अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५११ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मौजे पानीव (ता. माळशशरस, जज. सोलापूर) येथील माजी सरपांचानी िेलेला गैरव्यवहार
(१)

३५७७७ (२०-०१-२०१६).

श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे पानीव (ता.माळशिरस जज.सोलापूर) येथील जमीन ग् नीं ११०/२ पैकक १ हे क््र २१

आर ही सींपूर्ण जमीन ग्रामपींचायत पानीव याींच्या मालकीची असताींना माजी सरपींचानी

आपल्या पदाचा गैरवापर करून श्री राम शिक्षर् सींस्था ्ें भरू र्ी याींच्या नावे बक्षक्षसपत्र करून
दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरर्ी चौकिी करण्यात आली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तद्नुसार श्री राम शिक्षर् सींस्थेवर व पदाधिकारी याींच्यावर िासनाने कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-११-२०१८) :(१) होय, हे अींित: खरे आहे .
पानीव येथील ग्रामस्थ

श्री दादा नामदे व डोंबाळे याींनी त्याींच्या मालककची १ हे क््र २१ आर

जमीन ददनाींक २६/०३/९९ च्या नोंदर्ीकृत बक्षीस पत्राद्वारे ग्रामपींचायत, पावीव याींना िाळे चे
बाींिकाम करण्याच्या उद्देिाने ददली. सदर जमीन ग्रामपींचायत पानीव याींनी ग्रामसभा दद.

१८/०५/२००० व माशसक सभा ददनाींक २८/०५/२००० मिील ठरावानस
ु ार श्रीराम शिक्षर् सींस्था,
्ें भूर्ी याींचे नावे नोंदर्ीकृत बक्षीसपत्र करून ददली. ग्रामपींचायत बक्षीस पत्रास प्राप्त झालेली

सदर १ हे . २१ आर जमीन मुख्य कायणकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, सोलापूर याींची पूवण
परवानगी न घेता बक्षीसपत्राने श्रीराम शिक्षर् सींस्थेस ददल्याबाबत झालेली अननयशमतता ही

अनाहूतपर्े व कायद्यातील तरतद
ु ीींची मादहती नसल्यामुळे घडल्याचे ग्रामपींचायत, पानीव याींचे
सरपींच याींनी मान्य केले आहे .

वव.स. ५११ (2)
एकूर् १ हे क््र २१ आर जागाींपैकी ०.२० आर जमीन पुन:श्च श्रीराम शिक्षर् सींस्था

्ें भूर्ी याींनी ग्रामपींचायत पानीव याींना बक्षीपत्राद्वारे परत ददली आहे . उवणररत १ हे ०.१ आर
या जशमतीवर श्रीराम शिक्षर् सींस्थेच्या िैक्षणर्क इमारती आहे त.

(२) श्रीराम शिक्षर् सींस्था ्ें भर्
ु ी याींना बक्षीसपत्राने जमीन ददल्याप्रकरर्ी वारीं वार तक्रारी प्राप्त
होत

असल्याने,

२६/३/१९९९

च्या

सदरच्या

ववषयावर

बक्षीसपत्रानुसार

कायमस्वरुपी

ग्रामपींचायतीस

तोडगा

शमळालेल्या

काढण्याच्या
१

हे

२१

अनुषींगाने
आर

दद.

क्षेत्राच्या

मुल्याींकनापेक्षा ग्रामपींचायतीस शमळण्या-या क्षेत्राची ककीं मत त्या वषाणच्या ककीं मतीपेक्षा कमी
नसेल अिा ककमतीचे १ हे २१ आर क्षेत्र गावालगत श्रीराम शिक्षर् सींस्थेने ग्रामपींचायतीस

स्वखचाणने बक्षीसपत्राने द्यावयाचे. शिवाय २० आर क्षेत्रातील वाचनालय, व्यायामिाळा
इमारतीच्या बदल्यात चालू आधथणक वषाणतील DSR च्या दराप्रमार्े बाींिकामाच्या होर्ा-या
मुल्याींकनाप्रमार्े आजपयंत ददलेल्या भाडयाची रक्कम वजा करून ग्रामपींचायतीस अदा

करावयाची जेर्ेकरून सींस्थेच्या नावे असलेली ग् क्र. ११०/२ मिील १ हे ०१ आर व
वाचनालय, व्यायामिाळा इमारतीसह २० आर जागा सींस्थेच्या नावे करता येतील. सदरच्या
मोबदल्यातून ग्रामपींचायतीस प्राप्त झालेल्या रकमेतून आवश्यक ती ववकास कामे करमा

येतील. त्याशिवाय श्रीराम शिक्षर् सींस्थेच्या कायाणत अडथळा ये र्ार नाही. असा प्रस्ताव
माशसक सभा दद. १७/११/२०१७ ठराव क्र.५ व ग्रामसभा दद. १८/११/२०१७ ठराव क्र.३ अन्वये
ठरववण्यात आले. तद्नस
ु ार प्रस्ताव मख्
ु य कायणकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, सोलापरू
याींच्याकडून िासनास पाठववण्यात आला.
ग्रामपींचायतीने

ग्रामसभेच्या

मज
ु ूरीने

सादर

केलेलल्या

सदर

प्रस्तावावर

महाराषर

ग्रामपींचायत अधिननयमातील कलम ५५ नुसार ननर्णय घेण्यास मुख्य कायणकारी अधिकारी,
जजल्हा

पररषद, सोलापूर हे

सक्षम

असल्याने तसेच ननर्णय घेताना १ हे . २१ आर

अनतक्रमर्मक्
ु त जमीन त्यामिील सादहत्यासह ग्रामपींचायतीस शमळावी, व्यायामिाळा व
वाचनालय बाींिण्यास ग्रामपींचायतीस जो काही खचण लागेल तो श्रीराम शिक्षर् सींस्थेने

ग्रामपींचायतीस द्यावा. सदर ननर्णय घेताना कायद्याच्या अधिन राहून ववद्यार्थयांचे नुकसान
्ाळून ग्रामपींचायतीचे नुकसान होऊ नये याची काळजी मुख्य कायणकारी अधिकारी याींनी घ्यावी
असे िासन मान्यतेने मख्
ु य कायणकारी अधिकारी, जज.प., सोलापरू याींना कळववण्यात आले
आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात ’’ थॅलेसेशमयाग्रस्त ’’ रुगणाांमध्ये होत असलेली वाढ
(२)

५४२७५ (३०-०८-२०१६).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.सरु े श लाड (िजजत), श्री.वैभव

वपचड (अिोले), श्री.मधुसूदन िेंद्रे (गांगाखेड), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन

मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.राहुल जगताप

वव.स. ५११ (3)
(श्रीगोंदा), श्री.ववजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ),
श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.जयांत पाटील
(इस्लामपरू ),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :
सन्माननीय सावजजतनि आरोगय व िुटुांब ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) राज्यात ’’ थॅलेसेशमयाग्रस्त ’’ रुगर्ाींमे ये वाढ होत असून यातील चाळीस ्क्क्याींहून
अधिक रुगर् एक्या मुींबई िहरात आढळून आल्याचे माहे मे, २०१६ मे ये वा त्यादरम्यान
िासनाच्या ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोर्ती प्रनतबींिात्मक उपाययोजना केली आहे ,
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे,
(४) नसल्यास, त्याची सवणसािारर् कारर्े काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) :(१) राज्यात थॅलेसेशमयाग्रस्त रुगर्ाींमे ये दरवषी वाढ होत
आहे मात्र ४० ्क्क्याहून अधिक रुगर् हे मुींबईत आहे त, हे खरे नाही.
(२) व (३) राषरीय ग्रामीर् आरोगय अशभयान कायणक्रमा अींतगणत महाराषर राज्यात जजल्हा
रुगर्ालय, ठार्े, नाशिक, सातारा, अमरावती या चार दठकार्ी डे केयर सें्र अींतगणत
दहमोकिशलया, थॅलेसेशमया, शसकलसेल, अॅननशमया या आजाराींचे ननदान, उपचार व प्रनतबींिात्मक
उपाययोजना करण्यात येतात. या व्यनतररक्त केईएम रुगर्ालय, मुींबई तसेच बी.जे वैद्यककय
महाववद्यालय,पर्
ु े येथे उपचाराची सोय उपलब्ि आहे . उपचाराींबरोबरच रुगर्ाींना व त्याींच्या
नातेवाईकाींना कौजन्सशलींग करण्यात येते.

२०१६-१७ च्या PIP मे ये जजल्हा रुगर्ालय, अहमदनगर, पुर्,े नागपूर, औरीं गाबाद हे

केंद्र मींजूर करण्यात आली आहे त. जजल्हा रुगर्ालय ठार्े, नाशिक, सातारा आणर् अमरावती
येथे

गरोदर

माताींची

व बालकाींची

कायणक्रमाअींतगणत Free Diagnostic

चाचर्ी

करण्यात

येते.

राषरीय

आरोगय अशभयान

सेवे मे ये थॅलेसेशमया आजाराच्या चाचर्ीचा समावेि व

जनतेत जनजागत
ृ ी ननमाणर् करण्याची तरतूद राषरीय बाल स्वास्थ कायणक्रमाअींतगणत करण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जळगाांव जज््यातील रमेश ड्रायजव्हां ग स्िुलच्या मालिाने शासनाच्या मोटार वाहन प्रशशक्षण
योजनेंतगजत िेलेला गैरव्यवहार

(३)

८८०३२

(२२-०८-२०१७).

डॉ.सांजय

रायमल
ु िर

(मक्
ु ताईनगर), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

(मेहिर),

श्री.एिनाथराव

खडसे

सन्माननीय ववमक्
ु त जाती/भटक्या

जमाती व इतर मागासवगज आणण ववशेष मागास प्रवगज ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

वव.स. ५११ (4)
(१) जळगाींव जजल््यातील रमेि ड्रायजव्हीं ग स्कुलच्या मालकाने िासनाच्या मो्ार वाहन
प्रशिक्षर् योजनेंतगणत सन २००८ ते सन २०१५ या कालाविीत ववमुक्त जाती-जमाती,
मागासवगीयाींच्या ननिीतून रु.१४५ को्ीींचा गैरव्यवहार व अननयशमतता केल्याची तक्रार नाथ

िाऊींडेिन, जळगाींव याींनी ददनाींक ११ मे, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास जजल्हाधिकारी, जळगाींव
याींच्याकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,
(३)

असल्यास, चौकिीनस
ु ार दोषीींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१९-१०-२०१८) : (१) होय (२), (३) व (४) या प्रकरर्ाची बा्ी, पुर्े मािणत
तपासर्ी सुरु असून तपासर्ीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायणवाही करण्यात येईल.
___________
अमरावतीमधील बागाजी सागर पयजटन स्थळ दठिाणच्या ववववध आवश्यि िामाां चा पररपूणज
प्रस्ताव प्रादे शशि पयजटन वविास योजनेंतगजत सादर िरण्याबाबत

(४)

८८९०७ (१२-०८-२०१७).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे) :

सन्माननीय पयजटन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरावतीमिील बागाजी सागर पयण्न स्थळ दठकार्च्या ववववि आवश्यक कामाींचा

पररपूर्ण प्रस्ताव प्रादे शिक पयण्न ववकास योजनेअींतगणत िासनाला सादर करावा यासाठी
लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १६ जानेवारी,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास

कायणकारी अशभयींता ननम्न

विाण प्रकल्प ववभाग, विाण याींना लेखी पत्रान्वये कळववले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर पत्राच्या अनुषींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (२२-११-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) सदर पत्राच्या अनष
ीं ाने आवश्यक तो प्रस्ताव िासनास अद्याप अप्राप्त असून,
ु ग
सावणजननक बाींिकाम ववभागाच्या अद्ययावत दरसूचीनुसार प्रस्ताव तयार करण्याची कायणवाही
क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे .

___________

वव.स. ५११ (5)
औरां गाबाद येथील घाटी या शासिीय रुगणालयात स्रे चर न शमळा्याने मदहलेची प्रसत
ू ी
पायरीवरच होण्याच्या घटनेबाबत.

(५)

९१४२७ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)औरीं गाबाद येथील घा्ी
३.४५ वाजता एक गरोदर

या िासकीय

रुगर्ालयात ददनाींक १५ जून रोजी पहा्े सम
ु ारे

मदहला अपघात ववभागा

समोर प्रसत
ू ीसाठी पोहोचली पर् बराच

वेळ वा् पाहूनही स्रे चर न आल्यामुळे सदर मदहलेची प्रसूती पायरीवरच झाली सामाजजक
कायणकत्यांनी पडदे उभे करून मदत केली परीं तु सदर प्रकक्रया सुरु असताना एक सी.एम.ओ.दोन
परीचाररका व एक शिपाई याींनी समोर उभे राहून बघ्याची भूशमका घेतली हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यापूवी दे खील पाय मोडलेल्या रुगर्ास स्रे चर दे ण्याची जबाबदारी माझी नाही
असे सी एम ओ नी

साींधगतल्यावरून सदर रुगर्ास पाय घासत

जावे लागले तसेच काही

ददवसा पूवी ६० वषीय मदहलेस पहा्े २ वाजता छातीत दख
ु ण्यामुळे रुगर्ालयात आर्ल्यावर
बराच वेळ स्रे चर न शमळाल्याने नतला िरि्त नेऊन पलींगावर झोपवताच २ शमनन्ात सदर
मदहलेचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास या घ्नेची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, सदर चौकिीत दोषीींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त?

श्री. धगरीष महाजन (११-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) लागू नाही.
___________
औरां गाबाद शासिीय वैद्यिीय रुगणालयातील वाहनतळाच्या तनववदे बाबत
(६)

९३३१५ (२१-०८-२०१७).

श्री.अब्दल
सत्तार (शस्लोड) :
ु

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद िासकीय वैद्यकीय रुगर्ालयातील वाहनतळासाठी सन २०१७-१८ वषाणसाठी
प्रिासनाने ददनाींक ६ मे २०१७ रोजी ननववदा काढल्या होत्या, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ननववदा प्रकक्रयेत येथील अधिक्षक व मुख्यप्रिासक याींनी गैरव्यवहार केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभाणत िासनाने चौकिी करुन सींबधित अधिका-याींवर कोर्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच नव्याने ननववदा प्रकक्रया राबवून पारदिणक पे दतीने या वाहनतळाचा कींत्रा्
दे ण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. ५११ (6)
श्री. धगरीष महाजन (११-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) लागू नाही.
___________
सेनगाव (जज. दहांगोली) तालुक्यात गोठा बाांधण्याच्या योजनेंतगजत शेति-याांना गोठा
शमळण्याबाबत

(७)

९७२८४ (२२-१२-२०१७).

श्री.तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :

सन्माननीय रोजगार हमी

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सेनगाव (जज. दहींगोली) तालुक्यात गुरासाठी गोठा बाींिण्याच्या योजनेंतगणत गोठा

शमळण्यासाठी अनेक िेतक-याींनी ददलेले गोठयाचे अजण दाखल करुन तीन ते चार मदहने झाले
असून अद्यापही त्यााा िेतक-याींना गोठा शमळाला नसल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१७ मे ये वा
त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

गोठयाचा

प्रस्ताव

मींजरु

करण्यासाठी

िेतक-याींना

पींचायत

सशमती

कायाणलयात वारीं वार भे् दयावी लागत असल्याींमुळे िेतक-याींना आधथणक व मानशसक त्रास
सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार सदर दठकार्ी

िेतक-याींना तात्काळ गोठा शमळण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रावल (२९-१०-२०१८) : (१) होय.

हे अींित: खरे आहे .

पींचायत सशमती, सेनगाींव येथे माहे डडसेंबर, २०१६ ते माहे िेब्रव
ु ारी, २०१७ या

कालाविीमे ये एकूर् ४३६ गुराींच्या गोठयाींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे त. गुराींच्या गोठयाींच्या

कामाचे अकुिल व कुिल प्रमार् अींदाजपत्रकानुसार १४:८६ आहे . सदर कामामे ये कुिल

प्रमार् जास्त असून अकुिल प्रमार् कमी आहे . जजल्हा स्तरावर अकुिल व कुिल (६०:४०) चे
प्रमार् गरजेचे आहे .
घेतली जातात.
(२)

ते राखण्याकररता अकुिल प्रमार् जास्त असलेली कामे प्राथम्याने हाती

हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५११ (7)
मौजा बोरखेडी (फा) नागपुर येथील उपिेंद्र बाांधिामासाठी जागा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(८)

१०१२५० (०४-०१-२०१८).

श्री.सशमर मेघे (दहांगणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजा बोरखेडी (िा) नागपुर येथील उपकेंद्र बाींिकामासाठी जागा तात्काळ उपलब्ि करुन
दे ण्याकरीता आवश्यक कायणवाही करण्याबाबत लोकप्रनतननिी, दहींगर्ा

याींनी मा. उपववभागीय

अधिकारी, नागपुर (ग्रा) याींना ददनाींक २५ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त

?

श्रीमती पांिजा मुांडे (३१-१०-२०१८) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) मौजा बोरखेडी (िा) नागपरु येथील प्राथशमक आरोगय उपकेंद्र बाींिकामासाठी जजल्हा

पररषद नागपूर याींच्याकडे जागा हस्ताींतरीत करण्याबाबत अींनतम आदे ि दद.२२.०२.२०१८ रोजी
ननगणशमत करण्यात आलेले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शेति-याांच्या िजजमाफीची रक्िम उभारण्यासाठी परभणी जज्हा तनयोजन सशमतीचा २१ िोटी
६३ लाख ३६ हजार रुपयाांचा तनधी िपात िे्याबाबत
(९)

१०२१३० (१३-०७-२०१८).

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय तनयोजन मांत्री

(१) िेतकऱयाींच्या कजणमािीची रक्कम उभारण्यासाठी परभर्ी जजल्हा ननयोजन सशमतीचा २१
को्ी ६३ लाख ३६ हजार रुपयाींचा ननिी कपात करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कजणमािीसाठी

जजल्हा

ननयोजनचा

ननिी

कपात

करण्यात

जजल््यातील ववकास कामे प्रलींबबत राहर्ार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

आल्यामुळे

(३) असल्यास, जजल््यातील ववकास कामे पूर्ण होण्यासाठी सदर ननिी कपात करण्याचा ननर्णय
मागे घेण्याच्या अनुषींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२२-११-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) जजल्हा वावषणक योजना (सवणसािारर्) अींतगणत परभर्ी जजल््यासाठी सन २०१८-१९ या
वषाणत रु. १५२२९.०० लक्ष इतका ननयतव्यय अथणसींकजल्पत करण्यात आला आहे. सन २०१७-१८
मे ये परभर्ी जजल््याकरीता रु. १४४४६.०० लक्ष इतका ननयतव्यय उपलब्ि झाला होता. सन
२०१८-१९ साठी त्यामे ये ५.४३ % वाढ झालेली असन
ू ववत्त ववभागाचे िासन पररपत्रक, क्र.

वव.स. ५११ (8)
अथणसींकल्प-२०१८/प्र.क्र.

६९/अथण-३,

दद.

०२/०४/२०१८

च्या

आदे िान्वये

अद्यापपयंत

रु.

१२०५८.४५ लक्ष इतका ननिी ववतरीत केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औरां गाबाद शहरातील शासिीय ििजरोग रुगणालयात िांत्राटद्वारामाफजत
िमजचार्याची वपळवणि
ू होत अस्याबाबत
(१०)

१०२७३० (२७-१२-२०१७).

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पव
ू )ज :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद िहरातील िासकीय ककणरोग रुगर्ालयात कींत्रा्द्वारामािणत भरण्यात आलेल्या

कमणचाऱयाना मूळवेतन ७ हजार ५०० रुपये असताींना कमणचाऱयाना िक्त २००० रुपये दे ण्यात
येतात, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, या सींदभाणत कमणचाऱयानी वारीं वार तक्रार दाखल करूनही कींत्रा्दारा ववरुद्द
कोर्तीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय
(४) असल्यास, चौकिीनुसार सींबधीं ित कींत्रा्दारावर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री. धगरीष महाजन (२६-०९-२०१८) :(१) व (२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) लागू नाही.
___________
चाांदरू रे ्वे (जज.अमरावती) येथील रायगड रीवर प्रोजेक्ट आणण दयाजपूर येथील वाघाडी शसांचन
प्रि्पाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार

(११) १०५२१४ (१२-०४-२०१८).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूव)ज :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल््यातील चाींदरू रे ल्वे येथील रायगड रीवर प्रोजेक्् आणर् दयाणपूर येथील
वाघाडी शसींचन प्रकल्पाच्या कामाींमे ये गैरव्यवहार झाल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) तसेच सदर प्रकल्पाींसाठी आगाऊ रक्कम ददलेली असताींनाही प्रकल्पाींचे काम पर्
ू ण झालेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५११ (9)
(३) असल्यास,या प्रकरर्ाची चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार दोषी अधिकारी व
कींत्रा्दारावर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२२-१०-२०१८) : (१) नाही.
(२) सदर प्रकल्पाींच्या बाींिकामाींच्या करारनाम्यात कींत्रा्दारास कुठलीही आगाऊ रक्कम प्रदान
करण्यात आलेली नाही. प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून जून, २०२० पयंत पूर्ण करण्याचे
ननयोजन आहे .

(३) रायगड व वाघाडी प्रकल्पाींबाबत मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई, खींडपीठ नागपरू येथे जनदहत
याधचका क्र.१७२/२०१६-१७ व १७३/२०१६-१७ दाखल असून सदर प्रकल्पाची ACB मािणत चौकिी

सुरु आहे . याप्रकरर्ी उक्त दोन्ही प्रकल्पाींच्या बाींिकामामे ये काहीही गैरव्यवहार झालेला नाही.
मात्र ननववदा घेण्यास्तव सींबींधित कींत्रा्दाराने खो्ी कागदपत्रे दाखल केल्यामुळे आधथणक गुन्हे
िाखा, अमरावती (ग्रामीर्) याींचक
े डून

सींबींधित कींत्रा्दारावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच

सदरची चौकिी अिीक्षक अशभयींता तथा पररमींडळीय अधिकारी, दक्षता पथक अमरावती
याींचेकडून सुे दा सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मााँ जजजाऊांच्या जन्मस्थळाने पुतनत शसांदखेडराजा माततृ तथाजच्या वविास आराखडयाची घोषणा
िे्याबाबत

(१२)

१०५२३४ (१८-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय पयजटन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मााँ जजजाऊींच्या जन्मस्थळाने पुननत शसींदखेडराजा मातनृ तथाणच्या ववकास आराखडयाची
घोषर्ा होऊन तीन वषे होत आले तरी प्रिासकीय मान्यता अद्याप शमळाली नसल्याची बाब
माहे डडसेंबर, २०१७ मे ये वा त्या दरम्यान ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पदहल्या ्प्प्यातील २५ को्ीच्या कामाींना मींजुरी दे वूनही दोन वषाणत
आराखडयाींची कामे पूर्ण करण्याचे ननदे ि मा. मुख्यमींत्रयाींनी १२ जानेवारी, २०१५ ला ददले होते,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकिी करण्यात आली आहे काय व चौकिीच्या अनष
ु ींगाने

ववकास आराखडयाची कामे तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी िासन कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. ५११ (10)
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१८) : (१) नाही.

(२) व (३) ददनाींक ३१.३.२०१७ च्या िासन ननर्णयान्वये शसींदखेडराजा, जज.बुलडार्ा येथील
राजामाता जजजाऊ जन्मस्थळ शसींदखेडराजा पयण्न ववकास आराखड्यास मान्यता ददलेली आहे.

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक १२.१.२०१५ रोजी शसींदखेडराजा येथे जजजाऊ जन्मोत्सव

कायणक्रमात जजजाऊ सषृ ्ी ननमाणर् करण्याबाबत घोषर्ा केली होती.

त्यानुसार ददनाींक ३१.३.२०१७ च्या िासन ननर्णयान्वये रुपये २५.०० को्ी ककीं मतीच्या

राजमाता जजजाऊ जन्मस्थळ शसींदखेडराजा, जज.बुलडार्ा पयण्न ववकास आराखड्यास मान्यता
दे ऊन रुपये २.०० को्ी ननिी जजल्हाधिकारी, बल
ु डार्ा याींना ववतरीत केलेला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोिणाची पाणी साठवणूि क्षमता ७ टक्िे असून जल साठवणूिीच्या प्रस्तावाबाबत
(१३) १०६४४९ (०९-०४-२०१८).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोकर्ाची पार्ी साठवर्क
ू क्षमता ७ ्क्के असन
ू जलसाठवर्क
ू ीचा प्रस्ताव गेल्या एक

वषाणपासून िासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, जल साठवर्ूकीबाबत कोकर्ात लहान मोठे

मे यम आणर् साखळी

पे दतीचे बींिारे बाींिण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोर्ती उपायोजना केली आहे ,
(३)

असल्यास, उक्त बींिारे कोर्कोर्त्या दठकार्ी बाींिण्यात येर्ार आहे व

सदरच्या

बींिा-यास अींदाजे खचण ककती येर्ार आहे ,
(४)

असल्यास, उक्त योजना तात्काळ पूर्ण करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली

वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२९-१०-२०१८) : (१) पजश्चम वादहनी नदी खोऱयाच्या एकाजत्मक

जलननषपती अ्यासानस
ु ार कोकर्ात ७५% ववश्वासाहणतेने २२६८ अ.घ.िू. पार्ी उपलब्ि असून
सन-२०३० पयंत कोकर्ातील शसींचन, बबगरशसींचन तसेच इतर खोऱयात वळववण्यासाठी

प्रस्ताववत पार्ीवापरासह एकूर् पाण्याची गरज ४४१ अ.घ.िू. इतकी होईल जी उपलब्ि
पाण्याच्या सम
ु ारे १९% इतकी आहे .

(२) जलसींपदा ववभागामािणत ५६ मोठे , मे यम व लघुप्रकल्पाचे कामे प्रगतीपथावर असून
प्रदे िाींतगणत जल साठवर्ूकीसाठी नवीन कोर्त्याही प्रकारचे बींिारे प्रस्ताववत नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
_________

वव.स. ५११ (11)
दहरण्यिेशी नदीवर (ता.गडदहांगलज,जज.िो्हापूर) बेिायदे शीरररत्या
पाण्याचा उपसा होत अस्याबाबत

(१४)

१०७१६९ (१३-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दहरण्यकेिी

नदीवर

(ता.गडदहींगलज,जज.कोल्हापरू )

कनाण्क

सरकारने

बाींिलेल्या

नदीपात्रातील बाींिलेल्या पल
बेकायदे िीरररत्या पाण्याच्या होत असलेल्या
ु ाची व त्यातन
ू
उपिामुळे खानदाळ, नाींगनूर, अरळगुींडी, कडलगे, दहरर्ी गावच्या ग्रामस्थानी गडदहींगलज
प्राताधिकारी याींचेकडे ददनाींक

२१ नोव्हें बर,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास चौकिी करण्याचे

ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व
असल्यास,त्यानुसार कनाण्क

सरकारने

नदीपात्रात

त्यात काय आढळून आले,

बेकायदे िीर

बाींिलेला

पूल

व

ववनापरवाना सुरु केलेला पार्ी उपसा बींद करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे .
याबाबत मा.खासदार श्री.िनींजय महाडडक याींनी ददनाींक १४/११/२०१७ रोजी या कायाणलयास व
उपववभागीय अधिकारी, (प्राींताधिकारी)

गडदहींगलज याींना पत्र ददलेले आहे . याबाबतचा अहवाल

खासदार महोदयाींना सादर केला आहे .
(२)

कनाण्क िासनामािणत सींकेश्वर-नाींगनूर दरम्यानच्या पल
ू ामे ये

माहे ऑगष् २०१७ मे ये

बरगे घालून पार्ी अडववण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथावप, या मींडळाींतगणत क्षेत्रीय
अधिका-याींनी प्रत्यक्ष कायणक्षेत्रावर जाऊन अ्काव केल्यामळ
ु े पार्ी अडववण्यात आलेले नाही.

(३) सदर पल
ू ाचे बाींिकामाच्या सहमतीसाठी या मींडळाकडे कनाण्क िासनाकडून कोर्त्याही
प्रकारे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही. कनाण्क िासनाच्या गो्ूर बींिा-यात अडववलेले
पार्ी तलाव पुनभणरर्ासाठी उपसा न करण्याबाबत व पूल बाींिकामाच्या सहमती ववषयीची

कागदपत्रे या कायाणलयास उपलब्ि करून दे र्ेबाबत क्षेत्रीय अधिका-याींनी कनाण्क िासनाच्या
जलसींपदा ववभागास कळववले आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५११ (12)
मौजे तेवूरवाडी (ता.चांदगड,जज.िो्हापूर) या लाभक्षेत्राबाहे रील गावाांला घटप्रभा नदीतून तारे वाडी
बांधार्यातून वपण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी शमळणेबाबत

(१५)

१०७२३० (१०-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)
तारे वाडी

मौजे तेवरू वाडी (ता.चींदगड,जज.कोल्हापरू ) या लाभक्षेत्राबाहे रील गावाला घ्प्रभा नदीतन
ू
बींिाऱयातून

वपण्यासाठी

व

िेतीसाठी

पार्ी

उपलब्ि

होण्याकरीता

स्थाननक

लोकप्रनतननिीनी मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे ददनाींक २८ डडसेंबर,२०१७ रोजी ननवेदनाद्वारे
मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे व त्यात काय आढळून आले,

असल्यास,त्यानुसार िेतकऱयाींना वपण्यासाठी व िेतीसाठी पार्ी उपलब्ि करुन

दे ण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त

?

श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) :(१) होय.
(२) तेऊरवाडी गाव घ्प्रभा मे यम प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राबाहे र येते. तेऊरवाडी ग्रामस्थाींकडून

िेतीसाठी अथवा वपण्यासाठी घ्प्रभा नदीतून पाण्याची रीतसर मागर्ी अद्यापपयंत प्राप्त
झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
यशवांतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेची उदिष्ट्टे अपूणज अस्याबाबत

(१६) १०७८१६ (२८-०३-२०१८).

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम) :

सन्माननीय ववमुक्त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगज आणण ववशेष मागास प्रवगज
ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील भ्क्या ववमुक्त समाजाच्या आधथणक स्तर उीं चावण्याकरीता दरवषी ननिीची

तरतुद करूनही यिवींतराव चव्हार् मुक्त वसाहत योजनेची उदद्दष्े अपूर्ण असल्याबाबतची बाब
माहे ऑगस््, २०१७ मे ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या समाजासाठी िासनाकडून ववववि योजना राबववण्यात येत असन
ू त्याकरीता

दरवषी अथणसींकल्पामे ये ५ ते १० को्ीच्या ननिीची तरतुद करण्यात येते परीं तु मागील सहा
वषाणत ननिीची तरतुद करूनही समाज कल्यार् ववभागाबरोबरच वन, महसूल, गह
ृ ननमाणर्,

ग्रामववकास, ननयोजन आणर् ववत्त ववभागाच्या अधिकाऱयाींच्या दल
ण ामुळे उदद्दष्े अपूर्ण रादहली
ु क्ष
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५११ (13)
(३) असल्यास, योजनेची उदद्दष्े गाठण्याकरीता जजल्हा स्तरावर सशमती गठीत करावयाची
असताींना काही जजल्हयात सशमती गठीत झाली नसून तर काही जजल्हयात सािे सवेक्षर् सुे दा
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनस
ु ार योजनेकरीता
दरवषी

ननिीची

तरतुद

करूनही

उदद्दष्े

पूर्ण

करण्यास

दल
ण
ु क्ष

करर्ाऱया

ववभागाींच्या

अधिकाऱयाींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (२६-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) िासनाने ददनाींक २७/१२/२०१४ च्या
िासन ननर्णयान्वये

ववमुक्त जाती,भ्क्या जमातीच्या लोकाींचे राहर्ीमान उीं चावर्े व त्याींच्या

उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्याींना ववकासाच्या मळ
ु प्रवाहात येता यावे यासाठी ग्रामीर् भागात
यिवींतराव चव्हार् मक्
ु त वसाहत योजना सरु
ु केली आहे . या योजनेमे ये सन २०१६-१७ या

आधथणक वषाणमे ये ननिीची तरतद
ु करुनही िारसा प्रनतसाद शमळाला नाही ही बाब लक्षात
आल्यामुळे ददनाींक २४/१/२०१८ च्या िासन ननर्णयान्वये सदर योजना सि
ु ारीत केली आहे.

योजना सि
ु ारीत केल्यामुळे या योजनेला प्रनतसाद शमळाला आहे. त्यामुळे सन २०१७-१८ या
आधथणक वषाणत एकूर् ५ वसाहतीला मान्यता दे ण्यात आली आहे . सन २०१७-१८ मे ये या
योजनेसाठी उपलब्ि झालेली तरतद
ण र्े खचण झाली आहे.
ु पर्
ु प

सन २०१८-१९ या आधथणक वषाणसाठी या योजनेकरीता रु. ४०.०० को्ी एवढी तरतुद
अथणसींकल्पीत करण्यात आलेली आहे .

___________
मराठवाडयातील शेतिर्याांच्या मत्ृ यूनांतर त्याांच्या िुटूांबाना
आश्रय दे ण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना

(१७)

१०८६९९ (०७-०४-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शस्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ववमक्
ु त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगज आणण ववशेष मागास प्रवगज
ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सततच्या दषु काळाने मराठवाडयातील अनेक िेतकऱयाींनी जीवन सींपववले असन
ु कु्ूींबाचा

उदरननवाणह, मुला-मुलीींचे शिक्षर् यात भरडल्या जार्ाऱया कु्ूींबातील अनेकाींनी आश्रमाींकडे िाव

घेतली असुन यापैकी राज्यातील १४७७ ववद्यार्थयांची प्रतीक्षा यादी असुन आिारतीथण आश्रमाकडे
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मे ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरहू आश्रमाकडे एवढया ववदयार्थयाणना साींभाळण्याची क्षमता नसल्याने ५६१
मुलाींचा घरासाठी िोि सरु
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (२९-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) प्रकरर् तपासण्यात येत आहे.
___________

वव.स. ५११ (14)
मदहांद (ता.पाटण,जज.सातारा) येथील प्रि्पातांगत
ज बाधधत मौजे चौगल
ु ेवाडी येथील नागरी
सुववधाांच्या िामाांना तनधी दे ण्याबाबत

(१८)

१०८७६९ (२८-०३-२०१८).

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

ददनाांि २५ जुल,ै २०१७ रोजी

सभागह
ृ ाच्या पटलावर ठे वण्यात आले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३०६ मधील
प्रश्न क्रमाांि ६५४१२ ला ददले्या उत्तराच्या सांदभाजत:
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

मदहींद (ता.पा्र्,जज.सातारा) येथे कृषर्ा खोरे ववकास महामींडळातींगत
ण लघू पा्बींिारे

तलाव प्रकल्प साकारण्यात आला असन
ू या प्रकल्पामुळे अींित: बाधित झालेल्या बोगेवाडी
गाींवाचे मौजे चौगुलेवाडी येथे पन
ु वणसन करण्यात येत आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गाींवाचे पुनवणसन करताना बोगेवाडी प्रकल्पग्रस्ताींना गावठार् दे ताना सन
२००१-०२ मे ये नागरी सुववद्याींची कामे पुर्ण करण्यात आली होती परीं तु या दठकार्ी पाण्याची

सोय नसल्याने प्रकल्पग्रस्त इथे स्थलाींतरीत झाले नसल्यामुळे येथे दे ण्यात आलेल्या नागरी
सुवविाींची मोडतोड झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, मोडतोड झालेल्या नागरी सुवविाींची कामे करुन प्रकल्पग्रस्ताींना स्थलाींतरीत

करण्यात मदत व्हावी याकरीता ददनाींक १५ िेब्रव
ु ारी, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास कृषर्ा खोरे

ववकास महामींडळाच्या सातारा पा्बींिारे ववभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, लघु पा्बींिारे ववभागाचे कायणकारी अशभयींता याींनी या नागरी सुवविाींच्या

कामाकरीता िासनाकडून सुमारे २३ लक्ष रुपयाींचा ननिी उपलब्ि व्हावा याकरीता िासनाकडे
कायणकारी सींचालक, कृषर्ा खोरे ववकास महामींडळ याींचम
े ािणत प्रस्ताव सादर केला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(५)

असल्यास, या प्रस्तावाबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६)

नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) नाही. नागरी सुवविा दरु
ु स्ती कररता रु.२१.९२ लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास महाराषर

कृषर्ा खोरे ववकास महामींडळ,पर्
ु े याींचे पत्र क्र.म.कृ.खो.वव.मीं./२८/(६७१/२०१६)/ प्रिा-५/४७५०

दद.६/१२/२०१६ अन्वये काही अ्ीींच्या अिीन राहून सवणसािारर् मींजरु ी दे ण्यात आलेली आहे .
(५) सदर प्रस्तावास महाराषर कृषर्ा खोरे ववकास महामींडळ,पुर्े याींचेकडून मींजूरी दे ण्यात
आलेली आहे . नागरी सुवविाींच्या दरु
ु स्तीची कामे अींनतम ्प्प्यात आहे त.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५११ (15)
राज्यातील अनुसूधचत जाती व अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयाांना नॉनकक्रमीलेअर
प्रमाणपत्रापासून सवलत शमळण्याबाबत

(१९)

१०९५४२

(सांगमनेर) :

(०७-०४-२०१८).

श्री.योगेश

सागर

(चारिोप),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय ववमक्
ु त जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगज आणण ववशेष

मागास प्रवगज ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनस
ु धू चत जाती व अनस
ु धू चत जमातीच्या ववद्यार्थयांना त्याींच्या िैक्षणर्क
आणर् नोकरीववषयक सवलतीसाठी नॉनकक्रमीलेअर प्रमार्पत्र दे ण्याची आवश्यकता नाही, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यातील भ्क्या व ववमुक्त जाती जमातीच्या ववद्यार्थयांना त्याींच्या
िैक्षणर्क आणर् नोकरीववषयक सवलतीसाठी नॉनकक्रमीलेअर प्रमार्पत्र सादर करण्याची सक्ती
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

भ्क्या

ववमुक्त

जाती

जमातीचे

बहुतेक लोक राज्य व
परराज्यातील ववववि भागात भ्रमींती करीत असल्यामुळे त्याींना अिा प्रकारची प्रमार्पत्रे कठीर्
असल्यामळ
ु े त्याींची मुले शिक्षर्ापासून वींधचत राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास,याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानस
ु ार िासनाने कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे.
(३), (४) व (५) अिी बाब ननदिणनास आलेली नाही.
___________
पांढरपूर-मांगळवेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील बेरोजगार तरूणाांना उद्योगासाठी असणारी मुद्रा
योजना यामध्ये िजज नािारणार्या बाँिाबाबत

(२०)

११११२८ (१९-०४-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय तनयोजन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यातील बेरोजगार तरूर्ाींकरीता उद्योगासाठी असर्ारी मुद्रा योजना यामे ये

कजण नाकारर्ाऱया सवण राषरीयकृत, सहकारी, पतसींस्था आदी बाँकाींवर थे् कायणवाही करण्याचा

इिारा मा.जजल्हाधिकारी, सोलापूर याींनी ददला असल्याचे ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा
त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींढरपूर-मींगळवेढा तालुक्यातील हजारो तरूर्ाींनी यापूवी बाँकाींकडे भरलेल्या कजण
प्रकरर्ाच्या अजाणप्रकरर्ी अद्यापपयंत कोर्त्याही बाँकाींनी कजण पुरवठा केला नसल्याचे
ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकिीच्या अनष
ीं ाने कजण नाकारर्ाऱया बाँकाींवरती तसेच बेरोजगार तरुर्ाींना
ु ग
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कजण मींजूर करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०५-११-२०१८) : (१)
(२)

होय.

नाही.

पींढरपूर-मींगळवेढा तालुक्यातील एकूर् ५२ बाँकाींनी प्रिानमींत्री मुद्रा बाँक योजनेंतगणत

१८७८ लाभार्थयांना रुपये ३१.६७ को्ी रुपयाचे वा्प केलेले आहे . तसेच प्रिानमींत्री मुद्रा बाँक
योजनेमे ये सोलापरू जजल्हा कजणदाराींच्या सींख्येनस
ु ार राज्यामे ये प्रथम क्रमाींकावर असन
ू कजण
वा्पाच्या रकमेनस
ु ार नतसऱया क्रमाींकावर आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गोदावरी तनधीमधून मराठवाड्यातील माांजरा खोर्यात व मन्याड खोर्यात पाणी टािण्याचा
प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत

(२१)

१११८७० (२८-०३-२०१८).

श्री.ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश

ऊफज बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण),
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) गोदावरी नदीवरून माजलगाव िरर्ातन
ु कींु डशलका िरर्ात वान

खोरे माींजरा खोऱयात व

मन्याड खोऱयात पार्ी ्ाकण्याचा प्रस्ताव गोदावरी खोरे ववकास महामींडळाने सन २००८-०९
मे ये िासनाकडे दाखल केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावानस
ु ार कामास ककती खचण अपेक्षक्षत आहे व सदरची कामे
करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२५-१०-२०१८) :
(१) नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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भामा आसखेड प्रि्पाचे प्रि्पग्रस्ताांच्या जशमनीचे झालेले बेिायदे शीर वाटप
(२२)

११३८५६ (१३-०४-२०१८).

सोनावणे (जुन्नर) :

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जलसींपदा ववभागाने भामा आसखेड प्रकल्पाींतगणत दौंड तालुक्यातील वडगाव बाींडे पा्े ठार्,

्ाकळीशभमा, पानवली, कोरे गाींवशभवर, ्े ळेवाडी, राहू, वपलार्वाडी, दे वकरवाडी, वाळकी व इतर
काही गावाींच्या जशमनी या सींपाददत केलेल्या असन
ू या गावातील िेतकऱयाींच्या जशमनीचे

भूशमसींपादन करून त्या जशमनी गुींजवर्ी व इतर प्रकल्पाींना बेकायदे िीर ररत्या वाप् केल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावे लाभाक्षेत्रात समाववष् असल्याने या गावातील िेतकऱयाींच्या
जशमनीचे भूशमसींपादन करून इतर प्रकल्पाींना बेकायदे िीर ररत्या वा्प करण्यात आले आहे

तसेच उक्त गावाींतील प्रकल्पग्रस्ताींना लाभाक्षेत्रातून वगळण्यात येऊ नये म्हर्ून स्थाननक

लोकप्रतीननधिनी ददनाींक २९ ऑगष्, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननवेदन ददले आहे व
यासींबिी बैठका दे खील झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, MWRRA ने पुर्े महानगर पाशलकेस ८.५ TMC

पार्ी वापराचा बींिन घातले

असताना त्याच्याकडे ११.५ TMC पार्ी वापराचा अधिकृत परवाना असतना सदर गावाींना
बेकायदे िीरररत्या भामा आसखेड प्रकल्पातन
ू वगळून सदर पार्ी पुर्े

व वपींपरी धचींचवड

महानगरपाशलका याींना आरक्षक्षत करण्याची बेकायेिीर प्रकक्रया दे खील सुरु आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास,८.५ TMC पार्ी

वापरचे बींिन असून त्याींच्याकडे ११.५ TMC अधिकृत

परवाना असताना दे खील पर्
ु े महानगर पाशलका प्रत्यक्षात सम
ु ारे १७ TMC पेक्षा जास्त पार्ी
वापर करते, हे ही खरे आहे काय
(५)

असल्यास,या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार दोषीींवर कारवाई

करण्यासह उक्त गावाींना लाभक्षेत्रातून वगळू नये यासाठी िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२५-१०-२०१८) :(१) भामा आसखेड प्रकल्पाींतगणत दौंड तालुक्यातील वडगाव
बाींडे पा्े ठार्, ्ाकळीशभमा, पानवली, कोरीं गाव, ठे ळे वाडी, राहू, वपलार्वाडी, दे वकरवाडी, वाळकी
व इतर काही गावाींच्या जशमनी महाराषर प्रकल्पबाधिताींचे पन
ु वणसन अधिननयम-१९९९ मिील

तरतुदीनुसार सींपाददत केल्या आहे त. ववभागीय आयुक्त, पुर्े, याींनी पुर्े जजल्हयातील

प्रकल्पग्रस्ताींना भूखींड व जशमन वा्पाबाबत सववस्तर आराखडा पुजस्तका प्रशसे द करुन सवण
क्षेबत्रय कायाणलयाींना उपलब्ि करुन ददली आहे . त्यानुसार भामा आसखेड प्रकल्पाींतगणत दौंड

तालक्
ु यातील राहू, वपलार्वाडी व वडगाींवबाींडे या गावातील सींपाददत जशमनी पर्
ु े जजल्हयातील
गुींजवर्ी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्ताींसाठी वा्प करर्ेत येत आहे त. त्यामळ
ु े गींज
ु वर्ी व इतर
प्रकल्पग्रस्ताींना बेकायदे िीर सदर ररत्या जशमनी वा्प केल्या आहे त, हे खरे नाही.

(२) उक्त गावातील जशमनी लाभक्षेत्रातून वगळर्ेत येऊ नये म्हर्न
ू स्थाननक लोकप्रनतननिी व
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स्थाननक लोकाींची मागर्ी आहे .
(३) भामा आसखेड प्रकल्पाच्या एकूर् प्रकल्पीय १८८.६११ द.ल.घ.मी. पार्ी वापरापैकी १४१.४८

द.ल.घ.मी. पार्ी वपण्याच्या वापरासाठी पुर्े िहर, वपींपरी धचींचवड, चाकर् व लगतची इतर १९
गावे याींच्या वपण्याच्या पाण्याकररता आरक्षक्षत केले आहे. बाषपीभवन व्यय १५.०४ द.ल.घ.मी.
व

िरर् जलाियावरील उपसा शसींचनाखालील २२.३०५ द.ल.घ.मी.पार्ी वापर ववचारात घेता

िरर्ाच्या खालील बाजूच्या शसींचनासाठी ९.७७९ द.ल.घ.मी. इतके पार्ी शिल्लक राहते.
(४) होय.

(५) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधिकरर्ाने घरगत
ु ी पार्ी वापरासाठी ननिाणररत केलेल्या
पार्ी वापराच्या मयाणदेत राहून सींबींधित महानगरपाशलकेने पार्ी वापर शसशमत करण्याबाबत
क्षेत्रीय कायाणलयाींकडून कळववण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
एिलारा (ता.राळे गाांव,जज.यवतमाळ) येथील पाणी वापर सांस्थेने तलावाची दरू
ु स्ती िे्याचा
(२३)

तनधी पाटबांधारे ववभागािडुन प्रलांबबत अस्याबाबत

११४०३३ (१३-०४-२०१८).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) एकलारा (ता.राळे गाींव,जज.यवतमाळ) येथील गुरूदे व पार्ी वापर सींस्थेने एकलारा तलाव हा

१०० ्क्के पाण्याने भरलेला असताींना कालवा नादरू
ु स्त असल्यामळ
ु े लाभ िारक िेतक-याच्या
िेतातील वपकास पाण्याची अींत्यत आवश्यकता असल्याने पार्ी वापर सींस्थेने राळे गाींव शसींचन

िाखेचे अधिकारी याींना साींगुन नादरू
ु स्त कालव्याचे काम गाळ काढर्े , कालवा सािसिाई
करर्े इत्यादी काम केले असल्याचे ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ मे ये वा त्यादरम्यानच्या
ननवेदनावरून ददसन
ु आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पार्ी वापर सींस्थने ५ कक.मी. पयणत कालव्याचे गाळ काढर्े सािसिाई करर्े
इत्यादी कामे करण्यात आली व कालव्याव्दारे िेतक-याींना पार्ी दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सींबधित ववभागाच्या अधिका-याने ननिी दे ण्याचे आश्वासन ददले परीं तु कुठलाही
ननिी पार्ी वापर सींस्थेने ददला नसल्याचे ननवेदनावरून ददसन
ु आले,हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सींबधित ववभागाच्या
अधिकाऱयावर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२६-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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शसांधुदग
ु ज जज््यात शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयास मांजूर दे ण्याबाबत
(२४)

११५८५६ (०५-०४-२०१८).

श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी),

श्री.शशवाजीराव िर्डजले (राहुरी), श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींिद
ु ग
ु ण जजल्हयात िासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय सरु
ु व्हावे यासाठी िासनाकडे
पाठपुरावा करण्यासाठी जजल्हयातील ववववि क्षेत्रात काम करर्ा-या नागररकाींनी एक कृती
सशमती स्थापन केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गींभीर अपघात अथवा आजार झाल्यास आिुननक वैद्यकीय उपचार तसेच
नेमके ननदान तात्काळ होत नसल्याने दरवषी शसींिुदग
ु ण जजल््यात िेकडो नागररकाींचे मत्ृ यू होत
असल्याने जजल््यात िासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व्हावे या मागर्ीचे एक ननवेदन

ददनाींक १६ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास सदरहू कृती सशमतीच्या पदाधिकाऱयाींनी
जजल्हाधिकारी, शसींिुदग
ु ण व मा. मख्
ु यमींत्री याींना ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ननवेदनावर िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१७-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे
(२) होय, हे ही खरे आहे
(३)

शसींिूदग
ू ण

येथे

िासकीय

वैद्यकीय

महाववद्यालय

ववचारािीन आहे .

सुरु

करण्याची

बाब

िासनाच्या

(४) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
पार – तापी – नमजदा या नदी जोड प्रि्पाऐवजी नार धगरणा व पार
गोदावरी हे नदी जोड प्रि्प राबववण्याबाबत

(२५)

११७०७३ (२०-०७-२०१८).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पार – तापी – नमणदा या नदी जोड प्रकल्पास महाराषराची असहमती कळवावी अिी
नाशिक

जजल््यातील

लोकप्रनतननिीींनी

दद

१३

आक््ोबर

२०१७

रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

मा.मुख्यमींत्री व मा.मींत्री, जलसींपदा याींच्याकडे मागर्ी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नार -पार –औरीं गा- अींबबका इ.खोऱयातील उपलब्ि पार्ी तु्ीच्या धगरर्ा व
गोदावरी खोऱयात वळववण्याकररता नार धगरर्ा व पार गोदावरी हे राषरीय नदी जोड प्रकल्प
राबववण्याची नाशिक जजल््यातील

लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ६ नोव्हें बर, २०१७ रोजी वा त्या

सुमारास िासनाकडे मागर्ी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागर्ीनस
ु ार िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन (२५-१०-२०१८) : (१) होय,
(२) होय
(३) नार,पार, औरीं गा, अींबबका इ. खोऱयातील उपलब्ि पार्ी त्
ु ीच्या धगरर्ा उपखोऱयात
वळववण्यासाठी प्रस्ताववत नार पार धगरर्ा जोड योजनेचा पूवण व्यवहायणता अहवाल िासनास

सादर करण्यात आला आहे. योजनेचे सवेक्षर् व अन्वेषर्ाचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच
योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (Detailed DPR) तयार करण्यासाठी भारत सरकार
अींगीकृत मे.वॅपकॉस इींडडया शल. नवी ददल्ली, याींचे सोबत करारनामा करण्यात आला आहे .

पार-गोदावरी जोड योजना (उपसा जोड योजना क्र.३ व ४ ता,पेठ, जज.नाशिक) या

योजनेचे सवेक्षर् सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम खाजगी अशभकरर्ा मािणत
करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात वैद्यिीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात
आले्या नीट पररक्षेच्या वेळी झालेले गैरव्यवस्थापन
(२६)

११७३७७ (०१-०८-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )ज , श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाज),

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ज , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुरेश धानोरिर
(वरोरा), श्री.गोवधजन शमाज (अिोला पजश्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील

(१) वपींपळे सौदागर, (जज.पुर्े) व शिवाजी ववद्यालय (जज.बुलढार्ा)

येथे केदद्रींय माे यशमक

शिक्षर् मींडळातिे(सीबीएसई) वैद्यकीय पदवी अ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी
मे ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आलेल्या ’’नी्’’ या

ड्रेस कोडमे ये नसल्याचे आढळल्याने ववद्यार्थयाणच्या

पररक्षेच्या वेळी

माहे मे, २०१८

पररक्षा केद्रावर ववद्याथी

ि्ण च्या कॉलर व बा्य कात्रीने

त्याींना पररक्षा कक्षात प्रवेि दे ण्यात आला, हे खरे आहे काय,

कापन
ू

(२) असल्यास, याप्रकारामुळे ववद्यार्थयाणना पररक्षा कक्षात पोहचण्यास ववलींब झाल्याने काही
ववद्यार्थयाणना पररक्षेला बसू दे ण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास ,याप्रकरर्ाची िासनाने चौकिी केली आहें काय,
(४) असल्यास,

त्यानुसार ववद्यार्थयाणचे िैक्षणर्क नुकसान होऊ नये यासाठी िासनाने कोर्ती

कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) : (१) अिी घ्ना घडल्याची मादहती प्राप्त झालेली नाही,
असे सीबीएसई कायाणलयाकडून कळववण्यात आले आहे.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात ११ हजार १११ हे क्टर क्षेत्रावर फळबागा उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(२७)

११८२७७ (२३-०७-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रोजगार हमी योजनेतून राज्यात ११ हजार १११ हे क््र क्षेत्रावर िळबागा उभारण्याचा
िासनाचा प्रस्ताव आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अींतगणत नाशिक जजल्हयात िक्त १,६५२ प्रस्ताव दाखल झाले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर योजना किाप्रकारे राबववण्यात येर्ार आहे तसेच झाडाींच्या सींगोपनाबाबत
िेतक-याींना मागणदिणन करण्यात येर्ार आहे काय ?
श्री. जयिुमार रावल (३०-१०-२०१८) : (१) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी
योजनेच्या समे 
ीं गणत कल्पवक्ष
ृ द महाराषर जनकल्यार् योजनेअत
ृ िळबाग लागवडीसाठी सन
२०१६-१७ व २०१७-१८ मे ये १,११,१११ हे क््र क्षेत्रावर िळबाग लागवडीचे उददष् दे ण्यात आले
होते.
(२)

नाशिक

जजल्हयामे ये

सन

२०१६-१७

व

२०१७-१८

या

दोन

वषाणमे ये

िळबाग

लागवडीसाठी १७४९ िेतकऱयाींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.
(३) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगणत िळबाग लागवडीबाबत सववस्तर
सुचना दद. १ ऑक््ोबर, २०१६ च्या िासन ननर्णयान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.

सदर योजनेमे ये लाभ घेण्यासाठी िेतकऱयाींना ववववि प्रशिक्षर्ातन
ू क्षेबत्रय स्तरावरुन

मागणदिणन करण्यात येत आहे

___________
तनरा दे वघर प्रि्प (ता.भोर, जज.पण
ु े) अांतगजत वेनवडी उपसा जलशसांचन योजनेचे िाम
मुदतीत पूणज िरण्याबाबत

(२८)

११९०८५

(२०-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :
काय :(१)

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.जयिुमार

गोरे

(माण),

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

ननरा दे वघर प्रकल्प (ता.भोर, जज.पुर्े) अींतगणत वेनवडी उपसा जलीशसींचन योजनेचे काम

मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी

मुख्य अशभयींता, जलसींपदा ववभाग,
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शसींचन भवन, पुर्े याींना ददनाींक २४ ऑगस््,२०१७ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदन ददले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर ननवेदनानुसार वेनवडी उपसा जलशसींचन योजनेचे काम तात्काळ

पर्
ू ण करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२५-१०-२०१८) : (१) होय.
(२) जलसींपदा ववभाग, िासन ननर्णय दद.१३/०१/२०१७ अन्वये शसींचन प्रकल्पात नशलकेद्वारे
पाण्याचे ववतरर् करण्याच्या िोरर्ानुसार ननरा दे वघर उजव्या कालव्याची ६६ कक.मी. पुढील
कामे बींद नशलकेद्वारे करर्ेबाबतची उधचत कायणवाही महामींडळ स्तरावरुन करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही
___________
लोणवडी (ता.नाांदरु ा,जज.बुलढाणा) येथील लघुपाटबांधा-याचे िाम तनिृष्ट्ट दजाजचे झा्याबाबत
(२९)

११९४०७ (२०-०७-२०१८). श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषजवधजन सपिाळ (बुलढाणा),
श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), श्री.नसीम खान
(चाांददवली) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लोर्वडी (ता.नाींदरु ा,जज.बुलढार्ा) येथील लघुपा्बींिा-याचे काम ननकृष् दजाणचे झाले असून
सदर बाब चौकिी अहवालातून शसे द होवूनही कींत्रा्दारावर अद्याप कारवाई झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच लोर्वडी येथील िेतक-याींना प्रकल्पािेजारील नाला ओलाींडून िेती करावी लागत
असल्याने या नाल्यावर पुल बाींिर्े गरजेचे आहे ,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार लघुपा्बींिाऱयाचे काम

ननकृष् दजाणचे करर्ाऱया कींत्रा्दारावर कारवाई करण्यासह ननिीची तरतद
ू करुन सदर दठकार्ी
पूल बाींिण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे .
(२)

होय.

(३)

सदर प्रकरर्ी चौकिी होऊन ननकृष् दजाणची काही बाींिकामे दरु
ु स्त करण्यात आली

आहे त. उवणररत बाींिकामाबाबत चाचण्या घेण्याची कायणवाही प्रगती पथावर असून चाचर्ी
अहवाल प्राप्त झाल्यावर कायणवाही करण्यात येईल.

िेतरस्ता (लाींबी १८९० मी.) तसेच नाले येत असल्यामुळे दोन पूल दे ण्याबाब खडदगाव

येथील नागरीकाींनी ववनींती केलेली आहे .पल
बाींिकामाची अींदाजपत्रके तयार करण्यात येत
ू
आहे त.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५११ (23)
नीरा डाव्या िालव्यातून शेतीसाठी पाणी शमळाले नस्याबाबत
(३०)

११९६३५ (२४-०७-२०१८).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाज), श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण),

श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जलसींपदा ववभागाच्या गैरकारभारामुळे नीरा डाव्या कालव्यातन
ू गेल्यावषी प्रमार्े या ही

वषी वेळेवर िेतीसाठी पार्ी शमळाले नाही, त्यामळ
ु े वपके जळून कजण वाढले असल्याने इींदापरू

(जज.पुर्े) अबणन बाँकेचे सींचालक तथा बेलवाडी येथील िेतकरी वसींत पवार याींनी दद.२१ एवप्रल,
२०१८ रोजी ववहीरीमे ये उडी मारुन आत्महत्या केल्याचे प्रकरर् ननदिणनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, जलसींपदा ववभागाच्या अधिकाऱयाींनी नीरा डाव्या कालव्याच्या ४२ आणर् ४३
क्रमाींकाच्या ववतररकेला ददनाींक १७ आणर् १९ एवप्रल, २०१८ रोजी पार्ी सोडण्याचे आश्वासन
िेतकऱयाींना दे ऊनही पार्ी सोडण्याचे कारर्े काय आहे त तसेच आत्महत्याग्रस्त वसींत पवार
याींच्यासह या पररसरातील िेतकऱयाींनी

१३ एवप्रलला आींदोलन करण्याचा इिाराही ददला होता,

हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,या प्रकरर्ाची िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास, त्यानुसार दोषी अधिकारी व कमणचाऱयाींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४)

प्रश्न उद््ावत नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मद
ृ सांधाराणाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(३१)

११९८८९ (३१-०७-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :.(१)

मद
ृ सींिारार्ाच्या

कामात

आयुक्तालयाकडे प्राप्त झाल्याची

गैरव्यवहार

झाला

असल्याच्या

अनेक

तक्रारी

कृषी

बाब माहे एवप्रल, २०१८ मे ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास

आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्राप्त तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय ,
(३) असल्यास, त्यानुसार
आहे ,

िासनाने सींबधित दोंषीवर

कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
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(४)नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (०७-०९-२०१८) : (१)
(२) व (३)

होय.

होय.

प्रस्तुत प्रकरर्ी कृषी आयुक्तालय स्तरावर मा. सींचालक ( मद
ृ सींिारर् ) , वसुींिरा पार्लो्
ववकास यींत्रर्ा पुर्,े

दक्षता पथक, कृवष आयुक्तालय, पुर्े इत्यादद कायाणलय तसेच

ववभाग/उपववभाग/जजल्हा स्तरावर अनुक्रमे
अधिकारी,

जजल्हा

अधिक्षक

कृवष

ववभागीय कृषी सहसींचालक, उपववभागीय कृवष

अधिकारी

याींचे

कायाणलयास

तक्रारी

प्राप्त

होतात.

त्यानुषींगाने प्राथशमक चौकिी करण्यात येत.े प्राप्त तक्रार अजाणच्या अनुषींगाने चौकिी
अधिकारी/चौकिी पथक गठीत करुन त्यामे ये आधथणक अननयशमतता / भ्रष्ाचार अनतप्रदान
रक्कम

ननदिणनास

आल्यास

प्रिासकीय कारवाई केली जाते.

त्यानुसार

सींबींधित

त्यानस
ु ार दद. ३१/५/२०१८ अखेर

व्यवस्थापन, कृवष आयुक्तलय, पुर्े याींना ६४७

दोषी

अधिकारी/कमणचारी

सींचालक , मद
ृ सींिारर्
तक्रारी प्राप्त

याींचे

व पार्लो् क्षेत्र

झाल्या असून

अजाणवर कायणवाही सुरु असून आस्थापना कक्षाकडे ३२ तक्रार अजण,

ववरुे द

४८७

दक्षता पथकाकडे

तक्रार अजण,वसुिींरा कक्षाकडे १३ तक्रार अजण, एनएचएम कक्षाकडे ४ तक्रार अजण

कायणवाहीसाठी वगण करण्यात आले आहे त. तसेच ८९ तक्रार अजण ननकाली काढले आहे त.
(४)

तक्रार
२२
पुढील

प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खाजगी वैद्यिीय महाववद्यालयाांंांनी एम.डी. अभ्यासक्रमाच्या
प्रवेशासाठी जादा शु्ि िेलेली मागणी

(३२)

११९९९१ (०६-०८-२०१८).

श्री.प्रिाश

सुवे (मागाठाणे),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बूर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा),

श्री.सांतोष

दानवे

(भोिरदन),

श्री.नारायण

श्री.अतनल बाबर (खानापूर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

िुचे

(बदनापूर),

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनाने स्थापन केलेल्या िुल्क ननयींत्रर् सशमतीच्या शििारिीींना डावलून

राज्यातील खाजगी वैद्यकीय महाववद्यालयाींनी एम.डी. अ्यासक्रमाच्या प्रवेिासाठी ३५ ते ९०
लाख रुपयाींपयंत िुल्क आकारण्यात यावे याबाबतची मागर्ी िासनाकडे केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या मागर्ी सींदभाणत वैद्यकीय शिक्षर् सधचवाींनी एवप्रल, २०१८ च्या पदहल्या
पींिरवाडयात सींस्था चालकाींिी तीन ददवस चचाण केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींस्थाचालकाींच्या मागर्ीबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन (१७-११-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे . खाजगी ववनाअनुदाननत

वैद्यकीय महाववद्यालयाींनी वैद्यकीय पदव्युत्तर अ्यासक्रमाकररता ३५ ्क्के सींस्थात्मक
को्याकररता िल्
ु क ननयामक प्राधिकरर्ाने ननिाणरीत केलेले ३ प् िल्
ु काऐवजी ५ प् िल्
ु क
आकारण्यास परवानगी दे ण्याबाबत मागर्ी केली होती.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) पदव्युत्तर वैद्यकीय अ्यासक्रमासाठी खाजगी ववनाअनुदाननत महाववद्यालयातील एकूर्
मींजरू प्रवेिक्षमतेपैकी ५०% जागाींचे प्रवेि हे िल्
ु क ननयामक प्राधिकरर्ाने ननिाणररत केलेल्या
िुल्कानुसार केले जातात. उवणररत ५०% सींस्थात्मक

को्यापैकी ३५% को्यासाठी (१५%

एन.आर.आय को्ा वगळता) िुल्क ननयामक प्राधिकरर्ाने ननिाणररत केलेल्या िुल्काच्या ४ प्

िुल्क आकारर्े उधचत होईल असे ददनाींक २४/०४/२०१८ च्या िासन पत्रान्वये िुल्क ननयामक
प्राधिकरर्ास कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
गडधचरोली जज््यातील वैनगांगा नदीवरील िोटगल बॅरेजचे िाम सुरू िरण्याबाबत
(३३)

१२०२९० (२०-०७-२०१८).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली जजल््यात वैनगींगा नदीवर को्गल गावाजवळ को्गल बॅरेज या शसींचन
प्रकल्पास मींजूरी दे ण्यात आली असून या प्रकल्पाला ववत्त ववभागाच्या पत्र ददनाींक २७
ऑक््ोबर,२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये रु.५ लक्ष
आहे , हे खरे आहे काय,

इतक्या रकमेस मींजूरी प्रदान करण्यात आली

(२) असल्यास,याबाबत गडधचरोली जजल्हाधिकारी याींच्या उपजस्थतीत माहे जुल,ै २०१७ ते

ऑगस्् २०१७ रोजीपासन
ू सततच्या होर्ाऱया लोकिाही ददनी सींबींधित अधिकाऱयाींच्या बैठकीत
सदर प्रश्न चचेला आला आहे परीं तु यावर कोर्तीही कायणवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीनुसार शसींचन प्रकल्पाकडे

दल
ण करर्ाऱया अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्यासह को्गल बॅरेज या शसींचन प्रकल्पास मींजरू
ु क्ष
ननिी तात्काळ शमळण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१८) : (१) होय.
(२) नाही. महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधिकरर् याींच्या दद.२९.०७.२०११ च्या पत्रातील अ्ी
नुसार या प्रकल्पाचे बाींिकाम सरु
ु करण्यापूवी आवश्यक वैिाननक मान्यता जसे पयाणवरर्

मान्यता व वन मान्यता घेर्े आवश्यक आहे व याकररता िासनाने सन २०१६-१७ व २०१७-१८
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या वषाणमे ये र.७०.०० लक्ष ननिीची तरतूद केली आहे .
(३)

आवश्यक

वैिाननक

मान्यता

प्राप्त

करण्याची

कायणवाही

प्रगतीत

आहे.

अधिकाऱयाींवर कायणवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

त्यामुळे

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
तनम्न साखळी(ता. नाांदगाव खांडश्े वर जज. अमरावती) प्रि्पाच्या ४० फूट शभांतीच्या िामामळ
ु े
शेतिर्याांचे होत असलेले नि
ु सान

(३४)

१२०६६९ (२०-०७-२०१८).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(ततवसा), श्री.रणजीत िाांबळे (दे वळी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.हषजवधजन सपिाळ
(बुलढाणा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव खींडश्े वर (जज. अमरावती) तालुक्यातील ननम्न साखळी प्रकल्पाच्या शभींतीचे काम
मागील ५ वषाणपासून सुरु असन
ू शभींतीचे कामाकरीता अींदाजे ८०% िासकीय जमीन

असून

उवणरीत जमीन िेतकऱयाींची असून त्यापैकी काही िेतकऱयाींची जमीन सींपादीत केलेली असून
प्रकल्पाचे काम सरु
ु असताींना प्रकल्पबािीत व इतरही लगतच्या िेतकऱयाींना भस
ु ींपादनाची
कोर्तीही माहीती न दे ता प्रकल्प ववभागाने िेतकऱयाींचे वदहवा् रस्ते बींद केले असून ववद्युत

पुरवठा खाींब तोडुन काम करण्यात येत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मे ये वा त्यादरम्यान
ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर प्रकल्पाींवर काम करण्याऱया वाहनाींच्या डस््मुळे िेतकऱयाींच्या वपकाींचे नुकसान

होत असल्याचे लोकप्रनतननिीींनी जजल्हाधिकारी अमरावती याींना ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोजी
वा त्यासुमारास लेखी कळववल्याचे ननदिणनास आले आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार िासनाने कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास , ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२२-१०-२०१८) :(१) होय, याबाबत मा.आमदार प्रा.ववरें द्र वा. जगताप
याींनी दद. २१/४/२०१८ रोजी कायणकारी अशभयींता, अमरावती पा्बींिारे ववभाग, अमरावती याींना
ननवेदन ददलेले आहे .
(२) मा.लोकप्रनतननिी याींनी जजल्हाधिकारी अमरावती याींना दद. २१ एवप्रल २०१८ ला लेखी
कळवल्याचे या कायाणलयास अवगत

नाही. तथापी मा. लोकप्रनतननिी याींनी ववभागीय

कायाणलयास दद. २१.०४.२०१८ ला कळववलेले आहे .
कींत्रा्दाराचे वाहनाींमुळे उन्हाळ्यात काही प्रमार्ात िळ
ू (डस््) उडाल्याचे ननदिणनास

आले आहे . त्यासाठी सींबींधित कींत्रा्दारास रस्त्यावर पार्ी शिींपडून/्ाकून काम करण्याबाबत
सच
ू ना ददल्या आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही .
___________
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मौजे शशांदी, (ता.शसांदखेडराजा , जज.बुलढाणा ) येथे जज.प.अांतगजत उपववभागीय बाांधिाम

दे ऊळगाव राजा अांतगजत सुरु असलेले पाझर तलावाचे िाम तनिृष्ट्ट दजाजचे अस्याबाबत
(३५)

१२१०७४ (२४-०७-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे

शिींदी, (ता.शसींदखेडराजा , जज.बुलढार्ा )

येथे जज.प.अींतगणत उपववभागीय बाींिकाम

दे ऊळगाव राजा अींतगणत सरु
ु असलेले पाझर तलावाचे काम ननकृष् दजाणचे असल्याची तक्रार
ददनाींक ३ एवप्रल,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे

ग्रामस्थाींनी सींबींधित

अधिकाऱयाींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार या कामाची तपासर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबधित कींत्रा्दार व अधिका-याींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१३-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने ददनाींक २९/०७/२०१८ रोजी जजल्हा जलसींिारर् अधिकारी (ल.
पा.) जज. प. बुलढार्ा याींनी तपासर्ी केली असून काम समािानकारक आढ्ळून आले आहे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
रोजगार हमी योजनेंतगजत िाम िरणार्या मजुराांना मजुरीच्या दरात वाढ िरण्याबाबत
(३६)

१२११५० (२३-०७-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (शभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय रोजगार

हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठार्े जजल्हयात रोजगार हमी योजनेंतगणत से या २०० पेक्षा जास्त कामे सुरु असून त्यात

१० हजाराींपेक्षा अधिक मजूर आठ तास काम करुन त्याींना अवघे २०३ रुपये मजुरी शमळत

असल्याचे ननदिणनास आले असल्याने मजरु ाींना मजरु ीच्या दरात वाढ करुन द्यावी अिी
मागर्ी करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
(२)
(३)

असल्यास, सदर मागर्ीनुसार िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रावल (३०-१०-२०१८) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे.

(२) मग्रारोहयो अींतगणत मजूराींच्या मजूरीचा दर हा दरवषी केंद्र िासनाकडून ननजश्चत केला

जातो.

केंद्र िासनाने महाराषर राज्यासाठी सन २०१८-१९ कररता रु.२०३/- इतका मजरू ी दर
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ननजश्चत केलेला आहे . त्यानुसारच मजूराींना मजूरी अदा केली जात आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िो्हापूर जज्हयात चार शसांचन िृवष योजना तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत
(३७)

१२१३०० (१३-११-२०१८).

श्री.उ्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जजल्हयात केंद्र सरकारतिे राजीव गाींिी सहभागीय शसींचन कृवष ववकास
योजनेंतगणत चार शसींचन कृवष योजना ननिी अभावी प्रलींबबत असल्याचे ननदिणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी करुन ननिी उपलब्ि करण्यासाठी कोर्ती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१४-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.
(२)

भौगोशलक पररजस्थतीमुळे काम पूर्ण करर्ेस ववलींब झालेला आहे . चार कामाींपैकी बहुताींिी
कामे पूर्ण झाली असून उवणररत कामे माचण २०१९ पयंत पूर्ण करण्याचे ननयोजन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अक्िलिुवा तालुक्यातील रामपुर येथील लघुपाटबांधारे योजना अांतगजत होणा-या बाांधिामात
शेति-याांना मोबदला न शमळा्याबाबत

(३८)

१२१५३३ (२४-०७-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अक्कलकुवा तालुक्यातील रामपुर येथील लघु पा्बींिारे

योजना अींतगणत होर्ा-या

बाींिकामास स्थाननक आददवासी िेतक-याींनी तीव्र ववरोि दिणववल्याची घ्ना ददनाींक २८ मे,
२०१८ रोजी घडली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िेतक-याींना कोर्ताही मोबदला न दे ता मींजूर प्रकल्पाचे कागदोपत्री खो्े
सींपादन करुन योजनेचे काम सुरु केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(४) असल्यास,त्यानुसार िेतक-याींना मोबदला शमळण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२२-१०-२०१८) :(१) होय.
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(२) नाही.
सदर प्रकल्पासाठी भूसींपादन अधिननयम-१८९४ नुसार सींपादन प्रकक्रया पूर्ण करुन कलम ११
नुसार दद. २५.०२.२००३ रोजी अींनतम ननवाडा घोवषत करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार रक्कम
भस
ू ींपादन अधिकारी/उपववभागीय अधिकारी तळोदा भाग तळोदा,जज.नींदरू बार, याींना जलसींपदा
ववभागामािणत दद.२२.१२.२००३ रोजी रु.५०,२१,२३२/- िनाकषाणव्दारे अदा करण्यात आली आहे.

आतापयंत ६३ प्रकल्प बाधित िेतकऱयाींपैकी ३० िेतकऱयाींनी अींनतम ननवाड्यानुसार जशमनीचा
मोबदला स्वीकारला आहे.

(३) सींबिीत िेतकऱयाींनी जजल्हाधिकारी, नींदरु बार, याींना दद.०५.०३.२०१८ व दद.१२.०३.२०१८
रोजी ननवेदन ददले. त्यानुसार जजल्हाधिकारी, नींदरु बार, याींनी त्याींचे पत्र क्र कक्ष-१४/पुनवणसन/
कावव/ १४१, दद.१४.०३.२०१८, अन्वये सहाय्यक जजल्हाधिकारी, तळोदा भाग, तळोदा, याींच्या
अे यक्षतेखाली चौकिी सशमती गदठत करण्याचे आदे ि ददले.
चौकिी सशमतीच्या अहवालानुसार ननवेदनातील आरोप

चौकिी सशमतीने नोंदवला आहे .

चुकीचा असल्याचे अशभप्राय

(४) अींनतम ननवाडयानुसार मोबदला स्वीकारलेल्या प्रकल्प बाधिताींपैकी ५ िेतकऱयाींनी सन

२०१५ मे ये मा.न्यायालय, िहादा, येथे दावा दाखल केलेला होता. दद. १४.०७.२०१८ रोजी
मा.लोक अदालत, िहादा, येथे ५ पैकी ४ प्रकल्प बाधिताींचे दावे िासनाने तसेच महामींडळाचे
पत्र जा.क्र.कासीं/भस
ु /ीं ५६९८/सन-२०१७, दद.०८.१२.२०१७ अन्वये तडजोड करण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
अिोला जज््यातील डोंगरगाव येथील शसांचन ववहीरीांची िामे पण
ु ज होण्याआधीच
िाम पुणत्ज वाचे प्रमाणपत्र (सीसी) दद्याबाबत

(३९)

१२१५५९ (२३-०७-२०१८).

श्री.हररष वपांपळे (मुततजजापूर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

सन्माननीय रोजगार हमी

जजल््यातील डोंगरगाव येथील शसींचन ववहीरीींची कामे पुर्ण होण्याआिीच काम

पुर्त्ण वाचे प्रमार्पत्र (सीसी) ददल्याची बाब ददिा सशमतीच्या सभेत लोकवप्रनतननिीींनी माहे
एवप्रल, २०१८ मे ये ननदिणनास आर्ून ददली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानस
ु ार दोषी अधिकारी व

कमणचाऱयाींवर िासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रावल (२९-१०-२०१८) :(१) सदर बाब शसींचन ववहीरीच्या नूतन कामाचे नसून ते
शसींचन ववहीर दरु
ु स्तीचे काम आहे. सदर शसींचन ववहीर दरु
ु स्तीचे काम पर्
ु ण होण्याआिीच काम
पुर्त्ण वाचे प्रमार्पत्र (C.C) ददल्याची बाब खरी आहे .

(२) होय, याबाबत उपजजल्हाधिकारी (रोहयो) याींनी दद.३.८.२०१६ रोजी केलेल्या चौकिीनस
ु ार
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सदर प्रकरर्ी कींत्रा्ी ताींबत्रक अधिकारी (PTO) कींत्रा्ी डा्ा एन्री ऑपरे ्र (CDEO) व िाखा
अशभयींता जबाबदार असल्याचे ददसून आले.

सींबींधित कींत्रा्ी PTO व CDEO याींना यापूवीच

कामावरुन कमी करण्यात आलेले आहे . त्याचप्रमार्े प्रकरर्ी तत्कालीन िाखा अशभयींता

याींच्याकडून उवणररत रक्कम वसल
करण्याकररता ग्ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती,
ू
अकोला याींच्या स्तरावर कायणवाही करण्यात येत आहे .

तसेच लाभार्थयाणला उवणररत दे य रक्कम

दे ण्याकररता सींबींधित कामाचे पर्
ू त्ण वाचे प्रमार्पत्र रद्द करण्यासींदभाणत आवश्यक ती कायणवाही
करण्याबाबत ग्ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, अकोला याींना ननदे शित करण्यात आले
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जज््याांचा वविासदर वाढववण्यासाठी िेंद्र शासनाने राज्यातील
शसांधुदग
ु ज व रत्नाधगरी या दोन जज््याांची िेलेली तनवड
(४०)

१२१५६८ (०५-११-२०१८).

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय तनयोजन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जजल््याींचा ववकासदर वाढववण्यासाठी केंद्र िासनाने राज्यातील शसींिुदग
ु ण व रत्नाधगरी या

दोन जजल््याींची ननवड केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगणत सदर जजल््यात कोर्कोर्त्या योजनाींची अींमलबजावर्ी केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-११-२०१८) : (१) होय.

(२) केंद्र िासन व ननती आयोगाने “सींकल्प से शसे दी” (Sankalp-se-Siddhi) चळवळ सुरू
करण्याबाबत

ददलेल्या

सच
ू नाींप्रमार्े

“District

Vision”

तयार

करण्याबाबत

ननयोजन

ववभागाकडून दद.६ ऑक््ोबर, २०१७ च्या पररपत्रकाद्वारे सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.
ननयोजन ववभागाकडून जजल्हा वावषणक योजना (सवणसािारर्) २०१८-१९ तयार करताना तो
“District Vision” मे ये ननजश्चत केलेली उदद्दष्े कालमयाणदेत साे य होण्याच्या दृष्ीने सदर
उदद्दष्ाींिी सस
ु ींगत असावा, अिीही सच
ू ना यापव
ु ी ददलेली आहे .
Initiative”

केंद्र िासनाचे वाणर्ज्य व उद्योग मींत्रालयाकडून “District Development

कायणक्रम हाती घेतल्याचे सींदभाणत पत्राद्वारे ददलेल्या सूचनेअनुसार शसींिुदग
ु ण व

रत्नाधगरी या दोन जजल्हयाींचा ववकास दर वाढववण्याच्या अनुषींगाने जजल्हाधिकारी, शसींिुदग
ु ण व
जजल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींना “प्रस्ताववत” “District Development Initiative” या कायणक्रम
बाबत मागणदिणक सच
ू ना केंद्र िासनाचे वाणर्ज्य व उद्योग मींत्रालयाकडून ननगणशमत होईल या
पाश्वणभूमीवर “District Vision” दस्तऐवजाच्या आिारे “District Development Initiative”
ची एक रुपरे षा तयार करण्याकरीता ननदे ि दे ण्यात आले आहे त.
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(३)

प्रश्न उद् भवत नाही.
___________
उस्मानाबाद जज््यात जलयुक्त शशवार योजनेअत
ां गजत अांतगजत िरावयाची
िामे िायाजजन्वत न झा्याबाबत.

(४१)

श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.मधुिरराव चव्हाण (तुळजापूर) :
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

१२२२७१ (२३-०७-२०१८).

उस्मानाबाद जजल््यात गेल्या तीन वषाणत जलयुक्त शिवार योजनेअींतगणत शसमें् नाला

बाींिकाम कींपा्ण में्,बींडीींग, नाला सरळीकरर्, खोलीकरर् आदद घेतलेली कामे ननववदा न
काढल्यामळ
ु े ननिी असन
ू ही कायाणजन्वत करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,तुळजापूर

तालुक्यात मागेल त्याला िेततळे या योजनेतगणत कामाचा उद्दीष्च्या

५० % सुे दा कामे झालेली नसल्यामूळे यासाठी रु.दीड लाख रुपये अनुदान दे ण्याची आवश्कता
आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार उस्मानाबाद जजल्हयात जलयक्
ु त शिवार योजनेअींतगणत करण्यात
येर्ारी कामे कायाणजन्वत करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (०१-१०-२०१८) :(१) हे खरे नाही.
(२) अींित: खरे आहे.
उद्दीष् पुतत
ण ा करण्याकरीता क्षेत्रीय यींत्रर्ेला सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पालघर जज्हयातील सुयाज धरणाचे पाणी इतरत्र न वळववण्याबाबत
(४२)

१२२६१२

(२०-०७-२०१८).

श्री.अशमत

घोडा

(पालघर),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.दहतेंद्र

ठािूर (वसई),

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सुयाण पार्ी बचाव सींघषण सशमतीने ददनाींक ३ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास िासनाकडे
ननवेदन सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सूयाणचे िरर्ाचे पार्ी जजल्हयाबाहे र नेण्यासाठी पाईपलाईनचे सवेक्षर् आणर्
डड्रशलींाींगचे काम
खरे आहे काय,

मेढवर् आणर् सोम्ा या गावाींच्या हद्दीत सुरु करण्यात आले आहे, हे ही

(३) असल्यास, पालघर जजल्हयातील िेती आणर् बागायतीला पुरेसे पार्ी शमळत नसल्याने येथे
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कायमचे दषु काळी पररजस्थती असताींना सूयाण िरर्ाचे पार्ी इतरत्र वळववल्यास पालघर
वाशसयाींचा तीव्र आींदोलन करण्याचा इिारा ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर मागण्याींबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ;
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२५-१०-२०१८) : (१) होय.
सय
ू ाण

पार्ी बचाव सींघषण सशमतीमािणत दद. ०३/०४/२०१८ रोजी राजभवन, मींब
ु ई येथे मा.

राज्यपाल, महाराषर राज्य याींची भे् घेतली. सदर ववषयावर मा. राज्यपाल महोदयाींकडे दद.
५/८/२०१८ रोजी बैठक झाली.
(२) होय.

मुींबई महानगर प्रदे ि ववकास प्राधिकरर्ामािणत पाईपलाईनचे सवेक्षर् आणर् डड्रशलींगचे काम

मेंढवर् आणर् सोम्ा या गावाींच्या हद्दीत सरु
ु आहे .
(३)

पालघर जजल्हा अनतपजणन्याच्या प्रदे िातील असून सूयाण प्रकल्पातून दरवषी शसींचनाच्या

अनुषींगाने आवश्यकतेनुसार पाण्याच्या आवतणन सोडण्यात येते.

सूयाण प्रकल्पातन
ू सन १९८१ ते २०११ या कालविीत एकूर् २२६.९३ दलघमी पार्ीसाठा

बबगरशसींचनासाठी ववववि अशभकरर्ाींसाठी आरक्षक्षत करण्यात आलेला आहे.

सूयाण प्रकल्पातून मींजूर करण्यात आलेल्या बबगर शसींचन पार्ी आरक्षर्ामुळे सूयाण

प्रकल्पाच्या प्रस्ताववत सुिारीत जलननयोजनानुसार १४६९६ हे क््र प्रकजल्पय शसींचन क्षमतेपक
ै ी
६६६४ हे क््र क्षेत्राची कपात करर्े अननवायण ठरते.

प्रकल्पाच्या शसींचन क्षेत्रातील लाभाथींनी सींभाव्य कपातीस ववरोि केला आहे .
(४)

महाराषर राज्याच्या जलनीतीत वपण्याच्या पाण्याींस प्रथम प्रािान्य असल्याने वपण्यासाठी

आरक्षक्षत असलेल्या पार्ीसाठयाच्या अनुषींगाने शसींचन क्षेत्रात कपात करर्े अननवायण आहे .

तथावप, उक्त प्रकरर्ी महाराषर वविीमींडळ पावसाळी अधिवेिन- सन २०१८ मे ये

उपजस्थत लक्षवेिी सूचनेवरील ननवदे नात मा. मींत्री महोदय याींनी सहा महीन्याींच्या कालाविीत

मा. राज्यपाल महोदयाींच्या ननदे िानस
ु ार सशमती स्थापन करून सय
ू ाण प्रकल्पातील सींभाव्य
शसींचन कपात व बबगरशसींचन पार्ी आरक्षर्ाच्या प्रश्नावर उपाययोजना प्राप्त करर्ेबाबत
आश्वस्त केले आहे .
शसींचन

क्षेत्रामिील

प्रस्ताववत

कपात

कमी

करर्ेबाबत

ववववि

उपाययोजना

करर्ेबाबतची कायणवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे .
(५) प्रश्न उदभवत नाही

___________

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील नरे गा अांतगजत बेरीस्ते येथील रोजगार हमी योजनेतील
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मजुराांना मजुरी न शमळा्याबाबत
(४३)

१२३५९७ (२३-०७-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज

ठािूर (नालासोपारा), श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील नरे गा अींतगणत बेरीस्ते येथील १०० लोकाींनी काम
करुनही सवण मजरु ाींना वेतन दे ण्यात आले नसल्याने त्याींनी याबाबतची तक्रार माहे माचण, २०१८
मे ये वा त्यादरम्यान मोखाडा पींचायत सशमतीकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सन २०१७ मे ये दे खील मजुराींना वेतन वेळेवर दे ण्यात येत नसल्याची बाब
ननदिणनास आली आहे काय,हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नरे गा अींतगणत पालघर जजल््यातील ककती दठकार्च्या ककती मजुराींना वेतन
वेळेवर न शमळाल्याच्या तक्रारी िासनास प्राप्त झाल्या आहे त,

(४) असल्यास,उपरोक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने मजुराींना वेळेवर वेतन दे ण्याबाबत िासनाने
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (३०-१०-२०१८) :(१) हे अींित: खरे आहे .

बेरीस्ते ता.मोखाडा येथील ३१ मजुराींना वेळेवर वेतन अदा करण्यास अडचर् ननमाणर्

झाली होती.

त्यापैकी २४ मजुराींनी मोखाडा पींचायत सशमतीकडे तक्रार केली होती.

(२) या प्रकरर्ी मजुराींचे वेतन हे बाँकेमे ये KYC व आिार क्रमाींक अद्यावत नसल्यामुळे
मजरु ाींना त्याींची मजरु ी अदा करर्ेस ववलींब झाला होता. ग्रामरोजगार सेवकाकडून त्याींचे बाँकेचे
खाते क्रमाींक, आिार क्रमाींक व KYC अद्यावत करुन घेऊन ऑनलाईन पे दतीने पुन:प्रकक्रया
करुन

सदर

आहे .

मजुराींचे

वेतन

ववलींब

िुल्कासह

अदा

करण्यात

आले

(३) पालघर जजल््यातील मोखाडा तालक्
ु यातील बेरीस्ते ग्रामपींचायत वगळता इतरत्र मजरु ाींना
वेतन वेळेवर न शमळाल्याच्या तक्रारी प्राप्त नाहीत.

(४) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी अींतगणत मजुराींचे वेतन हे e-fms

द्वारे अदा

करण्यात येते.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

सािुर (ता.जव्हार,जज.पालघर) गावातील रोहयो मजुराांना रोजगार दे ण्याबाबत
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(४४)

१२३५९८ (२३-०७-२०१८).

ठािूर (नालासोपारा) :
काय :(१)

श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

साकुर (ता.जव्हार,जज.पालघर) गावी रोहयो मजुराींनी ददनाींक २८ माचण, २०१८ रोजी

नमुना क्र. ४ भरुन रोजगार हमीच्या कामाींची मागर्ी तहसीलदार याींच्याकडे केली असताना
दे खील त्याींना रोजगार शमळू िकलेला नाही,हे

खरे

आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय आढळून
आले,

(३) असल्यास, त्यानुसार मजुराींना रोजगार

वा बेरोजगार भत्ता दे ण्याबाबत िासनाने कोर्ती

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (०५-११-२०१८) :(१) हे खरे आहे .

काम मागर्ी केलेल्या मजुराींना ववहीत वेळेत काम उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत प्रयत्न

करण्यात आले होते, परीं तु ताींबत्रक अडचर्ीमळ
ु े ववहीत मद
ु तीत काम सरु
ु करता आले नाही.

(२) ताींबत्रक अडचर् दरु झाल्यानींतर ताबडतोब काम सुरु करुन काम मागर्ी केलेल्या मजुराींना
काम उपलब्ि करुन दे ण्यात आले.

(३) काम मागर्ी केलेल्या मजुराींना काम उपलब्ि करुन दे ण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लघू पाटबांधारे ववभाग, हरीपुरा (ता.यावल,जज.जळगाांव) या योजनेस तत
ृ ीय सुधारीत प्रशासिीय
मान्यता व तनधी शमळण्याबाबत

(४५)

१२३८०० (२४-०७-२०१८).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लघू पा्बींिारे ववभाग, हरीपुरा (ता.यावल,जज.जळगाींव) या योजनेस तत
ृ ीय सुिारीत
प्रिासकीय मान्यता व ननिी शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावास मान्यता दे ऊन आवश्यक असलेला ननिी उपलब्ि करुन
दे ण्यात यावा अिी मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २६ िेब्रव
ु ारी,२०१८ रोजी वा
त्यासुमारास मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनुषींगाने िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.स. ५११ (35)
श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) :(१) नाही.
(२) होय, ननवेदन प्राप्त आहे.
(३) तापी पा्बींिारे ववकास महामींडळाच्या दद. २७.०७.२०१२ च्या पत्रान्वये िासनास सादर
करण्यात आलेला स.ु प्र.मा. प्रस्ताव प्रकल्पाची ककीं मत

रु. २५.०० को्ी पेक्षा जास्त असल्याने

िासनाच्या ननदे िानुसार राज्य ताींबत्रक सल्लागार सशमतीस सादर करण्यात आला आहे . राज्य
ताींबत्रक सल्लागार सशमतीच्या सहमतीनींतर सदर प्रस्ताव िासनास मान्यतेस्तव सादर करण्यात
येईल.
(४) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
मोहजा रोड (ता.ररसोड,जज.वाशशम) येथील १६ शेति-याांच्या शेत वदहवाटीचे रस्ते सावरगाव
जजरे प्रि्पाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात गे्याबाबत
(४६)

१२४९१२ (२४-०७-२०१८).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मोहजा रोड (ता.ररसोड, जज.वाशिम) येथील १६ िेतक-याींच्या िेत वदहवा्ीचे रस्ते चार

वषाणपूवी उभारलेल्या सावरगाव जजरे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्याने िेतक-याींना िेतीत ये-जा
करण्यासाठी गैरसोय होत असल्याचे माहे जुन, २०१८ मे ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, लघप
ु ा्बींिारे ववभागाच्या वतीने चार वषाणपव
ू ी सावरगाींव जजरे िरर्ाची

उभारर्ी करण्यात आली या िरर्ासाठी काही िेतक-याींच्या जमीन अधिग्रहीत करण्यात आल्या
मोहजा रोड शिवारातील िेतक-याींचे िेतरस्तेही या प्रकल्पाच्या बुडीत गेले आहे त,हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार िेतकऱयाींना िेत

वदहवा्ीसाठी रस्ता करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास,ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) : (१)

सावरगाींव जजरे (ता.जज.वाशिम) हा प्रकल्प चार

वषाणपव
ू ी उभारलेला नसन
ू सदर प्रकल्पाचे काम सन २००५ मे ये पर्
ू ण झालेले आहे .
(२)

या प्रकल्पाकररता काही िेतकऱयाींच्या जशमनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या आहे त.

(३)

िेतक-याींच्या िेत वहीवा्ीचे रस्ते प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे िेतक-याींना

िेतात ये-जा करण्यासाठी गैरसोय होत असल्याचा िेतक-याींचा ददनाींक २०.०७.२०१६ रोजीचा
अजण व आपले सरकार पो्णलवर तक्रारी प्राप्त आहे त.

िासनाचे िोरर्ानस
ु ार प्रकल्पाचे खचाणने वदहवा्ीच्या रस्त्याकरता भूसींपादन करण्याची

वव.स. ५११ (36)
तरतूद नाही. तथावप, सदरहू रस्त्याकररता आवश्यक जमीन िेतक-याींनी दानपत्राद्वारे ददल्यास
रस्ता करुन दे र्ेबाबत कायणवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
महात्म गाांधी ग्राशमण रोजगार हमी योजनेतन
ू मांजुर झाले्या
ववहीरीांच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

(४७)

१२४९२३ (२३-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महात्मा गाींिी ग्राशमर् रोजगार हमी योजनेतन
ू मींजरु झालेल्या ववहीरीींचे काम करुनही

लाभार्थयांना अनुदान शमळत नसन
ू सदर कामात गैरव्यवहार झाल्याची बाब माहे जन
ु , २०१८
मे ये वा त्यादरम्यान ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रोजगार हमी योजनेच्या कामात चाींदवड (ता.चाींदवड,जज.नाशिक) येथेही जवळपास
१८०० कामाींना मींजुरी दे ताींना लाभार्थयांकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये घेवन
गैरव्यवहार
ू
झाल्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी तक्रार ददली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,या प्रकरर्ी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार

दोषीींवर िासनाने

कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रावल (३०-१०-२०१८) :(१) हे खरे नाही.

सदर कामात गैरव्यवहार झाल्याचे ननदिणनास आलेले नाही. नाशिक जजल््यात ७१३३ शसींचन
ववहीरीींची कामे सुरु करण्यात आलेली असुन त्यापैकी

अद्यापपावेतो ५१७० शसींचन ववहीरीींची

कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहे . सुरु कामाींच्या तुलनेत पूर्ण झालेल्या कामाींची ्क्केवारी

७२.४८ ्क्के एवढी आहे . सद्यजस्थतीत १५६७ एवढ्या अपर्
ू ण शसींचन ववहीरी आहे त. ४३७
शसींचन ववहीरी भौनतक दृष्या
करण्यात आलेले आहे .

पूर्ण असून त्या सींबींधित

कुिल

रक्कमेचे FTO ऑनलाईन

(२) हे खरे नाही.
सदर कामात गैरव्यवहार झाल्याची
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

तक्रार

स्थाननक लोकप्रनतनीिीकडून प्राप्त झालेले नाही.

___________

शलांगायत जातीला वाणी जातीचे प्रमाणपत्र दे ऊन त्याांचा

वव.स. ५११ (37)
ओबीसी प्रवगाजमध्ये समावेश िरून घेण्याबाबत
(४८)

१२५२८२ (२०-०७-२०१८).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय ववमुक्त

जाती/भटक्या जमाती व इतर मागासवगज आणण ववशेष मागास प्रवगज ि्याण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

शलींगायत िब्द प्रयोग केल्यामुळे एकाच प्रवगाणतील िाजब्दक स्वरूपाच्या शलणखत

स्वरूपामे ये दोन जाती ननमाणर् झाल्या असन
ू प्रत्यक्षात मात्र वार्ी व शलींगायत या एकच
जाती आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शलींगायत जातीला वार्ी जातीचे प्रमार्पत्र दे ऊन त्याींचा ओबीसी प्रवगाणमे ये

समावेि करून घेण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी (उदगीर) िासनाकडे मागर्ी केली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर मागर्ीनुसार शलींगायत जातीला वार्ी जातीचे प्रमार्पत्र दे ऊन त्याींचा

समावेि ओबीसी प्रवगाणत करण्याबाबत िासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (१३-११-२०१८) :(१) नाही.
(२) होय.
(३) व (४) इतर मागास वगाणतील यादीतील अ.क्र.१९० वर शलींगायत वार्ी अिी नोंद आहे ,
शलींगायत हा िमणपींथ आहे कायाणच्या ककीं वा पींथाच्या आिारावर आरक्षर् दे ण्याची मागर्ी
मागासवगण आयोगाने अहवाल क्र.४७ नस
ू ार अमान्य केली आहे .
___________
चासिमान प्रि्पातील (ता.खेड,जज.पुणे) सांपाददत िेले्या अततररक्त जशमनीांबाबत
(४९)

१२५३३८ (२४-०७-२०१८).

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चासकमान

प्रकल्पातील

(ता.खेड,जज.पर्
ु े)

मौजे

बबबी

येथील

िेतकऱयाींच्या

जशमनी

प्रकल्पासाठी सन १९८६ साली गाभा भराव व कवच भरावासाठी सींपाददत करण्यात आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गाभा भराव व कवच भरावाची कामे पूर्ण झालेली असून सींपाददत केलेल्या

काही जशमनी या िरर्ाच्या उच्चतम पार्ी पातळीच्या बाहे र असन
ू िरर्ाचे पार्ी १०० %
साठा होवूनही या जशमनीींपयंत पार्ी पातळी येत नसल्याने अिा सवण जशमनीींची सक्षम
अधिकाऱयाींमािणत पाहर्ी करून त्याचा सववस्तर अहवाल तयार करण्यात यावा अिी लेखी

मागर्ी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १२ मे,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास कायणकारी
अशभयींता,पुर्े याींचक
े डे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,सदर मागर्ीच्या अनष
ु ींगाने उक्त जशमनीींची पाहर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

वव.स. ५११ (38)
अिा अनतररक्त ववनावापर जशमनी मळ
मालकाींना परत करण्याबाबत िासनाने कोर्ती
ु
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) :(१) होय.
(२) होय.
(३) सदर जशमनी भस
ू ींपादन अधिननयम १८९४ अन्वये सींपाददत करण्यात आल्या असून
त्यामे ये सींपाददत केलेल्या जशमनी मळ
ू मालकास परत करर्ेबाबत कोर्तीही तरतद
ू नाही.
त्यामुळे अद्यापपयंत सदर जशमनी मळ
ू मालकास परत करण्यात आलेल्या नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
गोसेखुदज प्रि्पाच्या िालव्यावर िालव्याच्या िामाांबाबत
(५०)

१२५४६६ (२४-०७-२०१८).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अधिक्षक अशभयींता व प्रिासक लाभ क्षेत्र ववकास प्राधिकरर्, नागपुर अींतगणत कायणकारी

अशभयींता भींडारा पा्बींिारे ववभागाद्वारे पेंचप्रकल्पाच्या व गोसेखुदण प्रकल्पाच्या कालव्यावर
कालवे दरु
ु स्ती, लाईननींगचे कामे, मुरूमाची कामे, काींकक्र्ची कामे तसेच रीिेक्सननींगची

को्यविीची कामे व लघप
ु ा्बींिारे ववभाग, नागपरु (नागपरु पा्बींिारे ववभाग, (दक्षक्षर्)
नागपुर) व पेंच पा्बींिारे ववभाग, नागपुर (भु व जल व्यवस्थापन पथदिी प्रकल्प, नागपुर)
अींतगणत सन २००८ ते २०१४ च्या आधथणक वषाणत एम.डब्ल.ु एस.आय.पी वल्डण बकेकेच्या ननिीतून

सुमारे ३२५ को्ी रूपयाचे व वविेष दरू
ु स्ती नववनीकरर् कामासाठी सम
ु ारे ८० को्ी रूपयाची

कालवे दरू
ु स्ती, लाईननींगचे कामे, मुरूमाची कामे, काींकक्र्ची कामे तसेच रीिेक्सननींगची कामे
कींत्रा्दार एजन्सीमािणत करण्यात आलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,सदर कामामे ये बनाव् एम.बी. दे यके तयार करर्े, कामे न करताच दे यके
घेवून गैरव्यवहार करर्ाऱया अधिकारी, कींत्रा्दाराववरूद्ध अधिक्षक अशभयींता व प्रिासक लाभक्षेत्र
ववकास

प्राधिकरर्,

नागपुर

ऑक््ोबर,२०१४ व ददनाींक

याींना

गैरव्यवहाराची

चौकिी

करण्याबाबत

ददनाींक

२७

२९ मे,२०१५ तसेच मा. मख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक १९ डडसेंबर,२०१७

रोजी लोकप्रनतननिीींनी तक्रार केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच अधिक्षक अशभयींता व परीमींडळ अधिकारी दक्षता पथक (नागपुर परीमींडळ)
जलसींपदा ववभाग, नागपुर याींना ददनाींक ७ व २७ जून,२०१६, ददनाींक २३ नोव्हें बर,२०१६ व
ददनाींक १४ डडसेंबर,२०१६ रोाेजी वारीं वार तक्रार दे वूनही प्रकरर्ाची चौकिी वा कारवाई
अद्यापयंत न करर्े, चौकिी प्रलींबबत असर्े याबाबत

ददनाींक १९ डडसेंबर,२०१७ रोजी मा.

मुख्यमींत्री याींना लोकप्रनतननिीींनी तक्रार ददलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरर्ी िासनाचे कायाणसन अधिकारी, जलसींपदा ववभाग याींचे पत्र क्र.

वव.स. ५११ (39)
२०१८/(२९/०११८)/दक्षता-३ दद.०१/०२/२०१८ रोजी अिीक्षक अशभयींता दक्षता पथक नागपूर याींना
चौकिीचे ननदे ि दे ण्यात आले त्यानुसार प्रकरर्ाची चौकिी

करुन चौकिी अहवाल िासनास

सादर करण्यात आला आहे काय व त्यानुसार दोषी अधिकारी व कींत्रा्दारावर िासनाने कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) :

(१)

व (२) होय.

(३) दक्षता पथक पररमींडळ, नागपरू याींचे मािणत चौकिी सरु
ु आहे .
(४)

दक्षता पथक पररमींडळ, नागपूर याींचे मािणत चौकिी सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु र्पव
ू ण सवण प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेवर
मुद्रर्: िासकीय मे यवती मुद्रर्ालय, मुींबई.

