
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ४४५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील ग्रामीण भागात आरोग् य ववभागामा फ्त त िनयु्त िेले्या आशा िमफतचा्याांना 
मानधन, बैठि भत्यात वाढ िरण्याबाबत 

  

(१)  ४६४२३ (११-०५-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात आरोग्य विषयक अडचणी दरु करण्यासाठी आरोग् य 
विभागामार्फ त ननयुक्त केलेल्या आशा कमफचाऱयाींना मागील ०६ िषाफपासुन मानधन, बैठक 
भत्यात िाढ करण्यात आली नसल्याच े माहे जानेिारी, २०१६ च्या पहहल्या आठिड्यात 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती आशा कमफचाऱयाींच ेमानधन िाढविण्या सींदभाफत कोणती कायफिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
     आशा स्ियींसेविकेस मानधन अदा करण्यात येत नसून कामािर आधारीत मोबदला अदा 
करण्यात येतो. 
     आशा स्ियींसेविकाींची माससक बैठक दरमहा प्राथसमक आरोग्य कें द्रस्तरािर होत असून 
सदर बैठकीस उपस्स्थत राहील्यास कें द्र शासनाच्या मागफदशफक सुचनाींनूसार आशा स्ियींसेविकेस 
रु.१५०/- इतका माससक बैठक भत्ता अदा करण्यात येतो.सदर बैठक भत्त्यामध्ये रु.२००/- 
एिढी िाढ करण्याबाबत कें द्र शासनास प्रस्तावित करण्यात आलेले होते,मात्र त्यास कें द्र 
शासनाची मींजूरी प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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जळगाांव जज््यात राष्ट्रीय आरोग्य अभभयान अांतगफतत राबववण्यात येणा्या  
िायफतक्रमासाठी ववतरीत िरण्यात आले्या िनधीसांदभाफतत 

  

(२)  ५०७७१ (११-०५-२०१६).   श्री.उन्मेश पाुंील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि स्जल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभाग आणण स्जल्हा रुग्णालयातरे् कें द्र शासनाच्या 
राषरीय ग्रामीण असभयान “एनआरएचएम” अींतगफत राबविण्यात येणाऱया कायफक्रमासाठी सन 
२०१४-१५ साठी ३४ को्ी रुपयाींचा ननधी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तथावप सन २०१४-१५ च्या आर्थफक िषाफत सदर ननधीपैकी र्क्त ३० को्ी 
रुपयाींचा खचफ झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एिढा कमी ननधी खचफ होण्याची कारणे काय आहेत ि उिफररत ननधी खचफ 
होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. सन २०१४-१५ मध्ये  
जळगाि स्जल््यासाठी राषरीय आरोग्य असभयान अींतगफत एकूण रू. ३१.६५ को्ी इतका ननधी 
वितरीत करण्यात आला होता. त्यापैकी रू. २८.६१ को्ी इतका ननधी खचफ झालेला आहे.   
(३) खचफ कमी होण्याची कारणे :- 
     अ) कें द्र शासनाकडून सन २०१४-१५ चा कृती आराखडा हदनाींक १५ नोव्हेंबर,२०१४ रेाजी 
मींजूर झाला.त्यानूसार कें द्र शासनाकडून माचफ,२०१५ अखेर ननधी प्राप्त झाला होता.िषफअखेर 
प्राप्त झालेला ननधी राज्यस्तरािरून तातडीने सिफ स्जल्हयाींना वितरीत करण्यात आला. 
     ब) उिफररत ननधी खचफ होण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना - 
     १) बाींधकामाबाबत तात्काळ ननविदा प्रक्रीया करून ठेकेदाराींिर पयफिेक्षण करून कामे पूणफ 
करण्यात आली.  
     २) ननयसमत योजनाींविषयी (जननी सुरक्षा योजना, कु्ुींब कल्याण कायफक्रम, ननयमीत 
लसीकरण ई.) विशेष आढािा सभा घेऊन भौनतक आर्थफक बाबीींमध्ये सुधारणा करण्यात 
आली.  
     ३) आशाींचे प्रसशक्षण ननयोजनबध्द कायफक्रम करून १०० % पूणफ करण्यात आले. तसेच 
आशा योजनाींचा विविध कामाविषयक मोबदला त्िरीत अदा करण्यात आला.  
(४) ररक्त असलेली पदे भरून मानधनािरील खचफ िेळेिर करण्यात आला.  
(५) रूग्ण कल्याण ससमती, िावषफक देखभाल दरुूस्ती ि अबींर्धत ननधी विषयी ननयमीत 
ननयामक ि कायफकीरी ससमतीच्या बैठका घेऊन खचफ िाढविण्यािर भर देण्यात आला.   

__________ 
 

बीड जज्हा रुग्णालयातील लॅभमनार शस्त्रकक्रया  
गहृासाठी िनधी मांजूर िरणेबाबत 

  

(३)  ५२६७६ (११-०५-२०१६).   श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीड स्जल्हा रुग्णालयातील लॅसमनार शस्त्रक्रक्रया गहृासाठी शस्त्रक्रक्रयासाठीची प्रक्रक्रया अर्धक 
सुलभ ि अत्याधुननक  लॅसमनार पध्दतीने करण्यासाठी स्जल्हा रुगणालयान े८४ लक्ष रुपयाींचा 
ननधी मींजूर करण्याचा प्रस्ताि शासनाकड ेपाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी स्स्थतीमुळे स्जल्हािासीय आर्थफक ी्ंचाईत असल्याने खासगी 
रुग्णालयाऐिजी स्जल्हा रुग्णालयात उपचार घेतात, तीनशे खा्ाींची क्षमता असलेल्या 
रुग्णालयात रोज ६०० ते ८०० रुग्ण भरती होतात ि रोज ३५ च्या आसपास शस्त्रक्रक्रया होतात, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ननधी मींजूर करणेबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन २०१५-१६ मध्ये स्जल्हा िावषफक योजना (सिफसाधारण) नाविण्यपुणफ योजनअेींतगफत मींजूर 
करण्यात आलेल्या रु.८४ लक्ष ननधी मधनू सदर लॅसमनार शस्त्रक्रक्रया गहृाच ेकाम पुणफ करण्यात 
आले असुन त ेमाहे रे्ब्रुिारी, २०१७ पासुन कायाफस्न्ित झाले आहे. 

___________ 
  

राज्याांमध्ये ईमजफतन्सी मेडडिल ुेंज्नभशअनना १०८ ॲम्ब्युलन्स वर  
िाम िरण्यास परवानगी देण्याबाबत 

  

(४)  ५३४८७ (११-०५-२०१६).   श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्क्त B.A.M.S., D.H.M.S. ि युनानी डॉक््राींना (१०८) ॲम्ब्युलन्स सेिा िर 
काम करण्यास परिानगी असून राज्यातील ईमजन्सी मेडीकल ्ेक्नीसशयन (EMT) च्या कोसफ 
केलेल्या विदयार्थयाांना परिानगी नसल्याच े माहे रे्ब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्बयान 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इतर राज्याींमध्ये ईमजफन्सी मेडडकल ्ेस्क्नसशअनच्या  विदयार्थयाफना १०८ 
ॲम्ब्युलन्स िर काम करण्यास परिानगी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात सुरु असलेली १०८ ॲम्ब्युलन्स सेििेर ईएम्ी कोसफ केलेल्या 
विदयार्थयाांना काम करण्याची परिानगी देण्यासाठी शासनान े कोणती कायफिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
अन्य काही राज्यामध्ये डॉक््राींच्या ऐिजी Emergency Medical Technician अहफता 
धारकाींना ननयुक्त केले जाते. 
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(३) महाराषर आपत्कालीन िदैयकीय सेिा प्रकल्पाींतगफत ्ोल फ्री क्रमाींकािरील १०८ 
रुग्णिाहहकाींिर आपत्कालीन िैदयकीय सेिा पुरविण्यासाठी शासनाच्या धोरणाप्रमाणे योग्य ती 
अहफता असणा-या डॉक््राींची नेमणूक करण्यात येत असून सदर डॉक््राींऐिजी EMT अहफता 
धारकाींना नमेणूक देता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

आष्ट्ुंी (जज.बीड) येथील रामा िेअर सेंुंर तातडीने िायाफतजन्वत िरण्याबाबत 
  

(५)  ६६१८७ (१०-०१-२०१७).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्ुंी) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य 
व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (स्ज.बीड) येथील रामा केअर सें्र बाींधनू तयार झाले असतानाही आजसमतीपयफत 
कायाफस्न्ित करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्यास, सदरहू रामा केअर सें्र तातडीन े कायाफस्न्ित करण्याबाबत शासनाकडून 
आजतागायत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) आष्ी (स्ज.बीड) येथील ग्रामीण रुग्णालयाशी सींलग्न असलेले रामा केअर सें्रसाठी 
आिश्यक पदननसमफतीची कायफिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िुडूस (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील प्राथभमि आरोग्य िें द्रात रूग्णवाहहिाअभावी  
उपचार न भमळ्यान ेएिा मलुीचा झालेला मतृ्य ू

  

(६)  ६९८८१ (१०-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) : 
सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) कुडूस (ता.िाडा, स्ज.पालघर) येर्थल प्राथसमक आरोग्य कें द्रात रूग्णिहहका नसल्यामुळै एका 
बासलकेचा उपचाराअभािी ददेुिी मतृ्यू झाल्याची घ्ना हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्या 
सुमारास घडली,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि दोषी व्यक्तीींविरुध्द कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) हदनाींक २९.०९.२०१६ रोजी सदर बासलकेस प्रथम कुडूस 
येथील एका  खाजगी रूग्णालयात दाखल करण्यात आले होत.े खाजगी रूग्णालयात ऑस्क्सजन 
नसल्यामळेु तेथील डॉक््राींनी नतला अत्यींत गींभीर पररस्स्थतीत प्राथसमक आरोग्य कें द्र, कुडूस 
येथे पाठविले. परींतु प्राथसमक आरोग्य कें द्रात बासलकेची प्रकृती अनतगींसभर झाल्यान े
सींदभफसेिेसाठी नतला ग्रामीण रूग्णालय िाडा येथ े नेणे आिश्यक होत.े प्रा.आ. कें द्रातील 
रूग्णिाहहका औषध ेआणण्यासाठी प्रा.आ.कें द्र सोमा्ा येथ ेपाठविण्यात आली होती.  तर १०८ 
क्रमाींकाच्या रूग्णिाहीकेचे ्ायर रु््ल्याने ती नादरुूस्त होती.  तसेच प्रा.आ. कें द्र िज्रेश्िरी 
येथील १०८ क्रमाींकाची रूग्णिाहहका पोहचण्यास ३५-४० समनन्ाींचा कालािधी लागणार होता.  
त्यामुळे खाजगी िाहनाने ऑस्क्सजन लािनू सदर बासलकेस ग्रामीण रूग्णालय, िाडा येथ े
नेण्याची कायफिाही अिघ्या १० समनन्ात करण्यात आली.  परींतु सदर प्रिासादरम्बयान  नतचा 
मतृ्यू झाला. त्यामळेु रूग्णिाहहका नसली तरी िाहनाींची पयाफयी व्यिस्था केली होती.  तसेच 
उपचारामध्ये नतला ऑस्क्सजनचा पुरिठा करण्यात आला होता. त्यामुळे सदर बासलकेचा मतृ्य ू
रूग्णिाहहका अथिा उपचाराअभािी झाला अशी िस्तुस्स्थती नाही.  
(२) ि (३) सदर मतृ्यू प्रकरणी मतृ बासलकेच्या िडीलाींनी त्याींची कोणतीही तक्रार नसल्याचा 
लेखी जबाब हदला आहे.  या प्रकरणी तालुका आरोग्य अर्धकारी, िाडा याींच्या मार्फ त चौकशी 
करण्यात आली असून चौकशी अहिालानसुार प्राथसमक आरोग्य कें द्र, कुडुस येथील १०८ 
क्रमाींकाची रूग्णिाहहका ्ायर रु््ल्याने नादरुूस्त असल्याची बाब िररषठ कायाफलयाच्या 
ननदशफनास न आणल्याबध्दल िैदयकीय अर्धकारी, प्रा.आ. कें द्र, कुडूस याींना हद. ८.१०.२०१६ 
कारणे दाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे. १०८ क्रमाींकाच्या रूग्णिाहहकेचे ्ायर दरुूस्त 
करण्यात आले आहे ि सदय:स्स्थतात १०८ क्रमाींकाची रूग्णिाहहका कायाफस्न्ित आहे.  

___________ 
  

राज्यातील भसिलसेल रुग्णाांसाठी भसिलसेल िनयांरण सोसायुंी स्त्थापन िरण्याबाबत 
(७)  ७२१६० (१०-०१-२०१७).   डॉ.तुषार राठोड (मखुेड) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य व 
िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ससकलसले  रुग्णाींसाठी ससकलसेल ननयींत्रण सोसाय्ी स्थापन करण्यासींबींधी 
मा.राज्यपालाींनी ननदेश देऊनही अदयाप या गींभीर ि दधुफर आजारािर ननयींत्रण समळविण्यासाठी 
ननणफय घेतला गेला नसल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील ससकलसेल ग्रस्त असणाऱया दीड लाख रुग्णाींिर उपचारासाठी 
ससकलसेल ननयींत्रण सोसाय्ी स्थापन करण्याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

डॉ. दीपि सावांत (०७-०६-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
   तथावप, आयुक्त (आरोग्य सिेा) तथा असभयान सींचालक, राषरीय आरोग्य असभयान,मुींबई 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ससकलसेल आजार ननयींत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.सदर 
कक्षामध्ये या कायफक्रमाच्या देखरेखीखाली सहसींचालक (ताींत्रत्रक), गुणित्ता ननयींत्रण अर्धकारी, 
कायफक्रम अर्धकारी ि कायफक्रम सहाय्यक याींची नेमणूक करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्याच्या आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठामधील रर्त पदाांबाबत 
  

(८)  ७५३७८ (१८-०४-२०१७).   श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), श्री.िनतेश राणे (िणिवली), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय वैद्यिीय भशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या आरोग्य वि्ान विदयापीठातील कुलसर्चि क्रक्रडा सींचालक, वित्त ि लेखा 
अर्धकारी, कक्ष अर्धकारी, िररषठ सहाय्यक, साींस्ययक सहाय्यकापासून छायार्चत्राकारापयांत ८३ 
अत्यािश्यक पदे भरण्यासाठी िैदयकीय सशक्षण विभागान े९ जून २०१६ रोजी मान्यता देऊनही 
विदयापीठान ेअदयापी पदे भरण्यासाठी जाहहरातही हदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) िैदयकीय सशक्षण विभागान ेया पदाींच्या िेतनासाठी १० को्ी रूपयाींची िावषफक तरतूदही 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पदे भरण्याबाबत शासनान े कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कुलसर्चि, क्रीडा सींचालक तसेच वित्त ि लेखा अर्धकारी ही पदे भरली आहेत. 
     हदनाींक ९ जून, २०१६ रोजी मींजूर करण्यात आलेली पदे अदयाप भरलेली नाहीत. 
(२) विदयापीठातील शासन मींजूर पदाींसाठी १०० ्क्के िेतन अनुदान देण्यात येते. 
(३) विदयापीठातील शासन मींजूर पदाींकररता प्रस्तावित सेिाप्रिेश पररननयम मा.कुलपती याींच्या 
अनुमतीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. मा.कुलपती याींच्या सींमतीनींतरच सेिाप्रिेश ननयम 
लागू करता येतील ि उक्त सेिाप्रिेश ननयमानुसार ररक्त पदाींच्या भरतीची कायफिाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

प्रा.आ.िें द्र िानेगाव (ता.लोहारा) येथील उपिें द्र मौज ेखेड (ता.लोहारा)  
येथे स्त्थलाांतररत िरण्याबाबत 

  

(९) ८२५४५ (१८-०४-२०१७).   श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रा.आ.कें द्र कानेगाि (ता.लोहारा) येथील उपकें द्र मौजे खेड, (ता.लोहारा) येथे स्थलाींतररत 
करण्यास परिानगी देण्याबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रनतननधीींनी मा.आरोग्य मींत्री 
याींच्याकड े हदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदनाव्दारे मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने अदयाप कोणतीच कायफिाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ि याबाबतची सदयःस्स्थती काय आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राथसमक आरोग्य कें द्र ि उपकें द्र याींची काम ेि जबाबदाऱया सभन्न असल्यामुळे तसेच त े
स्थलाींतरण ननकषात बसत नाही, यामुळे उपकें द्राच्या गािात प्राथसमक आरोग्य कें द्र असल्यास 
उपकें द्राच ेस्थलाींतर करणे आिश्यक नसल्याच ेआरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या हद.३.०७.२०१५ ि 
हद.२३.०२.२०१६ च्या पत्रान्िये स्जल्हा आरोग्य अर्धकारी, स्जल्हा पररषद, उस्मानाबाद याींना 
कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

अमरावती व भातिुली (जज.अमरावती) तालु्यातील गावामध्ये जलयु्त  
भशवार अभभयानअांतगफतत िाम ेमांजरू िरण्याबाबत 

(१०)  ८२७१५ (१५-०४-२०१७).   श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अमरािती ि भातकुली (स्ज.अमरािती) तालुक्यातील गािामध्ये जलयुक्त 
सशिारअसभयानअींतगफत कामे मींजूर करण्यासाठी स्जल्हार्धकारी, अमरािती याींना सींबींर्धत 
लोकप्रनतननधी याींनी कामे प्रस्तावित केली असून परींतु सदरची कामे अदयापपयांत मींजूर 
झालेली नसून विशेषतः र्चखलदरा येथील आदीिासी बहुल गािाींमध्ये पाण्याची तीव्र ी्ंचाई 
ननमाफण झाली असून कायमची उपाय योजना होण्यासाठी ब्रहसती तलाि मींजूर करण्यासाठी 
मा.मुययमींत्री याींच्याकड ेपत्र पाठिनू विनींती केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
     जलयुक्त सशिार असभयानाींतगफत सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ मध्ये अमरािती ि भातकुली 
तालुक्यात अनुक्रम े १०२ ि २३ काम े पूणफ करण्यात आलेली आहेत. अमरािती ि भातकुली 
तालुक्यातील लोकप्रनतननधीींनी सचुविलेली कामे पूणफ झाली असनू काही कामे प्रगतीपथािर 
आहेत. प्रगतीपथािरील काम ेपूणफ करण्याचे ननयोजन करण्यात आलेले आहे.   
     र्चखलदरा येथील आहदिासी बहुल भागात बारमाही पाणीपुरिठा करण्यासाठी ब्रम्बहासती 
या लहान नदीिर धरण बाींधकाम करणेबाबत ननिेदन तत्कासलन लोकप्रनतननधीींनी हदले होत.े 
सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने सहायक अधीक्षक असभयींता, अमरािती पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, 
अमरािती याींनी प्रकल्प स्थळी १.८७ दलघमी पाणी उपल्ध होत आहे तथावप, प्रस्तावित 
प्रकल्पास लाभ के्षत्र उपल्ध होत नसल्यान ेपा्बींधारे प्रकल्प पूणफ होि ूशकत नसल्याच ेनमूद 
केले आहे. सदर प्रकल्पस्थळी ननव्िळ पाणी पुरिठा योजना राबविण्याकररता धरण बाींधाियाच े
झाल्यास पा्बींधारे विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेिनू पढुील कायफिाही करणेबाबत 
प्रशासक ससडको, नागपूर याींना कळविण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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गडधचरोली जज्हयातील साळव ेनभसिंग महाववद्यालयाचे सांस्त्थापि  
ववद्याथीनीांशी गैरवतफतणूि िरीत अस्याबाबत 

  

(११)  ८४१९५ (१९-०४-२०१७).   श्री.हसन मुश्री् (िागल), श्री.सुिनल प्रभ ू (हदांडोशी) :   
सन्माननीय वैद्यिीय भशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडर्चरोली स्जल्हयातील साळिे नससांग महाविदयालयाच े सींस्थापक विदयाथीनीींशी  
गैरितफणूक करीत असल्यान ेत्याींच्याविरुध्द कारिाई करण्याची मागणी बी.एस्सी नसींग प्रथम 
िषाफच्या विदयाथीनीींनी स्जल्हार्धकारी, गडर्चरोली ि सींबींधीत पोसलस अर्धकाऱयाींकड ेहदनाींक १९ 
रे्ब्रुिारी, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच बी.एस्सी नससांग दवितीय िषाफचा ननकाल लागून १२ विदयाथीनीींपैकी ६ 
विदयाथीनीींना शून्य गुण देऊन अनुत्तीणफ करण्यात आले तर ६ विदयाथीनीींचा ननकाल  राखून 
ठेिण्यात आला तर िसतीगहृात देण्यात येणारे अन्न ननकृष् दजाफचे असून इतर सोयी सुविधा 
नसल्यामळेु अन्य कॉलेजमध्ये प्रिेश देण्यात यािा तसेच सींस्था चालकाींविरुध्द कारिाई 
करण्याची मागणी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनुसार दोषी व्यक्तीींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     डॉ. साळि े कॉलेज हे महाविदयालय हहिाळी २०१६ या पररके्षसाठी महाराषर आरोग्य 
वि्ान विदयापीठाचे मुल्याींकन कें द्र नव्हते. त्यामुळे, सींबींधीत विदयार्थयाांना शुन्य गुण देऊन 
अनुत्तीणफ करण्यात आलेले नाही. 
(३) होय. 
(४) साळि ेनससांग महाविदयालयाचे सींस्थापक डॉ.प्रमोद िासुदेि साळिे याींच ेविरोधात ५ गुन्हे 
नोंदविण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सावांतवाडी (जज.भसांधुदगुफत) तालु् यातील िुुंीर रुग्णालयातील जनरेुंर बांद  
अस्यामळेु रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(१२)  ८५११५ (२१-०८-२०१७).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र पवार (ि्याण 
पजश्चम), अॅड.आभशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य व िुुुंांब 
ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सािींतिाडी (स्ज.ससींधुदगुफ) तालुक्यातील कु्ीर रुग्णालयातील जनरे्र बींद असल्यामुळे 
तेथील रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामुळे रुग्णालयातील रुग्णाींना सेिा देत असताना कमफचारी ि डॉक््राींना 
मेणबत्तीच्या मींद उजेडात काम करािे लागत असून प्रसूती विभागातही गींभीर समस्या ननमाफण 
झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल््यातील एकमेि अशा रुग्णालयात अपुरे त् डॉक््र, नसफ, कमफचारी िगफ, 
त्यातच औषधपुरिठाही होत नसल्याचे ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ससींधुदगुफ येथील ग्रामीण भागातील गरीब ि गरज ू रुग्णाींना शासकीय 
रुग्णालयात अदयाित सेिा पुरविण्यासाठी शासनान ेकोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     उपस्जल्हा रुग्णालय, सािींतिाडी, स्ज.ससींधुदगूफ येथील १५ िषाफपूिीचा जनुा ि नादरुुस्त 
असलेला जनरे्र बदलनू हद.७.०१.२०१७ रोजी ५० के.व्ही. क्षमतेचा नविन जनरे्र से् 
कायाफस्न्ित करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
     उपस्जल्हा रुग्णालयासाठी १०० खा्ाींच्या ननकषाप्रमाणे ९४ पदे ि १ नेत्र र्चक्रकत्सा 
अर्धकारी अशी एकूण ९५ पदे मींजूर असनू त्यापैकी ६८ पदे भरलेली असून २७ पदे ररक्त 
आहेत.  ननयसमत पध्दतीने सदर रुग्णालयात १ स्त्रीरोगत्, १ बालरोगत् ि १ क्रर्स्जसशयन 
उपल्ध आहेत. आयपीएचएस योजनेतून कीं त्रा्ी पध्दतीन े२ नेफ्रोलॉस्जस््, १ अस्स्थरोगत्, २ 
भूलत् कायफरत आहेत. औषधाींचा साठा मुबलक प्रमाणात आहे. 
(४) उपस्जल्हा रुग्णालय, सािींतिाडी येथे उपरोक्त आरोग्य सेिा बरोबरच डायलेससस युनन् 
सुरु करण्यात आलेले आहे.  तसेच ररक्त पदे भरण्याची कायफिाही सुरु आहे 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राधानगरी (जज. िो्हापूर) तालु्यातील धामणी येथील दगुफतम व डोंगराळ भागातील प्राथभमि 

आरोग्य िें द्रात सुववधा उपल्ध नस्याबाबत 
  

(१३)  ८७०२४ (१२-०८-२०१७).   श्री.हसन मुश्री् (िागल) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील धामणी येथील दगुफम ि डोंगराळ भागातील 
प्राथसमक आरोग्य कें द्रात आरोग्य सुविधा उपल्ध नसल्यामुळे रुग्णाींना खाजगी बोगस 
डॉक््राींिरच अिलींबून रहाि ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पािसाळयात या खोऱयात अनतपािसामुळे दळणिळण व्यिस्था कोलमडत े
त्यामुळे गींभीर रुग्णाींना तसेच गरोदर महहलाींना अनकेदा प्राण गमिािा लागतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच सामास्जक सींस्थाींनी स्जल्हा आरोग्य 
अर्धकाऱयाींच े लक्ष िेधूनही कोणतीच कायफिाही िा उपाययोजना केली जात नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, धामणी येथील दगुफम ि डोंगराळ भागातील प्राथसमक आरोग्य कें द्रात आरोग्य 
सुविधा उपल्ध देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, याबाबतची  कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत ०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     राधानगरी तालुक्यातील धामणी येथील दगुफम ि डोंगराळ भागातील रुग्णाींना प्राथसमक 
आरोग्य कें द्र धामोड आणण पडसाळी ि चौके मानबे् येथील उपकें द्रामार्फ त सेिा उपल्ध करुन 
हदल्या जातात. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्राथसमक आरोग्य कें द्र धामोड येथील बराचसा भाग हा अनतदगुफम असल्याने दळणिळण 
ि सींपकाफच्या साधनाींचा अभाि आहे. त्यामुळे पािसाळ्यात काही िेळा रुग्णिाहहका िळेेत 
पोहचत नाही, ही िस्तुस्स्थती आहे. 
(३), (४) ि (५) धामणी येथील गींभीर रुग्णाींना ि गरोदर महहलाींना सींदभफ सेिेसाठी आरोग्य 
कें द्रातील रुग्णिाहहका ि १०८ रुग्णिाहहका सेिा (३२ क्रकमी अींतरािर असलेल्या) रासशिड े
प्राथसमक आरोग्य कें द्राकड े उपल्ध केलेली आहे. गेल्या ५ िषाफमध्ये कोणत्याही गरोदर 
महहलेला दळणिळण व्यिस्था कोलमडल्यामुळे प्राण गमिािा लागलेला नाही. धामणी येथील 
रुग्णाींना आरोग्य सुविधा उपल्ध करुन देण्याकररता म्बहासलुी येथे निीन प्राथसमक आरोग्य 
कें द्र मींजूर केलेले आहे. सदर आरोग्य कें द्राच्या इमारतीकरीता गायरान मधील ६७ गुींठे जागा 
उपल्ध झाली असून पुढील कायफिाही स्जल्हा पररषद कोल्हापूर स्तरािर सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राधानगरी (जज.िो्हापूर) तालु्यातील प्रलांबबत लघ ूपाुंबांधारे  
प्रि्पाांना िनधी उपल्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१४)  ८७३५७ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रिाश आबबुंिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राधानगरी (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील प्रलींत्रबत लघ ूपा्बींधारे प्रकल्पाींना ननधी उपल्ध 
करणेकरीता मा.जलसींधारण मींत्री याींचकेड े २ हून अर्धक बैठका घेऊन ही सदर प्रकल्पाींना 
ननधीची उपल्धता झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पडखींबे ि झापाचीिाडी (ता.भुदरगड) या प्रकल्पाींना शासन तात्काळ ननधी 
उपल्ध करुन देणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम भशांदे (०८-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. लघु पा्बींधारे तलाि झापाचीिाडी, 
ता.भूदरगड, स्जल्हा कोल्हापूर या योजनेच्या कामासाठी माहे माचफ, २०१८ पयांत रु.५३१.७७ लक्ष 
खचफ झालेला असून, एवप्रल, २०१८ मध्ये रु.९७.८० लक्ष असे एकूण रु.६२९.५८ खचफ झालेला 
आहे. योजनेच्या भूसींपादन प्रकरणी अदयाप ननिाडा जाहीर झालेला नाही. लघु पा्बींधारे तलाि 
पडखींबे, ता.भूदरगड, स्जल्हा कोल्हापूर या योजनेची प्रशासकीय मान्यता पुनस्जफवित करण्यात 
आलेली असनू, योजनेच्या धरणाच्या कामाच्या रु.१२.२६ को्ी रुपये क्रकीं मतीच्या ननविदेस 
मींजूरी देण्यात आलेली आहे. के्षत्रीय स्तरािरुन मागणी ि ननधीच्या उपल्धतेनुसार ननधीच े
ननयोजन करण्यात येईल. 
(२) लघु पा्बींधारे तलाि झापाचीिाडी, ता.भूदरगड, स्जल्हा कोल्हापरू या योजनेच्या कामासाठी 
माहे माचफ २०१८ पयांत रु.५३१.७७ लक्ष खचफ झालेला असून, एवप्रल २०१८ मध्ये रु.९७.८० लक्ष 
असे एकूण रु.६२९.५८ खचफ झालेला आहे. योजनेच्या भूसींपादन प्रकरणी अदयाप ननिाडा जाहीर 
झालेला नाही. लघ ु पा्बींधारे तलाि पडखींब,े ता.भूदरगड, स्जल्हा कोल्हापूर या योजनचेी 
प्रशासकीय मान्यता पुनस्जफवित करण्यात आलेली असून, योजनेच्या धरणाच्या कामाच्या 
रु.१२.२६ को्ी क्रकीं मतीच्या ननिदेस मींजूरी देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

उस्त्मानाबाद जज्हा स्त्री रुग्णालयातील खाुंाांची क्षमता वाढववण्याबाबत 
  

(१५)  ८७५४२ (१९-०८-२०१७).   श्री.राणाजगजीतभसांह पाुंील (उस्त्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सावफतजिनि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद स्जल्हा स्त्री रुग्णालयात जिळजिळ १५० त े२०० स्त्री रुग्ण येत आहेत   
परींतु सदयस्स्थतीत रुग्णालयात केिळ ६० खा्ाींची सींयया आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात कमी खा्ाींची सींयया असल्यान े बऱयाच िेळा स्त्री रुग्णास 
जसमनीिरच औषधोपचार घ्यािे लागतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयातील खा्ाींची सींयया िाढविण्यासाठी ि तेथील आिश्यक 
असलेल्या यींत्रसामुग्री उपल्धतेबाबतचा प्रस्ताि शासनाकड ेमींजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्तािाबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    स्त्री रुग्णाींची सींयया िाढल्यास ि पुरेशा खा्ा उपल्ध नसल्यास स्ितींत्र गादीची व्यिस्था 
करुन उपचार हदले जातात. 
(३) हे खरे आहे.    
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(४) सन २०११ च्या लोकसींययेच्या आधारे सुधाररत जोड बहृत आराखडा तयार करण्याचे काम 
सुरु असून, सदर रुग्णालयाच्या मागणीचा बहृत आराखडयामध्ये ननकषानुसार समािेश 
करण्याची कायफिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जज््यातील पाांढरिवडा उपवनसांरक्षि िायाफतलयातील गैरिारभाराबाबत 
  

(१६)  ८८६२० (१६-०८-२०१७).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ स्जल््यातील पाींढरकिडा उपिनसींरक्षक कायाफलयातील गैरकारभाराबद्दल आणण 
कोट्यिधी रुपयाींच्या गैरव्यिहाराबाबत पाींढरकिडा येथील समाजसेिकाींनी मा.मुययमींत्री, िने 
मींत्री, अमरािती विभागीय आयकु्त, स्जल्हार्धकारी, मुयय िन सींरक्षक, यितमाळ याींच्याकड े
पुराव्याननशी तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने याबाबत सखोल चौकशी करून सींबींधीताींिर गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी दोषी अर्धकाऱ याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे काय 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) यितमाळ स्जल््यातील पाींढरकिडा उपिनसींरक्षक 
कायाफलयाच्या गैरकारभाराबद्दल आणण कोट्यिधी रुपयाींच्या गैरव्यिहाराबाबत अध्यक्ष, जनसेिक 
सेिा ससमती, पाींढरकिडा याींच्याकडून मा.मुययमींत्री महाराषर राज्य याींच्याकड े हदनाींक 
१.४.२०१७ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.  
(२), (३) ि (४) मौजा सुन्ना त्रब्ातील झालेल्या उपरोक्त कामाची विभागीय िन अर्धकारी, 
यितमाळ याींच्या मार्फ त पहाणी/चौकशी केली असता अींदाजपत्रकानुसार काम ेकरण्यात आली 
असून यामध्ये अननयसमतता झाल्याचे आढळून आले नाही.  त्यामळेु सींबींधीताींिर गुन्हे दाखल 
करण्याचा क्रकीं िा अर्धकाऱ याींना ननलींत्रबत करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

भशराळा (जज. साांगली) तालु्यातील डोंगरी, बबळाशी, येळापूर व पाचगणी 
या हठिाणी प्राथभमि आरोग्य िें द्र सुरु िरणेबाबत 

  

(१७)  ८८७५५ (१२-०८-२०१७).   श्री.भशवाजीराव नाईि (भशराळा) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सशराळा (स्ज.साींगली) तालकु्यातील डोंगरी, त्रबळाशी, येळापूर ि पाचगणी या हठकाणी 
प्राथसमक आरोग्य कें द्रास शासनान ेमींजुरी हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर हठकाणी आरोग् य कें द्र काढण्याकररता जागा उपल्ध होऊनही अदयापी 
सदर कें द्राच ेबाींधकाम करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आरोग्य कें द्राच्या उभारणीकररता शासनान ेकाय कायफिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
शासन ननणफय क्र.सींकीणफ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ आरोग्य-३, हद.१७ जानेिारी, २०१३ अन्िये सशराळा 
तालुक्यातील डोंगरी, त्रबळाशी, येळापूर ि पाचगणी येथ ेप्राथसमक आरोग्य कें द्र मींजूर केलेली 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
सदर हठकाणी अदयापी जागा उपल्ध झालेल्या नाहीत. 
(३) प्राथसमक आरोग्य कें द्रास जागा उपल्ध होण्यासाठी स्जल्हा पररषदेकड ेपाठपुरािा करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िोिरुड (ता.भशराळा, जज.साांगली) येथील प्राथभमि आरोग्य िें द्र  
अन्य हठिाणी स्त्थलाांतर िरण्याबाबत 

(१८)  ८८७७६ (१९-०८-२०१७).   श्री.भशवाजीराव नाईि (भशराळा) :   सन्माननीय सावफतजिनि 
आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकरुड (ता.सशराळा, स्ज. साींगली) येथ े ग्रामीण रुग्णालय मींजुर झाले असल्यान े सदर 
हठकाणचे प्राथसमक आरोग्य कें द्र अन्य हठकाणी स्थलाींतर करणे आिश्यक आहे, हे खरे आहे 
काय , 
(२) असल्यास, सशराळा तालुक्यात ्ाकिे हे हठकाण मध् यिती असल्याने ि तेथे प्राथसमक 
आरोग्य कें द्राकररता शासनाची जागा उपल्ध असल्याने कोकरुड येथील प्राथसमक आरोग्य कें द्र 
्ाकिे येथे स्थलाींतररत करािे अशी स्थाननक लोकप्रनतननधी ि ग्रामस्थाींनी लेखी ननिेदनादिारे 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने काय कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कोकरुड येथील ग्रामीण रुग्णालयाच े बाींधकाम प्रगतीपथािर असून याहठकाणी ग्रामीण 
रुग्णालय कायाफस्न्ित झाल्यािर तेथील प्राथसमक आरोग्य कें द्र नस्जकच्या गािाींमध्ये 
लोकसींययेच्या ननकषानसुार ि जागेच्या उपल्धतेनुसार स्थलाींतरीत करण्याबाबत कायफिाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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सािुली धचखली डोहान े(ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील वक्राांगी प्रा.ली. िां पनीन े 
वनववभागाच्या जागेमध्ये अितक्रमण िे्याबाबत 

  

(१९)  ८९२६४ (११-०८-२०१७).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकुली र्चखली डोहाने (ता.शहापूर, स्ज.ठाणे) येथील िक्राींगी प्रा.ली.कीं पनीने िनविभागाच्या 
जागेमध्ये अनतक्रमण करून जागा काबीज करण्याचा प्रयत्न केला असून त्यास िनविभागाच्या 
िररषठ अर्धकाऱयाचा िरदहस्त असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास 
आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननदशनाफस आले तदनुसार िक्राींगी कीं पनीचे अनतक्रमण 
ननषकावषत करून िन विभागाच्या िररषठ ि सींबींर्धत अर्धकारी याींच्यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. साकुली सजतेील 
श्री.अशोक गौतम ि मनोज महेंद्र नींदिाना (सींपूणफ कु्ुींबीय) याींनी त्याींचे जागेमध्ये केलेल्या 
अनार्धकृत जींगलतोड ि दगड माती उत्खनन केलेबाबत हदनाींक ३०.५.२०१६ रोजी तक्रार अजफ 
प्राप्त झाला होता. त्यास अनुसरून सहाय्यक िनसींरक्षक, शहापूर याींनी हदनाींक १.६.२०१६ रोजी 
सव्हे क्र. ३६७ च े के्षत्राची िनपाल साकुली याींच्यासोबत तपासणी केली असता सदर के्षत्रात 
अपररपक्ि (लहान झाड े झडुपे) अैन ६७ ि इींजायली ९८ अशी एकूण १६५ झडुपे तोडलेली 
हदसून आली असता सदर के्षत्राच ेजमीन मालक श्री.राजेंद्र त्रब्रजमोहन बोहरा, श्री.मनोज महेंद्र 
नींदिाना ि श्री.ननखील महेंद्रकुमार नींदिाना रा.मुींबई याींच्या नािे विनापरिाना तोडण्यात 
आलेल्या झडुपाींबाबत िन पररमींडळ साकुली याींच्याकड े हदनाींक १.६.२०१६ अन्िये िनगुन्हा 
नोंदविलेला आहे. तसेच िन के्षत्रपाल डोळखाींब याींनी महाराषर झाड ेतोडण्याबाबत (विननयमन) 
अर्धननयम, १९६४ सुधारणा १९८९ अींतगफत चौकशी करुन सींबींर्धत आरोपी याींच्याकडून रक्कम 
रु. ७२००/- इतका दींड िसलू केला आहे.   
     मौजे साकुली येथील सव्हे क्रमाींक २२८/१, २२८/३ पैकीच े के्षत्राची िनक्षेत्रपाल डोळखाींब 
याींनी अर्धनस्त कमफचाऱयाींसमिेत हदनाींक ९.६.२०१६ रोजी तपासणी/चौकशी केली असता अींदाजे 
१.००  के्षत्रािरील झडुपे ि खुीं् मजूराींकरिी सार् केल्याचे हदसून आले ि सदर के्षत्रात 
अपररपक्ि (लहान झाड े झडुपे) अैन १०३ ि इींजायली ९४ असे एकूण १९७ झडुपे तोडलेली 
हदसून आली. प्रकरणी विनापरिाना तोडण्यात आलेल्या झडुपाींबाबत िन पररमींडळ साकुली 
याींनी हदनाींक ९.६.२०१६ अन्िये सदर के्षत्राच े मालक याींचेविरुद्ध िनगुन्हा नोंदविलेला आहे. 
प्रकरणी िकृ्ष अर्धकारी तथा िनके्षत्रपाल डोळखाींब याींनी महाराषर झाड े तोडण्याबाबत 
(विननयमन) अर्धननयम, १९६४ सुधारणा १९८९ अींतगफत चौकशी करुन सींबींर्धत आरोपी 
याींचेकडून रक्कम रुपये ११६००/- इतका दींड िसूल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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घनसावांगी व अांबड (जज.जालना) तालु्यातील जलयु्त भशवार 
 योजनेंतगफतत मांजूर झालेली िाम ेपूणफत िरण्याबाबत 

 

(२०)  ८९९४९ (१९-०८-२०१७).   श्री.राजेश ुंोपे (घनसावांगी) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जालना स्जल्हयातील घनसािींगी ि अींबड तालुक्यातील जलयुक्त सशिार योजनतेील तयार 
केलेल्या कृती आराखडयाप्रमाणे र्क्त ५ ते १० ्क्केच कामे झालेली असून ननिड झालेल्या 
काही गािात अदयापही कामाला  सुरुिात करण्यात आली नाही,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर  झालेली ५ ते १० ्क्के काम े ननकृष् दजाफची आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरील योजनेअींतगफत ननिडलेल्या काही गािातील उिफरीत काम ेपूणफ करण्यात 
येणार आहेत काय, 
(४) असल्यास, या योजनेतील कृती आराखडयातील १००% कामे पूणफ करण्यासाठी ि ननकृष् 
दजाफची काम ेकरणाऱया सींबींर्धताींिर कारिाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायफिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) सन २०१६-१७ मधील अपूणफ कामे माहे जून, २०१८ पयांत पूणफ करण्यात येणार 
आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

माझी िन्या भाग्यश्री योजनेतील रुुंीबाबत 
  

(२१)  ९०१९२ (१६-०८-२०१७).  श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर 
(शाहूवाडी) :  सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या ‘’माझी कन्या भाग्यश्री’’ या योजनेला एक िषफ पूणफ झाल्यानींतरही गेल्या 
िषफभरात जन्म झालेल्या एकाही कन्येच्या पालकाींच्या बकेँच्या खात्यािर पाच हजार रुपये 
जमा झाले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, या योजनचेा लाभ समळािा याकररता राज्यातनू आलेल्या २०० अजाांना अनाकलनीय 
ननयम ि अ्ी लािण्यात येऊन अपात्र ठरविण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहेत काय, 
(३) असल्यास, या योजनेत कोणत्या त्रु्ी आढळून आल्या आहेत ि त्या त्रु्ी दरू 
करण्याकररता शासनान ेकोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (३-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३) माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना प्रथम 
हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ रोजी २ मुलीींच्या जन्माच्या स्िागतासाठी विविध लाभ देण्यासाठी 
लागू करण्यात आली होती. त्यानींतर शासन ननणफयातील तरतूदीबाबत के्षत्रत्रय कायाफलयाींना 
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मागफदशफन होण्यासाठी स्पष्ीकरणात्मक सूचना हदनाींक २२ रे्ब्रिुारी, २०१७ रोजी ननगफसमत 
करण्यात आल्या होत्या. एक िषाफचा कालािधीत जनतेकडून योजनसे सकारात्मक प्रनतसाद न 
समळाल्यामळेु मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतेने सधुाररत माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना हदनाींक ०१ 
ऑगस््, २०१७ च्या शासन ननणफयान्िये लागू करण्यात आली आहे. आता लागू केलेली योजना 
बँकेमार्फ त लाभ समळणार असल्यामुळे जनतेकडून सकारात्मक प्रनतसाद समळत आहे. यापूिी 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१६ ते ३१ जुल,ै २०१७ या कालािधीत ज्या लाभार्थयाांनी योजनेचा लाभ 
समळणेसाठी अजफ केलेले आहेत ि ज ेया योजनेसाठी पात्र आहेत अशा सिफ लाभार्थयाांना नविन 
योजनेप्रमाणे लाभ देण्यात येणार आहे.    

___________ 
  

खेड, दापोली व मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) तालु्यातील िृषी खात्याांतगफतत  
झाले्या िामाांची चौिशी िरण्याबाबत 

(२२)  ९१५८२ (१५-०८-२०१७).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड, दापोली ि मींडणगड (स्ज. रत्नार्गरी) तालुक्यातील कृषी खात्याींतगफत  सन २०१५-
२०१६ ि सन २०१६-२०१७ या दोन िषाफमध्ये झालेल्या कामाींची िररषठ पाताळीिर चौकशी 
करून सींबर्धत लोकप्रनतननधी, अर्धकारी ि ठेकेदार याींच्यािर कारिाई करण्याबाबतच े लेखी 
ननिेदन युिसेना कोर कसम्ी सदस्य याींनी हदनाींक  २२ मे , २०१७ रोजी िा त्या सुमारास 
मा.कृषी मींत्री ,मा.मुयय सर्चि,महाराषर राज्य याींना देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिेदनानसुार शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास,चौकशीअींती अर्धकारी ि ठेकेदार याींच्यािर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) स्जल्हार्धकारी,रत्नार्गरी याींचे मार्फ त  ससमती नेमण्यात येऊन प्राथसमक चौकशी 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, तत्का.कृवष सहाय्यक, कृवष पयफिके्षक याींच्याविरूद्ध महाराषर 
नागरी सेिा (सशस्त ि अपील) ननयम, १९७९ च े ननयम ४ (१)(अ) मधील तरतूदीनुसार 
ननलींबनाची कारिाई विभागीय कृवष सहसचाींलक कोकण विभाग,ठाणे याींचेमार्फ त करण्यात 
आली आहे. कृवष विभागान ेसींबींर्धत तालुका कृवष अर्धकारी ि मींडळ कृवष अर्धकारी याींना 
त्याींच्या हद. २/८/२०१७ च्या आदेशान्िये  ननलींत्रबत केले आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणाची   
विभागीय दक्षता पथकामार्फ त त्याचप्रमाणे, पोसलस उपअर्धक्षक लाचलुचपत प्रनतबींधक विभाग, 
रत्नार्गरी याींचेमार्फ तही चौकशी करण्यात येत आहे. स्जल्हा अधीक्षक कृषी अर्धकारी, 
रत्नार्गरी याींनी अधीक्षक असभयींता, सािफजननक बाींधकाम विभाग, रत्नार्गरी, स्ज. रत्नार्गरी  
ि स्जल्हा उपननबींधक रत्नार्गरी याींना  सींबींर्धत ठेकेदार याींना काळया यादीत ्ाकणे क्रकीं िा 
इतर अनुषाींर्गक प्रशासकीय कारिाई करणेसाठी सशर्ारस केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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जळगाांव जज््यात नदी पुनरुज्जीवन अांतगफतत साखळी भसमेंुं नालाबाांध  
िामाना तातडीने मांजूरी देण्याबाबत 

  

(२३)  ९२०६४ (१८-०८-२०१७).   श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि स्जल््यातील भोनक, अनेर, गुळी या नदयाींना तसेच पालक नाला, गिळी ि दधू 
मोगरा नाल्यािर नदी पुनरुज्जीिन अींतगफत साखळी ससमें् नालाबाींध कामाना तातडीने मींजूरी 
देण्यात यािी अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १२ म,े २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास पत्राव्दारे मा.जलसींधारण मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) लोकप्रनतननधी याींच ेपत्राच्या अनुषींगाने शासन पत्र हद.१२/७/२०१७ ि हद.०७/०४/२०१८ नूसार 
स्जल्हार्धकारी, जळगाि याींचेकडून सविस्तर अहिाल मागविण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िजगाव-िनाशी (ता.भडगाांव, जज.जळगाांव) रस्त्त्याांवरील नादरुुस्त्त बांधा्याच्या दरुुस्त्तीबाबत 
  

(२४)  ९२१७६ (१८-०८-२०१७).   श्री.किशोर पाुंील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजगाि-कनाशी (ता.भडगाींि, स्ज.जळगाींि) रस्त्यािरील एका नादरुुस्त बींधा-याींिर त्बल 
दोन िषाफपासून लाखो ली्र पाणी िाया जात असल्याची तक्रार तेथील शेतकऱयाींनी िारींिार 
कृवष विभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या बींधा-याच्या दरुुस्तीबाबत िारींिार मागणी करुनही कृवष विभागाने दलुफक्ष 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, बींधा-याची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायफिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
प्रा. राम भशांदे (१८-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) सींबींर्धत बाींधासींदभाफत तालकुा कृषी 
अर्धकारी याींचेकड ेलेखी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, हद.१२/४/२०१८ रोजी उपविभागीय 
कृषी अर्धकारी, पाचोरा, तालुका कृषी अर्धकारी, भडगाि, तींत्र अर्धकारी पाणलो् शाखा ि 
इतर याींनी सींयुक्तरीत्या स्थळ पाहणी केली. कजगाि कनाशी रस्त्यािर कृषी विभागामार्फ त 
अींदाज े३० त े३५ िषाफपूिी माती नाला बाींधाच ेकाम झाले आहे. सदर बाींधाचे आयुफमान सींपले 
आहे. सदर बाींधालगतच्या साींडव्यात शेतकऱयाने कृत्रत्रमरीत्या मातीचा भराि करून पाणी 
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अडविले त्यामुळे नैसर्गफक साींडिा बींद झाल्याने सींपूणफ बाींधातील पाण्याचा दाब कृत्रत्रमरीत्या 
केलेल्या बाींधािर येऊन ५ त े७ िषाफपूिी सदर कृत्रीम बाींध रु््ला असून साींडव्याची धुप झाली 
आहे. तथावप, माती नाला बाींधाच्या मुयय सभींतीच ेनकुसान झालेले नाही. नाला तळाची पातळी 
ि साींडव्याची पातळी एकसमान झाल्यामुळे साींडव्यात ससमें् बार ्ाकूनही अपेक्षक्षत पाणीसाठा 
समळणार नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर जज्हयातील दगुफतम भागातील शेति्याांना “जलयु्त भशवार अभभयाना”  
चा लाभ भमळण्याबाबत 

  

(२५)  ९३११५ (१९-०८-२०१७).   अॅड.सांजय धोुें (राजूरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  चींद्रपूर स्जल्हयात मागील दोन िषाफत “जलयुक्त ्सशिार असभयाना” मुळे स्जल्हयातील ६ 
हजार हेक््र शेती ससींचनाखाली आली असल्याच े माहे मे, २०१७ च्या पहहल्या आठिडयात 
ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सदर असभयानामळेु १० हजार ्ीसीएम पेक्षा जास्त जलसाठा िाढला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, चींद्रपूर स्जल्हयातील दगुफम भागातील शेतकऱयाींना सदर असभयानाचा लाभ 
समळण्यासाठी कोणती खास मोहहम राबविण्यात येत आहे ? 
  
प्रा. राम भशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे.      
(३) प्रसशक्षण ि सशिाररे्रीदिारे जलयुक्त सशिार असभयानाचा प्रचार ि प्रसार करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

पाचाड (जज.रायगड) येथील रायगड जज्हा पररषदेिडून बाांधण्यात  
आले्या तलावाचे िाम अयोग्य पध्दतीने झा्याबाबत 

  

(२६)  ९३२५८ (१९-०८-२०१७).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचाड (स्ज.रायगड) येथील राषरमाता स्जजाऊच्या समाधीशजेारी असणा-या रायगड स्जल्हा 
पररषदेकडून बाींधण्यात आलेल्या तलािाच ेकाम योग्य पध्दतीन ेझाले नसल्यान ेसदर कामाची 
चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थाींकडून माहे जून,२०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची चौकशी करण्यात आली आहे काय ि त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,चौकशीनुसार तलािाचे काम अयोग्य पध्दतीने करणाऱया दोषीींिर शासनान े
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.स. ४४५ (19) 

प्रा. राम भशांदे (१९-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर तलािाच्या तळभागात काही प्रमाणात तड े गेल्यान े पाणीसाठा कमी प्रमाणात होत 
होता. जलयुक्त सशिार असभयानाींतगफत गळती काढण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात "माझी िन्या भाग्यश्री" ही महत्विाांक्षी योजना शासनान ेसुरु िेली  
मार अुंी-शती व प्रचार-प्रसाराचा अभाव अस्याबाबत 

  

(२७)  ९५९६२ (२६-१२-२०१७).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि पजश्चम) :    सन्माननीय 
महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मलुीींचा जन्मदर िाढािा, बालवििाह रोखता यािा या उददेशाने राज्यात "माझी कन्या 
भाग्यश्री" ही महत्िकाींक्षी योजना शासनाने सुरु केली मात्र अ्ी-शती ि प्रचार-प्रसाराचा अभाि 
असल्यान ेअनके नागरीक या योजनेपासून िींर्चत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आले, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास या योजनसेींदभाफत महहला ि बालकल्याण विभागाला स्िारस्य नसल्याच े
ननदशफनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास माझी कन्या भाग्यश्री योजना प्रचार-प्रसार करण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोजना केल्या िा करण्यात येणार आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(३०-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) माझी कन्या भाग्यश्री ही महत्िकाींक्षी योजना शासनान े हदनाींक ०१ ऑगस््, २०१७ 
रोजीच्या सधुाररत निीन ननकषाींनुसार लागू केलेली आहे. या योजनेच्या प्रचार प्रससध्दीसाठी 
सिफ स्जल्हयाींत शाळा-महाविदयालयात विविध स्पधाांच ेआयोजन करण्यात आले, ग्रामसभाींमधून 
शासन ननणफयाच े िाचन करण्यात आले, स्जल्हयाींमध्ये ितफमान पत्रामध्ये जाहहराती प्रसारीत 
करण्याींत आलेल्या आहेत.      

___________ 
  

साक्री (जज. धुळे) तालु्यात नाबाडफतने पाणलोुं के्षर वविासासाठी िनवड िरण्यात आले्या 
प्रि्पात स्त्थािनि लोिप्रितिनधीांना सहभागी िरण्याबाबत 

  

(२८)  ९८३८४ (२६-१२-२०१७).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साक्री (स्ज.धुळे) तालकु्यात नाबाडफने पाणलो् के्षत्र विकासासाठी ६ गािाींची ननिड करुन ३ 
को्ी रुपयाींचा ननधी मींजूर केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्प ४ िषाफत पूणफ करायचा असून प्रत्येक गािात सरासरी ५० लाख 
रुपये खचफ करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात स्थाननक लोकप्रनतननधीींना सहभागी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (३१-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
     नाबाडफमार्फ त साक्री तालुक्यात ६ प्रकल्प मींजूर करण्यात आले आहेत. 
(३) नाबाडफमार्फ त स्थाननक लोकप्रनतननधीींना प्रकल्पाची माहीती ि त्याींना सहभागी करून 
घेणेबाबत प्रकल्प अींमलबजािणी यींत्रणाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मालवण (जज.भसांधुदगुफत) मधील ग्रामीण रुग्णालयातील शव ववच्छेदनगहृात  
आवश्यि साहहत्य उपल्ध नस्याबाबत 

  

(२९)  ९८९३६ (२७-१२-२०१७).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य 
व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुफ स्जल््यातील मालिण ग्रामीण रुग्णालयातील शि विच्छेदनगहृात शि 
विच्छेदनासाठी आिश्यक साहहत्य उपल्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मतृाींच्या नातेिाईकाींनाच शिविच्छेदन करण्यासाठी लागणारे सिफ साहहत्य 
बाजारातून आणािे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयातील शिविच्छेदन गहृात शिविच्छेदनासाठी आिश्यक असलेली 
सिफ साहहत्य उपल्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही, 
(२) हे खरे नाही, 
(३) शिविच्छेदनासाठी आिश्यक असणारे हत्याराींचा सींच, दोरा ि बा्ल्या इत्यादी साहहत्य 
रुग्णालयामध्ये उपल्ध आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

िुडाळ (जज.भसांधुदगुफत) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील िाही मभशनरी बांद तसेच औषधाांचा  
तुुंवडा िनमाफतण होत अस्याबाबत 

  

(३०)  ९८९६१ (०३-०१-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य 
व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कुडाळ (स्ज.ससींधुदगुफ) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील काही मसशनरी बींद तसेच औषधाींचा 
तु्िडा ननमाफण होत असल्याने रुग्णाींना आर्थफक भार सहन करािा लागतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आिश्यक मसशनरी ि औषधाींचा पुरेसा पुरिठा उपल्ध होण्याबाबत रुग्णालय 
प्रशासनाने स्जल्हा आरोग्य विभागाकड ेपाठ पुरािा केला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्या अनुषींगाने मसशनरी ि औषधाींचा पुरेसा पुरिठा करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायफिाही केली आहे िा सदयस्स्थती काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०४-०६-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 
      रुग्णिाहहका, क्ष-क्रकरण यींत्र, मस्ल््पॅरा मॉनन्र, क्रर््ल मॉनन्र ही यींत्रसामुग्री नादरुुस्त 
होती. तथावप, रुग्णिाहहका दरुुस्त झाली असून, मस्ल््पॅरा मॉनन्र ि क्रर््ल मॉनन्रचा 
पुरिठा स्जल्हा रुग्णालय, ससींधुदगुफ येथून करण्यात आलेला आहे. क्ष-क्रकरण यींत्र दरुुस्त 
करण्याची कायफिाही सुरु आहे. कुडाळ तालुक्यामध्ये अचानक िाढलेल्या तपासरीच्या रुग्णाींमुळे 
काही औषधाींचा तु्िडा ननमाफण झाला होता. तथावप, त्याकररता स्जल्हा रुग्णालय, ससींधुदगुफ 
येथून औषधाींचा पुरिठा करण्यात आलेला आहे. 
(३) ग्रामीण रुग्णालय, कुडाळ येथे आिश्यक ती यींत्रसामुग्री ि आिश्यक औषधाींचा साठा 
उपल्ध असल्याने कायफिाही करण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सांजय गाांधी नगर (जज. अमरावती) नगरवाभसयाांना िायमस्त्वरूपी  
जभमनीचे मूळ मालिी पट्टा त्याांना देण्याबाबत 

  

(३१)  १०१८७६ (१२-०१-२०१८).  श्री.रवव राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींधी नगर (स्ज.अमरािती) येथील िनविभागाच्या जसमनीिर कायमस्िरूपी 
जसमनीचे मूळ मालकी पट्टा देण्याबाबतचा प्रस्ताि  स्जल्हार्धकारी कायाफलय, महानगर पासलका, 
अमरािती आयुक्त, याींच्या समन्ियातून शासनाकड ेप्रस्ताि सादर केला आहे यासाठी सींबींर्धत 
लोकप्रनतननधी याींनी शासन स्तरािर िारींिार पाठपुरािा करुनही िन विभागाच्या अर्धकाऱयाींनी 
सींजय गाींधी नगर िाससयाींना नो्ीस पाठविण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन या बाबत सींजय गाींधी नगर िाससयाींना न्याय देण्यासाठी महसूल 
विभागामार्फ त जमीन मींजूर करून ि ती जमीन िनविभागाला हस्ताींतररत करून कायम 
स्िरूपी मळू मालकी हक्क समळिनू देणार आहे काय, 
(३) असल्यास शासनान ेया बाबत कोणता ननणफय घेतला ि घेणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०५-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) िडाळी, ता.स्ज.अमरािती येथील स. 
नीं. ८४ मधील ५.२६ हे. राखीि िनजमीन एकास्त्मक गहृननमाफण ि झोपडपट्टी सुधार 
योजनेकरीता िन (सींिधफन) अर्धननयम, १९८० अींतगफत िळती करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाला होता. तथावप, िन (सींिधफन) अर्धननयम, १९८० मधील मागफदशफक सूचना विचारात 
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घेऊन राज्य शासनाने प्रस्तािास सशर्ारस केलेली नाही. त्यामुळे के्षत्रीय स्तरािरून अनतक्रमण 
धारकाींना नो्ीस देण्यात आल्या आहेत. सदर जसमनीिरील अनतक्रमणाचा प्रश्न मागी 
लािण्याच्या दृष्ीन ेशासनस्तरािरून हद.०७.०२.२०१८ रोजी कें द्र शासनास विनींती केली आहे. 
त्यानुषींगाने कें द्र शासनाने हद.२०.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये िन (सींिधफन) अर्धननयम, १९८० 
अींतगफत तरतूदी तपासनू प्रस्ताि सादर करण्याच े ननदेश हदले आहेत. त्यानसुार अपर प्रधान 
मुयय िनसींरक्षक तथा कें द्रस्थ अर्धकारी, महाराषर राज्य, नागपूर, आयुक्त,अमरािती 
महानगरपासलका ि मुयय िनसींरक्षक (प्रा.), अमरािती याींना हद.०४.०५.२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये 
िन (सींिधफन) अर्धननयम, १९८० मधील तरतूदी तपासून आिश्यक प्रस्ताि शासनास सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.   

___________ 
  

राज्यात र्तदान िरण्यासाठी आले्या प्रत्येि र्तदात्याची वैद्यिीय  
माहहती न घेता र्तदान िरण्यात येत अस्याबाबत 

  

(३२)  १०३५०९ (०६-०१-२०१८).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (भशडी), 
श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्बहपूरी), श्री.सांग्राम थोपुें (भोर), श्री.अभमन पुेंल (मुांबादेवी), श्री.अस्त्लम 
शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावफतजिनि आरोग् य व िुुुंांब ि् याण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रक्तदान करण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक रक्तदात्याचा िदैयकीय माहहती ि त्याींच्या 
आजाराबाबची सींपूणफ माहहती घेणे आिश्यक असतानाही कोणतीही माहहती न घेता रक्तदान 
करण्यात येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय 

(२) असल्यास, रक्तदान करणा-या प्रत्येक रक्तदात्याची िैदयकीय तपासणी करुनच रक्तदान 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायफिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
रक्तदान करण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक रक्तदात्याची रक्त घेताना  Transfusion Medicine 
Technical Manual  मध्ये हदलेल्या मागफदशफक तत्िानसुार सींपूणफ िैदयकीय माहहती घेऊन ि 
आिश्यक त्या तपासण्या झाल्यानींतरच रक्तदात्याची ननिड करण्यात येते. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

येवला (जज.नाभशि) तालु्यातील वनके्षरात वनतळे व जलसांधारणाची िाम ेिरण्याबाबत 
  

(३३)  १०५२२८ (३१-०३-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) येिला (स्ज.नासशक) तालुक्यातील िन्यजीिाींसाठी आहेरिाडी, जायदरे, सोमठाणजोश, 
भारम, कोळम इत्यादी हठकाणी िनतळे ि जल ि मदृसींधारणाची काम ेकरण्याची स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ जुलै २०१७ रोजी िा त्या सुमारास उपिनसींरक्षक, नासशक याींचकेड े
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने येिला तालुक्यातील िनके्षत्रात िनतळे, ससमें् 
बींधारे, सीसी्ी इ.जलसींधारणाची काम ेकरण्याबाबत कोणती कायफिाही  केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
     याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जलुै महहन्यात उप िनसींरक्षक, पूिफ भाग नासशक 
याींच्याकड ेपत्रान्िये मागणी केलेली आहे. 
(२) विविध योजनअेींतगफत सन २०१६-१७ पयांत प्राप्त झालेल्या ननधीतून येिला तालुक्यातील 
आहेरिाडी-२ िनतळे, जायदरे-१० िनतळे, सोमठाणजोश-२३ िनतळे, १ डडपसीसी्ी, ५ ससमें् 
नालाबाींध, ७० लहान मातीबाींध, कोळम येथे १० िनतळे अशी एकुण-१२१ जल ि मदृ 
सींधारणाची काम ेकरण्यात आलेली आहे. भारम येथ ेजल ि मदृ सींधारणाची काम ेकरण्यास 
िाि नसल्यान े कामे घेण्यात आलेली नाही. 
     सन २०१७-१८ मध्ये जलयुक्त सशिार असभयानातील समाविष् येिला तालुक्यातील 
एकुण ६ गािात जल ि मदृ सींधारणाची १० कामे प्रगतीपथािर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील झोपडपटयाांच्या पुनफतवसनाबाबत 
  

(३४)  १०५२४६ (०७-०४-२०१८).   श्री.अजय चौधरी (भशवडी) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींधी राषरीय उदयानाजिळील झोपडपट्याींच ेपुनफिसन करण्याचे आदेश न्यायालयान े
शासनास हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयान े हदलेल्या आदेशानुसार नॅशनल पाकफ जिळील सन १९९५ पूिीच्या 
झोपडपट्टीधारकाींनी शासनाकड े७ हजार रुपये शुल्क भरले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ िष ेउल्ल्यानींतरही १८ हजार पडपट्टीिासीयाींच े
पुनफिसन न करण्याची कारणे काय आहेत िा त्यानुषींगान े सुरु असलेल्या कायफिाहीची 
सदयःस्स्थती काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.     
(२) हे खरे आहे. 
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(३) सींजय गाींधी राषरीय उदयानाच्या िन जसमनी िरील पात्र अनतक्रमकाींची सींयया २५१४४ 
इतकी आहे. पहहल्या ्प्प्यात प्रत्येकी ७ हजार रुपये रककम भरलेल्या ११३५९ अनतक्रमकाींच े
मौज ेचाींहदिली येथ ेझोपडपट्टी पनुिफसन प्रार्धकरणामार्फ त मे. सुमरे कॉपोरेशन, विकासक याींनी 
सींघषफनगर, चाींहदिली येथे बाींधलेल्या इमारतीमध्ये पुनिफसन करण्यात आले आहे. 
     दसु-या ्प्प्यातील १३४८६ अनतक्रमकाींच्या पुनिफसनाकरीता झोपडपट्टी पुनिफसन 
प्रार्धकरणाने म.ेडी.बी.ररॲल््ी या विकासकाची चाींहदिली स्स्थत सींघषफनगर पररसरात सदननका 
तयार करणेकामी नेमणूक केली आहे. तथावप सदर बाींधकाम मुींबई विमानतळाचे Air Funnel  
मध्ये येत असल्यान े बाींधकाम बींद करण्यात आले आहे.  पुनिफसनाकरीता पयाफयी जागा 
ननस्श्चत करण्याकीरता ि पुनिफसनाची प्रक्रक्रया सशघ्र गतीन े पुणफ करण्याकरीता मा. मुययमींत्री 
याींच ेअपर मुयय सर्चि याींच ेअध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सशक्तता ससमती स्थावपत करण्यात 
आली आहे. 

___________ 
  

देवदरी, खरवांडी व देशमाने (ता.येवला, जज.नाभशि) येथील अवषफतणप्रवण के्षरामध्ये 
जलसांधारणाची िामे सुरु िरण्याबाबत 

  

(३५)  १०५७३९ (०४-०४-२०१८).   श्री.छगन भुजबळ (येवला) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देिदरी, खरिींडी ि देशमान े (ता.येिला, स्ज.नासशक) येथील अिषफणप्रिण के्षत्रामध्ये 
जलसींधारणाची काम ेसुरु करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी िा त्या सुमारास लघुससींचन विभाग नासशक याींचेकड ेपत्रादिारे मागणी केलेली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी  कोणती कायफिाही  केली िा करण्यात येत आहे , 
(३) अदयाप कोणतीही कायफिाही केलेली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
प्रा. राम भशांदे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) सदर तीनही योजनाींच े प्राथसमक सिेक्षण करण्यात आलेले असून या योजना प्रचसलत 
आर्थफक मापदींडात बसत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

महाड (जज.रायगड) तालु्यातील किां जळोली पाझर तलावासाठी जमीन  
सांपाहदत िेले्या शेति् याांना निुसान भरपाई न हद्याबाबत 

  

(३६)  १०६०५९ (०७-०४-२०१८).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाफत), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र 
पूवफत) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाड तालुक्यातील (स्ज.रायगड) पाणी ी्ंचाई बरोबरच शेती ओलीताखाली यािी यासाठी 
पा्बींधारे विभागाने सन १९८० मध्ये क्रकीं जळोली येथ े२४५ मी्र लाींब आणण १९.८० मी्र उींच 
असलेल्या मातीच्या पाझर तलािाला १८.३ हेक््र खासगी जमीन सींपाहदत करुन ३७ िषाफचा 
कालािधी उल्ून गेला तरीही बार्धत शेतकऱयाींना अदयाप नुकसान भरपाई देण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर तलािाच ेकाम ३७ िषफ उल्ून गेले तरी अदयाप पूणफ झालेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि बार्धत शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई क्रकती 
कालािधीत देण्यात येणार आहे ? 
 
प्रा. राम भशांदे (२७-०५-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे नाही, सदर योजना सन २००७-०८ मध्ये 
स्जल्हापररषद रायगड याींचेकडून स्जल्हा जलसींधारण अर्धकारी, मदृ ि जलसींधारण विभाग, 
स्जल्हा-ठाण े याींचकेड े हस्ताींतररत झालेली आहे. योजनेचा १८.३६ हेक््र के्षत्राचा भसुींपादन 
प्रस्ताि सन २०१० मध्ये मा.स्जल्हार्धकारी, रायगड असलबाग याींचकेड ेसादर करण्यात आला 
होता. कलम-६ ची कायफिाही चाल ुअसताींना नविन भूसींपादन कायदा-२०१३ अस्स्तत्िात आला. 
त्यानुसार पुनश्च १५.४० हेक््र के्षत्राचा भुसींपादन प्रस्ताि नव्यान े हद.२/४/२०१७ अन्िये 
मा.स्जल्हार्धकारी, रायगड असलबाग याींना सादर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे उल्लेणखत 
१८.३० हेक््र खाजगी के्षत्र अदयापपयांत सींपाहदत झालेली नाही. 
(३) सदर योजनसेाठी आिश्यक खाजगी जसमनीचे भसुींपादन नविन कायदयानुसार 
मा.स्जल्हार्धकारी, रायगड असलबाग याींचे मार्फ त अींनतम ननिड जाहीर झाल्यानींतर महाराषर 
जलसींधारण महामींडळ, औरींगाबाद याींचेकडुन ननधी प्राप्त करुन घेऊन भुसींपादन मोबदला 
बार्धत शेतकऱयाींना देण्यात येईल. 

___________ 
  

धारणी (जज. अमरावती) वन जभमनीवरील अितक्रभमत आहदवासी  
ि्जेदार याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

(३७)  १०६५२५ (३१-०३-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊ फ्त  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाुंील (अहमदपूर), श्री.भशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :   सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धारणी (स्ज.अमरािती) िन जसमनीिरील अनतक्रसमत आहदिासी क्जेदार याींच्या प्रलींत्रबत 
मागण्याींकररता एका पक्षाच्या ितीने हदनाींक २० रे्ब्रुिारी, २०१८ रोजी िा त्यासुमारास 
उपविभागीय अर्धकारी  कायाफलय  येथ ेभूसमपुत्र जन आींदोलन करण्याचा इशारा हदला आहे, हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या आींदोलकाकडून करण्यात आलेल्या मागण्या काय आहेत याची शासनाने 
माहहती घेतली आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायफिाही केली  िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) धारणी, स्ज.अमरािती िन जसमनीिरील 
अनतक्रसमत आहदिासी क्जेदार याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींकररता हदनाींक २०.०२.२०१८ रोजी 
उपविभागीय अर्धकारी कायाफलय येथे भूसमपुत्र जन अींदोलन करण्याचा इशारा प्रहार जनशक्ती 
पक्ष तालुका शाखा धारणी याींच्या ितीने हदनाींक ५.०१.२०१८ रोजीच्या ननिेदनान्िये उप 
विभागीय अर्धकारी, धारणी याींना देण्यात आला होता. 
(२) सदर ननिेदनामध्ये आींदोलकाींकडून २१ िेगिेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. 
त्यापैकी “धारणी ि र्चखलदरा िन विभागातील कें द्र सरकारच्या २००५ च्या कायदयानुसार िन 
जसमनीिर ज्याींनी २००५ पूिी अनतक्रमण केले अशा आहदिासीींना िनपट्टा देण्यात यािा ि 
२०१६-१७ मध्ये र्ॉरेस्् कमफचाऱयाींनी वपक कापले त्याच ेनुकसान देण्यात यािे.” अशी मागणी 
िन विभागाशी सींबींर्धत होती.   
(३) धारणी ि र्चखलदरा िन विभागातील अनुसूर्चत जमाती ि इतर पारींपाररक िन ननिासी 
(िन हक्काची मान्यता) अर्धननयम, २००६ ि ननयम, २००८ आणण सुधाररत २०१२ अींतगफत 
धारणी ि र्चखलदरा तालुक्यातील िैयस्क्तक ि सामुदानयक िन हक्काच्या प्राप्त दाव्याींचा 
तपसशल खालीलप्रमाण ेआहे:- 

तालुका प्राप्त दािे मींजूर दािे उपविभागीय स्तरीय 
ससमतीकडे प्रलींत्रबत 
असलेले दािे 

उपविभागीय स्तरीय 
ससमतीकडून अपात्र 
ठरविण्यात आलेले दािे 

शेरा 

 सामुदानयक िैयस्क्तक सामुदानयक िैयस्क्तक सामुदानयक िैयस्क्तक सामुदानयक िैयस्क्तक 
 

 

धारणी १२ १२८ १२ ११३ ० ० ० १५ - 
र्चखलदरा ५२२ ४६ २३९ ३५ २११ ०८ ७२ ०२ ४६ दाव्याींपैकी १ दािा 

िपअ याींचे स्तरािर 
पडताळणी करीता प्रलींत्रबत 
आहे.  

(४) प्रश्न उद् ाित नाही.  
___________ 

  
पुणे जज्हयातील वनववभागाच्या अभमनीवर अितक्रमण झा्याबाबत 

  

(३८)  १०६७१८ (०७-०४-२०१८).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्जल््यातील िन विभागाच्या जसमनीिरील अनतक्रमण काढण्याच े काम जैस े थे 
स्स्थतीत असल्याच ेमाहे डडसेंबर २०१८ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे स्जल््यातील डोंगरगाि, बुरकेगाि ि रु्लगाि भािडी डूडूळगािात िन 
विभागाच्या जागा बळकािण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत एनजी्ीने ३ िेळा िन विभागाला आदेश देिूनही अनतक्रमणाबाबत िन 
विभागाच्या अर्धकाऱयाींनी दाखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत शासन स्तरािर कोणती कायफिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
     पुणे स्जल््यातील िन विभागाच्या जसमनीिर असलेल्या सुमारे ४५७.३५८९३ हे.आर 
अनतक्रमीत के्षत्रापकैी सन २०१७-१८ मध्ये गहृ विभाग ि महसलू विभागाच्या मदतीन े िन 
विभागाने सुमारे २३०.५९ हे.आर के्षत्रािरील अनतक्रमण ननषकाससत केले आहे.  
(२), (३) ि (४) पुणे स्जल््यातील डोंगरगाि, बुरकेगाि ि रु्लगाि, भािडी ि डूडूळगाि या 
गािापैकी डोंगरगाि, रु्लगाि ि भािडी येथील अनतक्रमणे ह्विण्यात आले असून त्याबाबचा 
अहिाल मा.राषरीय हरीत लिादास कारिाई करुन सादर केला आहे. उिफररत मौ. बुरकेगाि 
येथील मे.वप्रकास्् इ.सल. कीं पनीन ेिनक्षेत्रािर केलेल्या अनतक्रमणाबाबत मा.उच्च न्यायालयान े
स्थर्गती आदेश हदले आहेत त्यामुळे सदर अनतक्रमण ननषकाससत करण्याची कारिाई प्रलींत्रबत 
ठेिली आहे. तसेच मौजे डुडुळगाि येथे जनुे अनतक्रमण असनू याबाबतची िस्तुस्स्थती 
मा.राषरीय हररत लिादाला अिगत करण्यात आली आहे.  लिादाच्या आदेशािरुन पुढील योग्य 
ती कायफिाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

िो्हापूर जज््यात वकृ्ष सांवधफतनाचे िामात झालेली अिनयभमतता  
  

(३९)  १०६७८९ (३१-०३-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर स्जल््यात माहे जुल,ै २०१७ मध्ये लािलेल्या िकृ्ष सींिधफनाच े कामात 
अननयसमतता आढळून आल्यामळेु कोल्हापूर िन विभागातील कमफचारी ि अर्धकाऱयाींना 
ननलींत्रबत केल्याची बाब माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर िकृ्षलागिडीच्या कामाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी मध्ये काय आढळून आले ि त्या अनुषींगाने कोणती कायफिाही केली िा  
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) अपर प्रधान मयुय िनसरींक्षक (मुययालय) सामास्जक िनीकरण,  पुणे याींनी हद.२८ ि 
हद.२९ डडसेंबर, २०१७ रोजी तक्रारीमध्ये नमूद रोपिन कामाींना भे्ी देऊन िस्तूस्स्थतीची 
पाहणी केली आहे. 
(३) ि (४) प्राथसमक चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या सींबींधीत िनके्षत्रपाल, िनपाल ि 
िनरक्षक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले असून त्याींच्याविरुध्द म.ना.से. (सशस्त ि अवपल) 
ननयम १९७९ मधील ननयम ८ अींतगफत सशस्तभींगविषयक कायफिाही सुरु करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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देऊळगाव राजा (जज.बुलढाणा) येथ ेअवैधररत्या िुंसाईज लािडाांची झालेली वाहतूि  
 

(४०)  १०६९०२ (३१-०३-२०१८).   डॉ.शभशिाांत खेडिेर (भसांदखेड राजा) :   सन्माननीय वन े
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगाि राजा (स्ज. बलुढाणा) येथ ेअिैधररत्या क्साईज लाकडाींची िाहतूक करणाऱ या 
िाहनाींस हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास िन विभागान ेपकडले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी आतापयफत क्रकती जणाींना अ्क केली ि त्याींचेिर कोणत्या 
कलमान्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्याींचेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) बुलढाणा िनविभागातील देऊळगाि राजा िन 
पररके्षत्रामधील िनरक्षक हे गस्त करीत असताना देऊळगाि राजा ते र्चखली मागाफिर ससनगाींि 
र्ा्याजिळ िाहन वपकअप ४०७/एमएच-२१ एक्स १६६७ या िाहनामध्ये का्शेिर प्रजातीच्या 
क्साईज माल नग ९० घन रु्् १.००७ एिढा माल विना परिाना िाहतकु करताना आढळून 
आला. त्यामुळे विना परिाना िाहतुक केल्याप्रकरणी िनगुन्हा हदनाींक २९.१२.२०१७ अन्िये 
नोंदविण्यात आला. सदरचे िाहन ि माल जप्त करुन िनविभागाच्या ता्यात घेण्यात आला. 
(२) का्शेिर प्रजातीच ेझाड खाजगी के्षत्रातील असल्यामळेु प्रकरणी कोणालाही अ्क करण्यात 
आलेली नाही. िनपाल देऊळगाि राजा याींनी चौकशी करुन गाडी मालक श्री. आण्णा कोरड ेि 
िाहनचालक श्री.सींतोष चोखाजी जाधि रा.ससींदखेड राजा याींचेिर भारतीय िनअर्धननयम, १९२७ 
अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) विना परिाना िाहतुक केल्याप्रकरणी प्रार्धकृत अर्धकारी तथा सहाय्यक िनसींरक्षक 
(प्रादेसशके ि कॅम्बपा) बुलढाणा याींचे हदनाींक १०.१.२०१८ चे आदेशान्िये गाडी मालक श्री.आण्णा 
कोरड,े रा.ससींदखेड राजा याींना रु.५,०००/- नुकसान भरपाई करुन प्रकरण असभसींधान करण्यात 
आले आहे.  

___________ 
  

हातिणांगले (जज.िो्हापूर) तालु्यातील पेठ वडगाांव म.ुपो.सोनाली वसाहत याांना 
अभयारण्यािडून भमळणा्या नागरी सुववधाांचा लाभ भमळणेबाबत. 

  

(४१)  १०७०१५ (३१-०३-२०१८).   श्री.अमल महाडीि (िो्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय वने 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकणींगले (स्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील पेठ िडगाींि येथे स्थलाींतरण होिनू िास्तव्यास 
असलेल्या सोनाली िसाहत िाल्याींचे मळु गाि हे चाींदोली अभयारण्य बार्धत असल्यान ेसदर 
बार्धत ग्रामस्थाींना अभयारण्याकडून समळणाऱया नागरीसुविधाींचा लाभ समळत नसल्याची बाब 
माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरच्या नागरी सुविधाींचा लाभ घेण्यास पात्र असनू देखील लाभ न समळल्यान े
या ग्रामस्थाींनी कायफकारी असभयींता िारणा कालिे विभाग, इस्लामपूर याींना ननिेदन देिून 
मागण्या सादर केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननिेदनानुसार ग्रामस्थाींना अभयारण्याकडून समळणाऱया नागरी सुविधाींचा 
लाभ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
     सोनाली पुनिफसन िसाहतीमध्ये िारणा प्रकल्प ि चाींदोली अभयारण्य प्रकल्पग्रस्ताींच े
पुनिफसन करण्यात आले असून, या िसाहतीमध्ये १८ नागरी सुविधा देय आहेत. त्यापैकी 
जलसींपदा विभागाकडून देय असलेल्या १० नागरी सुविधापैकी ९ मुलभतू सुविधा पुरविल्या 
आहेत. उिफररत  नागरी सुविधा पतूफतेची कायफिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ननिेदनानुसार आिश्यक कामाींची अींदाजपत्रके तयार करण्याची कायफिाही प्रगतीपथािर आहे. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 

___________ 
  

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) तालु्यात भभमा नदीच्या िडलेा वाळू उपसा होत अस्याबाबत 
  

(४२)  १०७२४१ (३१-०३-२०१८).   श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा तालुक्यात (स्ज.अहमदनगर) मोठया प्रमाणात िाळू चोरी होऊनही भीमाकाठच्या 
गािाचा नकाशात िन विभागाकड ेनदीकाठच्या गािाचा नकाशा नसल्यान ेमाहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्बयान कारिाईसाठी गेलेला िनविभागाचा तार्ा कारिाई विना परतल्याची 
घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फ त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार शासनान ेपुढे कोणती कायफिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) श्रीगोंदा तालुक्यातील (स्ज.अहमदनगर) 
भीमा काठच्या गािाचा नकाशा िन विभागाकड ेउपल्ध आहे.  
     मौजे गार र्ॉ.स.नीं. १३६ ि मौजे कौठा र्ॉ.स.नीं. २९ मध्ये अनुक्रमे हदनाींक ९.८.२०१७ ि 
हदनाींक ३.२.२०१८ भीमा नदीच्या कडलेा िाळू उपसा करणारी बो् ननदशफनास आली तथावप, 
त्याींना पकडण्यापूिी त्याींनी पळ काढल्यामळेु अ्ात व्यक्तीींविरुध्द गुन्हा नोंदविला आहे.   
     मौजे गार र्ॉ.स.नीं. १३६ मध्ये पुन्हा एकदा हदनाींक २५.४.२०१८ रोजी भीमा नदीच्या 
कडलेा िाळू उपसा करणाऱया तीन बो्ी ननदशफनास आल्या सदर बो्ीसह पकडलेले तीनही 
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आरोपी विरुध्द भारतीय िन अर्धननयम, १९२७ चे कलम २६(१)(अ)(ह) अन्िये गुन्हा नोंदविला 
आहे.  
     परींत ूमाहे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये िा त्यादरम्बयान कोणत्याही प्रकारची िाळू तस्करी/िाळू 
उपसा करताना िाहन अथिा बो् आढळून आलेले नसल्यामळेु कारिाईसाठी गेलेला िन 
विभागाचा तार्ा कारिाई विना परतलेला होता.   
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मौज ेमुांगशी (ता.माढा,जज.सोलापूर) गावातील भसना नदीवर भसमेंुं बांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(४३)  १०७४५६ (२८-०३-२०१८).   श्री.नारायण पाुंील (िरमाळा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मुींगशी (ता.माढा, स्ज.सोलापूर) गािातील पाणी पुरिठा योजना माचफ ते जून या 
कालािधीमध्ये पाण्याअभािी बींद रहाते यासाठी ससना नदीिर ससमें् बींधारा बाींधािा अशी 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ०७ डडसेंबर,२०१७ रोजी िा त्यासुमारास मा.जलसींपदा 
मींत्री याींना ननिेदन देऊन केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिेदनातील मागणीच्या अनुषींगाने ननधी उपल्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सदर ननिेदनाच्या अनुषींगान े ससना नदीिर को.प.बींधारा कामाचे सिेक्षण करून त्यानूसार 
प्रस्ताि तयार करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मौज ेवैरागड (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) येथील साठवण तलावासाठी महाराष्ट्र जलसांपत्ती 
िनयमन प्राधधिरणाची मान्यतचेा प्रस्त्तावाबाबत 

  

(४४)  १०७६७० (०४-०४-२०१८).   श्री.अस्त्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेिैरागड (ता.र्चखली, स्ज.बुलढाणा) येथील साठिण तलािाची साठिण क्षमता १.५० 
एमएम ३ पेक्षा जास्त असल्याने या प्रकल्पात महाराषट् जलसींपत्ती ननयमन प्राधीकरण 
एमड्ल्युआरआरअे याींची मान्यता घेण्याबाबत मुयय असभयींता लघुससींचन (जलसींधारण) पुणे 
याींना हदनाींक ९ ऑगस््, २०१७ रोजीच्या पत्रान्िये प्रस्ताि मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, मान्यता देण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत 
आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची सिफसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (०७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मौज े िैरागड साठिण तलाि (ता.र्चखली, स्ज.बुलढाणा) योजनेस महाराषर जलसींपत्ती 
ननयमन प्राधीकरण, महाराषर राज्य, मुींबई (एम.ड्ल्यु.आर.आर.ए.) याींची मान्यता प्राप्त 
करण्याबाबतची कायफिाही सुरु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ववदभाफततील शेति्याांच्या शतेावर वन्यप्राण्याांचा ह््याने होणारे निुसान 
 

(४५)  १०८२५३ (३१-०३-२०१८).   श्री.सधुािर देशमुख (नागपरू पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.हषफतवधफतन सपिाळ (बुलढाणा), अॅड.यशोमती ठािूर (ितवसा), श्री.अभमत झनि 
(ररसोड), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रे्वे), डॉ.सांतोष ुंार्े (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा स्जल्हयातील शेतक-याींच्या शेतात िन्य प्राणी घुसून शेती वपकाींचे मोठया 
प्रमाणात नुकसान करीत असल्याबाबत शेतक-याींनी सींबधीताकड े िारींिार ननिेदन देण्यात 
येिूनही कोणतीही कायफिाही करण्यात येत नसल्याच े माहे जानेिारी २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्बयान आढळून आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भागातील शेतकरी िन्यप्राण्याचा कायमचा बींदोबस्त व्हािा याकरीता 
िनविभागाच्या अर्धकाऱयाींकड े मागणी केली असता िनविभागाच े अर्धकारी त्याकड े दलुफक्ष 
करीत होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भागातील शतेकऱयाींनी िन विभागाकड ेसौर ऊजेचे कुीं पण उपल्ध करून 
देण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या भागातील शतेकऱयाींचे िन्यप्राण्याींपासुन होणारे नुकसान ्ाळण्याकरीता सौर 
ऊजेचे कुीं पण ि झालेले नुकसानीची भरपाई िनविभागाकडुन देण्यात आलेली आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०७-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४)  हे खरे नाही. 
     सन २०१७-१८ मध्ये बुलढाणा िन विभागात िन्यप्राण्याींपासून शेतवपकाींच े नकुसान 
झाल्यासींबींधी  ७२३६ प्रकरणे ननदशफनास आली असून प्रचसलत शासन ननणफयातील तरतुदीनुसार 
सींबींर्धताींना रु. ३,९२,६२,९७३/- अथफसहाय अदा करण्यात आले आहे. 
    शेतक-याींनी सौरउजचेे कुीं पन उपल्ध करून देण्याची मागणी केलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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पाुंण स्याद्री व्याघ्र प्रि्पाच्या िोअर झोनमध्ये येणा-या गाांवाच े 

पुनवफतसन िरणेिरीता जागा उपल्ध िरुन देणेबाबत 
  

(४६)  १०८७८४ (३१-०३-२०१८).   श्री.शांभूराज देसाई (पाुंण) :    सन्माननीय वन ेमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण येथील स्याद्रीच्या डोंगरपठारािर िसलेली मळे, कोळणे, पाथरपुींज ही तीन गाींि े
स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये येणा-या या तीन गाींिाच ेतात्काळ 
पुनिफसन करण्याचा आराखडा स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामार्फ त तयार करण्यात आला असून या 
तीन गािाींच्या पनुिफसनाकरीता जागा शोधण्याचे कायफ प्रकल्पाकडून तसेच या प्रकल्पग्रस्ताींकडून 
सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मळे येथील १४०, कोळण ेयेथील ७९ आणण पाथरपुींज येथील १०६ कु्ुींबे याींची 
एकूण लोकसींयया ही समुारे २३५८ असनू येथील लोक, महहला तसेच लहान मलेु याींच्यात 
स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे भीतीच ेिातािरण ननमाफण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िन विभागाकडून या प्रकल्पग्रस्ताींना दाखविण्यात आलेल्या जसमनी या तेथील 
स्थाननक लोक या प्रकल्पग्रस्ताींना देण्यास तयार नसल्याने मळे, कोळणे, पाथरपुींज येथील 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनिफसनाकरीता पा्ण तालुक्यातच जागा उपल्ध करुन दयािी अशी मागणी 
या प्रकल्पग्रस्ताींची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाफत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच या तीन गािातील 
प्रकल्पग्रस्ताींना पा्ण तालुक्यातच पुनिफसनाकरीता जागा उपल्ध करुन देणेकरीता शासनान े 
कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, सिफसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     मळे, कोळण,े पाथरपुींज गािातील प्रकल्पग्रस्ताींना सातारा स्जल्हयातील िन जसमन 
दाखविण्यात आली असुन त्याींनी सातारा िन विभागातील मौजे बहुले, सोनाईचीिाडी, 
मारूलहिेली, मल्हारपेठ, बोंद्री ता.पा्ण ि मौज े हेळगाि, खराड े ता.कराड येथील िनजमीन 
त्याींचे पुनिफसनासाठी पसींत केली आहे.    
(३) हे खरे नाही. 
(४) मौजे मळे ि  कोळण ेया  गािातील प्रकल्पग्रस्ताींनी पा्ण ि कराड तालुक्यातील िन 
जमीन त्याींच े पुनिफसनासाठी उपल्ध  करून दयािी अशी मागणी केलेली आहे.  त्यानुसार 
मौजे बहुले, मल्हारपेठ, ता.पा्ण या गािातील ि मौजे खराडे, ता. कराड येथील ग्रामसभेन े
प्रकल्पग्रस्ताींना िनजसमनी देणेबाबत सकारात्मक ठराि हदलेले आहेत. 
(५)  मौज े मळे, कोळणे ि पाथरपुींज ता. पा्ण येथील प्रकल्पग्रस्ताींनी मौज े बहुले, बोंद्री 
अींतगफत जाईचीिाडी, सोनाईचीिाडी, मारूलहिेली, मल्हारपेठ, बोंद्री, ता.पा्ण ि मौजे हेळगाि, 
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खराड ेता.कराड येथील िनजमीन त्याींचे पुनिफसनासाठी पसींत केली आहे. यापैकी सकारात्मक 
ग्रामसभा ठराि असलेल्या गािातील िनके्षत्राची मोजणी करण्याची कायफिाही चालू आहे. तसेच, 
काही गािाींच्या ग्रामसभेने नकारात्मक ग्रामसभा ठराि हदले असल्याने, प्रकल्पग्रस्ताींना 
पुनिफसनासाठी सातारा स्जल्हयातील इतर हठकाणच्या िन जसमनी दाखविण्याची कायफिाही चालू 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भोिर तालुिा (जज.नाांदेड) येथ ेअवषफतणप्रवणामुळे  
पाणी ुंांचाईची समस्त्या सोडववण्याबाबत 

  

(४७)  १०९१७३ (०४-०४-२०१८).   श्रीमती अभमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर तालुका (स्ज.नाींदेड) कायम अिषफणप्रिण असून येथील अनेक गािाींत माहे जानेिारी 
महहन्यापासूनच पाणी ी्ंचाईमुळे नागररकाींना पाण्यासाठी ्ँकरिर अिलींबून राहाि े लागत,े हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सदर गािात शेतीचे ससींचनही अत्यल्प आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने येथील पाणी समस्येची कायमची सोडिणूक करण्याबाबत स्िींयसेिी 
सींस्थाच्या मदतीन ेजलसींधारणाची लोकचळिळ उभी करण्यासाठी कोणती  कायफिाही केली  िा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. माहे जानेिारी ते माचफ, २०१८ 
मध्ये ्ँकरसाठी केिळ एक प्रस्ताि प्राप्त झाला असून मौज ेसमींदरिाडी येथे हद.३/३/२०१८ 
पासून ्ँकरदिारे पाणी सुरू करण्यात आले आहे. 
(३) सत्यमेि जयते िॉ्रकप स्पधेअींतगफत जलसींधारणाची चळिळ उभी राहीली असून या 
चळिळीस प्रोत्साहन देण्यासाठी मदृ ि जलसींधारण विभाग शासन ननणफय हद.०३/४/२०१८ 
अन्िये सन २०१८-१९ पाणी र्ाऊीं डशेन िॉ्र कप स्पधेत जी गािे सहभागी होऊन मदृ ि 
जलसींधारणाची कामे श्रमदानादिारे करतील अशा गािाींना प्रोत्साहन म्बहणून मसशनदिारे 
करण्यात येणाऱया कामाकरीता इींधनाच्या खचाफसाठी प्रनत गाि रू.१.५० लक्ष ननधी  जलयुक्त 
सशिार असभयान सन २०१८-१९ या आर्थफक िषाफत उपल्ध होणाऱया ननधीतून देण्यात येणार 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जज्हयातील हहवरी वनपररके्षराांतगफतत वकृ्षाांची  
मोठ्या प्रमाणात तोड िे्याबाबत 

  

(४८)  १०९३४२ (३१-०३-२०१८).   श्री.अभमत झनि (ररसोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.हषफतवधफतन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अस्त्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ स्जल्हयातील हहिरी िनपररके्षत्राींतगफत येणाऱ या कोळींबी सशिारातील राहूलधरी सशि 
पररसरातील राखीि िनातील सागिान ि आडजात िकृ्षाींची मोठया प्रमाणात तोड करण्यात 
येऊनही िनअर्धकारी याींच े दलुफक्ष करीत असल्याचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१८ रोजी िा 
त्यादरम्बयान ननदशफनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साग ि आडजात िकृ्षाींची होत असलेली तोड थाींबविण्याबाबत अिैध िकृ्ष 
तोडीकड े दलुफक्ष  करणाऱ या दोषी अर्धकाऱ याींिर कारिाई करण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायफिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांुंीवार (०२-०६-२०१८) : (१) यितमाळ स्जल्हयातील हहिरी िनपररके्षत्राींतगफत 
येणाऱ या कोळींबी सशिारातील राहूलधरी सशि पररसरातील राखीि िनातील सागिान ि आडजात 
िकृ्षाींची मोठया प्रमाणात तोड करण्यात येऊनही िनअर्धकारी याींचे दलुफक्ष करीत असल्याचा 
प्रकार माहे जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यादरम्बयान ननदशफनास आलेले नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

सावांतवाडी तालु्यातील (जज.भसांधदुगुफत) आांबोली वन ववभागािडून आांबोलीत  
राहत असले्या ग्रामस्त्थाांच्या घराांच्या व रस्त्त्याांच्या दरुुस्त्तीबाबत 

  

(४९)  १०९८६४ (३१-०३-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सािींतिाडी तालुक्यातील (स्ज.ससींधुदगुफ) आींबोली िन विभागाकडून आींबोलीत शेकडो 
िषाफपासून राहत असलेल्या ग्रामस्थाींच्या घराींच्या ि रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी परिानगी देत 
नसल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थाींनी ि लोकप्रनतननधीींनी िन विभागाकड े िारींिार केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आींबोली गािाचे के्षत्र १९६५ नींतर िन घोवषत झाले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १९६५ पूिीच्या घराींच्या दरुुस्तीसाठी ि पुनबाांधणीसाठी तसचे रस्त्याच्या 
डाींबरीकरण ि खडीकरण कामासाठी तसेच त्रब्र्ीशकालीन जलिाहहन्याींच्या नुतनीकरणासाठीचे 
काम करण्यास जीिन प्रार्धकरण विभागास िन विभागाने मनाई करण्याची कारणे काय    
आहेत ? 
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श्री. सधुीर मुनगांुंीवार (१८-०६-२०१८) : (१) मौजे आींबोली येथे २११५.९९ हे.आर िनक्षेत्र आहे. 
या व्यनतररक्त २२३५.१५ हे.आर के्षत्र महाराषर खाजगी िन े (सींपादन) अर्धननयम, १९७५ 
अन्िये सींपाहदत असल्यामुळे सदर के्षत्रािर कें द्र शासनाच्या पुिफ परिानगी सशिाय िनेत्तर 
कामास बींदी आहे. सदर बाब स्थाननक जनतेस िन विभागाकडून िारींिार प्िून देण्यात आली 
आहे. तरी देखील ग्रामस्थ ि लोकप्रनतननधीींन मार्फ त िारींिार ननिेदने प्राप्त होत आहेत.  
(२) आींबोली गािाच े के्षत्र शासन राजपत्र हदनाींक ५.१.१९६० ि हदनाींक १२.२.१९६६ अन्िये 
भारतीय िन अर्धननयम, १९२७ चे कलम - ४ अींतगफत राखीि िने म्बहणून अर्धसूर्चत झाले 
आहे.   
(३) त्रब्र्ीश कालीन जलिाहहन्याींच्या नुतनीकरणासाठी अनुसूर्चत जमाती ि इतर पारींपाररक 
जींगल ननिासी (िन हक्काची मान्यता) अर्धननयम, २००६ अींतगफत ननयम ३ (२) नुसार 
िनेत्तर कामासाठी िनके्षत्राचा िापर करण्यास जीिन प्रार्धकरण विभागास िन विभागाकडून 
हदनाींक ४.१२.२०१७ अन्िये परिानगी देण्यात आली आहे.  

___________ 
  

भसांधुदगुफत जज््यातील तालुिािनहाय गावातील जलयु्त भशवार योजनेबाबत 
  

(५०)  १०९९३३ (०४-०४-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ससींधुदगुफ स्जल््यातील तालकुाननहाय गािे जलयुक्त सशिार योजनेंतगफत पहहल्या ि 
नींतरच्या ्प्प्यात ननिडण्यात आली असल्यास जलयुक्त सशिार योजनेमळेु स्जल््यातील क्रकती 
हेक््र जसमन ओलीताखाली आणण ससींचनाखाली येणार आहे, 
(२) असल्यास, क्रकती गािातील जलयुक्त सशिाराची काम ेपूणफ झाली आहेत ि ही काम ेपूणफ 
होण्याच्या दृष्ीन े क्रकती ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे ि त्यापकैी क्रकती ननधी खचफ 
करण्यात आला आहे, 
(३) अदयाप योजना पूणफ झाली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम भशांदे (१८-०६-२०१८) : (१) जलयुक्त सशिार योजनमेुळे ससींधुदगुफ स्जल्हयातील २०७०.५४ 
हेक््र के्षत्र ससींचनाखाली येणार आहे. 
(२) जलयुक्त सशिार योजनेची ५८ गािाींत काम े पूणफ झाली असनू त्यासाठी रू.३९.०८ को्ी 
ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे त्यापकैी रू.२६.७१ को्ी ननधी खचफ करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  
  

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  __________________________________________________________________ 

मुद्रणपूिफ सिफ प्रक्रक्रया महाराषर विधानमींडळ सर्चिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 
मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


