महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, हदनाांि २० माचच, २०१८ / फाल्गन
ु २९, १९३९ (शिे)
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री
वििास मांत्री

(४)

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५)

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री

(६)

रोजगार हमी, पयचटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६२
-------------------------------------

बीड जजल््यातील अांगणिाडी बाांधिामासाठी
मांजूर ननधी अखधचचत असल्याबाबत
(१)

*

३८०२४ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

बीड

जिल्ह्यातील

४५०

अींगणवाडी

बाींधकामासाठी

मींिूर

असलेला

रुपये २२ को्ीींचा ननधी दोन वर्ाापासन
ू अखर्चात आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, जिल्हहा पररर्द पदार्धकारी व सदस्य याींनी या ननधीतन
ू
अींगणवाडी

इमारतीचे

बाींधकाम

करण्याचा

ननणाय

घेतलेला

असताींना

शासनाकडून मात्र या ननधीतन
ू प्रि-फॅब्रिके्े ड इमारती बाींधण्याचा आग्रह केला
िात असल्हयाने हा ननधी सम
ु ारे दोन वर्ाांपासन
ू अखर्चात आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

जिल्हहा

पररर्दे कडून

याबाबत

महहला

व

बालप्रवकास

प्रवभागाच्या सर्चवाींशी लेखी पत्रव्यवहार केला िात असतानाही शासनाने
जिल्हहा पररर्दे ला स्वयींस्पष् अभभिाय हदले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास, उघड्यावर

भरणाऱ्या,

इमारत

नसलेल्हया, िन
ु ी

इमारत

मोडकळीस आलेल्हया अींगणवाड्याींची तालक
ु ाननहाय सींख्येचा तपशील काय
आहे, तसेच इमारत बाींधकामासाठी शासन कधी ननधी दे णार आहे ,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१), (२) व (३) आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल प्रवकास सेवा
योिना, नवी मब
ुीं ई याींनी एकाजत्मक बाल प्रवकास सेवा योिना बळक्ीकरण

व पन
ु रा चना अींतगात राज्यात ३६३२ अींगणवाडी केंद्र बाींधकामासाठी सन

२०१५-१६ मध्ये रुपये १२२.५८ को्ी इतका ननधी प्रि-फॅब्रिके्े ड स्रक्चर
्े क्नॉलॉिीचा वापर करुन बाींधकाम करण्यासाठी १३ जिल्हहयाींना हदनाींक

११ माचा, २०१६ रोिी प्रवतरीत केला होता. केंद्र शासनाने १ अींगणवाडी
बाींधकामासाठी खचााची मयाादा रुपये ४.५० लाख इतकी मान्य केलेली आहे .

त्यापैकी ७५% इतका ननधी रुपये ३,३७,५००/- केंद्र शासन दे णार असन
ू

२५% ननधी म्हणिे रुपये १,१२,५००/- इतका ननधी राज्य शासनाने खचा
करावयाचा आहे . सन २०१५-१६ मध्ये प्रि-फॅब्रिके्े ड स्रक्चर ्े क्नॉलॉिीचा
वापर

१२२.५८

करुन

को्ी

अींगणवाडी

ननधीपैकी

बाींधकामासाठी
बीड

उपलब्ध

जिल्ह्यासाठी

करुन

५५०

हदलेल्हया

अींगणवाडी

रुपये
केंद्र

बाींधकामासाठी रुपये १८.५६ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला
होता. केंद्र शासनाने अींगणवाडी बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन न
हदल्हयामळ
ु े

Shadow

तरतद
ू

म्हणून

अर्ासक
ीं जल्हपत

केलेला

ननधी

सन
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२०१५-१६ मधील असल्हयामळ
ु े तो आता जिल्हहा पररर्दाींना खचा करण्यास
परवानगी दे ता येणार नाही असे प्रवत्त प्रवभागाने कळप्रवल्हयामळ
ु े सदर ननधी
कोर्ागारात भरण्याबाबत सवा जिल्हहा पररर्दाींना कळप्रवण्यात आलेले आहे .
त्यानस
ु ार

सदरचा

अखर्चात

सवा

ननधी

रुपये

१८,५६,२५,०००/-

२०/०२/२०१८ रोिी शासनास चलनाद्वारे िमा करण्यात आलेला आहे .

हदनाींक

शासनाचे अधाशासकीय पत्र क्र.एबाप्रव-२०१६/ि.क्र.३०१/का.६, हदनाींक

८ फेिव
ु ारी, २०१८ नस
ु ार प्रि-फॅब्रिके्े ड स्रक्चर ्े क्नॉलॉिीचा वापर करुन

अींगणवाडी बाींधकामाचा आराखडा शासनस्तरावर अींनतम झालेला नसल्हयाने
हदनाींक १५ िानेवारी, २०१० च्या शासन ननणायानस
ु ार आर.सी.सी. पध्दतीने
अींगणवाडी केंद्राचे बाींधकाम करण्याबाबत कळप्रवण्यात आलेले आहे .
(४)

महहला व बाल प्रवकास प्रवभाग,

शासन ननणाय, क्र.एबाप्रव-२०१७/

ि.क्र.१०१/का-६, हदनाींक १५/१२/२०१७ अन्वये सन २०१७-१८ जिल्हहा वाप्रर्ाक
योिनेमधून अींगणवाडी दरु
ु स्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची तरतद
ू

करण्यात आलेली आहे . त्यानस
ीं जल्हपत केलेल्हया
ु ार सन २०१७-१८ मध्ये अर्ासक

ननधीमधून तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत जिल्हहा ननयोिन सभमतीस
प्रवनींती करण्यात आलेली आहे .
िकल्हपाचे नाव

उघडयावर भरणारी

मोडकळीस आलेल्हया

अींगणवाडयाींची सींख्या

अींगणवाडयाींची सींख्या

बीड-१

०

३

बीड-२

०

२

मािलगाव

०

७

गेवराई-१

०

१२

गेवराई-२

०

८

केि

०

६

आष्ी

०

११

अींबािोगाई

०

५

पा्ोदा

०

३

वडवणी

०

३
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परळी

०

१२

भशरुर

०

३

धारुर

०

५

एकूण

०

८०

जिल्ह्यामध्ये एकही अींगणवाडी केंद्र उघडयावर चालप्रवण्यात येत

नाही. जिल्ह्यात मोडकळीस आलेल्हया अींगणवाडी इमारतीींची सींख्या ८० असन
ू
यापव
ू ी मोडकळीस आलेल्हया अींगणवाडी केंद्राींच्या दरु
ु स्तीकरीता कोणतेही

िावधान नव्हते. परीं तु आता महहला व बाल प्रवकास प्रवभाग, शासन ननणाय
हदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७ नस
ु ार सन २०१७-१८ पासन
ू जिल्हहा ननयोिन व
प्रवकास

पररर्द

अींतगात

िाप्त

होणाऱ्या

ननधीमधन
ू

नवीन

अींगणवाडी

बाींधकामासाठी ५०% व िन्
ु या अींगणवाडी केंद्राींची ककरकोळ दरु
ु स्ती तसेच
ज्या अींगणवाडीत शौचालये नाहीत तेर्े शौचालये बाींधण्यासाठी ५०% िमाणे
ननधी खचा करण्यास मान्यता हदलेली आहे .
(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाचे सुपरस्पेशाशलटी
(२)

*

मड
ांु ,े

रुग्णालयात रुपाांतर िरण्याबाबत

३८०७८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय
श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद
ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे,
आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील िे.िे. रुग्णालयाचे सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालय बाींधण्यासाठी

रुपये ८८१ को्ीींचा आराखडा तयार करण्यात आला असन
ू महानगरपाभलका
िशासनाकडून

त्यासाठी

आवश्यक

त्या

परवानगी

दे ण्यास

प्रवलींब

होत

असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली,
हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच या सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालयामळ
ु े हिारो गोरगरीब रुग्णाींना
वैद्यकीय

सेवा

भमळणार

असल्हयाने

या

कामात

प्रवलींब

करणाऱ्या

महानगरपाभलका अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने िे.िे. रुग्णालयाचे सप
ु ग
ु रस्पेशाभल्ी
रुग्णालय बाींधण्याच्या आराखडयाला मान्यता दे ऊन सदरील कामे सरु
ु
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) िश्न उद्भवत नाही.

(३) चौकशी करण्याचा िश्न उद्भवत नाही.

सर िे.िे. रुग्णालयाचे अनतप्रवशेर्ोपचार रुग्णालय बाींधकामाींबाबत

िाप्त िस्तावावर कायावाही सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

मुळे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) ग्रामपांचायत
हद्दीतील नदीिर पूल बाांधण्याबाबत

(३)

*

३८६७४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मळ
ु े (ता.अभलबाग, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीतील मळ
ु े येर्ील नदीवर
पल
ू नसल्हयामळ
ु े पावसाळ्यात तेर्ील ग्रामस्र्ाींना व प्रवद्यार्थयाांना १० ककलो
मी्रचा वळसा घालन
ू मल
ु भत
ू सप्रु वधाींसाठी शहरी हठकाणी िावे लागते तसेच
रस्ताही अरींद असल्हयामळ
ु े वाहतक
ु ीस त्रासदायक आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मळ
बाींधल्हयास तेर्ील ग्रामस्र्ाींना
ु े येर्ील नदीवर पल
ू
गोंधळपाडा मागे कमी वेळात व कमी अींतरात शहरी हठकाणी िाण्यास मदत
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने सदर नदीवर पल
बाींधण्यासाठी ननधी
ु ग
ू
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे . िश्नाींककत अभलबाग रे वस मागा
ते बामणगाव मळ
ु े या १.०० कक.मी. लाींबीच्या ग्रामीण मागा क्र. ४९ या
रस्त्यावर पल
ू बाींधणेची आवश्यकता आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) उपरोक्त ग्रामीण मागा क्र. ४९ हा १.०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता

सद्य:जस्र्तीत मातीचा कच्च्या स्वरुपाचा आहे . सदरहू हठकाणी पल
ू बाींधकाम
करणेकामी सावािननक बाींधकाम प्रवभाग अभलबाग याींच्यामाफात नाबाडा
किासहाय्य योिनेंतगात आर.आय.डी.एफ. २२ अींतगात रुपये १००.०० लक्ष चा

िस्ताव अर्धक्षक अभभयींता, सावािननक बाींधकाम मींडळ, कोकण भवन नवी
मब
ुीं ई याींच्याकडे पाठप्रवण्यात आला आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

साखरे ग्रामपांचायत िायचक्षेत्रातील (जज.पालघर) दे हरजी मध्यम
प्रिल्पातील शेतिऱयाांचे पुनिचसन िरणेबाबत

(४)

*

३८९४१ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण

पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोि
ऊफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र
ििाडे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साखरे

ग्रामपींचायत

कायाक्षत्र
े ातील

(जि.पालघर)

दे हरिी

मध्यम

िकल्हपातील बड
ु ीत क्षेत्रातील ५०० गरीब शेतकऱ्याींनी िकल्हपाच्या कामाचा
बराच कालावधी गेल्हयाने नप्रवन घरे बाींधलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

नवीन

बाींधलेल्हया

घराींमळ
ु े

त्याींचे

क्षेत्रही

वाढल्हयामळ
ु े

शेतकऱ्याींनी िुना सव्हे रद्द करुन नवीन सव्हे करुन त्यािमाणे प्रवस्र्ाप्रपताींचे
पन
ु वासन करावे, अशी मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने बार्धत शेतकऱ्याींना योग्य मोबदला व
ु ग
त्याींच्या पन
ु वासनाबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) बड
ु ीत क्षेत्रात अल्हप िमाणात नवीन घरे बाींधल्हयाचे
क्षेब्रत्रय कायाालयाच्या ननदशानास आले आहे .

(२) नाही. साखरे ग्रामपींचायत कायाक्षत्र
े ातील शेतकऱ्याींची िुना सव्हे रद्द करुन
नवीन सव्हे करुन त्यािमाणे प्रवस्र्ाप्रपताींचे पन
ीं ध
ीं ीची कोणतीही
ु वासन करणेसब
मागणी िाप्त नाही.

(३) चौकशी करण्याचा िश्न उद्भवत नाही. तर्ाप्रप िकल्हपग्रस्ताींच्या घराींचे

सवेक्षण सन २००६-०७ साली पण
ू ा करण्यात आले होते. तद्नींतर केंद्र
शासनाच्या वन प्रवभागाची मान्यता, िकल्हपाच्या घ्क भागाींचे सींकल्हपन,
वसई प्रवरार शहर महानगरपाभलकेसोबत सामींिस्य करार न झाल्हयाने व

ननधीची अनप
ु लब्धता यामळ
ु े ित्यक्ष िकल्हपाचे काम अद्याप सरु
ु झालेले
नाही.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील ननित्ृ त शासिीय िमचचाऱयाांना सेिाननित्ृ तीचा लाभ
सहाव्या िेतन आयोगाप्रमाणे दे ण्याबाबत

(५)

*

३८२९७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात िानेवारी, २००६ ते फेिव
ु ारी, २००९ या तीन वर्ााच्या कालावधीत
ननवत्ृ त झालेल्हया राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींना सेवाननवत्ृ तीचे लाभ पाचव्या

8

आयोगािमाणे

हदले

आहे त

ते

सहाव्या

आयोगाच्या

वेतनश्रेणीनस
ु ार

कमाचाऱ्याींना

सहाव्या

दे ण्याबाबतचे ननदे श मा.सवोच्च न्यायालयाने शासनाला माहे ऑक््ोबर, २०१७
मध्ये हदले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

ननदे शानस
ु ार

सदर

वेतन

आयोगािमाणे लाभ दे णेबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

: (१)

िानेवारी,

२००६ ते

फेिव
ु ारी,

२००९

या

कालावधीत ननवत्ृ त झालेल्हया राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींना सहाव्या वेतन
आयोगािमाणे सध
ु ाररत ननवत्ृ तीवेतन अनज्ञ
ु ेयतेबाबत शासनाने दाखल केलेली
पन
ु रीक्षण यार्चका मा.उच्च न्यायालयाने फे्ाळल्हयानींतर शासनाच्यावतीने

मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली प्रवशेर् अनम
ु ती यार्चका
मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक ११/१०/२०१७ च्या आदे शान्वये फे्ाळली.

(२) व (३) राज्य शासनाने हदनाींक ०१/०१/२००६ ते २६/०२/२००९ या
कालावधीत सेवाननवत्ृ त झालेल्हया शासकीय कमाचाऱ्याींना

सहाव्या

वेतन

आयोगािमाणे सध
ु ाररत ननवत्ृ तीवेतनाचे लाभ अनज्ञ
ु ेय केले नाहीत. हा ननणाय
कायम राहण्याच्यादृष्ीने शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्हया

प्रवशेर् अनम
ु ती यार्चकेवर मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक ११/१०/२०१७ रोिी
शासनाच्या प्रवरोधात ननणाय हदला. त्यावर शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात
पन
ु प्रवालोकन यार्चका दाखल केली. सदर पन
ु प्रवालोकन यार्चका मा.सवोच्च

न्यायालयाने हदनाींक २२/०२/२०१८ च्या आदे शान्वये फे्ाळली. त्यामळ
ु े आता
सदर िकरणी Curative Petition दाखल करण्याच्यादृष्ीने प्रवधी व न्याय
प्रवभागाचे अभभिाय घेण्याची कायावाही चालू आहे .
-----------------

खड
ु ज (ता.सेनगाि, जज.हहांगोली) येथे जलयुक्त शशिार
(६)

*

योजनें तगचत बांधाऱयाचे िामे सुरु िरण्याबाबत

३९१७६ श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) खड
ु ि (ता.सेनगाव, जि.हहींगोली) येर्े िलयक्
ु त भशवार योिनेंतगात चार
बींधाऱ्याचे भभू मपि
ू न होऊनही अद्यापपयांत कामे सरु
ु झाली नसल्हयाच्या
तक्रारी ग्रामस्र्ाींनी केल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) खुडि ता.सेनगाव गावात िलयक्
ु त भशवार अभभयान सन २०१६-१७ मध्ये
प्रवप्रवध यींत्रणेमाफात ९२ कामे पण
ू ा झालेली आहे त.
पाण्याच्या

ताळे बद
ीं ानस
ु ार खुडि

गावाला एकूण

१०४८

स.घ.मी.

६२

स.घ.मी.

(ह्.सी.एम.) पाण्याची गरि आहे . िुन्या व नप्रवन कामाींमळ
ु े १११० स.घ.मी.
एवढे

पाणी

अडप्रवल्हयामळ
ु े

गावाच्या

गरिेच्या

तल
ु नेत

(ह्.सी.एम.) पाणी िास्त आहे . त्यामळ
ु े भसींनाबा क्र. १, २, ४ व ५ ही कामे
जिल्हहास्तरीय सभमतीने िलींब्रबत ठे वलेली आहे त.
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

अक्िलिोट (जज.सोलापूर) येथील प्राथशमि आरोग्य
(७)

*

िेंद्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत

३८४०५ श्री.रामहरी रुपनिर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे,

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि
ऊफच भाई जगताप, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्रीमती
ु श
हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड,
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अक्कलको् (जि.सोलापरू ) येर्े रुग्णसेवेसाठी आठ िार्भमक आरोग्य केंद्रे

कायारत असन
या हठकाणी ननम्म्याहून अर्धक वैद्यकीय अर्धकारी व
ू
कमाचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्हयाने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचे हदनाींक
२९ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, आठ िार्भमक आरोग्य केंद्रासाठी १६ वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींची
आवश्यकता असताींना पाच अर्धकारी कायारत असन
ू ११ पदे ररक्त आहे त
तसेच आरोग्य सेवक, आरोग्यसेप्रवका, भशपाई, नसा, एएनएम अशी अनेक पदे

ररक्त असल्हयाने रुग्णाींना व त्याींच्या नातेवाईकाींना त्रास सहन करावा लागत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ररक्त पदे भरण्यासाठी कोणती कायावाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) खरे
खालीलिमाणे आहे .

नाही. त्याबाबतची वस्तजु स्र्ती

पदनाम

मींिूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

वैद्यकीय अर्धकारी

१६

१५

०१

आरोग्य सेवक

४०

३८

०२

आरोग्य सेप्रवका

४७

४३

०४

पररचर

३३

१९

१४

वरील िमाणे वैद्यकीय अर्धकारी व कमाचारी याींची पदे भरली असन
ू

त्याींच्यामाफात रग्णाींना आवश्यक सेवा उपलब्ध करन हदल्हया िातात.

(३) वैद्यकीय अर्धकारी पदावर भरतीचे अर्धकार जिल्हहार्धकाऱ्याींना िदान
करण्यात

आले

असन
ू

क्षेब्रत्रयस्तरावर सरु
ु आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.

वगा-३

व

वगा-४

ची

पदे

भरण्याची

कायावाही

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

राज्यातील रक्तपेढ्या रक्तवपशिीिररता
जादा शुल्ि आिारीत असल्याबाबत

(८)

*

३८६३७ श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरे िर, श्रीमती जस्मता

िाघ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ
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राजूरिर, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.हररशसांग

राठोड, श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम, आकिच.अनांत गाडगीळ,
अॅड.अननल

परब,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामननिास शसांह,
श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

डॉ.(श्रीमती)

नीलम

गोऱहे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अन्न व और्ध िशासनाने कायद्यानस
ु ार ननयमाींची अींमलबिावणी न
करणाऱ्या १२ रक्तपेढयाींचे परवाने ननलींब्रबत केले असन
ू एक रक्तपेढीचा
परवाना माहे एप्रिल ते ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत रद्द केला आहे ,

सदरहू रक्तपेढया कोणत्या आहे त,
(२) राज्यातील रुग्णालयाींमध्ये रुग्णाींना आवश्यक असलेला परु े सा रक्त
परु वठा उपलब्ध नसल्हयाची व राषरीय रक्त सींक्रमण पररर्दे च्या ननयमाींचे

उल्हलींघन होत असन
ू अनेक रक्तपेढ्या रक्तप्रपशवी प्लाझमा, प्ले्लेट्स या
घ्काींसाठी िादा शल्ह
ु क आकारीत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मब
ुीं ईतील शासकीय व खािगी रक्तपेढ्या रक्तप्रपशवीसाठी

ननधााररत दरापेक्षा िादा शल्ह
ु क (रुपये १५०० ते ३३००) आकारणी करत
असल्हयाचे राषरीय रक्त सींक्रमण पररर्दे च्या तपासणीत माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच मब
ुीं ईतील २५ खािगी रक्तपेढ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीीं रक्तपेढ्याींवर कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे तसेच परु े शा रक्त परु वठयाअभावी व अवािवी दराींमळ
ु े
रुग्णाींची गैरसोय होऊ नये यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

12

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .

अन्न व और्ध िशासनाने कळप्रवल्हयािमाणे माहे एप्रिल, २०१७ ते

ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत अन्न व और्ध िशासनाच्या ननयमाींची

अींमलबिावणी न करणाऱ्या एका रक्तपेढीचा परवाना रद्द करण्यात आलेला

आहे व १३ रक्तपेढ्याींचे परवाने तात्परु त्या स्वरुपात ननलींब्रबत करण्यात
आलेले आहे त.

(२) अींशत: खरे आहे .

राज्यातील रक्तपेढ्याींमध्ये परु े सा रक्त परु वठा उपलब्ध होता. तर्ाप्रप,

माहहती आयोगाच्या आदे शानस
ु ार मागप्रवण्यात आलेल्हया माहहतीच्या आधारे

सकृतदशानी असे हदसन
ू आले होते की, काही रक्तपेढ्या िकक्रया शल्ह
ु क िादा
आकारीत आहे त.
(३) अींशत: खरे आहे .

शासकीय रक्तपेढ्याींमध्ये शासनाने ननधााररत केलेल्हया दरािमाणे

िकक्रया शल्ह
ु क आकारले िाते. तर्ाप्रप, काही खािगी रक्तपेढ्याींकडून िादा
िकक्रया शल्ह
ु क आकारल्हयाचे माहहतीच्या अर्धकाराींतगात मागप्रवण्यात आलेल्हया
माहहतीच्या आधारे सकृतदशानी हदसन
ू आले.
(४) होय, हे खरे आहे . २५ रक्तपेढ्याींकडून खुलासा मागप्रवण्यात आला आहे .

(५) माहहती आयोगाच्या आदे शानस
ु ार मागप्रवण्यात आलेल्हया माहहतीच्या

आधारे सकृतदशानी असे हदसन
ू आले होते की, काही रक्तपेढ्या िकक्रया शल्ह
ु क
िादा आकारीत आहे त. या माहहतीच्या आधारावर ७२ खािगी व धमाादाय
सींस्र्ा सींचभलत रक्तपेढ्याींकडून खुलासा मागप्रवण्यात आला होता. त्यामध्ये
मब
ुीं ईतील २५ खािगी रक्तपेढ्याींचा समावेश होता. सींबर्ीं धत रक्तपेढ्याींनी

खुलाशामध्ये असे नमद
ू केले आहे की, िकक्रया शल्ह
ु काच्या (Processing
Charges)

माहहतीमध्ये

अनतररक्त

चाचणी

प्रवशेर्

चाचणी

शल्ह
ु काचा

(Additional test & Specialize Component Specific test) समावेश
आहे .

राज्यात परु े सा रक्तसाठा उपलब्ध आहे . तर्ाप्रप, रुग्णाच्या सोयीसाठी

सवा रक्तपेढ्याींना दररोिचा रक्ताचा उपलब्ध साठा व िकक्रया शल्ह
ु क,
अनतररक्त चाचणी शल्ह
ु क इत्यादीबाबत माहहती ित्येक रक्तपेढीच्या दशानी
भागात लावण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(६) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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मौजे जाांभुळ (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील जमीन
(९)

*

डॉ.बी.आर.आांबेडिर प्रनतष्ट्ठान सांस्थेस दे ण्याबाबत

३८०१६ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे िाींभळ
ु (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) येर्े सन १९३६ मध्ये डॉ.बाबासाहे ब
आींबेडकर याींनी खरे दी केलेल्हया २२ एकर शेतिभमनीपैकी (फेरफार नीं. १२१ व
फेरफार नीं. १८०) काही िभमनीवर शासनाच्या महहला बालप्रवकास खात्याच्या
अींतगात सह्ा फाईड स्कूल चालप्रवले िात आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त सह्ा फाईड स्कूलचे बाींधकाम क्षेत्र वगळता भ.ू क्र. ६/३ व
६/५ मध्ये एकूण क्षेत्र २.७४.४० हे क््र आर व क्षेत्र ०.४५.० हे क््र आर िागा
मोकळ्या

स्वरुपात

आींबेडकर

िनतषठान

पडीक

असन
ू

सदर

मोकळ्या

िागेत

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर याींचे ननयोजित स्मारकाचे बाींधकाम शासनाकडून करुन डॉ.बी.आर.
मा.मख्
ु यमींत्री,

सींस्र्ेला

मा.महहला

दे ण्यात

बालप्रवकास

यावी,

मींत्री,

अशा

आशयाचे

मा.सामाजिक

न्याय

ननवेदन
मींत्री,

जिल्हहार्धकारी, ठाणे व तहभसलदार, कल्हयाण याींना अध्यक्ष, डॉ.बी.आर.
आींबेडकर िनतषठान याींनी हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करन सदर िागा

डॉ.बी.आर.आींबेडकर िनतषठानला दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) स.नीं. ६/३ क्षेत्र १ हे क््र १७ आर व स.नीं. ६/५ क्षेत्र
४५ आर ही िागा महहला व बालप्रवकास प्रवभागाींतगात अर्धक्षक, सह्ा फाईड
स्कूल याींचे नाींवे आहे . सदर सह्ा फाईड स्कूलमध्ये लहान मल
ु े असल्हयाने व

शहरी भागापासन
दरू असल्हयाने सह्ा फाईड हायस्कूल उल्हहासनगर येर्े
ू

स्र्लाींतर करुन त्या िागी परु
ु र् भभक्षेकरी गह
ू
ृ (बेगसा होम) सन १९७२ पासन
राबप्रवण्यात येत आहे .
(२) होय.

(३) व (४) याबाबतची सद्य:जस्र्ती सींबर्ीं धत प्रवभागाकडून मागप्रवण्यात आली आहे .
-----------------
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गोिुळदास तेजपाल रूग्णालय, मुांबई येथील िायचरत असलेल्या
चतुथश्र
च ेणी सांिगाचतील िमचचाऱयाांच्या पदोन्नतीबाबत

(१०)

*

३९०८९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोकुळदास तेिपाल रग्णालय, मब
ुीं ई येर्ील तत
ृ ीयश्रेणी सींवगाातील
कमाचाऱ्याींची अनेक पदे ररक्त असल्हयामळ
ु े अपऱ्ु या कमाचारी वगाामळ
ु े रग्णाींना
वेळेवर सेवा दे ताींना तत
ृ ीयश्रेणी सींवगाातील कमाचाऱ्याींचे हाल होत असल्हयाने

सदरहू रग्णालयात कायारत असलेल्हया चतर्
ा ेणी सींवगाातील कमाचाऱ्याींना
ु श्र
पदोन्नतीने तत
ृ ीयश्रेणी सींवगाामध्ये पदोन्नती दे ण्याबाबत अध्यक्ष, महाराषर
राज्य

सरकारी

चतर्
ा ेणी
ु श्र

कमाचारी

सींघ्ना,

मब
ुीं ई

याींनी

अर्धषठाता,

सर ि.िी. समह
ू रुग्णालय, मब
ुीं ई याींच्याकडे हदनाींक ४ मे, २०१७ रोिी लेखी
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने रग्णालयातील रग्णाींना वेळेवर योग्य सेवा दे ता यावी
ु ग
याकरीता अनेक वर्े चतर्
ा ेणी सींवगाामध्ये काम करणाऱ्या कमाचाऱ्याींना
ु श्र

पदोन्नतीने तत
ृ ीयश्रेणी सींवगाामध्ये बढती दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) अध्यक्ष, महाराषर राज्य सरकारी चतर्
ा ेणी
ु श्र

कमाचारी सींघ्ना, मब
ींु ई याींच्या हदनाींक ४ मे, २०१७ रोिीच्या लेखी
ननवेदनाची नोंद अर्धषठाता, सर ि.िी. समह
ू रुग्णालय, मब
ुीं ई याींच्या
कायाालयीन आवक नोंदवहीत आढळून आली नाही.

(२) चतर्
ा ेणी सींवगाातील कमाचाऱ्याींना वगा-३ मधील ज्या प्रवप्रवध सींवगाातील
ु श्र

पदाींवर पदोन्नती दे ण्यात येते त्या सवा सींवगाात भमळून सींबर्ीं धत सींस्र्ेतील
पदोन्नतीच्या को्यातील केवळ २ पदे सद्य:जस्र्तीत ररक्त आहे त व ही
२ पदे भरण्याबाबतची कायावाही करण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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नांदरु बार ि चांद्रपूर जजल््यातील अनतदग
च भागातील लाभार्थयाांना
ु म
प्रधानमांत्री आिास योजनेचा लाभ शमळून दे ण्याबाबत

(११)

*

३९१२८ श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु श
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हहयाींना िधानमींत्री आवास योिनेंतगात सन २०१७-१८ या
आर्र्ाक

वर्ाासाठी

आहदवासी

तसेच

दाररद्रय

रे र्ख
े ालील

अनस
ु र्ू चत

िाती-िमाती िवगाातील लाभार्थयाांसाठी १५ हिार ६०० घरकुल बाींधण्यात
येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेचा ननधी लाभार्थयाांच्या बँक खात्यावर डीबी द्वारे

दे ण्यात येणार असल्हयाने नींदरु बार व चींद्रपरू अनतदग
ा भागातील आहदवासी,
ु म
दाररद्र्य

रे र्ख
े ालील

िवगाातील

लाभार्ाांना

बँक

खाते

उघडण्यास

तसेच

ऑनलाईन मींिूरी भमळण्यास अडचणी येत असल्हयाने सदरील लाभार्ी
हक्काच्या घराींपासन
ू वींर्चत राहत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

सदरील

योिनेची

सींपण
ू ा

िकक्रया

ऑनलाईन

असल्हयाने

चक
ु ीच्या लाभार्ाांना सदरील योिनेचा लाभ भमळत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन चुकीच्या लाभार्ींवर
कारवाई

करुन

नींदरु बार

व

चींद्रपरू

जिल्ह्यातील

अनतदग
ा
ु म

भागातील

आहदवासी, दाररद्र्य रे र्ख
े ालील िवगाातील वींर्चत असणाऱ्या िधानमींत्री आवास
योिनेचा योग्य लाभ लाभार्थयाांना भमळून दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय.

सन २०१७-१८ या आर्र्ाक वर्ाात िधानमींत्री आवास योिना (ग्रामीण)

अींतगात अनस
ु र्ू चत िाती-िमाती िवगाासाठी ननजश्चत केलेले घरकुलाचे उहद्दष्
खालीलिमाणे
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अ.िा.

अ.ि.

अल्हप.

इतर

एकूण

राज्य

४१०८१

५०२१०

१२८२८

४६८१५

१५०९३४

चींद्रपरू

११३३

१००३

९६२

१४०५

४५०३

नींदरू बार

२८५

१४७५३

९६

४६६

१५६००

तर्ाप्रप, केंद्र शासनाच्या ननदे शानस
ु ार िधानमींत्री आवास योिना

(ग्रामीण)

अींतगात

लाभार्थयाांची

ननवड

सामाजिक

सवेक्षण-२०११ च्या माहहतीच्या आधारे केली िाते.

आर्र्ाक

व

िात

(२) व (३) नाही.

(४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

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

छत्रपती प्रशमलाराजे सिोपचार रुग्णालयातील
रुग्णसेिेचे दर िाढल्याबाबत
(१२)

*

३७६४८ श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच.अनांत गाडगीळ :
सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

शासकीय

वैद्यकीय

आणण

दीं त

महाप्रवद्यालयातील

और्धोपचारासाठी आणण तपासणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवाशल्ह
ु कात

दप
ु ्ीने वाढ केल्हयामळ
ु े शासनाच्या नव्या अध्यादे शामळ
ु े छत्रपती िभमलारािे
सवोपचार रुग्णालयातील रुग्णसेवेचे दर दप
ु ्ीने वाढले असल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी और्धोपचार, तपासणी, नोंदणी शल्ह
ु कात दप
ु ्ीने
वाढ व मोफत असलेल्हया िसत
ू ीसाठीही पैसे मोिावे लागणार असल्हयाने
येर्ील रुग्ण व नातेवाईकाींमध्ये नारािी पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने गरीब रुग्णाींना सवलतीत और्धोपचार
ु ग
भमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष

महाजन

:

(१)

हे

अींशत:

खरे

आहे .

प्रवभागाच्या

हदनाींक

२०/११/२०१७ व हदनाींक १०/०१/२०१८ रोिीच्या शासन ननणायानस
ु ार राज्यातील
सवा शासकीय महाप्रवद्यालये व रग्णालयाींमधील रग्णशल्ह
ु कात माफक दरवाढ
करण्यात आलेली आहे .
(२) नाही.

(३) शासन ननणाय वैद्यकीय भशक्षण व और्धी द्रव्ये प्रवभाग, हदनाींक
०४/०७/२०१७ नस
ु ार गोर-गरीब रग्णाींना मोफत वैद्यकीय सेवा परु प्रवण्यात
येतात.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

औरां गाबाद जजल््यात लघुशसांचन (जलसांधारण) विभागाने विविध
बांधाऱयाांचे दरिाजे बपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१३)

*

३८७३९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

औरीं गाबाद

जिल्ह्यात

लघभु सींचन

(िलसींधारण)

प्रवभागाने

१५० हे क््र भसींचन क्षमतेचे ८० बींधारे बाींधले, हे खरे आहे काय,

१००

ते

(२) असल्हयास, प्रवप्रवध बींधाऱ्याींचे ९५० दरवािे गहाळ झाले तर ९०० दरवािे
ना दरु
ु स्त झाले असन
ू त्यासाठी रुपये १ को्ी २० लक्ष रुपयाींची आवश्यकता
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

लघभु सचींन

(िलसींधारण)

प्रवभागाने

शासनाच्या

याींब्रत्रक

प्रवभागास दरवािे तयार करण्यासाठी िस्ताव हदला परीं तु सदर िस्ताव दोन
वर्ाापासन
ू िलींब्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, दरवािे त्वरीत उपलब्ध झाल्हयास शेकडो गावाींचा पाणी िश्न
मागी लावण्यास मदत होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने दरवािे उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .

लघभु सींचन (िलसींधारण) प्रवभाग, औरीं गाबाद या प्रवभागामाफात ० ते

२५० हे क््र भसींचन क्षमतेमधील ८२ कोल्हहापरू पध्दतीचे बींधारे बाींधण्यात आले
आहे त.

त्यापैकी ३६ को. प. बींधाऱ्याींचे ९४० दरवािे गहाळ/चोरीस गेले असन
ू

०४ को.प. बींधाऱ्याींचे ५५२ दरवािे नादर
ु स्त झाले आहे त. गहाळ/ चोरीस
गेलेल्हया

दरवाज्याच्या

हठकाणी

नवीन

दरवािे

खरे दी

करणेसाठी

रुपये ७९.९१ लक्ष व नादर
ु स्त दरवािे दर
ु स्त करणेसाठी रुपये ४.८६ लक्ष
अशी एकूण रुपये ८४.७७ लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे .
लघभु सींचन (िलसींधारण) प्रवभाग, औरीं गाबाद याींनी दरवािे तयार

करणेसाठी शासनाच्या याींब्रत्रकी प्रवभागास हदनाींक ०१/०६/२०१७ च्या पत्रान्वये
िस्ताव पाठप्रवला असता, याींब्रत्रकी प्रवभागाने त्याींचे पत्र हदनाींक ०७/०६/२०१७
व पत्र हदनाींक १९/०९/२०१७ अन्वये दरवािे तयार करणेसाठी ननधी उपलब्ध

करन दे ण्याबाबत लघभु सींचन (िलसींधारण) प्रवभाग, औरीं गाबाद याींस कळप्रवले
आहे .

(४) होय, हे खरे आहे .

(५) व (६) लघभु सींचन (िलसींधारण) प्रवभाग, औरीं गाबाद याींनी त्याींचे पत्र

हदनाींक ०१/०८/२०१७ व हदनाींक ०४/०२/२०१८ अन्वये जिल्हहार्धकारी, औरीं गाबाद
याींना ४३ कोल्हहापरू पध्दतीच्या बींधाऱ्याींच्या दर
ु स्तीसाठी जिल्हहा ननयोिन
सभमती, औरीं गाबादच्या वाप्रर्ाक आराखड्यात रुपये ९९.०८ लक्षची तरतद
ू

समाप्रवष् करणेबाबत प्रवनींती केली होती, तर्ाप्रप, ननधीची तरतद
ू होऊ शकली
नाही.

सद्य:जस्र्तीत ननयोिन प्रवभाग, महाराषर शासन याींचे हदनाींक

०१/०१/२०१८ च्या पत्रानस
ु ार सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हहा वाप्रर्ाक योिना

(सवासाधारण) अींतगात राबवावयाच्या योिनाींच्या यादीतील अनक्र
ु माींक ४८ व
५१ नस
ु ार ० ते १०० हे क््र आणण १०१ ते २५० हेक््र िकल्हपाींच्या बाींधकाम
व दर
ु स्तीचा अींतभााव करण्यात आला आहे . त्यानस
ु ार िस्ताप्रवत दर
ु स्ती

कामासाठी आवश्यक असलेला रुपये ३३५.१८ लक्षचा ननधी मागणी िस्ताव

जिल्हहार्धकारी, औरीं गाबाद तर्ा अध्यक्ष जिल्हहा ननयोिन सभमती, औरीं गाबाद
याींना सादर करण्याची कायावाही लघभु सींचन (िलसींधारण) प्रवभाग, औरीं गाबाद
याींचेकडून िगनतपर्ावर आहे.

-----------------
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नागपूर-अमरािती महामागाचिरील िाडी येथे
शासिीय रुग्णालय सुरू िरण्याबाबत

(१४)

*

३८३१० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू -अमरावती महामागाावरील वाडी शहराची लोकसींख्या वाढत असन
ू
तेर्े शासकीय रग्णालय नसल्हयाने नागररकाींना आरोग्य सप्रु वधेपासन
ू वींर्चत
रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त हठकाणी रुग्णालय बाींधण्याचा िस्ताव शासनाला िाप्त झाला
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने शासकीय रग्णालय सर
ु ग
ु करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

वाडी येर्े हदनाींक ०७/११/२००९ च्या शासन ननणायान्वये ग्रामीण

रग्णालय मींिूर करण्यात आले आहे .

(२) व (३) सदर ग्रामीण रग्णालयासाठी १.०० हे क््र िागा दे ण्यास वन
प्रवभागाने मान्यता हदली असन
ू िागा ताब्यात घेण्याची कायावाही सर
ु आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात मागासिगीय विद्यार्थयाांना परदे शी शशक्षणािररता
शशष्ट्यित्ृ ती लागू िरण्याबाबत
(१५)

*

३८९२७ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात एससी, एस्ी, प्रवमक्
ु त िाती, भ्क्या िमाती, ओबीसी व
प्रवशेर्

मागास

िवगा

घ्काींच्या

प्रवद्यार्थयाांना

परदे शी

भशक्षणाकररता

भशषयवत्ृ ती लागू करा अशा आशयाचे ननवेदन यवतमाळ येर्ील भारतीय

प्रपछडा ओबीसी सींघ्नेच्यावतीने जिल्हहार्धकारी याींना माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान दे ण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने प्रवमक्
ु ग
ु त िाती, भ्क्या िमाती, ओबीसी

व प्रवशेर् मागास िवगा घ्काींच्या प्रवद्यार्थयाांना भशषयवत्ृ ती लागू करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) व (३) सदर बाब तपासण्यात येत आहे .

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

अशलबाग, मरु
ु ड, जांजजरा, श्रीिधचन (जज.रायगड) येथील
अपऱु या पायाभत
ू सवु िधाांबाबत

(१६)

*

श्री.आनांद

३८३२९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,
ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.शरद

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.जनादच न
चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर,
आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३५५८७ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या
सांदभाचत सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अभलबाग, मरु
ु ड, िींजिरा, श्रीवधान (जि.रायगड) पररसरात पया्काींची

वाढती सींख्या प्रवचारात घेता येर्ील पायाभत
ु सप्रु वधा अपऱ्ु या पडत असल्हयाचे
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, रायगड जिल्ह्यातील ५९ गावाींच्या पया्न प्रवकासासाठी

२४३ को्ी रुपयाींचा पया्न प्रवकास आराखडा तयार असन
ू ही २ वर्े उल्ूनही
आराखड्याला शासनाकडून मींिूरी भमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रस्ते, वीि, पाणी, पाकींग, सावािननक स्वच्छतागह
ृ े या
सप्रु वधाींअभावी पया्काींना अडचणीींचा सामना करावा लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) याबाबत शासन तातडीने पया्न प्रवकास आराखड्यास मान्यता दे णार
आहे काय,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही.

(२), (३) व (४) नाही. रायगड जिल्हहा पया्न बह
ृ द प्रवकास आराखड्यास
शासनाने मान्यता हदली असन
ू त्याबाबत हदनाींक १८/१२/२०१७ रोिी शासन
ननणाय ननगाभमत करण्यात आला आहे .
(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

नाशशि जजल््यात आमदार आदशच ग्राम
योजनेच्या अांमलबजािणीबाबत
(१७)

*

३७६८३ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या आदशा ग्राम योिनेच्या धतीवर राज्यात आदशा ग्राम

योिना राबप्रवण्यासाठी माहे िल
ु ,ै २०१९ पयांत तीन ग्रामपींचायतीींची ननवड

करन प्रवधानमींडळ सदस्याींच्या मागादशानाखाली प्रवकभसत करण्याचा शासनाने
हदनाींक २० मे, २०१५ रोिीच्या शासन ननणायान्वये ननणाय घेवन
ू ही नाभशक
जिल्ह्यात

माहे

िानेवारी,

२०१८

पयांत

िती

आमदार

ग्रामपींचायतीची ननवड करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

फक्त

एका
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(२) असल्हयास, नाभशक जिल्ह्यात आमदार आदशा ग्राम योिनेसाठी ननवड

केलेल्हया गावाींचे प्रवकास आराखडे तयार नसल्हयामळ
ु े या योिनेचे काम
अद्याप सरु
ु झालेले नाही तसेच आमदार ननधीतन
ू घेण्यात येणाऱ्या अनज्ञ
ु ेय

कामासाठी शासनाने माहे िानेवारी, २०१८ पयांत िोड ननधी उपलब्ध करन न

हदल्हयामळ
ु े हदनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी जिल्हहार्धकारी, नाभशक व मख्
ु य
कायाकारी अर्धकारी महाराषर राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती अभभयान याींचेकडे
तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनर्
ीं ाने नाभशक जिल्ह्यात आदशा ग्राम
ु ग
योिना राबप्रवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.

(२) नाभशक जिल्ह्यात एकूण १८ प्रवधानमींडळ सदस्याींनी ित्येकी १ यािमाणे
पहहल्हया ्प्प्यात १८ गावाींची ननवड केलेली असन
सवा गावाींचे प्रवकास
ू
आराखडे

तयार

करण्यात

आले

आहे त.

मा.श्री.छगन

भि
ु बळ,

मािी

उपमख्
ु यमींत्री याींचे तक्रारीचे िोडननधी मागणीबाबतचे हदनाींक १५ िानेवारी,

२०१८ चे पत्र मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, महाराषर राज्य ग्रामीण िीवनोन्नती

अभभयान या कायाालयाकडे हदनाींक २९ िानेवारी, २०१८ रोिी िाप्त झाले
आहे .

(३) हदनाींक १२ माचा, २०१८ रोिी आमदार आदशा ग्राम योिनेंतगात
िोडननधीचे िमाण ननजश्चत करण्याबाबतचा शासन ननणाय ननगाभमत करण्यात
आला आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.
-----------------
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नागपूर जजल््यात महहला बचत गटाांना िजच िाटपाबाबत
(१८)

*

३८९२५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल्ह्यात ८००० महहला बचत ग् असन
ू त्याींना िोत्साहन

दे ण्यासाठी बँकेकडून ४२.८५ किावा्पाचे उद्दीष् असताींना केवळ ११ को्ी
रपयाींचे

किा

वा्प

झाल्हयाचे

हदनाींक

१२

त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

नोव्हें बर,

२०१७

रोिी

वा

(२) असल्हयास, सदर बचत ग्ाींना उद्योगासाठी किा न दे णाऱ्या बॅंकाींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद्भवत नाही.

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

िैजापूर (जज.औरां गाबाद) येथील ग्रामीण भागातील रस्त्याांची
(१९)

*

िामे ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत

३८५५९ श्री.सभ
ु ाष झाांबड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैिापरू (जि.औरीं गाबाद) येर्ील ग्रामीण भागात रस्त्यावरील खड्डे
भरण्याचे काम अनतशय ननकृष् दिााचे करण्यात आल्हयाने काही हदवसातच

रस्ते पव
ा त खड्डेमय झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ू व
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ी अर्धकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यात सिच विभागाांना लागणारी औषधे हाफिीनिडून

खरे दी िरण्याच्या ननणचयाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत
*

(२०)

३९१९८ श्री.मोहनराि िदम, श्री.जनादच न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे,
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच बांटी

पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल

भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोणत्याही शासकीय प्रवभागातफे खरे दी केली िाणारी और्धे व
वैद्यकीय सामग्र
ु ी शासनाच्या हाफककन महामींडळामाफातच खरे दी करण्याचे
आदे श

मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी

दे वन
ू

६

महहने

झाले

असतानाही

त्याची

अींमलबिावणी करण्यास शासन दल
ा करीत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
ु क्ष
च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

ननणाय

अजस्तत्वात

असताना,

वैद्यकीय

भशक्षण

प्रवभागाला मात्र दर करारानस
ु ार और्ध खरे दी करण्यास मद
ु तवाढ दे ण्याचा
ननणाय शासनाने घेतला असल्हयाने हाफकीन महामींडळ नावापरु तेच राहहले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त मींडळास
उजिातावस्र्ा

िाप्त

करुन

दे ण्यासाठी

वैद्यकीय

भशक्षण

मींडळास

दर

करारानस
ु ार और्ध खरे दीचा ननणाय मागे घेण्याबाबत तसेच और्धाींच्या आणण

वैद्यकीय सामग्र
ु ीच्या ककीं मतीवर ननयींत्रण ठे वण्याकररता खािगी व शासकीय
रुग्णालये

तसेच

मेडडकल्हस

मधील

सवा

प्रवभागाींना

लागणारी

और्धे

हाफकीनकडूनच खरे दी करण्याचा ननणाय िभावीपणे अींमलात आणण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

हाफककन बायो-फामाास्य्
ु ीकल्हस कॉपोरे शन भल. येर्ील खरे दी कक्ष

हदनाींक १५/०८/२०१७ पासन
ू कायााजन्वत करण्यात आलेला आहे .
(२) हे खरे नाही.

हाफककन

बायो-फामाास्य्
ु ीकल्हस

कॉपोरे शन

भल.

माफात

िचभलत

कायापध्दतीनस
ु ार खरे दी िकक्रया पण
ू ा होवन
ू और्धाींचा परु वठा होण्यास काही

काळ लागणार असल्हयाने रुग्णसेवेत अडर्ळा येवू नये यास्तव वैद्यकीय
भशक्षण व और्धी द्रव्ये प्रवभागाच्या हदनाींक १७/०१/२०१८ च्या शासन

ननणायान्वये और्धी प्रवर्यक बाबीींच्या सींपषु ठात आलेल्हया दरकराराींना हदनाींक
३१/०१/२०१८ पयांत ककीं वा हाफककन महामींडळाकडून सरु ळीत परु वठा होईपयांत
यापैकी िे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी मद
ु तवाढ दे ण्यात आलेली आहे .
(३)

राज्य

शासनाच्या

सवा

प्रवभागाींनी

हाफककन

बायो-फामाास्य्
ु ीकल्हस

कॉपोरे शन भल. माफातच और्धे, तद्अनर्
ीं ीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय
ु ग
उपकरणे

याींची खरे दी

करणे

बींधनकारक राहील, अशी तरतद
हदनाींक
ू

१७/०२/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये करण्यात आलेली आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

अिोट (जज.अिोला) तालुक्यातील प्रिल्पाांची िामे पूणच िरण्याबाबत
(२१)

*

३८२०४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला नेरधामणा, उमा बॅरेि, हहवरा शहापरू , वह
ृ न, वाई सींग्राहक, नया

अींदरू ा सींग्राहक, सक
ु ळी सींग्राहक, कींचनपरू बह
ृ त, कवठा बॅरेि, का्ीपा्ी
बॅरेि, शहापरू (ता.अको्) इत्यादी िकल्हपाींना आिपयांत शासनाने एकूण ककती
ननधी मींिूर केला व ित्यक्षात ककती ननधी खचा करण्यात आला,

(२) असल्हयास, उक्त िकल्हपाींपक
ै ी ककती िकल्हपाींचे काम पण
ू ा झाले व ककती

िकल्हपाींची कामे िगतीपर्ावर आहे , तसेच या िकल्हपाींचे काम ननकृष् दिााचे
झाले, हे ही खरे आहे काय,

26

(३) असल्हयास, उक्त िकल्हपाींचे काम करताींना कींत्रा्दाराींना आगाऊ रक्कम

दे ण्यात आली आहे तसेच उपरोक्त िकल्हपाींपक
ै ी अनेक िकल्हपाची कामे
सध
ु ाररत िशासकीय मान्यता न भमळाल्हयामळ
ु े िलींब्रबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकल्हपाींवर ननधी खचा झाल्हयानींतर सध्
ु दा अत्यींत कमी
िमीन भसींचनाखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) िकल्हपननहाय उपलब्ध केलेला एकूण ननधी व माचा,
२०१७ अखेर झालेला खचा याबाबतचा तपशील खालीलिमाणे आहे .

(रुपये को्ी)

अ.क्र.

िकल्हपाचे नाींव

माचा-२०१७ पयांत उपलब्ध

माचा-२०१७ पयांत

(१)

(२)

(३)

(४)

१

नेरधामणा मध्यम ि.

६००.९१

६००.९१

२

उमा बॅरेि मध्यम ि.

२५९.२४

२५९.२४

३

हहवरा ल.पा.

११.५१

११.५१

४

शहापरू बह
ृ त ल.पा.

१८९.४२

१८९.४२

५

वाई सींग्राहक ल.पा.

९०.९२

९०.९२

६

नया अींदरू ा (सीं).ल.पा.

८६.२८

८६.२८

७

सक
ु ळी सींग्राहक ल.पा.

२५.३७

२५.३७

८

कींचनपरू बह
ृ त ल.पा.

१.००

१.००

९

कवठा बॅरेि ल.पा.

१०९.९८

१०९.९८

२.५४

२.५४

२६.७१

२६.७१

१४०३.८८

१४०३.८८

१० का्ीपा्ी बॅरेि ल.पा.
११ शहापरू ल.पा.
एकूण :-

करण्यात आलेला एकूण ननधी झालेला एकूण खचा
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वरील बाींधकामाधीन िकल्हपाींना सन २०१७-२०१८ या प्रवत्तीय वर्ाात

एकूण रुपये २७४.२१ को्ी ननधी उपलब्ध असन
ू िानेवारी, २०१८ पयांत एकूण
रुपये १३४.६२ को्ी खचा झालेला आहे .

(२) उक्त िकल्हपाींपक
ै ी हहवरा व सक
ु ळी या २ िकल्हपाींची कामे िवळपास पण
ू ा
झालेली असन
ू पाणीसाठा करण्यात आलेला आहे . शहापरू बह
ृ त िकल्हपाची
घळभरणी करण्यात आलेली असन
ू प्रवतरण िणालीचे काम बाकी आहे . तसेच

नेरधामणा, शहापरू बह
ृ त, वाई सींग्राहक, नया अींदरू ा सींग्राहक, कवठा बॅरेि,

शहापरू ल.पा. ्या ६ िकल्हपाींची कामे िगतीपर्ावर आहे त. िकल्हपाींची कामे
ननकृष् दिााची झालेली नाहीत. कींचनपरू िकल्हपाचे काम स्र्ाननक प्रवरोधामळ
ु े
रद्द करण्याचा िस्ताव प्रवदभा पा्बींधारे प्रवकास महामींडळाचे ननयामक मींडळात
मींिूर झाला असन
ू शासनाच्या मींिुरीस्तव प्रवचाराधीन आहे .

(३) उक्त िकल्हपाींपक
ै ी पण
ू ाा बॅरेि-२, उमा बॅरेि व शहापरू बह
ृ त ल.पा.यो.

च्या कींत्रा्दारास आगाऊ रक्कम दे ण्यात आली असन
ू सींबर्ीं धत प्रवभागाने
व्यािासह वसल
ू केलेली आहे .

िकल्हपाची कामे स.ु ि.मा. न भमळाल्हयामळ
त्यास
ु े िलींब्रबत नसन
ू

पयाावरण मान्यता, प्रवभशष् सींकल्हपन इत्यादी कारणे आहे त. तर्ाप्रप, कामे
िगतीपर्ावर आहे त. नेरधामणा बॅरेि व नया अींदरू ा िकल्हपास सि
ु मा दे ण्याची

कायावाही अींनतम ्प्यात आहे . तसेच उमा बॅरेि व का्ीपा्ी िकल्हपाचे
स.ु ि.मा. िस्ताव क्षेब्रत्रयस्तरावर सादरीकरणाच्या अींनतम ्प्प्यात आहे .

(४) उक्त िकल्हपाींवर ननधी खचा होऊन िकल्हप पण
ू ा झाल्हयावर पढ
ु ीलिमाणे
िकल्हपननहाय िमीन भसींचनासाठी येणार आहे .
अ.क्र.

िकल्हपाचे नाव

भसींचनाखाली येणारी िमीन (हे .)

१

नेरधामणा

६९५४

२

उमा बॅरेि

५५१०

३

शहापूर बह
ृ त

१३७३

४

वाई सींग्राहक

१०३६

५

नया अींदरू ा

१७९०

६

कवठा बॅरेि

१७२२

७

का्ीपा्ी बॅरेि

१८००

८

शहापूर ल.पा.

३८०
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हहवरा सींग्राहक व सक
ु ळी िकल्हप िवळपास पण
ू ा झालेले असन
ू

अनक्र
ु मे ३७१ व ५२३ हे क््र िमीन भसींचनाखाली आलेली आहे . कींचनपरू
िकल्हप रद्दसाठी िस्ताप्रवत आहे .
(५) िश्न उद्भवत नाही,

(६) िश्न उद्भवत नाही.

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

ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथे ग्रामीण रुग्णालयाचा
बह
ृ त आराखडा अांनतम िरण्याबाबत
(२२)

*

३९४११ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७७६० ला हदनाांि

६ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्याची सरु
ु असलेली कायावाही पण
ू ा झाली आहे काय,

(२) असल्हयास, ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जि.नाभशक) येर्े िार्भमक आरोग्य
केंद्राची मयाादा, ननमगाींव पररसरातील गाींवे व लोकसींख्येतील वाढ तसेच

सद्य:जस्र्तीत िार्भमक आरोग्य केंद्रातील कमी पडणाऱ्या सोयी-सप्रु वधाींचा
प्रवचार करता ननमगाींव येर्े स्वतींत्र ग्रामीण रुग्णालय स्र्ापन करणेबाबतच्या
मागणीचा अींतभााव िस्तत
ु िोड बह
ृ त आराखड्यात करण्यात आला आहे, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणता ननणाय घेतला

आहे व सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बह
ृ त आराखडा तयार
करण्याची कायावाही पण
ू ा करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही.

सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बह
ृ त आराखडा तयार

करण्याची कायावाही अद्याप सर
ु आहे .
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(२) िश्न उद्भवत नाही.
(३) िश्न उद्भवत नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िोठारी (जज.चांद्रपरू ) येथील िन्या पाररतोवषि योजनेचे
प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

(२३)

*

३९५९३ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोठारी

ननजषक्रयतेमळ
ु े
योिनेंतगात
वररषठाींकडे

(जि.चींद्रपरू )

शासनाच्या

गेल्हया

६

िलींब्रबत

येर्ील

जिल्हहापररर्दे च्या

साप्रवत्रीबाई

वर्ाापासन
ू

असल्हयाची

फुले

कन्या

बाब

माहे

कन्या

कल्हयाण

पाररतोप्रर्क
िानेवारी,

त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

अर्धकाऱ्याींच्या
पाररतोप्रर्क

योिनेचे

२०१८

िस्ताव

मध्ये

वा

(२) असल्हयास, या योिनेंतगात ४८ लाभार्थयाांना अनद
ु ान िाप्त झाले नसन
ू या
अनद
ु ानास िाप्त असलेल्हया लाभार्थयाांना अनद
ु ान न भमळण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

लाभार्थयाांना

अनद
ु ान

भमळणेबाबत

कायावाही करुन सींबर्ीं धत दोर्ी अर्धकारी व कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

एक पात्र िकरण जिल्हहा शल्हय र्चककत्सकाींच्या कायाालयात िलींब्रबत

असल्हयाचे आढळून आले आहे .
(२)

व

(३)

४८

िकरणाींपक
ै ी

४७

िकरणे

शस्त्रकक्रयेनत
ीं र

३

वर्ाांच्या

कालावधीनींतर लाभार्थयाांनी सादर केल्हयाने शासन ननणायातील तरतद
ू ीनस
ु ार
अपात्र ठरल्हयाने अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय नाही.
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एका पात्र िकरणात अनद
ु ान मींिरू न केल्हयाबाबत चौकशी करुन

सींबर्ीं धत िबाबदार आरोग्य सहाय्यकाप्रवरुध्द भशस्तभींगाची कायावाही करण्यात
येत आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

सािचजननि आरोग्य विभागाांतगचत िायचरत िांत्राटी िाहनचालिाांना
शासिीय सेिेत सामािून घेण्याबाबत
(२४)

*

३९७६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच भाई

जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादचन चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,
श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नार्गरी जिल्हहा पररर्दे कडील आरोग्य प्रवभागाींतगात सन २००४ पासन
ू

सम
ु ारे ६७ िार्भमक आरोग्य केंद्रात कींत्रा्ी तत्वावर वाहनचालक कायारत
असन
ू राज्यातील इतर बहुसींख्य जिल्हहा पररर्दे तील आरोग्य केंद्रामध्ये मोठ्या
िमाणात कींत्रा्ी तत्वावर वाहनचालक कायारत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील जिल्हहा पररर्दे तील आरोग्य प्रवभागात कींत्रा्ी पध्दतीने
कायारत असलेल्हया उक्त वाहनचालकाींना कोणत्याही िकारचे शासकीय लाभ
भमळत नसल्हयाने त्याींच्यावर अन्याय होत असल्हयामळ
ु े त्याींना शासकीय सेवेत

सामावन
ू घेण्यात यावे, अशी प्रवनींती लोकिनतननधीींनी हदनाींक २४ माचा, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींचेकडे लेखी पत्राद्वारे

केली असन
ू सदर पत्रासोबत अध्यक्ष, महाराषर राज्य आरोग्य सेवा कींत्रा्ी
वाहनचालक सींघ्ना याींचे प्रवप्रवध मागण्याींचे ननवेदन सादर केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३)

सामान्य

िशासन

प्रवभागाच्या

हदनाींक

२५/०८/२००५

रे ािीच्या

पररपत्रकामध्ये तात्परु त्या कमाचाऱ्याींना कायम करण्यात येऊ नये, असे ननदे श
असल्हयाने कींत्रा्ी वाहन चालकाींना सेवेत ननयभमत करण्याची मागणी मान्य
करता येत नाही.

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

जळगाांि जजल््यातील जलयक्
ु त शशिार अशभयानाची
िामे पण
ू च िरण्याबाबत

(२५)

*

४०२१४ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाींव जिल्ह्यातील िलयक्
ु त भशवार अभभयान सन २०१६-१७ अींतगात

करण्यात आलेली अनेक कामे अपण
ू ा असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ी ठे केदार व सींबर्ीं धत अर्धकाऱ्याींवर
ु ग

कारवाई करुन सदर कामे पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त,

(३) तसेच िळगाींव जिल्ह्यातील िलयक्
ु त भशवार अभभयान सन २०१७-१८

अींतगात करण्यात येणारी कामे वेळेवर पण
ू ा करणेबाबत शासनाची भभू मका
काय आहे ?

प्रा. राम शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे .

िळगाव जिल्ह्यामध्ये िलयक्
ु त भशवार अभभयान सन २०१६-१७

करीता िस्ताप्रवत ४८५६ कामाींपक
ै ी ४६९१ (९७ ्क्के) कामे पण
ू ा करण्यात
आली आहे त. उवाररत कामे माचा, २०१८ अखेर पण
ू ा करण्यात येतील.
(२) िश्न उद्भवत नाही.

(३) िळगाींव जिल्ह्यातील सन २०१७-१८ अींतगात िस्ताप्रवत ४२४९ कामे मे,
२०१८ अखेर पण
ू ा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
-----------------
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औरां गाबाद जजल्हा सामान्य रुग्णालयात औषधे
िालबा्य झाल्याबाबत
(२६)

*

४०४३६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्हहा सामान्य रुग्णालयात कोट्यवधी रुपयाींची और्धे

कालबा्य झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने और्ध साठ्याचे प्रवहहत मद
ु ग
ु तीत वा्प न
करणाऱ्या िबाबदार अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .
सामान्य

रुग्णालय,

औरीं गाबाद

येर्ील

और्धी

भाींडारातील

रुपये १२,५९,४०३/- एवढ्या रकमेची और्धे कालबा्य झाल्हयाचे चौकशी
सभमतीस आढळून आले आहे .
(२) होय.

चौकशी करण्यात आली असन
ू चौकशी अहवालातील ननषकर्ाानस
ु ार

सींबर्ीं धताींवर ननयमानस
ु ार कारवाई िस्ताप्रवत आहे .
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील िजचबाजारी शेतिऱयाांना छत्रपती शशिाजी महाराज शेतिरी
सन्मान योजना जाहीर िरुन िजचमाफीची रक्िम दे ण्याबाबत
(२७)

*

४०४६५ श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यातील

किाबािारी

शेतकऱ्याींना

किामक्
ु त

करण्यासाठी

छत्रपती

भशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना िाहीर करुन किामाफीची रक्कम
दे ण्यासाठी शासनाने ठाणे जिल्ह्याच्या प्रवकास ननधीत गेल्हया वर्ीच्या

रुपये ३०६ को्ीऐविी यावर्ी रुपये २३० को्ी म्हणिे सम
ु ारे ७५ ्क्के
कपात करण्यात आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामळ
ु े जिल्हहार्धकारी कायाालय व जिल्हहा पररर्दे कडून
घोप्रर्त करण्यात आलेल्हया अनेक महत्वाच्या योिना ित्यक्षात येऊ शकल्हया
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले

व त्यानर्
ीं ाने
ु ग

जिल्ह्याच्या

प्रवकास ननधीत

करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

वाढ

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) नाही. तर्ाप्रप, सन २०१७-१८ या आर्र्ाक वर्ाात
वेळोवेळी अर्ासक
ीं ल्हपीत केलेला ननधी (आमदार स्र्ाननक प्रवकास कायाक्रम

तसेच केंद्र परु स्कृत योिनेचा व त्यानरु
ु प राज्य हहश्श्याचा ननधी वगळता),

महसल
ू ी ७०% व भाींडवली ८०% या मयाादेत प्रवतरीत करण्याच्या सच
ू ना

हदनाींक ३०/०६/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये सींबर्ीं धत िशासकीय प्रवभागाींना

दे ण्यात आल्हया होत्या. मात्र, हदनाींक ०१/०२/२०१८ च्या पररपत्रकान्वये जिल्हहा
वाप्रर्ाक योिनाींच्या (सवासाधारण/अनस
ु र्ू चत िाती घ्क/अनस
ु र्ू चत िमाती

घ्क योिना) १००% तरतद
ू ी प्रवतरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली
आहे .

(२), (३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िजचत तालुक्यात (जज.रायगड) िुपोवषत बालिे
आढळून आल्याबाबत

(२८)

*

४०४९२ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

34

(१) रायगड जिल्ह्यात सावािननक आरोग्य प्रवभाग व महहला बालप्रवकास
प्रवभागाने

या

महहन्याच्या

सरु
ु वातीला

केलेल्हया

सवेक्षणात

जिल्ह्यातील

१५ तालक्
ु यात १९६ तीव्र कुपोप्रर्त बालके आढळून आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सवेक्षणानस
ु ार सवाार्धक किात तालक्
ु यात ५३ बालके तीव्र
कुपोप्रर्त असल्हयाचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सींपण
ू ा जिल्ह्यातील अींगणवाडी सेप्रवकाींनी वयानस
ु ार विन हे ननकर्
वापरुन

सींपण
ू ा

जिल्ह्यातील

बालकाींचे

वगीकरण

करुन

जिल्ह्यातील

याींचे

माध्यमातन
ू

१५ िकल्हपात १९६ तीव्र कुपोप्रर्त बालके आढळून आली आहे त.
सदर

हठकाणी

जिल्हहा

ननयोिन

सभमती

रुपये १०.०० लक्ष इतका ननधी िाप्त झाला आहे . सदर ननधीतन
ू वैद्यकीय
बाल उपचार केंद्र (Child Treatment Center) १ व ९१ ग्राम बाल उपचार

केंद्र (VCDC) सरु
कुपोप्रर्त बालकाींना आरोग्य
ु करण्यात आली असन
ू
तज्ञाींच्या सल्हल्हयानस
ु ार और्धे व परू क पोर्ण आहार दे ण्यात येत आहे .

एकाजत्मक बाल प्रवकास सेवा योिनेंतगात असलेल्हया अींगणवाडीतील

६ महहने ते ३ वर्ा वयोग्ातील लाभार्ी, गभावती स्तनदा माता, तीव्र कमी
विनाची मल
ु े याींना THR व ३ वर्ा ते ६ वर्ा वयोग्ातील लाभार्थयाांना

स्र्ाननक महहला मींडळे व बचतग् याींचेमाफात गरम तािा आहाराचा परु वठा
करण्यात येत आहे .

ग्रामीण, शहरी, आहदवासी क्षेत्रातील लहान बालकाींच्या कुपोर्णावर

िभावीपणे मात करण्यासाठी ग्राम बाल प्रवकास केंद्र (VCDC) योिना सरु
ु
करण्याबाबत िभशक्षण व सवेक्षण सरु
ु करण्यात आले आहे .
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भारतरत्न डॉ.ए.पी.िे. अब्दल
कलाम अमत
आहार योिनेंतगात
ु
ृ

गरोदर महहला व स्तनदा माता याींना एक वेळचे सींपण
ू ा िेवण तसेच
बालकाींना अींडी, दध
ू व केळी असा परू क आहार दे ण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

अभचि मत्ृ यूदर िमी िरण्यासाठी िेंद्र शासनािडून प्राप्त झालेले
अनुदान अखधचचत राहहल्याबाबत

(२९)

*

४०६१३ अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६४२७ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या

बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अभाक मत्ृ यद
ू र कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तेराव्या प्रवत्त

आयोगामाफात िाप्त झालेले सम
ै ी केवळ
ु ारे ५२३२.४३ लाख अनद
ु ान रकमेपक
रुपये ६८३.०५ लक्ष इतकाच खचा झाला असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चौदाव्या प्रवत्त आयोगाचा कायाकाळ पण
ू ा होत असताना

तेराव्या प्रवत्त आयोगाने हदलेल्हया अनद
ु ानापैकी रक्कम रुपये ४५४९.३८ लक्ष

इतक्या मोठ्या िमाणात अनद
ु ान रक्कम भशल्हलक राहण्याची सवासाधारण
कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, भशल्हलक राहहलेली रक्कम सन २०१७-१८ या आर्र्ाक वर्ाात
खचा करण्याबाबत कोणते ननयोिन केले आहे व त्याबाबतची सद्य:जस्र्ती
काय आहे ?

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

हदनाींक २८/०९/२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्वये रुपये ५२३२.४३

लक्ष इतक्या रकमेस िशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . त्यापैकी रुपये

६९५.०४ लक्ष इतकी रक्कम खचा झाली असन
ू उवारीत ननधीच्या प्रवननयोगाची
कायावाही सरु
ु आहे .

36

सदर

रक्कम

इमारती

बाींधकामे/नत
ू नीकरण

करण्यासींदभाात

खचा

करावयाची असन
ू , यापैकी काही कामे िगती पर्ावर आहे त, काही कामाींची
ननप्रवदा िकक्रया सरु
ु आहे व काही कामाींची ताींब्रत्रक मान्यता घेण्याची
कायावाही िगतीपर्ावर आहे .

(३) सदर कामे सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये पण
ू ा करण्याचे व ननधी
खचा करण्याचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे .
-----------------

राज्यात िुपोषणामुळे बालिाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३०)

*

४०६५० श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मेळघा्, नींदरु बार, पालघर, गडर्चरोली येर्े कुपोर्णाचे िमाण

अर्धक असन
मेळघा्च्या कुपोर्णाचे लोण नागपरू जिल्ह्यात पोहोचले
ू
असल्हयाने
३३२

वर्ाभरात

बालकाींचा

मत्ृ यू

०

ते

१

झाल्हयाची

वर्ा

बाब

वयोग्ातील
माहे

त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

२३९

डडसेंबर,

अभाकाींचा

२०१७

मध्ये

तर
वा

(२) असल्हयास, कुपोर्ण कमी करण्यासाठी अींगणवाडी योिना सरु
ु केली मात्र
यासाठी दरवर्ी वाढीव ननधीची आवश्यकता असतानाही त्यािमाणात योिनेस
ननधी उपलब्ध केले िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िन्मापासन
ू २८ हदवसाींच्या आत जिल्ह्यातील २१ बालके
दगावली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय.

(२) एकाजत्मक बाल प्रवकास सेवा योिना या केंद्र परु स्कृत योिनेंतगात पोर्ण

आहारासाठी ५०% केंद्र व ५०% राज्य हहस्सा या िमाणात ननधी उपलब्ध

होतो. सन २०१७-१८ या आर्र्ाक वर्ाासाठी रुपये १२३६ को्ीचा ननधीकरीता
िस्ताव (APIP) सादर करण्यात आला तसेच रुपये २७९ को्ी इतक्या र्कीत
दे यकाींकररता अनतररक्त मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली होती.

तर्ाप्रप, केंद्र शासनाने रुपये ९९४/- को्ीचा इतक्या ननधीचा िस्ताव मींिूर
केला आहे . मींिूर APIP च्या तल
ु नेत राज्य शासनाने हहवाळी अर्धवेशनापव
ू ी
रुपये ५९४/- को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन हदला होता मात्र िलींब्रबत

दे यकाींची सींख्या प्रवचारात घेता हहवाळी अर्धवेशनात परु वणी मागणीन्वये

रुपये ४००/- को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असन
ू यातन
ू
िलींब्रबत दे यके अदा करण्यात येत आहे त.
(३) होय.

(४) अींगणवाडीस्तरावर अींगणवाडी सेप्रवका बालकाींचे वयानस
ु ार विन हे ननकर्

लावन
ू बालकाींची सवासाधारण, मध्यम तीव्र कुपोप्रर्त अशी वगावारी करुन िी

बालके कुपोप्रर्त आढळून येतात त्याींना अनतररक्त आहार दे ण्यात येतो. तसेच
आवश्यकतेनस
ु ार
करण्यात येतो.

कुपोप्रर्त

(५) िश्न उद्भवत नाही.

बालकाींना

वैद्यकीय

उपचार

व

और्धोपचार

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

िरगुडा, ग्रामपांचायत अांबाजी ताांडा (ता.किनिट, जज.नाांदेड)
येथील ग्रामस्थाांच्या मागण्याबाबत

(३१)

*

४०७२७ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

अींबािी

ताींडा

(ता.ककनव्,

जि.नाींदेड)

ग्रामपींचायत

अींतगात

सींपण
ू ा

आहदवासीींची वस्ती असलेल्हया व पेसा योिनेंतगात येणाऱ्या वरगड
ु ा, भशवराम
खेडा या गावाींना प्रवप्रवध योिनाींसाठी शासनाचा ननधी उपलब्ध असतानाही
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िशासनाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े रस्ते, वीि, पाणी, सामहु हक वनहक्क दावे, वैयजक्तक

दावे इत्यादी सप्रु वधा भमळत नसल्हयाचे हदनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यामळ
ु े येर्ील आहदवासीींनी ििासत्ताक हदनाच्या पव
ू ा
सींध्येला सहकु्ुींब िाणाींनतक उपोर्णाचा इशारा हदला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदरील गावाींत शासनाने रस्ते, वीि,
ु ग

पाणी, रोिगार, सामहु हक वनहक्क इ. समस्याींकडे दल
ा करणाऱ्या सींबर्ीं धत
ु क्ष
अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) मौ.वरगड
ु ा, ग्रामपींचायत अींबाडी ताींडा,

जि.नाींदेड येर्ील ग्रामस्र्ाींनी रस्ते, वीि, पाणी, सामहु हक वनहक्क दावे व

वैयजक्तक दावे या मागण्या पण
ू ा न झाल्हयास हदनाींक २५/०१/२०१८ पासन
ू
उपोर्ण

करण्याबाबत

ननवेदन हदले होते.

सहायक

जिल्हहार्धकारी,

ककनव्,

जि.नाींदेड

याींना

(३) िस्तत
िकरणी करण्यात आलेल्हया चौकशीनस
ु
ु ार भशवराम खेडा या

गावाला िोडणारा रस्ता आहे व गावा अींतगातही रस्ते उपलब्ध आहे त तसेच
वीि उपलब्ध आहे . पाणीपरु वठा नळ योिनेद्वारे चालू आहे . दोन हातपींपही

चालू आहे त. पेसा योिनेच्या ननधीतन
ू शाळा डडिी्ल करण्यात आली आहे .
वरगड
ु ा गावास १ कक.मी. लाींबीचा रस्ता झाला आहे . पढ
ु े राखीव

वनक्षेत्र असल्हयामळ
ु े अींदािे हदड कक.मी. चा रस्ता उपलब्ध नाही. तसेच सदर

गावा अींतगात रस्ते व वीि उपलब्ध आहे . ठक्कर बाप्पा योिनेंतगात
पाणीपरु वठा

नवीन

प्रवहहरीींचे

काम

चालू

आहे .

प्रवहहर

ते

गावापयांत

पाईपलाईनचे काम पण
ू ा करण्यात आले आहे . याअगोदर उपलब्ध असलेल्हया
िुन्या

प्रवहहरीवरुन

पाणीपरु वठा

चालू आहे .

सद्य:जस्र्तीत

पाणी

कमी

असल्हयाने गावातील श्री.ककशन शींकर मेश्राम याींची प्रवहहर अर्धग्रहीत केली
असन
ू त्यावरुन सद्य:जस्र्तीत पाणीपरु वठा चालू आहे . सदर गावासाठी एक

हातपींप पेसा ननधीतन
मींिूर केला असन
हातपींप बसप्रवण्याची कायावाही
ू
ू
ग्रामपींचायतीकडून करण्यात येत आहे .
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अनस
ु र्ू चत

िमाती

व

इतर

वनननवासी

(वनहक्क

मान्यता)

अर्धननयम, २००६ व ननयम २००८ आणण सध
ु ारीत ननयम २०१२ चे कलम
३(१) नस
ु ार अींबाडी ताींडा ग्रामपींचायत अींतगात वैयजक्तक वनहक्काचे एकूण

८२ दावे िाप्त झाले होते. त्यापैकी ४१ दावे मींिरू झाले असन
ू सदरील
दावेदाराींची नोंद शासन सच
ु नेनस
ु ार ७/१२ च्या इतर हक्कात नोंदप्रवण्यात
आली आहे . उवारीत ४१ दावे उपप्रवभागस्तरीय सभमतीने नामींिूर केले आहे त.
सदरचे नामींिूर दावे फेरतपासणीसाठी उपप्रवभागीयस्तरीय सभमतीची बैठक
हदनाींक १३/३/२०१८ रोिी आयोजित केलेली आहे .

उपरोक्त वस्तजु स्र्ती उपोर्णकत्याांच्या ननदशानास आणन
दे ण्यात
ू

आली व त्याींचे समाधान झाल्हयाने हदनाींक २५/१/२०१८ रोिीच उपोर्ण मागे
घेतले आहे . त्यामळ
ु े अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा िश्न उद्भवत नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

सुधागड पाली (जज.रायगड) येथील शासिीय आरोग्य िेंद्रात
प्रसूतीसाठी आलेल्या महहलेचा बपचार थाांबविल्याबाबत

(३२)

*

४०८७१ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सध
ु ागड

पाली (जि.रायगड)

येर्ील

िसत
ू ीसाठी आलेल्हया

महहलेला

शासकीय आरोग्य केंद्रात एचआयव्ही पॉणझ्ीव्ह िाहीर करन नतच्यावर
उपचार करण्याचे र्ाींबप्रवले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िार्भमक आरोग्य केंद्राचे डॉक््र रमेश भगत याींनी चुकीचा
सल्हला दे वन
ू ननषकाळिीपणामळ
ु े आहदवासी महहलेला नाहक मानभसक त्रास
हदला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर महहलेस एचआयव्ही नसल्हयाचे ननषपन्न होवन
ू सख
ु रप
बाळीं तीण झाल्हयाने तेर्ील आहदवासी समािामध्ये असींतोर्ाचे वातावरण
ननमााण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबर्ीं धत डॉक््र रमेश भगत याींच्यावर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.

सदर केंद्रात HIV ननजश्चती ननदानाची सोय नसल्हयाने तसेच सेफ

डडलीव्हरी कक्चा साठा सींपल्हयाने सदर महहलेस पढ
ु ील उपचारासाठी जिल्हहा
रुग्णालय अभलबाग येर्े सोयी सप्रु वधा असल्हयाने सींदभीत करण्यात आले.
(३) हे खरे नाही

सदर महहलेची HIV कन्फरमे्री तपासणी (Confirmatory Test)

नींतर ननदान करणे आवश्यक होते.

(४) सदर िकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू ननषकाळिीपणा केलेल्हया
सींबर्ीं धत वैद्यकीय अर्धकाऱ्याची ननयक्
ु ती समाप्त करण्यात आली आहे .
(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

प्राथशमि आरोग्य िेंद्र, तारापुर (ता.जज.पालघर) येथील नविन इमारत
बाांधणेिररता ननधी बपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३३)

*

४०९२६ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िार्भमक आरोग्य केंद्र, तारापरु (ता.जि.पालघर) येर्ील इमारत व
कमाचारी

ननवासस्र्ानामध्ये

दरवर्ी

अनतवषृ ्ीमळ
ु े

परु ाचे

पाणी

साचत

अनद
ु ान

मींिूर

असल्हयाने इमारतीचा पाया कमकुवत झाला असन
ू सदर इमारतीसाठी भराव
करुन

पन
ु बाांधणी

करणेबाबत

स्र्ाननक

लोकिनतननधीींनी

करण्याबाबत सींबर्ीं धत प्रवभागाकडे पत्रव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने इमारत बाींधण्याकररता ननधी उपलब्ध
ु ग
करुन दे णेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे खरे आहे .

(२) िार्भमक आरोग्य केंद्राची इमारत वापरण्यास अयोग्य असल्हयाने सदर

इमारत पाडून त्याहठकाणी नवीन इमारत बाींधण्याबाबत तसेच सदर इमारतीचे
बाींधकाम राषरीय आरोग्य अभभयानामाफात करण्याबाबतच्या ठरावास जिल्हहा

पररर्द, पालघर आरोग्य सभमती याींनी त्याच्या हदनाींक १४/०३/२०१७ व
हदनाींक २८/०२/२०१८ रोिी झालेल्हया सभेत मान्यता हदलेली आहे .

त्यानस
ु ार सदर िार्भमक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे अींदािपत्रक व

आराखडे तयार करण्याची कायावाही जिल्हहा पररर्द, पालघर याींच्या माफात

सरु
ु आहे . सदर अींदािपत्रक व आराखडे िाप्त झाल्हयावर पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येईल.

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात हदव्याांगाांसाठी राखन
ू ठे िलेला
ननधी अखधचचत ठे िल्याबाबत

(३४)

*

४०९६३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

राज्यात

हदव्याींगाच्या

कल्हयाणाकररता

राज्य

शासनाकडून

कल्हयाणकारी योिना राबप्रवण्यात येत आहे त, हे खरे आहे काय,

प्रवप्रवध

(२) असल्हयास, सदर योिनाींपक
ै ी जिल्हहा पररर्द व पींचायत सभमती याींना

भमळणाऱ्या ननधीपैकी ३ ्क्के ननधी हदव्याींगासाठी राखीव ठे वण्यात आला
असन
ू राज्यातील काही जिल्हहा पररर्द व पींचायत सभमत्या या राखीव ननधी
खचा करत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने हदव्याींगासाठी असलेला ननधी खचा न
ु ग
करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) व (२) होय.

(३) हदनाींक २१ सप््ें बर, २०१६ च्या शासन पररपत्रकान्वये हदव्याींगाींसाठी
राखून ठे वलेला ननधी पण
ा णे खचा करण्याच्या सच
ू प
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.
हदव्याींगाींसाठी

राखन
ू

ठे वण्यात

आलेला

ननधी

काही

अपररहाया

कारणास्तव त्या-त्या वर्ाात खचा होऊ शकला नाही, तर सदर अखर्चात ननधी

अपींग कल्हयाण ननधीमध्ये िमा करण्यात येऊन खचा करण्याच्या सच
ू ना
दे ण्यात आलेल्हया आहे त. तसेच ननधी खचा न करणाऱ्या अर्धकाऱ्याींवर योग्य

ती कायावाही करण्याच्या सच
ू ना सींबर्ीं धत जिल्हहा पररर्दे च्या मख्
ु य कायाकारी
अर्धकारी याींना दे ण्यात आल्हया आहे त.

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

मौजे धामापूर (खालचािाडा) ते आांबेरी
रस्त्याच्या मजबूतीिरणाबाबत

(३५)

*

४०९८५ श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे धामापरू (खालचावाडा) ते आींबेरी ग्रा.मा. ४०२ या ३.५० कक.मी. पैकी
०/०० ते १/५००, १/८०० ते ३/०० व आींबेरी–बावखोल मागे ग्रा.मा. ४०८ या

५.८०० कक.मी. पैकी ०/०० ते ०/२०० या दरु वस्र्ा झालेल्हया रस्त्याच्या
मिबत
ू ीकरणासह डाींबरीकरणाच्या कामाची सद्य:जस्र्ती काय आहे,

(२) असल्हयास, उपरोक्त सींपण
ू ा रस्त्याच्या रुीं दीकरणासह मिबत
ू ीकरण व

डाींबरीकरणाच्या कामासाठी माहे िानेवारी, २०१८ अखेर ककती ननधी उपलब्ध
करुन हदला आहे व त्यापैकी ककती ननधी आतापयांत खचा झाला आहे .

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींपण
ु ग
ू ा रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम पण
ू ा
करुन एस.्ी. वाहतक
ू सरु
ु करुन दे ण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) मौिे धामापरू (खालचावाडा) ते आींबेरी ग्रा.मा. ४०२
या ३.५० कक.मी. पैकी ०.७०० कक.मी. व आबेरी-बावखोल मागे ग्रा.मा. ४०८

या ५.८०० कक.मी. पैकी सवा ५.८०० कक.मी. अशी एकुण ६.५०० कक.मी. रस्ता
दिोन्नतीसाठी मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात मींिरू ी िाप्त आहे .

ग्रा.मा. ४०२ ची उवारीत लाींबी बाींधकाम प्रवभाग जि.प. भसींधुदग
ा या
ु च्

ताब्यात असन
ू रस्ते प्रवशेर् दरु
ु स्तीच्या ननधीमधून ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
सदर लाींबीवर काम करण्यात येणार आहे .

(२) ग्रा.मा.४०२ च्या ०.७०० कक.मी. तसेच ग्रा.मा.४०८ च्या ५.८०० कक.मी.

अशी एकूण ६.५०० कक.मी. रस्त्याच्या मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणासाठी
एकूण रुपये ४३०.३५ लक्ष इतके अनद
ु ान मींिूर असन
ू सद्य:जस्र्तीत काम
िगतीपर्ावर आहे . या रस्त्यावर आतापयांत खचा ननरीं क आहे .

(३) सद्य:जस्र्तीत या रस्त्यावर मातीकाम, मोऱ्या बाींधकाम करणे, सींरक्षक
भभींत बाींधण्याचे काम िगतीत असन
ू मद
ु तीत काम पण
ू ा करुन घेण्यात येणार
आहे .

(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

म्है साळ (ता.शमरज, जज.साांगली) येथील स्त्रीभ्रूण हत्या
प्रिरणाच्या चौिशी सशमतीबाबत

(३६)

*

४०९९५ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.जगन्नाथ

शशांदे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्है साळ (ता.भमरि, जि.साींगली) येर्ील डॉ.बाबासाहे ब णखद्रापरु े याींनी
केलेल्हया

वैद्यकीय

स्त्रीभ्रण
ू

हत्या

िकरणाची

महाप्रवद्यालयाच्या

चौकशी

अर्धषठाता

करण्यासाठी

डॉ.पल्हलवी

भमरि

सापळे

येर्ील

याींच्या

अध्यक्षतेखाली चौकशी सभमती नेमण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त सभमतीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे

काय, असल्हयास, केव्हा तसेच सदर अहवालात सभमतीने कोणकोणत्या

भशफारशी केल्हया आहे त व त्यापैकी कोणत्या भशफारशी शासनाने मान्य केल्हया
आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने डॉ.बाबासाहे ब णखद्रापरु े याींच्याप्रवरुध्द
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

शासनास हदनाींक २५/०७/२०१७ रोिी अहवाल िाप्त झाला आहे .

सभमतीने अनेक भशफारशी केल्हया असन
ू खालील भशफारशीनस
ु ार कायावाही
करण्यात आली आहे .
१.

सदर

डॉक््रची

नोंदणी

पररर्दे ला कळप्रवले.

रद्द

करणेबाबत

महाराषर

होभमओपॅर्ीक

२. M.T.P. कायद्यात सध
ु ारणेची भशफारस केंद्र शासनास केली आहे .

३. सवा पालकमींत्री व लोकिनतननधीींना त्याींच्या िभागातील कामाच्या

आढाव्यात स्त्री-परु
ु र् भलींग गण
ु ोत्तर िमाणाची नोंद घेण्याचे कळप्रवले
आहे .

४. मल
ु ीींच्या िन्मदरात वाढ होण्यासाठी व त्याींचे भशक्षण व्हावे यास्तव

माझी कन्या भाग्याश्री ही सध
ु ारीत योिना १ ऑगस््, २०१७ पासन
ू
कायााजन्वत केली आहे .

आहे त.

इतर भशफारशी धोरणात्मक असल्हयाने शासनस्तरावर प्रवचाराधीन

(३) होय.

सींबर्ीं धत दोर्ी डॉक््रना अ्क करुन त्याींचेप्रवरुध्द भमरि ग्रामीण

पोलीस ठाण्यात दाखल गन्
ु ्यासींदभाात न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल केले
असन
ू गन्
ु हा न्यायिप्रवष् आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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बीड जजल््यातील तीथचक्षेत्राांच्या वििासासाठी
ननधी बपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(३७)

*

३८०२८ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) श्रीक्षेत्र नारायणगड (जि.बीड) सींस्र्ानच्या प्रवकास आराखड्यासींदभाात

हदनाींक ९ िानेवारी, २०१८ रोिी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
होवन
ू प्रवकास आराखड्यास अींनतम मींिूरी दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, श्रीक्षेत्र नारायणगड सींस्र्ान येर्े आमदार/खासदार स्र्ाननक

प्रवकास ननधी कायाक्रमातन
ू वेळोवेळी िस्ताप्रवत करण्यात आलेल्हया कामाींचे
अींदािपत्रक तयार करणे वा त्यास िशासकीय मान्यता दे ण्याच्या िकक्रयेस

मोठा प्रवलींब झाला असन
याबाबत सींबर्ीं धत लोकिनतननधीींना िशासनाने
ू
अवगत केले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सद्य:जस्र्तीत श्रीक्षेत्र नारायणगड सींस्र्ान येर्े मागील पाच
वर्ाात

लोकिनतननधीींनी

जिल्हहार्धकारी

(ननयोिन)

ककती

याींनी

व

कोणकोणती

सींबर्ीं धत

कामे

प्रवभागास

िस्ताप्रवत

अींदािपत्रक

केली,
सादर

करण्याचे ननदे श हदल्हयानींतर सींबर्ीं धत प्रवभागाने याबाबतचे िस्ताव योग्य त्या
मान्यतेसाठी सादर केले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त, आमदार/खासदार याींनी त्याींच्या
ननधीतन
ू िस्ताप्रवत केलेली कामे ित्यक्षात झाली नसल्हयास, दोर्ीींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५)

तसेच

बीड

जिल्ह्यातील

कोणकोणत्या

तीर्ाक्षेत्राच्या

प्रवकासासाठी

पासन
ू

जिल्ह्यातील

कोणकोणत्या

तीर्ाक्षेत्राच्या

शासनाने प्रवकास आराखडे तयार करण्याचे िस्ताप्रवत केले आहे , त्याचा
तपशील काय आहे,
(६)

सन

२०१४

बीड

प्रवकासासाठी शासनाने ननधी मींिूर केला, िस्ताप्रवत ननधीमधून प्रवकास कामे
पण
ू ा झाली आहे त काय, त्याचा तपशील काय आहे ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय.

(२) व (३) सन २०१५-१६ या आर्र्ाक वर्ाात मा.लोकिनतननधी याींनी हदनाींक
१७/३/२०१५ च्या पत्रान्वये, पौंडूळ, ता.भशरर येर्े श्रीक्षेत्र नारायणगड िवळ
सावािननक िागेवर साींस्कृनतक सभागह
ृ बाींधकाम (अींदाजित रक्कम रुपये
१९.९९ लक्ष) हे काम सच
ु प्रवले होते. सदर कामास हदनाींक १०/०६/२०१५ च्या

पत्रान्वये िशासकीय मान्यता हदली असन
ू सद्य:जस्र्तीत काम पण
ू ा झाले
आहे .

तसेच सन २०१६-१७ या आर्र्ाक वर्ाात मा.लोकिनतननधी याींनी

हदनाींक २४/५/२०१६ च्या पत्रान्वये, श्रीक्षेत्र नारायणगड येर्े सामाजिक सभागह
ृ
बाींधकाम (अींदाजित रक्कम रुपये १०.०० लक्ष) हे काम सच
ु प्रवले होते.

त्यानस
ु ार जिल्हहा ननयोिन अर्धकारी याींनी कायाकारी अभभयींता, सावािननक
बाींधकाम प्रवभाग याींना हदनाींक २७/५/२०१६ च्या पत्रान्वये सदर कामाचे

अींदािपत्रक पाठप्रवण्याबाबत कळप्रवले होते. तर्ाप्रप सदर अींदािपत्रक अद्याप
िाप्त झाले नाही.

(४) सन २०१६-१७ मधील सामाजिक सभागह
ृ बाींधकामाचे अींदािपत्रक िाप्त
न झाल्हयामळ
ु े काम मींिूर झाले नाही. त्यामळ
ु े याबाबत कायाकारी अभभयींता,

सावािननक बाींधकाम प्रवभाग याींच्याकडून खल
ु ासा घेण्याची कायावाही करण्यात
येत आहे .

(५) बीड जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र रामेश्वर मींहदर, सौताडा, ता.पा्ोदा, श्रीक्षेत्र

ज्ञानेश्वर माऊली सींस्र्ान, बोरी प्रपींपळगाव, ता.गेवराई, काशेश्वरी दे वी
दे वस्र्ान, पोर्रा मश
ा परू , ता.बीड, खींडश्े वर दे वस्र्ान, कुसळीं ब, ता.पा्ोदा व
ु द
भालचींद्र गणपती भलींबागणेश, ता.बीड या तीर्ाक्षेत्राींचे प्रवकास आराखडे सींबर्ीं धत
उप अभभयींता याींच्याकडून मागप्रवण्यात आले आहे त.

(६) शासनाने बीड तालक्
ु यातील श्रीक्षेत्र मींगलमत
ू ी दे वस्र्ान, रािुरी (न) व
श्रीक्षेत्र नारायणगड येर्े प्रवकासकामाींसाठी ननधी प्रवतरीत केला असन
ू तेर्ील

कामे पण
ू ा झाली आहे त. तसेच श्रीक्षेत्र अश्वभलींग महाराि मींहदर, प्रपींपळवींडी,
ता.पा्ोदा,

श्रीक्षेत्र

बींक्स्वामी

मठ

सींस्र्ान,

नेकनरू ,

ता.बीड,

श्रीक्षेत्र

तारकेश्वर गड महहींदा, ता.आष्ी व श्रीक्षेत्र सींत मीराबाई गर
भगवान
ु

सींस्र्ान, महासाींगवी, ता.पा्ोदा या तीर्ाक्षत्र
े ाींना ननधी मींिूर केला असन
ू
येर्ील कामे िगतीपर्ावर आहे त.
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तसेच

मोठ्या

आराखड्याींतगात

श्रीक्षेत्र

मन्मर्स्वामी

दे वस्र्ान,

कपीलधार, ता.बीड या तीर्ाक्षत्र
े ाच्या प्रवकासास्तव रुपये १०.०० को्ी ठोक
तरतद
ू करण्यात आली असन
ू आराखड्यास पढ
ु ील प्रवहीत मान्यता घेण्यात
येत आहे . तसेच श्रीक्षेत्र नारायणगड व श्रीक्षेत्र गहहनीनार्गड या तीर्ाक्षेत्राींना

ित्येकी रुपये २५.०० को्ी इतका ननधी मींिूर करण्यात आला असन
ू ित्येकी
रुपये २.०० को्ी ननधी प्रवतरीत करण्यात आला आहे .
-----------------

निेदर निगाि (ता.अशलबाग, जज.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या
ननिडणि
ू ीत ननिडून आलेल्या अनस
ु धू चत जमातीच्या
सदस्याांचे दाखले रद्द िेल्याबाबत

(३८)

*

३९८८९ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवेदर नवगाव (ता.अभलबाग, जि.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या सन २००७
साली झालेल्हया ननवडणुकीत ननवडून आलेल्हया ८ अनस
ु र्ू चत िमातीच्या
सदस्याींचे दाखले रद्द करण्यात आले असन
ू तेर्ील ग्रामपींचायत ननवडणक
ु ीवर

सवा ग्रामस्र्ाींनी बहहषकार ्ाकला असल्हयाने सदर ग्रामपींचायतीवर हदनाींक
१८ मे, २०१० रोिीपासन
ू िशासक नेमण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या समािातील व्यक्तीला िातीचा दाखला भमळप्रवण्यासाठी
तसेच िातपडताळणीसाठी सन १९५० पव
ू ीचा परु ावा व काही िाचक अ्ीींमळ
ु े

िातपडताळणी कायाालयाकडून या िातीच्या दाखल्हयाला वैधता िमाणपत्र
भमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सन १९५० पव
ू ीं या समािातील व्यक्ती अभशक्षक्षत असल्हयामळ
ु े
त्याींना ५० वर्ाापव
ू ीचा परु ावा सादर करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, हदनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोिी िाहीर झालेल्हया नवेदर

नवगाव ग्रामपींचायतीच्या उमेदवाराींची एकूण सींख्या ही ११ असन
ू त्यापैकी
अनस
ु र्ू चत िमातीचे ७ उमेदवाराींचे िभागननहाय आरक्षण िाहीर करण्यात
आले आहे तसेच हहच पररजस्र्ती अभलबाग तालक्
ु यातील (जि.रायगड) कोिोली
ग्रामपींचायतीची आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

अनस
ु र्ू चत िमाती िमाणपत्र तपासणी सभमती, कोकण प्रवभाग, ठाणे

याींच्याकडे एकूण ७ अिादाराींचे (सदस्याींच)े िमाणपत्र तपासणीचे िस्ताव िाप्त

झाले होते. त्यापैकी ५ अिादाराींचे िात िमाणपत्र तपासणी सभमतीने अवैध

घोप्रर्त केले असन
ू २ अिादाराींचे िात िमाणपत्र तपासणी सभमतीकडून अन्य
कारणास्तव रद्द व िप्त करण्यात आले होते. त्यामळ
ु े हदनाींक १८ मे, २०१०
रोिी सदर ग्रामपींचायतीवर िशासकाची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) अनस
ु र्ू चत िमातीचे िमाणपत्र भमळण्यासाठी महाराषर अनस
ु र्ू चत

िमातीचे िमाणपत्र (दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे प्रवननयमन) ननयम,
२००३ मधील ननयम ३(३) नस
ु ार उमेदवाराने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक
आहे . या ननयमात नमद
केलेली कागदपत्रे व परु ावे सादर करणाऱ्या
ू
व्यक्तीस/अिादारास

अनस
ु र्ू चत

िमातीचे

िमाणपत्र

भमळते.

त्यामध्ये

अनस
ु र्ू चत िमातीच्या अर्धसच
ू नेच्या हदनाींकापव
ू ी अनस
ु र्ू चत िमातीबाबत
आणण ननवासाच्या सवासाधारण हठकाणाबाबतचा लेखी परु ावा सादर करणे

समाप्रवष् आहे . परीं तु याबाबत ननयम ३(४) मध्ये, “अनस
ु र्ू चत िमातीचे
िमाणपत्र भमळण्यासाठी अिादार कोणताही एक ककीं वा अनेक दस्तऐवि सादर

करण्यास असमर्ा असेल तर अिादाराने त्याबाबतची कारणे नमद
ू करुन
सक्षम अर्धकाऱ्यास शपर्पत्र सादर करावयाचे आहे . त्या शपर्पत्रावर सक्षम

िार्धकाऱ्याने प्रवचार करुन तसेच योग्य चौकशी करुन गण
ु ावगण
ु ाींवरुन (on
merit) दाव्याचा ननणाय घ्यावा अशी तरतद
ू आहे .
महाराषर

अनस
ु र्ू चत

िमातीचे

िमाणपत्र

(दे ण्याचे

व

त्याच्या

पडताळणीचे प्रवननयमन) ननयम, २००३ मधील ननयम ११(२) मध्ये िात

पडताळणी सभमतीला िमाणपत्र तपासणीसाठी सादर करावयाची कागदपत्रे

नमद
ू केलेली आहे त, तो सादर करणाऱ्या व्यक्तीस/अिादारास अनस
ु र्ू चत
िमातीचे वैधता िमाणपत्र भमळते.
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(४) मब
ींु ई ग्रामपींचायत अर्धननयम, १९५८ चे कलम १० मधील पो्-कलम (२)
मधील खींड (ब) तसेच मब
ुीं ई ग्रामपींचायत (सदस्य सींख्या, िभाग रचना आणण
िागाींचे आरक्षण) ननयम, १९६६ मधील ननयम-४ अन्वये सन २०११ च्या
िनगणनेनस
ै ी
ु ार नवेदर नवगाव ग्रामपींचायती मध्ये एकूण ११ सदस्याींपक

७ िागा व कोिोली ग्रामपींचायतीमध्ये एकूण ९ सदस्याींपक
ै ी ७ िागा
अनस
ु र्ू चत िमाती िवगााकररता आरक्षक्षत होतात.

(५) वरील िमाणे कायदे शीर वस्तजु स्र्ती असल्हयाने चौकशी करण्याचा िश्न
उद्भवत नाही.

(६) िश्न उद्भवत नाही.

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

लेंडी (जज.पालघर) धरणग्रस्ताांचे पुनिचसन िरुन
मोबदला दे ण्याबाबत

(३९)

*

४०९८४ श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३४२०२ ला हदनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लेंडी (जि.पालघर) धरणासाठी शासनाने शेतकऱ्याींकडून १८० हे क््र िमीन
सींपाहदत न करता सदर धरणाचे काम पण
ू ा केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लेंडी धरणग्रस्ताींनी याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री, मा.मदत व
पन
ु वासन मींत्री याींच्याकडे ननवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने मा.मींत्री मदत व पन
ु ग
ु वासन याींनी
यासींदभाात बैठक घेऊन िकल्हपग्रस्ताींना त्वररत मोबदला दे ण्याचे आदे श हदले
आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच या धरणाचे बाींधकाम करणाऱ्या ठे केदारास शासनाने शेतकऱ्याींचे
पन
ु वासन न करता रक्कम अदा केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन िकल्हपग्रस्ताींचे
पन
ु वासन करुन िभमनीचा मोबदला अदा करणेबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) लेंडी धरणासाठी आवश्यक असलेल्हया १७२.०६.५०
हे क््र िभमनीपैकी ५.९८.२ हे क््र िमीन ताब्यात आली आहे . धरणाच्या

बड
ु ीत क्षेत्रातील लोकाींची लेखी सींमतीपत्रे घेऊन िानेवारी, २००८ दरम्यान
ित्यक्ष धरणाच्या कामास सर
ु वात करण्यात आली आहे . अदयाप धरणाची

घळभरणी झालेली नाही. िकल्हपग्रस्ताींच्या प्रवरोधामळ
ु े लेंडी धरणाचे काम सन
२०११ पासन
ू बींद ठे वण्यात आले आहे .
(२) होय.
(३) होय.

(४) व (५) अींशत: खरे आहे.

धरणाच्या ित्यक्ष झालेल्हया कामाची रक्कम ठे केदारास अदा करण्यात

आली आहे . िकल्हपग्रस्ताींचे हहरडपाडा येर्ील भोतडपाडयासाठी शासकीय

पन
ु वासन िस्ताप्रवत असन
ू , िव्हार या तालक्
ु याच्या िवळ भरस्मे् येर्ील
िागेस पसींती हदली आहे . पन
ु वासनासाठी ६.९६ हेक््र व िकल्हपासाठी

१६६.०८.३ हेक््र िभमनीचे भस
ीं ादन सन २०१३ च्या नवीन भस
ीं ादन
ू प
ू प
कायदयानस
ु ार व महसल
ू व वन प्रवभाग याींच्या हदनाींक १२/०५/२०१५ च्या
शासन ननणायानस
ु ार खािगी वा्ाघा्ीने र्े् खरे दी पध्दतीने करण्याची
कायावाही करण्यात येत असन
ू िभमनीचा ताबा भमळाल्हयानींतर नगर रचना

प्रवभागाकडून ननयोजित आराखडा िाप्त करन नागरी सप्रु वधाींची सवा कामे
तातडीने पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
(६) िश्न उद्भवत नाही.

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

झरी-जामडी तालुक्यात (जज.यितमाळ) ररलायन्स शसमें ट प्रिल्प
बभारण्यात येणार असल्याबाबत

(४०)

*

४०४०७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

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

झरी-िामडी

तालक्
ु यात

(जि.यवतमाळ)

उभारण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,

ररलायन्स

भसमें ्

िकल्हप
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(२) असल्हयास, यासाठी राखीव वनिमीन िकल्हपाला दे ण्यात आली असन
ू वन
िमीन सींवधान कायदयाचे उल्हलींघन होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने पयाावरण सींतल
ु ग
ु नाबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) केंहद्रय पयाावरण, वने व िलवायू पररवतान
मींत्रालयाने वन (सींवधान) अर्धननयम, १९८० च्या कलम २ अन्वये यवतमाळ
जिल्ह्यातील झरी िामडी तालक्
ु यामधील ४६७.४५ हे . राखीव वनिमीन

मे.ररलायन्स भसमें्ेशन िा.भल. याींना भसमें् िकल्हपासाठी वळती करण्यास
हदनाींक १२/०९/२०१७ रोिी अींनतम मान्यता िदान केली आहे . केंद्र शासनाच्या

आदे शातील अ्ीपत
ा न
े त
ीं र राज्य शासनाने हदनाींक २२/०१/२०१८ रोिी सदर
ू त
िकल्हपाकरीता वनक्षेत्र वळतीकरणाचे औपचाररक आदे श ननगाभमत केले आहे त.

वन (सींवधान) अर्धननयम, १९८० मधील तरतद
ु ीस अनस
ु रन सदर क्षेत्र वळती
करण्यात आल्हयाने वन (सींवधान) कायद्याचे उल्हलींघन झालेले नाही.
(३) िश्न उद्भवत नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

सोलापरू जजल््यातील शेतिऱयाांना अिजाराचे िाटप िरण्याबाबत
(४१)

*

४०३५४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल्ह्यात सन २०१७-१८ या वर्ाासाठी शेतकऱ्याींना अविाराचे
वा्प करण्यासाठी सेस फींडातन
ू कृर्ी प्रवभागासाठी रुपये ४ को्ी ८० लाख व
जिल्हहा ननयोिन सभमतीतन
रुपये ३५ लाख यािमाणे रुपये ५ को्ी
ू

१५ लाखाींची आर्र्ाक तरतद
ू करण्यात येऊनही शेतकऱ्याींना अविाराचे वा्प
करण्यात आले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने शेतकऱ्याींना अविाराींचे वा्प करण्याकरीता आर्र्ाक
ु ग

तरतद
ू करण्याबाबत तसेच आर्र्ाक तरतद
ू असतानाही शेतकऱ्याींना अविाराचे
वा्प करण्यास दल
ा
करणाऱ्या दोर्ी अर्धकारी/कमाचारी याींचेवर कारवाई
ु क्ष
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) कृर्ी सभमती, जिल्हहा पररर्द, सोलापरू याींनी एकूण ४२७३ शेतकऱ्याींची
ननवड केली असन
ू सदर अनद
ु ानाचे वा्प र्े् लाभ हस्ताींतरण (DBT)
िककयेनस
ु ार करण्याची कायावाही सर
ु आहे .

तसेच जिल्हहा ननयोिन सभमतीमाफात रुपये ५०.०० लाखाचे सौर

पर्हदवे खरे दी करीता ई-ननप्रवदा िकक्रया राबप्रवण्यात आलेली असन
ू परु वठा
आदे श दे ण्याची कायावाही माचा, २०१८ अखेर पण
ू ा करण्यात येईल.
(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यात एचआयव्हीग्रस्त रुग्णाांना शासनािडून शमळणारी
आधथचि मदत िमी पडत असल्याबाबत

(४२)

*

३८०१२ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती

विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एचआयव्ही बार्धत रुग्णाींची सींख्या सम
ु ारे २ लाख ५१ हिार

८४८ इतकी झाली असन
या रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी शासनाकडून
ू

भमळणारी आर्र्ाक मदत कमी पडत असल्हयाचे हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७
रोिी ने्वका ऑफ महाराषर बाय प्रपपल भलजव्हीं ग प्रवर् एचआयव्ही एड्स

सींस्र्ेचे ननमींत्रक श्री.िशाींत शेंडे याींनी मब
ींु ई मराठी पत्रकार सींघ, मब
ींु ई येर्े
ननदशानास आणले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरहू सींस्र्ा मागील १६ ते १७ वर्ाापासन
ू एड्स ननयींत्रणाचे
काम करत असताना सन १९८० पासन
ू शासनाच्या प्रवप्रवध योिनाींचा लाभ
भमळप्रवण्यासाठी रुग्णाींच्या वाप्रर्ाक उत्पन्नाचा सरकारी ननकर् रुपये २१,०००/असल्हयाने अनेक रुग्णाींना शासकीय योिनाींचा लाभ भमळत नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्यातील रुग्णाींना शासकीय योिनाींचा लाभ भमळप्रवण्यासाठी
रुपये २१०००/- वाप्रर्ाक उत्पन्नाचा ननकर् बदलन
ू तो ककमान एक लाख रुपये
करावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने राज्यातील रुग्णाींना शासकीय योिनाींचा लाभ भमळून त्याींचे
ु ग
आरोग्य व्यवजस्र्त राहण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
आहे त.

राज्यात एकूण २,३९,०१४ रुग्ण ए.आर.्ी. केंद्रातन
उपचार घेत
ू

(२) हे अींशत: खरे आहे . अनेक लाभार्थयाांचे वाप्रर्ाक उत्पन्न ननकर्ापेक्षा िास्त
असल्हयाकारणाने लाभार्थयाांना योिनाींचा लाभ घेता येत नाही.
(३) हे खरे आहे .

(४) मराएननसींमाफात सवा एचआयव्हीग्रस्त रुग्णाींना योग्य ती शासकीय मदत

भमळवन
ू दे ण्यासाठी जिल्हहास्तरावर एआर्ी केंद्र व जिल्हहा एड्स िनतबींध व
ननयींत्रण कक्ष या पातळीवर

“एक णखडकी योिना” कायााजन्वत असन
ू

त्यामाफात लाभ भमळवन
दे ण्यासाठी स्र्ाननक पातळीवर पाठपरु ावा केला
ू
िातो.

(५) प्रवलींबाचा िश्नच उद्भवत नाही.

-----------------
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चौधरिाडी (पो.सिचलिाडी) (ता.िोरे गाांि, जज.सातारा) गािातील
रस्ते ि गटाराची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४३)

*

४०२८२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चौधरवाडी (पो.सकालवाडी) (ता.कोरे गाींव, जि.सातारा) फा्ा ते गावात
िाण्याकररता हनम
ु ान मींहदरापयांत तसेच गावातील अींतगात रस्त्याींची व
ग्ाराची दरु वस्र्ा झाली असन
ू स्र्ाननकाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, चौधरवाडी िोडरस्ता ग्रामीण मागा क्र. १७ रस्त्याची लाींबी

१.२०० कक.मी., तसेच चौधरवाडी ग्रामपींचायत अींतगात रस्त्याींची लाींबी २.५ ते
३.०० कक.मी. असन
ू या दोन्ही रस्त्याची दरु
ु स्ती करणे आवश्यक असन
ू दे खील
अद्याप शासनाने कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच चौधरवाडी फा्ापासन
ू ते गावात सौर पर्हदवे, पर्हदवे कमी
असल्हयाने रात्रीच्या वेळी स्र्ाननकाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सदर रस्त्याींचे खडीकरण, डाींबरीकरण,
ु ग
ग्ाराची दरु
ु स्ती, सौर पर्हदवे व पर्हदवे लावणे िार्म्यक्रमाने करणेबाबत व
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त व उक्त कामे कधीपयांत पण
ू ा
होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

चौधरवाडी िोडरस्ता ग्रामीण मागा क्र.१७ असन
ू सदर रस्त्याची एकूण

लाींबी १.२०० कक.मी. आहे . या रस्त्याचा पषृ ठभाग डाींबरी असन
ू रस्त्याच्या

दरु
ु स्तीची कामे करणे आवश्यक आहे . जिल्हहा पररर्दे ला प्रवप्रवध योिनाींमधून
िाप्त ननधी व ननकर्ाच्या अर्धन राहून िार्म्यक्रमानस
ु ार सदर रस्त्याच्या
दरु
ु स्तीची कामे िस्ताप्रवत करण्यात येत आहे .
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ग्रामपींचायत अींतगात रस्ते अींदािे २.५ ते ३.० कक.मी. असन
ू ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार रस्त्याींची कामे ्प्प्या्प्याने करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

चौधरवाडी फा्ापासन
ते गावापयांतच्या रस्त्यावर सद्य:जस्र्तीत
ू

पर्हदवे नाहीत. मात्र, चौधरवाडी गावामध्ये एकूण ७ हठकाणी पर्हदवे
बसप्रवण्यात आले आहे त.

(४) व (५) चौधरवाडी िोडरस्ता ग्रामीण मागा क्र. १७ या रस्त्याची दरु
ु स्ती
करणे आवश्यक आहे . जिल्हहा पररर्दे ला प्रवप्रवध योिनाींमधून िाप्त ननधी व
ननकर्ाच्या अर्धन राहून िार्म्यक्रमानस
ु ार सदर रस्त्याचे काम िस्ताप्रवत
करण्यात येत आहे .

ग्रामपींचायत अींतगात रस्ते अींदािे २.५ ते ३.० कक.मी. असन
ू ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार रस्त्याींची कामे ्प्प्या्प्याने करण्याचे ग्रामपींचायतीचे ियत्न
आहे त.

मल
ु भत
ू

तसेच, मा.लोकिनतननधीींनी सच
ु प्रवलेल्हया ग्रामीण भागातील गावाींतगात
सप्रु वधा

परु प्रवणे

(लेखाशीर्ा-२५१५-१२३८)

या

योिनेंतगात

मा.लोकिनतननधीींकडून प्रवप्रवध मल
सप्रु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
ु भत
ू

िस्ताव िाप्त होत असतात. तर्ाप्रप, उपलब्ध ननधी व कामाची ननकड
प्रवचारात

घेऊन

मा.लोकिनतननधीींनी

सच
ु प्रवलेल्हया

करण्याचा ननणाय शासनस्तरावर घेतला िातो.

कामाींना

ननधी

मींिूर

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

गांगापरू (जज.नाशशि) धरणाजिळील मेगा पयचटन
सांिुलामधील प्रिल्प सुरु िरण्याबाबत

(४४)

*

३७९०७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) गींगापरू (जि.नाभशक) धरणािवळील मेगा पया्न सींकुलामधील बो् क्लब
सरु
ु करण्याबाबत आणण ग्रेप पाका ररसॉ्ा , साहसी क्रीडा केंद्र व कन्व्हे न्शन

सें्रचे अपण
ू ा कामे पण
ू ा करण्याबाबत तसेच नाभशक कलाग्राम मधील अपण
ू ा
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कामाींसाठी एक रकमी परु े सा ननधी उपलब्ध करन येर्ील अपण
ू ा कामे पण
ू ा
करन सदर िकल्हप सरु
ु करण्याची लोकिनतननधीींनी हदनाींक ६ नोव्हें बर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.पया्न मींत्री याींचेकडे मागणी केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच नाभशक बो् क्लब मधील बो्ी सारीं गखेडा (जि.नींदरु बार) येर्े

नेण्यात आल्हयाचे ननदशानास आल्हयामळ
ु े सदर बो्ी नाभशकला परत आणून
येर्ील बो् क्लब सरु
ु करण्यात यावे अशी मागणी हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७
रोिीच्या जिल्हहा ननयोिन सभमतीच्या सभेत करण्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) िश्नाधीन िकल्हप सरु
ु करण्याबाबत लोकिनतननधीींचे
पत्र िाप्त झालेले आहे .
(२) होय.

(३) व (४) गींगापरू धरण, नाभशक येर्ील साहसी क्रीडा सींकुल व ग्रेप पाका

याींचे पररचालन एप्रिल, २०१८ अखेर सरु
ु करण्याचे ननयोिन महाराषर पया्न
प्रवकास महामींडळाने केलेले आहे .
आहे .

कन्व्हे न्शन सें्रच्या बाींधकामाबाबतची ननप्रवदा िकक्रया िगतीपर्ावर
कलाग्राम िकल्हपाचे काम पी.पी.पी. तत्वावर पण
ू ा करुन िकल्हप

कायााजन्वत करण्यासाठी सल्हलागाराची ननयक्
ु ती करण्याबाबत ननप्रवदा िकक्रया
सरु
ु केलेली आहे .
नाभशक

बो्

क्लब

खािगी

उद्योिकाींच्या

सहकायााने

करण्याकररता सींस्र्ेची नेमणूक करण्याबाबतची ननप्रवदा िकक्रया चालू आहे .
-----------------

सरु
ु
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विदभाचतील अभयारण्यात िनविभागाचे अधधिारी ि िमचचारी याांच्या
(४५)

*

दल
च ामुळे िन्यप्राण्याांच्या मत्ृ यूमध्ये िाढ झाल्याबाबत
ु क्ष

३९३०९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रवदभाातील पें च, ताडोबा, कोका, नागणझरा, उमरे ड, कन्हान, चामोशी

मारोडा या वन्यिीव अभयारण्यात गेल्हया काही वर्ाात िाण्याींचा अपघाती
मत्ृ य,ू भशकार तर अन्य नैसर्गाक कारणाींमळ
ु े वन्यिाण्याींच्या मत्ृ यम
ू ध्ये वाढ
झाल्हयाची बाब ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मत्ृ यू वनपररक्षेत्रात भशकार करणाऱ्या व्यक्तीींकडून
लावण्यात आलेल्हया प्रविेच्या का्े री ताराींच्या कींु पणाकडे वनप्रवभागाच्या
अर्धकाऱ्याींचे व कमाचाऱ्याींच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ताडोबा अींधारी, पें च व नवेगाव-नागणझरा या
व्याघ्र िकल्हपाींमध्ये सन २०१५ ते सन २०१७ या ३ वर्ाांच्या कालावधीत
अपघाताने १७, भशकारीने १४, नैसर्गाकररत्या ६० तर प्रविेच्या धक्याने
४ वन्यिाण्याींचा मत्ृ यू झाला आहे .

(२) व (३) सन २०१५ मध्ये ताडोबा-अींधारी व्याघ्र िकल्हप येर्े एक ब्रबब्

प्रवद्यत
ु पोलवर चढल्हयामळ
ु े तर सन २०१६ मध्ये जिवींत प्रवद्यत
ु िवाहीत तार

अस्वल या वन्यिाण्यावर पडल्हयामळ
ु े त्याचा मत्ृ यू झाला आहे . उपरोक्त
िकरणाींमध्ये वनगन्
ु हे नोंदप्रवण्यात आले आहे त.

सन २०१५ मध्ये उमरे ड-कऱ्हाींडला अभयारण्याचे क्षेत्राबाहे रील खािगी

शेताच्या कींु पणात प्रवद्यत
ु िवाह सोडल्हयामळ
ु े १ ननलगाय व १ रानडुक्कर या

वन्यिाण्याींचा मत्ृ यू झाला आहे . उपरोक्त िकरणी िा. ग.ु ररपो्ा नोंदप्रवण्यात

आला आहे . सदर िकरणामध्ये ४ आरोपीींप्रवरुध्द न्यायालयात तक्रार दाखल
करण्यात आली असन
ू सदर िकरण न्यायिप्रवष् आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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िाांगी (ता.िडेगाि, जज.साांगली) येथील प्राथशमि
आरोग्य िेंद्राच्या बाांधिामाबाबत
(४६)

*

४०८८१ श्री.मोहनराि िदम, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरिर :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

वाींगी

(ता.कडेगाव,

जि.साींगली)

येर्ील

िार्भमक

आरोग्य

केंद्र

बाींधकामासाठी ३ को्ी रुपयाींचा ननधी मींिूर असन
ू कामाचा कायाारींभ आदे श
ननघाला

असल्हयाचे

हदनाींक

२४

नोव्हें बर,

२०१७

रोिी वा

त्यासम
ु ारास

ननदशानास आले असन
ू अद्याप काम सरु
ु झालेले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने िार्भमक आरोग्य केंद्र बाींधकाम सरु
ु ग
ु
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) वाींगी, ता.कडेगाींव येर्े बाींधकामासाठी मींिूर झालेल्हया िागेसद
ीं भाात
िागेच्या मळ
मालकाने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे . ग्रामस्र्ाींनी
ू
हदलेल्हया ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने जिल्हहार्धकारी याींनी हदनाींक १४/०२/२०१८ च्या
ु ग

आदे शान्वये सदर िागेवरील बाींधकामास पढ
ु ील आदे श होईपयांत स्र्र्गती
हदली आहे . मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, जिल्हहा पररर्द, साींगली याींच्यामाफात
िागेबाबत तडिोड करन सध
ु ाररत िागा ननजश्चत करण्यात आली आहे .
त्यानस
ु ार, िागा ताब्यात घेण्याची कायावाही सर
ु आहे .
-----------------
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अिोट (जज.अिोला) येथे सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालय बाांधणे
तसेच स्त्री रुग्णालयातील खाटाांची सांख्या िाढविण्याबाबत

(४७)

*

४०३५१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य

ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील अत्यींत िुन्या अशा स्त्री रुग्णालयात सद्य:जस्र्तीत
फक्त ३०० खा्ाींची व्यवस्र्ा आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अकोला जिल्ह्यातील अको्, तेल्हहारा, मनू तािापरू , पातरु व

बाळापरू येर्े स्त्री रुग्णालयाची व्यवस्र्ा नसल्हयामळ
ु े सवा स्त्री रुग्ण अकोला
स्त्री रुग्णालयात उपचाराकररता येतात, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

अको्

येर्े

१००

खा्ाींचे

सप
ु रस्पेशाभल्ी

रुग्णालय

बाींधण्याबाबतचा िस्ताव शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच अकोला शहरातील स्त्री रुग्णालयातील खा्ाींची सींख्या ३०० वरुन
५०० करण्याचा शासनाचा िस्ताव आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त िस्तावावर केव्हापयांत अींमलबिावणी होणार आहे ,
नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे आहे .

अकोला शहरातील स्त्री रग्णालयातील ३०० खा्ाींची सींख्या वाढवन
ू

५०० खा्ा करण्याच्या िस्तावास मींिूरी भमळाली असन
ू पढ
ु ील कायावाही सर
ु
आहे .

(५) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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राज्यातील पाळणाघराांसांदभाचत स्ितांत्र धोरण ि
ननयमािली तयार िरण्याबाबत
(४८)

*

३९४१३ डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३२३९६ ला हदनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील पाळणाघराींची कायापध्दती ननजश्चत करणे व पाळणाघराींचे

कायदे शीर ननयमन करणेचे अनर्
ीं ाने मख्
ु ग
ु य सर्चवाींच्या अध्यक्षतेखालील
उच्चस्तरीय सभमतीची बैठक आयोजित करण्यात येवन
पाळणाघराींसाठी
ू
ननयमावली तयार करण्याप्रवर्यीची िस्ताप्रवत कायावाही पण
ू ा झाली आहे काय,
(२)

असल्हयास,

आलेल्हया

पाळणाघराींचे

ननयमावलीचे

ननयमनाींचे

सवासाधारण

दृष्ीकोनातन
ू

स्वरुप

अींमलबिावणी केव्हापासन
ू होणे अपेक्षक्षत आहे,

काय

तयार

आहे

व

करण्यात
त्याची

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून आले

व

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

पाळणाघराींसाठी

ननयमावली

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

तयार

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील पाळणाघराींची
कायापध्दती ननजश्चत करणे व पाळणाघराींचे कायदे शीर ननयमन करण्याच्या

अनर्
ीं ाने पाळणाघराींसाठी मराठी भार्ेत ननयमावलीचे िारुप तयार करुन
ु ग
हदनाींक २१/०२/२०१८ रोिी आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल प्रवकास सेवा योिना,
नवी

मब
ुीं ई

याींचेकडून

शासनास

सादर

करण्यात

आलेले

होते.

सदर

ननयमावलीचे िारुप मा.मख्
ु य सर्चव याींच्या अध्यक्षतेखालील सभमतीच्या

मान्यतेसाठी हदनाींक २२/०२/२०१८ रोिी झालेल्हया बैठकीत सादर करण्यात
आले होते. बैठकीत खािगी पाळणाघरे व रािीव गाींधी राषरीय पाळणाघर
यासाठी एकच ननयमावली तयार करुन सादर करण्याबाबत सच
ू ना हदलेल्हया
असन
ू त्यािमाणे कायावाही करण्यात येत आहे .
-----------------

61

टें भू बपसा शसांचन योजनेतील (जज.साांगली) अधधिारी ि
िमचचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(४९)

*

४०३६७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ें भू उपसा भसींचन योिनेतील (जि.साींगली) प्रवभागीय व उपप्रवभागीय
बाींधकाम कायाालये बींद करण्याचा ननणाय िलसींपदा प्रवभागाने घेतल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेतील अर्धकारी व कमाचाऱ्याींचा सध
ु ाररत आकृनतबींध

शासनाने िभसध्द केला असन
ू त्यानस
ु ार ७४ पदे रद्द करुन फक्त ५० पदाींनाच
मींिूरी दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सध
ु ाररत आकृनतबींधानस
ु ार ३०% हून अर्धक पदे रद्द झाल्हयाने
अर्धकारी व कमाचाऱ्याींमध्ये सींभ्रमाचे वातावरण ननमााण झाले असन
ू या
योिनेची कामे िलींब्रबत राहण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, एवढ्या मोठ्या िमाणात पदे रद्द करण्याची कारणे काय
आहे त,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. तर्ाप्रप, िशासकीय सोयीच्यादृष्ीने हदनाींक
१० िानेवारी, २०१८ च्या शासन ननणायान्वये ्ें भू उपसा भसींचन िकल्हप

प्रवभाग क्र. १, साींगली अींतगातच्या ५ उपप्रवभागाींची पन
ु रा चना करुन प्रवभागीय
पर्क ननमााण करण्यात आले आहे .

(२) नवीन पन
ु रा चनेनस
ु ार सदर प्रवभागीय पर्कासाठी आवश्यक ५० पदे

उपलब्ध करुन दे ण्यात आली आहे त. तर्ाप्रप, सध
ु ाररत आकृनतबींधाचा शासन
ननणाय अद्याप ननगाभमत करण्यात आलेला नाही.
(३), (४) व (५) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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धळ
ु े ि नांदरु बार जजल््यात िन विभागाच्या अधधिाऱयाांनी मयत
मजुराांच्या नािे रोजांदारीची रक्िम िाढल्याबाबत

(५०)

*

४०२१६ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

धळ
ु े

व

नींदरु बार

रोख

रक्कम

(२)

असल्हयास,

जिल्ह्यात

वन

प्रवभागाच्या

अर्धकाऱ्याींनी

वन

प्रवभागाच्या कामावर आहदवासी पहाडपट्टय
् ात मयत मिरु ाींच्या नावे रोिींदारीची
काढल्हयाचे

माहे

िानेवारी,

ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
याबाबत

मख्
ु य

वन

२०१८

सींरक्षण,

मध्ये

धुळे

वा

त्यादरम्यान

याींच्याकडे

केल्हयानींतरही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

तक्रार

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ी अर्धकारी व कमाचारी याींच्यावर
ु ग
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) श्री.अ.म.िकाशकर, सेवाननवत्ृ त वनक्षेत्रपाल, रा.नींदरु बार याींनी

हदनाींक २९/०१/२०१८ अन्वये तक्रार केली. तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने िस्तत
ु ग
ु
िकरणी चौकशी करण्यात आली. सदर चौकशीत मयत मिुराींच्या नावे

रोिींदारीची रक्कम काढल्हयाचे आढळून आले नाही. त्यामळ
ु े दोर्ी अर्धकारी व
कमाचारी याींचेवर कायावाही करण्याचा िश्न उद्भवत नाही.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

पैठण ते िोतिाल (ता.पोलादपरू , जज.रायगड) रस्त्याचे
नूतनीिरण िरण्याबाबत

(५१)

*

४०६३१ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पैठण ते कोतवाल (ता.पोलादपरू , जि.रायगड) या ५ ककलोमी्र रस्त्याचे
नत
ू नीकरण करणेबाबत लोकिनतननधीींनी मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री याींना
हदनाींक ११ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन हदले होते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननवेदनानस
ु ार शासनाने चौकशी करुन सदर रस्त्याचे
नत
ू नीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे आहे .

(२) रस्ते प्रवकास आराखडा सन २००१-२१ नस
ु ार पोलादपरू तालक्
ु यातील
पैठण कोतवाल खद
ु ा कोतवाल ब.ु परसल
ु े रस्ता हा ७.०० कक.मी. लाींबीचा

रस्ता असन
ू त्याचा दिाा इजिमा १५७ असा आहे . िश्नाधीन रस्त्याची लाींबी

५.०० कक.मी. आहे . सदर रस्त्याच्या सा.क्र. ३/० ते ५/० मध्ये रस्ता
दरु
ु स्तीसाठी सन २०१७-१८ या आर्र्ाक वर्ाासाठी ननधी मींिूरीचा िस्ताव
जिल्हहा ननयोिन सभमती याींचेकडे जिल्हहा पररर्दे माफात पाठप्रवण्यात आला
आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

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

मौजे बािडे (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील रस्त्यािरील
अनतक्रमण दरू िरण्याबाबत

(५२)

*

४०८०४ अॅड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७३७० ला

हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे बावडे (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येर्ील ग् नीं. २१ या रस्त्यावर
श्री.बबन चुरी याींनी अनतक्रमण केल्हयाने ते ह्प्रवण्याबाबत तत्कालीन सरपींच,

उपसरपींच, सदस्य व ग्रामसेवक याींना वारीं वार नो्ीसा बिावन
दे खील
ू

अनतक्रमण ह्प्रवण्यात न आल्हयाने महाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयम १९५८
चे कलम १४५ अन्वये ग्प्रवकास अर्धकारी, पींचायत सभमती, डहाणू याींनी
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उपमख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, ग्रामपींचायत, जि.प., ठाणे याींना हदनाींक

२४ माचा, २०११ रोिी िस्ताव सादर केला, परीं तु ग्रामपींचायतीची मद
ु त हदनाींक
१६ िुल,ै २०११ रोिी सींपषु ्ात आल्हयाने त्यावर कायावाही झाली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, नवीन ननवडून आलेल्हया सभमतीने सदरचे अनतक्रमण दरू न
केल्हयाने सरपींच, ग्रामपींचायत बावडे याींच्याप्रवरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत
अर्धननयम कलम ३९(१) अन्वये कारवाई करण्याबाबत हदनाींक १७ नोव्हें बर,
२०१७ रोिी नो्ीस बिावण्यात आली आहे . तसेच तत्कालीन २ ग्रामसेवक,

कायारत ग्रामसेवक अशा ३ िणाींप्रवरुध्द महाराषर जिल्हहा पररर्द, जिल्हहा सेवा
(भशस्त व अप्रपल) ननयम १९६४ (३) अन्वये कारवाई करण्याबाबत नो्ीसा
बिावण्यात आल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबर्ीं धत अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करुन
ु ग
अनतक्रमण ननषकाभसत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) हदनाींक २६/०६/२००८ रोिी िाप्त तक्रारीनस
ु ार श्री.बबन चुरी याींनी
अनतक्रमण केल्हयाचे भसद्ध झाल्हयाने वेळोवेळी तत्कालीन तसेच प्रवद्यमान
ग्रामपींचायत कायाकाररणीचे सरपींच व ग्रामसेवक याींना अनतक्रमण काढण्याच्या

नो्ीसा बिावण्यात आल्हया. तसेच त्याींचेप्रवरुद्ध कारवाई करण्याबाबतसद्ध
ु ा
नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आहे त. गत २ ग्रामपींचायतीींच्या कायाकाररणीची
मद
ु त

सींपषु ्ात

आल्हयाने

तत्कालीन

सरपींचाींवर

महाराषर

ग्रामपींचायत

अर्धननयम कलम ३९(१) अन्वये कायावाही करता आली नाही. प्रवद्यमान
सरपींच याींचेवर महाराषर ग्रामपींचायत अर्धननयम कलम ३९(१) अन्वये तसेच
तत्कालीन २ ग्रामसेवक व कायारत ग्रामसेवक याींचेवर महाराषर जिल्हहा

पररर्द सेवा (भशस्त व अप्रपल) अर्धननयम १९६४ चे कलम ३ अन्वये कारवाई
िस्ताप्रवत करण्यात येत आहे .
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अनतक्रमण ननजश्चत करुन दरू करण्याच्या अनर्
ीं ाने ग्रामपींचायत
ु ग

बावडा

याींचेकडून

हदनाींक

१२/०१/२०१८

रोिी

करण्यात

आलेल्हया

लेखी

मागणीनस
ु ार हदनाींक २१/०१/२०१८ रोिी मोिणीवेळी लगतचे खातेदार याींनी
हरकत घेतल्हयाने मोिणी होऊ शकली नाही. आता ग्रामपींचायतीने पन्
ु हा

मोिणी कामी मोिणी फी भरली असन
ू मोिणीचे काम पण
ू ा झाल्हयावर
सदरचे अनतक्रमण काढण्याची कायावाही करण्यात येईल.
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

शशराढोण (ता.िांधार, जज.नाांदेड) येथील जांगलात शतिोटी
िक्ष
ृ लागिड योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत
(५३)

*

४०९०४ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भशराढोण (ता.कींधार, जि.नाींदेड) येर्ील िींगलात शतको्ी वक्ष
ृ लागवड
योिनेतील गैरव्यवहार उघड होऊ नये यासाठी वनप्रवभागाचे अर्धकारी व
कमाचारी याींनी हदनाींक ३० डडसेंबर, २०१७ रोिी लाग लावली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या आगीत अनेक िातीींचे वक्ष
ु सान
ृ िळून लाखो रुपयाींचे नक
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या आगीच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप गोपनीय ठे वन
ू
त्यानस
ु ार सींबर्ीं धताींवर अद्याप कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

नाींदेड

वनक्षेत्राींतगात

भशराढोण

येर्ील

क. नीं.५७२/२, २० हे . रोपवन क्षेत्रामध्ये वनीकरणाचा भरगच्च कायाक्रमाींतगात

सन २०१६ च्या पावसाळयात घेण्यात आलेल्हया रोपवन क्षेत्रामध्ये हदनाींक

३०/१२/२०१७ रोिी िाळरे र्ा घेताना रोपवन क्षेत्रास आग लागन
ू १२ हे क््र
बार्धत झाल्हयाचे ननदशानास आले आहे .

(२) या आगीमध्ये वक्ष
ू रोपवन क्षेत्रातील १२ हे क््र क्षेत्रावरील
ृ िळालेले नसन
साधारण १९,२०० रोपे िळाली आहे त. सदर रोपाींची रोप ननभमाती व रोप
लागवड असे एकूण रुपये ४.९२ लक्ष इतके नक
ु सान झाले आहे .

(३), (४) व (५) सदरहू िकरणी दोर्ी आढळून आलेले सींबर्ीं धत वनरक्षक,
भशराढोण व दोन वनमिूर याींना हदनाींक ६/१/२०१८ रोिी ननलींब्रबत करण्यात
आले आहे . तसेच सींबर्ीं धत वनपाल याींचेवर महाराषर नागरी सेवा (भशस्त व
अपील) ननयम १९७९ चे ननयम १० अींतगात दोर्ारोपपत्र िारी करण्यात आले
आहे .

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

साांगली जजल््यातील ग्रामपांचायतीांनी िमचचाऱयाांना किमान िेतनाच्या
फरिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत

(५४)

*

४१००६ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.आनांद

ठािूर,

अॅड.राहुल

नािेिर,

श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्ह्यातील ित, वाळवा, भमरि, तासगाींव, भशराळा व आ्पाडी
तालक्
ु यातील १० ग्रामपींचायतीींनी १५ कमाचाऱ्याींना ककमान वेतनाच्या फरकाची
रक्कम

रुपये

न्यायालयाने

१५,२८,४४९/-

उक्त

हदले

ग्रामपींचायतीींची

नसल्हयाने

साींगलीच्या

मालमत्ता िप्त

करुन

औद्योर्गक

कमाचाऱ्याींना

र्कबाकीची रक्कम दयावी असे आदे श जिल्हहार्धकारी, साींगली याींना हदले
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, या दहा ग्रामपींचायतीींची नावे काय आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .
मे.औद्योर्गक

जिल्ह्यातील

ित,

न्यायालय,

वाळवा,

साींगली

भमरि,

याींच्या

तासगाव,

आदे शान्वये

भशराळा

व

साींगली

आ्पाडी

तालक्
ु यातील १० ग्रामपींचायतीींनी १३ कमाचाऱ्याींचे ककमान वेतनाच्या फरकाची
रक्कम रुपये १५,२८,०५५/- वसल
ू करन को्ाात िमा करणे ककीं वा सींबर्ीं धत
कमाचाऱ्यास अदा करण्यास जिल्हहार्धकारी, साींगली याींना आदे भशत केले आहे .

(२) १) डफळापरू , ता.ित, २) ितापरू , ता.ित, ३) शेखरवाडी, ता.वाळवा,
४) पोखणी, ता.वाळवा, ५) सावळी, ता.भमरि, ६) बध
ु गाव, ता.भमरि,
७) म्है शाळ, ता.भमरि, ८) गो्े वाडी, ता.तासगाींव, ९) कापरी, ता.भशराळा,
१०) मानेवाडी, ता.आ्पाडी या दहा ग्रामपींचायती आहे त.

(३) मा.न्यायालयाच्या आदे शास अनस
ु रुन केलेल्हया चौकशीनस
ु ार,ग्रामपींचायत

सावळी,

ग्रामपींचायत

बध
ु गाींव,

ग्रामपींचायत

डफळापरू ,

ग्रामपींचायत गो्े वाडी, ग्रामपींचायत मानेवाडी - या ग्रामपींचायतीमधील

र्कीत वेतन असलेले ७ कमाचारी हे आकृनतबींधातील नसन
हीं गामी
ू
स्वरुपात त्याींची ननयक्
ु ती ग्रामपींचायतीमाफात करण्यात आली होती. या

कमाचाऱ्याींना शासनाकडून वेतन अनद
ु ान दे य होत नाही. ग्रामपींचायतीची
आर्र्ाक जस्र्ती नसल्हयाने वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करणे िलींब्रबत
होते.

ग्रामपींचायत

म्है साळ,

ग्रामपींचायत

ितापरू ,

ग्रामपींचायत

शेखरवाडी,

ग्रामपींचायत गो्े वाडी, ग्रामपींचायत कापरी - या ग्रामपींचायतीमधील र्कीत

वेतन असलेले ५ कमाचारी हे आकृनतबींधातील असन
ू या कमाचाऱ्याींच्या
ककमान वेतनासाठी शासनाकडून िाप्त झालेले अनद
ु ान कमाचाऱ्याींस अदा
झाले होते. तर्ाप्रप, ककमान वेतन फरकाची रक्कम ग्रामपींचायतीची आर्र्ाक
जस्र्ती नसल्हयाने ग्रामपींचायतीकडून अदा झाली नव्हती.
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ग्रामपींचायत पोखणी - या ग्रामपींचायतीमधील र्कीत वेतन असलेला

कमाचारी हा आकृनतबींधातील आहे . तर्ाप्रप सदर कमाचारी सतत गैरहिर
असल्हयाने, ग्रामपींचायतीने त्यास कमी केल्हयाने र्कीत रक्कम अदा केली
नव्हती.

यानस
ु ार,

१९,००,४३४/-

र्कीत

इतक्या

वेतनाची

रकमेपक
ै ी

िलींब्रबत

रुपये

असलेल्हया

११,१३,७१५/-

एकूण

इतकी

रुपये

रक्कम

ग्रामपींचायतीकडून अदा करण्यात आली आहे . उवाररत (रुपये ३२,३०५/- इतकी
रक्क्म तडिोड करुन) रुपये ७,५४,४१४/- इतकी रक्कम अदा करण्याची
कायावाही ग्रामपींचायतीकडून सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

बीड जजल्हा पररषदे च्या शाळा दरु
ु स्ती आणण निीन इमारत
बाांधिामासाठी ननधी बपलब्ध िरून दे णेबाबत

(५५)

*

३८०२७ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र

पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९१५ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी
हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) गेवराई (जि.बीड) तालक्
ु यात सन २०१६-१७ मध्ये ५० िार्भमक शाळाींच्या

६७ वगा खोल्हया व ४५ उच्च िार्भमक शाळाींच्या ९९ वगा खोल्हयाींची दरु
ु स्ती,
८३ शाळाींसाठी आर.्ी.ई. कायद्यान्वये १६० वगा खोल्हया याींचे बाींधकाम

करण्याची गरि असन
ू तालक्
ु यातील ३३१ पैकी ८० वगा खोल्हया धोकादायक

झाल्हया असल्हयामळ
ु े त्याींचे बाींधकाम करण्यासाठी रुपये २००/- को्ीचा ननधी

उपलब्ध करण्याची मागणी लोकिनतननधीींनी हदनाींक २४ िल
ु ,ै २०१७ रोिी
जिल्हहार्धकारी, बीड याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बीड जिल्हहा पररर्दे कडून जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्दे च्या

शाळा बाींधकाम आराखडा तयार करण्याचे काम सरु
ु करण्यात आले आहे काय
व आराखड्याचा तपशील काय आहे,
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(३) असल्हयास, बीड जिल्हहा पररर्दे च्या धोकादायक वगा खोल्हयाींचे बाींधकाम
करण्यासाठी जिल्हहा पररर्दे ने शासनाव्यनतररक्त इतराींकडे ननधीची मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने शाळा बाींधकामासाठी व ननधी दे ण्याबाबत
ु ग
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) U-DISE २०१६ नस
ु ार, सन २०१७-१८ कररता जिल्हहा पररर्द शाळा
बाींधकामासाठी सवा भशक्षा अभभयानाींतगात रुपये ५९४०.६८ लक्ष इतक्या

ननधीची मागणी करण्यात आली. तर्ाप्रप, सदर कामासाठी रुपये ३८८.८० लक्ष
इतका ननधी मींिरू करण्यात आलेला आहे . सदर तरतद
ू प्रवचारात घेऊन
जिल्हहा पररर्द शाळाींच्या ४६ वगा खोल्हया नव्याने बाींधण्याबाबत, १३ िार्भमक

शाळाींची व ११ उच्च िार्भमक शाळाींची मोठी दरु
ु स्तीची कामे मींिूर करण्यात
आली आहे त.

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सन २०१८-१९ मधील शाळा बाींधकामाचा आराखडा तयार करण्याबाबतची
कायावाही सरु
ु आहे .

(५) िश्न उद्भवत नाही.

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

जजल्हा रुग्णालयातील (ता.अशलबाग, जज.रायगड) बांधपबत्रत
िांत्राटी पररचाररिाांना िेतन अदा िरण्याबाबत
(५६)

*

३९९२० श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अभलबाग तालक्
ु यातील (जि.रायगड) जिल्हहा सामान्य रग्णालयात गेल्हया
अनेक महहन्यापासन
बींधपब्रत्रत कींत्रा्ी स्वरपात पररचाररका काम करीत
ू
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, जिल्हहा रग्ण िशासनाकडून दर महहन्याला या पररचाररकाींचे
वेतन अदा करण्यात येत होते, परीं तु माहे ऑक््ोबर, २०१७ ते िानेवारी,
२०१८ पयांतचे बींधपब्रत्रत कींत्रा्ी पररचाररकाींचे वेतन दे ण्यात आलेले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कींत्रा्ी पररचाररकाींचे वेतन दे ण्याबाबत
ु ग
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .

एका पररचाररकेची बदली झाल्हयानींतर त्याींचे अींनतम वेतन िमाणपत्र

व वेतन अदा न केल्हयाचे ना-हरकत िमाणपत्र िाप्त न झाल्हयामळ
ु े वेतन
अदा करण्यात आले नव्हते. तर्ाप्रप, उक्त िमाणपत्र िाप्त झाल्हयानींतर त्याींचे
वेतन अदा करण्यात आलेले आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील बिहटशिालीन
पुलाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(५७)

*

४०४०२ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करमाळा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील ब्रिह्शकालीन डडकसळ पल
ु ावरुन

तसेच बारामती, पण
ु े या गावाींना िोडणारा डडकसळ-कोंढार र्चींचोली या िीणा

झालेल्हया पल
ु ावरुन वाहतक
ु सरु
ु असल्हयाने िीणा झालेला सदर पल
ू कोसळून
दघ
ा ना होण्याची शक्यता ननमााण झाली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
ु ्
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने ब्रि्ीशकालीन िीणा झालेल्हया पल
ु ग
ु ाींचे सींरचनात्मक लेक्षा
पररक्षण करुन पल
ु ाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) अींशत: खरे आहे .

सदर पल
ु ावरुन िड वाहतक
ु बींद करण्यात आली आहे . तर्ाप्रप, हलकी

वाहने, दच
ु ाकी इ. वाहतक
ू सरु
ु आहे .

या रस्त्यास भभगवण-राशीन हा पयाायी रस्ता व पल
ू उपलब्ध असन
ू

सदर रस्त्यावरुन वाहतक
ु सरु
ु आहे .

(२) अर्धक्षक अभभयींता, सींकल्हपर्चत्र मींडळ, कोकण भवन, नवी मब
ुीं ई याींनी

पाहणी केलेली असन
सदरचा पल
वाहतक
ू
ू
ु ीस योग्य नाही. सदर पल
ु ाचे

आयषु यमान सींपल्हयाने सींरचनात्मक लेखा पररक्षण करण्यात आलेले नाही.
त्यामळ
ु े सदर हठकाणी नवीन पल
ू बाींधणे आवश्यक आहे .

िश्नाींककत पल
ू हा उिनी धरणाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात येत असल्हयाने सदर

पल
ु ाचे काम पा्बींधारे प्रवभागाकडून मींिूर करणेकामी कायाकारी अभभयींता,

कृषणा खोरे प्रवकास महामींडळ, पण
ु े याींना जिल्हहा पररर्दे माफात पाठप्रवण्यात
आले आहे .

तसेच

पल
ु ाचे

सींकल्हपर्चत्र

सवेक्षण

करणेसाठीची

यींत्रणा

केवळ

सावािननक बाींधकाम प्रवभागाकडे असल्हयाने तसेच नवीन पल
बाींधण्याचा
ू

कायाक्रम सावािननक बाींधकाम प्रवभागाकडून राबप्रवला िात असल्हयाने सदर

नवीन पल
ु ाचे बाींधकाम सावािननक बाींधकाम प्रवभागाकडून होणे अपेक्षक्षत आहे .
तसे सावािननक बाींधकाम प्रवभागास जिल्हहा पररर्दे माफात कळप्रवण्यात आलेले
आहे .

(३) िश्न उद्भवत नाही.

-----------------
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ग्रामीण रुग्णालय येिला ि नगरसूल (जज.नाशशि) येथील िैद्यिीय
अधधक्षि ि िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(५८)

*

३९३१० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६९१९ ला हदनाांि १६ माचच, २०१७ रोजी हदलेल्या
बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) येवला व नगरसल
ू (जि.नाभशक) येर्ील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय
अर्धक्षक व वैद्यकीय अर्धकारी याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी स्र्ाननक

लोकिनतननधीींनी हदनाींक ७ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीण रुग्णालय येवला (जि.नाभशक) येर्ील एक वैद्यकीय
अर्धक्षक व तीन वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींपक
ै ी फक्त एक वैद्यकीय अर्धकारी

पद भरलेले असल्हयाने तसेच ग्रामीण रुग्णालय नगरसल
ू येर्ील वैद्यकीय

अर्धक्षक व वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींची पदे ररक्त असल्हयामळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

ग्रामीण रुग्णालय येवला, जि.नाभशक येर्े वैद्यकीय अर्धक्षकाचे एक

पद मींिरू असन
ू सदर पद ररक्त आहे . तसेच वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींची तीन
पदे

मींिूर असन
एक पद भरलेले आहे . ग्रामीण रुग्णालय नगरसल
ू
ू ,

जि.नाभशक

येर्ील

वैद्यकीय

अर्धक्षकाचे

पद

ररक्त

आहे .

वैद्यकीय

अर्धकाऱ्याींची तीन पदे मींिरू असन
ू त्यापैकी दोन पदे भरलेली आहे त व एक
पद ररक्त आहे . सदर रुग्णालयातील उपलब्ध वैद्यकीय अर्धकारी तसेच
एनएचएम व आयपीएचएस अींतगांत वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींमाफात रुग्णाींना
रुग्णसेवा परु प्रवण्यात येत.े
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(३) वैद्यकीय अर्धक्षकाची पदे पदोन्नतीने व नामननदे शनाने भरण्याची
कायावाही सरु
ु आहे . तसेच वैद्यकीय अर्धकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत
शासनस्तरावर कायावाही सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

गोदािरी खोरे एिाजत्मि जल आराखडयास
अांनतम मान्यता प्रदान िरण्याबाबत
(५९)

*

३९४१४ डॉ.अपि
ू च हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०७७ ला हदनाांि

११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलेल्या बत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हदनाींक १७ िानेवारी, २०१५ रोिी सींपन्न झालेल्हया राज्य िल पररर्दे च्या

बैठकीत हदलेल्हया ननदे शािमाणे गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखडा, राज्य
िल मींडळासमोर सादर करण्यात आला व त्यास राज्य िल मींडळाने हदनाींक
८ मे, २०१५ रोिी तत्वतः मान्यता हदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखडा अींनतम करण्यासाठी

स्र्ापन केलेल्हया तज्ञ सभमतीचा अहवाल हदनाींक १३ िुल,ै २०१७ रोिी
शासनास सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, तज्ञ सभमतीकडून शासनास सादर करण्यात आलेल्हया गोदावरी

खोरे एकाजत्मक िल आराखडयास मख्
ु य सर्चव याींचे अध्यक्षतेखालील राज्य
िल मींडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर आराखडयास राज्य िल मींडळाची मान्यता िाप्त

झाल्हयानींतर मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्हया राज्य िल
पररर्दे च्या बैठकीत मान्यता घेण्याची कायावाही करण्यात येत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्हयास, िस्तत
ु िल आराखडयास अींनतम मान्यता िदान करण्यात
आली आहे काय,
(६)

नसल्हयास,

उक्त

कायावाहीची

सद्य:जस्र्ती

काय

आराखडयास केव्हापयांत मान्यता भमळणे अपेक्षक्षत आहे ?

आहे

व

सदर
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हदनाींक १७ िानेवारी, २०१५ रोिी मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली सींपन्न झालेल्हया पहहल्हया राज्य िल पररर्दे च्या

बैठकीत हदलेल्हया ननदे शािमाणे गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखडा,
हदनाींक ८ मे, २०१५ रोिी मख्
ु य सर्चव याींचे अध्यक्षतेखाली सींपन्न झालेल्हया

राज्य िल मींडळाच्या ७ व्या बैठकीत सादर करण्यात आला. सदर बैठकीत

राज्य िल मींडळाने गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखडयास सहमती
दशावन
ू डॉ.माधवराव र्चतळे , िल तज्ञ याींचे अभभिाय घेऊन राज्य िल
पररर्दे समोर सादर करण्यास मान्यता हदली.
(२) होय.

(३) गोदावरी नदी खोरे अभभकरणाकडून "एकाजत्मक िल आराखडा-गोदावरी

खोरे " हदनाींक ०७/०८/२०१७ रोिी मख्
ु य सर्चव याींच्या अध्यक्षतेखालील राज्य
िल मींडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येवन
ू सदर आराखडा
राज्य िल पररर्दे समोर मान्यतेसाठी सादर करण्यास परवानगी दे ण्यात
आली.

(४) गोदावरी नदी खोऱ्याच्या एकाजत्मक िल आराखड्यास मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ३० नोव्हें बर, २०१७ रोिी झालेल्हया राज्य
िल पररर्दे च्या चतर्
ु ा बैठकीत मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(५) होय.

(६) िश्न उद्भवत नाही.

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयात आरोग्य विभागाने
सीसीहटव्ही यांत्रणा बसविण्याबाबत
(६०)

*

४०७७८ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयातन
ू लहान बालके पळप्रवण्याच्या घ्ना

घडत असताना अनेक रुग्णालयात आरोग्य प्रवभागाने सीसीह्व्ही कॅमेरे
बसप्रवले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच मब
ींु ईतील केईएम, नायर, सायन व कूपर रुग्णालयात अनेक सरु क्षा
रक्षकाींची पदे ररक्त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने शासकीय रुग्णालयात रुग्णाींची सरु क्षा
ु ग
ठे वण्याबाबत कोणत्या उपाययोिना केल्हया वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे . तर्ाप्रप रुग्णालय सरु क्षेच्यादृष्ीने
जिल्हहा

शल्हय

र्चकीत्सक व

वैद्यकीय

अर्धक्षकाना

रुग्णालयाच्या

सवा

भागाींमध्ये सीसी्ीव्ही कायााजन्वत करण्याबाबत हदनाींक १६/०५/२०१७ रोिी
सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.

(२) हे अींशत: खरे आहे . महानगरपाभलका रुग्णालय येर्ील सरु क्षारक्षकाींची

पदाींची पत
ा ा महाराषर सरु क्षा मींडळ तसेच मब
ींु ई ठाणे सरु क्षा मींडळ याींचेकडून
ू त
करण्यात येत आहे .

(३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार रुग्णालयाच्या सवा सींवेदनशील

क्षेत्रामध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींची सप्रु वधा उपलब्ध असावी. यामध्ये नविात
कक्ष व िसत
ू ी पश्चात कक्ष तसेच बालप्रवभागाींचा समावेश आहे . त्या

अनर्
ीं ाने सवा सींबर्ीं धताींना सच
ु ग
ू ना दे ण्यात आल्हया आहेत. राज्यातील आरोग्य
सींस्र्ाींतगात ३६ हठकाणी (जिल्हहा सामान्य रुग्णालये व स्त्री रुग्णालये) येर्े
सीसी्ीव्ही यींत्रणा बसप्रवण्यात आलेली आहे .
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

शशक्षणाधधिारी (प्राथ.) जजल्हा पररषद, रायगड याांना
सक्तीच्या रजेिर पाठविण्याच्या ठरािाबाबत
(६१)

*

४०९१४ अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भशक्षणार्धकारी (िार्.), जिल्हहा पररर्द, रायगड याींना रायगड जिल्हहा

पररर्दे च्या सवासाधारण सभेमध्ये सक्तीच्या रिेवर पाठप्रवण्याबाबतचा ठराव
घेण्यात आला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर ठरावाची अींमलबिावणी झाली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

भशक्षणार्धकारी

(िार्.),

जिल्हहा

पररर्द,

रायगड

याींनी

शासकीय कामात हदरीं गाई करणे, प्रवकास कामे िलींब्रबत ठे वणे, जिल्ह्यातील
लोकिनतननधीींना डावलन
ू गैरपध्दतीने िशासकीय कामकाि करणे, ित्येक

नस्तीवर ननणाय न घेता, वररषठस्तरावर वारीं वार मागादशान व अभभिाय
मागणे तसेच भशक्षणार्धकारी (िार्.), जि.प. रायगड याींच्या िशासकीय

दल
ा तेमळ
ु क्ष
ु े मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, जिल्हहा पररर्द, रायगड याींची खुची
िप्त करण्याचे आदे श न्यायालयाने हदले आहे त अशा ननजषक्रय अर्धकाऱ्यावर
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही. मात्र भशक्षणार्धकारी (िार्.) याींच्या
प्रवरुध्दच्या

तक्रारीचा

अहवाल

०९/०१/२०१८ रोिी घेण्यात आला.

शासनास

पाठप्रवण्याचा

ठराव

हदनाींक

(२) व (३) भशक्षणार्धकारी (िार्भमक) जिल्हहा पररर्द, रायगड याींचेप्रवरुध्द
िाप्त तक्रारीींच्या अनर्
ीं ाने कारवाई करण्यात येत आहे .
ु ग
(४) िश्न उद्भवत नाही.

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

बबलोली तालुिा (जज.नाांदेड) येथे पांतप्रधान आिास योजना ि रमाई

योजनें तगचत लाभधारिाांच्या बँि खात्यािर अनुदान जमा िरण्याबाबत
(६२)

*

४०९०७ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ब्रबलोली तालक
ु ा (जि.नाींदेड) येर्े सन २०१६-१७ या वर्ाामध्ये पींतिधान

आवास योिना व रमाई योिनेंतगात चालू असलेल्हया व बाींधकाम पण
ू ा
केलेल्हया घरकुल लाभधारकाींच्या बँक खात्यावर वेळेवर अनद
ु ान िमा होत

नसल्हयाचे हदनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, काही ग्रामसेवक लाभधारकाींकडून पैसे घेतल्हयाभशवाय सहकाया
करीत नसल्हयामळ
र्चरली येर्ील एका
ु े येर्े सींताप व्यक्त होत असन
ू
लाभधारकाची फाईल गहाळ करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ग्रामसेवक व फाईल गहाळ करणाऱ्या
ु ग
अर्धकाऱ्याींवर कारवाई करुन लाभधारकाींचे अनद
ु ान वेळेवर वा्प करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.

तर्ाप्रप, घरकुल लाभधारकाींनी केलेल्हया बाींधकामाच्या ्प्प्यानस
ु ार

एफ.्ी.ओ. िकक्रया पण
ू ा करुन पी.एफ.एम.एस िणाली द्वारा लाभार्थयाांच्या

खात्यावर रक्कम िमा केली िाते. परीं तु काही ताींब्रत्रक कारणामळ
ु े एफ.्ी.ओ.
केल्हयानींतरही पी.एफ.एम.एस िणालीद्वारे लाभार्थयाांच्या खात्यावर रक्कम
िमा होण्यास काहीसा प्रवलींब होत आहे .
(२) नाही.

(३) व (४) िश्न उद्भवत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपूवा सवा िकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

