महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, हदनाांि ०९ माचच, २०१८ / फाल्गन
ु १८, १९३९ ( शिे )
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

(४)
(५)

(६)

ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री
वििास मांत्री

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री
रोजगार हमी, पयचटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६८
-------------------------------------

उस्मानाबाद जजल््यातील मौजे येरमाळा (ता.िळां ब) ि मौजे तामलिाडी
(ता.तुळजापूर) येथे रॉमा िेअर सेंटर सुरु िरण्याबाबत
(१)

*

१०८२१३

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

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

(१) उस्मानाबाद जिल्ह्यात मौिे येरमाळा (ता.कळीं ब) व मौिे तामलवाडी

(ता.तळ
ु िापरू ) ही मोठी गावे राज्य महामागाावर असन
ू या गावाींपासन
ू िवळपास
६० ते ७० कक.मी. अींतरावर कोठे ही जिल्हहा आरोग्य केंद्र नाही, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

सदरहू ठठकाणी ट्रॉमा केअर सें्र सरु
करण्याबाबत
ु
लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १२ िुल,ै २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास पत्रान्वये मागणी
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानष
ीं ाने मौिे येरमाळा (ता.कळीं ब) व मौिे तामलवाडी
ु ग

(ता.तळ
ु िापरू ) येथे ट्रॉमा केअर सें्र सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) येरमाळा व तामलवाडी येथे ट्रॉमा केअर सें्रची मागणी तनकषानस
ु ार बह
ृ त
आराखडयात समाववष् करण्याची कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शहापरू (जज.ठाणे) येथील भातसा धरणाच्या उजव्या िालव्याची
दे खभाल ि दरु
ु स्तीअभािी झालेली दरु िस्था

(२)

*

१०८९४८

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ) :
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शहापरू (जि. ठाणे) येथील भातसा धरणाच्या उिव्या कालव्याची दे खभाल व
दरु
ु स्तीअभावी

अनेक

ठठकाणी

पडझड

झाली

असल्हयाने

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी िलसींपदा ववभागाला वारीं वार कळवन
ू ही ववभागाने कोणतीच
कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सदर कालव्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) श्री. पाींडुरीं ग महाद ू बरोरा, ववधानसभा सदस्य, शहापरू

याींनी ठद. २४/०७/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कायाकारी अभभयींता, भातसा धरण
व्यवस्थापन ववभाग, भातसानगर याींचेकडे गणेशवाडी-बेंदवड-ताींबडमाळ येथील

भातसा उिवा कालव्याच्या कायाक्षेत्रामधील पल
ू ना-दरु
ु स्त असल्हयाने नववन पल
ू
मींिूरीची मागणी केली आहे .

आजस्तत्वातील पल
ु ाच्या दरु
ु स्तीच्या कामाची तनववदा कायावाही प्रगतीपथावर
आहे .

(२) होय, धरणाच्या उिव्या कालव्याची पाहणी क्षेत्रत्रय अधधकाऱयाींनी केली आहे .
उिवा तीर कालव्याची काही ठठकाणी दरु
ु स्ती तसेच पल
ु ाची दरु
ु स्ती करणे
आवश्यक असल्हयाचे आढळून आले आहे .
(३)

१) उिव्या कालव्याच्या ० ते ५४ कक.मी. मधील आवश्यक ठठकाणी

भरावाची व दे खभाल दरु
ु स्ती कामाींची तनववदा कायावाही प्रगती-पथावर आहे .
पथाचे

२)

पाखरण

कायाक्रमाींतगात

याींत्रत्रकी ववभागाकडून

कालव्याचे

सेवा

गवत काढण्याचे काम २७ कक.मी. पयंत पण
ू ा करण्यात आले असन
ू

उवाररत काम प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बाळगांगा (ता.पेण, जज.रायगड) धरणातील
प्रिल्पग्रस्ताांच्या पुनिचसनाबाबत

(३)

*

१०६४३२

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु
भातखळिर (िाांहदिली पि
ू )च , श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री.सांतोष दानिे

(भोिरदन), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),
श्री.अस्लम

(गह
ु ागर) :

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.भास्िर

जाधि

सन्माननीय मदत ि पन
ु िचसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) बाळगींगा (ता.पेण, जि.रायगड) धरण प्रकल्हपामळ
ु े ववस्थावपत झालेल्हया सहा

ग्रामपींचायतीमधील ९ गावे व १३ वाड्या भमळून ३४४२ बाधधत कु्ुींबाींपक
ै ी ६०
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्क्के कातकरी व ठाकूर आठदवासी समािातील प्रकल्हपग्रस्ताींना दे य असलेला
लाभ तातडीने भमळावा अशी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे डडसेंबर

२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.महसल
ू मींत्री याींच्याकडे तनवेदनादवारे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) तसेच बाळगींगा धरणाचे काम पण
ू ा होत आले तरीही पेण (जि.रायगड)

तालक्
ु यातील वरसई, तनधवली व पररसरातील प्रकल्हपग्रस्ताींचे अदयापही
पन
ु वासन झालेले नसल्हयाने येथील प्रकल्हपग्रस्ताींनी योग्य मोबदला, पन
ु वासन व

इतर मागण्याींसाठी मब
ुीं ई-गोवा महामागाावर खरोशी फा्ा येथे ठदनाींक २९
डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास रास्ता रोको आींदोलन केले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपासाठी भस
ीं ादनाची अधधसच
ू प
ू ना काढून आठ वषााचा

कालावधी होऊनसध्
ु दा शासनाकडून कोणतीच कायावाही झाली नसल्हयामळ
ु े
शेतकरी शेतीच्या कामापासन
ू वींधचत राहीला असन
ू या प्रकल्हपग्रस्त गावातील
सवा मल
ु भत
ू सवु वधा व आठदवासी ववभागाकडून राबववल्हया िाणाऱया ववकास
योिना बींद झाल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार उक्त
प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागण्या पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.
(२) होय.

(३) प्रकल्हपग्रस्ताींच्या भस
ीं ादन व पन
ू प
ु वासनाबाबत जिल्हहाधधकारी रायगड याींनी

प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागणी सींदभाात सींबध
ीं ीत यींत्रणाना अींमलबिावणी करण्याबाबत
सच
ू ना ठदल्हया आहे त. उपजिल्हहाधधकारी (पन
ु वासन), उपववभागीय अधधकारी पेण,
तहभसलदार पेण याींनी धरणग्रस्ताींसमवेत आींदोलनाच्या ठठकाणी िाऊन त्याींच्या

मागण्यासींदभाात चचाा करून त्याींच्या मागण्याींचे तनरसन केले. प्रकल्हपग्रस्ताींच्या

घराींचे/बाींधकामाचे फेरमल्ह
ु याींकनाचे काम पण
ु ा झाले आहे . प्रकल्हपग्रस्ताींच्या

पन
ु वासनासाठी गागोदे खद
ु ा, तनधवली, आींबेघर, वाभशवली व वरसई या ५
गावाींतील भस
ीं ादन करण्यात आले आहे .
ू प
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(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पें च व्याघ्र प्रिल्पाच्या (ता.पारशशिनी, जज.नागपूर) िालव्याच्या
(४)

िडेला सांरक्षि शभांत बाांधण्याबाबत

*

१०५६९३

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा

(१) पें च व्याघ्र प्रकल्हप (ता.पारभशवनी, जि.नागपरू ) येथे ठदनाींक २१ डडसेंबर,

२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास दच
ु ाकीवरुन िाताना दच
ु ाकी घसरुन अतनयींत्रत्रत
झाल्हयाने दच
ु ाकीवरील ततघेिण थे् पेंच प्रकल्हपाच्या कालव्यात पडले त्याींना
वाचववण्यासाठी गेलेली दस
ु री व्यक्तीही पाण्यात वाहून िाऊन त्या चौघाींचा मत्ृ यू
झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार कालव्याच्या पाण्याचा वेग लक्षात घेता कालव्याच्या

कडेला सींरक्षक भभींत उभारण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

ठद.२१.१२.२०१७ रोिी सदर घ्ना घडली असन
ू त्यात चार व्यक्तीींचा

मत्ृ यु झाला.

तथावप सदर घ्नास्थळ पें च प्रकल्हपाच्या डावा मख्
ु य कालव्याचे

सा.क्र.५८६५ मी. चे सेवापथावरील असन
ू हा भाग पेंच व्याघ्र प्रकल्हपाचे भागात
येत नाही.
(२) होय.
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या प्रकरणाची चौकशी पोलीस तनरीक्षक पारभशवनी जिल्हहा नागपरू

याींचेकडून करण्यात येत आहे .

(३) पें च प्रकल्हपाच्या डावा मख्
ु य कालव्याची लाींबी ३२.८५ कक.मी असन
ू त्याची
ववसगा वहन क्षमता ९० घ.मी./सेकींद आहे . घ्नेच्या वेळी डाव्या मख्
ु य
कालव्यातन
ू रब्बी हीं गामातील भसींचनाकरीता २२.६५ घ.मी./सेकींद ववसगा सरू
ु

होता. त्या ठठकाणी पाण्याची खोली १.४० मी. होती. डावा मख्
ु य कालव्याच्या
सेवापथाच्या कडेला सींरक्षक भभींतीचे बाींधकाम करणे ताींत्रत्रक योग्य नाही.
सेवापथावरून खािगी वाहनाींचे आवागमन वजिात आहे . पयाायाने कालव्याच्या
कडेला सींरक्षक भभींत उभारणे अपेक्षक्षत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे जजल््यात राबविण्यात आलेल्या शमशन धन्िांतरी योजनेबाबत
(५)

*

१०५८१८

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

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

(१) पण
ु े जिल्ह्यात राषट्रीय बाल स्वास््य या कायाक्रमाींतगात वैदयकीय उपचार
करण्यासाठी आधथाक पररजस्थती नसणाऱया पालकाींच्या बालकाींसाठी भमशन

धन्वींतरी योिना सरु
ु केल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेच्या माध्यमातन
ू फक्त एकाच मल
ु ाची शस्त्रकक्रया
झाली असन
अिून ४७ मल
ू
ु ाींची शस्त्रकक्रया झाली नसल्हयाने मल
ु ाींच्या
शस्त्रकक्रयेसाठी त्याींचे

पालक ववववध

खासगी, सरकारी आणण

रुग्णालयाींकडे सतत पाठपरु ावा करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

धमाादाय

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार मल
ु ाींच्या शस्त्रकक्रया करण्यासह कामाींमध्ये ठदरीं गाई
करणाऱया सींबधधत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

7
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

धन्वींतरी योिना माहे

ऑक््ोबर, २०१६ ते माचा, २०१७ या

कालावधीमध्ये राबववण्यात आली. त्याअींतगात २४ बालकाींवर यशस्वी शस्त्रक्रीया

करण्यात आल्हया असन
ू उवारीत २४ शस्त्रक्रीया हया, बालकाींची तब्येत अत्यींत

नािूक असणे, त्याींच्यावर वैदयकीय उपचार सरू
ू असणे बालकाींचे पालक
शस्त्रक्रीयेसाठी तयार नसणे, या कारणाींमळ
ु े प्रलींत्रबत आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िरळी (मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा योजना रुग्णालयात
आय.सी.यु. स्थापन िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत

(६)

*

१०४८०४

श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) : सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वरळी (मब
ुीं ई) येथील राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालयात नवीन

आय.सी.य.ु करीता लागणारे मनषु यबळ व यींत्रसामग्र
ु ी यासाठी सम
ु ारे २१ को्ी
रुपयाींची आवश्यकता असन
ू याबाबतचा प्रस्ताव रुग्णालयाने माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकडे पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालयात नवीन आय.सी.य.ु

साठी लागणारे मनषु यबळ व यींत्रसामग्र
ु ी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या प्रस्तावास

मान्यता दे ण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१)

हे अींशत: खरे आहे .

राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय वरळी येथे आय.सी.य.ु स्थापन

करणे सींदभाात रुग्णालयाींकडून Civil व Electrical ची कामे, अततररक्त १०२
नवीन पदाींची तनमीती, ४८ नवीन वैदयकीय उपकरणे व १ नवीन रुग्णवाठहकाची

8
खरे दी व Additional Blood Storage Unit स्थावपत करणे या एकूण ०५
बाबीींकरीता वेगवेगळे प्रस्ताव आयक्
ु त, राज्य कामगार ववमा योिना, मब
ुीं ई या
कायाालयाकडे पाठववण्यात आलेले आहे त.

(२) उपरोक्त ५ बाबीींपक
ै ी Civil कामाकरीता सावाितनक बाींधकाम ववभागामाफात
प्राप्त रु.२८,७१,३४६/- इतक्या रक्कमेचे अींदािपत्रक ठदनाींक २३.०२.२०१८ अन्वये
शासनास प्राप्त झाले असन
ू शासन स्तरावर कारवाई सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाशशि विभागातील जलयुक्त शशिार योजनेच्या िामाांबाबत
(७)

*

१०६०२८

श्री.अननल िदम (ननफाड) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या िलयक्
ु त भशवार योिनेच्या सन २०१६-१७ च्या आराखडयानस
ु ार
तनजश्चत केलेले भौततक आणण आधथाक लक्ष दस
ु ऱया वषीही साध्य करण्यात
नाभशक ववभागाला अपयश आल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार नाभशक ववभागात िलयक्
ु त भशवार योिनेची

अींमलबिावणी प्रभावीपणे करण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्हया
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

9
पालघर जजल््यातील अांगणिाड्यातील मुलाांना पूरि आहार पुरविणाऱ्या
(८)

*

महहला बचत गटाांची दे यिे थिविल्याबाबत

१०९३९१

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि
वपचड (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा
चव्हाण

(इांदापरू ) :

(बागलाण),

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यातील ३ हिार १८३ अींगणवाड्यातील ६ वषााखालील मल
ु ाींना
परू क आहार परु ववणाऱया मठहला बचत ग्ाींची दे यके एकाजत्मक बालववकास

यींत्रणेने मागील नऊ मठहन्याींपासन
ू थकववल्हयाप्रकरणी येथील कष्करी सींघ्नेने

ठदनाींक १६ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास पालघर जिल्हहा पररषदे वर
मोचाा काढून आींदोलन केले व यासींदभाातील मागण्याींचे तनवेदन मख्
ु य कायाकारी
अधधकारी, पालघर जिल्हहा पररषद याींचक
े डे ठदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, पालघर जिल्हहा पररषद याींना
सादर केलेल्हया मागण्याींचे स्वरुप काय आहे,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार मठहला बचत ग्ाींची दे यके अदा करण्यासह प्रततकुल
पररजस्थतीत काम करणाऱया मठहला बचत ग्ाींच्या समस्या सोडववण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे आहे .

(२) कष्करी सींघ्ना, पालघर याींचेकडील तनवेदनामधील मागण्याींमध्ये आहार
परु ववणा-या बचतग्ाींची थकीत त्रबले / मानधन अदा करणेत यावी व

बचतग्ाच्या आधथाक व्यवहारात पारदशाकतेचा अवलींब करणेत यावा असे स्वरुप
आहे .

(३) मठहला बचतग्ाींची दे यके अदा करण्यासाठी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
७.५९ को्ी इतका तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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वपांपरिणे ि म्हाळाांदेिी (ता.अिोले, जज.अहमदनगर) येथील
(९)

*

जलसेतूची िामे पूणच िरण्याबाबत
१०७०८२

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा),

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वपींपरकणे व म्हाळाींदेवी (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) येथील िलसेतच
ू ी
अपण
ू ा कामे पण
ू ा करण्याची मागणी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकडे अकोले येथील
लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक २२ नोव्हें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अकोले येथील लोकप्रतततनधी श्री. वैभवराव मधुकरराव
वपचड, वव.स.स. याींनी मा. मींत्री (िलसींपदा) याींना ठदनाींक १५/१/२०१८ रोिी

सादर केलेले तनवेदन कायाकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास

महामींडळ, औरीं गाबाद याींना ठदनाींक ७/२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये पाठववण्यात
आले आहे .

(२) १) रािुर वपींपरकणे उच्च तलाींक पल
ू -तनळवींड-े २ धरणाचे बड
ु ीत क्षेत्रातील
रािरु वपींपरकणे रस्त्यासाठी प्रवरा नदीवरील उच्च तलाींक पल
ु ाचे काम प्रगतीत

आहे . पल
ु ाचे ४९ ्क्के काम पण
ू ा झाले असन
ू िानेवारी, २०१८ अखेर रु.१७८१.१३
लक्ष खचा झाला आहे .

२) म्हाळादे वी िलसेत-ू उध्वा प्रवरा उिवा कालवा सा.क्र.६७५ मी. येथील

प्रवरा नदीवरील िलसेतच
ू े ५० ्क्के काम पण
ू ा झाले असन
ू माहे िानेवारी, २०१८
अखेर रु.१२९२.२८ लक्ष खचा झाला आहे .

सदरील प्रकल्हपासाठी (तनळवींड-े २) सन २०१७-१८ या आधथाक वषाात

रु.४६.६० को्ी इतका तनधी उपलब्ध करण्यात आला असन
ू कामे प्रगतीपथावर
आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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रुिडी ते माणगाांि ि नरां दे ते नरां दे फाटा (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर)
या रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(१०)

*

१११४९४

डॉ.सजु जत शमणचेिर (हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रुकडी ते माणगाींव (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हहापरू ) या रस्त्यावर अनेक खड्डे
पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयामळ
ु े छो्े -मोठे अनेक अपघात होत असल्हयाचे

माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच नरीं दे ते नरीं दे फा्ा (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हहापरू ) या रस्त्यावरसद्ध
ु ा

मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयामळ
ु े अपघात होत
असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या दोन्ही रस्त्याींची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, पाहणीचे तनषकषा काय आहे त व त्यानस
ु ार या दोन्ही रस्त्याींची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

कक.मी.०/००० ते ३/५०० मध्ये ककरकोळ प्रमाणात रस्त्याची दरु ावस्था

झाली होती. तथावप, सदर रस्त्याची दरू
ु स्ती करून रस्ता वाहतक
ु ीस सजु स्थतीत
ठे वलेला आहे . अपघाताची नोंद तनरीं क आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

नरीं दे ते नरीं दे फा्ा या रस्त्याची एकूण लाींबी १९.४० कक.मी. इतकी आहे .

त्यापैकी साखळी क्र.१६/८०० ते १९/४०० ही लाींबी खराब आहे .तथावप, अपघाताची
नोंद तनरीं क आहे .

(३) सदर दोन्ही रस्त्याींपक
ै ी रूकडी ते माणगाींव ता. हातकणींगले, जि. कोल्हहापरू

या रस्त्याच्या ०/००० ते ३/५०० या ३.५०० कक.मी. लाींबीची पाहणी कायाकारी
अभभयींता, प्रमींग्रासयो, कोल्हहापरू याींनी केलेली आहे .

नरीं दे ते नरीं दे फा्ा या रस्त्याची पाहणी कायाकारी अभभयींता (बाींधकाम),

जि.प.कोल्हहापरू याींनी ठद.१२.०१.२०१८ रोिी केली आहे .
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(४) रूकडी ते माणगाींव ता. हातकणींगले, जि. कोल्हहापरू हा रस्ता प्र.रा.मा.क्र.६

पासन
ू (अततग्रे) रूकडी माणगाव रूई प्रजिमा क्र. २१ ला भमळणारा रस्ता इजिमा
क्र. ३४ असा नमद
ू आहे. रस्त्याच्या एकूण लाींबी १९.४०० कक.मी.पैकी

सा.क्र.०/००० ते ३/५०० कक.मी. इतक्या लाींबीचा रस्ता प्रधानमींत्री ग्रामसडक
योिना कोल्हहापरू या ववभागाने केलेला आहे . सदर रस्ता ककरकोळ खराब झाला
होता. तथावप, दरू
ु स्ती करण्यात आलेली आहे . सध्या रस्ता सजु स्थतीत आहे .

नरीं दे ते नरीं दे फा्ा हा रस्ता वाठार तफा वडगाींव भादोले ला्वडे भें डवडे

खोचीवाठार तफे उदगाींव नरीं दे ते रा.मा.१९२ ला भमळणारा इजिमा २८ असा नमद
ू
असन
ू त्याची एकूण लाींबी १९.४०० कक.मी. इतकी आहे . नरीं दे ते नरीं दे फा्ा

साखळी क्र.१६/८०० ते १९/४०० ही लाींबी खराब असन
ू दरू
ु स्तीसाठी रक्कम
रू.४०.००

लक्ष

इतका

्प्प्या्प्प्याने कामे

खचा

अपेक्षक्षत

आहे .

तनधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

प्रस्तावीत करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे प्रयत्न आहे त.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पालघर जजल््यातील िाघ धरणाच्या पाटाांचे
(११)

*

िाम अपण
ू ाचिस्थेत असल्याबाबत
११३६४२

श्री.हहतें द्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर),

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.पास्िल धनारे (डहाण)ू :
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पालघर जिल्ह्यात शासनाच्या लघु पा्बींधारे स्थातनक स्तर ववभागाकडून

सन १९९४-९५ मध्ये वाघ नदीवर पळसपाड्यािवळ कोट्यवधी रुपये खचा करुन
मोठे धरण बाींधण्यात आले परीं तु धरणाच्या पा्ाींचे काम अधाव् केल्हयामळ
ु े

मोखाड्यातील गावे व पाडे अिन
ू ही पाण्यापासन
ू वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर धरणाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार मोखाडा गावात व आिब
ू ािच्
ू या पाड्याींना पाणी

भमळण्यासाठी धरणाच्या पा्ाींचे काम तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

वाघ नदीवर पळसपाड्यािवळ नसन
वीसपाड्यािवळ वाघ लघु
ू

पा्बींधारे या राज्यस्तरीय योिनेचे काम प्रगतीपथावर असन
ू धरणाचे काम पण
ू ा
झाले आहे .

योिनेचा डावा कालवा पण
ू ा असन
ू उिवा कालवा ९० ्क्के पण
ू ा आहे .

उिव्या कालव्यावर साखळी क्रमाींक ७८९२ ते साखळी क्रमाींक ८६९० यास
ग्रामस्थाींनी ववरोध केल्हयामळ
ु े त्या भागातील पयाायी सींरेखेवरील कालव्याचे काम

प्रगतीपथावर आहे . सदयजस्थतीत ५१० हे क््र भसींचनक्षेत्रापैकी महत्तम १५६
हे क््र प्रत्यक्ष भसींचन झालेले आहे . सदरचा प्रकल्हप हा िन
ू २०१८ पयंत तनधी

उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ा करून मोखाडा तालक्
ु यातील सवा क्षेत्र भसींचनाखाली
आणण्याचे तनयोजित आहे .

(२) प्रकल्हपाच्या कालव्याची उवाररत कामे प्रगतीपथावर असल्हयाने प्रश्न उद्ावत
नाही.

(३) ही पाणी परु वठा योिना नाही. तथावप प्रकल्हप अहवालातील तरतद
ु ीनस
ु ार

वपण्यासाठी ०.१७३ दक्षलक्ष घन मी्र पाणी राखीव ठे वण्यात आले आहे . अदयाप
वपण्याच्या ककीं वा औदयोधगक वापरासाठी पाण्याची मागणी आलेली नाही.

सदर प्रकल्हप हा िन
ु , २०१८ पयंत तनधी उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ा करून

मोखाडा तालक्
ु यातील सवा क्षेत्र भसींचनाखाली आणण्याचे तनयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नळगांगा (जज.बल
ु ढाणा) प्रिल्पातील पाण्याचे ननयोजन िरण्याबाबत
(१२)

*

१०७१४८

श्री.हषचिधचन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.अशमत झनि (ररसोड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यातील नळगींगा प्रकल्हपात पाणी साठा असतानाही पा्बींधारे

ववभागाने पाणीवा्प सींस्थाींना दयावयाचे पाण्याचे तनयोिन न केल्हयामळ
ु े या
प्रकल्हपावर अवलींबन
ू असणाऱया शेतकऱयाींचे रब्बी वपक धोक्यात आल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने शेतकऱयाींच्या वपकाींचे नक
ु ग
ु सान करणाऱया
पा्बींधारे ववभागातील सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्यासह नळगींगा
प्रकल्हपातील पाण्याचे तनयोिन करुन शेतकऱयाींना पाणी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

नळगींगा प्रकल्हपात १५/१०/२०१७ रोिी २८.७३ द.ल.घ.मी. (४१.४४

्क्के) पाणीसाठा उपलब्ध झालेला होता. जिल्हहा पाणी आरक्षण सभमतीने मींिूर

केलेले २.९२ द.ल.घ.मी. त्रबगर भसींचन पाणी आरक्षण वगळुन ठद.०९/११/२०१७
रोिी नळगींगा प्रकल्हपावरील ३२ पाणी वापर सींस्थाींच्या पदाधधकाऱयाीं समवेत
रब्बी हीं गाम २०१७-१८ करीता बैठक घेऊन भसींचनाचे तनयोिन करण्यात आले
असन
ू त्यानस
ु ार भसींचन कायाक्रम राबववण्यात येत आहे.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

गडधचरोली जजल््यातील ग्रामसडि योजनेंतगचत
मांजरु िामे प्रलांबबत असल्याबाबत
(१३)

*

११२००५

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी), श्री.राजेश िाशीिार (सािोली),

डॉ.दे िराि होळी (गडधचरोली) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) गडधचरोली जिल्ह्यात सन २०१५ पासन
ु मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात

मींिुर झालेल्हया २०० को्ीींचे कामाींपक
ै ी फक्त ४ को्ीींची कामे पण
ू ा झाली
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, सदर कामे अपण
ू ा ठे वणाऱया दोषीींवर कारवाई करण्यासह काम
तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) खरे नाही.

(२) होय, जिल्ह्यातील रस्त्याींच्या कामाींच्या तनववदाींना परु े सा प्रततसाद
नसल्हयामळ
ु े कामे ववलींबाने सरु
ु झाली आहे त. त्यामळ
ु े खचााची ्क्केवारी कमी

असल्हयाचे चौकशीमध्ये आढळले. माहे िानेवारी २०१८ पयंत रू. १३.८० को्ी
खचा झाला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) नक्षलग्रस्त व दग
ा क्षेत्र असल्हयाने कामाच्या गतीवर मयाादा आहे त. तथावप
ु म

कामे तातडीने पण
ू ा करण्याकरीता आवश्यक ती उपाययोिना करण्यात येत आहे .
-----------------

अमरािती जजल््यातील २९ शसांचन प्रिल्प पूणच िरण्याबाबत
(१४)

*

१०६५०४

श्री.अशमत

(पांढरपरू ) :
काय :(१)

अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.अशमत झनि (ररसोड),

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.भारत

प्रकल्हपाींचा

समावेश

भालिे

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

अमरावती

जिल्ह्यातील

२९

भसींचन

बळीरािा

िलसींिीवनी योिनेत करण्यात आला असला तरी शासनाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े या

प्रकल्हपाींच्या खचाात तीन ते चारप् वाढ झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त २९ भसींचन प्रकल्हप त्वरीत पण
ु ा करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) बळीरािा िलसींिीवनी योिनेत अमरावती

जिल्ह्यातील ५ मध्यम प्रकल्हप व १८ लघु पा्बींधारे प्रकल्हप अशा एकूण २३
प्रकल्हपाींचा समावेश आहे .

या प्रकल्हपाींच्या ककीं मतीत सवासाधारणपणे दप
ु ्ीने वाढ झाली असन
ू ती

मख्
ीं ादन अधधतनयम २०१३ लागू झाल्हयामळ
ीं ादनाच्या
ु यत्वे नववन भस
ू प
ु े भस
ू प
ककीं मतीत झालेल्हया वाढीमळ
ु े आहे . याभशवाय पन
ु वासन, वनिभमनीचे सींपादन,

पयाावरण मान्यता, प्रकल्हपग्रस्ताींचा ववरोध, प्रकल्हप घ्काींच्या ककीं मतीतील वाढ
इत्यादी कारणामळ
ु े दे णखल ककीं मतीत वाढ झाली आहे .

(२) या योिनेतील प्रकल्हप पण
ू ा करण्यासाठी केंद्रीय अथासहाय्य भमळणेसाठी
पाठपरु ावा सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पूिच विदभाचतील माजी मालगुजारी तलािाांसाठी
(१५)

*

ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

११२७१९

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा)

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पव
ू ा ववदभाातील नागपरू , भींडारा, गोंठदया, चींद्रपरू आणण गडधचरोली
जिल्ह्यातील ६ हिार ८६३ मािी मालगि
ु ारी तलावाींसाठी तनधी न भमळाल्हयाने

पन
ु ववाकासाींची कामे प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास,

त्यानस
ु ार

पव
ू ा ववदभाातील

मािी मालगि
ु ारी

तलावाींच्या

पन
ु ववाकासासाठी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) सन २०१६-१७ मध्ये रु.१२१ को्ी व २०१७-१८ मध्ये रु.४० को्ी असे रु.१६१
को्ी चे ववतरण करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राधानगरी (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील पयचटन
स्थळाांमध्ये सोईसुविधा िरण्याबाबत

(१६)

*

१०७३३३

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा

िळिा), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुपेिर (चांदगड) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पयचटन

(१) राधानगरी (जि.कोल्हहापरू ) तालक्
ु यातील राधानगरी धरण, राधानगरी गवा
अभयारण्य, काळम्मावाडी धरण, वषाा पया्नासाठी प्रभसध्द असणारा राऊतवाडी
धबधबा

आठद

ठठकाण

पया्नाच्या

सोईसवु वधाींपासन
ू

वींधचत

असल्हयाचे

माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या पया्न स्थळाींची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, तदनस
ु ार सदर पया्न स्थळाींमध्ये सोईसवु वधा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. कोल्हहापरू जिल्ह्याच्या पया्न ववकास
आराखड्यामध्ये राधानगरी धरण, काळम्मावाडी धरण,दािीपरू येथे पया्क
तनवास व्यवस्था इत्यादी कामाींचा समावेश असन
ू हा आराखडा शासनाच्या
ववचाराधीन आहे . तसेच जिल्हहा वावषाक योिनेअत
ीं गात सन २०१७-२०१८ मध्ये

रू.५६.०४ लक्षची ३ कामे मींिूर करण्यात आली आहे त. तर तनसगा पया्न
योिनेतन
ू रू.५३.७५ लक्षच्या ववववध कामाींना मींिरु ी दे ण्यात आली आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नीरा (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) नदीिरील िोल्हापूरी पध्दतीच्या
बांधाऱ्याांचे अनेि दरिाजे तुटल्याबाबत

(१७)

*

१११६१२

श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नीरा (ता.माळभशरस, जि.सोलापरू ) नदीवरील सवा कोल्हहापरू ी पध्दतीच्या

बींधाऱयाींचे अनेक दरवािे त्
ु ल्हयाने बींधाऱयातील ५० ्क्के पाणी वाहून गेल्हयाने
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पाण्याची तीव्र ्ीं चाई तनमााण झाली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत स्थातनक नागररकाींनी व लोकप्रतततनधीींनी मा.िलसींपदा

मींत्री याींच्याकडे वारीं वार तक्रार करुनही याबाबत कोणतीच कायावाही झालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार नीरा नदीवरील कोल्हहापरू ी बींधाऱयाींचे नवीन दरवािे
बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) तनरा नदीवरील एकूण ८ कोल्हहापरू पध्दतीचा बींधाऱयाींपक
ै ी माहे सप््ें बर ते
नोव्हें बर २०१७ दरम्यान ४ को.प.बींधाऱयाकरीता याींत्रत्रकी सींघ्नेकडून एकूण ६४६
नवीन तनडल्हस प्राप्त करुन बसववण्यात आल्हया व आवश्यक पाणीसाठा करण्यात

आला आहे . तसेच एका को.प.बींधाऱयामधील नादरु
ु स्त तनडल्हसची दरु
ु स्ती करुन
आवश्यक पाणीसाठा करण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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पुणे जजल्हा पररषदे िडे असलेल्या रस्त्याांच्या दे खभाल ि
दरु
ु स्तीसाठी ननधी शमळण्याबाबत

(१८)

*

१०५३०३

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.हदलीप िळसे-पाटील

(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िजचत), श्री.मिरां द
जाधि-पाटील

(िाई),

श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाटील
(तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण) :
काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पण
ु े जिल्ह्यातील एकूण १९००० कक.मी रस्त्याच्या लाींबीपैकी १२५०० कक.मी
लाींबीचे रस्ते पण
ु े जिल्हहा पररषदे कडे दे खभाल व दरु
ु स्तीसाठी असन
ू सदर
रस्त्याींसाठी शासनाकडून जिल्हहा पररषदे ला प्रततवषी रुपये २०० को्ी रुपयाींचा

तनधी भमळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र रस्ते दरु
ु स्ती, नत
ु नीकरण व
दे खभालसाठी केवळ ५७ को्ी रुपयाींचा तनधी उपलब्ध करुन ठदला िातो, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा पररषदे च्या उत्पन्नाची शल्ह
ु लक साधने व त्यापासन
ू
जिल्हहा पररषदे ला भमळणारे अत्यल्हप उत्पन्न ववचारात घेता ९० ्क्के ग्रामीण
रस्त्याच्या दे खभाल व दरु
ु स्तीचा आधथाक ताण जिल्हहा पररषदे वर पडत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार जिल्हहा

पररषदे ला इतर जिल्हहा मागा व ग्रामीण मागा याींच्या दरु
ु स्ती, नत
ु नीकरण व
दे खभालीसाठी वाढीव तनधी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) व (२) अींशत खरे आहे .

(३) सींपण
ू ा राज्यामध्ये जिल्हहा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व इतर

जिल्हहा मागा रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योिनेनस
ु ार एकूण लाींबी
२,३६,८९०.०५ कक.मी. इतकी असन
ू अजस्तत्वातील लाींबी २,०३,९९७.०० कक.मी.

इतकी आहे . पण
ु े जिल्हहा पररषदे अींतगात ग्रामीण मागा व इतर जिल्हहा मागा
रस्त्याींची एकूण लाींबी १२,४७८.२०
१२,४७८.०० कक.मी. आहे .

कक.मी. इतकी असन
ू अजस्तत्वातील लाींबी

सदर रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाकडे उपलब्ध असलेल्हया तनधीचे

वा्प रस्त्याींच्या लाींबीच्या व मानव ववकास तनदे शकाच्या प्रमाणात करण्यात
येत.े

रस्ते व पल
दरु
ू
ु स्ती परररक्षण कायाक्रम तसेच जिल्हहा वावषाक

योिनेअत
ीं गात ग्रामीण मागा व इतर जिल्हहा मागा याींच्या दे खभाल दरु
ु स्तीसाठी

पण
ु े जिल्हहा पररषदे स सन २०१६-१७ या आधथाक वषाासाठी रु.७५.६५ को्ी व सन
२०१७-१८ करीता रु. ६२.८४ को्ी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सोलापूर जजल््यातील उजनी डाव्या िालव्यािरील
पुलाचे िाम अपूणच असल्याबाबत

(१९)

*

११२२०६

श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जिल्ह्यातील उिनी डावा कालवा कक.मी. ४७ व कक.मी. २६ येथील
रस्ता व पल
ु बाींधणेसाठी पा्बींधारे ववभागाने सन २०१४-१५ मध्ये मींिुरी ठदलेली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यावरील कक.मी. ४७ मधील पल
ु ाचे काम अींशत: सरु
ु करून बींद

करण्यात आल्हयाचे तसेच कक.मी. २६ मधील पल
ु ाचे काम चार वषाापासन
ू सरु
ु
झालेले नसल्हयाचे तनदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार उक्त ठठकाणच्या रस्ते व पल
ु ाचे काम ववहीत मद
ु तीत
पण
ु ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

ठे केदाराने सा.क्र.४६/९०० येथील पल
ु ाचे कामातील अींत्याींधर व प्रस्तींभ

सींधानकाचे काम केले असन
ु स्लॅ बचे काम केले नाही. तसेच कक.मी. २६ मधील
पल
ू ाचे काम चालू केले नाही.

(३) व (४) ठे केदारास काम सरू
ु करून कामाची गती राखणेबाबत वेळोवेळी
ववभागाने पत्रव्यवहार केला आहे . परीं तु ठे केदाराकडून अपेक्षक्षत प्रततसाद न
भमळाल्हयामळ
ु े , तनववदा शतीनस
ु ार कायावाही करण्यात येत आहे . शासनाच्या

प्रचभलत तनयमानस
ु ार सदरच्या कामाची तनववदा नव्याने तनजश्चत करून काम
हाती घेण्यात येईल.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे शहर, पाचगाि पिचती, िारजे ि बािधन या िनक्षेत्राच्या
सीमाशभांतीचे िामात झालेला गैरव्यिहार

(२०)

*

१०५०५८

श्री.शभमराि तापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहर, पाचगाव पवाती, वारिे, बावधन या वनक्षेत्राभोवती राखीव वनाींचे

सींरक्षण करण्याकररता शासनाकडून प्राप्त रुपये १६२२.७१ लक्ष अनद
ु ानाच्या
कामातील २०.८३३ कक.मी. लाींबीच्या सीमाभभींतीचे कामात गैरव्यवहार झाल्हयाचे
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त गावाच्या वनक्षेत्राभोवती राखीव वनाींचे सींरक्षण व

अततक्रमण रोखण्यासाठी शासनाकडून प्राप्त रुपये १६२२.७१ लक्ष अनद
ु ानातन
ू
झालेल्हया सीमाभभींतीच्या कामाची तनववदाप्रकक्रया, कींत्रा्दारास दे यके अदा
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केल्हयाचा तपशील व कामाींचे अींदािपत्रक इत्यादी माठहती दे ण्यास सींबधीं धत
ववभाग दल
ा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीमध्ये काय आढळून आले व त्यानस
ु ार शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) पण
ु े वन ववभागातील वनक्षेत्राच्या सींरक्षणासाठी

राखीव वनाभोवती सम
ु ारे ५१८१ मी. लाींबीची सींरक्षण भभींत बाींधण्याकररता सन

२०१६-१७ मध्ये ववभागाकडून योिनेअत
ीं गात रु. ३७७.३८ लक्ष तसेच राज्य
कॅम्पाींतगात रु. ९४.९६ लक्ष असे एकूण रु. ४७२.३४ लक्ष तनधी ववतरीत करण्यात
आला होता. सदर ववतरीत तनधीतन
ू सींरक्षण भभींतीचे बाींधकाम करण्यात आले

आहे . प्रकरणी कोणताही आधथाक गैरव्यवहार झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आले नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मौिे बावधान येथे वनक्षेत्राची मोिणी न करता वन हद्दीच्या आत

सींरक्षक भभींत बाींधल्हयाचे तनदशानास आल्हयाने तसेच मौिे म्हाळींु गे येथील सींरक्षक
भभींत सलग न बाींधता त्
ु कररत्या बाींधल्हयाने तत्कालीन वनक्षेत्रपाल, भाींबड
ु ाा
याींच्यावर दोषारोप पत्र बिावण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िोल्हापरू येथील छत्रपती प्रशमलाराजे शासिीय रुग्णालयातील
(२१)

*

साांडपाणी प्रकक्रया प्रिल्प बांद असल्याबाबत

१०९७४६

श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू येथील छत्रपती प्रभमलारािे शासकीय रुग्णालयातील साींडपाणी

प्रकक्रया प्रकल्हप बींद असल्हयामळ
ु े मैलाभमश्रीत व रसायनयक्
ु त साींडपाणी थे्

पींचगींगा नदीत भमसळत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, छत्रपती प्रभमलारािे शासकीय रुग्णालयातील कचरा उठववण्याचा

ठे का असणाऱया खािगी कींपनीचे दे यक गेले दहा मठहने स्थधगती असल्हयामळ
ु े

कींपनीकडून कचरा उचलण्यास ववलींब होत असल्हयाची बाब तनदशानास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानष
ीं ाने
ु ग
याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

(२) हे अींशत: खरे आहे . छत्रपती प्रभमलारािे सवोपचार रूग्णालय, कोल्हहापरू
येथील िैववक कचरा उचलण्याचे काम मे. नेचर इन तनड या सींस्थेमाफात

करण्यात येत.े सदर सींस्थेचे माहे डडसेंबर, २०१७ चे दे यक प्रलींत्रबत असन
ू सदर

दे यक कोषागार कायाालय, कोल्हहापरू याींचे कडे सादर करण्यात आले आहे . सदर
दे यक पाररत होताच ते सबींधधत कींपनीस अदा करण्यात येईल. तथावप, सदर

कींपनीचे माहे मे, २०१७ ते माहे नोव्हें बर, २०१७ दे यक कींपनीस अदा करण्यात
आले आहे . तसेच, माहे िानेवारी, २०१८ चे दे यक सींबधीं धत कींपनीमाफात अदयाप
रूग्णालय प्रशासनास प्राप्त झालेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पण
ु े जजल््यातील प्रधानमांत्री आिास योजनेची
िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(२२)

*

१११९५८

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल्ह्यात प्रधानमींत्री आवास योिनेंतगात सन २०१६-१७ मध्ये १३
तालक्
ु यात भमळुन एकूण ८१६३ घराींचे लक्ष असताींना ववववध कारणामळ
ु े या

योिनेची कामे सींथ गतीने सरु
ु असल्हयाने प्रधानमींत्री आवास योिनेची फक्त १
हिार ३३८ कामे पण
ु ा झाली असन
ू ६ हिार ८२५ घराींची कामे ववववध ्प्यात
प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ततसऱया ्प्प्यातील घराींची कामे प्रलींत्रबत असल्हयाने जिल्हहा

ग्रामीण ववकास यींत्रणेकडून फक्त १९ ्क्के लाभाथांना अनद
ु ान ववतरीत
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबतची चौकशी करुन प्रधानमींत्री आवास योिनेची कामे
तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

साांगली जजल््यातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाांमधील
िीज परु िठा खांडीत िेल्याबाबत
(२३)

*

१०७९३३

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदाींच्या तब्बल ४९९ शाळाींमध्ये वीिच
नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील १ हिार ७०२ शाळाींपक
ै ी १ हिार ३०९ शाळाींमध्ये

कायमस्वरुपी ककीं वा तात्परु ती वीि आहे परीं तु यापैकी अनेक शाळे तील भशक्षकाींना

स्वखचााने माभसक भाडे दे ऊन शाळे च्या शेिारील घरातन
ू वीि घ्यावी लागत
असल्हयाचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, तदनस
ु ार यास िबाबदार असणाऱयाींवर कारवाई करण्यासह उक्त

शाळाींना वीि परु ववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

साींगली जिल्हहा पररषदे च्या ५८९ शाळाींमध्ये थकीत ववि दे यकामळ
ु े ववि

परु वठा खींडीत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

व (४) साींगली जिल्हहा पररषदे च्या शाळा दरु
ु स्ती व दे खभालीसाठी ४%

सादील अनद
ु ानातन
ू प्राधान्याने ववि दे यक अदा करण्याबाबत तालक
ु ा तनहाय

तनधी वा्प करण्यात आले आहे . तथावप, ४% सादील अनद
ु ान दे खभाल व

दरु
ु स्तीसाठी अपरु ा असल्हयाने या वषााच्या सादील अनद
ु ान प्राप्त करुन
घेण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील विविध गािाांमधील
(२४)

*

वििास िामाांना २५१५ अांतगचत मांजूरी दे ण्याबाबत

११३१८१

श्री.एिनाथराि खडसे (मक्
ु ताईनगर) :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) रावेर (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील ववववध गावाींमध्ये मल
ु भत
ू सेवा उपलब्ध

करुन दे ण्यासाठी २५१५ या लेखाभशषाातग
ीं त
ा कामाचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले
असन
ू सदर कामाींबाबतचे प्रस्ताव अदयापी मींिूर झालेले नसल्हयाने सदरहू
ववकास कामाींबाबत ठदनाींक २४ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
लोकप्रतततनधीींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना तनवेदन ठदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर तनवेदनानस
ु ार प्रस्तावाींना मींिरू ी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) मा.लोकप्रतततनधीींनी सच
सवु वधा परु ववणे
ु ववलेल्हया गावाींतगात मल
ु भत
ू

(लेखाशीषा २५१५ १२३८) या योिनेंतगात राज्यातील लोकप्रतततनधीींकडून प्राप्त
झालेल्हया प्रस्तावाींना सदर योिनेंतगात उपलब्ध तनधी च्या मयाादेमध्ये मींिूरी
दे ण्याची कायावाही शासन स्तरावर अदयाप सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नागपरू जजल््यातील िुष्ट्ठरोग रुग्णाांना औषधे ि व्यायामाची
साहहत्य उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२५)

*

१०४७८५

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.िालीदास

िोळां बिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू

ग्रामीण), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.सांजय परु ाम
(आमगाि), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी),
श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड),
श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल),

श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापरू ), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.हदलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.योगेश सागर
(चारिोप), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती
ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमत झनि (ररसोड),
श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.सनु नल िेदार
(सािनेर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ),

श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
रे ड्डी (रामटे ि),
ू )च , श्री.डड मल्लीिाजन
ूच
श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाि शहर), श्री.बळीराम शसरसिार
(बाळापरू ) :
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) केंद्र व राज्य शासनाकडून कृषठरोग तनयींत्रणासाठी प्रत्येक वषी कोट्यवधी
रुपये खचा केला िात असताींनाही सवााधधक कृषठरुग्ण नागपरू जिल्हहयात
आढळून आल्हयाचे नक
ु तेच माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, नागपरू जिल्ह्यात सवााधधक कुषठरुग्ण आढळून आलेले

असतानाही येथील कुषठरुग्णाींना मागील दोन वषांपासन
ू आवश्यक औषधाींसह
व्यायामाचे साठहत्य उपलब्ध झाले नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, जिल्हहा कुषठरोग तनमल
ूा न सोसाय्ीकडून सींबधीं धत साठहत्याची
खरे दी झाली नसल्हयाने सन २०१६-१७ चा तनधी परत गेला असन
ू सन २०१७-१८
चा तनधीही परत िाण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, नागपरू वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्याींत कुषठ रुग्णाींना
आवश्यक असलेल्हया व्यायामाच्या साठहत्याींची खरे दी करण्यात आलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, नागपरू जिल्ह्यातील कुषठरुग्णाींना औषधाींसह व्यायामाचे
साठहत्य उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत व सींबधीं धत दोषी अधधकाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

कुषठरुग्णाींना बहुववध औषधोपचार केंद्र शासनाकडून मोफत ठदला िात
असन
ू िानेवारी २०१८ अखेर शोधलेल्हया ६५६ रुग्णाींवर मोफत औषधोपचार सरु
ु
करण्यात आलेला आहे . कुषठप्रततकक्रया (लेप्रा ररॲक्शन) आलेल्हया रुग्णाींना

आवश्यक औषधे प्राथभमक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय या ठठकाणी मोफत
उपलब्ध आहे त. या औषधाींचा मागील दोन वषाापासन
ू कोणताही त्
ु वडा झालेला
नाही.

(३) हे खरे नाही.

ताींत्रत्रक अ्ीींची पत
ा ा न झाल्हयाने सन २०१६-१७ मध्ये रुग्णोपयोगी
ू त

साठहत्याचा केंद्र शासनाचा तनधी अखधचात राठहला होता. सदर अखधचात तनधी

परत न िाता सन २०१७-१८ या वषाासाठी उपलब्ध झालेला आहे व त्यानस
ु ार

खचा करण्यात आलेला आहे . सन २०१७-१८ या आधथाक वषाामध्ये प्राप्त झालेला
तनधी खचा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(४) हे खरे नाही.
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सन २०१६-१७ या आधथाक वषाात प्राप्त झालेला अखधचात तनधी

राज्यातील इतर जिल्ह्यातील कुषठरुग्णाींना आवश्यक असणारी परू क औषधी व
साठहत्य खरे दीसाठी खचा करण्यात आली आहे . सन २०१७-१८ या आधथाक वषाात

राज्यातील सवा जिल्ह्यामध्ये परू क औषधी व साठहत्ये खरे दी करण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .

(५) राज्य स्तरावर नागपरू जिल्ह्यात औषधी न भमळालेबाबत कोणतीही लेखी

स्वरुपात तक्रार आलेली नाही तथावप तनयमाींनस
ु ार राज्यस्तरावरुन राषट्रीय
ग्रामीण आरोग्य अभभयान या तनधीचा ववतनयोग करणेबाबत स्वयींस्पष् सच
ू ना
जिल्ह्याींना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

जिल्हहास्तरीय खरे दी प्रकक्रया तनयमाींच्या अधधन असल्हयाने सहाय्यक

सींचालक याींना तनयमाींच्या अधधन राहून मख्
ु य कायाकारी अधधकारी याींचे
मान्यतेने सदर प्रकक्रया राबवावी लागते त्यानस
ु ार आवश्यक औषधे व साठहत्य
खरे दी करणेबाबत राज्यस्तरावर सच
ू ना तनगाभमत करण्यात आलेल्हया आहे त.

खरे दी प्रकक्रयेच्या बाबतीत अधधकाऱयाींकडून ठदरीं गाई आढळून न आल्हयाने

सदर अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील छत्रपती सांभाजी महाराजाांच्या
स्मारिाचे िाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत
(२६)

*

१०६०६३

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींगमेश्वर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील कसबा गावात ३२ वषाापव
ू ी म्हणिेच

११ माचा, १९८६ साली छत्रपती सींभािी महारािाींचे स्मारक उभारण्याकररता
भभु मपि
ू न करण्यात आले असन
ू या स्मारकाींकररता ३५ लाख खचा करण्यात
येऊनही अदयापी स्मारकाचे काम अपण
ू ाावस्थेत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबतची चौकशी करुन छत्रपती सींभािी महारािाींच्या

स्मारकाचे काम तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) व (२) होय. अींशत: खरे आहे .

छत्रपती सींभािी महाराि स्मारकाचा ताबा व मालकी “छत्रपती सींभािी

महाराि स्मारक मींडळ रत्नाधगरी” या खािगी सींस्थेचा आहे . सदरहू सींस्थेने
अधाव् सोडलेले काम कोकण ववकास कायाक्रम अींतगात सन २००४-०५ मध्ये रु.

१३.५१ लाख व तदनींतर “क” वगा पया्न अींतगात सन २००८-०९ मध्ये व सन
२०११-१२ मध्ये रु. ३५.९८ लाख इतका तनधी खचा करण्यात आला आहे . सदर

कामाचा ताबा ठद. २६.७.२०१२ च्या पत्रान्वये स्मारक मींडळाकडे ठदला असन
ू

स्मारकाचा ताबा व मालकी खािगी सींस्थेची असल्हयामळ
ु े स्मारकाची दे खभाल
दरू
ु स्ती शासनस्तरावरून करण्यास मयाादा येत असल्हयामळ
ु े ठद. २.३.२०१७ च्या

पत्रान्वये स्मारकाची दे खभाल दरू
ु स्ती स्मारक मींडळाने करणेबाबत कळववण्यात
आले आहे . तसेच स्मारक मींडळातील काही सदस्य मयत असल्हयामळ
ु े नववन
सभमती गठीत करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

परभणी जजल््यातील जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील सीटीस्िॅन
मशीन ि शस्त्रकक्रया गह
ृ बांद असल्याबाबत

(२७)

*

१०५९६६

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि
दे शमख
ु (लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमचला

गावित (इगतपरू ी), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि
मध्य), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल्ह्यातील जिल्हहा सामान्य रुग्णालयातील सी्ीस्कॅन मशीन गत

एक वषाापासन
ू नादरु
ु स्त असन
ू शस्त्रकक्रया गह
ू बींद
ृ मागील ६ मठहन्याींपासन
असल्हयामळ
ु े रुग्णाींना तपासणी व उपचारासाठी खािगी रुग्णालयात िावे लागत
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असल्हयाने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ च्या चौ्या
आठवड्यात तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करुन सी्ीस्कॅन मशीन दरु
ु स्त व शस्त्रकक्रया
गह
ृ कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

सावाितनक व खािगी भागेदारी अींतगात रे डडओडायग्नोस््ीक सव्हीसेस

अींतगात जिल्हहा रुग्णालय, परभणी येथील सी.्ी.स्कॅन मशीन ठद.१९.०३.२०१५
रोिी उपजिल्हहा रुग्णालय, मख
ु ेड, जि.नाींदेड येथे स्थलाींतरीत करण्यात आले.

तथावप, गरिु व अत्यवस्थ रुग्णाींसाठी स्थातनक सी.्ी. स्कॅन यींत्रधारकासोबत
सन २०१४-१५ मध्ये करार करण्यात आलेला आहे . त्यामधून सी.्ी. स्कॅन सेवा
उपलब्ध करुन ठदलेली आहे . जिल्हहा रुग्णालय, परभणी येथील ५ शस्त्रकक्रया गह
ृ ,

अस्थीव्यींग रूग्णालय येथील २ शस्त्रकक्रया गह
ृ आणण नेत्र ववभागातील १
शस्त्रकक्रया गह
ू , माधगल ६ मठहन्यात सदरील ठठकाणी एकही
ृ कायााजन्वत असन
शस्त्रकक्रया गह
ृ बींद नव्हते. सदरील शस्त्रकक्रया गह
ृ ात तनयभमतपणे शस्त्रकक्रया
करण्यात येत आहे त.

(२) ठद. १५.०९.२०१७ च्या शासन तनणायान्वये ३१ सी.्ी. स्कॅन यींत्रे खरे दी

करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असन
ू , जिल्हहा रूग्णालय, परभणी
करीता नवीन सी.्ी. स्कॅन मशीन उपलब्ध करून दे ण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राळे गाि (ता.राळे गाि, जज.यितमाळ) येथील बेंबळा प्रिल्पाच्या
(२८)

*

िालव्याचे िाम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत

११०७४३

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राळे गाव (ता.राळे गाव, जि.यवतमाळ) बेंबळा प्रकल्हपाच्या कालव्याची तनमीती

कळीं ब, राळे गाव, बाभळ
ु गाव व मारे गाव तालक्
ु यातील क्षेत्र भसचींनासाठी करण्यात

आली असन
ू ४० हिार हे क््र भसींचनाचे उठदष् असताींना अधे व अपण
ू ा
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कालव्याींमळ
ु े फक्त १० हिार भसींचन होत असल्हयाचे ठदनाींक १५ डडसेंबर, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बेंबळा प्रकल्हप ववभागाने मख्
ु य कालवे कच्चे मातीचे, उपकालवे

ववतरीका अपण
ु ा व तनकृष् दिााचे बाींधकाम केल्हयामळ
ु े त्या भागातील
शेतकऱयाींच्या शेतात कालव्याचे पाणी णझरपन
ू शेती वपकाींचे नक
ु सान होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार बेंबळा

प्रकल्हपाव्दारे बाींधण्यात आलेले अपण
ू ा कालवे पण
ू ा करण्यासह दोषीीं अधधकारी व
कींत्रा्दार याींचेवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

बेंबळा प्रकल्हप बाींधकामाधीन व प्रगतावस्थेत असन
ू कालव्यावरील

प्रकल्हपीय भसींचन क्षमता ४७००० हे . इतकी असन
ू त्यापैकी िून २०१६ अखेर
३३८३० हे . इतकी भसींचन क्षमता तनभमाती झालेली आहे .

सन २०१७-१८ मध्ये या भागात पाऊस कमी झाल्हयाने धरणामध्ये २८

्क्के इतका िलसाठा झालेला आहे . जिल्हहाधधकारी, यवतमाळ याींनी वपण्याचे

पाण्यासाठी पाणी आरक्षण केल्हयामळ
ु े भसींचनासाठी उपलब्ध पाण्यातन
ू चालू वषी
सम
ु ारे १०,००० हे . क्षेत्रावर भसींचन झाले आहे .
(२) हे खरे नाही.

बेंबळा प्रकल्हपाच्या मख्
ु य कालव्यास सींधानक अस्तरीकरण असन
ू या

वरील ववतरीका व लघप
ु ा् हे अस्तरीकरण ववरठहत आहे . मख्
ु य कालव्याची कामे

पण
ू ा झालेली असन
ू कक.मी. १ ते ६१ पयंतचे भागात २०१० पासन
ू भसींचन सरू
ु
आहे . त्यामळ
ु े सदर कामास दे खभाल व दरु
ु स्ती करणे आवश्यक असन
ू तनधी
उपलब्धतेनस
ु ार सदर कामे करण्याचे तनयेािन आहे .

कक.मी. ६१ पढ
ु ील ववतररका व लघप
ु ा्ाची कामे

प्रगतीत असल्हयाने/

अधाव् असल्हयाने भसींचनाचे वेळी कालव्याचे पाणी णझरपन
ू शेतीचे थोड्याफार

प्रमाणात नक
ु सान होते. तथापी कालवा व ववतरण व्यवस्थेची कामे पण
ू ा
झाल्हयानींतर यावर तनयींत्रण भमळववणे शक्य होईल.
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(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धळ
ु े जजल््यातील जलयुक्त शशिार योजनेच्या िामाांबाबत
(२९)

*

१०५६१३

(इगतपरू ी),

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्रीमती ननमचला गावित

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.िषाच

गायििाड

(धारािी),

श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ु
ुां ादे िी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), डॉ.पतांगराि

िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

(१) धळ
ु े जिल्ह्यातील ९५ गावाींमधील िलयक्
ु त भशवार योिनेच्या ततसऱया
्प्प्यासाठी १४८० कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असताींना या

कामाींपक
ै ी सदय:जस्थतीत केवळ सहा कामे पण
ू ा झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मान्यता दे ण्यात आलेली कामाींसाठी तनधी उपलब्ध करुन कामे
पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) मद
ृ व िलसींधारण ववभाग शासन तनणाय ठद.२२ मे, २०१७ व ठद.०७ िून,

२०१७ अन्वये धळ
ु े जिल्ह्यास अनक्र
ु मे रू.१४.०४ को्ी व ९.०३ को्ी असा एकूण
रू.२३.०७ को्ी तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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माणगाांि-शशिापूर (ता.िुडाळ, जज.शसांधद
ु ग
ु च) मागाचिर असलेल्या िली
नदीच्या बाजूला सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत

(३०)

*

१०९४४४

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सािचजननि

बाांधिाम (सािचजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) माणगाींव-भशवापरू (ता.कुडाळ, जि.भसींधद
ु ग
ु )ा मागाावर असलेल्हया कली

नदीच्या बािूने रस्ता खचून वाहतक
ु ीस धोका तनमााण झाला असल्हयाने रस्ता व
नदीच्या

बािल
ू ा

सरीं क्षण

भभींत

बाींधावी

अशी

मागणी

ग्रामस्थाींनी

व

वाहनचालकाींनी जिल्हहा पररषदे च्या सावाितनक बाींधकाम ववभागाकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार रस्ता व नदीच्या बािल
ू ा सींरक्षण भभींत बाींधण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही
प्रश्नाींककत

रस्ता

माणगाींव-आींबेरी-वाडोस

रस्ता

प्रजिमा

५१

व

वाडोस-भशवापरू भशरभशींगे रस्ता रा.मा.१९० चा भाग आहे . या रस्त्याच्या काही

भागात कली नदी रस्त्याच्या िवळून वाहते. या भागात रस्ता सजु स्थतीत आहे .
कुठे ही सींरक्षण भभींत बाींधण्याची आवश्यकता नाही.
-----------------

राज्यात शहरी ि ग्रामीण भागात िुपोषणात झालेली िाढ
(३१)

*

१०४८९६

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ), श्री.भरतशेठ गोगािले

(महाड), अॅड.गौतम चाबि
ु स्िार (वपांपरी), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर),

अॅड.सांजय धोटे (राजूरा), श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री.िुणाल पाटील
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(धुळे ग्रामीण), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतिसा), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू
ग्रामीण), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
िडेगाि), श्री.अशमन पटे ल (मब
ू
ुां ादे िी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.विजय

िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), डॉ.आशशष दे शमख
(िाटोल), श्री.राजाभाऊ
ु

(पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.सरु े श लाड (िजचत), श्रीमती ज्योती िलानी
(उल्हासनगर) :

सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेच्या अहवालानस
ु ार ६ लाख २९

हिार ४२९ बालके कमी विनाची असल्हयाची माठहती ठदनाींक १५ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात ववशेषत: जिवती (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यात माहे एवप्रल, २०१७
ते डडसेंबर २०१७ मध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधधक झाल्हयाचे तनदशानास आले आहे

तसेच िळगाव जिल्हहा पररषदे च्या मठहला व बालकल्हयाण ववभागाच्या

आकडेवारीनस
ु ार माहे िानेवारी ते नोव्हें बर, २०१७ या ११ मठहन्याींत ८९

बालकाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू या जिल्हहयात १११ बालके तीव्र कुपोवषत तर ४२०
बालके मध्यम कुपोवषत आढळून आले आहे तसेच धुळे जिल्ह्यात २४८ बालके

कुपोवषत, रायगड जिल्ह्यातील १५ तालक्
ु यात १९६ अततकुपोवषत बालके आढळून
आल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शहरी भागात दर १० हिार मल
ु ाींमागे तीव्र कुपोषणाचे प्रमाण ४
ते ५ ्क्के आणण मध्यम कुपोषणाचे प्रमाण ८ ते १० ्क्के आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, सदर चौकशीअींती शहरी व ग्रामीण भागातील कुपोषणाची

समस्या पण
ा णे सींपववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
ू प
येत आहे

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

(२) सदरचे बालमत्ृ यू हे कुपोषणामळ
ु े झालेले नसन
ू इतर वैदयकीय कारणाींमळ
ु े
झालेले आहे त. यात तनयत वेळेपव
ू ी िन्मलेली बालके (वप्र मॅच्यअ
ु र डडभलव्हरी)

तापामळ
ु े , व्हॉल्हवचा आिार, न्यम
ु ोतनया, डायररया इत्याठद आिारामळ
ु े बालमत्ृ यू
झालेले आहे त.
(३) नाही.
(४) नाही.

(५) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगात अींगणवाडयातील ०-६ वयोग्ातील
बालके, गभावती, स्तनदा माता, ककशोरवयीन मल
ु ी याींना - १) परु क पोषण

आहार २) आरोग्य तपासणी ३) सींदभा सेवा ४) अनौपचारीक पव
ू ा शालेय भशक्षण
५) लसीकरण ६) आहार व आरोग्य इ. सेवा तनयभमत दे ण्यात येत आहे त.

ग्रामीण, नागरी व आठदवासी क्षेत्रातील लहान बालकाींच्या कुपोषणावर

प्रभावीपणे मात करण्यासाठी ग्राम बाल ववकास केंद्र (VCDC) योिना सरु
ु
करण्याबाबत प्रभशक्षण व सव्हे क्षण सरु
ु करण्यात आले आहे .

३ ते ६ वषा वयोग्ातील लाभा्यांना तािा गरम आहारामध्ये सध
ु ाररत

पध्दतीने पाककृती तनजश्चतीचे काम सरु
ु आहे . तीव्र कुपोवषत मल
ु ाींची तनयभमत

आरोग्य तपासणी, औषधोपचार व ववशेष आहार दे वन
ू त्याींना साधारण श्रेणीत
आणण्याचे प्रयत्न केले िात आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धारणी (जज.अमरािती) तालक्
ु यातील व्याघ्र प्रिल्पाच्या आरक्षक्षत जांगलात
आहदिासी उघड्यािर राहत असल्याबाबत
*

(३२)
१११८५७ श्री.प्रभद
ु ास शभलािेिर (मेळघाट) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री

(१) धारणी (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील व्याघ्र प्रकल्हपाच्या आरक्षक्षत िींगलात

७०० ते ८०० आठदवासी उघड्यावर राहत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या आठदवासीींचे अको् तालक्
ु यात गेल्हया सहा ते सात

मठहन्याींआधी शासनाने पन
ु वासन केले असन
ू त्या ठठकाणी मल
ु भत
ू सवु वधा
नसल्हयामळ
ु े आठदवासीींनी त्या िागेवर रहण्यास नकार ठदला, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िागेवर तातडीने मल
ु भत
ू सवु वधा परु ववण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मेळघा् व्याघ्र प्रकल्हपातन
ू पन
ु वाभसत झालेल्हया १६
गावाींपक
ै ी ८ गावातील नागररकाींना पन
ु वासनाच्या ठठकाणी मल
ु भत
ू सवु वधा

नसल्हयाने ठदनाींक ०९.०९.२०१७ रोिी आींदोलन तसेच ठदनाींक २५.१२.२०१७ ते
ठदनाींक २५.०१.२०१८ या कालावधीत पन
ु वासनाच्या पव
ु ीचे गावठाणामध्ये
मक्
ु कामी आींदोलन केले होते.

(२) व (३) उपरोक्त ८ गावातील व्यक्तीनी पन
ु वासनाकरीता पयााय I तनवडला

आहे . त्यामध्ये प्रतत कु्ुींबास रु. १०.०० लक्ष रक्कम घेवन
ू स्वत: पन
ु वासीत

होण्याची तरतद
ू आहे . मा. मख्
ु यमींत्री, महाराषट्र राज्य याींचे अध्यक्षतेखाली

ठदनाींक १८/०९/२०१७ रोिी मब
ींु ई येथे आयोजित बैठकीमध्ये पन
ु वासीत झालेल्हया

८ गावातील गावठाण क्षेत्रात नागरी सवु वधा तनमााण करुन दे ण्याचे तनदे श सवा
सींबधीं धत कायाकारी यींत्रणा प्रमख
ु याींना दे ण्यात आले आहे त. सदर तनदे शाच्या
अनष
ीं ाने पन
ु ग
ु वासीत झालेल्हया गावातील गावठाण क्षेत्रात मल
ु भत
ू नागरी सवु वधा

तनमााण करण्याची कायावाही सींबधीं धत यींत्रणेकडून सरू
ु झालेली असन
ू काया
प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चोपडा (जज.जळगाांि) तालुक्यातील हतनुर प्रिल्पाची
िामे अपूणच असल्याबाबत

(३३)

*

१११८८४

श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चोपडा (जि.िळगाींव) तालक्
ु यातील हतनरु प्रकल्हपाच्या कालव्यावरील कामे

महाराषट्र िलक्षेत्र सध
ु ार प्रकल्हपाींतगात प्रस्ताववत होती परीं तु प्रकल्हपाची मद
ु त
सींपल्हयामळ
ु े ही कामे पण
ू ा झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर अपण
ू ा कामामळ
ु े चारीच्या शेव्च्या शेतकऱयाींपयंत पाणी
पोहोचू शकत नसल्हयामळ
ु े शेतकऱयाींना भसींचनापासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर प्रकल्हपावरील ववशेष दरु
ु स्तीच्या कामाींसाठी तनधी उपलब्ध
करुन

दे ऊन

अपण
ू ा

असलेली

कामे

पण
ू ा

करण्याची

मागणी

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक १८ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.िलसींपदा
मींत्री व मा.राज्यमींत्री याींच्याकडे लेखी तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, सदर मागणीनस
ु ार या प्रकल्हपावरील ववशेष दरु
ु स्तीच्या

कामाींसाठी तनधी उपलब्ध करुन अपण
ू ा असलेली कामे पण
ू ा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

(३) व (४) ठदनाींक १८.०९.२०१७ रोिीच्या तनवेदनाची प्रत प्राप्त नाही. तथापी

सन २०१६ - १७ व २०१७-१८ या वषाात कालवा स्वच्छता मोठहमेअत
ीं गात हतनरू

कालवा कक. १ ते ९२ आणण त्यावरील पाणी वापर सींस्था याींचे दरू
ु स्तीचे काम
पाखरण कायाक्रमाींतगात अींतभत
ुा करण्यात आलेले आहे व त्यानस
ु ार याींत्रत्रकी

ववभागामाफात सदयजस्थतीत हतनरू कालव्यावर मातीकामाच्या दरू
ु स्तीचे कामे
प्रगतीपथावर आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रायगड, रत्नाधगरी आणण शसांधद
ु ग
ु च जजल््यातील
(३४)

*

आरोग्ययांत्रणेच्या दरु िस्थेबाबत

१०४७६६

श्री.मनोहर भोईर (उरण), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भांददर), अॅड.आशशष

शेलार (िाांद्रे पजश्चम), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.िैभि
नाईि

(िुडाळ),

(धचपळूण) :

श्री.राजन

साळिी

(राजापरू ),

श्री.सदानांद

चव्हाण

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोकणातील रायगड, रत्नाधगरी आणण भसींधद
ु ग
ु ा जिल्ह्यातील शासनाच्या

प्राथभमक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हहा रुग्णालय, जिल्हहा रुग्णालय व कु्ीर
रुग्णालय या आरोग्य केंद्राींमध्ये डॉक््रच उपलब्ध नसल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रायगड जिल्हहा पररषदे च्या आरोग्य ववभागात १३१ वैदयकीय
अधधकाऱयाींची पदे मींिूर असन
ू यातील ३१ पदे ररक्त असन
ू मोहोपाडा (ता.उरण,

जि.रायगड) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत ३५ हिाराींच्या आसपास लोकसींख्या असन
ू
येथील आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्यसेवक, आरोग्यसेववका व डॉक््राींची कमतरता
असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, भसींधुदग
ु ा जिल्ह्यातील जिल्हहा, उपजिल्हहा, ग्रामीण, तालक
ु ा
शासकीय रुग्णालयात व प्राथभमक आरोग्य केंद्रात आरोग्य उपचार यींत्रणा व

औषधे याींचा त्
ु वडा असन
ू वैदयकीय अधधकारी, रोग तनदान तज्ञ व इतर सवु वधा
नसल्हयाने भसींधद
ु ग
ु ा जिल्ह्यात दध
ु रा आिाराने ग्रस्त व गींभीर िखमी
अपघातग्रस्त याींना तात्काळ औषधोपचार भमळावे यासाठी गोवा राज्यातील
बाबळ
ू ी येथील गोमेकॉ रुग्णालयात िावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रत्नाधगरी जिल्ह्यातील शासकीय जिल्हहा रुग्णालय रत्नाधगरी

अींतगात उपजिल्हहा रुग्णालय कामथे, (ता.धचपळूण) येथील वैदयकीय अधधकारी
व कमाचारी वगााची ववशेषतः स्त्रीरोग तज्ञ, भल
ू तज्ञ व शल्हयधचककत्सक आदी पदे

मोठ्या प्रमाणात ररक्त असन
ू अन्य सेवा-सवु वधाींचा अभाव असल्हयाने रुग्णाींची
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, कोकणातील आरोग्य यींत्रणा अधधक सक्षम करून तेथील आरोग्य

केंद्राींमध्ये अदयावत सोई-सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यासह वैदयकीय अधधकारी व
कमाचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने काणेती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .
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रायगड जिल्हहा पररषद अींतगात वैदयकीय अधधकारी याींची एकुण १२३

मींिूर पदे असन
ू त्यापैकी ९७ पदे भरलेली आहे त व २६ पदे ररक्त आहे त.

उपकेंद्र मोहोपाडा प्रा.आ.केंद्र लोहोप ता.खालापरू अींतगात आरोग्य सेवक

(मठहला) व आरोग्य सेवक (परू
ु ष) याींची प्रत्येकी १ पदे मींिरू असन
ू ती भरलेली
आहे त. उपकेंद्र स्तरावर डॉक््रचे पद मींिूर नाही.
(३) अींशत: खरे आहे .

अतततात्काळ उपचारासाठी रूग्णाींना सोईनस
ु ार शासकीय वैदयकीय

महाववदयालय कोल्हहापरू ककीं वा गोवा राज्य सरकारचे बाबळ
ू ी येथील वैदयकीय
महाववदयालयात पाठववण्यात येत.े

सदय:जस्थतीमध्ये औषधाींचा त्
ु वडा नाही.

(४) अींशत: खरे आहे .

उपजिल्हहा रूग्णालय कामथे ता.धचपळूण जि.रत्नाधगरी येथे वैदयकीय

अधधकारी सींवगााचे एकूण १४ पदे मींिूर असन
ू ७ पदे भरलेली व ७ पदे ररक्त
आहे त. जस्त्ररोगतज्ञाींचे १ पद मींिरू असन
ू सदर पद ररक्त आहे . भल
ु तज्ञाींची ३

पदे मींिूर असन
ू ३ ही पदे ररक्त आहे त. शल्हयधचककत्सकाचे १ पद मींिूर
असन
ू

ररक्त आहे . राषट्रीय आरोग्य अभभयान कायाक्रमाअींगत
ा ५ कींत्रा्ी

वैदयकीय

अधधकारी

कायारत

आहे त.

त्याींचे

आरोग्यसेवा उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .

माफात

रूग्णाींना

आवश्यक

(५) व (६) वैदयकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे ५४००) याींची ररक्त पदे

भरण्याबाबतची कायावाही शासनस्तरावरून सरू
ु आहे . वैदयकीय अधधकारी ग्-अ
(वेतन श्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ५४००) मधील वैदयकीय अधधकारी
याींची ररक्त भरण्याकररता जिल्हहाधधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली जिल्हहा तनवड
सभमती व्दारे भरतीची प्रक्रीया सरू
ु आहे . तसेच ररक्त पदावर बींधपत्रीत वैदयकीय
अधधकारी याींना तनयक्
ु ती दे ण्यात आल्हया आहे त.
-----------------

औरां गाबाद जजल्हास्तरािरील मूत्रवपांड प्रत्यारोपण
(३५)

*

सशमती स्थापन िरण्याबाबत

१११०००

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) औरीं गाबाद जिल्हहास्तरावरील मत्र
ू वपींड प्रत्यारोपण सभमती माहे नोव्हें बर,

२०१७ मध्ये बरखास्त केली असल्हयाने सम
ु ारे ३० ते ४० रुग्णाींना मत्र
ू वपींड
प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रयेकररता प्रततक्षा करावी लागत असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नवीन मत्र
ू वपींड प्रत्यारोपण सभमती स्थापन करण्याच्या

ठदरीं गाईमळ
ु े अनेक रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाने तत्काळ सभमती गठीत
करून रुग्णाींची गैरसोय थाींबववण्याची मागणी स्थातनकाींकडून होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाकडून कोणती कायावाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा १९९४

(सध
ु ारणा २०११) च्या तनयम ११ (४)

नस
ु ार व रर् याधचका क्र.१४८५/२०१३

(मास््र भसद्धाींत ववक्रम पॉल वव.महाराषट्र शासन व इ.) मध्ये मा.उच्च

न्यायालयाने सन
ु ावणीमध्ये ठदलेल्हया तनदे शानस
ु ार जिल्हहास्तरावरील मत्र
ु वपींड

प्रत्यारोपण सभमती बरखास्त केली नसन
िी रूग्णालये २५ पेक्षा कमी
ू
प्रत्यारोपण
(Hospital

करतात

Based

अशा

रूग्णालयाींची

Authorization

रूग्णालयीन

committee)

प्राधधकरण

आरोग्य

सभमती

सेवा

सींचालनालयाच्या ठदनाींक २०.११.२०१७ च्या आदे शान्वये बरखास्त केली आहे .

तथावप, सवा रूग्ण वैदयकीय भशक्षण ववभागाच्या अींतगात असलेल्हया

वैदयकीय महाववदयालय, औरीं गाबाद येथील राज्य प्राधधकार सभमतीमध्ये
सींदभभात करण्यात येतात.

सींचालक वैदयकीय भशक्षण व सींशोधन, मब
ुीं ई याींच्याकडून प्राप्त

माठहतीनस
ु ार सदयजस्थतीत वैदयकीय महाववदयालय, औरीं गाबाद येथील राज्य

प्राधधकार सभमतीकडे मत्र
ु वपींड प्रत्यारोपण कररता प्रततक्षा सच
ू ीची सींख्या तनरीं क
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

41
घोड नदी (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) िालव्याच्या
दरु
ु स्तीचे िाम अपूणच असल्याबाबत
(३६)

*

१०७१९२

श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अजजत पिार (बारामती),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड
(मब्र
ुां ा िळिा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालक्
ु यातील घोड नदी कालव्याच्या दरु
ु स्तीचे
काम अपण
ू ा असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, तदनस
ु ार घोड नदी कालव्याच्या दरु
ु स्तीचे काम तात्काळ पण
ू ा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे

(२) महाराषट्र िलक्षेत्र सध
ा थापनेचे काम
ु ार प्रकल्हपाींतगात घोड कालव्याच्या पन
ु स्
मे. इींगवले पा्ील कन्स्ट्रक्शन कींपनीस ब-१ तनववदा अन्वये दे ण्यात आले होते.

सदर तनववदे चा कालावधी ११/१२/२००७ ते १०/०३/२०११ असन
ु ठे केदार याींनी
स्वत: होवन
ीं गात
ू ठदनाींक ०१/०६/२००९ पासन
ु काम बींद ठे वल्हयाने व तनववदे अत

नमद
ू करण्यात आलेल्हया माईलस््ोन (Milestone) प्रमाणे काम होत नसल्हयाने
तनववदा क्र. ५९.२ (अ) नस
ु ार तनववदा ववखींडीत करण्यात आली आहे . सदर

तनववदे च्या वववादय बाबीींच्या सींदभाातील स्थायी सभमतीच्या तनणायाववरुध्द
सींबधीं धत ठे केदाराने जिल्हहा न्यायालय, पण
ु े याींचेकडे दोन दावे दाखल केलेले
असन
ू प्रकरण सदय: न्यायाप्रववषठ आहे .

(३) स्थायी सभमतीच्या ठदलेल्हया तनदे शानस
ीं गात करण्यात आलेल्हया
ु ार तनववदे अत

कामाचे सींयक्
ु त मोिमापे घेण्यात आले असन
ू भसींचन व्यवस्थापनातील अडचणी

दरू करण्याच्या दृष्ीने याींत्रीकी ववभागाच्या मभशनरीदवारे घोड डाव्या कालव्याचे
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गाळ काढणे, भराव दरु
ु स्ती व कालव्यावरील झाडे झड
ु ु पे काढणेची अत्यावश्यक
कामे करण्यात आली असन
ू कालव्यावरील ववतरीकेचे व लघु ववतरीकाींचे गे्
तयार करणे व दरु
ु स्ती करणे इत्यादी कामे याींत्रीकी ववभागामाफात सरु
ु आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ििठे यमाई (ता.शशरुर, जज.पुणे) येथील घोडनदीिरील फत्तेश्िर
(३७)

*

बांधाऱ्यािरील रस्त्याची झालेली दरु िस्था

१०९७९१

श्री.हदलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शशशिाांत
शशांदे (िोरे गाि) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) कवठे यमाई (ता.भशरुर, जि.पण
ु े) येथील घोडनदीवरील फत्तेश्वर बींधाऱयातन
ू
मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होवन
ू बींधाऱयावरील रस्त्याची दरु वस्था झाली
असल्हयाने

या

थाींबववण्याबाबतची

रस्त्याची

मागणी

दरु
ु स्ती

स्थातनक

तातडीने

सींबधीं धताींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

करुन

लोकप्रतततनधीींनी

पाण्याची
व

गळती

नागररकाींनी

(२) असल्हयास, सदर बींधाऱयावरील रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व
त्यात काय आढळून आले आहे,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सदर बींधाऱयावरील रस्त्याची दरु
ु स्ती तातडीने करुन

पाण्याची गळती थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) होय, सदर बींधाऱयाची क्षेत्रीयस्तरावर पाहणी करण्याींत आलेली असन
ू

को.प.बींधाऱयाच्या स्लॅ बवर लहान मोठे खड्डे पडलेले असल्हयाचे ठदसन
ु आले.

तसेच दगडी बाींधकाम, पायातन
व स्तभाींच्या बाींधकामातन
तसेच काही
ु
ु
प्रमाणात िन्
ु या झालेल्हया ढाप्यामधुन पाण्याची गळती आढळुन आली आहे .
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(३) सदर बींधाऱयाचे ववशेष दरु
ु स्ती अींतगात अींदािपत्रक क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत
आहे . तनधी उपलब्ध होताच दरु
ु स्तीचे काम हाती घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दे गलरू ि बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील मालगज
ु ारी
तलािाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३८)

*

११२०२१

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील दे गलरू व त्रबलोली तालक्
ु यातील प्राचीन व तनिामकालीन
४८ मालगि
ु ारी तलाव दरु
ु स्त करुन भसींचन क्षमता वाढववण्याची मागणी

लोकप्रतततनधीनी ठदनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा सम
ु ारास शासनाकडे केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मािी मालगि
ु ारी तलाव दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) लघु पा्बींधारे ववभाग, जिल्हहा पररषद नाींदेड अींतगात दे गलरू व
त्रबलोली तालक्
ै ी
ु यातील दरू
ु स्तीची मागणी केलेल्हया मािी मालगि
ु ारी तलावाींपक

४६ तलावाींची दरू
ीं ी तनधीची मागणी लघभु सींचन
ु स्ती प्रस्ताववत असन
ू तत्सींबध
(िलसींधारण)

मींडळ,

औरीं गाबाद

याींनी

(िलसींधारण), पण
े डे केलेली आहे .
ु े याींचक

मख्
ु य

अभभयींता,

लघभु सींचन

तसेच त्रबलोली तालक्
ु यातील ०४ मालगि
ु ारी तलावाींच्या दरू
ु स्ती कामाींस

िलयक्
ु त भशवार अभभयान सन २०१७ - १८ अींतगात जिल्हहाधधकारी, नाींदेड याींनी
ठदनाींक २९/१२/२०१७ अन्वये प्रशासककय मान्यता ठदलेली आहे .
-----------------
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रायगड जजल््यातील पयचटनस्थळाांच्या वििास
आराखड्यास मांजूरी शमळण्याबाबत
(३९)

*

१११४२२

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय पयचटन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यातील पया्नस्थळाींच्या ववकासासाठी २४३ को्ी ३८ लाख

रुपयाींचा आराखडा सन २०१३-१४ मध्ये तयार करुन मींिूरीकररता शासनाकडे
पाठवन
ू ही अदयाप आराखड्यास मींिूरी दे ण्यात आली नसल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, तदनस
ु ार उपरोक्त आराखड्यास तात्काळ मींिूरी दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही.
(२)

व

(३)

रायगड

जिल्ह्याच्या

पया्न

ववकास

बह
ृ त

आराखड्यास

ठद.१८/१२/२०१७ च्या शासन तनणायादवारे मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

लातरू जजल््यात जलयक्
ु त शशिार अशभयानाच्या नतसऱ्या टप्प्यास
(४०)

*

मांजरु ी शमळूनही िामे सरु
ु नसल्याबाबत

११३३२६

श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िलयक्
ु त भशवार अभभयानाअींतगात येणाऱया ववववध ववकास कामाींना गती

दे ण्यासाठी िलयक्
ु तच्या ततसऱया ्प्प्यात जिल्ह्यातील १४२ गावाींची तनवड

करण्यात येऊन ३२८ को्ी रुपयाींच्या तनधीचा आराखडा तयार असल्हयाची बाब
माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, तनवड झालेल्हया तालक्
ु याींतील गावाींचा अहवाल जिल्हहा कृषी
अधधक्षक कायाालयाला प्राप्त न झाल्हयामळ
ु े िलयक्
ु तच्या ततसऱया ्प्प्यातील
कामाींना ३ मठहन्याींपव
ू ीच मींिुरी भमळूनही कामे अदयाप सरु
ु झालेली नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार गावतनहाय गोषवारा सादर करणे व मींिुरी भमळालेल्हया

कामाींना सरु
ु वात करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
लातरू

जिल्ह्यातील

तनवड

करण्यात

आराखड्याचे मल्ह
ू य रू.१२०.१६ को्ी आहे .

आलेल्हया

१४२

गावाींच्या

(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील िाांद्री ते पाांढराबोडी
रस्त्याची झालेली दरु िस्था

(४१)

*

१०८०७०

श्री.चरण िाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोहाडी (जि.भींडारा) तालक्
ु यातील काींद्री ते पाींढराबोडी या १५ कक.मी.
रस्त्याची दरु वस्था झाली असन
सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत
ू
स्थातनक लोकप्रतततनधधनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकडे ठदनाींक २० नोव्हें बर,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सदर रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

46
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) अशा प्रकारचे तनवेदन ग्रामववकास ववभागाकडे प्राप्त
झाल्हयाचे आढळून येत नाही.

(२) जिल्हहा पररषदे माफात सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे .

(३) मोहाडी माींडस
े र खमारी भसतेपार पाींढराबोडी का्ी धस
ु ाळा काींद्री ते रा.मा.
३३६ या इतर जिल्हहा मागा क्र. ४१ चा प्रश्नाींककत काींद्री ते पाींढराबोडी हा भाग

रस्ता आहे . या भाग रस्त्याची एकूण लाींबी १०.३० कक.मी. आहे . हा भाग रस्ता

सा.क्र. १५/८०० ते २६/१०० मध्ये येतो. त्यापैकी सा.क्र. १५/८०० ते १७/८००
कक.मी. लाींबीतील डाींबराने खड्डे भरण्याचे काम जिल्हहा पररषदे माफात पण
ू ा
करण्यात आले आहे . तसेच उवारीत सा.क्र.१७/८०० ते २६/१०० कक.मी. हा रस्ता

प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनेअत
ीं गात समाववष् असन
ू त्याींच्यामाफात का्ी ते
धुसाळा पयात डाींबरी नत
ु नीकरण व धुसाळा ते काींद्रीपयात डाींबरी पॅचेसचे काम
पण
ू ा करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अहमदनगर जजल््यातील गोदािाठी िसलेल्या पुनिचसीत
गािासाठी शमळालेल्या ननधीचा झालेला गैरव्यिहार

(४२)

*

१०७८८८

श्री.बाळासाहे ब

मरु िुटे

(नेिासा) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील गोदाकाठी वसलेल्हया पन
ु वासीत गावासाठी आलेला
१०० ्क्के तनधी प्रत्यक्षात ववकास कामाींकररता खचा न करता कागदोपत्री खचा

दशावन
ू गैरव्यवहार केल्हयाबाबतची तक्रार माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी सींबधीं धत अधधकाऱयाींकडे केली आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीनस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

मा. मींत्री, महसल
ु व वन ववभाग याींचेकडे ठद. ०६/०३/२०१७ रोिी तक्रार

प्राप्त आहे .
(२) होय.

प्रस्तत
ु प्रकरणी अप्पर जिल्हहाधधकारी व उप जिल्हहाधधकारी (पन
ु वासन),

अहमदनगर याींनी ठदनाींक १३ व १५ िुल,ै २०१७ रोिी सवा कामाची पाहणी
केलेली आहे . सदर कामे २०११ ते २०१४ या कालावधीत झालेली आहे त.

(३) अप्पर जिल्हहाधधकारी, अहमदनगर याींच्या ठदनाींक १२/१०/२०१७ च्या
पत्रानस
ु ार अधीक्षक अभभयींता, दक्षता पथक पररमींडळ, औरीं गाबाद याींना
चौकशीबाबत कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

हदांडनेली दध
ू गांगा डाव्या िालव्याच्या िामािररता सांपाहदत िेलेल्या
(४३)

*

जशमनीचा मोबदला शेतिऱ्याांना शमळणेबाबत

१०५४८०

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करवीर (जि.कोल्हहापरू ) तालक्
ु यातील िमीन ओभलताखाली आणणे व
वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडववण्याकररता शासनाकडून ठदींडनेली दध
ु गींगा डाव्या

कालव्याच्या कामाला सन २०१२ साली सरु
ु वात करून या कामाकररता ९०
शेतकऱयाींच्या िभमनीींचा योग्य मोबदला दे ण्याचे मान्य केलेले असतानाही
अदयाप या शेतकऱयाींना त्याींच्या िभमनीचा योग्य मोबदला ठदला नसल्हयाचे माहे

िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर शेतकरी बाींधवाना योग्य मोबदला दे ण्याचे सवे करणाऱया
महसल
ू अधधकाऱयाींनी मान्य केलेले असतानाही अदयाप मोबदला न भमळाल्हयाने
सदर कृती सभमतीने अनेक वेळा आींदोलने केली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबतची चौकशी करुन त्यानस
ु ार ठदींडनेली दध
ु गींगा डाव्या
कालव्याच्या कामासाठी सींपाठदत केलेल्हया िभमनीींच्या शेतकऱयाींना योग्य
मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.

प्रश्नाधीन सींपाठदत िभमनीचा योग्य मोबदला दे ण्यात आला आहे .

(२) आींदोलने केली आहे त. परीं तु शेतकरी बाींधवाींना योग्य मोबदला अदा करण्यात
आला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

चािण (ता.खेड, जज.पण
ु े) ग्रामपांचायतीत अनधधिृत
नोंदी िरुन िेलेला गैरव्यिहार

(४४)

*

११२६९८

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चाकण (ता.खेड, जि.पण
ु े) ग्रामपींचायतीने माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता सींगनमताने माभसक

सभेमध्ये ठराव करून २६५४ अनधधकृत नोंदी रजिस््रमध्ये एकाच रात्रीत
केल्हयाचे तनदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

नोंदी

करताना

ग्रामपींचायत

चाकण

याींनी

ज्या

करारनाम्याच्या नोंदी केलेल्हया आहे त त्या करारनाम्याबाबत शासनाचा महसल
ू

बड
ु ाला ककीं वा कसे याबाबतची चौकशी करण्याबाबत सह जिल्हहा तनबींधक वगा १
(तनम्न श्रेणी) पण
ु े याींना कळववण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर चौकशीच्या अनष
ीं ाने शासनाचा बड
ु ग
ु ालेला महसल
ू वसल
ू

करण्यासह महसल
बड
ू
ु ववणाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत शसानाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

उक्त

नोंदी

करताना

ग्रामपींचायत

चाकण

याींनी

ज्या

करारनाम्याींवरुन नोंदी केलेल्हया आहे त त्या करारनाम्याींबाबत शासनाचा महसल
ू
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बड
ु ाला आहे ककीं वा कसे ? याची चौकशी करण्यासाठी सह जिल्हहा तनबींधक
कायाालय, पण
ु े याींचेशी समक्ष चचाा केली असता त्याींनी नोंदी केलेल्हया

भमळकतीींबाबत अधधक सववस्तर माठहती दे णे आवश्यक असल्हयाचे साींधगतले व

त्यास अनस
ु रुन जिल्हहा पररषद याींनी पत्र क्र. जिप/पींचा/७/३५४/१७ ठद. ७/७/२०१७
अन्वये ग् ववकास अधधकारी पीं.स.खेड याींना अपेक्षक्षत माठहतीचे प्रपत्र करुन
त्यानस
ु ार माठहतीची मागणी करण्यात आलेली आहे .

(३) व (४) याबाबत ग् ववकास अधधकारी पीं.स.खेड याींनी, ग्रामपींचायत चाकणचे

रुपाींतर एवप्रल २०१५ मध्ये चाकण नगरपररषदे मध्ये झालेले आहे . त्यामळ
ु े

आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन घेणे व भमळकत तनहाय पडताळणी करण्यास

ववलींब होत आहे . परीं तु पाठपरु ावा करण्यात येऊन माठहती सादर करण्याची
दक्षता घेण्यात येत आहे, असे कळववलेले आहे .

ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सभमती खेड याींचेकडील अहवाल प्राप्त

झाल्हयानींतर पररपण
ु ा प्रस्ताव सह जिल्हहा तनबींधक वगा-१ पण
ु े (ग्रामीण) याींना
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात येत आहे असे जिल्हहा पररषद, पण
ु े याींनी
कळववले आहे .

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

मौजे नायरी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील नायरी
(४५)

*

बौध्दिाडी-मराठिाडी या रस्त्याची झालेली दरु िस्था
१०७४५२

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे

नायरी

(ता.सींगमेश्वर,

जि.रत्नाधगरी)

येथील

नायरी

बौध्दवाडी-मराठवाडी (ग्रामीण मागा क्र. १३८) या रस्त्याची दरु वस्था झाली असन
ू
या रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्यासाठी आवश्यक तनधी शासनाने

तातडीने उपलब्ध करुन दयावा याकररता नायरी (मराठवाडी) ग्रामववकास मींडळ,

मब
ुीं ई याींच्यातफे मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकडे ठदनाींक ०६ िानेवारी, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास तनवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू गाव डोंगराळ भागात असन
ू पावसाळ्यात प्रचींड पाऊस
पडत असल्हयाने ग्रामस्थ व ववदया्यांना या रस्त्यावरुन ये-िा करणे जिककरीचे
ठरत असन
ू या ठठकाणचे रस्ते अिूनही दगड मातीचे असल्हयाने तातडीचे
वैदयकीय उपचार करणे दे खील अशक्य होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या रस्त्याचे काम सन २००५ मध्ये रोिगार हमी योिनेअत
ीं गात

मींिूर झाले होते मात्र िुनी रोिगार हमी योिना बींद करण्यात आल्हयाने िुन्या
योिनेतील कामाींचा आढावा घेऊन सदर कामे इतर योिनेतन
ू पण
ू ा करावी असे
सधू चत करुन, जिल्हहाधधकारी, रत्नाधगरी याींनी ठदनाींक २० िल
ु ,ै २०११ रोिी हे

काम वगळून सदर काम जिल्हहा वावषाक योिनेअत
ीं गात करण्यासाठी वगा केले

तथावप, सदर कामास अदयापपयंत जिल्हहा वावषाक योिनेतन
ू मान्यता प्राप्त
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सम
ु ारे तीन कक.मी. च्या या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी रु. ३९ लक्ष

इतक्या तनधीची आवश्यकता असन
ू जिल्हहा पररषदे माफात वा जिल्हहा वावषाक
योिनेतन
ीं ाने तातडीने
ू कामास मान्यता प्राप्त करुन घेण्याबाबत व त्यानष
ु ग

तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) अशा प्रकारचे तनवेदन ग्राम ववकास ववभागाकडे
प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही. तथावप, सदर रस्ता नादरु
ु स्त झालेला आहे,
हे खरे आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) प्रश्नाींककत प्र.जि.मा. ४७ ते नायरी बौध्दवाडी-मराठवाडी या ग्रामीण मागा क्र.
१३८ रस्त्याची दरु ावस्था झाली असल्हयाने जिल्हहा पररषदे स रस्ते व पल
ू दरु
ु स्ती

अींतगात ववववध योिनाींमधन
ू प्राप्त होणाऱया तनधीमधन
ू अथवा जिल्हहा वावषाक
योिनेमधून सदर रस्त्याचे काम प्राथम्याने प्रस्ताववत करण्याबाबत जिल्हहा
पररषदे ला सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

खडिपुणाच (ता.दे ऊळगािराजा, जज.बुलढाणा) उपसाशसांचन अांतगचत डाव्या
(४६)

*

िालव्याच्या शेतचारीचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत
१०८६१८

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अशमत
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झनि (ररसोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड
राजा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे ऊळगावरािा (जि.बल
ु ढाणा) येथील खडकपण
ु ाा उपसाभसींचन ्प्पा क्रमाींक
एक अींतगात डाव्या कालव्याच्या उिव्या बािम
ू धील शेतचारीचे काम व्यवस्थीत

केले नसल्हयाने कालव्याचे पाणी शेतात भशरुन पीकाींचे मोठया प्रमाणात नक
ु सान
झाले असल्हयाने सींबधीं धत शेतकऱयाींना नक
ु सान भरपाई भमळण्यासाठी मागणी

करण्यात येवन
ू ही अदयापी शेतकऱयाींना पीकाची नक
ु सान भरपाई दे ण्यात आलेली
नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार शेतकऱयाींच्या पीकाींची नक
ु सान भरपाई दे ण्यासह
कालव्याचे तनकृष् दिााचे काम करणाऱया दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) शेतकऱयाींकडून शेतीची मशागत करताींना कालव्याच्या
कडेच्या बािूची कॅच वॉ्र ड्रेन बि
ु ल्हयामळ
ु े कालव्याचे पाणी शेतात णझरपले आहे

व त्याबाबत नक
ु सान भरपाई अदयाप दे ण्यात आलेली नाही हे खरे आहे तथापी
शेतचारीचे काम व्यवस्थीत केले नाही ही बाब खरी नाही.

(२) तालक
ु ा कृषी अधधकारी, तलाठी व सींबधीं धत िलसींपदा ववभागाचे क्षेत्रत्रय
अधधकारी याींनी प्रत्यक्ष ठठकाणी िाऊन वपकाची पाहणी करुन पींचनामा केला
आहे .

(३) पींचनामा अहवाल कृवष ववभागास सादर करण्यात आला असन
ू पीक

मल्ह
ू याींकनाची कायावाही सरु
ु आहे . मशागतीच्या वेळी कॅचवॉ्र ड्रेन बि
ु ल्हयामळ
ु े
सदर बाब उद्ावली असन
ू कालव्याचे काम तनकृष् झालेले नाही. त्यामळ
ु े
कारवाईचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यात शहरी भागातील झोपडपट्टय
ट ाांमध्ये बालमत्ृ यूचे िाढलेले प्रमाण
(४७)

*

१०५००८

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु

(लातरू शहर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू
िडेगाि), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच

गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.आशसफ
शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनरु ी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.किसन
िथोरे (मरु बाड), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाच), प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी
(िोथरुड), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरु े श हाळिणिर (इचलिरां जी),
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सरु े श धानोरिर (िरोरा), श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ
पाटील (अशलबाग), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे िळाली), श्री.धैयश
च ील पाटील

(पेण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.विरें द्र
जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी), श्री.भारत भालिे

(पांढरपरू ), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.पराग
अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भांददर), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन
(सायन-िोळीिाडा), श्रीमती तप्ृ ती सािांत (िाांद्रे पि
ू )च , श्री.िसांतराि चव्हाण
(नायगाांि), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),
श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर),

श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.सध
ु ािर
दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमत झनि (ररसोड),
श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मब
ुीं ई आणण नागपरू या रािधानी व उपरािधानीसह राज्यातील शहरी

भागातील झोपडपट्टयाींमध्ये कुपोषणामळ
ु े बालमत्ृ यच
ु े प्रमाण व रुग्णालयात
प्रसत
ू ी होऊन दे खील नविात मत्ृ यच
ु े प्रमाण अधधक असल्हयाचे तनदशानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच राज्यात ५ वषााखालील मल
ु ाींच्या ब्
ु केपणाचे प्रमाण ३४.४ ्क्के ने
वाढले असन
ू , लक
ु डेपणाचे प्रमाण हे २५.६ ्क्क्याींनी वाढलेले आहे तसेच

अतततीव्र लक
ु डेपणातही ९.४ ्क्क्याींनी वाढ झाल्हयाचे नॅशनल फॅभमली हे ल्हथ

सव्हे ने सन २०१५-१६ च्या अहवालात नमद
ू केल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

आरोग्यसेववकाींची

राज्यातील

सींख्या

कमी

शहरी

भागात

असल्हयाने

अींगणवाड्याींची

गभावती

मठहलाींना

सींख्या

व

आवश्यक

माठहतीदे खील त्याींच्यापयंत पोहचत नसल्हयाने रुग्णालयात प्रसत
ू ी होवन
ू ही
बालमत्ृ यच
ू े प्रमाणही शहरी भागात िास्त आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, कुपोषणामळ
ु े होणारे वाढते बालमत्ृ यच
ु े प्रमाण कमी करण्याच्या
अनष
ीं ाने शहरी तसेच ग्रामीण भागात राज्य शासनाने कोणती तनणायात्मक
ु ग
उपाययोिना केली व या कायावाहीची सदयःजस्थती काय आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही.
माहे

डडसेंबर,

२०१७

च्या

एमपीआर

नस
ू ार

शहरी

भागातील

अींगणवाड्याींची मींिूर सींख्या १५५३२ इतकी असन
ू कायारत अींगणवाड्या १५५१९
आहे त. सदर कायारत अींगणवाड्याींमध्ये १५२३८ अींगणवाडी सेववका कायारत

आहे त. राज्यात १ ते ५ वयोग्ातील एकूण २७३ बालमत्ृ यू झाले असन
ू त्यापैकी
२० बालमत्ृ यू हे शहरी भागात झाले आहे त.

(४) सावाितनक आरोग्य ववभागामाफात राज्यातील बालमत्ृ यू व कुपोषणाचे
प्रमाण कमी करण्यासाठी पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात येतात :-

गरोदरपणातील सींपण
ू ा तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसत
ु ी, िननी

भशशू सरु क्षा कायाक्रम, िननी सरु क्षा योिना, तनयभमत लसीकरण, नविात

काळिी कक्ष, नविात जस्थरीकरण कक्ष, ववशेष नविात काळिी कक्ष,
एचबीएनसी व ईन््े जन्सफाईड एचबीएनसी, िीवनसत्व, "अ" व िींतनाशक
मोहीम, बालउपचार केंद्र, पोषण पन
ु वासन केंद्र, राषट्रीय बालस्वास्थ कायाक्रम,
मानव ववकास कायाक्रम अींतगात तज्ञाींमाफात माताींची व बालकाींची तपासणी व

54
उपचार.

नवसींिीवनी

कायाक्रमाींतगात

मातत्ृ व

अनद
ु ान

योिना,

भरारी

पथकामाफात गरोदर माता, स्तनदा माता, नविात अभाके व बालकाींची आरोग्य
तपासणी व उपचार, दायी बैठक योिना इत्याठद.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात स्िाईन फ्लल्यूचे ननदान िरणारी िेंद्र उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४८)

*

१०५३८५

श्री.सनु नल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.सांदीपानराि भम
(लातरू शहर),
ु रे (पैठण), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु
श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशडी),

डॉ.पतांगराि

िदम

(पलस
ू

िडेगाि),

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.नसीम खान
(चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे

(आिी), डॉ.सांतोष टारफे

(िळमनरु ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा),
श्री.सांग्राम

(चारिोप) :

थोपटे

(भोर),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्री.योगेश

सागर

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात स्वाईन फ्लल्हयच
ू ी लागण होऊन बळीची सींख्या

झपा्याने वाढत असतानाही या साथीचे तनदानाकररता परु े शी चाचणी केंद्र
उपलब्ध नसन
ू सींपण
ू ा राज्यात स्वाईन फ्लल्हयच
ू े तनदान करणारी फक्त ७ केंद्रे

अजस्तत्वात असल्हयाची बाब ठदनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, स्वाईन फ्लल्हयच
ू ा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हहा तनहाय

स्वाईन फ्लल्हयच
ू ी चाचणी केंद्र उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

राज्यात सध्या स्वाईन फ्लल्हयू तनदानासाठी २४ प्रयोगशाळा कायारत

(२) प्रश्न उद्ावत नाही

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नाशशि शहरातन
ू जाणाऱ्या गोदािरी उजव्या िालव्यािर
(४९)

*

अनधधिृत बाांधिामे िेल्याबाबत

१०६९३९

श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गींगापरु धरण ते एकलहरे पयंत नाभशक शहरातन
ू िाणाऱया गोदावरी उिव्या
कालव्यावर मोठ्या प्रमाणावर अनधधकृत बाींधकामे करुन नाभशक िलसींपदा

ववभागाची हिारो एकर िभमन बळकाववण्यात आल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्याींचे िमाबींदी आयक्
ु त याींनी जिल्हहाधधकारी व मनपा आयक्
ु त

व िलसींपदा ववभागाची सींयक्
ु त बैठक घेऊन िलसींपदा ववभागाची सदरहू िमीन
ताब्यात घेण्याबाबतच्या सच
ू ना ठदल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, गोदावरी उिव्या कालव्यावरील अनधधकृत बाींधकामाींची शासनाने

चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार अनधधकृत बाींधकामे तनषकासीत करण्यासह
सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

नाभशक उिवा त् कालवा सा.क्र.०/०० ते २३/०० पयंतची लाींबी

ठद.२०/२/१९९८ पासन
ू नाभशक महानगरपाभलकेस ९९ वषांकरीता भाडेपट्टयाने

दे ण्यात आली आहे . त्याच्या काही भागात अततक्रमण झाल्हयाचे तनदशानास
आलेले आहे .

(२) अींशत: खरे आहे .
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ठद.११/१२/२०१७ रोिी िमाबींदी आयक्
ु त याींनी महानगर पाभलका

आयक्
ु त, जिल्हहाधधकारी व िलसींपदा ववभागाच्या अधधकाऱयाींसमवेत सींयक्
ु त

बैठक घेतली होती. सदर बैठकीत नाभशक शहरातील नाभशक उिवा त् कालवा
व नाभशक डावा त् कालव्यासाठी सींपादीत करण्यात आलेल्हया िभमनीींची नोंद
प्रॉप्ी काडावर घेण्याच्या सच
ू ना ठदल्हया आहे त.

(३) उपरोक्त क्षेत्र हे महानगरपाभलकेच्या ताब्यात असल्हयाने त्याींच्याशी करण्यात

आलेल्हया करारनाम्यातील अ्ी व शतीनस
ु ार सदर िभमनीींवर असलेले
अततक्रमण काढण्याची कायावाही ही महानगरपाभलका, नाभशक याींचेमाफात होणे
अपेक्षक्षत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

औांध (जज.पुणे) येथील िॉटरफ्रांट िन्स्रक्शन्स िांपनीने
(५०)

*

बनािट िागदपत्रे सादर िरुन िेलेला गैरव्यिहार

१०५०७२

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींध (जि.पण
ु े) येथील वॉ्रफ्रीं् कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.भल. या कींपनीने सन २००८
ते

२०१४

या कालावधीत

बनाव्

कागदपत्रे सादर

करून

ववभागातील

अधधकाऱयाींच्या सींगनमताने २९ लघप
ु ा्बींधारे ची कामे भमळववल्हयाचे तनदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी मा. न्यायदीं डाधधकारी, कणकवली तसेच लोकायक्
ु त,
मब
ुीं ई याींनी सदर कींपनीला काळ्या यादीत ्ाकून कींपनी सींचालकाींवर गन्
ु हे

दाखल करण्याचे आदे श दे वन
ू ही कींपनीवर अदयाप कारवाई करण्यात आलेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहू कींपनीला कोट्यवधी रुपयाींची कामे अवैधररत्या भमळून
दे ण्यामध्ये कतनषठ अभभयींत्यापासन
ू मख्
ु य अभभयींत्यापयंतच्या अधधकाऱयाींचाही
समावेश असल्हयाने सींबधीं धताींवर तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी
लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक २ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्रादवारे
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
वॉ्रफ्रीं् कन्स्ट्रक्शन्स कींपनी व सींबधीं धत अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(४) वॉ्रफ्रीं् कन्स्ट्रक्शन्स प्रा.भल.पण
ु े याींच्या कामाववषयी झालेल्हया तक्रारीबाबत
मा. न्यायदीं डाधधकारी, कणकवली याींचे आदे शानस
ु ार वैभववाडी पोलीस ठाणे,

जि. भसींधद
ु ग
ू ा येथे सी.आर.पी.सी.१५६ (३) प्रमाणे गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला
आहे . मा. लोकआयक्
ु त याींचे तनरीक्षण व आदे शानस
ु ार सदर कींपनीववरुध्द
कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराषट्र िलसींधारण महामींडळाच्या स्तरावर
ववचाराधीन आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दोडामागच (जज.शसांधद
ु ग
ु )च तालक्
ु यातील मोले गािातून पारगड किल्लामागे
िोल्हापरू ला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या िामाबाबत

(५१)

*

११२४६४

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दोडामागा (जि.भसींधद
ु ग
ु )ा तालक्
ु यातील मोले गावातन
ू पारगड ककल्हलामागे

कोल्हहापरू ला िोडणाऱया मागाास मींिूरी भमळाली असन
ू सदरहू रस्त्याचे काम
अत्यींत धधम्यागतीने सरू
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू ९.५० कक.मी. अींतराच्या रस्त्यापैकी सम
ु ारे ६ कक.मी. रस्ता
वनववभागाच्या अखत्याररत येत असन
ू त्यामळ
ु े काम सरू
ु केले िात नसल्हयाने
मोले, पारगड ग्रामस्थाींनी दोडामागा वनक्षेत्रपालाींना घेराव घालन
ू आींदोलन केले

असता, सम
ु ारे ६ कक.मी. वनखात्याच्या हद्दीतील रस्त्याचे काम ठदनाींक २१
िानेवारी, २०१८ अखेरपयंत पण
ू ा करून दे ण्याचे आश्वासन वन ववभागाच्यावतीने
दे ण्यात आलेले असतानाही आिभमतीस त्याची पत
ा ा झालेली नाही, हे ही खरे
ू त
आहे काय,
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(३) असल्हयास, वनववभागाकडून ग्रामस्थाींना ठदलेल्हया आश्वासनाची पत
ा ा न
ू त
झाल्हयाने ठदनाींक २२ िानेवारी, २०१८ रोिी मोले, पारगड ग्रामस्थाींनी पन्
ु हा

दोडामागा वनक्षेत्रपालाींना घेराव घालन
ू काम त्वरीत करण्यासाठी दोडामागा
वनववभागाच्या

कायाालयासमोर

बेमद
ु त

उपोषण

तनवेदनादवारे ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय,

करण्याचा

इशारा

लेखी

(४) असल्हयास, मोले-पारगड या एकूण ९.५० कक.मी. रस्त्यापैकी सम
ु ारे ६ कक.मी.
अींतराच्या वन खात्याच्या अखत्यारीतील रस्त्याचे काम त्वरीत पण
ू ा करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) केंद्रीय पयाावरण, वने व िलवायु पररवतान

मींत्रालयाने सदर रस्त्याकरीता भसींधद
ु ग
ु ा व कोल्हहापरू जिल्ह्यातील एकूण २०.४२९
हे क््र वनक्षेत्र वळतीकरणास काही अ्ीींच्या अधीन राहून ठदनाींक १२/०१/२०१५
रोिी तत्वत: मान्यता प्रदान केली आहे . केंद्र शासनाच्या तत्वत: मान्यता
आदे शातील आवश्यक अ्ीींची िसे की, नक्त वतामान मल्ह
ू य (NPV), पयाायी

वनीकरणासाठीची रक्कम व वनेत्तर क्षेत्र वन ववभागास हस्ताींतर इ.बाबत पत
ा ा
ू त
अहवाल प्रकल्हप यींत्रणेने सादर केल्हयानींतर मख्
ु य वनसींरक्षक (प्रा.), कोल्हहापरू

याींनी ठदनाींक २६/०२/२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये वनक्षेत्रावर काम सरु
ु करण्यास
परवानगी ठदली आहे .

(२) व (३) मौिे-मोले, पारगड (जि.भसींधद
ु ग
ु )ा येथील ग्रामस्थाींनी वनक्षेत्रपाल,
दोडामागा याींना घेराव घालन
ू प्रस्तत
ु रस्त्याचे काम त्वररत सरु
ु करण्याची मागणी
केली आहे . तथावप, बेमद
ु त उपोषणासाठी लेखी तनवेदन प्राप्त झालेले नाही.

(४) व (५) केंद्र शासनाच्या ठदनाींक १२/०१/२०१५ रोिीच्या तत्वत: मान्यता

आदे शातील आवश्यक अ्ीींचा पत
ा ा अहवाल प्राप्त होताच मख्
ू त
ु य वनसींरक्षक
(प्रा.), कोल्हहापरू याींनी ठदनाींक २६/०२/२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये वनक्षेत्रावर
काम सरु
ु करण्यास परवानगी ठदली आहे .

-----------------
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साांगली जजल््यातील सहयाद्री व्याघ्र प्रिल्पातील
(५२)

*

१४ गािाांच्या पुनिचसनाबाबत
११२३१३

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साींगली जिल्ह्यातील सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्हपातील १४ गावाींचे पन
ु वासन २०

वषे होऊन गेली तरी अदयाप पण
ू ा झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्हपातील १४ गावाींचे पन
ु वासन अदयापी न
होण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, साींगली जिल्हहयात व्याघ्र प्रकल्हपातील पन
ु वासनासाठी आतापयंत
ककती िमीन सींपाठदत करण्यात आली व अदयाप ककती िमीन सींपाठदत होणे
बाकी आहे,

(४) असल्हयास, या प्रकल्हपग्रस्ताींनी शासनाकडे क्षेत्र िमीन भमळत नसल्हयाने
िभमनीऐविी रोख रक्कमेची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) स्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील चाींदोली राषट्रीय

उदयानात असलेल्हया १४ गावाींपक
ै ी १२ गावाींचे पन
ु वासन साींगली जिल्ह्यात
करण्यात आले असन
ीं ाने आवश्यक ती कायावाही सरु
ू त्या अनष
ु ग
ु आहे .

(२) व (३) स्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राींतगात चाींदोली राषट्रीय उदयानातील १२

गावाींचे पन
ु वासन साींगली जिल्ह्यात करण्यात आले आहे . १४ गावाींतील एकुण

९३५ खातेदाराींना एकुण ११५३.८९ हे क््र िमीन दे य आहे . ११५३.८९ हे क््र

क्षेत्रापैकी ५३६.७४ हे क््र इतके क्षेत्र प्रकल्हपग्रस्ताींना वा्प करण्यात आले असन
ू
६१७.१५ हे क््र क्षेत्र वा्प होणे बाकी आहे .

िमीन वा्पासाठी आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध झाल्हयावर पन
ु वासनाची पढ
ू ील

प्रकक्रया सरू
ु करण्यात येईल.

(४) स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी िमीन उपलब्ध होत नसेल तर, िभमनीच्या
ककीं मतीच्या चार प् रक्कम खातेदाराींना वा्प करण्याची मागणी केली आहे .
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(५) जिल्हहा पन
ु वासन अधधकारी याींचे ताब्यात असलेले क्षेत्र, मल
ु की पड, गायरान

व वनिमीन उपलब्धतेनस
ु ार प्रकल्हपग्रस्ताींना पयाायी िभमनीचे वा्प करण्याची
कायावाही करण्यात येत आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्यातील अप्पर िधाच प्रिल्पाांतगचत
(५३)

*

िालव्यातून पाण्याचा अपव्यय होत असल्याबाबत

१०६६६५

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर

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

(१) अप्पर वधाा प्रकल्हपाींतगात ततवसा (जि.अमरावती) तालक्
ु यातील डावा मख्
ु य

कालवा मोठ्या प्रमाणात क्षतीग्रस्त झाला असल्हयाने दररोि लाखो ली्र
पाण्याचा अपव्यय होत असन
ू पाण्यामळ
ु े लगतच्या भागाला तलावाचे स्वरुप
आल्हयाचे ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

अप्पर

वधाा

धरणाच्या

कालव्यादवारे

रब्बी

हीं गामाच्या

भसींचनासाठी पाणी सोडण्यात येत असन
ु लघु कालवा आणण पा्चऱयाींची
स्वच्छता, खोदकाम व डागडुिी करण्यात आलेली नसल्हयाने कालव्याला
िागोिागी छोट्या मोठ्या भेगा पडलेल्हया असल्हयाने तसेच सींबध
ीं ीत ववभागाच्या

दल
ा तेमळ
ु क्ष
ु े दररोि लाखो ली्र पाण्याचा अपव्यय होऊन शेतकऱयाींना मब
ु लक
प्रमाणात शेतीसाठी पाणी भमळत नसल्हयाचे तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
सदर कालव्याच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, अशा प्रकारची घ्ना घडलेली नाही. अप्पर वधाा

प्रकल्हप अींतगात अमरावती जिल्ह्यातील ततवसा तालक्
ु यामध्ये डावा मख्
ु य
कालवा नसन
ू उिवा मख्
ु य कालवा आहे .
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(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाचे सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालय बाांधण्यासाठी
आिश्यि परिानगी महानगरपाशलिेिडून

(५४)

*

दे ण्यास विलांब होत असल्याबाबत

१०६९९३

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), प्रा.िषाच गायििाड

(धारािी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू

शहर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम
थोपटे (भोर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि),
श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख

(मालेगाांि मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.हषचिधचन सपिाळ
(बल
ु ढाणा), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्रीमती ननमचला गावित (इगतपरू ी),
श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

श्री.बसिराज

पाटील

(हहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम),

(औसा) :

श्रीमती

मननषा

चौधरी

(दहहसर),

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) मब
ींु ईतील िे.िे. रुग्णालयाचे सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालय बाींधण्यासाठी ८८१
को्ी रुपयाींचा आराखडा तयार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील रुग्णालयाचा आराखडा तयार असन
ू ही आवश्यक ती
परवानगी दे ण्यास महानगरपाभलका प्रशासन ववलींब करीत असल्हयाची बाब माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्हयास, या सप
ु रस्पेशाभल्ी रुग्णालयामळ
ु े हिारो गोरगरीब रुग्णाींना
वैदयकीय

सेवा

भमळणार

असल्हयाने

या

कामात

अडवणूक

करणाऱया

महानगरपाभलका अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) तसेच िे.िे. रुग्णालयाचे सप
ु रस्पेशाभल्ी आराखड्याला मान्यता दे ऊन
सदरहू काम सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) शासनास प्राप्त अींदािपत्रकास मान्यता दे णेबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

म्हसळा (जज.रायगड) तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात
(५५)

*

िणिे लागत असल्याबाबत

११०५९२

(अशलबाग) :

श्री.धैयश
च ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्हसळा (जि.रायगड) तालक्
ु यात गेली अनेक वषे मोठ्या प्रमाणात वणवे
लागत असल्हयाने आतापयंत ३८ ्क्के गावात वणव्याची झळ पोहोचली
असल्हयाने गरु ाींच्या चाऱयाची समस्या तनमााण झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, म्हसळा (जि.रायगड) तालक्
ु यातील नेवरूळ, घम
ु , रूद्रव्,

कोकबन, केले्, पानवे, गाणी आदी भागात वणवे लागल्हयाने या भागातील
शेकडो शेतकऱयाींचे व बागायतदाराींचे माहे डडसेंबर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
मोठ्या प्रमाणात आधथाक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िींगलाची िाळरे ष काढण्यासाठी शासनाचा तनधी कमी भमळत
असल्हयामळ
ु े सवाच ठठकाणी िाळरे षा काढता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ठाणे वनवत्ृ तातील रोहा वनववभागातील म्हसळा
तालक्
ु यात सन २०१४ ते माहे िानेवारी, २०१८ अखेर या चार वषांच्या
कालावधीत वनक्षेत्रामध्ये वणव्याच्या एकूण १६ घ्ना घडल्हया असन
ू त्यामध्ये
एकूण १९२.०० हे . क्षेत्र िळीत झाले आहे .

(२) म्हसळा तालक्
ु यातील (जि.रायगड) नेवरूळ, घम
ु , रूद्रव्, कोकबन, केले्,
पानवे, गाणी या गावाींच्या वनक्षेत्रामध्ये सन २०१७-१८ (माहे िानेवारी अखेर)
मध्ये वणवे लागल्हयाचे तनदशानास आलेले नाही.

(३) रोहा वनववभागाच्या अधधनस्त असलेल्हया वनक्षेत्राभोवती दरवषी उपलब्ध
होणाऱया अनद
ु ानातन
ू िाळरे षा घेण्याचे काम पण
ु त्ा वाने करण्यात येत.े
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शसांदी रे ल्िे ते विखणी – जसापूर (ता.सेलू, जज.िधाच)
या रस्त्याची झालेली दरु िस्था

(५६)

*

११०८१८

श्री.समीर

िुणािार

(हहांगणघाट) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भसींदी रे ल्हवे (ता.सेल,ू जि.वधाा) येथील भसींदी रे ल्हवे ते ववखणी – िसापरू या

५ कक.मी. रस्त्यावरील धगट्टी उखडली असन
ू रस्त्यावर ठठकठठकाणी खोल खड्डे
पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयामळ
ु े रस्त्यावरून प्रवास करताना
ववदयाथी, ग्रामस्थ व प्रवाशाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार या रस्त्याची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) अींशत खरे आहे .

(३) सदर रस्त्याची पाहणी जिल्हहा पररषदे माफात करण्यात आली आहे .

(४) भसींदी रे ल्हवे ता.सेल,ू जि.वधाा येथील भसींदी रे ल्हवे ते ठदग्रस गावापयातचा

ग्रामीण मागा क्र. २१ हा रस्ता सजु स्थतीत आहे . त्यापढ
ु ील समद्र
ु परू तालक्
ु यातील

तालक्
ु याच्या भसमेपासन
ू ते ठदग्रस-ववखणी-िसापरू हा तालक
ु ा भसमेपयातचा
ग्रामीण मागा क्र. १०२ असन
ू त्याची

४.०० कक.मी.लाींबी आहे . त्यापैकी ०/०० ते

१/२०० कक.मी. लाींबीतील नत
ु नीकरणाचे काम पण
ू ा करण्यात आले आहे .

त्यापढ
ु ील १/२०० ते २/०० कक.मी. रस्ता सजु स्थतीत आहे . २/०० ते ४/०० कक.मी.
रस्ता

खराब

योिनेतन
ू

असन
ू

हा

रस्ता

सन

२०१७-१८

मध्ये

जिल्हहा

मींिूर असन
ू पढ
ु ील कायावाही सरु
ु करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

वावषाक

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

सेंट जॉजच रुग्णालय (मांब
ु ई) येथे शसटीस्िॅन मशशन गत
(५७)

*

एि िषाचपासन
ू विनािापर पडून असल्याबाबत

१०७७७०

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांहदिली पि
ू )च , श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान

(चाांहदिली), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती
ननमचला गावित (इगतपरू ी), डॉ.पतांगराि िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.अशमत
विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.विरें द्र
ु

जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ग्रामीण), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपरू ), श्री.अशमत झनि
(ररसोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.नरें द्र पिार

(िल्याण पजश्चम), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भांददर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू
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ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर),
श्री.सरदार

ताराशसांह

(मल
ु ड
ुां ),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल) :

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सें् िॉिा रुग्णालयात (मब
ींु ई) भस्ीस्कॅन मभशन उपलब्ध होण्याकरीता

रुग्णालय प्रशासनाने अनेक वषांपासन
ू शासनाशी वारीं वार पत्रव्यवहार करुन

गेल्हयावषी ७ को्ी रुपये इतका तनधी खचा करुन अत्याधुतनक सोई-सवु वधाींनी

पररपण
ू ा असलेले िमानीहून मागववलेले भस्ीस्कॅन मभशन गत एक वषाापासन
ू

ववनावापर पडून असल्हयाची बाब ठदनाींक १० िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सें् िॉिा रूग्णालयात भस्ीस्कॅनची सेवा उपलब्ध नसल्हयामळ
ु े

दररोि रूग्णालयात उपचारासाठी येणाऱया ५०० हून अधधक रूग्णाींना भस्ीस्कॅन
करण्यासाठी सर िे.िे.रूग्णालय वा गोकुळदास तेिपाल (िी.्ी.) रूग्णालयात
पाठववण्यात येत आहे आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, भस्ीस्कॅन मभशन येण्यापव
ू ी आवश्यक पव
ू ा तयारी न करणे तसेच

मभशन आल्हयानींतर तातडीने त्याचा उपयोग सरु
ु न करणे व मभशन एक ते सव्वा
वषा ववनावापर पडून राहणे याींस रुग्णालय प्रशासनातील अधधकारी िबाबदार
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करुन सींबधीं धत िबाबदार अधधकाऱयाींवर

कारवाई करण्यासह रूग्णालयातील भस्ीस्कॅनची सेवा रुग्णाींना तातडीने उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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ईसासनी (िागदरा) (ता.हहांगणा, जज.नागपरू ) येथे बनािट िर पािती
पुस्ति छापून िेलेला गैरव्यिहार
(५८)

*

१०५७६८

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष
टारफे

(िळमनरु ी),

(पांढरपरू ) :
काय :-

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.भारत

भालिे

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ग्रामपींचायत ईसासनी (वागदरा) (ता.ठहींगणा, जि.नागपरू ) पररसरातील
बहूिन नगर, भीमनगर, गिानन नगर येथील अततक्रभमत झोपड्याींना या
पररसरातील काही लोकाींनी ग्रामपींचायत ईसासनीच्या कर वसल
ू ीच्या पावती

पजु स्तका व्यततररक्त बनाव् पावती पस्
ु तक छापन
ू बनाव् पावती पजु स्तकाींच्या
आधारे मोठ्या प्रमाणावर करवसल
ू ी केली असल्हयाची बाब माहे डडसेंबर, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ग्रामववकास कमाचाऱयाींच्या तनदशानास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार बनाव् पावती पस्
ु तक छापन
ू करवसल
ू ी करणाऱया
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .

ग्रामपींचायत ईसासनी येथील ग्रामववकास अधधकारी याींना सहा बनाव्

पावत्या ठदनाींक १६.१२.२०१७ रोिी प्राप्त झाल्हया. उपरोक्त प्राप्त पावत्याींच्या

सींबध
ीं ात ग्रामपींचायत रे कॉडाची चौकशी केली असता कर वसल
ु ी पावत्या बनाव्
असल्हयाचे ठदसन
ू आले.

बनाव् पावत्यावर ठदनाींक नमद
ु नसन
ू त्यावर त्रत्रमत
ु ीचे गोल भसल

लावण्यात आले. असे भसल ग्रामपींचायतीकडे असल्हयाचे ठदसन
ू आले नाही. तसेच

बनाव् पावत्यावर नमद
ु करण्यात आलेली भोगव्ाराींची नावे ग्रामपींचायत रे कॉडा
नमन
ु ा नीं.९ व नमन
ु ा नीं.८ वर ठदसन
ू आलेली नाहीत.
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ग्रामपींचातीकडे उपलब्ध त्याच क्रमाींकाींच्या पावत्याींची चौकशी केली

असता

बनाव्

पावत्या

व

ग्रामपींचायतीकडे

क्रमाींकाच्या पावत्यात तफावत ठदसन
ू आली.

उपलब्ध

असलेल्हया

त्याच

ग्रामववकास अधधकारी, ग्रामींपचायत ईसासनी याींनी ठाणेदार पोलीस

स््े शन एम.आय.डी.सी नागपरू शहर याींचक
े डे ठदनाींक १७.११.२०१७ व ठदनाींक
१६.१२.२०१७ रोिी लेखी तक्रार दाखल केली आहे .

ग्रामववकास अधधकारी, ग्रामपींचायत ईसासनी याींनी ठदनाींक १६.१२.२०१७

रोिी िाहीर दवींडी दे वन
ू अवैदय पावत्या आढळल्हयास ग्रामपींचायतीला सींपका
साधावे असे ग्रामस्थाींना कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुटुांब िल्याण ि आरोग्यविषयि विविध िायचक्रम राबविणाऱ्या
स्ियांसेिी सांस्थाांच्या अनुदानाबाबत
(५९)

*

१०५८९६

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

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

(१) कु्ुींब कल्हयाण व आरोग्यववषयक ववववध कायाक्रम राबववणाऱया शासनाच्या

कु्ुींब कल्हयाण केंद्राप्रमाणेच स्वयींसेवी सींस्थाींमाफात चालववणाऱया केंद्राना यापढ
ु े
अनद
ु ान भमळू शकणार नसल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, केंद्र सरकारकडून यापढ
ु े अनद
ु ान भमळू शकणार नसल्हयाने

स्वयींसेवी सींस्थाींमाफात चालववली िाणारी सवा कु्ुींब कल्हयाण केंद्रे आधथाक
अडचणीत आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्य शासनाने स्वत:च्या तनधीतन
ू कमाचाऱयाींना वेतन व
अनद
ु ान दयावे अशी मागणी केंद्रप्रमख
ु ाींनी केली असन
ू अन्यथा उपोषण करुन
आींदोलन करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार स्वयींसेवी सींस्थाींना अनद
ु ान दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) सदर योिना केंद्र शासनाचे तनकष व तनयमाप्रमाणे

राबववली िाते. केंद्र शासनाच्या ठद.२५.५.२०१२ च्या कायाालयीन आदे शानस
ु ार या
कायाक्रमासाठी फक्त शासकीय कमाचाऱयाींच्या वेतनासाठी सहाय्यक अनद
ु ान
अनज्ञ
ु ेय आहे व त्याींचे माफात कु्ुींब कल्हयाण कायाक्रम यशस्वीररत्या राबववण्यात
येत आहे . स्वयींसेवी सींस्थाींच्या केंद्राींना अनद
ु ान अनज्ञ
ु ेय नाही.
(३) कमाचारी सींघ्नेकडून तनवेदन प्राप्त आहे .

(४) सदर योिना १०० % केंद्र परु स्कृत असल्हयाने केंद्र शासनाच्या तनयमानस
ु ार
कायावाही केली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मौजा-झारे िाडा (ता.एटापल्ली, जज.गडधचरोली) येथील जलयुक्त शशिार
योजनेच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(६०)

*

११२००८

(गडधचरोली) :

करतील काय :-

श्री.िृष्ट्णा

गजबे

(आरमोरी),

डॉ.दे िराि

होळी

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौिा-झारे वाडा, (ता.ए्ापल्हली, जि.गडधचरोली) येथे सन २०१६-१७ मध्ये
िलयक्
ु त

भशवार

योिनेंतगात

मींिूर

कामाींमधील

अधाव्

कामे

करून

कींत्रा्दाराींना मींिूर कामाींचे पण
ू ा दे यके दे ण्यात आले असल्हयाचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या झालेल्हया कामाींमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्हयाने याबाबतची

चौकशी करण्याची मागणी स्थातनक शेतकऱयाींनी जिल्हहाधधकारी, गडधचरोली
याींचेकडे तनवेदनाव्दारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली
ु ग
आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीनस
ु ार सींबधीं धत दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

(३) व (४) होय.

उपववभागीय कृवष अधधकारी, अहे री याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत

केलेली सभमती तसेच िलयक्
ु त भशवार अभभयान दक्षता पथक, जिल्हहाधधकारी

कायाालय, गडधचरोली याींनी मौिा-झारे वाडा येथील कामाींची चौकशी केलेली असन
ु
चौकशीवेळी स्थातनक शेतकऱयाींनी सदर तक्रार गैरसमित
ु ीतन
ू केल्हयाचा िबाब

ठदला आहे . तसेच सदर कामाींबद्दल तक्रार नसल्हयाचे स्थातनक शेतकऱयाींनी
जिल्हहाधधकारी, गडधचरोली याींना लेखी कळववले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे येथे लसीिरण दरम्यान साडेतीन िषाचच्या बालिाचा झालेला मत्ृ यू
(६१)

*

१०६२८४

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदिली),
प्रा.िषाच गायििाड (धारािी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर),
ु
श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.पतांगराि

िदम (पलस
ू िडेगाि), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्रीमती ननमचला गावित

(इगतपरू ी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.हषचिधचन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.िुणाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि

मध्य), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विजय औटी
(पारनेर) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) पण
ा पणामळ
ु े येथील डॉक््राींच्या दल
ु क्ष
ु े लसीकरण दरम्यान साडेतीन वषााच्या
हषाल या बालकाचा सरकारी रुग्णालयात मत्ृ यू झाल्हयाचे ठदनाींक ८ िानेवारी,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत राषट्रीय मानवाधधकारी आयोगाने िाधव कु्ुींत्रबयाींना ३
लाख रुपये नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत शासनाला तनदे श ठदले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, आयोगाने ठदलेल्हया आदे शानस
ु ार शासनाने िाधव कु्ुींत्रबयाींना

नक
ु सान भरपाई दे ण्यासह या बालकाला लस दे ण्यापव
ू ी त्याची लसीकरण पव
ू ा
चाचणी न करणाऱया डॉक््राींवर कारावाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे . कु.हषाल धचींतामणी िाधव या
बालकाचा

मत्ृ यु

ठदनाींक

२१/११/२०१३

रोिी झाला तथावप

लसीकरणामळ
ू े तसेच डॉक््राींच्या हलगिीपणामळ
ू े झालेला नाही.

सदर

मत्ृ यु

(२) व (३) हे खरे नाही.

राषट्रीय मानवाधधकार आयोगाने कु.िाधव याच्या कु्ूींत्रबयाींना ३ लाख

रुपये नक
ु सान भरपाई का दे ण्यात येऊ नये याबाबत ववचारणा केली आहे .
कु.हषाल

िाधव

याच्या

मत्ृ यप्र
ु करणी

जिल्हहास्तरीय

AEFI

सभमती,राज्यस्तरीय AEFI सभमती व राषट्रीयस्तरीय AEFI सभमती याींनी
ठदलेल्हया अहवालानस
ू ार बाळाचा मत्ृ यु लसीकरणामळ
ू े झालेला नाही.त्यामळ
ू े

िाधव कु्ूींत्रबयाींना ३ लाख रुपयाींची मदत अनज्ञ
े नसल्हयाबाबत राषट्रीय
ु य
मानवाधधकार आयोगास अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे . त्यामळ
ू े
यासींदभाात लसीकरण पव
ू ा चाचणी न करणा-या डॉक््राींवर कारवाई करण्याचा
प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िाजजचडा (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील जामदा धरण
प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(६२)

*

१०६०६९

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) काजिाडा (ता.रािापरू , जि.रत्नाधगरी) येथील िामदा धरण प्रकल्हपाचे काम

गेल्हया अनेक वषाापासन
ू स्थातनक ग्रामस्थाींचा तीव्र ववरोध असल्हयामळ
ु े प्रलींत्रबत
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे
खरे आहे ,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकल्हपाकररता स्थातनक ग्रामस्थाींच्या िभमनी सींपाठदत
करण्यात आल्हया होत्या येथील स्थातनक शेतकऱयाींनी प्रकल्हप होत नसेल तर तो
रद्द करुन िभमनीवरील तनबंध उठवा व शेतकऱयाींना त्याींच्या िभमनी परत दया
अशी मागणी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे तनवेदनादवारे केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, सदर शेतकऱयाींच्या मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) प्रकल्हपावर माहे डडसेंबर २०१७ अखेर रू. ३१९.९१ को्ी इतका खचा झाला
आहे . प्रकल्हपाअभावी ३५०० हे . भसींचन क्षेत्र वींधचत होणार असल्हयाने शेतकऱयाींच्या

मागणीनस
ु ार प्रकल्हप रद्द करता येणार नाही. प्रकल्हपाची लाच लच
ु पत प्रततबींधक

ववभागामाफात चौकशी सरु
ु असल्हयाने सदय:जस्थतीत चौकशीमळ
ु े प्रकल्हपाचे
मींदावलेले काम चौकशी पण
ू ा झाल्हयावर व धरणाची चालू तनववदा ववखींडनानींतर
प्रकल्हपाचे काम पण
ू ा करण्याचे तनयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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बोराटी (ता.राळे गाि, जज.यितमाळ) परीसरातील तलािाचे िाम पुणच
(६३)

*

िरण्यासह शेतिऱ्याांना जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत
११०७६०

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोरा्ी (ता.राळे गाव, जि.यवतमाळ) परीसरातील लघप्र
ु कल्हपाींतगात नववन

तलावाचे काम २ वषाा पव
ू ी मींिूर करण्यात आले असतानाही आिपयंत तलावाचे
काम पण
ू ा करण्यात आले नसल्हयाचे ठदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा
त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या पररसरातील नागरीकाींनी ठदलेल्हया तनवेदनावरून ज्या शेतकऱयाींच्या
िभमनी तलावाकरीता सींपादीत केल्हया त्याचा मोबदला भमळणे अदयाप बाकी
असल्हयाचेही तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार बोरा्ी येथील तलावाचे काम पण
ू ा करण्याबाबत व या
तलावाकरीता सींपादीत केलेल्हया िभमनीचा मोबदला सींबधीं धत शेतकऱयाींना
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) होय खरे आहे .

(४) भस
ीं ादनासाठी एकुण रु. १९१.०८ लक्ष ची मागणी असन
ु प
ु पैकी रु. ३३.५५

लक्ष महसल
ू ववभागाकडे भरणा केले आहे त. उवारीत रु. १५७.५३ लक्ष ची तरतद
ु
सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात केली आहे . सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यते
नींतर मोबदला बाधधत शेतकऱयाींना अदा करण्यात येणार आहे . ववदभा सघन
भसींचन ववकास कायाक्रम ३१ माचा २०१७ पासन
ु बींद झाल्हयाने सदर योिना
महाराषट्र

िलसींधारण

महामींडळ

याींचेकडे

ठदनाींक

१३/०९/२०१७

रोिी

अींमलबिावणी साठी वगा करण्यात आली आहे व त्यानस
ु ार योिना पण
ु ा
करण्यात येणार आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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भुसािळ (जज.जळगाि) शहरातील पाणी टां चाईबाबत
(६४)

*

१०४७५५

श्री.सांजय साििारे (भस
ु ािळ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलसींपदा आणण रे ल्हवेच्या थकबाकीच्या वादात हतनरू धरणातन
ू स्
ु णारे

आवतान रखडल्हयाने भस
ु ावळ (जि.िळगाव) शहरातील १ लाख ८७ हिार

नागररकाींना ठदनाींक १ िानेवारी, २०१८ रोिीपासन
ू ८ ठदवस पाणी ्ीं चाईचा
सामना करावा लागला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, भस
ु ावळ नगरपाभलकेची कोणतीही थकबाकी नसताना भस
ु ावळ
शहरात झालेल्हया पाणी ्ीं चाईच्या कारणामळ
ु े नागररकाींनी रास्ता रोको केला, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त्ा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले,

(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने भस
ु ग
ु ावळ नगरपाभलकेचे पाणी बींद
करणाऱया सींबधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

(२) भस
ु ावळ नगरपाभलकेकडे आि रोिी ७९.९८ लक्ष एवढी थकबाकी आहे .

नगरपाभलकेची त्रबगर भसींचनाची पाणीपट्टी ही मध्य रे ल्हवे, भस
ु ावळ याींच्याकडून

अदा होणाऱया पाणीपट्टी रकमेसमवेत आकारल्हया िाणाऱया स्थातनक उपकराच्या
रक्कमेतन
ू नगरपाभलकेच्या सींमतीने वसल
ु ी करण्याींत येते व भस
ु ावळ शहर
नागरीकाींनी रास्ता रोको केले हे िलसींपदा ववभागास अवगत नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

दापोली (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील माता रमाई बचतगटाचे
तीन िोटीांचे मानधन थिल्याबाबत

(६५)

*

१०९००७

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय महहला ि

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) दापोली (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील अींगणवाडी व बालवाडीच्या मल
ु ाींना

पोषण आहार भशिवन
ू दे णाऱयाींना ‘माता रमाई’ या बचतग्ाच्या मठहलाींचे गेल्हया

आठ मठहन्याींपासन
ू सम
ु ारे तीन को्ीींचे मानधन अदयापही दे ण्यात आले
नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासन मठहलाींना आधथाक दृषट्या सक्षम करण्याबाबत धोरणे

राबववत असताना तालक्
ु यातील हिारो अींगणवाड्यात काम करणाऱया मठहलाींना
अगोदरच कमी प्रमाणात भमळत असलेले मानधन वेळेवर भमळत नसल्हयाचे
तनदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले, त्यानस
ु ार उक्त बचतग्ाचे मानधन तात्काळ दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे अींशत: खरे आहे .
दापोली

तालक्
ु यातील

माता

रमाई

या

बचतग्ाचे

गेल्हया

आठ

मठहन्यापासन
ू चे पोषण आहाराच्या बीलाची रक्कम रुपये ६२.०० लाख थकीत
होती. माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये अनद
ु ान उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे .
माहे डडसेंबर, २०१७ पयंत दे यक अदा करण्यात आली आहे .

(२) अींगणवाडी सेववका/ मदतनीस व भमनी अींगणवाडी सेववका याींच्या मानधनात
वाढ करणे भाऊबीि भे् रक्कमेत वाढ करणेबाबतचा शासन तनणाय ठदनाींक
२३.०२.२०१८ रोिी तनगाभमत करण्यात आला आहे . तसेच सेववकाींचे मानधन

PFMS प्रणालीत अदा करण्याच्या सच
ू ना तनगाभमत करण्यात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजा अजनी (ता.नाांदगाि खांडश्े िर, जज.अमरािती) येथील
साठिण तलािाचे िाम पूणच िरण्याबाबत
(६६)

*

१०८७२७

(बल
ु ढाणा),
(दे िळी) :
काय :-

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.हषचिधचन सपिाळ

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

श्री.रणजीत

िाांबळे

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौिा अिनी (ता.नाींदगाव खींडश्े वर, जि.अमरावती) येथील साठवण तलावाचे
काम सन २०१६ पासन
ू बींद असन
ू अपण
ू ा कामाबाबत स्थातनक लोकप्रतततनधी

याींनी ठदनाींक २० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ीं ीत ववभागाला लेखी
ु ारास सींबध
तनदशानास आणले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर प्रकल्हपाचे बड
ु ीत क्षेत्रातील मख्
ु य नदीवरील अिनी-दठहगाव या
रस्त्यावरील पल
ू ाचे बाींधकाम अदयाप सरु
ु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर साठवण तलावाचे व उक्त पल
ु ाचे प्रलींबीत काम पण
ू ा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय.

(३) धरणाचे साींडव्याचे काम सरु
ु करण्यात आले असन
ू पल
ु ाचे बाींधकाम करणे हे

काम तनववदा प्रकक्रयेत आहे . सदर योिनेचे सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता
अींदािपत्रकाची तपासणी मख्
ु य अभभयींता, पण
ु े याींचे स्तरावर करण्यात येत आहे
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उमरी-गणोरी-बाभुळगाांि (जज.यितमाळ) या
रस्त्याचे िाम पूणच िरण्याबाबत

(६७)

*

११२५६४

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास
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(१)

उमरी-गणोरी-बाभळ
ु गाींव

(ता.बाभळ
ु गाींव,

जि.यवतमाळ)

या

रस्त्याचे

डाींबरीकरणाचे काम सन २०१५ मध्ये मींिुर झाले असन
ू त्यामधील उमरी ते
गणोरी या ्प्प्यातील रस्त्याचे काम करण्यात आले परीं तु गणोरी ते बाभळ
ु गाींव
पयंतच्या रस्त्याचे काम अदयाप अपण
ु ा असन
ु रस्त्याच्या काही भागात धग््ी
्ाकली असल्हयामळ
ु े नागरीकाींना प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असल्हयाचे ठदनाींक
२३ डडसेंबर, २०१७ रोिी व त्यासम
ु ारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीचे तनषकषा काय आहे त व त्यानस
ु ार गणोरी ते बाभळ
ु गाींव
या ्प्प्यातील रस्त्याचे काम तातडीने पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सदर कामाचे कायाारींभ आदे श ठद.१८.०६.२०१४ ला दे ण्यात आले आहे त.

(२) होय.

(३) कींत्रा्दाराने काम पण
ु ा न केल्हयामळ
ु े करारनाम्यातील अ्ी व शतीनस
ु ार

रस्त्याचे काम कींत्रा्दाराकडुन काढून घेण्यात येत आहे . उवारीत कामाची तनवीदा
काढुन काम तातडीने पण
ू ा करणेबाबत कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुडुि लघु पाटबांधारे (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) राज्यस्तरीय
योजना ननधी अभािी बांद असल्याबाबत

(६८)

*

१११८८३

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुडुक लघु पा्बींधारे योिना (ता.मींडणगड, जि.रत्नाधगरी) या राज्यस्तरीय
योिनेचे काम माहे नोव्हें बर, २०१६ मध्ये सरु
ु झाले तथावप तनधीच्या
उपलब्धतेअभावी ते गत पाच ते सहा मठहन्याींपासन
ू बींद असल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर योिनेसाठी तनधी उपलब्ध करुन दयावा िेणेकरुन

तालक्
ु यासाठी अत्यींत महत्वाची असलेली ही योिना पण
ू ा होईल असे तनवेदन

स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी ठदनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
सधचव, िलसींधारण ववभाग, याींना ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त तनवेदनाच्या अनष
ीं ाने तनधी उपलब्ध करुन या योिनेचे
ु ग
काम पण
ू ा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.

कुडुक लघु पा्बींधारे योिना (ता.मींडणगड, जि.रत्नाधगरी) या योिनेचे

काम पावसाळी हीं गामामळ
ु े बींद होते ते सदय:जस्थतीत सरू
ु आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) कुडुक लघु पा्बींधारे योिना (ता.मींडणगड, जि.रत्नाधगरी) या योिनेस मद
ृ
व िलसींधारण ववभाग शासनतनणाय क्र. नवीन - २०१७/ प्र.क्र २८७/ िल-४,

ठदनाींक २३/०१/२०१८ अन्वये रू. ११००.०० लक्ष तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात
आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
मुांबई.

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू ा सवा प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

