रक्कम रु.१४.१० लक्ष महस ल पवी ाागास गरा करययात ्ली होती. 
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तथापप, बाधीत शेतक-याींनी रक्कम जस्तवी कारययास  ाम पवी रोध केल्याने सरर रक्कम महस ल 
पवी ाागाने परत केली ्हे. 
(३) बाधीत शेतकऱ याींचा पवी रोध कमी करययासा अ शेतक-याींना योानेच ेमहत्वी  प्वी  न 
रेीेबाबत ालसींधारी वी  महस ल प  वी ाागामाफयक त बै का घेययात ्ल्या. तथापप ग्रामस्तथ वी  
शेतकऱ याींचा  ाम पवी रोध गसल्यान ेरतित्यक्ष काम सुरु झाले नाही.  
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

ठाणे व मुांबई या शहराांना जोडणारा अिोले तोलारखखांड या रस्त्त्याच े 
िाम वनववभार्ाच्या मान्यते अभावी प्रलांबबत अस्याबाबत 

  

(३८)  १०७१८१ (३१-०३-२०१८).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.राहुल जर्ताप (श्रीर्ोंदा), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांर् बरोरा (शहापूर), श्री.श्जतद् 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ाीे वी  मुींब  या शहराींना ाोपीारा गकोले तोलारणखींप हा ावी णचा रस्तता ्हे मार 
वी नपवी ाागाची मान्यता न शमणाल्याने या रस्तत्याचे काम रतिलींबबत ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) तसचे चोंढे त े घा्घर रस्तताही  ाीे वी  मुींब  या मागायकला ावी णचा रस्तता ्हे तथापप 
वी नपवी ाागा्या मान्यतगेाावी ी याही रस्तत्याचे काम रतिलींबबत ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, या बाबत शासनाने चौकशी केली ्हे काय वी  त्यानुसार सरर रस्तत्याींना 
वी नपवी ाागाची मान्यता शमणीेबाबत शासनान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१) वी  (२) वी न (सींवी धयकन) गर्धडनयम, १९८० गींतगयकत 
 ाीे वी  मुींब  या शहराींना ाोपीारा गकोले तोलारणखींप तसचे चोंढे ते घा्घर रस्तत्याचा रतिस्ततावी  
वी न पवी ाागास रतिाप्त झालेला नाही. 
(३) वी  (४) कें ् शासना्या मागयकरशयकक स चनाींनुसार कोतणु ते तोलारणखींप णखरेश्वी र ाुयारी 
मागायकबाबतचा रतिस्ततावी  तयार करुन सारर करीेबाबत के्षबरय स्ततरावी रुन सावी यकाडनक बाींधकाम 
पवी ाागास कणपवी ले ्हे. तथापप, सरर रतिस्ततावी  गद्याप वी न पवी ाागास रतिाप्त झालेला नाही. 
वी न (सींवी धयकन) गर्धडनयम, १९८० गींतगयकत रतिकल्प यींरीेकप न रतिस्ततावी  रतिाप्त होताच वी न 
पवी ाागाकप न ्वी श्यक काययकवी ाही तातपीन ेकरययात ये ल. 

___________ 
  

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेडीिल) र्ोंिदयाच्या एमबीबीएस ततृीय 
वषायची मान्यता वाचववण्यासाठी नार्पूरातील मेयो वैद्यिीयेच्या सात सहयोर्ी  

प्राध्यापिाांच्या बद्या र्ोंिदया वैद्यिीयमध्ये िरण्यात आ्याबाबत 
  

(३९)  १०८६०६ (०७-०४-२०१८).   श्री.सुधािर देशमुख (नार्पूर पश्श्चम) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासक य वी ैद्यक य महापवी द्यालय वी  रू ीालय (मेपीकल) गोंसरया्या एमबीबीएस ततृीय 
वी ी ायकची मान्यता वी ाचपवी ययासा अ नागप रातील मेयो वी ैद्यक ये्या सात सहयोगी रतिाध्यापकाीं्या 
बरल्या गोंसरया वी ैद्यक यमध्ये करययात ्ल्याबाबतची बाब माहे ाानेवी ारी, २०१८ ्या 
सुरूवी ातीला डनरशयकनास ्ली ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, या रू ीालयामधील सहयोगी रतिाध्यापका्या बरली वी ैद्यक य शशक्षी वी  औी धी 
्व्ये पवी ाागाने सरनाींक १ ाानेवी ारी, २०१८ ला ररक्त परे न ारल्यामुणे त्याचा रास 
न्यायवी ैद्यकी ास्तर, क्ष-क्रियेकरीशास्तर, स क्षमाीवी शास्तर, गजस्तथव्यींग रोग, बालरोग वी  
शरीरक्रिये्रमयाशास्तर पवी ाागात उपचार घेीाऱया रू ीाींवी र झालेला ्हे, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, या रू ीालयामधील सहयोगी रतिाध्यापकाीं्या बरल्यामुणे मेपीकल रामा केगर 
सें्रचा ‘इन््रव्हेशनल रेपीओलॉाी’ पवी ााग, वी ाढीवी  पीाी्या ाागा सुध्रा गपचीीत ्लेल्या 
्हेत, हे ही खरे ्हे काय, 
(४) गसल्यास, या रू ीालयामधील रामा केगर सें्र्या गपचीी वी  वी ाढीवी  पीाी्या ाागेचा 
रतिश्न बघता सींबींधीत पवी ाागा्या सहयोगी रतिाध्यपकाीं्या बरल्यास स्तथर्गती रेययाबाबत वी  
गनुावी ी सहयोगी रतिाध्यापकाींची तातपीने नमेीुक करययाबाबत कोीती काययकवी ाही करययात 
्ली ्हे वी ा येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. धर्रीष महाजन (०७-०५-२०१८) : (१) शासक य वी ैद्यक य महापवी द्यालय, गोंसरया या 
सींस्तथे्या ततृीय वी ी ायक्या मान्यतसेा अ ाारतीय ्युपवी यकञानान पररी रे्या मानकाींनसुार ररक्त परे 
ारीे ्वी श्यक गसल्यान ेशासन ्रेश सर.१.१.२०१८ गन्वी ये इींसररा गाींधी शासक य वी ैद्यक य 
महापवी द्यालय, नागप र येथील १ वी  शासक य वी ैद्यक य महापवी द्यालय, नागप र येथील ६ गशा 
एक ी ७ सहयोगी रतिाध्यापकाीं्या बरल्या करययात ्लेल्या ्हेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) वी  (४) उपलब्ध मनुषयबणा्या सहाय्याने इतर “इन््रव्हेशनल रेपीओलॉाी” पवी ााग वी  
रु ीसेवी ा काययकरत  ेवी ययात ्ली ्हे. शासन ्रेश सर.१.१.२०१८ गन्वी ये शासक य वी ैद्यक य 
महापवी द्यालय, गोंसरया येथे बरली करययात ्लेल्या सहयोगी रतिाध्यापकाींपकै  बरलीपवी रुद्ध ३ 
गध्यापकाींनी महाराषर रतिशासक य न्यायार्धकरी, नागप र खींपपी  येथ ेम ण गायक राखल केले 
्हेत. मार न्यायार्धकरीाने स्तथर्गती ्रेश पाररत केले नाहीत. 
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

चाांदवड (श्ज.नाशशि) तालकु्यात राहुड उसवाड या पाुंचारीचे िाम  
िां राुंदाराच्या िदरांर्ाईमुळे बांद पड्याबाबत 

  

(४०)  १०९३२० (०७-०४-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाशशक जाल््यातील चाींरवी प तालुक्यात राहुप उसवी ाप या पा्चारीचे काम जाल्हा 
डनयोान सशमतीत न डनधी उपलब्ध करून सुरू करययात ्लेले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, पा्चारीच ेकाम हे कीं रा्रारा्या सररींगा मुणे बींर पपलेले ्हे, हे ही खरे ्हे 
काय, 
(३) गसल्यास, सरर पा्चारीच े काम तातपीन े सुरू करययासह कामास पवी लींब लावी ीाऱया 
कीं रा्रारावी र कारवी ा  करययाबाबत शासनान ेकोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे (२२-०५-२०१८) : (१) वी  (२) होय, हे खरे ्हे. 
(३) वी  (४) लघुशसींचन (ालसींधारी) पवी ााग, नाशशक या कायायकलयाने वी णेोवी णेी परव्यवी हार 
करून सींबींर्धत कीं रा्रारास काम सुरू करून,डनपवी रा शतआरनुसार गुीवी त्तापुवी यकक वी  मुरतीत काम 
प ीयक करीेबाबत कणपवी ले ्हे. 
     सरनाींक ०६/०२/२०१८ रोाी मींरालय, मुींब  येथे मा.मींरी (मरृ वी  ालसींधारी) याींच े 
गध्यक्षतेखाली पवी ी याींक्रियेकत कामाबाबत झालेल्या बै क तील डनीयकयान सार मुख्य गशायींता, 
लघुशसींचन (ालसींधारी), पुीे याींनी सरनाींक २३/०२/२०१८ रोाी के्षबरय ाे् रेकन सींबींर्धत 
कीं रा्रारास तातपीन ेकाम प ीयक करयया्या स चना सरलेल्या ्हेत. तसेच कीं रा्राराने केलेल्या 
सररींगा सा अ डनपवी रा शतयक २ नसुार त्याींस रतिडतसरन रू.१५,०००/- चा रींप, सर.२१/०२/२०१८ पास न 
सुरू करययात ्ला ्हे. 

___________ 
  

बाळापूर (श्ज.अिोला) तालुक्यात हजारो विृाांची तोड िे्याबाबत 
  

(४१)  १०९४७२ (३१-०३-२०१८).   श्री.र्ोवधयन शमाय (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बाणाप र (जा. गकोला) तालकु्यात हाारो वी कृ्षाींची तोप केल्याचे माहे डपसेंबर २०१७ मध्ये 
वी ा त्याररम्यान डनरशयकनास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, उक्त रतिकरीी चौकशी करययात ्ली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, चौकशीच े डनषकी यक काय वी  त्यानुसार काय काययकवी ाही करययात ्ली वी ा येत 
्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१) यवी तमाण वी नवी तृ्तातील गकोला वी नपवी ाागातींगयकत 
गकोला वी नपररके्षरातील बाणाप र तालुक्यात न ााीारा राषरीय महामागयक ्रम.५४८ “सी” लोहारा त े
गींधुरा या द्पवी पररीकरीाचे कामाकरीता वी कृ्षतोपीची परवी ानगी रेीेत ्लेली गस न सरर 
द्पवी पररीकरीाचे कामाकरीता वी कृ्षतोप करीेत ्ली ्हे. 
(२) वी  (३) रतिस्ततुत रतिकरीी डनयमानुसार परवी ानगी रेीेत ्लेली गसल्यान ेचौकशी करीेचा 
रतिश्न उद्् ावी त नाही. 
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(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 
___________ 

  
पाळोदी, रुई, र्ोस्त्ता, शददरूजना (अढाव), रतनवाडी, आमदरी (ता.मानोरा, श्ज.वाशीम) आदी 

पररसरात सार्वान विृाांची तोड अवैधररत्या िे्याबाबत 
  

(४२)  १०९९५२ (०७-०४-२०१८).   श्री.र्ोवधयन शमाय (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाणोरी, रु , गोस्तता, शेंर राना (गढावी ), रतनवी ापी, ्मररी (ता.मानोरा, जा.वी ाशीम) ्री 
पररसरात सागवी ान वी कृ्षाींची तोप गवी ैधररत्या करययात येत गसल्याचे माहे ाानेवी ारी, २०१८ 
मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, रतिस्ततुत रतिकरीी वी न पवी ाागाच ेगर्धकारी वी  कमयकचारी याींच ेसींगनमतान ेसागवी ान 
वी कृ्षाींची तोप करून तस्तकरी केली ाात,े हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, यारतिकरीी शासनाने चौकशी केली ्हे काय, 
(४) गसल्यास, चौकशीनुसार रोी ीींवी र कोीती कारवी ा  करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१) यवी तमाण वी नवी तृ्ताींगयकत गकोला वी नपवी ाागातील 
मानोरा वी नपररके्षराींतगयकत पाणोरी, रु , गोस्तता, शेंर राना (गढावी ), रतनवी ापी, ्मररी 
(ता.मानोरा, जा.वी ाशीम) ्री पररसरात मो या रतिमाीात सागवी ान वी कृ्षाींची गवी ैधररत्या तोप 
करययात येत गसल्याच ेमाहे ाानेवी ारी, २०१८ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले नाही. 
रतिकरीी गावी ालगत झालेली वी कृ्षतोप स्तथाडनक लोकाींकप न शेती, गवी ाारे, क्रियेकरकोण लहान 
इमारती लाकपा्या घरगुती रैनींसरन गराा ाागपवी ीेकरीता झालेच ेडनरशयकनास येते. 
(२), (३) वी  (४) यवी तमाण वी नवी तृ्तातील गकोला वी नपवी ाागाींतगयकत मानोरा वी नपररके्षरातील 
गर्धकारी/ कमयकचारी याींचे सींगनमताने सागवी ान वी कृ्षाींची वी कृ्षतोप करुन तस्तकरी केले ाात 
गसलेच ेडनरशयकनास ्ले नाही. 
(५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

महार्ाांव (श्ज.यवतमाळ) येथे ननांब,ू धचांच, बाभूळ व आांबा या मोठ्या  
झाडाांची तोड होत अस्याबाबत 

  

(४३)  ११०५५६ (३१-०३-२०१८).   श्री.राजद् नजरधन े (उमरखेड) :  सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागाींवी  (जा.यवी तमाण) येथ े डनींब , र्चींच, बाा ण वी  ्ींबा या मोठ्या झापाींची तोप होत 
गसल्याच े माहे डपसेंबर, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ली ्हे, हे खरे ्हे 
काय, 
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(२) गसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ्हे काय, त्यात काय ्ढण न ्ले, 
(३) गसल्यास, चौकशीनुसार रोी ीींवी र कोीती कारवी ा  करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  

श्री. सधुीर मुनर्ांुंीवार (१४-०५-२०१८) : (१) यवी तमाण वी नवी तृ्तातील पुसर वी न पवी ाागातींगयकत 
महागावी  वी नपररके्षरात न ााीाऱया राज्य महामागयक ्रम.३६१ या महामागायकचे चौपररीकरीाचे काम 
सुरु ्हे. सरर रस्तत्याचा रतिस्ततावी  वी नसींवी धयकन गर्धडनयम १९८० गन्वी ये कें ् शासनाकप न 
तत्वी त: मींाुरी रतिरान करीेत ्ली ्हे. वी नामीनीवी रील कोीत्याही रतिाातीची तोप करययात 
्लेली नाही.वी नेत्तर ाशमनीमध न रस्तत्या्या रोन्ही बाा ला ाारतीय राषरीय राज्यमागयक 
रतिार्धकरी माफयक त वी कृ्ष क्ा चे काम वी कृ्षतोप गर्धडनयमान्वी ये ररतसर परवी ानगीन ेसुरु ्हे. 
त्याव्यडतरीक्त इतर कोीत्याही स काीी गवी धै वी कृ्ष क्ा  होत गसल्याच े डनरशयकनास ्ले 
नाही. 
(२) वी  (३) सरर के्षरातील राषरीय महामागयक ्रम.३६१ चौपररीकरीाचे कामास शासनाची मींाुरी 
गस न सरर के्षरामधील शासना्या पवी कास कामाकरीता वी कृ्षतोप गर्धडनयमान्वी ये परवी ानगीन े
होत गस न वी  इतर स काीी गवी धै वी कृ्षतोप होत नसल्यामुणे रोी ीवी र कारवी ा  करययाचा रतिश्न 
उद्् ावी त नाही. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

माांर्रुळ (ता.अांबरनाथ, श्ज.ठाणे) येथील डोंर्राळ ुेंिडीवरील विृ जाळ्याबाबत 
  

(४४)  ११०९४५ (१०-०४-२०१८).   श्री.र्णपत र्ायिवाड (ि्याण पूवय), श्री.नरद् पवार 
(ि्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) माींगरुण (ता.गींबरनाथ, जा. ाीे) येथील पोंगराण ्ेकपीवी रील वी कृ्ष सरनाींक २३ डपसेंबर, 
२०१७ रोाी वी ा त्यासुमारास ााणययात ्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, या पोंगरावी रील वी कृ्ष ााणीाऱ यावी र स्तथाडनक पोशलस स्तथानकाींत गुन्हा राखल 
करययात ्ला ्हे काय  वी  त्यानुसार पुढे कोीती कारवी ा  केली वी ा करय यात येत ्हे, 
(३) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ?  
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१)  ाीे वी नपवी ाागातील बरलाप र वी नपररके्षरातील 
मौा ेमाींगरुण येथ ेलोक सहाागात न घेययात ्लेल्या रोपवी नाला सरनाींक १९.१२.२०१७ रोाी 
स.नीं. १०६, ११३ वी  मौा ेवी सार स.नीं.१३ रोपवी न के्षराला रपुारी १.३० वी ााययाच ेसुमारास ्ग 
लागल्याच े ्ढण न ्ले ्हे.  त्यामध्ये ८ हेक््र के्षरावी रील गींरााे २० हाार रोपाींना 
्गीची झण बसल्याचे सरस न ्ले ्हे.     
(२) रतिकरीी तात्काण रखल घेकन वी नपररके्षर गर्धकारी बरलाप र, के्षरीय कमयकचारी वी  
ग्रामस्तथाीं्या मरतीन े वी नवी ीवी ा पवी झवी ययात  ्ला.  सरर्या वी नगुन्हयाबाबत ाारतीय वी न 
गर्धडनयम, १९२७ गन्वी ये गञानात इसमापवी रुध्र वी नगुन्हा ्रम.७ एफ/२०१७ सरनाींक १९.१२.२०१७ 
गींतगयकत ाारी केला ्हे.   
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     तसेच, सरर्या वी नगुन्हयातील गञानात इसमापवी रुध्र सहल ला न, पोलीस स्त्ेशन, 
उल्हासनगर-५ याींचेकप ेसरनाींक २०.१२.२०१७ गन्वी ये गुन्हा राखल करययात ्ला ्हे. 
(३) पवी लींबाचा रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

नाांदेड श्ज्ह्यातील माहूर वन पररिेराअांतर्यत रामर्ड कि्ला  
पररसरातील जांर्लात लार्ले्या आर्ीबाबत 

  

(४५)  १११९३२ (१०-०४-२०१८).   श्री.सुभाष साबणे (देर्लूर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नाींरेप जाल््यातील माह र वी न पररके्षरागींतगयकत गसलेल्या रामगप क्रियेकल्ला पररसरातील 
ाींगलामध्ये सरनाींक २८ ाानेवी ारी, २०१८ रोाी गचानक ्ग लाग न ाींगलातील मौल्यवी ान 
सागवी ान वी कृ्षासह गसींख्य वी न्याीवी  ाण न गेल्याची घ्ना घपली ्हे, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, या रतिकरीी शासनाने काय चौकशी केली ्हे, चौकशीचे स्तवी रुप काय ्हे, 
(३) गसल्यास, उक्त रतिकरीातील रोी ीवी र कोीती कारवी ा  करययात ्ली वी ा येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१५-०५-२०१८) : (१) सरनाींक २८.१.२०१८ रोाी नाींरेप जाल्हयातील माह र 
वी नपररके्षरातींगयकत माह र डनयतके्षरातील वी न सव्हे नीं.८४ चे कक्ष ्रम.१ A /२ मधील क्रियेकल्ला 
के्षरात ्ग लागल्याचे डनरशयकनास ्ले ्हे. सरर ्गीत १ ते १.५ हे. के्षरातील 
पालापाचोणा वी  गवी त ाणाले गस न वी न्याीवी ाची हानी झाल्याच ेडनरशयकनास ्लेले नाही. 
(२) वी  (३) सरर रतिकरीात ाारतीय वी न गर्धडनयम, १९२७ गन्वी ये गञानात इसमापवी रुध्र 
वी नगुन्हा सरनाींक २९.१.२०१८ गन्वी ये नोंर करययात ्ला ्हे. रतिकरीातील गञानात ्रोपीींचा 
शोध घेययात येत ्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

जव्हार (श्ज.पालघर) तालुक्यात रे््या वषयभरापासून खैराांची िात  
िाढून ववक्री िरणारी ुंोळी सकक्रय अस्याबाबत 

  

(४६)  ११२३१५ (३१-०३-२०१८).   श्री.रुपेश म् हार े (शभवांडी पूवय) :   सन्माननीय वन े मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाव्हार (जा.पालघर) तालुक्यात गेल्या वी ी यकारापास न खैराींची कात काढ न पवी ्रम  करीारी 
्ोणी सक्रिये्रमय गसल्याचे माहे ाानवेी ारी, २०१८ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले ्हे, हे 
खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, याबाबत शासनान ेशोध मोसहम केली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, ्तापयांत क्रियेकती ाीाींना ग्क वी  कारवी ा  करययात ्ली ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ?  
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श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ाव्हार वी नपवी ाागात खैराींची कात काढुन पवी ्रम  करीारी ्ोणी सींक्रिये्रमय गसल्याचे डनरशयकनास 
्लेले नाहीत. गशा रतिकार्या घ्ना घप  नयेत यासा अ के्षरीय गर्धकारी वी  कमयकचारी याींना 
रक्ष राह न वी नाचे सींरक्षीाबाबत स चना रेययात ्ल्या ्हेत. 
(३) वी रील रतिमाी.े 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

चां्पूर श्ज्ह्यातील ताडोबा अांधारी व्याघ्र प्रि्पातील वन िामर्ाराांना  
रे््या आठ मिहन्याांपासनू वेतन शमळालेले नस्याबाबत 

  

(४७)  ११३०४० (३१-०३-२०१८).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चीं्प र जाल्हयातील तापोबा गींधारी व्याघ्र रतिकल्पातील वी न कामगाराींना गेल्या ्  
मसहन्याींपास न वी ेतन शमणालेले नसल्याच ेनुकतचे माहे ाानेवी ारी, २०१८ मध्ये वी ा त्या ररम्यान 
्ले ्हे, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, तसेच कामगाराींच े डनवी ायकहात्याची थकबाक रेखील गेल्या रोन वी ी ायकपास न सतत 
पा पुरावी ा करुनही गरयाप शमणालेली नाही, हे ही खरे ्हे काय, 
(३) गसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ्हे काय, त्यात काय ्ढण न ्ले, 
(४) गसल्यास, तद्नसुार वी न कामगाराींना त्याीं्या हक्काच े पसैे शमणययाकररता शासनान े
कोीती काययकवी ाही केली वी ा करययात येत ्हे, 
(५) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) वी  (५) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

राज्यात वन ववभार्ात वन अधधिाऱ्याांसह इतर िमयचाऱ्याांच्या ररक्त असले्या पदाांबाबत 
  

(४८)  ११३९३० (३१-०३-२०१८).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाुंील (एरांडोल) :  सन्माननीय वने 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वी न पवी ाागात वी न गर्धकाऱयाींसह इतर कमयकचाऱयाींची समुारे २२०० परे ररक्त 
गसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली ्हे काय वी  त्यात काय ्ढण न ्ले, 
(३) गसल्यास, त्यानुसार सरर ररक्त परे ारययाबाबत शासनाने कोीती काययकवी ाही केली वी ा 
करययात येत ्हे 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
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श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (२१-०५-२०१८) : (१) हे खरे ्हे,  
     माहे सप् े्ंबर, २०१७ गखेर वी न पवी ाागातील २२३४ परे ररक्त होती तथापप, माचयक, २०१८ 
गखेर्या गहवी ालानुसार २२०३ परे ररक्त ्हेत. 
(२), (३) वी  (४) माचयक २०१८ गखेर्या गहवी ालानुसार २२०३ परे ररक्त ्हे. यामध्ये सामाजाक 
वी नीकरी, वी न्याीवी , कायय्क योाना, शशक्षी वी  सींशोधन पवी ाागातील पराींचा समावी ेश ्हे.  

सींवी गयक मींा र परे   ारलेली परे ररक्त परे 
ग्-ग ६३८ ५१५ १२३ 
ग्-ब ११२० १०६२ ५८ 
ग्-क १६८०७ १५१८१ १६२६ 
गप-प १५२५ ११२९ ३९६ 
एकुी २००९० १७८८७ २२०३ 

     वी नसींरक्षक वी  मुख्य वी नसींरक्षक परावी र परोन्नती रेययासा अ ाा.वी .स.े गर्धकाऱयाींची 
गनु्रममे १४ वी ी े वी  १८ वी ी  े सेवी ा प ीयक होीे  ्वी श्यक ्हे. त्यारतिमाीे गर्धकारी उपलब्ध 
नसल्याने सरर ररक्त परे ारता येक शकत नाहीत. पवी ाागीय वी न गर्धकारी याींची ३४ परे 
ररक्त ्हेत. सररची परे सहायक वी नसींरक्षक सींवी गायकत न परोन्नती ारययाची काययकवी ाही सुरु 
्हे. सहायक वी नसींरक्षकाींची ५८ परे ररक्त ्हेत. ररक्त गसलेली वी  ३१.०८.२०१८ पयांत ररक्त 
होीारी परे पवी चारात घेकन खुल्या रतिवी गायकतील ८१ परे वी नके्षरपाल सींवी गायकत न परोन्नती रेकन 
ारययास काययकवी ाही सुरु ्हे. त्यापैक  वी नके्षरपालाींची १९ परे, के्षर सव्हेक्षक ४ परे, वी नपाल 
३५५ परे वी नरक्षक ५३१ परे वी  सव्हेक्षक ४३ परे ररक्त ्हे. सरर परे ारययाबाबतची 
काययकवी ाही चाल  ्हे. 

___________ 
  

मुरूड जांजीरा (श्ज.रार्यड) येथील वेळास्त्ते पररसरात बबबुंयाचा मॄत्यु झा्याबाबत 
  

(४९)  ११४४०४ (१०-०४-२०१८).   श्री.सुभाष उर्फय  पांलडतशेठ पाुंील (अशलबार्) :   सन्माननीय 
वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरूप ाींाीरा (जा.रायगप) येथील वी णेास्तते पररसरात एक मॄत बबब्या पुरून  ेवी ययात 
्ला गसताना मतृ बबब्याची वी ैद्यक य चाचीी करून मुरूप रतिारेशशक वी नखात्यान ेमासहती 
गुप्त  ेवी ली, हे खरे ्हे काय, 
(२) गसल्यास, सररबाबत वी नखात्यामाफयक त पोलीस केस राखल करययात ्ली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली ्हे काय चौकशीनुसार रोी ी गर्धकाऱयाींवी र 
कोीती कारवी ा  केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     मुरुप ाींाीरा येथील वी णेास्तते पररसरात सरनाींक ०४.०८.२०१४ रोाी एक मतृ बबब् पुरुन 
 ेवी लेल्या गवी स्तथते ्ढण न ्ला ्हे. सरर मतृ बबबट्याचा वी ैद्यक य चाचीी करुन सरर 
घ्नेची मासहती गुप्त  ेवी ल्याच ेडनरशयकनास ्लेले नाही. 
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(२) वी  (३) वी न्याीवी  (सींरक्षी) गर्धडनयम, १९७२ गन्वी ये वी न्याीवी  सींबधी गुन्हयाींचा तपास 
करययाचा गर्धकार वी  न्यायालयात रतिकरी राखल करययाचा गर्धकार वी न पवी ाागाला 
्हे. रतिस्ततुत रतिकरीी वी न्याीवी  (सींरक्षी) गर्धडनयम, १९७२ च े कलम ९,५० वी  ५५ गन्वी ये 
वी नगुन्हा नोंरपवी ययात ्ला ्हे. 
(४) रतिश्न उद्् ावी त नाही. 

___________ 
  

यावल-रावेर (श्ज.जळर्ाव) वन िेरातील रस्त्त्याांची झालेली दरुवस्त्था 
  

(५०)  ११५२४१ (१०-०४-२०१८).   श्री.हरीभाऊ जावळे (रावेर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावी ल-रावी ेर (जा.ाणगावी ) वी नक्षेरातील रस्तते खराब गसल्याच ेमाहे ाानेवी ारी, २०१८ मध्ये 
वी ा त्या ररम्यान डनरशयकनास ्ले, हे खरे ्हे काय, 

(२) गसल्यास, सरर रस्तत्याींची शासनाने पाहीी केली ्हे काय, 
(३) गसल्यास, सरर रस्तत्याींची ररुुस्तती वी ा नुतनीकरी करीेसा अ शासनाने कोीती काययकवी ाही 
केली वी ा करययात येत ्हे, 
(४) नसल्यास, पवी लींबाची कारीे काय ्हेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनर्ांुंीवार (१६-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) वी  (४) यावी ल-रावी ेर (जा.ाणगाींवी ) वी नक्षेरातील वी न रस्तत्याींचा वी नार्धकारी / कमयकचारी 
याींचेकप न गस्तत ्णी के्षरीय कामासा अ नेहमी वी ापरययात येतात. वी नररस्तत्याींची रेखााल 
डनयशमतपीे करययात येत.े वी नक्षरेातील वी न रस्तत्याींची ्वी श्यकतनेुसार ररुुस्तती करययात येत.े 
यावी ल-रावी ेर जा.ाणगाींवी  वी नके्षरातील वी न रस्तत्याींच ेनुतनीकरी रतिस्ततापवी त नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

मु्णपूवय सवय प्रकक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सधचवालयाच्या सांर्णि यांरणेवर 
मु्ण: शासिीय मध्यवती मु्णालय, नार्पूर. 

 


