महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि १२ जुल,ै २०१८ / आषाढ २१, १९४० (शिे)
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

(४)
(५)

(६)

ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री
वििास मांत्री

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री
रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८८
-------------------------------------

सूयाव धरणाचे (जज.पालघर) पाणी असांख्य गािाांचा विरोध असतानाही
अन्यत्र िळविण्याचा ननणवय घेतल्याबाबत

(१)

*

४१३४७ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्ह्यातील सय
ू ाा धरणाचे पाणी असींख्य गावाींचा ववरोध
असताींनाही अन्यत्र वळववण्याचा ननणाय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सय
ू ाा धरणाचे पाणी जिल्ह्याबाहे र नेण्यासाठी पाईपलाईनचे

सवेक्षण आणण ड्रिललींगचे काम मेढवण आणण सोम्ा या गावाींच्या हदीत सरु
ु
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, पालघर जिल्ह्यातील शेती आणण बागायतीला परु े से पाणी

लमळत नसल्हयाने येथे कायम दषु काळी पररजथथती असताींनाही सय
ू ाा धरणाचे
पाणी इतरत्र न वळववण्यासाठी पालघरवालसयाींनी आींदोलन करण्याचा इशारा

ददला असन
ू यासींदर्ाात सय
ू ाा पाणी बचाव सींघर्ा सलमतीने ददनाींक ३ एविल,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

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

सय
ू ाा िकल्हपातन
ू सन १९८१ ते २०११ या कालावधीत एकूण २२६.९३
पाणीसाठा

करण्यात आलेला आहे .

बबगरलसींचनासाठी

ववववध

अलर्करणासाठी

आरक्षक्षत

(२) मब
ुीं ई महानगर िदे श ववकास िाधधकरण याींचेमार्ात सवेक्षण सरु
ु
करण्यात आले आहे .
(३) खरे आहे .

पालघर जिल्हहा अनतपर्जयान्याच्या िदे शातील असन
ू सय
ू ाा िकल्हपातन
ू

दरवर्ी लसींचनाच्या अनर्
ीं ाने आवश्यकतेनस
ु ग
ु ार पाण्याचे आवतान सोडण्यात
येत.े

सय
मींिूर करण्यात आलेल्हया बबगर लसींचन पाणी
ू ाा िकल्हपातन
ू

आरक्षणामळ
ु े , सय
ू ाा िकल्हपाच्या िथताववत सध
ु ारीत िलननयोिनानस
ु ार १४६९६
हे क््र िकजल्हपय लसींचन क्षमतेपक
ै ी ६६६४ हे क््र क्षेत्राची कपात करणे
अननवाया ठरते. िकल्हपाच्या

लसींचन क्षेत्रातील

सींर्ाव्य

कपातीस ववरोध

करण्याथतव, सय
ू ाा पाणी बचाव सींघर्ा सलमतीमार्ात ददनाींक ०३/०४/२०१८ रोिी

रािर्वन, मब
ुीं ई येथे मा.रार्जयपाल, महाराषर रार्जय याींची र्े् घेतली. सदर
ववर्यावर मा.रार्जयपाल महोदयाींकडे ददनाींक ०५/०५/२०१८ रोिी बैठक झाली.

(४) महाराषर रार्जयाच्या िलननतीत वपण्याच्या पाण्यास िथम िाधान्य

असल्हयाने वपण्यासाठी आरक्षक्षत असलेल्हया पाणीसाठ्याच्या अनर्
ीं ाने लसींचन
ु ग
क्षेत्रात कपात करणे अननवाया आहे .
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तथावप, मा.रार्जयपाल महोदय याींचे बैठकीतील इनतवत
ु ार िथतत
ु
ृ ानस

ववर्याचा

अभ्यास

करण्याबाबत

ववववध

ववर्ागाचे

सधचवथतरावर त्याींचे

ननदे शानस
ु ार एक सींयक्
ु त सलमती नेमण्याबाबत पढ
ु ील कायावाही करणेत येत
आहे .

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

गेिराई (जज.बीड) पांचायत सशमती येथे म.ग्रा.रो.ह.यो.च्या िुशल
िामाच्या ननधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(२)

*

४१७२४ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींचायत सलमती कायाालय, गेवराई (जि.बीड) येथे म.ग्रा.रो.ह.यो. अींतगात
कुशल कामाची दे यके अदा करताना अजथतत्वात नसलेल्हया (बबगर नोंदणीकृत)

र्माच्या नावे लसींचन ववदहरी, रथते व इतर कामाींची दे यके सन २०११ पासन
ू
अदा केली िात असल्हयाची तक्रार लोकिनतननधीींनी ददनाींक १७ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हहाधधकारी, बीड याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेतील मींिूर

असलेल्हया २७१४ ववदहरीींपक
ै ी १०९२ लसींचन ववदहरीींच्या कुशल कामाींची दे यके
न.रे .गा.

अींतगात

सींबधीं धत

ग्रामपींचायतीकडून

अदा

करताना

एकाच

आडनावाच्या व्यक्तीच्या बनाव् व खोट्या र्माला हा ननधी अदा करण्यात
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, सदर

िकरणातील व्यक्तीने

यापव
ू ी

जिल्हहा

पररर्दे च्या

बाींधकाम ववर्ागातही बनाव् एम.बी. रे कॉडा करून पैसे उचलल्हया िकरणी
गन्
ु हा दाखल झाला होता, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गेवराई पींचायत सलमती

अींतगात न.रे .गा. मधून कुशल कामाची दे यके अदा करताना बोगस आणण

बनाव् पावत्या िोडून ननधी उचलल्हयािकरणी व शासन ननधीचा अपहार
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केल्हयािकरणी

र्जया

व्यक्तीच्या

बँक

खात्यातन
ू

ननधीची

त्याच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

उचल

झाली

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे .

(२) मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जि.प. बीड याींनी चौकशी सलमती गठीत केली
आहे . याबाबत चौकशी अहवाल िाप्त झाल्हयानींतर अहवालाच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
कायावाही करण्यात येईल.
(३) हे खरे नाही.

(४) गेवराई पींचायत सलमती अींतगात नरे गा मधन
कामाचे दे यके अदा
ू

करताना बोगस व बनाव् पावत्या िोडून ननधी उचलल्हयािकरणी मख्
ु य
कायाकारी अधधकारी, जि.प. बीड याींनी चौकशी सलमती गठीत करुन याबाबत
चौकशी सरु
आहे . चौकशी अहवाल िाप्त होताच दोर्ीववरूद्ध कायावाही
ु
करण्यात येईल.

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

महाराष्ट्र मेडडिल िौजन्सलच्या ड्क्टराांची
अनतररक्त डडग्री बोगस असल्याबाबत
(३)

*

४२१८२ आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.आनांदराि
पाटील,

श्री.जयांत

पाटील :

सन्माननीय

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िैद्यिीय

शशक्षण

मांत्री

पढ
ु ील

(१) महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलच्या चौकशीत ५३ डॉक््राींची अनतररक्त ड्रडग्री

बोगस असल्हयाचे ददनाींक १९ एविल, २०१८ रोिी तसेच रुगणाींचा मेड्रडकल
ररपो्ा न पाहता सही करणाऱ्या ४ पॅथॉलॉिीथ्वर कारवाई करीत त्याींचेही

परवाने रद करण्यात आल्हयाचे ददनाींक ७ एविल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, शहरामध्ये आणण खेड्यात अनेक दठकाणी बोगस ड्रडग्रीच्या

बळावर असे डॉक््र बेकायदा दवाखान्याच्या माध्यमातन
ू अनधधकृत व्यवसाय
करीत असन
ू या सींदर्ाात महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलकडून या बोगस पदवी

असलेल्हया डॉक््राींची चौकशी सरु
ु असन
ू महाराषर मेड्रडकल काऊींलसलने बोगस

ड्रडग्री असलेल्हया २२ डॉक््राींवर ननलींबनाची कारवाई केली असन
ू िवळपास
१०० डॉक््र एमएमसीच्या रडारवर आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या ५३ एमबीबीएस डॉक््राींनी महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलकडे
रजिथरे शनसाठी

ददलेली

अनतररक्त

पदवी

(पोथ्

ग्रॅर्जयए
ु ्)

बोगस

असल्हयािकरणी शासनाने चौकशी करुन तसेच बोगस ड्रडग्री असलेल्हया

डॉक््राींवर व बनाव् वैद्यकीय िमाणपत्र दे णाऱ्या सींबधीं धताींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

५३ डॉक््राींच्या अनतररक्त ड्रडग्रीच्या िमाणपत्राींबाबत चौकशी/सन
ु ावणी

करण्याची कायावाही महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलकडून सरू
ु आहे .

तसेच महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलकडून रूगणाींचा मेड्रडकल ररपो्ा न

पाहता सही करणाऱ्या चार पॅथॉलॉिीथ्ववरुध्द दोर्ारोप लसध्द झाल्हयामळ
ु े

त्याींचेवर महाराषर वैद्यकीय पररर्द अधधननयम, १९६५ मधील कलम २२
नस
ु ार कारवाई करण्यात आली आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलव्दारे ५३ डॉक््राींच्या अनतररक्त ड्रडग्री

बोगस असलेल्हया सींदर्ाात डॉक््राींची चौकशी/सन
ु ावणी सरू
ु आहे .
तसेच

महाराषर

मेड्रडकल

कौजन्सलने

२० डॉक््राींवर ननलींबनाची कारवाई केली आहे .

बोगस

ड्रडग्री

असलेल्हया

(३) महाराषर मेड्रडकल कौजन्सलमार्ात सदर िकरणी चौकशी/सन
ु ावणीची
िक्रक्रया सरू
ु आहे .

(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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उपळाई बुद्रि
ु (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील जज.प. प्राथशमि
शाळे च्या इमारती धोिादायि असल्याबाबत

(४)

*

४१९६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उपळाई बद्र
(ता.माढा, जि.सोलापरू ) येथील जि.प. िाथलमक शाळा
ु क
ु
म्हसोबाची वाडी व जि.प. िाथलमक शाळा बेडगेवथती येथील शाळे च्या इमारती
अत्यींत धोकादायक झाल्हया असन
ू ववद्याथ्यायााना िीव मठ
ु ीत धरुन लशक्षण

घ्यावे लागत असल्हयाचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी ववद्याथ्यायााच्या सरु क्षक्षततेचा गींर्ीर िश्न

ननमााण झाला असन
पालकवगाात र्ीतीचे वातावरण पसरले असन
या
ू
ू
इमारतीच्या दरु
ु थतीची मागणी उपळाई बद्र
ु क
ु ग्रामथथाींनी िशासनाकडे केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

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

(३) माढा तालक्
ु यातील उपळाई बद्र
ु क
ु येथील जि.प.शाळा म्हसोबाची वाडी येथे

३ वगाखोल्हया उपलब्ध असन
ू त्यापैकी २ वगाखोल्हया वापरात आहे त. तसेच

बेडगेवथती येथे िाथलमक शाळे साठी २ वगाखोल्हया उपलब्ध आहे त. दोन्ही
िाथलमक शाळे च्या ित्येकी १ अशा २ वगाखोल्हया दरु
ु थतीसाठी सवा लशक्षा
अलर्यानाींतगात सन २०१८-१९ च्या वावर्ाक कायायोिना व अींदािपत्रकात
शाळा दरु
ु थतीसाठी अनद
ु ान मागणी केलेली आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेत (मनरे गा) अपहार झाल्याबाबत
*

(५)

४१३१५ ड्.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय

रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींबझ
े री व घब
ु डीबी्मध्ये (ता.झरी, जि.यवतमाळ) महात्मा गाींधी
रोिगार हमी योिनेत (मनरे गा) १० को्ी २९ लाख रुपयाींचा अपहार झाला
असन
ू आींबेझरी व घब
ु डीबी् येथील दोन वनपररक्षेत्र अधधकारी, वनरक्षक, वन
कींत्रा्दार, सेवाननवत्ृ त वनपाल व मख्
ु य कींत्रा्दारासह सात िणाींना ददनाींक

१४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास यवतमाळ आधथाक गन्
ु हे शाखेने अ्क
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे,

(३) असल्हयास, त्याींचेवर करण्यात आलेल्हया कारवाईचे थवरुप काय आहे ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) सींबधीं धताींववरुध्द पोलीस थ्े शन, पा्ण, तालक
ु ा झरी िामणी,
जि.यवतमाळ येथे ग.ु र.क्र. २८/१४ कलम ४०९, ४६७, ४६८, ४७१ व १२०(ब)

र्ारतीय दीं ड ववधान अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे . तपासाअींती
एकूण ७ िणाींना (सहा वन ववर्ागाचे कमाचारी व एक खािगी कींत्रा्दार)

ददनाींक १५ मे, २०१८ रोिी यवतमाळ आधथाक गन्
ु हे शाखेने अ्क केली आहे .
वन ववर्ागाच्या पाच कमाचाऱ्याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आहे . गन्
ु ्याचा
सखोल तपास आधथाक गन्ु हे शाखा, यवतमाळ याींच्यामार्ात सरु
ु आहे .
-----------------

राज्यातील जजल्हा रुग्णालयात ििवरोगािरील उपचारािरीता
िेमोथेरपीची सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६)

*

४२०८९ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि

गाणार, श्री.रामननिास शसांह, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
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श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या
चव्हाण,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.ख्िाजा

बेग :

सन्माननीय

सािवजननि

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

(१) रार्जयातील जिल्हहा रुगणालयात ककारोगावरील उपचाराकरीता केमोथेरपीची

मोर्त सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्याचा ननणाय शासनाने माहे एविल, २०१८
मध्ये घेतला असन
ू माहे िून पासन
ू या योिनेचा पदहला ्प्पा सरु
ु होणार

आहे, या योिनेच्या पदहल्हया ्प्पयामध्ये दहा जिल्ह्याींचा समावेश असणार
असन
ू जिल्हहा रुगणालयातील क्रर्जिलशयन आणण पररचाररका याींना मब
ुीं ईतील

्ा्ा रुगणालयात याबाबत िलशक्षण दे ण्यात येणार असन
ू जिल्हहा रुगणालयात
केमोथेरपीची सवु वधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार असल्हयाचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर योिनेच्या पदहल्हया ्प्प्यात कोकणातील एकाही

जिल्ह्याचा समावेश न करण्यात आल्हयाने मख्
ु यत: रत्नाधगरी, लसींधुदग
ु ,ा
रायगड ्यापैकी कोणत्याही एका जिल्ह्यात रुगणालयाचा केमोथेरपी केंद्र सरु
ु
करण्याबाबत

थथाननक

लोकिनतननधीींनी

माहे

एविल,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्यान मा.सावािननक आरोगय मींत्री याींचेकडे ननवेदन ददले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, कोल्हहापरू येथील सीपीआर रुगणालयाचा समावेश शासनाने
मोर्त

केमोथेरपी

उपचारासाठी

सवु वधाींसाठी

िादहर

केलेल्हया

जिल्हहा

रुगणालयाच्या यादीत समावेश नसल्हयाचे ददनाींक ९ एविल, २०१८ रोिी वा

त्यासम
ु ारास ननदशानास आले असन
ू रार्जयातील काही जिल्ह्यात रुगणालये

नसताना दे खील तेथे या यनु न्चा समावेश करण्यात आल्हयाचे ननदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, आतापयात क्रकती जिल्हहा रुगणालयाींना केमोथेरपी यनु न् सरु
ु
करण्याची परवानगी दे ण्यात आली असन
ू आतापयात केमोथेरपीच्या उपचाराींचा
लार् क्रकती ककारोग रुगणाींनी घेतला आहे व त्याकरीता क्रकती खचा करण्यात
आला आहे,
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(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने शासनाने िादहर केलेल्हया जिल्हहा रुगणालयाच्या यादीत लसींधद
ु ग
ु ग
ु ा व
कोल्हहापरू या जिल्ह्याींचा समावेश करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
ड्. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

रार्जयातील १० जिल्हहा रुगणालयातील क्रर्जिलशयन व पररचारीका याींना

्ा्ा मेमोररयल हॉजथप्लच्या सहकायााने िलशक्षण दे ऊन केमोथेरपीची सवु वधा

उपलब्ध करुन दे ण्याचे ठरववले असन
ू याबाबतची कायावाही अींनतम ्प्प्यात
आहे .

(२) होय. सदर योिनेत कोकणातील जिल्हहयाींचा समावेश नाही. तथावप,
राषरीय आरोगय अलर्यानाच्या उपलब्ध ननधीतन
ू जिल्हहा रुगणालय रत्नाधगरी
येथे रुगणाींना केमोथेरपीची मोर्त सवु वधा दे ण्यात येत आहे .

(३) सीपीआर हे कोल्हहापरू येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाशी
सींलगन रुगणालय असन
ू ते जिल्हहा रुगणालय नसल्हयामळ
ु े या रुगणालयाींच्या
यादीमध्ये कोल्हहापरू येथील सीपीआर रुगणालयाचा समावेश नाही.

(४) ्ा्ा मेमोररयल रुगणालयाच्या सहकायााने १० जिल्हहा रुगणालयात

केमोथेरपीचे यनु न् सरु
ु करण्याची िक्रक्रया अींनतम ्प्प्यात असन
ू अद्याप
याबाबतचे उपचार सरु
ु करण्यात आलेले नाहीत.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यात बालिाश्रम चालविणाऱ्या सांस्थाांना मदहला ि बालवििास
विभागामाफवत ननयमबाहय पध्दतीने अनुदान िाटप िेल्याबाबत
(७)

*

४२०१६ अॅड.जयदे ि गायििाड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, ड्.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , अॅड.राहुल नािेिर,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील,

श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ
राजूरिर, आकिव.अनांत गाडगीळ, ड्.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील,
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प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे ,
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयात मदहला व बालववकास ववर्ागात बालकाश्रम चालववणाऱ्या
सींथथाींना सन २०१७-१८ या वर्ाात ननयमबाहय पध्दतीने अनद
ु ान वा्प

करण्यात आल्हयामळ
ु े सम
ु ारे सहा को्ी पींचवीस लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार
झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २०१७-१८ मध्ये ठराववक जिल्हहयाींतील ववलशष् सींथथानाच
आवश्यकतेपक्ष
े ा िाथत ननधी वा्प करुन अवैधररत्या पैसे कमववणाऱ्या
अधधकाऱ्याींना

ननलींबबत

करुन

त्याींची

वसल
ु ी

व

अींमलबिावणी

सींचालनालयाकडून चौकशी करण्याची मागणी बालववकास सींथथाचालक व
कमाचारी सींघ्नेनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच या गैरव्यवहार िकरणी बालववकास सींथथाचालक व कमाचारी

सींघ्नेमार्ात मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे लेखी
थवरुपात तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार ववलशष् सींथथाचालकाींना कामे दे ऊन
गैरव्यवहार

करणाऱ्या

मदहला

व

बालववकास

ववर्ागातील

अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

सींबधीं धत

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) बालववकास सींथथाचालक व कमाचारी सींघ्ना,
लातरू या सींघ्नेकडून अशा आशयाचे ननवेदन िाप्त झालेले आहे .
(२) व (३) होय.
(४)

सदर िकरणी आयक्
ु तालयथतरावरुन पथक तयार करण्यात येवन
ू

त्याींचेमार्ात तपासणी करण्यात आलेली आहे . सदर तपासणीचे अींतररम
अहवालानस
ु ार आढळून आलेल्हया गींर्ीर त्र्
ु ीींबाबत सींबधीं धत जिल्हहा मदहला व
बालववकास अधधकारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे .
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यातील शेतिऱ्याांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठा राबविण्यात
आलेला प्रेरणा प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(८)

*

४१४७४ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई
जगताप,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.पररणय

फुिे,

श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयातील आत्महत्याग्रथत १४ जिल्ह्याींमध्ये शेतकऱ्याींच्या आत्महत्या
रोखण्यासाठी िेरणा िकल्हप राबववण्यात आला या िकल्हपाींतगात नैराश्यग्रथत

शेतकरी व त्याींच्या कींु ्ुबबयाींना मानसोपचाराची व्यवथथा करण्यात आली परीं तु
यासाठी परु े से मानसोपचारतज्ञ व कमाचारी नसल्हयामळ
ु े िेरणा िकल्हप िलींबबत
असल्हयाचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, मींिरू पदाींपक
ै ी िवळपास ४० ्क्केहून अधधक मनोववकार व
मानसोपचारतज्ञ याींची पदे ररक्त असल्हयाने कागदोपत्रीच उपचार होत
असल्हयाचे शेतकरी न्यायहक्क सलमतीचे म्हणणे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नैराश्यग्रथत शेतकऱ्याींचा शोध शाथत्रोक्त पध्दतीने घेण्यासाठी
तसेच उपचाराचे व उपचारानींतरचे वगीकरण करण्यासाठी यींत्रणा नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

सक्षमपणे

रार्जयातील

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने शासनाने िेरणा िकल्हपाींचा आढावा घेऊन रार्जयात सदर
ु ग
िेरणा

िकल्हप

राबवन
ू

शेतकऱ्याींच्या

आत्महत्या

रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच या
योिनेंतगात आिलमतीस रार्जयातील क्रकती रुगणाींवर उपचार करण्यात आले
आहे त,

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

(२), (३) व (४) शेतकरी न्यायहक्क सलमतीचे ननवेदन िाप्त झाल्हयाचे
ननदशानास आले नाही.

“िेरणा” िकल्हपाींतगात शेतकरी समप
ु दे शन व आरोगय सेवा कायाक्रम

ऑक््ोबर, २०१५ पासन
ू रार्जयातील आत्महत्याग्रथत १४ जिल्हहयाींमध्ये सरु
ु
करण्यात

आला

िाथलमक

आरोगय

आहे .

सदर

िकल्हप

जिल्हहा

रुगणालयाच्या

दठकाणी

मानसोपचार तज्ञ व मानलसक आरोगय समप
ु दे शक याींच्यामार्ात आणण
केंद्रामध्ये

वैद्यकीय

अधधकारी,

कायाकत्याा याींना िलशक्षण दे ऊन राबववण्यात येत आहे .
सदर

कायाक्रमाींतगात

नैराश्यग्रथत

कमाचारी

शेतकऱ्याींचा

शोध

व

आशा

शाथत्रोक्त

पध्दतीने घेऊन त्याींचे वगीकरण करण्यात येते व आवश्यकतेनस
ु ार समप
ु दे शन
व उपचार करण्यात येतात. सदर िकल्हपाींतगात वधाा, अमरावती, बल
ु ढाणा,

बीड, िालना येथील ५ जिल्हहा रुगणालयाींमध्ये ित्येकी दोन मानसोपचार तज्ञ
कायारत असन
ू अकोला, लातरू , उथमानाबाद, नाींदेड, औरीं गाबाद, परर्णी व
दहींगोली येथे ित्येकी एक मानसोपचार तज्ञ कायारत आहे . यवतमाळ येथे

शासक्रकय वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये १ मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध असन
ू
वालशम

येथे

२

मानसोपचार

तज्ञ

उपलब्ध

झालेले

नाहीत.

सदर

१४ जिल्ह्यासाठी मानसोपचार तज्ञाींच्या २४ पदाींपक
ै ी १७ पदे र्रलेली आहे त

तसेच, जिल्हहाथतरीय कमाचाऱ्याींच्या एकूण ७० पदाींपक
ै ी ६४ कमाचारी कायारत
आहे त. ७ मानसोपचार तज्ञाींची ररक्त पदे व कमाचाऱ्याींची ६ ररक्त पदे

र्रण्याची कायावाही सरु
ु आहे . सदर १४ जिल्ह्यात एकूण २०९०९ आशा
कायाकत्याामार्ात एविल, २०१६ ते माचा, २०१८ या कालावधीमध्ये सरासरी
३९,०२,०४६

घराींचे

सवेक्षण

करण्यात

आले

असन
ू

त्यापैकी

नैराश्यग्रथत बाहयरुगण व ६,३६६ आींतररुगणाींनी उपचार घेतलेला आहे .
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

२२,५६५
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सामाजजि न्याय विभागातील िननष्ट्ठ महाविद्यालयातील
शशक्षि िमवचाऱ्याांचे थकित िेतन दे ण्याबाबत
(९)

*

४१६०३ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

रार्जयातील

सामाजिक

िाथलमक/माध्यलमक/उच्च

न्याय

माध्यलमक

ववर्ागातील

अनद
ु ाननत

वव.िा.र्.ि.

आश्रमशाळा

असन
ू

माध्यलमक आणण उच्च माध्यलमक आश्रमशाळाींचे मालसक वेतन वेळेवर होत
नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रार्जयामध्ये उच्च माध्यलमक १४८ आश्रमशाळाींवर १४५९
कमाचारी

मींिूर

असतानाही

उपायक्
ु ताींनी

मान्यता

नाकारल्हयाने

अनेक

लशक्षकाींचे ५०% वेतन अद्यापही लमळाले नसन
ू ित्यक्षात काया करणाऱ्या
लशक्षकाींना वैयजक्तक मान्यता नाकारल्हयामळ
ु े सदरहू लशक्षक ववनावेतन काम
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

रार्जयातील

सामाजिक

महाववद्यालयातील

लशक्षक

न्याय

ववर्ागातील

कमाचाऱ्याींचे

वेतन

वव.िा.र्.ि.च्या
दे ण्याबाबत

कननषठ

मा.उच्च

न्यायालयाने ददलेल्हया ननणायानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली आहे,

(४) असल्हयास, वेतन सरु
ु केलेल्हया कननषठ महाववद्यालयाची जिल्हहाननहाय
सींख्या क्रकती आहे व या सवााचे वेतन ननयलमत सरु
ु आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन १४५९ कमाचाऱ्याींना
मान्यता दे ऊन त्याना ननयलमत वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे . काही आश्रमशाळाींची वेतन दे यके

अनद
ु ाननत शाळाींचे मख्
ु याध्यापकाींकडून वेळेवर िाप्त होत नसल्हयाने ववलींब
होतो.

तथावप,

ददनाींक

१६/०५/२०१८

च्या

शासन

ननणायानस
ु ार

दरमहा

१ तारखेस वेतन अदा करण्याबाबत सवा सींबधीं धताींस ननदे श दे ण्यात आलेले
आहे त.
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(२)

व

(३)

आश्रमशाळाींतील

रार्जयातील

वविार्ि

कमाचाऱ्याींच्या

पदाींना

िवगााच्या
ववत्त

१४८

उच्च

ववर्ागाच्या

माध्यलमक

उच्चाधधकार

सलमतीची मान्यता घेण्यात आली नाही. त्यामळ
ु े ववत्त ववर्ागाने सदरहू
कमाचाऱ्याींच्या पदाींना वेतन अनद
ु ान मींिरू केले नाही. त्यामळ
ु े सदरहू

आश्रमशाळाींतील कमाचाऱ्याींनी मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल केल्हया.

सदरहू न्यायालयीन िकरणाींमध्ये मा.न्यायालयाने ददलेल्हया आदे शाच्या
अनर्
ीं ाने याधचकाकताा कमाचाऱ्याींना थक्रकत वेतनाची ५०% रक्कम अदा
ु ग
करण्यात आलेली आहे व तद्नींतर १००% ननयलमत वेतन अदा करण्यात येत
आहे .

(४) १४८ उच्च माध्यलमक आश्रमशाळाींपक
ै ी मा.न्यायालयात याधचका दाखल

केलेल्हया १३७ आश्रमशाळाींच्या कमाचाऱ्याींना मा.न्यायालयाच्या ननणायानस
ु ार
ननयलमत वेतन अदा करण्यात येत असन
त्याींची जिल्हहाननहाय सींख्या
ू
खालीलिमाणे आहे :-

अहमदनगर-०४,

अकोला-०४,

अमरावती-०१,

उथमानाबाद-०६,

औरीं गाबाद-०७, कोल्हहापरू -०१, गडधचरोली-०१, गोंददया-०१, चींद्रपरू -०३, िळगाींव०४, धुळे-०२, िालना-०२, नींदरु बार-०१, नागपरू -०१, नाींदेड-१७, परर्णी-०६,
पण
ु े-०४,

बीड-०८,

बल
ु ढाणा-०१,

यवतमाळ-१७,

रत्नाधगरी-०१,

वालशम-०२, साींगली-०६, सातारा-०२, सोलापरू -१८, दहींगोली-०३.
(५)

रार्जयातील

उच्च

माध्यलमक

आश्रमशाळाींतील

लातरू -१४,

कमाचाऱ्याींच्या

पदाींना

शासनाची व ववत्त ववर्ागाच्या उच्चाधधकार सलमतीची मान्यता नसल्हयामळ
ु े

१४८ उच्च माध्यलमक आश्रमशाळाींपक
ै ी पात्र आश्रमशाळाींची मान्यता कायम
करण्याच्या अनर्
ीं ाने ववत्त ववर्ागाने ददलेल्हया अलर्िायानस
ु ग
ु ार तपासणी

करण्यासाठी सलमती गठीत केलेली असन
सलमतीचा अहवाल शासनास
ू

नक
ु ताच िाप्त झाला आहे व त्यानस
ु ार आवश्यक ती पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येत आहे .

-----------------
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राज्यात राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजना ि छत्रपती शशिाजी
महाराज शेतिरी सन्मान योजना राबविण्याबाबत
(१०)

*

४२६८६ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय

मड
ांु ,े अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि

िडिुते : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयातील सवासामान्य नागररक आणण शेतकऱ्याींसाठी सरु
ु करण्यात
आलेल्हया रािीव गाींधी िीवनदायी आरोगय योिना व छत्रपती लशवािी
महाराि शेतकरी सन्मान योिनेचा ित्यक्ष लार् सवासामान्य नागररकाींजविी

खािगी कींपनी आणण ववमा कींपन्याींना झाल्हयाचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेसाठी माहे नोव्हें बर, २०१६ पयात रुपये ९ को्ी ३५

लाख लार्ाथ्यायााच्या ववमा हप्त्यापो्ी आरोगय ववर्ागाने रुपये ३ हिार ९
को्ी ववमा कींपनीला अदा केल्हयाचेही ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
ड्. दीपि सािांत : (१) व (२) महात्मा र्जयोनतबा र्ुले िन आरोगय
योिनेंतगात (पव
ू ीची रािीव गाींधी िीवनदायी आरोगय योिनेंतगात रार्जयातील
दाररद्रय रे र्ख
े ालील वपवळी, अींत्योदय अन्न योिना, अन्नपण
ु ाा योिना,

लशधापबत्रकाधारक कु्ुींबे आणण दाररद्रय रे र्व
े रील (रुपये १ लाखापयात वावर्ाक
उत्पन्न

असलेल्हया)

केशरी

लशधापबत्रकाधारक

कु्ुींबे

व

शेतकरी

आत्महत्याग्रथत १४ जिल्ह्यातील शभ्र
लशधापबत्रकाधारक शेतकरी कु्ुींबाना
ु
महात्मा

र्जयोनतबा

र्ुले

िन

आरोगय

योिनेंतगात

ववमा

सींरक्षणाव्दारे
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वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात येतात. महात्मा र्जयोनतबा र्ुले िन आरोगय
योिनेंतगात (पव
ु ीची रािीव गाींधी िीवनदायी आरोगय योिना) लार्ाथी

कु्ुींबाच्या ववमा सींरक्षणासाठी ववमा कींपनीस ववमा हप्ता अदा करण्यात येतो.

त्यानस
ु ार ददनाींक ०२ िल
ु ,ै २०१२ पासन
ू माहे नोव्हें बर, २०१६ पयात सवा
पॉललसी वर्ाातील ७ को्ी ६८ लक्ष लार्ाथ्यायााच्या ववमा हप्त्यापो्ी रार्जय

आरोगय हमी सोसाय्ीने सेवाकराींसदहत रुपये २७७८.७६ को्ी ववमा कींपनीस
अदा करण्यात आलेले आहे त.

छत्रपती लशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिना ही शेतकऱ्याींकडून

ऑनलाईन अिा र्रून घेऊन वैयजक्तक लार्ाथ्यायााना किामार्ीचा लार्

दे ण्यासाठी िाहीर करण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ु े या योिनेचा लार् खािगी
कींपनी आणण ववमा कींपन्याना दे ण्याचा िश्न उद्र्वत नाही.
(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयाांचे खाजगीिरण
िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत
(११)

*

४१३३७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, ड्.सध
ु ीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादव न चाांदरू िर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग
राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील,
प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रार्जयातील

शासकीय

रुगणालयामध्ये

अपरु ी

साधनसामग्र
ु ी

आणण

मनषु यबळाचा अर्ाव यावर उपाय म्हणून गि
ु रातच्या धतीवर सावािननकखािगी र्ागीदारी (पीपीपी) तत्वावर ३०० खा्ाींचे (बेड) शासकीय रुगणालये

आणण वैद्यकीय महाववद्यालय खािगी सींथथाींना चालववण्यास दे ण्याचे धोरण

ननजश्चतीसाठी शासनाने माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान नेमलेल्हया
बत्रसदथयीय सलमतीने आपला अहवाल तीन मदहन्यात सादर करण्याचे ननदे श
दे ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

सामान्य

िनतेस

सवलतीच्या

दरात

आरोगय

सेवा

परु ववण्यासाठी कायााजन्वत असलेल्हया शासकीय रुगणालयाचे खािगीकरण

करण्याची कारणे काय असन
ू सद्या मोर्त लमळत असलेल्हया सेवेपासन
ू
गरीब रुगणाींना वींधचत रहावे लागणार असल्हयाने रार्जय शासकीय कमाचारी
सींघ्नेने उक्त ननणायाला ववरोध दशाववला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गि
ु रात शासनाचा सदर ियोग अपयशी असताना रार्जयात
वैद्यकीय सेवेचे खािगीकरण न करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे, तसेच, उक्त बत्रसदथयीय सलमतीचा अहवाल शासनास
िाप्त झाला आहे काय, त्याचे थवरुप काय आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

ड्. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) केंद्र शासनाच्या धोरणानस
ु ार रार्जयातील
३०० खा्ाींच्या शासकीय रूगणालयाशी शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय

सींलगनीत करून सदर शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये सावािननक-खािगी
र्ागीदारी तत्वावर खािगी सींथथेस चालववण्यासाठी दे ण्यासींदर्ाात शासनाचे
धोरण ननजश्चत करण्याकरीता ददनाींक २४/०१/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये

बत्रसदथयीय सलमती गदठत करण्यात आली आहे . या सलमतीस शासन

ननणायाच्या ददनाींकापासन
ू ३ मदहन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याची मद
ु त
दे ण्यात आली आहे . सदर अहवाल अद्याप िाप्त झालेला नाही. काही
कमाचारी सींघ्नाींनी सदर शासन ननणायास ववरोध दशाववला आहे .
(४) सलमतीकडून कायावाही सरु
ु आहे .

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

राज्यात इतर मागासिगीयाांसाठा असलेल्या िल्याणिारी
योजनाांिरील अनद
ु ान िेंद्र शासनाने बांद िेल्याबाबत
(१२)

*

४१२८४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

महाराषर

रार्जय

महामींडळाच्यावतीने

इतर

इतर

मागासवगीय

तसेच

मागासवगीयाींसाठी

ववत्त

असलेल्हया

आणण

ववकास

कल्हयाणकारी

योिनाींवरील रुपये २८ को्ी थकीत असल्हयाने केंद्र शासनाने सहा योिनाींचे

अनद
ु ान सन २०१५-१६ पासन
ू बींद केले असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महामींडळाच्या अधधकारी व कमाचाऱ्याींच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े मागील
किा वसल
ू ी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी अधधकारी व

कमाचारी याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली तसेच किा वसल
ू ी करण्याबाबत
व केंद्र शासनाकडून ननधी परत लमळववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) राषरीय मागासवगा ववत्त आणण ववकास महामींडळ, नवी

ददल्हली याींचेकडून त्याींच्या सहा योिनाींकरीता या महामींडळास किा ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात येतो. राषरीय महामींडळाच्या परतर्ेड धोरणानस
ु ार

थकीत रक्कम परतर्ेड न झाल्हयामळ
ु े राषरीय महामींडळाकडून किा उपलब्ध
झाले नाही.

(२), (३) व (४) महाराषर रार्जय इतर मागासवगीय ववत्त आणण ववकास

महामींडळातील अधधकारी/कमाचारी याींचेमार्ात ननयमानस
ु ार ववववध मागााने

किा वसल
ू ी करण्यासाठी कायावाही करण्यात येत असन
ू याकरीता मागील
वर्ाापासन
ू ववर्ागननहाय जिल्हहा व्यवथथापकाींच्या आढावा बैठकाींचे आयोिन
करण्यात येत आहे .

राषरीय महामींडळाची माहे ड्रडसेंबर, २०१७ अखेरची थकीत किा

रक्कम एकरक्कमी परतावा योिनेनस
ु ार लवादाच्या िकरणामध्ये झालेल्हया
ननवाड्यािमाणे

महामींडळाकडून

ददनाींक

०७

िून,

२०१८

रोिी

राषरीय

महामींडळास परतर्ेड करण्यात आली आहे . राषरीय महामींडळाकडे किा ननधी
लमळववण्याबाबतची पढ
ु ील कायावाही ननयमानस
ु ार करण्यात येईल.
-----------------

19

राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळे तील मुलीांना अजस्मता
योजनेंतगवत सॅननटरी नॅपकिन पुरविणेबाबत

(१३)

*

४१७०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४११७७ ला ददनाांि २७ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रार्जयात वय वर्े ११ ते १९ या वयोग्ातील जिल्हहा पररर्दे च्या शाळे तील

मल
ु ीींना ददनाींक १ माचा, २०१८ रोिी सॅनन्री नॅपक्रकन अजथमता योिनेंतगात
मार्क दरात परु ववण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर योिनेंतगात र्क्त जिल्हहा पररर्दे च्या शाळे तील मल
ु ीींनाच
सॅनन्री नॅपक्रकन परु ववण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

रार्जयात

जिल्हहा

पररर्दे च्या

शाळाींव्यनतररक्त

खािगी

व्यवथथापनाच्या सींथथेमार्ात चालववल्हया िाणाऱ्या शाळे तील वय वर्े ११ ते
१९ या वयोग्ातील मल
ु ीींना मार्क दरात अजथमता योिनेंतगात सॅनन्री
नॅपक्रकन परु ववणेबाबत सामाजिक सींथथा व लोकिनतननधी याींच्याकडून मागणी
केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त खािगी व्यवथथापनाच्या शाळे तील मल
ु ीींना अजथमता
योिनेंतगात मार्क दरात सॅनन्री नॅपक्रकन परु ववणेबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

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

(४) या योिनेंतगात ग्रामीण र्ागातील सवाच क्रकशोरवयीन मल
ु ीींना रुपये ५/-

या दराने सॅनन्री नॅपक्रकन उपलब्ध करुन दे ण्याचा शासनाचा मानस आहे .
त्यानर्
ीं ाने शासनथतरावर कायावाही चालू आहे .
ु ग
-----------------
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शासनाच्या मांत्रालयीन विभागातील सरळसेिा ि
पदोन्नतीने ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१४)

*

श्री.सनु नल
श्री.किरण

४१८४२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत,
तटिरे ,

पािसिर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.आनांद

श्री.धनांजय

ठािूर,

अॅड.राहुल

मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र

नािेिर,

पाटील,

अॅड.जयदे ि

गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जय शासनाच्या ३५ मींत्रालयीन ववर्ागातील अ, ब, क व ड या
सींवगाातील सरळसेवा व पदोन्नतीने र्रावयाची १ लाख ७७ हिार २५९ पदे
ररक्त असल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववववध सींवगाातील मोठ्या िमाणावर पदे ररक्त असल्हयाने
त्याचा कामावर दषु पररणाम होत असन
ै ी ७२ हिार पदे येत्या
ू उक्त पदाींपक
दोन वर्ाात र्रण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर ७२ हिार पदे

र्रण्याच्यादष्ीने शासनाने काय

ननयोिन केले आहे तसेच उवाररत ५२५९ ररक्त पदे क्रकती कालावधीत
र्रण्यात येणार आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

माहे

ड्रडसेंबर,

२०१६

अखेरच्या

उपलब्ध

आकडेवारीनस
ु ार रार्जय शासनाच्या ३५ मींत्रालयीन ववर्ागातील अ,ब,क व ड

या सींवगाात एकूण १०,५९,५१४ पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी एकूण १,५६,७४९
इतकी पदे ररक्त आहे त.

(२) व (३) होय, हे खरे आहे . शेतकऱ्याींचे उत्पन्न दप
ु ्ीने वाढववणे तसेच,
ग्रामीण र्ागात अत्यावश्यक नागरी सेवा परु ववण्याकरीता ७२ हिार ररक्त पदे

र्रण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ववधानर्वनात आश्वालसत केले आहे .
त्यानस
ु ार सदर पदे दोन ्प्प्यात र्रण्यात येणार असन
ू शासनाने ररक्त पदे

र्रण्यासींदर्ाातील शासन ननणाय ददनाींक १६/०५/२०१८ रोिी ननगालमत केला
आहे . सदर शासन ननणायानस
ु ार सक्षम िाधधकाऱ्याच्या मान्यतेने ररक्त पदे

र्रण्याबाबत ववर्ागास अधधकार िदान केलेले आहेत. रार्जय शासनाच्या
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ववववध ववर्ागातील व त्याींच्या ननयींत्रणाखालील कायाालयातील उवाररत ररक्त

पदे र्रण्याच्या िथतावाबाबत िकरणपरत्वे साकल्हयाने ववचार करुन अपर

मख्
ु य सधचव (सेवा), सामान्य िशासन ववर्ाग व अमस
ु /ि.स (व्यय), ववत्त
ववर्ाग याींच्या अध्यक्षतेखालील सलमतीच्या मान्यतेने ररक्त पदे र्रण्यात
येतात.

(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनाांतगवत (जज.नागपरू )
शसांचन विदहरीांचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(१५)

*

४२१३७ प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेंतगात (जि.नागपरू ) लसींचन

ववदहरीींच्या बाींधकामाींना िशासकीय मान्यता लमळूनही काम सरु
ु करण्यास

परवानगी न ददल्हयाने १५१३ ववदहरीींची कामे बींद पडल्हयाची घ्ना माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ववदहरीींचे बाींधकाम सरु
ु करण्याची परवानगी लमळण्याकरीता

जिल्हहा पररर्दे च्या मख्
ु य कायापालन अधधकाऱ्याींनी सधचव (रोहयो) याींच्याकडे
ददनाींक २ एविल, २०१८ रोिी पत्रव्यवहार करुन परवानगी माधगतली होती, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त ववदहरीींच्या बाींधकामास कधीपयात परवानगी दे ऊन
सरु
ु वात करण्यात येणार आहे ,

(४) तसेच, ववदहरीींच्या बाींधकामास परवानगी दे ण्यास ददरीं गाई करणाऱ्या
अधधकारी व कमाचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

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

अद्याप सदर लसींचन ववदहरीींचे काम सरु
ु केलेले नसल्हयाने ते बींद

पडण्याचा िश्न उद्र्वत नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .

मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द, नागपरू याींनी त्याींच्या

ददनाींक २१ एविल, २०१८ च्या पत्रान्वये शासनाकडे मागादशान माधगतले आहे .

(३) शासन पत्र ददनाींक २६ िन
ू , २०१८ अन्वये मख्
ु य कायाकारी अधधकारी,
जिल्हहा पररर्द, नागपरू याींना आवश्यक त्या सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील ग्रामीण भागात निीन आरोग्य उपिेंद्रे सुरु िरण्याबाबत
(१६)

*

४१९०४

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर,
अॅड.राहुल
चव्हाण,

नािेिर,

श्रीमती

अॅड.जयदे ि

विद्या

गायििाड,

चव्हाण,

श्री.विक्रम

श्री.रामराि

िडिुते,

िाळे ,

श्री.सनतश

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयातील ग्रामीण र्ागामधील लोकाींमध्ये उच्च रक्तदाब, क्षयरोग आणण
ककारोग यासारख्या आिाराींच्या रुगणावर वेळीच ननदान आणण उपचार व्हावेत
यासाठी शासनाने माहे एविल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आरोगय उपकेंद्रे
(Health Wellness Centre) सरु
ु केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ददनाींक ३१ मे, २०१८ पयात क्रकती आरोगय उपकेंद्रे सरु
ु

करण्यात आली असन
उक्त आरोगय उपकेंद्रावर आतापयात क्रकती खचा
ू
करण्यात आला आहे ,

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

(२) ददनाींक ३१ मे, २०१८ पयात २८० आरोगय उपकेंद्रे सरु
ु करण्यात आलेली
आहे त. सदर उपकेंद्राींवर सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १२.७७ लक्ष, सन

२०१७-१८ मध्ये रुपये ४५२.२५ लक्ष व सन २०१८-१९ (माहे मे, २०१८ पयात)
रुपये ५३.२३ लक्ष असे एकूण रुपये ५१८.३४ लक्ष इतका ननधी खचा करण्यात
आला.

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

नागपूर येथील इांददरा गाांधी शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय ि
मेयो रूग्णालय िसनतगह
ृ ाची िामे पूणव िरण्याबाबत

(१७)

*

४२३७७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू येथील इींददरा गाींधी शासकीय वैद्यक्रकय महाववद्यालय व मेयो

रूगणालयातील नववन ननवासी डॉक््राींच्या वसनतगह
ृ ाच्या इमारतीचे बाींधकाम
गत १ वर्ाापासन
ू पण
ू ा होवन
ू ही ववद्यत
ु ीकरणाचे काम व इतर सोई-सवु वधा
पण
ू ा करण्यात न आल्हयाचे ददनाींक ११ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

वसनतगह
ृ ाच्या

इमारतीत

लागणाऱ्या

आवश्यक

सोई-सवु वधा व ववद्यत
ु ीकरणाची कामे पण
ू ा न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने वसनतगहृ ाच्या इमारतीत लागणाऱ्या
ु ग

आवश्यक सोई-सवु वधा व ववद्यत
ु ीकरणाची कामे पण
ू ा करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

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

-----------------
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नागपूर जजल्हा पररषद पांचायत विभागामधील उपमुख्य िायवपालन
अधधिाऱ्यास लाच स्िीिारताना पिडल्याबाबत

(१८)

*

४२५३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल्हहा पररर्द पींचायत ववर्ागामधील उपमख्
ु य कायापालन

अधधकारी याींना लाच थवीकारताना पकडण्यात आल्हयाचे ददनाींक १२ मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

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

(२) लाचलच
ु पत िनतबींधक ववर्ागामार्ात सापळा कारवाई करण्यात आल्हयावर
ददनाींक १६ मे, २०१८ शासन आदे शान्वये श्री.अरुण सखाराम ननींबाळकर,
उपमख्
ु य

कायाकारी

अधधकारी

(ग्रामपींचायत),

(ग्-अ)

याींना

ददनाींक

११/०५/२०१८ पासन
ू माननव ननलींबबत करण्यात आले आहे त. सदर िकरण
अन्वेर्णाधीन आहे .

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

ग्रामपांचायत (जज.रत्नाधगरी) येथे ग्रामविद्यत
ु सेिि म्हणन
ू
आयआयटी पात्र उमेदिाराांची ननयुक्ती िरण्याबाबत

(१९)

*

४१८६५ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्ह्यामधील ३ हिार लोकसींख्येपेक्षा कमी लोकसींख्या
असलेल्हया ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामववद्यत
सेवक म्हणून आयआय्ी पात्र
ु

उमेदवाराींची ननयक्
ु ती करण्याचे आदे श माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये शासनाने
िारी

केले

असताना

रत्नाधगरीत

३०००

पयात

लोकसींख्या

असलेल्हया
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ग्रामपींचायतीची

सींख्या

७५५

इतकी

असन
ू

त्यापैकी

केवळ

७०

ग्रामपींचायतीींमध्ये ग्रामववद्यत
ु सेवकाींची ननयक्
ु ती केली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उवाररत ६८५ ग्रामपींचायतीींमध्ये ग्रामववद्यत
ु सेवकाींची ननयक्
ु ती
न करण्याची कारणे काय आहे त,

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

ननयक्
ु त्या

करण्याबाबत

कोणती

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ च्या शासन
ननणायानस
ु ार

३०००

लोकसींख्यापयातच्या

ग्रामपींचायतीींमध्ये

आय.्ी.आय.

(इलेक्रीकल-ववद्यत
ु तींत्री) क्रकींवा इलेक्रीकल या ववर्यामध्ये िाथत लशक्षण
घेतलेल्हया

पात्र

करण्याबाबतचा
तरतद
ु ीनस
ु ार

व्यक्तीींची

ननणाय

रत्नाधगरी

ग्रामववद्यत
ु

घेण्यात

आला

जिल्ह्यामध्ये

व्यवथथापक

८४

आहे .

या

म्हणून

शासन

ग्रामपींचायतीमध्ये

व्यवथथापक ननयक्
ु त करण्यात आलेले आहे त, हे खरे आहे .

ननयक्
ु ती

ननणायातील

ग्रामववद्यत
ु

(२) व (३) रत्नाधगरी जिल्ह्यामध्ये ३००० लोकसींख्यापयातच्या ग्रामपींचायतीींची

एकूण सींख्या ७५८ इतकी आहे . त्यापैकी ८४ ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामववद्यत
ु
व्यवथथापक ननयक्
ु त करण्यात आलेले आहे त. उवाररत ६७४ ग्रामपींचायतीमध्ये
ग्रामववद्यत
ु व्यवथथापकाींची ननयक्
ु ती करण्यासाठी थथाननक वत्ृ तपत्रातन
ू पात्र
उमेदवार िाप्त होण्यासाठी िादहराती िलसध्द करण्यात आल्हया होत्या. तसेच
ददनाींक २६ िानेवारी, २०१७ व माहे नोव्हें बर, २०१७ च्या ग्रामसर्ाींतन
ू या
ववर्याची

मादहती

ग्रामपींचायतीकडे

ग्रामथथाींना

दे ण्याचे

दे वन
ू

आवाहन

पात्र

करण्यात

उमेदवाराींनी
आले

होते.

त्याींचे

अिा

त्याचिमाणे

ग्रामपींचायतीच्या नो्ीस बोडाावरही नो्ीस िलसध्द करण्यात आलेली होती.
तसेच

ग्रामपींचायत

व

तालक
ु ाथतरावरुन

ियत्न

करुनही

या

६७४

ग्रामपींचायतीींमध्ये पात्र उमेदवाराींचा िनतसाद लमळालेला नाही. त्यामळ
ु े या
ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामववद्यत
व्यवथथापक
ु

करुनही पात्र उमेदवार उपलब्ध झालेले नाहीत.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

ननयक्
ु त करण्यासाठी ियत्न
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शासनाच्या जलसांधारण विभागाने तयार िेलेल्या
जल आराखड्यामध्ये अनेि त्रट
ु ी असल्याबाबत
(२०)

*

४२३२२ ड्.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि

ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.दत्तात्रय सािांत, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.जनादव न चाांदरू िर,
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु श
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या िलसींधारण ववर्ागाने समन्यायी पाणी वा्पाकरीता तयार

केलेल्हया िल आराखड्यामध्ये अनेक त्र्
ु ी असन
ू सदर िल आराखडा सींपण
ू ा
मादहतीच्या आधारे पध्दतशीरपणे सव्हे क्षण न करता तयार करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िल आराखड्यामध्ये दषु काळी र्ागाचा ववचार करण्यात
आला नसल्हयाची बाब ननदशानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, समन्यायी पध्दतीने पाणीवा्प करण्यासाठी नेमलेल्हया तज्ञ
सलमतीने माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास सादर केलेल्हया
अहवालाचे थवरुप काय आहे,

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

अनर्
ीं ाने िल आराखड्याींमध्ये सध
ु ग
ु ारणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

ददनाींक १९/११/२०१५ रोिी झालेल्हया रार्जय िल पररर्दे च्या दस
ु ऱ्या

बैठकीत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्हया ननदे शानस
ु ार ददनाींक १२/०४/२०१६
रोिीच्या शासन ननणायान्वये गोदावरी एकाजत्मक िल आराखडा अींनतम
करण्याच्यादष्ीने श्री. के.पी.बक्षी याींच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ सलमती
थथापन करण्यात आली.
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सदर तज्ञ सलमतीचा अहवाल व गोदावरी नदी खोरे अलर्करणाकडून

सादर करण्यात आलेला गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखड्यास ददनाींक
०७/०८/२०१७ रोिी झालेल्हया रार्जय िल मींडळाच्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात

आली. तसेच मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक ३०/११/२०१७

रोिी झालेल्हया रार्जय िल पररर्दे च्या बैठकीत गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल
आराखडा गोदावरी खोरे यास मान्यता दे ण्यात आली.

गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखड्याच्या धतीवर कृषणा खोरे ,

तापी खोरे , नमादा खोरे , पजश्चम वादहनी नदी खोरे व महानदी खोऱ्याचे

एकाजत्मक िल आराखड्यास रार्जय मींडळाची मान्यता िाप्त करुन रार्जय िल

पररर्दे च्या ददनाींक २२ िून, २०१८ रोिीच्या पाचव्या बैठकीत अींनतम मान्यता
दे ण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) िश्न उद्र्वत नाही.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मांब
ु ईतील जीटी रुग्णालयात ड्क्टराांना मारहाण झाल्याबाबत
(२१)

*

जगताप,

४१७८७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई
श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

श्री.जनादव न

चाांदरू िर :

सन्माननीय

रुगणालयातील

आपत्कालीन

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

गोकुळदास

तेिपाल

(िी्ी)

ववर्ागातील डॉक््राींना मारहाण करुन धमकाववल्हयाचा िकार माहे एविल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घडला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

केईएम

रुगणालयातील

डॉक््राींना

मारहाण

झाल्हयानींतर

शासनाने रुगणालयातील सरु क्षा व्यवथथेत वाढ करुनही सदर रुगणालयात

डॉक््राींवर हल्हला केल्हयाचा िकार घडल्हयाने यािकरणी चौकशी करण्यात आली

काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे तसेच डॉक््राींच्या सरु क्षतेबाबत कोणती कायावाही केली,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) िी्ी रूगणालयामध्ये घडलेल्हया िकाराबाबत आझाद मैदान पोलीस

थ्े शन येथे एर्आयआर नोंदववला असन
ू रूगणालयातील सरु क्षा व्यवथथेत
वाढ करण्यात आली आहे . तसेच सरु क्षा रक्षकाींच्या सींरचनेमध्ये सध
ु ारणा
करण्यात आली आहे .
(३) लागू नाही.

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

मांब
ु ईतील जे.जे. रुग्णालयात चि
ु ीच्या उपचार
पध्दतीमळ
ु े बालिाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(२२)

*

४१५८५ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल
तटिरे ,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.रामराि िडिुते, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील िे.िे. रुगणालयातील डॉक््राींच्या चक
ु ीच्या उपचार पध्दतीमळ
ु े

एका २२ मदहन्याच्या बालकाचा ददनाींक ३० माचा, २०१८ रोिी मत्ृ यू झाला,
अशी तक्रार वाळीव पोलीस ठाण्यात वलसम शेख याींनी दाखल केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, श्वानदीं श झालेला नसताना रे बीिची लक्षण या ननखळ
अींदािाचा उपचार केल्हयाने दाखल केलेल्हया बाळाचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) िश्न र्ाग क्र. (१) व (२) च्या सींदर्ाात नमद
ू करण्यात येते की, सर

ि.िी.समह
ू रुगणालयातील बालरोगधचक्रकत्साशाथत्र ववर्ागात ददनाींक २६ माचा,
२०१८ रोिी २२ मदहन्याचा रुगण दाखल करण्यात आला होता. सदर

रुगणाच्या वडीलाींनी ददनाींक २८ माचा, २०१८ रोिी सर ि.िी.मागा पोलीस
थ्े शन, मब
ुीं ई येथे तक्रार दाखल केली होती. सदर रुगणाचा ददनाींक १ एविल,

२०१८ रोिी मत्ृ यू झाला. याववर्यी सींथथाथतरावर ५ सदथयीय चौकशी सलमती

थथापन करण्यात आली होती. सदर सलमतीने सादर केलेल्हया अहवालानस
ु ार
सींबधधत रुगणावर रुगणालयीन धचक्रकत्सा पध्दतीिमाणे सवा िकारचे आवश्यक
उपचार करण्यात आल्हयाचे ननदशानास आले आहे .
(४) लागू नाही.

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

यितमाळ जजल्हा पररषदे तील अांगणिाडी िेंद्र चालविण्यािरीता
स्ितांत्र इमारती उभारण्याबाबत
(२३)

*

४२२२० श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्हहा पररर्दे च्या मदहला व बालकल्हयाण ववर्ागामार्ात

चालववण्यात येत असलेल्हया २४६० अींगणवाड्याींपक
ै ी २८७ अींगणवाड्याींना
थवत:च्या इमारती नसल्हयाने त्या र्ाड्याच्या इमारतीमध्ये चालववण्यात येत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त अींगणवाड्याींना थवत:च्या इमारती नसल्हयाने त्याबाबतचा
िथताव जिल्हहा ननयोिन सलमतीकडे सादर करण्यात आला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर िथतावाला मींिुरी घेण्याचेदष्ीने शासनाने काय ियत्न
केले आहे त,

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

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

यवतमाळ जिल्हहा पररर्दे च्या मदहला व बालकल्हयाण ववर्ागामार्ात

ननयलमत २४६० व लमनी ३५५ अशा एकूण २८१५ अींगणवाडी केंद्र चालववण्यात
येतात. त्यापैकी २५२८ अींगणवाडी केंद्राींना थवतींत्र इमारती आहे त. उवाररत २८७
अींगणवाड्याींना थवत:च्या इमारती नाही. परीं तु त्या र्ाड्याच्या इमारतीमध्ये

चालववण्यात येत नसन
ू सदर केंद्र समाि मींददर, जिल्हहा पररर्द िाथलमक
शाळाींच्या ररकाम्या वगाखोल्हया, ग्रामपींचायत इत्यादी दठकाणी र्रववण्यात येत
आहे .

(२) सदर िथताव जिल्हहा ननयोिन सलमती, यवतमाळ याींचक
े डे मदहला व

बालववकास ववर्ाग, शासन ननणाय ददनाींक १५ ड्रडसेंबर, २०१७ नस
ु ार मदहला
व बालववकास अधधकारी, जिल्हहा पररर्द, यवतमाळ याींचे कायाालयाचे ददनाींक
३०/०१/२०१८ चे पत्रानस
ु ार सादर करण्यात आला आहे .

(३) दरवर्ी जिल्हहा ननयोिन सलमतीकडे असलेल्हया ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
मींिूर करण्यात येतो

(४) िश्न उद्र्वत नाही.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मौजे धाऊर (ता.ददांडोरी, जज.नाशशि) येथील शशि रस्त्याच्या
िामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२४)

*

४२१७४ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे धाऊर (ता.ददींडोरी, जि.नालशक) येथे लशवरथता तयार करणे या
कामास िशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कायाकारी अलर्यींता याींनी ददनाींक २३ र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ ते
ददनाींक २१ एविल, २०१४ या कालावधीत ननववदा िक्रक्रया राबवन
सदर
ू
कामाचा कायाादेश मे.िगशाींती मिूर सहकारी सींथथा, नालशक याींना दे ण्यात
आला, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

सदर

सींथथेने

धाऊर

लशवरथत्याचे

काम

न

करता

अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने लाखो रूपयाींचा गैरव्यवहार केल्हयाचे ननदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) धाऊर लशवरथता तयार करणे ता.नालशक या कामास

लेखालशर्ा ३०५४, ०३६३ आददवासी उपयोिना (क्रकमान गरिा) अींतगात
२४/१०/२०१३ अन्वये िशासकीय मान्यता ददलेली आहे .

(२) कायाकारी अलर्यींता याींनी ददनाींक २३/०२/२०१४ ते ददनाींक २९/०४/२०१४ या
कालावधीत धाऊर लशव रथता तयार करणे ता.ददींडोरी या कामाची ननववदा
कायावाही करुन चेअरमन िगशाींती मिुर सह.सीं.मयाा., ता.जि.नालशक याींना
कायाारींर् आदे श दे ण्यात आलेला आहे .

(३) व (४) हे खरे नाही. कायाकारी अलर्यींता, इवद ववर्ाग क्र. १, जि.प.
नालशक याींनी ददनाींक ०१/११/२०१३ अन्वये शध्
ु दीपत्रक काढून धाऊर लशव

रथता तयार करणे ता.नालशक जविी धागरु लशवरथता तयार करणे ता.ददींडोरी
असा कामाच्या नावात बदल केला आहे .

धागरु लशवरथता तयार करणे ता.ददींडोरी हे काम ददनाींक २६/०२/२०१५

रोिी पण
ू ा होवन
ू अींनतम दे यक अदा करण्यात आले आहे.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

घाटीिडे (ता.दोंडामागव, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथे जांगली हत्तीांनी
वपिाांचे ि बागायतदाराांचे नुिसान िेल्याबाबत

(२५)

*

४२४९४ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादव न

चाांदरू िर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७१३ ला ददनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) घा्ीवडे (ता.दोंडामागा, जि.लसींधुदग
ु )ा येथे िींगली हत्तीींनी वपकाींचे व
बागायतदाराींचे िींचड िमाणात नक
ु सान केल्हयाचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोल्हहापरू व लसींधद
आलेल्हया
ु ग
ु ा जिल्ह्यात कनाा्कमधन
ू

िींगली हत्तीींमळ
ु े शेतवपकाींच,े बागायतीचे व मालमत्तेचे िचींड नक
ु सान
झाल्हयामळ
ु े शेतकरी हवालदील झाले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रार्जयातील वन्य हत्तीींपासन
शेतवपकाींव्यजक्तररक्त अन्य
ू
मालमत्तेची हानी झाल्हयास नक
ु सान र्रपाई दे ण्याचा ननणाय घेऊन तसेच

हत्तीींना दहसकावन
ू लावण्यासाठी कनाा्क शासनाची मदत घेण्यात येणार

असल्हयाचे मा.वन मींत्री महोदयाींनी माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील शेतकऱ्याींना
हत्तीपासन
ू

होणाऱ्या

नक
ु सानाची

योगय

र्रपाई

दे ऊन

रोखण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

िींगली

हत्तीींना

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मौिे घा्ीवडे, ता.दोडामागा, जि.लसींधुदग
ु ा येथे माहे
एविल,

२०१८

मध्ये

वन्यहत्तीींपासन
ू

शेतपीक

नक
ु सानीची

८

िकरणे

ननदशानास आली असन
ू िचललत शासन ननणायातील तरतद
ु ीनस
ु ार सींबधीं धत
व्यक्तीींना एकुण १,८०,४००/- इतके अथासहायया अदा करण्यात आले आहे .

(२), (३) व (४) वन्यहत्तीींपासन
शेतवपकाींव्यनतररक्त अन्य मालमत्तेचे
ू

नक
ु सान झाल्हयास सींबधीं धताींस नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत शासन ननणाय

क्रमाींक डब्ल्हयए
ु लपी-०३.१८/ि.क्र.८७ (र्ाग-१)/र्-१ ददनाींक २३ माचा, २०१८
ननगालमत करण्यात आला आहे .

शासन पत्र क्र. डब्ल्हयए
ु लपी-०३.०८/ि.क्र.८९/र्-१ ददनाींक २३/०३/२०१८

अन्वये हत्ती पकडण्याच्या िलशक्षणाकरीता महाराषर वन ववर्ागातील सींबधीं धत

वन अधधकारी/कमाचारी याींना कनाा्क रार्जयात पाठववण्याचे ननदे श दे ण्यात
आले आहे . तसेच कोल्हहापरू जिल्ह्यात हत्ती या वन्यिाण्यामळ
ु े शेतीचे होणारे

नक
ु सान ्ाळण्याकरीता उपाययोिना सच
ु ववण्यासाठी शासन ननणाय क्र.
डब्ल्हयए
ु लपी-०३.०८/ि.क्र.८७(र्ाग-१)र्-१ ददनाींक १९/०३/२०१८ अन्वये सलमती
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थथावपत करण्यात आली आहे . सदर सलमतीव्दारे अींनतम अहवाल शासनास
सादर करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
वन्यिाण्याींपासन
ू

नक
ु सान

उपाययोिना करण्यात येतात :-

होवू

नये

यासाठी

खालीलिमाणे

•

वन्यिाण्याींना वनक्षेत्रात वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी

•

काही क्षेत्रात वनहद्दीवर वन्यिाणी िनतबींधक चर खोदण्यात आले

उपाययोिना केल्हया िातात.

असन
ू Rescue Team तयार करण्यात आली आहे .

•

मानव वन्यिाणी सींघर्ा रोखण्याच्यादष्ीने वन अधधकारी व कमाचारी
याींना िलशक्षण दे ण्यात येत.े

•

वनावरील अवलींबन कमी करण्याच्यादष्ीने सबलसडीवर एलपीिी गॅस

•

पररक्षेत्रथतरावर क्षेबत्रय अधधकारी व कमाचारी याींचेमार्ात ननयलमत

शेगडी व लसलेंडर परु वठा केला िात आहे .
गथत करण्यात येत.े

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

ठाण्याच्या शसव्हील रुग्णालयाच्या ऑपरे शन धथएटरमध्ये
श्टव सकिवटमुळे आग लागल्याबाबत
(२६)

*

४१३५९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि

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

ठाण्याच्या

लसव्हील

रुगणालयाच्या

ऑपरे शन

धथए्रमध्ये

ददनाींक

१० र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी शॉ्ा सक्रका्मळ
ु े आग लागल्हयाने मागील दोन ते तीन
मदहन्यापासन
ू ऑपरे शन धथए्र बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बाींधकाम ववर्ाग व रुगणालय िशासनाच्या अनाथथेमळ
ु े
रुगणाींचे

िचींड हाल होत असन
ू ,

रुगणालयात येणाऱ्या

अनेक रुगणाींना

शथत्रक्रक्रयेसाठी मब
ींु ईला िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने रुगणालयातील बींद पडलेले ऑपरे शन धथए्र सरु
ु ग
ु करण्याबाबत
कोणती केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) ठाणे सामान्य रुगणालयाच्या ऑपरे शन धथए्रमध्ये ददनाींक १० र्ेब्रव
ु ारी,

२०१८ रोिी शॉ्ा सक्रका्मळ
ु े आग लागल्हयाने ददनाींक २ मे, २०१८ पयात सदर

ऑपरे शन धथए्र दरु
ु थतीकरीता बींद होते. तथावप रुगणालयातील लहान
शथत्रक्रक्रयागह
ृ ात

पयाायी

व्यवथथा

करण्यात

आलेली

होती

आणण

या

कालावधीत २८१ मोठ्या शथत्रक्रक्रया व १० लहान शथत्रक्रक्रया करण्यात आल्हया
आहे त.

(३) शथत्रक्रक्रयागह
ु ) ववर्ाग ठाणे याींचेकडून
ृ ाची सावािननक बाींधकाम (ववद्यत
दरु
ु थती करण्यात आली असन
ू ददनाींक ३ मे, २०१८ पासन
ू सदर शथत्रक्रक्रया
गह
ू ा क्षमतेने सरु
ु आहे .
ृ पण
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

विदभावतील अमरािती, अिोला, बुलढाणा ि िाशशम या चार
जजल्हयाांच्या जलशसांचनाबाबत

(२७)

*

४२५१० श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदर्ाातील अमरावती, अकोला, बल
ु ढाणा व वालशम या चार जिल्ह्याींच्या

लसींचन क्षेत्रातील र्ौगोललक अनश
े दरू करण्याचे चालु आधथाक वर्ाातील
ु र्
उद्दीष् र्क्त दहा ्क्केच साध्य झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लसींचनाचा ७६ हिार ३५७ हे क््र र्ौगोललक अनश
े दरू
ु र्

करण्याचे ननयोिन करण्यात आले असन
ू ित्यक्षात ६ हिार ६६९ हे क््र
इतकेच अनश
े ननमल
ु र्
ूा न िलसींपदा ववर्ागाने केले असल्हयाचे ननदशानास आले
असन
े सलमतीने ददनाींक १ एविल, १९९४ रोिी लसींचन
ू ननदे शाींक व अनश
ु र्
क्षेत्रातील िदे शननहाय अनश
े ाचे मल्ह
ु र्
ू यमापन केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या र्ागातील लसचींन क्षेत्रातील आधथाक अनश
े दरु झाला
ु र्
असला तरी र्ौगोललक अनश
े कायम आहे याकरीता शासनाकडून दरवर्ी
ु र्

आधथाक तरतद
ू होत असली तरी ववववध िलींबबत लसींचन िकल्हप आणण त्याची
वाढलेली क्रकीं मत यामळ
े दरु करणे शक्य होत नाही, हे ही
ु े र्ौगोललक अनश
ु र्
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ववदर्ाासोबत मराठवाड्यातही र्ौगोललक व आधथाक अनश
े
ु र्
असल्हयामळ
ु े लसींचन िकल्हप मागी लागत नाहीत तसेच ववदर्ा पा्बींधारे
ववकास महामींडळात मोठ्या िमाणात ररक्त पदे आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने लसींचन िकल्हप मागी लागण्याबाबत व
ु ग
ररक्त पदे र्रण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) ननदे शाींक व अनश
े सलमतीची अमरावती
ु र्

िदे शातील लशल्हलक र्ौनतक अनश
े ननमल
ु र्
ुा नाची कायावाही िगतीपथावर असन
ू
सन २०१७-१८ मध्ये ७६,३५७ हेक््र रब्बी समतल्ह
े ननमल
ु य अनश
ु र्
ुा नाचे

उदद्दष्ाच्या तल
ु नेत िून, २०१८ अखेर सम
ु ारे ११,००० हे क््र रब्बी समतल्ह
ु य
इतके साध्य होणे अपेक्षक्षत आहे . चालू आधथाक वर्ा सन २०१८-१९ मध्ये
३८,००० हे क््र रब्बी समतल्ह
े ननमल
ु य अनश
ु र्
ूा नाचे उदद्दष् आहे .

(३) अनश
े ननमल
ु र्
ूा नासाठी हाती घेतलेल्हया िकल्हपाींना र्ेडसवणाऱ्या ववववध
अडचणी सोडवन
ू ननमल
ूा नाची कायावाही सरू
ु आहे .
(४)

व

(५)

अींशत:

खरे

आहे .

मराठवाड्यातील

दहींगोली

जिल्ह्याचा

मा.रार्जयपाल याींच्या २०१८-१९ च्या ननदे शात लशल्हलक र्ौनतक अनश
े
ु र्
१५,१६० हेक््र र.स.त.ु आहे. ताींबत्रक पदे ७५ ्क्के तर अताींबत्रक पदे ६० %
र्रली असन
े जिल्ह्याींमध्ये पदे र्रण्यास
ू गरिेनरु
ु प कींत्रा्ी थवरुपात अनश
ु र्
मान्यता आहे .

-----------------
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िोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे रुग्णालयातील
(सीपीआर) ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२८)

*

४२४०७ श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू येथील छत्रपती िलमलारािे रुगणालयात (सीपीआर) मागील पाच
वर्ाापासन
ू १८७ पदे ररक्त असल्हयामळ
ु े सामान्य नागररकाींना आरोगय सेवा

वेळेवर व ननयलमत लमळत नसल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू ररक्त असलेली पदे र्रण्याबाबत शासनाने चौकशी
करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) कोल्हहापरू येथील छत्रपती िलमलारािे
रुगणालयात (सीपीआर) ११३४ पदे मींिरू असन
ू त्यापैकी ९०३ पदे र्रलेली

आहे त तर २३१ पदे ररक्त आहे . सदर ररक्त पदे र्रण्याबाबतची कायावाही
सरू
ु आहे .

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

पस
ु द (जज.यितमाळ) िनपररक्षेत्राांतगवत जजओ िेबलिरीता, राखीि
िनात शासनाची पि
ू व परिानगी न घेता खोदिाम िेल्याबाबत

(२९)

*

४१२६४ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात पस
ु द वनपररक्षेत्राींतगात जिओ केबलकरीता, राखीव वनात
शासनाची पव
ू ा परवानगी न घेता खोदकाम केल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राखीव वनात खोदकाम करताींना वन िमीन सींवधान १९८० चा र्ींग
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने शासनाची पव
ु ग
ू ा परवानगी न घेता, खोदकाम करू
दे णाऱ्या उपवनसींरक्षक पस
ु द व सींबधीं धत अधधकारी व कमाचारी याींच्यावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) मे.ररलायन्स जिओ इन्र्ोकॉम

लललम्े ड, नागपरू याींनी पस
ु द वन ववर्ागातील मारवाडी वनपररक्षेत्राींतगात
लाखी ननयतक्षेत्रातील राखीव वनात शासनाची पव
ू -ा परवानगी न घेता खोदकाम
केल्हयाचे ददनाींक २५/०७/२०१७ रोिी ननदशानास आले आहे .

सदर िकरणी पींचनामा करून र्ारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे

कलम २६(१), ५२ अन्वये गन्
ु हा नोंदववण्यात आला आहे . सदर िकरण

ददनाींक २६/०९/२०१७ रोिी मा.िथम श्रेणी सत्र न्यायालय, पस
ु द याींचे
न्यायालयात दाखल करण्यात आले असन
ू सद्य:जथथतीत न्यायिववष् आहे .

सदर िकरणी उपवनसींरक्षक, पस
ु द याींचेमार्ात चौकशी करण्यात

आली असन
ीं ाने
ू वन िलमनीवर झालेल्हया अनधधकृत खोदकामाच्या अनर्
ु ग
सींबधीं धत क्षेत्र सहायक व वनरक्षक याींना ताकीद दे ण्यात आली आहे .

सदर िकरणी ऑप््ीकल र्ायबर केबल लाईन ्ाकण्याकरीता ०.११८

हे . राखीव वन िमीन वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात वळती

करण्यास रार्जय शासनाने ददनाींक ११/०९/२०१७ रोिी तत्वत: मींिूरी िदान
केली आहे . केंद्र शासनाने वनर्ींगाच्या अनर्
ीं ाने ननगालमत केलेल्हया ददनाींक
ु ग

२९/०१/२०१८ रोिीच्या मागादशाक सच
ू नाींस अनस
ु रून िकल्हप यींत्रणेकडून
वनर्ींगाकरीता दीं डात्मक रक्कम, नक्त वतामान मल्ह
ू य (Net Present

Value) व त्यावर १२% व्याि अशी एकूण रुपये १,११,५२१/- इतकी रक्कम
वसल
ू करण्यात आली आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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राज्यात जलयुक्त शशिार योजना प्रभाविपणे राबविण्याबाबत
(३०)

*

४२११५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे :
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयात िलयक्
ु त लशवार योिना सरासरी ४५ ्क्के राबववण्यात आल्हयाचे
माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, िलयक्
ु त लशवार योिना योगय िकारे न राबववल्हयामळ
ु े
शेतकऱ्याींना या योिनेचा लार् लमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सदर योिना राबववण्याबाबत कोणती कायावाही केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. िलयक्
ु त लशवार अलर्यानाींतगात सन
२०१५-१६

ते

२०१७-१८

पयात

ननवडलेल्हया

१६५२१

गावातील

कामाींपक
ै ी ५,१६,३५१ म्हणिे ९३ % कामे पण
ू ा झालेली आहे त.

५,५५,१५७

(२), (३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.
-----------------

मु.पो. पाते वपलिली तफे िेळांब (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)
येथील रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबत

(३१)

*

४२६१९ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९०९२ ला ददनाांि

१० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म.ु पो. पाते वपलवली तर्े वेळींब (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथील मख्
ु य
रथता ते बौध्दवाडी या दरम्यानचा रथता दगड-मातीचा असन
ू सदर रथत्याची
दरु वथथा झाल्हयाने वध्
ृ द नागररक, गरोदर मदहला तसेच रूगणाचे हाल होत
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर रथत्याची पहाणी जिल्हहा पररर्दे मार्ात करण्यात आली

आहे . या रथत्याच्या दरु
ु थतीचे काम ३०५४ रथते व पल
ु दरु
ु थती परररक्षण
कायाक्रमाींतगात सन २०१६-१७ मध्ये मींिूर करण्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार मख्
ु य रथता ते बौध्दवाडी या रथत्याचे
डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) सन २०१६-१७ अींतगात रथते व पल
ु दरु
ु थती परररक्षण कायाक्रमामध्ये

िश्नाींक्रकत पाते वपलवली तर्े वेळींब बौध्दवाडी ववठ्ठलवाडी ग्रामीण मागा क्र.

१९१ च्या साखळी क्र. ०/०० ते १/५०० मधील डाींबरी नत
ु नीकरणाचे रुपये
१०.०० लक्षचे काम मींिूर करण्यात आले होते.

परीं तु पाते वपलवली तर्े वेळींब बौध्दवाडी ववठ्ठलवाडी ग्रामीण मागा क्र.

१९१ या रथत्याच्या पढ
ु े असलेला वपलवली तर्े वेळींब गवाणवाडी रथता

ग्रामीण मागा क्र. १९२ हा रथता म्हणिेच ग्रामीण मागा क्र. १९१ असल्हयाच्या
धारणेतन
ू ग्रामीण मागा क्र. १९१ या रथत्याजविी जिल्हहा पररर्दे कडून ग्रामीण
मागा क्र. १९२ या रथत्यावर खडीकरण व डाींबरीकरण झाले असल्हयाचे जिल्हहा
पररर्दे ने कळववले आहे .

उपरोक्त जथथती पहाता सदर िकरणाची सखोल चौकशी करुन

अहवाल पाठववण्याबाबत उपआयक्
ु त, कोकण ववर्ाग याींना कळववण्यात आले
आहे .

(४) िश्न उद्र्वत नाही.
-----------------

40

मुनतवजापूर (जज.अिोला) तालुक्यातील प्रिल्पग्रस्त
शेतिऱ्याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत

(३२)

*

४१५४० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मनु तािापरू

(जि.अकोला)

तालक्
ु यातील

उनखेड-वाई

सींग्राहक

तलाव

िकल्हपग्रथत शेतकऱ्याींनी अन्यायाववरोधात आणण िलींबबत ववववध मागण्याींच्या

पत
ा स
े ाठी ददनाींक ७ मे, २०१८ रोिीपासन
ु त
ू अधानगन आींदोलन सरु
ु केले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मनु तािापरू तालक्
ु यातील िकल्हपाकरीता शेतकऱ्याींकडून अत्यल्हप
दराने शेतिलमनी खरे दी करण्यात आल्हया असन
ू िलमनीची खरे दी होण्याच्या
अगोदरच िकल्हपाच्या कामाला सरु
ु वात करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन िकल्हपग्रथत
शेतकऱ्याींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) नाही. िकल्हपासाठी लागणाऱ्या आवश्यक शेत िलमनीींची खरे दीसाठी

महसल
ू ववर्ागाचे पररपत्रक क्र. एलक्यए
ु न १८/२००४/ ि.क्र.१६२/अ-२ ददनाींक
०६/०६/२००६

अन्वये

ददलेल्हया

मागादशाक

सच
ू नाींनस
ु ार

खरे दीची

पध्दत

अींवलबण्यात आली आहे . सदर खरे दी त्या त्या वेळी असणाऱ्या रे डीरे कनरच्या

दरानस
ु ार करण्यात आली आहे . तसेच सदर कामास ददनाींक १६/०३/२०११
रोिी सरु
त्यापव
ु वात झालेली असन
ू
ू ी धरण बाींधकाम सरु
ु करण्यासाठी
६.५७ हे . िमीन ताब्यात घेण्यात आली. त्यासाठी सरासरी दर ७.०२ लक्ष िनत

हे . एवढा दे ण्यात आला आहे . तद्नींतर बड
ु ीत क्षेत्रातील उवाररत िमीन
आवश्यकतेनस
ु ार ताब्यात घेण्यात आली.
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(३)

िकल्हपग्रथताींच्या

मागण्याींबाबत

मा.पालकमींत्री,

अकोला

याींचे

अध्यक्षतेखाली ददनाींक २१/०५/२०१८ रोिी झालेल्हया बैठकीमध्ये मागण्याींसाठी
शासनथतरावर पाठपरु ावा करण्याचे ननजश्चत झाले. त्यानस
ु ार जिल्हहाधधकारी,

अकोला याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक १५/०५/२०१८ अन्वये महसल
व वन
ू
ववर्ागाकडे िकल्हपग्रथताींच्या मागण्याींबाबत मागादशान मागववले आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील सबला योजना ि अमत
ू आददिासी
ृ आहार योजनेपासन
भागातील लाभाथी िांधचत असल्याबाबत

(३३)

*

४३४१४ श्री.जनादवन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू

खशलफे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) रार्जय शासनाच्या अनेक योिनाींचे सींलगनीकरण आधारकाडााशी करण्याची
सक्ती केंद्र शासनाने केल्हयामळ
ु े रार्जयातील सबल योिना व अमत
ृ आहार
योिनेतील आददवासी र्ागातील लाखो बालकाींचे नक
ु सान होऊन त्याींना पोर्ण
आहारापासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मदहला व बालववकास ववर्ागाच्या सबल व क्रकशोरी शक्ती
योिना ही रार्जयातील ११ ते १८ वयोग्ाच्या क्रकशोरवयीन मल
ु ीींसाठी

राबववण्यात येत असल्हयाने त्या अींतगात पोर्ण आहार लोहयक्
ु त गोळ्या व
िींतनाशक गोळ्या तसेच आरोगयाची ननयलमत तपासणी केली िाते व

डॉ.ए.पी.िे.अब्दल
कलाम अमत
आहार योिनेंतगात आददवासी र्ागातील
ु
ृ
कुपोर्णाचा सामना करण्यासाठी ६ मदहने ते ६ वर्ा वयोग्ातील मल
ु ाींना

आठवड्यातन
ू ४ वेळा अींडी व शाकाहारी मल
ु ाींना २ केळी असा आहार २१
लाख ६९ हिार मल
ु ाींना दे ण्यात येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या योिनेंतगात आतापयात क्रकती को्ी रुपये खचा करण्यात
आले आहे त,
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(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन आधारकाडाच्या

सक्तीमळ
ु े बालकाींना दे ण्यात येणारा पोर्ण आहार बींद होऊ नये यासाठी

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , त्यानर्
ीं ाने कायावाहीची
ु ग
सद्यःजथथती काय आहे,

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

(३) सदर योिनेंतगात आतापयात रुपये १७७.७७ को्ी इतका खचा झालेला
आहे .

(४) या यािनेंतगात आधारकाडााच्या सक्तीमळ
ु े बालकाींना दे ण्यात येणारा
पोर्ण आहार बींद होऊ नये यासाठी आधार काडा नसल्हयास लार्ाथ्यायााचा िन्म
तारखेचा

दाखला,

रे शन

काडा,

रार्जय

शासनाकडून

िमाणणत

केलेले

ओळखीबाबतचे िमाणपत्र, पें शनकाडा, ECHS अथवा ESIC कागदपत्राींच्या
आधारे

लार्ाथ्यायााना

लार्

दे ण्यात

यावा

याबाबत

आयक्
ु त,

एकाजत्मक

बालववकास सेवा योिना, नवी मब
ींु ई याींनी उपमख्
ु य कायाकारी अधधकारी व
बालववकास िकल्हप अधधकारी (नागरी) याींना आदे श ददले आहे त.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

पाचल (जज.रत्नाधगरी) विभागातील धरण प्रिल्प
अपूणाविस्थेत असल्याबाबत
(३४)

*

४३४५९ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाचल (जि.रत्नाधगरी) ववर्ागातील कोट्यवधी रुपये खचा करून दे खील
अिन
ुा ा मध्यम िकल्हप, कािीडाा येथील िामदा िकल्हप, ताम्हाणे तळवडे,
वाळवड व पाचल येथील िकल्हप सद्य:जथथतीत अपण
ू ाावथथेत आहे त, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्हयास, मागील अनेक वर्े धरणाींची कामे िलींबबत असन
या
ू
धरणाींच्या पाण्याचा वापर शेतकऱ्याींना करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने िकल्हप पण
ु ग
ू ा करून शेतकऱ्याींना पाण्याचा परु वठा
करण्याच्यादष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) अिन
ुा ा मध्यम पा्बींधारे िकल्हप, िामदा मध्यम
पा्बींधारे िकल्हप, तळवडे लघु पा्बींधारे िकल्हप व ताम्हाणे (चव्हाणवाडी)

लघु पा्बींधारे िकल्हप हे बाींधकामाधीन िकल्हप आहेत. तसेच पाचल येथील

ददवाळवाडी लघु पा्ीं बधारे िकल्हप हा पण
ू ा झालेला िकल्हप आहे . वाळवड लघु
पा्बींधारे िकल्हप हा मद
ृ व िलसींधारण ववर्ागाकडील िकल्हप आहे .

(२) वरीलपैकी अिन
ुा ा व तळवडे िकल्हपामध्ये पाणीसाठा करण्यात येत असन
ू
िामदा व चव्हाणवाडी िकल्हपाींमध्ये अद्याप पाणीसाठा झालेला नाही.

(३) चौकशीचा िश्न उद्र्वत नाही. अिन
ुा ा मध्यम पा्बींधारे िकल्हप केंद्र
शासनाच्या िधानमींत्री कृर्ी लसींचाई योिनाींतगात उपलब्ध ननधीतन
ू ड्रडसेंबर,
२०१९ पयात पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे . तळवडे िकल्हपाचे २२९ हे . क्षेत्र

अिन
ुा ा िकल्हपाच्या डाव्या कालव्यावरुन बींददथत नललका िणालीद्वारे लसींचन
करण्याचे ननयोिन आहे . िामदा व चव्हाणवाडी िकल्हपाींची कामे ननधीच्या
उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील पाटबांधारे ि शसांचन प्रिल्प पूणव िरण्यासाठा
ननधीची तरतूद िरण्याबाबत

(३५)

*

४३५०८ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

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

महाड

(जि.रत्नाधगरी)

तालक्
ु याच्या

खाडीपट्टयातील

१२

गावाींना

पाणीपरु वठा करणाऱ्या नागेश्वरी धरणाचे काम ननधी अर्ावी १३ वर्ाापासन
ू

िलींबबत असल्हयाचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, रार्जयात अनेक दठकाणचे पा्बींधारे िकल्हप ननधी अर्ावी

िलींबबत असन
ू काही िकल्हप अधे तर काही शेव्च्या ्प्प्यात असन
ू या

िकल्हपाींच्या मळ
ु क्रकीं मतीत दहा-दहा प्ीने वाढ झाली आहे तसेच सदरहू कामे
ननधााररत वेळेत पण
ू ा होत नसल्हयाने वपण्याचे पाणी, लसींचन यापासन
ू येथील
शेतकरी वींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नागेश्वर धरणाचे काम ७५ ्क्के पण
ू ा झाले असन
ू शेव्च्या
्प्प्यातील

कामासाठी

आवश्यक

असणाऱ्या

ननधीची

तरतद
ू

करुन

खाडीपट्टयातील पाण्याचा दषु काळ दरु करण्यासाठी कायावाही करण्यात आली
आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन रार्जयातील अींनतम
्प्प्यात असणारे पा्बींधारे व लसींचन िकल्हप पण
ू ा करण्यासाठी आवश्यक त्या

ननधीची तरतद
ू करुन सदर कामे पण
ू ा करण्याच्यादष्ीने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) महाड तालक्
ु यातील १७ गावाींना लसींचनासाठी

पाणीपरु वठा करणाऱ्या नागेश्वरी लघु पा्बींधारे िकल्हपाच्या धरणाचे काम
८०% पण
ू ा झाले आहे व अींशत: पाणीसाठा ननमााण झाला आहे . योिनेच्या

बड
ु ीत क्षेत्रातील करीं िाडी-बीिघर व मम
ु श
ू ी नळ पाणीपरु वठा योिनाींचे

पन
व रथता पन
ु थथाापनेचे काम आणण रे वतळे पल
ू
ु थथाापनेचे काम पण
ू ा
झाल्हयालशवाय व िकल्हपास सध
ु ाररत िशासकीय मान्यता इत्यादी अर्ावी
िकल्हपाची कामे िलींबबत आहे .

(२) रार्जयात ३३४ िकल्हप बाींधकामाच्या ववववध ्प्प्यात आहे त. अींनतम
्प्प्यातील िकल्हपाींना िाधान्याने ननधी उपलब्ध करून वपण्याचे पाणी व
लसींचन सवु वधा परु ववण्याच्यादष्ीने ननयोिन करण्यात येत आहे .

वनिमीन, पयाावरण इत्यादी मान्यता लमळण्यास होणारा ववलींब,

र्स
ीं ादन
ू प

कालावधी,

व

पन
ु वासनास

िकल्हपाींना

शेतकऱ्याींची

सध
ु ारीत

सहमती

िशासकीय

लमळवण्यास

मान्यता

आणण

लागणारा

न्यायालयीन

िकरणाींमळ
ु े होणारा ववलींब इत्यादी कारणाींमळ
ु े िकल्हपाींच्या क्रकीं मतीमध्ये वाढ
सींर्वते.
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(३) नागेश्वरी धरणाचे काम ८०% पण
ू ा झाले आहे . तथावप, लसींचन क्षमता
ननलमातीच्या

कामास

अद्याप

सरु
ु वात

झालेली

नाही.

िकल्हपाची

कामे

कायााजन्वत ठे वण्याच्यादष्ीने जव्दतीय िशासकीय मान्यता लमळाल्हयानींतर
उवाररत कामे ननधी उपलब्धतेनस
ु ार पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .

(४) सद्य:जथथतीत रार्जयात ६४ मोठे , ७९ मध्यम व १९१ लघु असे एकूण
३३४

िकल्हप

रार्जयाच्या

बाींधकामाधीन

अथोपायाच्या

तरतद
ू करण्यात येत.े

आहे त.

जथथतीनस
ु ार

मा.रार्जयपाल
वावर्ाक

महोदयाींचे

अथासक
ीं ल्हपात

ननदे श

व

िकल्हपाींसाठी

सदर बाींधकामाधीन िकल्हपाींसाठी सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ७४९२

को्ी एवढी तरतद
ीं जल्हपत करण्यात आली आहे . पींतिधान कृर्ी लसींचन
ू अथासक
योिनेत रार्जयातील २६ िकल्हप समाववष् असन
ू सदर िकल्हपाींसाठी केंद्राकडून

अथासहायय िाप्त होते. तसेच नाबाडाकडूनही िकल्हपाींना अथासहायय िाप्त
करून घेण्यात येत आहे .

ववदर्ा आणण मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रथत जिल्ह्यातील तसेच

उवाररत महाराषरातील अवर्ाणिवण िकल्हपाींसाठी ववशेर् पॅकेिला केंद्राची
मान्यता अींनतम ्प्प्यात असन
ू केंद्र सहायय िाप्त करून घेण्याचे ियत्न सरू
ु
आहे .

रार्जयातील अींनतम ्प्प्यात असणारे िकल्हप पण
ू ा करण्यासाठी रार्जय

शासन ियत्नशील आहे .

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

पालघर जजल्हयातील आददिासी भागातील मल
ु ाांच्या पोषण
आहाराची समस्या ि इतर मागण्याांबाबत

(३६)

*

४३५४६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां े :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) पालघर जिल्ह्यात ग्राम बालववकास केंद्र पव
ा त सरू
ु व
ु करण्यात यावी,
तसेच बालकाींना दे ण्यात येणारा पेथ्चा आहार बींद करून तािे सकस अन्न

व इतर तरतद
ू ी पव
ू ीिमाणे चालू ठे वन
ू द्एचआर अींतगात लमळणारे अन्न
पण
ा णे बींद करुन मल
ू प
ु ाींना तािा आहार लमळे ल अशी व्यवथथा करावी व इतर

ववववध मागण्याींबाबतचे लेखी ननवेदन मािी लोकिनतननधीींनी ददनाींक १८ मे,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे केली आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

या

मागण्याींिकरणी

मािी

लोकिनतननधी

व

श्रमिीवी

सींघ्नेच्या लशष्मींडळासोबत मा.मख्
ु यमींत्रयाींबरोबर ददनाींक १७ माचा, २०१८
रोिी घेतलेल्हया बैठकीत मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी ददलेल्हया आदे शानस
ु ार कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक १७ माचा, २०१८ रोिी घेतलेल्हया आढावा
बैठकीत

ददलेल्हया

ननदे शानस
ु ार

अनततीव्र

कुपोवर्त

बालकाींसाठी

पालघर

जिल्ह्यात २८५ ग्राम बालववकास केंद्र िून अखेर सरु
ु करण्यात येत असन
ू

त्याकरीता रार्जयथतरावरुन व जिल्हहा ननयोिन सलमतीकडून परु े सा ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे . यानस
ु ार VCDC केंद्रामधून बालकाींना

पाक्रक्बींद आहार जिवी ARF (Amalyse Rich Food) हा थथाननक
थतरावरुन दे ण्यात येणार आहे .
एकाजत्मक

बालववकास

सेवा

योिनेंतगात

अींगणवाड्या

हया

खेड्यापाड्यावर तसेच दग
ा र्ागात सरु
ु म
ु असन
ू त्यादठकाणी ३ ते ६ वर्ा
वयोग्ातील बालकाींना थथाननक मदहला मींडळ / बचत ग्ाींमार्ात तािा गरम

आहार दे ण्यात येतो व केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन िमाणे ६ मदहने ते ६ वर्ा
वयोग्ातील बालकाींसाठी घरपोच आहार परु ववण्यात येत आहे .
(३) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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उजनी धरणातील पाणी ननयोजनात भीमा नदीचा समािेश िरण्याबाबत
(३७)

*

४३७४७ प्रा.ड्.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींना उन्हाळी हीं गामासाठी
उिनी

धरणातील

पाणी

र्ीमा

नदीत

सोडण्यासाठी

सध
ु ाररत

िकल्हप

आराखड्यात उिनी धरणापासन
ू दहळळी बींधाऱ्यापयातचा समावेश करणे या
मागणीसाठी शेतकरी लसींचन र्वनासमोर धरणे आींदोलन करीत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उिनी धरणाच्या पाणी ननयोिनाच्या अर्ावामळ
ु े र्ीमा
काठच्या ३५ गावाचे शेतकरी त्याींच्या हक्काच्या पाण्यापासन
ु वींधचत आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन र्ीमा नदीकाठच्या

३५ गावातील शेतकऱ्याींना त्याींचे हक्काचे पाणी लमळण्यासींदर्ाात कोणता
ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे, त्याचे थवरुप काय आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, अींशत: खरे आहे .
र्ीमा

िकल्हपाच्या

उन्हाळी

हीं गाम

सन

२०१७-१८

च्या

िाहीर

िक्नामध्ये दरू
ु थती करुन र्ीमा नदी उिनी धरण ते दहळळी को.प.

बींधाऱ्यापयात ित्येक बींधाऱ्याच्या लार्क्षेत्राचा समावेश करण्याबाबत ददनाींक
०५/०५/२०१८ रोिी लार्क्षेत्र ववकास िाधधकरण, सोलापरू या कायाालयासमोर
पींढरपरू तालक्
ु यातील शेतकऱ्याींनी धरणे आींदोलन केले होते.
(२) हे खरे नाही.

र्ीमा िकल्हपाच्या मींिूर िकल्हपा अहवालामध्ये लसींचनासाठी उिनी

धरणातन
ू र्ीमा नदीत पाणी सोडण्याची तरतद
ू नाही.
(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

48

निजात अभविाची िाळजी घेण्याबाबत ज्न्सन ्ण्ड ज्न्सन
िांपनीसोबत िरार िेल्याबाबत
(३८)

*

४३७७९ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) रार्जयात नऊ जिल्ह्याींमध्ये अर्ाक व माता मत्ृ य दर िाथत असल्हयाने

अशा जिल्ह्याींमधील सम
ु ारे ७० हिार पररचाररका याींना नविात अर्ाकाची
काळिी कशी घ्यायची, तसेच गोल्हडन लमनन्मध्ये त्याींना कसे उपचार
द्यायचे याचे लशक्षण दे ण्यासाठी शासनाच्या आरोगय ववर्ागाने ददनाींक

११ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास िॉन्सन ॲण्ड िॉन्सन कींपनीसोबत
सामींिथय करार केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सामींिथय कराराचे थवरुप काय आहे व त्याची रार्जयात
अींमलबिावणी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबतची सद्य:जथथती काय आहे ?
ड्. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी िॉन्सन ॲण्ड िॉन्सन कींपनीसोबत

सामींिथय करार केला आहे . या करारानस
ु ार रार्जयामध्ये या सींथथेव्दारे
पढ
ु ीलिमाणे सहायय करण्यात येणार आहे .

१) नसा, आशा व आरोगय सेववका याींचे िसत
ु ी, नविात काळिी व
शल्हयक्रक्रयागह
ृ याबाबत कौशल्हय ववकास व क्षमता वाढववणे.

२) एम.डी.आर., ्ी.बी. याबाबत ननदान, िलशक्षण व िनिागत
ृ ी इ.

३) अशा कायाक्रमाींतगात आींतर ववर्ागीय समन्वय व बळक्ीकरण,
मोडयल
ु तयार करणे इ.

४) िींतस
ीं गा िनतबींध या अींतगात जिल्हहा रूगणालय ठाणे व अललबाग
ु स
येथे पायल् थ्डी तयार करणे इ.

49

(२)

िथतत
ु

सामींिथय

कराराींतगात

िॉन्सन

ॲण्ड

िॉन्सन

कींपनीव्दारे

वरीलिमाणे सहायय करण्यात येणार असन
रार्जय शासन हे
ू

सींबधीं धत

िलशक्षणाथीना कायामक्
ु त करणे, सननयींत्रण करणे, त्याींना िलशक्षण सींथथा
उपलब्ध करून दे णे इ. व्यवथथा करणार आहे .

(३) सामींिथय करार अींमलात आलेला असन
त्यानस
ू
ु ार पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येत आहे .

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

पालघर जजल्हा पररषदे ची परिानगी न घेता धोिादायि शाळा
जमीनदोस्त िेल्याबाबत
(३९)

*

४१३०९ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जिल्हहा पररर्दे ची परवानगी न घेता धोकादायक झालेली शाळा

शालेय सलमती व डहाणु पींचायत सलमतीच्या सींगनमताने मख्
ु याध्यावपकेने थे्
िेसीबी लावन
ू शाळा िमीनदोथत केल्हयाचा िकार माहे एविल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धोकादायक झालेली शाळा पाडण्यासाठी जिल्हहा पररर्दे ची
परवानगी घेणे बींधनकारक असतानाही मख्
ु याध्यावपकेने ननयम न पाळता थे्
िेसीबी लावन
ू शाळा िमीनदोथत केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त धोकादायक शाळे च्या नववन बाींधकामासाठी पींचायत
सलमतीने रुपये ४६ लाख मींिूर करुन कोणतीही ननववदा न काढताच आपल्हया
मिीतील ठे केदाराला काम ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने िबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
तथावप,

ददनाींक

०९/०७/२०१७

रोिी

धोकादायक शाळे चा पजश्चमेकडील र्ाग कोसळला.

अनतवषृ ्ी

व

वादळामळ
ु े
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सदर कोसळलेला र्ाग नवीन बाींधकाम करताना िेसीबीने ह्ववण्यात

आला आहे .

सवालशक्षा

अलर्याींनाच्या

नवीन

वगाखोल्हया

बाींधकाम

मागादशाक

तत्वानस
ु ार, शाळाींचे बाींधकाम ठे केदार पध्दतीने न करता शाळा व्यवथथापन
सलमतीने थवत: करावयाचे आहे . त्यामळ
ु े शाळा व्यवथथापन सलमतीकडून
ननववदा काढण्यात आलेल्हया नाहीत.
(४) व (५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगवत िाम िरणाऱ्या अधधिारी ि
िमवचारी याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(४०)

*

४१४१७ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राषरीय आरोगय अलर्यानाींतगात सन २००७ पासन
सम
ू
ु ारे २०,०००
कमाचारी अकरा मदहन्याींच्या करार पद्धतीने कींत्रा्ी तत्वावर काम करत

असन
ू , रार्जयातील NRHM चे २५०० कमाचारी तसेच ववशेर्त: चींद्रपरू
जिल्ह्यातील कींत्रा्ी कमाचाऱ्याींनी त्याींच्या ववववध मागण्यासाठी माहे मे,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान काम बींद आींदोलन सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, काम बींद आींदोलनातील कमाचाऱ्याींच्या ववरोधात सेवा समाप्त

करण्याची कारवाई ददनाींक १० मे, २०१८ च्या पत्रानस
ु ार करण्याचे अलर्यान
सींचालक याींनी ननदे श ददले आहे त, त्यामळ
ु े कींत्रा्ी कमाचाऱ्याींचे िश्न

सोडववण्याजविी शासन या कमाचाऱ्याींच्या ववरोधात सक्तीने सेवा समाप्त
करीत असल्हयाची तक्रार लोकिनतननधीींनी शासनाकडे केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

गेल्हया

१०

वर्ाापासन
ू

राषरीय

ग्रामीण

आरोगय

सेवक

अलर्यानात अनेक कींत्रा्ी कमाचारी अल्हपशा मानधनावर कायारत असताना

डॉक््र, र्ामाालसथ्, आरोगय सेववका, डा्ा एन्री ऑपरे ्र, आशा थवयींसेववका
इ. याींना समान काम समान वेतन लमळत नाही, तसेच, त्याींना कायमथवरुपी
सेवेत सामावन
ू घेतले िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रार्जयातील राषरीय ग्रामीण आरोगय अलर्यानातील अधधकारी,
कमाचारी

याींचे

सलमती

थथापनेपासन
ू

तीन

मदहन्याींच्या

कालावधीत

एनआरएचएम अींतगात सवा कमाचारी याींचे समायोिन करण्यात येईल असे
आश्वासन मा.सावािननक आरोगय मींत्रयाींनी ददले आहे , उक्त आश्वासन पण
ू ा न

झाल्हयाने नालशक ते मब
ुीं ई लाँग माचा काढून २४ मे, २०१८ ला आझाद
मैदानात

बेमद
ु त

उपोर्ण

करण्याचा

इशारा

महासींघाने ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्हयास,

चौकशीच्या

उपरोक्त िकरणी

अनर्
ीं ाने
ु ग

राषरीय

ग्रामीण

शासनाने चौकशी

ग्रामीण

आरोगय

आरोगय

अलर्यान

केली आहे

काय,

अलर्यानामधील कींत्रा्ी

कमाचाऱ्याींना वेतनवाढ दे ऊन शासन सेवेत सामावन
घेणेबाबत कोणती
ू

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय
आहे त ?

ड्. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राषरीय आरोगय अलर्यानाींतगात कायारत रार्जयातील बरे चसे अधधकारी/

कमाचारी याींनी त्याींच्या मागण्याींबाबत ददनाींक ०८/०५/२०१८ पासन
ू काम बींद

आींदोलन सरु
ु केले होते. सदर काम बींद आींदोलन मागे घेण्यात आले असन
ू
राषरीय आरोगय अलर्यानाींतगात कायारत सींपावर गेलेले सवा अधधकारी/
कमाचारी ददनाींक २१/०५/२०१८ पासन
ू कामावर रुिू झाले आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

राषरीय आरोगय अलर्यानाींतगात कायारत रार्जयातील बरे चसे अधधकारी/

कमाचारी याींनी त्याींच्या मागण्याींबाबत ददनाींक ०८/०५/२०१८ पासन
ू काम बींद
आींदोलन सरु
ु केले होते. सदर काम बींद आींदोलन मागे घेणार नसल्हयाचे

अध्यक्ष, राषरीय ग्रामीण आरोगय अलर्यान, अधधकारी कमाचारी महासींघाने
ददनाींक १०/०५/२०१८ रोिी लेखी कळववल्हयामळ
ु े ददनाींक १०/०५/२०१८ रोिी या
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पदाींचे ननयक्
ु ती िाधधकारी मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द (सवा)
असल्हयाने त्याींनी काम बींद आींदोलनात सहर्ागी असलेल्हया कींत्रा्ी कमाचारी

याींना ४८ तासाच्या आत कामावर रुिू होणेबाबत कळवन
ू सदर कमाचारी
कामावर हिर न झाल्हयास त्याींच्या सेवा समाप्त करण्याबाबत कळववण्यात

आले होते. तथावप, सींघ्नेने काम बींद आींदोलन मागे घेतल्हयामळ
ु े काम बींद
आींदोलनात सहर्ागी झालेले सवा कींत्रा्ी अधधकारी/कमाचारी याींना कामावर
रुिू करुन घेणेबाबत मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द (सवा) याींना
कळववण्यात आले आहे .
(३) हे खरे नाही.
केंद्र

राषरीय आरोगय अलर्यान हा केंद्र शासन परु थकृत कायाक्रम असन
ू

शासनाने

िकल्हप

अींमलबिावणी

आराखड्यात

मींिूर

केल्हयानस
ु ार

अलर्यानाींतगात कायारत कींत्रा्ी पदाींना मानधन अदा करण्यात येत.े
च्या

समान काम समान वेतनाबाबत केंद्र शासनाने ददनाींक १३/०७/२०१७

ननदे शानस
ु ार

राषरीय

आरोगय

अलर्यानाींतगात

कायारत

कींत्रा्ी

कमाचाऱ्याींच्या कताव्य व िबाबदाऱ्या या ननयलमत कमाचाऱ्याींपक्ष
े ा लर्न्न

आहे त. सदर पदे अलर्यानाींतगात ननमााण केलेली कींत्रा्ी पदे असन
ू शासनाची
ननयलमत पदे नाहीत.

(४) हे अींशत: खरे आहे .

राषरीय ग्रामीण आरोगय अलर्यान अधधकारी/कमाचारी महासींघ याींनी

ददनाींक ०८/०५/२०१८ पासन
ू काम बींद आींदोलन सरु
ु केले होते व सींघ्ना

नालशक ते मब
ुीं ई लाँग माचा काढणार होती. तथावप, ददनाींक १८/०५/२०१८ रोिी
मा.मींत्री (ववत्त ववर्ाग) व मा.मींत्री (सावािननक आरोगय ववर्ाग) याींच्या

सोबत झालेल्हया बैठकीतील चचेनस
ु ार सींघ्नेने ददनाींक १९/०५/२०१८ रोिी
काम बींद आींदोलन मागे घेतलेले आहे .
(५)

सावािननक आरोगय ववर्ागाच्या

ददनाींक

०८/०५/२०१८

च्या शासन

ननणायानस
ु ार राषरीय आरोगय अलर्यानाींतगात कायारत असणाऱ्या अधधकारी/
कमाचाऱ्याींना शासकीय सेवेमध्ये समायोजित करण्यासींदर्ाात अभ्यास व

लशर्ारस करण्यासाठी मा.मींत्री (ववत्त ववर्ाग), मा.मींत्री (सावािननक आरोगय
व

कु्ूींब

कल्हयाण

ववर्ाग)

आणण

मा.मींत्री

(ग्रामववकास

मान्यवराींची बत्रसदथयीय सलमती गठीत करण्यात आली आहे .
-----------------

ववर्ाग)

या
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जिळगाि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) मध्यम प्रिल्पाच्या िॅन्लमधन
ू
लाखो शलटर पाणी िाया जात असल्याबाबत

(४१)

*

४१९७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि
पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) िवळगाव मध्यम (ता.बाशी, जि.सोलापरू ) िकल्हपाच्या कॅनॉलमधून लाखो
लल्र पाणी वाया िात असल्हयाचे ददनाींक ८ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कॅनॉलचे पाणी वाचववण्यासाठी सोलापरू जिल्हहा रदहवासी

सींघ्नेने कॅनॉलमधून वाया िाणारे पाणी त्वरीत थाींबवावे त्यानींतरच पाणी

सोडावे तसेच कॅनॉलची दरु
ु थती करण्यात यावी अशी मागणी िशासनाकडे
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

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

(२) असे ननवेदन क्षेबत्रय कायाालयास िाप्त नाही.
(३)

क्षेबत्रयथतरावरून

पाहणी

करण्यात

अींदािपत्रकाची कायावाही िगतीपथावर आहे .

आली

(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

असन
ू

दरू
ु थती

कामाचे
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अष्ट्टविनायि नतथवक्षेत्र वििास आराखडा प्रलांबबत असल्याबाबत
(४२)

*

४२७९६ ड्.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अष्ववनायक गणपतीींपक
ै ी पण
ु े जिल्ह्यात पाच गणपती दे वथथाने

असल्हयाने जिल्हहा िशासनाकडून “अष्ववनायक नतथाक्षेत्र ववकास आराखडा”
शासनाला पाठववण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शहरी व ग्रामीण र्ागातील नतथाक्षत्र
े ाींचा ववकास ग्रामववकास व

नगरववकास ववर्ागाने करण्याबाबतच्या सच
ू ना शासनाने ददल्हया असन
ू उक्त
नतथाक्षत्र
े ाींचा

ववकास

दोन

ववर्ागाकडे

सोपववण्यात

आल्हयामळ
ु े

सदरहू
अष्ववनायक नतथाक्षेत्राचा ववकास होत नसल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने अष्ववनायक नतथाक्षेत्र ववकास आराखडा
ु ग
पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय, अींशतः खरे आहे .
पण
ु े

जिल्ह्यातील

अष्ववनायक

पररमींडळाचा

दष्ीकोनातन
ू ववकास करणेबाबतचा आराखडा िाप्त झाला आहे .

पया्नाच्या

(२) व (३) पण
े हे ग्रामीण र्ागात
ु े जिल्ह्यातील पाचही अष्ववनायक नतथाक्षत्र
आहे त.

ग्रामीण

र्ागातील

नतथाक्षेत्रास

ववदहत

अ्ीींच्या

अधीन

राहून
रार्जयथतरावरील रार्जय ननकर् सलमतीमार्ात “ब” वगा दिाा दे ऊन त्यास ननधी

ग्रामववकास ववर्ागाकडून उपलब्ध करून ददला िातो. सबब, या नतथाक्षेत्रास
ननधी

लमळववण्यासाठी

शासन

ननणाय

ग्रामववकास

ववर्ाग

ददनाींक

१६ नोव्हें बर, २०१२ मध्ये ववदहत अ्ीींची पत
ा ा करून िथम नतथाक्षेत्राचा
ू त
ब-वगा दिाा िाप्त असणे आवश्यक आहे .

पाच अष्ववनायक नतथाक्षेत्रापैकी श्रीक्षेत्र मोरगाींव, श्रीक्षेत्र थेऊर, श्रीक्षेत्र

ओझर, श्रीक्षेत्र लेण्याद्री या चार नतथाक्षत्र
े ाींचा ब-वगा दिाा लमळववण्यासाठीचे
िथताव शासनास िाप्त झालेले आहे त. सदर तीथा क्षेत्राींना ब-वगा दिाा
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दे ण्यासाठी िाप्त झालेल्हया चार िथतावाींपक
ै ी श्रीक्षेत्र मोरगाींव या नतथाक्षत्र
े ास

५ िुल,ै २०१४ रोिी “ब” वगा नतथाक्षत्र
े ाचा दिाा ददलेला आहे व श्रीक्षेत्र थेऊर,
श्रीक्षेत्र ओझर या नतथाक्षत्र
े ाींचे िथताव ब-वगा दिाा दे ण्यासाठी थथापन केलेल्हया

रार्जय ननकर् सलमतीच्या बैठकीत ददनाींक ०७/०५/२०१८ रोिी ठे वण्यात आले
होते. तथावप, सदर िथताव आवश्यक कागदपत्राींची पत
ा ा करून शकल्हयाने
ू त

त्याींना ब-वगा नतथाक्षेत्राचा दिाा दे ण्यात आलेला नाही. तसेच श्रीक्षेत्र लेण्याद्री
या नतथाक्षत्र
े ाला ब-वगा दिाा दे ण्याबाबताचा िथताव रार्जय ननकर् सलमतीच्या
बैठकीनींतर

िाप्त

झाला

आहे .

सबब,

श्रीक्षेत्र

लेण्याद्रीचा

नतथाक्षेत्राचा

ननधी

िाप्त

ब-वगा

उपलब्ध

करून

नतथाक्षत्र
े ाचा दिाा दे ण्यासाठीचा िथताव पढ
ु ील रार्जय ननकर् सलमतीच्या
बैठकीत ठे वण्यात येईल.
तसेच

श्रीक्षेत्र

मोरगाींव,

या

दे णेबाबतचा पररपण
ू ा िथताव ववर्ागास िाप्त झालेला नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मुांबईतील िामा रुग्णालयातील रे डडएशन मशीन बांद असल्याबाबत
(४३)

*

४२०७०

श्री.विजय

ऊफव

भाई

धगरिर,

श्रीमती

जस्मता

िाघ,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास शसांह, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या
चव्हाण : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील कामा रुगणालयातील ककारोग रुगणाींसाठीच्या उपचाराकरीता
असलेले रे ड्रडएशन मशीन मागील नऊ मदहन्यापासन
ू बींद असल्हयाचे ददनाींक
२० एविल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मशीन बींद असल्हयामळ
ु े या रुगणालयात उपचाराींकरीता
येणाऱ्या रुगणाींना खािगी रुगणालयात उपचार घेण्यासाठी िावे लागत आहे , हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर मशीन खरे दीच्या वेळेस केलेल्हया करारानस
ु ार यींत्राची

९० ्क्के रक्कम कींपनीला ददलेली असन
ू उवाररत १० ्क्के रक्कम काही
कालावधीनींतर दे ण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर मशीन ही वॉरीं ्ी कालावधीमध्ये असन
ू रुगणालयाच्या

ननषकाळिीपणामळ
ु े मशीन दरु
ु थत होत नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

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

अनर्
ीं ाने कामा रुगणालयातील रे डीएशन मशीन दरु
ु ग
ु थत करण्याबाबत क्रकीं वा
नवीन खरे दी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
सदर

यींत्र

बींद

असल्हयाच्या

कालावधीत

उपचाराकरीता

येणाऱ्या

रुगणाींना बह
ुीं ई महानगरपाललकेच्या ननयींत्रणाखालील नायर रुगणालयात
ृ न्मब
तसेच ्ा्ा मेमोररयल रुगणालयात उपचाराथतव पाठववण्यात येत होते.
(३) हे खरे आहे .

(४) हे अींशत: खरे आहे .

सदर यींत्रसामग्र
ु ी वॉरीं ्ी कालावधीमध्ये आहे . यींत्रसामग्र
ु ी दरु
ु थतीबाबत

पाठपरु ावा करण्यात आलेला आहे .

(५) याववर्यी सींचालक, वैद्यकीय लशक्षण आणण सींशोधन, मब
ुीं ई याींच्या
अध्यक्षतेखाली सलमती नेमण्यात आली आहे . सदर यींत्रसामग्र
ु ी ददनाींक
२१/०५/२०१८ पासन
ू कायााजन्वत झाली असन
ू रुगणसेवेत कायारत आहे .
-----------------

राज्यात स्ियांसेिी सांस्थाांच्या बालगह
ृ ाचा प्रलांबबत
ननधी वितरीत िरण्याबाबत

(४४)

*

४१७८२ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम
िाळे , श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित
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प्रश्न क्रमाांि ३१४१४ ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

सांदभावत सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रार्जयात ९०० थवयींसेवी सींथथाींचे बालगह
ू त्यात ७० हिार
ृ कायारत असन
मल
ु ा/मल
ु ीींना लार् लमळत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रार्जयात मदहला व बालववकास ववर्ागाकडून सन २०११ ते
२०१८ या कालावधीतील बालगह
ु ान शासनाकडे
ृ ाचे रुपये ७० को्ी अनद
िलींबबत असन
मा.उच्च न्यायालयाने ननदे श दे ऊनही बालगह
ू
ु ान
ृ ाचे अनद
ववतरीत करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रार्जयातील बालगह
ृ ाींचे सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या

२ वर्ााचे अनद
ु ान थकीत असन
ू याबाबत शासनाकडून मल्ह
ु यननधाारणाचे काम
पण
ू ा झाले असतानाही माहे माचा, २०१८ अखेर बालगह
ु ान
ृ ाींना थक्रकत अनद
ववतरीत करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाकडून अनद
ु ान वेळेत लमळत नसल्हयाने थवींयसेवी
सींथथाींना आधथाक अडचणी येत असन
ू लार्ाथी मल
ु ाींची व्यवथथा करावी लागत

आहे, तसेच, ददनाींक ९ र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ रोिी पररपत्रक काढून सींथथा
चालकाींची आधथाक कोंडी केली आहे , हे खरे आहे काय,

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

अनर्
ीं ाने बालगह
ु ग
ु ान ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायावाही
ृ ाचे िलींबबत अनद
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.

रार्जयामध्ये ७४९ थवींयसेवी बालगह
ृ े व २५ शासक्रकय बालगह
ृ े अशी

एकुण ७७४ बालगह
ू त्यामध्ये माहे मे, २०१८ अखेर १२८२३
ृ े कायारत असन
एवढे बालके दाखल आहे त.

(२) व (३) सन २०१०-११ ते २०१४-२०१५ या कालावधीतील सींथथाींचे अनद
ु ान
िलींबबत आहे . शासन ननणाय ददनाींक ०१/१०/२०१६ नस
ु ार सींथथाींना सन
२०१०-११

ते

२०१४-१५

पन
ू मल्ह
ूा यननधाारण

या

करण्यात

कालावधीतील

आले.

या

ददलेल्हया

व

दे य

पन
ू मल्ह
ूा यननधाारणाकरीता

अनद
ु ानाचे

सींथथाींना

बोलववण्यात आले होते. परीं तु र्क्त १७९ सींथथाींनी पन
ू मल्ह
ूा यननधाारणासाठी
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त्याींचे अलर्लेख तपासणीकरीता उपलब्ध करुन ददले. उवाररत सींथथाींनी
अलर्लेख उपलब्ध करुन न ददल्हयाने त्या ददनाींक १/१०/२०१६ च्या शासन
ननणायानस
ु ार अपात्र आहे त र्जया १७९ सींथथाींनी अलर्लेख उपलब्ध करुन

ददलेले आहे त, त्याींची पन
ू मल्ह
ूा यननधाारण अहवालानस
ु ार कायावाही करण्यात
येणार आहे .

सन २०१५-१६ आणण सन २०१६-१७ या वर्ााचे मल्ह
ु यननधाारण आणण

अींनतमीकरणाअींती दे य होणारे अनद
ु ान अदा करण्यात येत आहे . त्यापैकी
११.१९% िमाणे माहे माचा, २०१८ अखेर अनद
ु ान ववतरीत करण्यात आलेले
आहे .

(४) नाही.

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

राज्यातील जजल्हा पररषदाांच्या लेखा अहिालाबाबत
(४५)

*

श्री.सांजय

श्री.रामहरी

४२९७१ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे,
दत्त,

श्री.अशोि

रुपनिर,

श्रीमती

ऊफव

भाई

जगताप,

श्री.आनांदराि

पाटील,

हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर,
आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु श
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववधधमींडळाच्या सन २०१८ मधील अथासक
ीं ल्हपीय अधधवेशनात सादर

झालेल्हया रार्जयातील जिल्हहा पररर्दाींच्या लेख्याींवरील सन २०१५-१६ च्या लेखा
परीक्षा पन
ु ववालोकन अहवालातन
ू लेख्याींमध्ये ददनाींक ३१ माचा, २०१६ अखेर

६६९ को्ी ६८ लाख रुपयाींच्या अनामत ठे व रक्कमाींचे समायोिन झाले
नसल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने लेख्याींचे समायोिन करण्याच्यादष्ीने
ु ग
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे आहे .
कींत्रा्दाराचे/परु वठादाराचे

दे यक

अदा

करताना

सरु क्षा

अनामत

रकमेपो्ी करारािमाणे दे यकातन
ू रकमा विा करुन महाराषर जिल्हहा पररर्दा

व पींचायत सलमती लेखा सींदहता १९६८ चे ननयम २१४ िमाणे ठे व म्हणन
ू
ठे वण्यात

येतात. कींत्रा्दार/परु वठादाराींकडून

रकमाींची मागणी केल्हयानींतर

महाराषर जिल्हहा पररर्दा व पींचायत सलमती लेखा सींदहता १९६८ चे ननयम

२१७ नस
ु ार जिल्हहा पररर्दे मार्ात सींबधीं धत कींत्रा्दार/परु वठादारास ववदहत
कालावधीनींतर परत करण्यात येतात.

महाराषर जिल्हहा पररर्दा व पींचायत सलमती लेखा सींदहता १९६८ चे

ननयम २०९(७)(३), २१९ िमाणे तीन वर्ाावरील ठे वी हया व्यपगत करुन

महसल
ू ी िमा म्हणून घेण्यात येतात. जिल्हहा पररर्द सवासाधारण सर्ा/थथायी
सलमतीच्या मान्यतेनत
ीं र व्यपगत ठे वीतील रकमा सींबधीं धत कींत्रा्दारास परत
करण्यात येतात.

अनामत रकमा हया कींत्रा्दाराने मागणी केल्हयानस
ु ार दे य ठरत

असल्हयामळ
ु े या रकमाींचे समायोिन केले िात नाही.
(२) व (३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

नागपूर शहरात शासिीय ि खाजगी रूग्णालयात
रुग्णशय्या िमी असल्याबाबत

(४६)

*

४२६३५ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ३० लाख लोकसींख्या असलेल्हया नागपरू शहरात डेंगय,ू थवाइन फ्लू आदी
सारखे मोठे आिार असताना शासकीय व खािगी रूगणालयात र्क्त १२८१५
रुगणशयया असन
ू २३४ रूगणाींमागे र्क्त १ रुगणशयया असल्हयाचे ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शहरात महानगरपाललकेचे ३७ रूगणालय, १२ हे ल्हथ पोथ् व
१० माता बाल सींगोपन केंद्र आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, शासकीय आकडेवारीनस
ु ार ५० हिार लोकसींख्या असलेल्हया

दठकाणी एक हे ल्हथ पोथ् असणे आवश्यक असन
ू महानगरपाललकेचे र्क्त १२
हे ल्हथ पोथ् आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
ड्. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

नागपरू महानगरपाललकेची ३७ व राषरीय शहरी आरोगय अलर्यान

(NUHM)

नागपरू

महानगरपाललकाींतगात

६३ दवाखाने कायारत आहे त.

२६

(UPHC)

अशी

एकूण

माता बाल सींगोपन केंद्रे मींिूर नाहीत.

(३) शासन ननणायानस
ु ार ५० हिार लोकसींख्या असलेल्हया दठकाणी एक हे ल्हथ

पोथ् असणे अलर्िेत आहे . राषरीय शहरी आरोगय अलर्यान (NUHM)
अींतगात महानगरपाललका क्षेत्रात तत
ु ाास २६ शहरी िाथलमक आरोगय केंद्रे सरु
ु
करण्यात आलेली आहे त.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

नागपूर येथील सुपरस्पेशाशलटी ह्जस्पटलमध्ये अत्यािश्यि
िैद्यिीय उपिरणाांची खरे दी िरण्याबाबत

(४७)

*

४१३०४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू येथील सप
ु रथपेशालल्ी हॉजथप्लमध्ये १८ अत्यावश्यक वैद्यकीय
उपकरणाींची खरे दी करण्याकरीता जिल्हहा ननयोिन सलमती ननधीतन
ू रक्कम
उपलब्ध करुनही उक्त उपकरणाींची खरे दी करण्यात आली नसल्हयाची बाब
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्हयास, मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठानेही वैद्यकीय
उपकरणाींच्या खरे दीकरीता कायावाही करावी असे ददनाींक ५ ऑक््ोबर, २०१७
रोिी आदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

मा.न्यायालयाने

आदे श

दे ऊनही

उपकरणाींची

खरे दी

न

झाल्हयाने सदरहू रुगणालयात िाथलमक चाचण्या होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

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

उपकरण

खरे दी

िक्रक्रयेस

ववलींब

करणाऱ्या

अधधकारी

व

कमाचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच सदरहू
उपकरणाींची खरे दी कधीपयात होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .
सदर

सींथथेसाठी

१८

वैद्यकीय

उपकरणाींसाठी

जिल्हहा

ननयोिन

सलमतीने उपलब्ध करुन ददलेल्हया ननधीच्या अनर्
ीं ाने सदर यींत्रसामग्र
ु ग
ु ी खरे दी
करण्यासाठी

ववर्ागाने

ददनाींक

०५/१०/२०१७

च्या

शासन

ननणायान्वये

िशासकीय मान्यता ददली आहे . यापैकी १६ यींत्रसामग्र
ु ीची खरे दी िक्रक्रया

हार्क्रकन महामींडळामार्ात सरु
ु आहे . उवारीत २ यींत्रसामग्र
ु ी सींथथेमार्ात खरे दी
करण्यात आल्हया आहे त.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

िथताववत यींत्रसामग्र
ु ी अद्यापी खरे दी झाली नसली, तरी सध्या

सींथथेत उपलब्ध असलेल्हया यींत्राद्वारे रुगणाींच्या चाचण्या करण्यात येत आहे त.
(४) व (५) िश्न उद्र्वत नाही.

सदरहू उपकरणाींची ननववदा िक्रक्रया िगतीत असन
ीं ी
ू ननववदा िक्रक्रयेअत
यींत्रसामग्र
ु ी खरे दी परु वठा आदे श ननगालमत करण्यात येईल.
-----------------
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पांढरपूर येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील समस्याांिर
उपाययोजना िरण्याबाबत

(४८)

*

४१५७१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३३८०७ ला ददनाांि ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या

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

(१) पींढरपरू हे िलसद्ध नतथाक्षत्र
े असल्हयाने तेथे मोठ्या िमाणात र्ाववक
येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर दठकाणी असलेल्हया उपजिल्हहा रुगणालयाची क्षमता

वाढवन
ू २०० रुगणशयया करण्यात आली असन
ू सदर क्षमतेनस
ु ार आवश्यक
असणारे मनषु यबळ व वैद्यकीय सवु वधा परु ववण्यात आलेल्हया नाहीत, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू येथील

उपजिल्हहा रुगणालयात येणाऱ्या र्ाववकाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी तेथे
मनषु यबळ व वैद्यकीय सवु वधा परु ववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
ड्. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

सदर रुगणालयाचे बाींधकाम २०० खा्ाींचे नसल्हयामळ
ु े त्यािमाणात

मनषु यबळ ददलेले नाही, तथावप उपलब्ध मनषु यबळात आवश्यक वैद्यक्रकय
सवु वधा ददल्हया िातात.

(३) पींढरपरू , जि.सोलापरू येथील १०० खा्ाींच्या उपजिल्हहा रुगणालयाचे २००

खा्ाींच्या सामान्य रुगणालयामध्ये श्रेणीवधान करण्यास बह
ृ त आराखड्यामध्ये
मान्यता ददलेली आहे .

तद्नींतर उपसींचालक, आरोगय सेवा पण
ु े मींडळ याींनी कायाकारी

अलर्यींता, सावािननक बाींधकाम ववर्ाग, पींढरपरू याींना बाींधकामाचे अींदािपत्रक
व

आराखडा

बाींधकामाचे

सादर

करण्याबाबत

अींदािपत्रक

व

कळववले

आराखडे

असन
त्याींच्याकडून
ू

अद्याप

अिाप्त

आहे त.

इमारत

याबाबत
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सावािननक बाींधकाम ववर्ागाकडे सातत्याने पाठपरु ावा सरु
ु आहे . इमारत
बाींधकामाचे अींदािपत्रक व आराखडे िाप्त करुन घेवन
पढ
ू
ु ील कायावाही
करण्यात येईल.

सद्य:जथथतीत पींढरपरू येथे १०० खा्ाींचे उपजिल्हहा रुगणालय पण
ू ा

क्षमतेने कायााजन्वत असन
ू रुगणाींना अत्यावश्यक सेवा सवु वधा परु ववल्हया िात
आहे त.

(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

पैठण (जज.औरां गाबाद) तालुक्यातील शेतिऱ्याांना
जशमनीचा मािेजा दे ण्याबाबत

(४९)

*

४१७७३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैठण (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील ब्रम्हगव्हाण उपसा लसींचन योिनेच्या

कालवा क्र. १ व कालवा क्र. २ साठी शासनाने ३०० शेतकऱ्याींच्या िलमनी
सींपाददत केल्हया असन
ू उक्त शेतकऱ्याींना िमीन सींपादनाचा र्क्त २५ ्क्के
मावेिा ददला असन
ू उवारीत मावेिा न लमळाल्हयाने शेतकरी उवाररत मावेिा
दे ण्याबाबत शासनाकडे वारीं वार मागणी करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शेतकऱ्याींना त्याींच्या
िलमनीचा मावेिा दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन : (१) ब्रम्हगव्हाण उपसा लसींचन योिना कालवा क्र. १ व
कालवा क्र. २ साठी ३०१ शेतकऱ्याींच्या िलमनी सींपाददत करण्याची कायावाही

सरळ खरे दीने सरू
ु असन
ू २५% शेतकऱ्याींना मावेिा दे ण्यात आला ही बाब

खरी नसन
ू काही शेतकऱ्याींना त्याींच्या मागणीनस
ु ार व त्याींची ननकड लक्षात
घेऊन ननधी उपलब्धतेनस
ु ार काही िमाणात अधग्रम दे ण्यात आले आहे .
उवारीत मावेिा दे ण्याबाबत ननवेदन िाप्त झालेले नाही.
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(२) व (३) ब्रम्हगव्हाण उपसा लसींचन योिनेच्या कालवा क्र. १ व कालवा

क्र. २ साठी सींयक्
ु त मोिणीनस
ु ार ३०१ शेतकऱ्याींची िलमनीची मोिणी
करण्यात आलेली असन
ू काही शेतकऱ्याींना अधग्रम मावेिा ददलेला आहे .
िलमनीचे सरळ खरे दीने र्स
ीं ादन िथताववत आहे .
ू प

जिल्हहाधधकारी याींचे अध्यक्षतें तगात असलेल्हया जिल्हहाथतरीय सलमतीने

सदर िकरणात सरळ खरे दीने र्स
ीं ादन करण्यापव
ू प
ू ी ददलेल्हया १३ अ्ीींचे

पालन करण्याचे ननदे श ददलेले आहे त. त्यानर्
ीं ाने सवा बाबीींची सक्षम
ु ग
थतरावरून तपासणी करण्याची कायावाही िगतीत आहे .

सींपाददत िलमनीचा मावेिा शेतकऱ्याींना दे ण्यासाठी एकूण रक्कम

रुपये २३.०९ को्ी ननधी उपलब्ध असन
ू त्यापैकी रुपये ५.७१ को्ी सींबधीं धताींना

अदा करण्यात आला आहे . उवाररत रक्कम रुपये १७.३८ को्ी रजिथरे शनची

कायावाही पण
ू ा करून िलमनधारकाींना मावेिा वा्प करण्याची कायावाही सरू
ु
आहे .

महसल
व वन ववर्ागाच्या, शासन ननणाय ददनाींक २५/०१/२०१७
ू

मधील ननदे शानस
ु ार सरळ खरे दीसाठी न्यायालयीन वववाद नसल्हयाची व खरे दी
िक्रक्रयेसाठी

कोणतीही

बाधा

येत

नसल्हयाची

खात्री

करण्यासाठी

९८

िलमनधारकाींचे कागदपत्रे महसल
ू ववर्ागास सादर करण्यात आलेले असन
ू

त्यानींतर रजिथरे शनची कायावाही व मावेिा वा्पाची कायावाही करण्याचे काम
िगतीत आहे .

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

िुझे (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीमध्ये वििास
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५०)

*

४१८९६ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कुझे

(ता.ववक्रमगड,

जि.पालघर)

ग्रामपींचायतीमध्ये

गवळीपाडा

या

पाड्यातील िुनी ववहीर दरु
ु थती करण्यासाठी सन २०१५-१६ वर्ाासाठी चौदाव्या
ववत्त आयोग ननधीतन
ू रुपये ७२.३८५ मींिरू करण्यात आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, ववहीर दरु
ु थत न करताच सींपण
ू ा रकमेचा अपहार झाल्हयाची
बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे ही खरे आहे
काय,

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

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

(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

नागभीड (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील गािामध्ये तरुण
नोिरीपासून िांधचत असल्याबाबत

(५१)

*

४३०७४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) नागर्ीड (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील गावामध्ये ववद्यत
ु समथयाींचे ननरासन
व्हावे या उद्देशाने ग्रामववद्यत
व्यवथथापक ननयक्
ु
ु ती करण्याचा आदे श
शासनाने दे ऊनही या आदे शाची अींमलबिावणी न झाल्हयाने बेरोिगार तरुण

नोकरीपासन
ू वींधचत असल्हयाचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नागर्ीड तालक्
ु यात ही िक्रक्रया माहे िानेवारी ते माचा, २०१७

मध्ये राबववण्यात आली असन
ू ग्रामसर्ेने वीि ववतरण कींपनीकडे ननवड
केलेल्हया उमेदवाराींची लशर्ारस करुनही त्याींच्या ननयक्
ु तीचे आदे श ददले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने बेरोिगार यव
ु ग
ु काींना रोिगार लमळण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

नागलर्ड पींचायत सलमती, जिल्हहा चींद्रपरू अींतगात ५६ ग्रामपींचायती

असन
ग्रामपींचायतथतरावर िाप्त अिाानस
ू
ु ार ३००० लोकसींख्येच्या आतील

एकूण ५१ ग्रामपींचायतीला ववद्यत
ु व्यवथथापक नेमणूक करावयाचे आहे त.
त्यापैकी ५० ग्रामपींचायतीींनी ववद्यत
ु व्यवथथापक नेमणूक करण्याची लशर्ारस
महाववतरण कींपनीकडे केलेली आहे . एका ग्रामपींचायतीस ननकर्ानस
ु ार पात्र

उमेदवार उपलब्ध झालेला नाही. शासन ननणाय क्र.व्हीपीएम २०१६/ि.क्र.८/

पींरा ३ ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ मधील ननवड िक्रक्रयेशी सींबधीं धत
तरतद
ु ीनस
ु ार ग्रामपींचायतीकडून महाववतरण कींपनीकडे लशर्ारस केलेल्हया

उमेदवाराींना महाववतरण कींपनीकडून पात्रतेसब
ीं धीचे िमाणपत्र िाप्त झालेले

नसल्हयाने त्याींच्या ननयक्
ु तीचे आदे श दे ण्यात आलेले नाहीत. महाववतरण

कींपनीकडून सदर उमेदवाराींच्या ननवड िक्रक्रयेसाठी आवश्यक असलेली कौशल्हय
ववकास िलशक्षण िक्रक्रया सरु
ु असन
ू सदर िक्रक्रया पण
ू ा झाल्हयावर महाववतरण

कींपनीकडून पात्र उमेदवाराींना िमाणपत्र दे ण्यात येईल व त्याींची ननयक्
ु ती
सींबधीत ग्रामपींचायतीमार्ात करण्यात येईल.
-----------------

धचमूर, शसांदेिाही, मूल (जज.चांद्रपूर) येथील पररसरात

िाघ ि बबबटयाने शेतिऱ्याांिर िेलेल्या हल्ल्याबाबत
(५२)

*

४२५१६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्ह्यात धचमरू , लसींदेवाही, मल
ू पररसरात मोठ्या िमाणात वाघ
व बबब्याने धम
ू ाकूळ घातला असन
ू तीन शेतकऱ्याींना िखमी केल्हयाची घ्ना
ददनाींक १४ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने वाघाचा बींदोबथत करण्यासींबधी कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) ब्रम्हपरू ी वन ववर्ागातील धचमरू क्षेत्रात
ददनाींक १६/०५/२०१८ रोिी श्री.सत्यपाल वासद
ु े व ढोणे, रा.सोनेगाव व ददनाींक
२४/०५/२०१८

रोिी

श्री.अलर्मन

कवडू

शींर्रकर,

हल्हल्हयात िखमी झाल्हयाचे ननदशानास आले आहे .

रा.कवडशी

बबब्याच्या

सदर दोन्ही िकरणात िचललत शासन ननणायातील तरतद
ु ीनस
ु ार

अनज्ञ
ु ेय आधथाक मदत दे ण्याची कायावाही सरू
ु आहे .

ब्रम्हपरू ी वन ववर्ागात धचमरू पररक्षेत्रात तसेच लसींदेवाही पररक्षेत्रात

सातत्याने मानव-वन्यिीव सींघर्ााच्या घ्ना घडत असल्हयाने सदर पररसरात
अधधकारी व कमाचारी याींचम
े ार्ात गथत करण्यात येते. सदर पररसरात कॅमेरा
रॅ प लावन
ू वाघ व बबब् या वन्यिाण्याींचा मागोवा घेतला िात असन
ू

वन्यिाण्याींपासन
ू बचाव करण्याकरीता गावागावात िनिागत
ृ ी करण्यात येत
आहे .

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

दहमोकफशलयाच्या रूग्णाला औषधे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५३)

*

४२७०१

श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.सनु नल

तटिरे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) रार्जयात मागील वर्ार्रापासन
ू दहमोक्रर्ललयाच्या रूगणाला अत्यावश्यक
असलेली र्ॅक््र आठ, नऊ, सात व धथबासाठीची इींिक्
े शन व और्धे उपलब्ध

नसल्हयामळ
ु े रूगण त्रथत असन
ू दहमोक्रर्ललया सोसाय्ी ऑर् इींड्रडयाचे सधचव

श्री.अिय पालाींडे याींनी मागील १ वर्ाापासन
ू मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावािननक
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आरोगय मींत्री, सींचालक आरोगय सेवा, महाराषर शासन आदीींना लेखी
ननवेदनाद्वारे रूगणाींसाठी आवश्यक असलेली और्धे उपलब्ध करून दे ण्याची
मागणी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हार्क्रकन इजन्थ्ट्य्
ु कडे खरे दी िक्रक्रया सोपववली असल्हयामळ
ु े
व ननववदे तील ताींबत्रक अडचणीींमळ
ु े और्धाींची खरे दी िलींबबत असन
ू और्धाच्या
त्
ु वड्यामळ
ु े रार्जयातील ४२५६ रूगणाींचे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दहमोक्रर्ललया

रुगणाींना सदरहू और्धे खरे दी करुन मब
ु लक िमाणात उपलब्ध करून
दे ण्याच्यादष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
ड्. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
उपलब्ध

श्री.अिय पालाींडे याींची दहमोक्रर्लीया रुगणाींसाठी आवश्यक और्धे
करुन

दे ण्याबाबत

ननवेदने

िाप्त

झाली

दहमोक्रर्लीयावरील और्धे उपलब्ध नाहीत, हे खरे नाही.

आहे त.

तथावप

(२) हे खरे नाही.

(३) दहमोक्रर्ललयाग्रथत रुगणाींना तातडीने और्ध परु वठा करणे शक्य व्हावे
यासाठी आणीबाणी तत्वावर आवश्यक और्धसाठा केंद्र शासनाच्या ESIC
च्या दरकरारानस
ू ार खरे दी करण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

अहमदनगर जजल्हयातील ग्रामीण भागात
भटक्या िुत्रयाांचा िािर िाढल्याबाबत
(५४)

*

४३७२१ ड्.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती

हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण र्ागात र््क्या कुत्रयाींची दशहत वाढत
असन
ू आतापयात ३५ हिार ४९९ नागरीकाींना कुत्रे चावले असल्हयाचे माहे
एविल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अहमदनगर येथील िाथलमक आरोगय केंद्रात रोि ४ ते ५
रुगण कुत्रा चावल्हयामळ
ु े उपचारासाठी येत असल्हयाचे आढळून आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन र््क्या कुत्रयाींचा
वावर रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये माहे एविल, २०१७ ते
माचा, २०१८ या कालावधीत ४०२८८ श्वानदीं श रुगणाींना िाथलमक आरोगय
केंद्रामध्ये उपचार दे ण्यात आले आहे हे खरे आहे .

(२) होय, अींशत: खरे आहे . अहमदनगर जिल्ह्यातील ९६ िाथलमक आरोगय
केंद्रात माहे एविल, २०१८ च्या श्वानदीं श रुगणाींच्या आकडेवारीवरुन सरासरी
ित्येक िाथलमक आरोगय केंद्रात रोि १ ते २ रुगण उपचारासाठी येत
असल्हयाचे आढळून आले आहे .

(३) शासन ननणाय, ददनाींक २०/०१/२०१८ अन्वये ननगालमत करण्यात आलेल्हया
सच
ू नानस
ु ार

अहमदनगर

जिल्हहा

पररर्द

िशासनाने

कुत्रयाींमळ
ु े

ननमााण

होणाऱ्या वाढत्या समथयाींकरीता थथाननक थवरार्जय सींथथाींची दे खरे ख सलमती

थथापन केलेली आहे . सदर सलमतीमार्ात र््के कुत्रे पकडणे, वाहतक
ू करणे,
ननबबाजिकरण

करणे,

लसीकरण

करणे,

और्धोपचार

करणे,

वपसाळलेले/गींर्ीरररत्या आिारी असलेल्हया कुत्रयाींना वेदनाववरहीत मत्ृ यू दे णे,
िनिागत
ृ ी

करणे,

पाळीव

कुत्रयाींच्या

मालकाींसाठी

व

व्यावसानयक

पशप
ै ासकाींसाठी मागादशाक सच
ु द
ू ना ननगालमत करणे, र््क्या कुत्रयाींची गणना

करणे, कुत्रा चावलेल्हया रुगणाींवर दे खरे ख करणे इ. बाबत सच
ू ना ननगालमत
करणे व उपाययोिना करण्याची कायावाही केली िाते.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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सातारा जजल्हयातील िृषी खात्यातील पाणलोट ि मद
ृ सांधारण
विभागात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(५५)

*

४२८०६ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्रीमती
हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, आकिव.अनांत
गाडगीळ, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय
ु श
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सातारा

जिल्ह्यातील

कृर्ी

ववर्ागातील

पाणलो्

व

मद
ृ सींधारण

ववर्ागातील कामाींमध्ये को्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार होत असल्हयाची तक्रार
कृर्ी पयावेक्षकाने कृर्ी आयक्
ु त, सजच्चींद्र ितापलसींह याींच्याकडे माहे मे, २०१८

च्या नतसऱ्या आठवड्यात कृर्ी आयक्
ु तालयातील अधधकारी ववनायक दे शमख
ु
याींच्यासमोर केली असल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

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

या सींदर्ाात ददनाींक २९/५/२०१८ रोिीच्या आदे शान्वये आयक्
ु त, कृर्ी

याींनी सींचालक, मद
ृ सींधारण व पाणलो् क्षेत्र व्यवथथापन याींचे अध्यक्षतेखाली
सलमती गठीत केली असन
ू सलमतीच्या अहवालानस
ु ार पढ
ु ील उधचत कायावाही
करण्यात येईल.

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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िेंद्रीय पांचायत राज सशमतीच्या धोरणानुसार राज्यातील

ग्रामपांचायतीमध्ये ग्रामस्िराज्य अशभयान राबविण्याबाबत
(५६)

*

४२२४० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र
पाटील,

श्री.किरण

पािसिर,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय पींचायत राि सलमतीच्या धोरणानस
ु ार ग्रामववकास ववर्ागाने

रार्जयातील २३ जिल्ह्यातील १९२ गावाींमधील ग्रामपींचायतीमध्ये ददनाींक ५ मे,
२०१८ रोिीपयात ग्रामथवरार्जय अलर्यान राबववण्याचा ननणाय शासनाने घेतला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेचे सवासाधारण थवरुप काय आहे व ही योिना

कोणकोणत्या जिल्ह्यामध्ये राबववण्यात येणार आहे तसेच या अलर्यानासाठी

ननवडलेले २३ जिल्हहे व १९२ गावाींची ननवड कोणत्या ननकर्ावर करण्यात
आली आहे,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
केंद्र

जिल्हहयाींमध्ये

शासनाचे

पींचायत

ग्रामथवराि

राि

अलर्यान

मींत्रालयामार्ात

ददनाींक

रार्जयातील

१४/०४/२०१८

ते

सवा

ददनाींक

०५/०५/२०१८ या कालावधीत राबववण्यात आले आहे . या अलर्यानाींतगात

रार्जयातील २३ जिल्ह्यातील १९२ गावाींमध्ये “सबका साथ सबका गाव सबका
ववकास” अशी एक ववशेर् मोदहम राबववण्यात आली आहे .

(२) सामाजिक सलोखा वा अलर्सरण वध्
ृ दीींगत करणे, ग्रामीण र्ागातील
गरीींबापयात पोहचणे, सद्य:जथथतीत कायारत योिनाींबाबत मादहती घेणे, नवीन

उपक्रमाींमध्ये समावेश करुन घेणे, शेतकऱ्याींचे उत्पन्न दप्ु प् करणे, थवच्छता

सारख्या राषरीयथतरावरील कायाक्रमाींना पढ
ु े घेऊन िाणे व पींचायत राि

72

सींथथाींचे बळक्ीकरण करणे ही ग्रामथवराि अलर्यानाची िमख
ु उद्दीष्े साध्य
करण्यासाठी ददनाींक १४/०४/२०१८ ते ददनाींक ५/०५/२०१८ या कालावधीत
ग्रामथवराि अलर्यान राबववण्यात आले.

या अलर्यान कालावधीमध्ये दे शातील िाथतीत िाथत गरीब कु्ुींबे

असलेल्हया एकूण २१०५८ गावाींची ननवड करण्यात आली असन
ू “सबका साथ
सबका गाव सबका ववकास” या ववशेर् मोदहमेद्वारे िधानमींत्री उिाला योिना,
िधानमींत्री उर्जर्जवला योिना, िधानमींत्री सहि बबिली योिना हर घर योिना

(सौर्ागय), िधानमींत्री िनधन योिना, िधानमींत्री िीवनर्जयोती बीमा योिना,

िधानमींत्री सरु क्षा बीमा योिना व लमशन इींद्रधनषु य या सात योिना सवा
गावाींमध्ये राबवन
ू त्या दठकाणी या अलर्यानाचे १००% साध्य पण
ू ा करण्याचे
उद्दीष् ठरववण्यात आले होते.
यानस
ु ार

महाराषरातील

िाथतीत

िाथत

गरीब

कु्ुींबे

असलेल्हया

२३ जिल्ह्यातील १९२ गावाींची ननवड केंद्र शासनाकडून करण्यात आली आहे .
(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

िोंढर ते धचिेली बांदर (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)
येथील रस्त्याच्या िामाबाबत

(५७)

*

४३१५० श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
३८७६३ ला ददनाांि १३ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे कोंढर ते धचवेली बींदर (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) या ११ क्रक.मी

लाींबीच्या रथत्याचे काम मा.मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात घेण्यात आले

असन
ू सदर रथत्याच्या कामासाठी रुपये ६ को्ी ६४ लक्ष तसेच दरु
ु थतीच्या
कामासाठी रुपये ५१ लक्ष मान्यता दे ण्यात आली असन
ू या कामाची ननववदा
काढण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

73

(२) असल्हयास, उक्त कामाची ननववदा काढण्यात आली नसल्हयाचे ददनाींक
२१ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, दरम्यानच्या काळात या कामाची ननववदा केव्हा व क्रकती

रकमेची मागववण्यात आली त्यानस
ु ार एकूण क्रकती ननववदा िाप्त झाल्हया व
कोणती

ननववदा

अींनतम

सद्य:जथथती काय आहे ,
(४)

असल्हयास,

करण्यात

आली

उपरोक्त िकरणी

आहे

त्याचिमाणे

शासनाने चौकशी

याबाबतची

केली आहे

काय,

ई-ननववदा

ददनाींक

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने चक
ु ग
ु ीची मादहती दे णाऱ्या सींबधधताींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

कामाची

रुपये

४६०.१२

लक्ष

रक्कमेची

१२/०३/२०१८ रोिी मागववण्यात आली असन
ई-ननववदा सादर करण्याचा
ू
अींनतम ददनाींक १९/०४/२०१८ होता.

सदर कामासाठी एकुण ३ ननववदा िाप्त झाल्हया असन
िाप्त
ू

३ ननववदाींपक
ै ी सवा ननववदा आवश्यक कागदपत्र न िोडल्हयाने छाननी
सलमतीमार्ात

अपात्र

ठरववण्यात

आल्हया

आहे त.

कोकण

ववर्ागातील

ववधानपररर्द पदवीधर मतदार सींघाची आचारसींदहता सींपताच सदर कामासाठी
ननववदे ची दस
ु री मागणी िलसद्ध करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

(५) ववधानपररर्द थथाननक िाधधकारी मतदार सींघाची आचारसींदहता ददनाींक
२०/४/२०१८ ते ददनाींक २९/५/२०१८ व ववधानपररर्द पदवीधर मतदार सींघाची

आचारसींदहता ददनाींक २४/५/२०१८ ते ददनाींक २९/५/२०१८ पयात असल्हयाने सदर
ननववदे ची दस
ु री मागणी िलसध्द करता आली नाही.
-----------------
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जजल्हा शल्यधचकित्सिाांनी शासनाच्या आदे शाचे उल्लांघन िरून
परस्पर ननविदा िाढून औषध खरे दी िेल्याबाबत
(५८)

*

४२८१५ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोणत्याही ववर्ागाला और्धाींची गरि लागल्हयास त्याींनी ती मागणी
आपल्हया ववर्ागाकडे नोंदवन
ू

ती

ववर्ागाने

एकत्र

करून महामींडळाकडे

नोंदवावी त्यानींतर हार्क्रकन महामींडळाने पढ
ु ील िक्रक्रया करून सींबधीं धत
ववर्ागाींना और्धे उपलब्ध करून द्यावीत असा शासनाचा आदे श आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू आदे शाचे उल्हलींघन करून अमरावतीच्या जिल्हहा
शल्हयधचकीत्सकाींनी थवत:च्या अधधकारात ददनाींक १२ माचा, २०१८ रोिी बीड
जिल्हहा शल्हयधचकीत्सकाींनी ददनाींक ८ ड्रडसेंबर, २०१७ रोिी तसेच वधाा जिल्हहा
शल्हयधचकीत्सकाींनी ददनाींक ६ माचा, २०१८ रोिी परथपर थवतींत्र ननववदा काढून
और्ध खरे दी केल्हयाचा िकार ननदशानास आला असन
ू , याबाबत िधान सधचव,

सावािननक आरोगय ववर्ाग याींच्याकडे माहे माचा, २०१८ मध्ये लेखी तक्रारी
करण्यात आल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

जिल्हहा शल्हयधचकीत्सक, अमरावती, सामान्य रुगणालय, वधाा तसेच

बीड याींनी जिल्हहा वावर्ाक योिनेच्या नाववन्यपण
ू ा योिनेंतगात तातडीच्या
खरे दीसाठी सदर िक्रक्रया राबववली. तथावप हार्क्रकन महामींडळाकडून लवकरच

और्ध परु वठा होणार असल्हयाचे समिल्हयाने सदर खरे दीची िक्रक्रया रद्द
करण्यात आल्हया आहे त.
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(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

िडझरी (ता.पाटोदा, जज.बीड) येथील ग्रामपांचायतीची
मग्रारोहयोची िामे ननिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबत
(५९)

*

४२६२० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वडझरी (ता.पा्ोदा, जि.बीड) येथे सन २०१३ ते २०१८ या कालावधीत
ग्रामपींचायतीने मग्रारोहयोची ३० को्ी रुपयाींची कामे ननकृष् असल्हयाची
तक्रार ग्रामथथाींनी ववर्ागीय आयक्
ु त याींच्याकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मग्रारोहयो अींतगात ३० को्ी रुपयाींची कामे गावात झाली
नसल्हयाचा दावा ग्रामथथाींनी केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ग्रामपींचायत वडझरी अींतगात हनम
ु ानवाडी ते म्हाळपाची वाडी-

करीं िवण र्ा्ा रथता मिबत
ु ीकरणात रुपये २ को्ी लमळाले आहे त, परीं तु
ित्यक्षात

काम

झालेच

नाही,

गावाींतगात

रथते,

िलसींधारणाची

कामे,

वक्ष
ृ ारोपण असे अनेक कामे केवळ कागदपत्रावरच आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, यामध्ये मग्रारोहयो अधधकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, वन
अधधकारी व िलसींधारणाचे अलर्यींता याींनी सरपींच व पदाधधकारी याींच्या
सोबत

आधथाक

सींगनमत

करुन

करोडो

ननदशानात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

रुपयाींचा

गैरव्यवहार

केल्हयाचे

(५) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३), (४) व (५) सदर िकरणी चौकशी करण्यासाठी ददनाींक २२/०६/२०१८ रोिी

चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली आहे . चौकशी अहवालात दोर्ी
आढळल्हयास सींबधीं धत दोर्ीींववरुध्द कारवाई करण्यात येईल.
-----------------
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िोल्हापूर जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या शाळाांमधील
िगवखोल्या मोडिळीस आल्याबाबत

(६०)

*

४२४०८ श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील जिल्हहा पररर्दे च्या ५७९ शाळाींमधील १ हिार २२६

वगा खोल्हया मोडकळीस आल्हया असन
ू या शाळातील सम
ु ारे ५० हिाराहून
अधधक ववद्याथ्यायााच्या जिवीताला धोका ननमााण झाला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने ननधीची तरतद
ु ग
ू करुन मोडकळीस आलेल्हया
वगाखोल्हयाींची दरु
ु थती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

कोल्हहापरू

जिल्ह्यातील

जिल्हहा

पररर्दे च्या

५७९

शाळाींमध्ये

१२२६

वगाखोल्हयाींची दरु
ु थती आवश्यक आहे . तसेच नववन ३२२ वगाखोल्हया बाींधकाम

करणे गरिेचे आहे . याबाबत ननधी मींिूरीची मागणी जिल्हहा ननयोिन
सलमतीकडे केलेली आहे . त्यानर्
ीं ाने जिल्हहा ननयोिन सलमतीने खालीलिमाणे
ु ग
ननयतव्यय मींिूर केलेला आहे :वर्ा
२०१७-१८
२०१८-१९

कामाींचा तपलशल
५२ शाळाींची दरु
ु थती

मींिूर ननयतव्यय
रुपये ७५.०० लक्ष

२२ नववन वगा खोल्हयाींचे बाींधकाम रुपये १२०.३६ लक्ष
२७४ शाळाींच्या दरु
ु थतीची कामे

रुपये ३५०.०१ लक्ष

७० नववन वगा खोल्हयाींची बाींधकामे रुपये ४२६.०९ लक्ष

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल्हयात अनेि भागात मग्रारोहयोची
िामे बांद असल्याबाबत
(६१)

*

४१२६६ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक र्ागात मग्रारोहयोची कामे बींद असल्हयामळ
ु े
मिरु ाींवर उपासमारीची वेळ आली असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक मिरु ाींना काम नसल्हयामळ
ु े ते थथलाींतर होत आहे त,
जिल्ह्यात

दषु काळाची

जथथती

असताना,

जिल्ह्यातील

मग्रारोहयोची कामे बींद आहे त, हे ही खरे आहे काय,

अनेक

र्ागात

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

आढळून

करण्याबाबत

व

आले

व

मिुराींचा

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

त्वररत

उदरननवााहाचा

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

िश्न

मग्रारोहयोची

कामे

सोडवण्याबाबत

सरू
ु

कोणती

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) व (२) हे खरे नाही.

सन २०१८-१९ या आधथाक वर्ाात यवतमाळ जिल्ह्यात एकुण ३५६५१

कामे सरु
ु आहे त व या वर्ाात ९.९३ लक्ष मनषु य ददन ननलमाती झाली आहे .

मनरे गा योिनेत मिुराींच्या मागणीिमाणे त्याींना काम उपलब्ध करुन ददले
िाते.

(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

िांधार, मख
ु ेड, भोिर (जज.नाांदेड) या तालक्
ु यातील माळरानािर
उत्पन्न झालेली िक्ष
ृ सांपदा आगीत भस्मसात झाल्याबाबत

(६२)

*

४२१३९ श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नाींदेड जिल्ह्यातील कींधार, मख
ु ेड, र्ोकर हे तालक
ु े डोंगराळ र्ागात
असन
ू या डोंगरावरील माळरानावर वन ववर्ागामार्ात व नैसधगाकररत्या वणवा
लागन
ू

उत्पन्न झालेली वक्ष
ृ सींपदा आगीत

र्थमसात

होत

असन
वन
ू

ववर्ागातील अधधकारी व कमाचारी दल
ा करीत असल्हयाचे माहे एविल, २०१८
ु क्ष
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

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

आढळून

आले

व

त्यानर्
ीं ाने नैसधगाक
ु ग

वनसींपदे ची

रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

होणारी

हानी

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे अींशत: खरे आहे .

नाींदेड वन ववर्ागाींतगात मख
ु ेड व र्ोकर वनपररक्षेत्रामध्ये आगीच्या

एकूण ३० घ्ना घडलेल्हया असन
ू त्यामध्ये ४०.५० हे . क्षेत्र िळीत झाले
आहे .

िळाले

तथावप, िींगलाला लागलेल्हया आगीत र्क्त पालापाचोळा व गवत
असन
ू

उत्पन्न

झालेली

वक्ष
ृ सींपदा

आगीत

र्थमसात

झाल्हयाचे

ननदशानास आलेले नाही. सदर िकरणात अधधकारी व कमाचारी याींनी

िसींगावधान दाखवन
वेळीच आग ववझववण्याची कायावाही केलेली आहे .
ू
सदरील आगीच्या िकरणात अधधकारी व कमाचारी दल
ा केलेले नाही
ु क्ष

(२) सदर आगीच्या िकरणात र्ारतीय वन अधधननयम, १९२७ अन्वये अज्ञात

इसमाववरुध्द गन्
ु हा नोंद करण्यात आला आहे . (Fire Watchers) आग लागू
नये याकरीता या ववर्ागात ननयतक्षेत्र अजगनरक्षक ठे वण्यात आले आहे त.

अधधकारी/कमाचारी याींचेकडून वनक्षेत्राची ननयलमत गथत केली िाते. िाळ रे र्ा
घेण्यात येतात. सींयक्
ु त वनव्यवथथापन सलमती याींची वनसींरक्षण कामी मदत
घेण्यात येत.े

(३) हे खरे नाही.

-----------------
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िजवत (जज.रायगड) उपजजल्हा रुग्णालयाची तसेच पररसरातील
ड्क्टर ि िमवचाऱ्याांच्या ननिासस्थान दे खभालीबाबत
(६३)

*

४३५५७ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किात (जि.रायगड) उपजिल्हहा रुगणालयाची तसेच पररसरातील डॉक््र व
कमाचाऱ्याींसाठी

बाींधण्यात

आलेल्हया

ननवासथथानाींची

योगय

दे खर्ाल

न

केल्हयाने पडझड झाली असन
ू साींडपाणी वाहून नेणारी िेनेि लसथ्ीम नादरु
ु थत
झाली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, लर्ींतीवरुन िलमनीच्या ददशेने येणारे साींडपाण्याचे पाईप

िागोिागी र्ु्ल्हयाने त्यातन
मैला व साींडपाण्याची गळती सरु
असन
ू
ु
ू
मैलायक्
ु त साींडपाणी पररसरात पसरल्हयाने घाणीचे साम्रार्जय ननमााण होऊन
दग
ा ी पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु ध

(३) असल्हयास, याच दलदलीवर डासाींची मोठ्या िमाणात उत्पत्ती होऊन

रुगणालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुगणाींच्या आरोगयाला धोका ननमााण झाला
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत थथाननक लोकिनतननधीींनी रुगणालय िशासनाकडे
तसेच

सावािननक

बाींधकाम

ववर्ाग,

किात

याींच्याकडे तक्रारी

कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

करुनही

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

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

किात उपजिल्हहा रूगणालयाच्या इमारतीची दरु
ु थतीची कामे सावािननक

बाींधकाम ववर्ागाकडून सरु
ु आहे त. रुगणालय पररसरातील ननवासथथानाींची
िेनेि लसथ्ीम दरु
ु थतीची कामे पण
ु ा झाली असन
ू साींडपाणी वाहून नेणारी
िेनेि लसथ्ीम सजु थथतीत आहे .
(३) हे खरे नाही.
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(४) रूगणालय िशासनाकडे थथाननक लोकिनतननधीींनी केलेल्हया तक्रारीची ित

िाप्त झाल्हयाचे ननदशानास येत नाही. तथावप, सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हहा
वावर्ाक योिनेमधून उपजिल्हहा रूगणालय किात, जि.रायगड येथील कामाींना
ननधी उपलब्ध झाला असन
ू कामे िगतीपथावर आहे त.
(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

बुलढाणा जजल्हयातील जजगाि प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत
(६४)

*

४३०७६ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यातील महत्वाकाींक्षी जिगाव िकल्हप मागील २१ वर्ाापासन
ू
िलींबबत असन
ू सदरहू जिगाव िकल्हप िलींबबत असल्हयामळ
ु े या िकल्हपाची
क्रकीं मत २७ प्ीींनी वाढून िकल्हप १० हिार ६४२ को्ीींवर पोहोचला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू िकल्हप िलींबबत असण्याची कारणे काय आहे त, तसेच
सदर िकल्हपाचे काम पण
ू ा करण्याकरीता सम
ु ारे आठ हिार को्ीींची गरि
असन
ू सदरहू िकल्हप ननधीअर्ावी िलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उक्त िकल्हप पण
ू त्ा वास नेण्याकरीता आठ हिार को्ीींची
तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,

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

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

िकल्हपग्रथताींच्या

नतव्र

ववरोधामळ
ु े

बड
ु ीत

क्षेत्राचे

र्स
ीं ादनास
ु प

व

पन
ु वासनास झालेला ववलींब व वनिलमनीचे िथतावास सन २००८ मध्ये

मान्यता लमळाल्हयानींतर ित्यक्ष िकल्हपाचे कामास सरु
ु वात करणे शक्य झाले

आहे . दरसच
ु ी २०१६-१७ नस
ु ार िकल्हपाची अद्ययावत क्रकींमत १२६६२.१७ को्ी
इतकी केंद्रीय िल आयोगाकडे िथताववत असन
ू िकल्हपावर माचा, २०१८ पयात
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रुपये ३०७७.१२ को्ी खचा झाला आहे व उवारीत िकल्हपाचे कामासाठी

रुपये ९५८५.०५ को्ी ननधीची आवश्यकता आहे . िकल्हपासाठी ननधी कमी
पडत असन
ीं ादन, पन
ू त्यामळ
ु े र्स
ू प
ु वासनाच्या कामामध्ये िगती होत नाही.

(३) जिगाव िकल्हपास सन २०१८-१९ ची तरतद
ु ३४३.३४ को्ी असन
ू जिगाव

िकल्हप पण
ू त्ा वास नेण्याकरीता आिपावेतो रुपये ३०७७.१२ को्ी ननधी खचा
करण्यात आला आहे . िकल्हपास लसींचन अनश
े ननमल
ु र्
ुा न कायाक्रमाींतगात

ननयलमत रुपये ३०० ते ५०० को्ी ननधीची तरतद
ु गेल्हया ३ वर्ाापासन
ु होत
आहे .

(४) िकल्हपाचे काम मागी लावणेसाठी जिगाव िकल्हपाचा समावेश केंद्र
शासनाच्या बळीरािा सींिीवनी योिनेमध्ये िथताववत करण्यात आलेला असन
ू
केंद्र शासनाच्या ननकर्ािमाणे ननधी िाप्त होणार आहे .
(५) िश्नच उद्र्वत नाही.

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

रत्नाधगरी जजल्हयातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार योजनेंतगवत लाभार्थयाांना पैसे शमळण्याबाबत
(६५)

*

४३४६० श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात रत्नाधगरी

जिल्ह्यात ५ हिार हेक््रवर र्ळबाग लागवड करण्यात आली असन
ू
त्याबाबत जिल्हहा िशासनाकडून िथताव पाठववण्यात येवन
ू दे खील सदरहू
रोपाींच्या खरे दीसाठी आलेल्हया ४ को्ी रुपयाींच्या खचााचे पैसे लार्ाथ्यायााना
लमळालेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

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

अनर्
ीं ाने लार्ाथी शेतकऱ्याींना पैसे लमळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.

रत्नाधगरी जिल्ह्यामध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी

योिनेंतगात

रोपाींच्या

खरे दीसाठी

आवश्यक

असणाऱ्या

एकूण

रुपये ३,७५,४०,७५२/- इतक्या रकमेपक
ै ी रुपये २,९१,४६,४०७/- इतकी रक्कम
लार्ाथ्यायााना अदा करण्यात आली आहे . उवाररत रुपये ८३,९४,३४५/- इतकी
रक्कम दे ण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(२) व (३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मदहला ि बालिाांच्या िल्याणासाठा ननधी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६६)

*

४३५१६ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मदहला ि बालवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मदहला व बालकाींच्या कल्हयाणासाठी राबववण्यात येणाऱ्या योिनाींसाठी
कमी तरतद
ू करण्यात येत असन
ू त्या योिनाींच्या िलसद्धीसाठी अठरा को्ी
रुपयाींच्या ननधीची व्यवथथा करण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

या

योिनाींसाठी

रार्जयाच्या

सन

२०१८-२०१९

च्या

अथासक
ीं ल्हपात सम
ु ारे तीनशे ते सव्वा तीनशे को्ी रुपयाींची तरतद
ू करण्यात
आली असल्हयाने त्यात ३०% कपात म्हणिे त्यातन
ू रुपये ९० ते १०० को्ी
कमी झाल्हयाने अनेक योिनाींची अींमलबिावणी होणार नसल्हयाचे ननदशानास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

मदहला

व

बालकाींच्या

कल्हयाणासाठी

राबववण्यात

येणाऱ्या

योिनाींसाठी अधधक ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

मदहला व बालववकास ववर्ागाच्या योिनाींसाठी मागील तीन वर्ााच्या

सरासरी खचााचा तसेच योिनाींसाठी आवश्यक ननधीचा ववचार करून ननधीची
तरतद
ू करण्यात आलेली आहे .

मदहला व बालववकास ववर्ागाच्या सवा योिनाींच्या िलसध्दीसाठी

पींधरा को्ी रूपयाींच्या ननधीची तरतद
ू करण्यात आली आहे .

सन २०१८-१९ च्या िथम नऊमाहीकरीता (ड्रडसेंबर, २०१८ अखेर)

अथासक
ीं जल्हपत तरतद
ू ीच्या ७० ्क्के ननधी उपलब्ध करून दे ण्यात आला
आहे .

सदर ननधी खचा झाल्हयावर आवश्यकतेनस
ु ार उवाररत ३०% ननधी

उपलब्ध करून दे ता येईल.
(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

रायगड जजल्हयात एड्स ननयांत्रण िायवक्रम राबविण्याबाबत
(६७)

*

४३१९० श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यात केलेल्हया आरोगय यींत्रणेच्या तपासणीत ४६१ िणाींना
एड्सची लागण झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले

असन
ू

जिल्ह्यात

औद्योधगक

वसाहती

असल्हयाने

रोिगाराच्या

ननलमत्ताने परिाींनतयाींतन
ू येणाऱ्या लोंढयाींमळ
ु े एड्सची लागण होत आहे , हे
खरे आहे काय,

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

आढळून

आले,

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

एड्स

लागण

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

रोखण्याकरीता

कोणती
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ड्.दीपि सािांत : (१) रायगड जिल्ह्यात सन २०१७-१८ या कालावधीत ४६१
एडस बाधधत रूगण आढळून आले आहे त.

(२) रायगड जिल्ह्यामध्ये एड्स ननयींत्रण कायाक्रमाच्या अनर्
ीं ाने दरमहा
ु ग
बैठक घेतली िाते यामध्ये सामान्य व्यक्ती तसेच गरोदर मदहला याींच्या
तपासण्या, त्यात आढळून आलेले एच.आय.व्ही. बाधधत रूगण, त्याींचे उपचार,

मत्ृ यू इ. बाबीींचा ननयलमतपणे आढावा घेतला िातो. तसेच या मद्द
ु याींच्या
अनर्
ीं ाने रार्जयथतरावरही सवा जिल्हहयाींचा ननयलमतपणे आढावा घेतला िातो.
ु ग
सवा

सींसधगात

व्यक्तीींना

रार्जयातील

७३

ए.आर.्ी.केंद्राच्या

माध्यमातन
मोर्त समप
ू
ु दे शन, और्धोपचार, सीडी ४ रक्त चाचणी व

सींधीसाधु आिारावर और्धाींची सेवा दे ण्यात येत.े ए.आर.्ी. केंद्रामार्ात
शासनाच्या “Treat all Policy” अींतगात सवा एचआयव्ही सींसधगात रूगणाींना

एस.आर.व्ही और्धे ददले िाते. यामळ
ु े सींधीसाधु आिारामळ
ु े होणारे सींसगा
कमी होतात.

(३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

बीड ग्रामीण ग्रामपांचायत िागदािर दाखिुन
लाखो रुपयाांचा अपहार िेल्याबाबत

(६८)

*

४१४२० श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्ह्यात बीड ग्रामीण १ व २ अशी खो्ी व अजथतत्वात नसलेली
ग्रामपींचायत
वनीकरण

कागदोपत्री

ववर्ागाच्या

दाखवन
ू

लाखोंचा

अधधकाऱ्याींनी

केला

आधथाक

अपहार

असल्हयाचा

सामाजिक

िकार

ददनाींक

१४ एविल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बीड तालक्
ु यातील मैंदा ते बीड या रथत्यावर वक्ष
ृ सींगोपन
ित्यक्ष न करता ते केल्हयाचे र्ासवन
ू बोगस मिुराींच्या नावे लाखो रुपयाींच्या

गैरव्यवहार झाल्हयाचे तसेच नरे गाच्या वेबसाई्वर बोगस ग्रामपींचायत थथापन
करून बोगस कामे केल्हयाचे थपष् ददसत असताींनाही सींबधीं धताींववरोधात
कारवाई झाली नसल्हयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत अधधकारी व कमाचारी याींनी
ु ग
केलेल्हया आधथाक अपहार व र्सवणुकीबाबत कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) बीड जिल्ह्याच्या नरे गा सींकेतथथळावर

बीड ग्रामीण-१ व २ अशी थथळे उपलब्ध करुन ददलेली आहे त. मौिे बीड ते
मैंदा रथता दत
ु र्ाा वक्ष
ू सरु
ु होत असल्हयाने
ृ लागवड कामे ही बीड शहरापासन
सदर कामाची नोंद बीड ग्रामीण १ व २ मध्ये करुन कामे सरु
ु केलेली आहे त.

वत्ृ तपत्रात आलेल्हया बातमीच्या अनर्
ीं ाने, सदर कामाची सखोल
ु ग

चौकशी करण्यात आलेली असन
ू अींदािपत्रकािमाणे दै नदीं दन मिरू ी बॅंकेमार्ात
अदा करण्यात आली असल्हयाचे ननदशानास आले आहे . सदर कामामध्ये
आधथाक अपहार झालेला नाही.

(३) चौकशीमध्ये वक्ष
ृ लागवड सींगोपन कामामध्ये कुशल कामाचे मागणीचे

अनद
ु ान मागवन
ू १८ मदहन्याींची उीं च रोपे लागवड करण्याजविी ३ ते ४

मदहन्याींची रोपे लागवड करुन उदद्दष्ानस
ु ार काम न करणे, थथाननक मिरु ाींना
कामे उपलब्ध करुन न दे णे, थथाननक ग्राम रोिगार सेवकाची हिेरी पत्रकावर
सहया

न

घेणे,

वररषठ

कायाालयास

कामाचा

अहवाल

न

पाठववणे,

ताींबत्रकदष्या अींदािपत्रकािमाणे कामे न करणे, कामामध्ये हे तप
ू रु थसरपणे

दल
ा करणे, तालक
ु क्ष
ु ाथतरीय व जिल्हहाथतरीय छाननी सलमतीच्या मींिूरीववना

कामे चालू करणे, शासकीय कामात ननषकाळिीपणा इ. ताींबत्रक व िशासकीय
अननयलमतता झाल्हयाचे ददसन
ू आले आहे . याबाबत तत्काललन वनपररक्षेत्र
अधधकारी,

वनपाल,

वनमिूर

याींच्यावर

मग्रारोहयो

कायदयानस
ु ार

लशथतर्ींगाची कायावाही जिल्हहाधधकारी, बीड याींच्यामार्ात करण्याचे िथताववत
आहे .

(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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मौजे बािडे (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील रस्त्यािरील
(६९)

अनतक्रमण दरू िरण्याबाबत

*

४२६६१ श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०८०४ ला

ददनाांि २० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे बावडे (ता.डहाण,ू जि.पालघर) येथील ग् नीं. २१ या रथत्यावर
श्री.बबन चुरी याींनी अनतक्रमण केल्हयाचे लसध्द झाल्हयाने त्याींच्याववरुध्द
सरपींच व ग्रामसेवक याींना अनतक्रमण काढण्याच्या नो्ीस पाठववण्यात
येऊनही सदर अनतक्रमण ह्ववण्यात न आल्हयाने सींबधीं धताींववरुध्द शासक्रकय
कामात अडथळा आणल्हयाबाबत गन्
ु हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच, सदर रथत्याचे काम क्रकती कालावधीपयात सरु
ु करण्यात येईल,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयमाच्या
ु ग

कलम ३९ (१) अन्वये तत्काललन ग्रामसेवक व ववद्यमान ग्रामसेवक
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

(२) अनतक्रमण दरु करण्यासाठी र्लु म अलर्लेख, डहाणू याींनी ददनाींक

१४/०३/२०१८ रोिी िागेची मोिणी करुन हद्द ननजश्चत केली त्यानस
ु ार

अनतक्रमण झाल्हयाचे ननदशानास आले आहे . हे अनतक्रमण ववशेर् मालसक

सर्ेचे आयोिन करुन चचाा करुन ददनाींक ०८/०६/२०१८ रोिी पोलीस
सींरक्षणात

काढण्याचे

ठरववण्यात

आले.

अनतक्रमण

काढण्यासाठी

सवा

ग्रामपींचायत सदथय उपजथथत राहीले. परीं त,ु पोलीस सींरक्षण उपलब्ध न
झाल्हयाने, सदर ददवशी अनतक्रमण काढण्यात आले नाही. पोलीस सींरक्षण
िाप्त

झाल्हयानींतर

अनतक्रमण

काढण्याची

कायावाही

ग्रामपींचायतीमार्ात

करण्यात येईल. सदर अनतक्रमण ह्ववल्हयानींतर ग्रामसर्ेची मान्यता घेऊन

ननधी उपलब्ध झाल्हयानींतर सदर रथत्याचे काम ग्रामपींचायतीमार्ात सरु
ु
करण्यात येईल.
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(३) यािकरणी चौकशी केली असन
ू तत्काललन व ववद्यमान ग्रामसेवक याींची

महाराषर जिल्हहा पररर्द जिल्हहा सेवा (लशथत व अवपल) ननयम १९६४ मधील
कलम ४(२) अन्वये पढ
ु ील एक वावर्ाक वेतनवाढ पढ
ु ील वेतनवाढीवर पररणाम
न करता थाींबववण्यात आली आहे व ववद्यमान सरपींच, ग्रामपींचायत बावडा

याींचेववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अधधननयम, १९५८ मधील कलम ३९(१)
अन्वये

कायावाही

िथताववत

करण्यात

आलेली

असन
ू

पढ
ु ील

ववर्ागीय आयक्
ु ताींकडे लवकरात लवकर सादर करण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

कायावाही

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

खडी (जज.ठाणे) येथील घरिुलाांची िामे सुरू िरण्याबाबत
(७०)

*

४३६३२ ड्.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खडी (जि.ठाणे) येथील ग्रामववकास अधधकारी रिेवर असल्हयाने शेकडो

घरकुलाींची कामे बींद असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले असन
ू ननधी लमळत नसल्हयाने घरकुलाींची कामे अधाव्
रादहलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

जन

पावसाळयात

घरकुलाींची

कामे

अधाव्

रादहल्हयाने

लार्ाथ्यायााना रथत्यावर रहावे लागत असन
ू लार्ाथ्यायाानी ठे केदाराींकडून उवाररत
काम

पण
ू ा

करुन

द्यावे

अन्यथा

येत्या

सात

ददवसात

ग्रामपींचायत

कायाालयासमोर उपोर्ण करण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने घरकुलाींची कामे सरु
ु ग
ु करण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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मुांबई येथील जे.जे. रुग्णालयातील ड्क्टराांना मारहाण झाल्याबाबत
(७१)

*

४२८३० श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद
ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त,
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील सर िे.िे.रुगणालयात “माडा” च्या दोन ननवासी डॉक््र व
पररचाररका याींना रुगणाच्या नातेवाईकाींनी मारहाण करुन त्याींना रुगणालयात

र्रती केल्हयाची घ्ना ददनाींक १९ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, डॉक््राींवर होत असलेले हल्हले थाींबववण्यासाठी त्याींना सरीं क्षण
दे ण्याबाबत शासनाने आश्वासने दे ऊनही त्याींना सींरक्षण दे ण्यात आले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या घ्नेच्या ददवशी सदर रुगणालयात सरु क्षाववर्यक कोणती
व्यवथथा होती, घ्नेला िनतबींध करण्यास ही व्यवथथा परु े शी होती काय,

तसेच या घ्नेच्या ननर्ेधाथा िे. िे. समह
ू ातील डॉक््राींनी काम बींद केलेल्हया

आींदोलनाला िी.्ी. रुगणालय, कामा रुगणालय, सें् िॉिा रुगणालयातील ४५०
हून अधधक ननवासी डॉक््राींनी काम बींद आींदोलनाला पादठींबा ददला आहे, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, त्याींच्या मागण्या काय आहे त व सदर मागण्याींची पत
ा ा
ू त
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) असल्हयास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व र्ववषयात अशा घ्ना घडू नयेत तसेच डॉक््राींच्या

मागण्याींची पत
ा ा करणेबाबत कोणती कायावाही व उपाययोिना केल्हया वा
ू त
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) नाही.

(३) सदर घ्नेच्या ददवशी रुगणालयामध्ये महाराषर सरु क्षा मींडळाचे ८९
सरु क्षारक्षक तसेच रुगणालय िशासनाचे ७९ सरु क्षारक्षक तैनात होते.

सदर घ्नेच्या ननर्ेधाथा िे.िे.समह
ु रूगणालयातील डॉक््राींना पादठींबा

दे ण्याकरीता िी.्ी. हॉथपी्ल, कामा रूगणालय व सें् िािेस रूगणालयातील
ननवासी डॉक््राींनी काम बींद आींदोलन सरु
ु केले ही बाब खरी आहे .

(४) ननवासी डॉक््राींनी सवा रुगण कक्षामध्ये अलामा लसजथ्म लावणे, ४५

वाढीव सरु क्षारक्षक ननयक्
ु त करणे व रुगणाींस र्े्ण्याच्या वेळाचे का्े कोरपणे
पालन करणे अशा ववववध मागण्या केल्हया आहे त.

शासन व रुगणालय िशासनामार्ात ननवासी डॉक््राींनी केलेल्हया

मागण्याींची पत
ा ा करण्याची कायावाही सरु
ु त
ु आहे .

(५) सदर िकरणी सींथथाथतरावरुन चौकशी करण्यात आली असन
सदर
ू

चौकशीत रुगण कक्षात अनावश्यक नातेवाईक असल्हयाचे आढळून आले आहे .
तसेच महाराषर रार्जय सरु क्षा महामींडळाकडून तैनात करण्यात आलेले सरु क्षा
रक्षक

व

िे.िे.समह
ु

रुगणालयातील

ननयलमत

समन्वयाचा अर्ाव असल्हयाचे ननदशानास आले आहे .

सरु क्षारक्षक

याींच्यामध्ये

उक्त िकरणी सलमतीने सादर केलेल्हया अहवालानस
ु ार रुगणालयामध्ये

दाखल रुगणाींना र्े्ण्याकरीता पास लसजथ्म सरु
ु करण्यात आली असन
ू दोन

पेक्षा अधधक नातेवाईकाींना िनतबींध करण्यात आला आहे . तसेच ननवासी

डॉक््राींच्या मागणीनस
ु ार अनतररक्त सरु क्षा बल तैनात करण्याकरीता कायावाही
सरु
ु आहे .

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

औरां गाबाद येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय आणण रुग्णालय
(घाटी) पररसरात अस्िच्छता ननमावण झाल्याबाबत
(७२)

*

४२९७३ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) औरीं गाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय आणण रुगणालय
(घा्ी)

पररसरातील

मेड्रडसीन

इमारतीमध्ये

अत्याधुननक

सवु वधासह

हृदयववकार, मधुमेह, डेंगय,ू मलेररया ताप आणण इतर आिाराींवर और्धोपचार
केले िात असन
ू येथे िनरल वॉडासह ववशेर् वॉडााची सोय असलेल्हया या
इमारतीत िेनेिचे पाणी साठून अथवच्छता ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, अथवच्छ असलेल्हया या दवाखान्याच्या दरु वथथेबाबत शासनाने
चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व
रुगणालय, औरीं गाबाद (घा्ी) येथील इमारतीमधील िेनेि लसथ्ीममध्ये
झालेला बबघाड सावािननक बाींधकाम ववर्ागाकडून दरु
ु थत करुन सदर िेनेि
लसथ्ीम

पव
ा त
ू व

करण्यात

आली

इमारतीमध्ये घाणीचे साम्रार्जय नाही.
(३) िश्न उद्र्वत नाही.

आहे .

सद्य:जथथतीत

सदर

सींथथेच्या

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

पि
ू व विदभावतील पयवटन स्थळाांच्या वििासासाठा ननधी शमळण्याबाबत
(७३)

*

४३३९४ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पव
ू ा ववदर्ाातील पया्न थथळाींच्या ववकासासाठी महाराषर पया्न ववकास

महामींडळाला मागील दोन वर्ाात १३४ को्ी ननधीपैकी र्क्त ५९ को्ी ६४
लाखाींचा ननधी लमळाला असल्हयाचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पया्न थथळाींच्या ववकासासाठी सन २०१६-१७ या वर्ाात ८२

को्ी ५४ लाख रूपये मींिरू केला असन
ू त्यातन
ू र्क्त ५१ को्ी ६८ लाखाींचा
ननधी लमळाला, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, नागपरू जिल्ह्यातील पया्न थथळाींच्या ववकासासाठी ४२ को्ी
११ लाखाचा ननधी मींिूर केला असन
ू त्यातील ६ को्ी ६३ लाखाचा ननधी

लमळणे, वधाा जिल्ह्यासाठी १८ को्ी ५३ लाखाचा ननधी मींिूर केला असन
ू

त्यातील २ को्ी ६५ लाखाचा ननधी लमळणे, चींद्रपरू जिल्ह्याला ११ को्ी
२५ लाखाच्या ननधीची तरतद
ू केली असन
ू त्यातील १ को्ी ८५ लाखाचा
ननधीच

ववतररत

केला

असणे,

नागपरू

जिल्ह्यातील

पया्न

थथळाींचा

ववकासासाठी ७ को्ी ८५ लाखाचा ननधी मींिरू केला त्यातील र्क्त १ को्ी
७५ लाख रूपयाींचा ननधी वा्प करण्यात येणे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

पव
ू ा

ववदर्ाातील

पया्न

थथळाींच्या

ववकासासाठी सींपण
ू ा ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) व (२) महाराषर पया्न ववकास महामींडळाचे पव
ू ा व
पजश्चम ववदर्ा यानस
ु ार कायाक्षेत्र अजथतत्वात नसन
ू नागपरू िादे लशक ववर्ाग

व अमरावती िादे लशक ववर्ाग (महसल
ववर्ाग) अशी कायाक्षत्र
े े आहे त.
ू
महाराषर पया्न ववकास महामींडळास ववर्ागननहाय मागील २ वर्ाात मींिूर व
िाप्त झालेल्हया ननधीचा तपलशल खालीलिमाणे :अ.क्र.

ववर्ाग

वर्ा
२०१६-१७
मींिूर
ननधी

१

नागपरू

िादे लशक

(रुपये लाखात)

िाप्त
ननधी

२०१७-१८
मींिूर
ननधी

िाप्त

एकूण

एकूण

ननधी

ननधी

मींिूर

िाप्त

ननधी

४४१५.३३ १०८२.४० १९८१.३३ ५१२.८८ ६३९६.६६ १५९५.२८

ववर्ाग
२

अमरावती
िादे लशक
ववर्ाग

४१९०.७६ ५१०.००

४९.५४

२०.००

४२४०.३० ५३०.००
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(३) नागपरू िादे लशक ववर्ागातील जिल्ह्यातील, महाराषर पया्न ववकास
महामींडळास

मींिूर

खालीलिमाणे :-

जिल्हहाननहाय

िाप्त

झालेल्हया

ननधीचा

गोर्वारा

(रुपये लाखात)
अ.क्र.

जिल्हहा

वर्ा
२०१६-१७

२०१७-१८

ननधी

मींिूर

िाप्त

िाप्त

मींिूर

िाप्त

ननधी

--

--

४९४.०५

५०.००

४९४.०५

५०.००

५०.००

--

--

३८९.८५

५०.००

ननधी

ननधी

१

नागपरू

२

वधाा

३८९.८५

३

चींद्रपरू

३५३३.०० ९३२.४०

ननरीं क

४

र्ींडारा

४९२.४८ १००.००

--

५

गोंददया

--

--

६

गडधचरोली

--

--

िादे लशक ववर्ाग

एकूण

मींिूर
ननधी

एकूण नागपरू

एकूण

ननधी

ननरीं क ३५३३.०० ९३२.४०
--

४९२.४८ १००.००

१४८७.२८ ४६२.८८ १४८७.२८ ४६२.८८
--

--

--

--

४४१५.३३ १०८२.४० १९८१.३३ ५१२.८८ ६३९६.६६ १५९५.२८

(४) व (५) ननधीची उपलब्धता व कामाच्या िगतीनस
ु ार ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात येत आहे .

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथील

रुग्णाांना एमआरआय तपासणीसाठा प्रनतक्षा िरािी लागत असल्याबाबत
(७४)

*

४१२३८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९३३ ला ददनाांि २७ फेब्रि
ु ारी, २०१८ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) नागपरू येथील शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रुगणालयातील
(मेड्रडकल) अत्यवथथ रुगणाींना वगळता इतर सींवगाातील रुगणाींना एमआरआय

तपासणीसाठी दोन मदहन्यानींतरचा ददनाींक रुगणालय िशासनाकडून दे ण्यात

येत असल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एमआरआयसाठी मोठी िनतक्षा यादी असल्हयाने रुगणाींचे

खािगी रुगणालयात िाथत पैसे र्रुन एमआरआय काढावा लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने एमआरआयकरीता येणाऱ्या रुगणाींची
ु ग

िनतक्षा यादी कमी करण्यासाठी व रुगणाींची आधथाक र्सवणूक थाींबववण्यासाठी
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) लागू नाही.

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

राज्यात विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती विभागामाफवत चालविण्यात
येत असलेल्या आश्रमशाळाांना सेिि सांच ननजश्चत िरणेबाबत

(७५)

*

४१४०४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयात ववमक्
ु त िाती, र््क्या िमाती ववर्ागामार्ात चालववण्यात येत

असलेल्हया आश्रमशाळाींना खािगी व्यवथथापनाच्या शाळाींिमाणे आश्रमशाळा
सींदहता लागू केली आहे, हे खरे आहे काय,

94

(२) असल्हयास, सदर शाळा सींदहतेिमाणे या शाळाींची सन २०१७-१८ ची सेवक
सींच ननजश्चती अद्यापपयात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) या नवीन ववर्ागामार्ात चालववण्यात येणाऱ्या वविार्ि
आश्रमशाळाींसाठी नवीन आश्रमशाळा सींदहता तयार करण्यात आली आहे .
(२) सन २०१७-१८ ची सींचमान्यता करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

शासिीय दां त महाविद्यालयाच्या िसनतगह
ृ ास ननधी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(७६)

*

४१८३९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

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

(१) औरीं गाबाद येथे मराठवाड्यातील एकमेव शासकीय दीं त महाववद्यालय

असन
ू पाच वर्ाापव
ू ी दीं त महाववद्यालयाचे वसनतगह
ु झाले असन
ू
ृ ाचे काम सरु
ननधीअर्ावी ते पण
ू त्ा वाकडे िात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासकीय दीं त महाववद्यालयाचे वसनतगह
ृ ाचे काम ८० ्क्के
पण
ू ा झाले असन
ू उवाररत कामासाठी रुपये २ को्ी ६५ लाख आवश्यक असन
ू
मा.अथामत्र
ीं ी याींनी आश्वासन दे ऊन सध्
ीं ल्हपात ननधीची तरतद
ु दा अथासक
ू केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

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

अनर्
ीं ाने वसनतगह
ु ग
ृ ासाठी आवश्यक असलेला ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

सन २०१८-१९ या ववत्तीय वर्ाात रुपये ८०.०० लक्ष रक्कमेची तरतद
ू

करण्यात आली आहे .

(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

नांडोरे (जज.पालघर) येथील घरिुल योजनेतील लाभार्थयाांना
दस
ु रा हप्ता दे ण्याबाबत

(७७)

*

४१९०८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल

नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नींडोरे (जि.पालघर) ग्रामपींचायतीमधील बसवत पाड्यातील १७ वर्ाात
मींिूर झालेल्हया लार्ाथ्यायााना घरकुलाच्या दस
ु ऱ्या हप्त्याची रक्कम अद्यापी
लमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा
काय आहे त व तालक्
ु यातील अन्य ११३८ मींिूर घरकुल लार्ाथ्यायााना क्रकती
कालावधीत घरकुलाचा दस
ु रा हप्ता दे ण्यात येणार आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद्र्वत नाही.

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

इगतपरु ी (जज.नाशशि) शहराजिळ रानडुिराांचा िािर िाढल्याबाबत
(७८)

*

४३०७९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) इगतपरु ी (जि.नालशक) शहरािवळील नाींदगाव सदो, र्ाींगळ
ु गाव आणण
मानवेडे रथत्यावर रानडुकराींचे िमाण वाढले असल्हयाने या रानडुक्कराींचा कळप

रथत्यावर येऊन पादचारी, वाहने याींना धडक दे त असल्हयाने पररसरातील
अनेक मदहला परु
ु र् िखमी झाल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या घ्नाींमळ
ु े नागररक र्यर्ीत झाले असन
ू रानडुकराींचा वन
ववर्ागाने बींदोबथत करावा अशी मागणी नागररकाींकडून होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त िकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग

काय,

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

(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

चांद्रपूर पाटबांधारे विभागाांतगवत गािातील शेतिऱ्याांना िधाव नदीचे ि
िालव्याचे पाणी शसांचनासाठा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(७९)

*

४२५२० श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपरू पा्बींधारे

ववर्ागाींतगात नकोडा, घगु घस
व चारगाींव येथील
ु

शेतकऱ्याींना वधाा नदीचे व कालव्याचे पाणी लसींचनासाठी उपलब्ध करून न

दे ता उद्योगाींना दे ण्यात आल्हयाची तक्रार शेतकऱ्याींनी केल्हयाचे ददनाींक १४ मे,
२०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सींबधीं धत कायाकारी अलर्यींता याींच्या मनमानी कारर्ारामळ
ु े
शेतकऱ्याींचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) िश्न उद्र्वत नाही.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मौजे साांगरुण (ता.हिेली, जज.पण
ु े) येथील ग्रामस्थाांना नदीपात्रातन
ू
प्रिासासाठा होडीची सवु िधा सरु
ु िरण्याबाबत

(८०)

*

४३३०२ श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मळ
ु ा-मठ
ु ा नद्याींच्या सींगमावर वसलेल्हया मौिे साींगरुण (ता.हवेली,
जि.पण
ु े) येथून नदी पललकडील मौ.सानापरु (पानशेत निीक) या गावी

िाण्या-येण्यासाठी ग्रामथथाींना नदीपात्रातन
ू नावेची (होडी) सवु वधा अनेक वर्े
पण
ु े जिल्हहा पररर्दे मार्ात करण्यात येत होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर नदीपात्रातील नावेची सवु वधा जिल्हहा पररर्दे ने बींद
केल्हयामळ
ु े

नदीच्या

अललकडील

व

पललकडील

ग्रामथथाींना

तसेच

अन्य

रदहवाशाींना खडकवासला धरणमागे पानशेतकरीता उल्सल
ु ् िवास करावा

लागत असल्हयामळ
ु े नावेची (होडी) सवु वधा पन्ु हा सरु
ु करण्यात यावी अथवा
नदीवर

पल
ु

बाींधण्यात येऊन

होणारा

त्रास

दरू करावा

अशी

मागणी

ग्रामथथाींनी मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जिल्हहा पररर्द, पण
ु े व मा.ग्रामववकास
मींत्री याींच्याकडे मागील अनेक ददवसाींपासन
ू केल्हयाचे ददनाींक १० मे, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

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

(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

िाांझोळे स्ट्प ते गाििरिाडी ग्रामदे िता (ता.सांगमनेर, जज.रत्नाधगरी)
मांददरापयांतच्या रस्त्याच्या खडीिरण ि डाांबरीिरणाबाबत
(८१)

*

४३१५५ श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील :
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वाींझोळे थ्ॉप ते गावकरवाडी ग्रामदे वता (ता.सींगमनेर, जि.रत्नाधगरी)
मींददरापयातच्या रथत्याच्या खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम महात्मा गाींधी
राषरीय

ग्रामीण

रोिगार

हमी

योिनेंतगात

सन

२०१७-१८

च्या

परु क

आराखड्यात समाववष् करण्यात आले असन
ू सदर रथत्याच्या िथतावाच्या
सरु
ु असलेल्हया कायावाहीचे काम पण
ू ा झाले आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू रथत्याचा
िथताव पण
ू ा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार

(ता.सींगमेश्वर,

रािल

:

(१)

जि.रत्नाधगरी)

वाींझोळे

थ्ॉप

मींददरापयातच्या

ते

गावकरवाडी

रथत्याच्या

ग्रामदे वता

खडीकरण

व

डाींबरीकरणाचे काम महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगात

सन २०१७-१८ च्या परू क आराखड्यात समाववष् करण्यात आले आहे . सदर
रथत्याचा िथताव तयार करणेकामी िागेचे बक्षक्षसपत्र, दानपत्र करुन घेणेची

कायावाही सरु
ु आहे . सदर रथत्याची नोंद नमन
ु ा नीं. ३ ला घेण्यात आली आहे .
तथावप, सवा िलमनीदाराींचे सींमती/बक्षक्षसपत्र ग्रामपींचायतीकडे उपलब्ध नाहीत.
(२) व (३) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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भारताचे ननयांत्रि आणण महालेखापररक्षिाांनी उपजस्थत िेलेल्या
आक्षेपाांिरील िायविाही प्रलांबबत असल्याबाबत

(८२)

*

४२८१९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय वित्त मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने कोणतेही काम पण
ू ा झाल्हयावर काम पण
ू ा झाल्हयाचे िमाणपत्र
सींबधीं धत

ववर्ागाच्या

अधधकाऱ्याींनी

बींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय,

लेखापरीक्षण

कायाालयास

पाठववणे

(२) असल्हयास, काम पण
ू ा झाल्हयाबद्दल सींबधीं धत ववर्ागाकडून िमाणपत्र

(य्
ु ीलायझेशन सद्ा क्रर्के्) लमळणे आवश्यक असताना सन २०१४-१५ पासन
ू
६० हिार को्ीच्या खचााची कामे पण
ू ा झाल्हयाची िमाणपत्रे सादर करण्यात
आलेली नाहीत, तसेच, र्ारताचे ननयींत्रक आणण महालेखापरीक्षकाींनी उपजथथत
केलेल्हया ६ हिार आक्षेपाींना शासनाकडून उत्तरे ही दे ण्यात आलेली नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

र्ारताचे

ननयींत्रक

आणण

महालेखापरीक्षकाींनी

उपजथथत

केलेल्हया ६ हिार आक्षेपाींना शासनाकडून उत्तरच दे ण्यात न आल्हयािकरणी

तसेच काम पण
ू ा झाल्हयाबद्दल सींबधीं धत ववर्ागाकडून िमाणपत्र (य्
ु ीलायझेशन
सद्ा क्रर्के्) सादर न करण्यासींबध
ीं ी िबाबदारी ननजश्चत करून सींबधीं धत
दोर्ीींववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय. मब
ुीं ई ववत्तीय ननयम, १९५९ च्या ननयम

१४९–पररलशष् २२ अन्वये लेखा परीक्षण कायाालयास उपयोधगता िमाणपत्रे
पाठववणे आवश्यक आहे .

(२) शासकीय काम पण
ू ा झाल्हयानींतर उपयोधगता िमाणपत्रे काम करणाऱ्या
सींबधीं धत ववर्ागाींकडून महालेखापाल कायाालयास सादर केली िातात.

र्ारताचे ननयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींच्या सन २०१६ च्या रार्जय

ववत्त व्यवथथेवरील अहवालानस
ु ार सन २०१३-१४ पयातची रूपये २८८५४.२१

को्ी, सन २०१४-१५ मध्ये रूपये ६८२४.८१ को्ी आणण सन २०१५-१६ मध्ये

रूपये २७४१०.२० को्ी अशी एकूण रुपये ६३०८९.२२ को्ी एवढया रकमेची
ववववध मींत्रालयीन ववर्ागाींची उपयोधगता िमाणपत्रे िलींबबत आहे त.
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तसेच

र्ारताचे

ननयींत्रक

व

महालेखापरीक्षक

याींच्या

ददनाींक

३१/३/२०१७ रोिी सींपलेल्हया वर्ााच्या सामान्य आणण सामाजिक क्षेत्रावरील

अहवालानस
ु ार िून, २०१७ पयात ३६९३ ननरीक्षण अहवाल (१३६२१ पररच्छे द)
िलींबबत होते.

(३) िलींबबत ननरीक्षण अहवाल िधान महालेखाकार कायाालयाकडून सींबधीं धत
िशासकीय ववर्ागाींकडे कायावाहीसाठी पाठववण्यात येतात. सदर अहवालावर
कायावाही करण्याची िबाबदारी सींबधीं धत िशासकीय ववर्ागाींची आहे .
िलींबबत

उपयोधगता

िमाणपत्रे

महालेखापाल

कायाालयास

ववदहत

कालावधीत सादर करण्याच्या व िलींबबतता कमी करण्याच्या सच
ू ना ववत्त

ववर्ागामार्ात वेळोवेळी सवा िशासकीय ववर्ागाींना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.

तसेच अलीकडेच ददनाींक १८/१२/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये याबाबत पन्
ु हा

एकदा सववथतर सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त. त्याचिमाणे सदर िमाणपत्रे
ववहीत

कालावधीत

सादर

न

केल्हयास

सींबधीं धताींववरूध्द

करावयाच्या

कायावाहीबाबत दे खील िशासकीय ववर्ागाींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील िाळिटी साठिण
तलािाची उां ची िाढविण्याबाबत
(८३)

*

४२६३३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथील काळव्ी साठवण तलावाची उीं ची दोन

मी्रने वाढवावी याकरीता सन २०१६ मध्ये शासनाने िशासकीय मान्यता
दे वन
ू ननधी मींिूर केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कामाचे आदे श अद्यापही िाप्त झाले नसल्हयाने कामाला
ित्यक्षात सरू
ु वात झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अींबािोगाई शहराला सध्या काळव्ी साठवण तलावातन
ू

पाणीपरु वठा होतो परीं त,ु हा पाणीपरु वठा अनतशय अपरु ा असल्हयामळ
ु े शहराला
केवळ सहा मदहनेच वपण्याचे पाणी लमळते, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, काळव्ी साठवण तलावाचे काम सरु
ु करण्यासींदर्ाातील
कामाचे

आदे श

काढण्याबाबत

व

ननधीची

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

तरतद
ू

करण्याबाबत

कोणती

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) शासन पत्र क्र.मिननिा-२०१६/५७/३३/२०१६िसींअ,
ददनाींक १२/७/२०१६ अन्वये वाण िकल्हपाचे पाणी वापराबाबतचे र्ेर ननयोिन

करुन यास सक्षमथतरावरील मींिूरी िाप्त करुन घेणे या अ्ीच्या अधधन

राहून उीं ची वाढववण्याबाबत मान्यता िदान केली होती.
वरील शासन ननदे शािमाणे वाण िकल्हपाचे पाणी वापराचे र्ेर
ननयोिन करुन िथताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. या िथतावास
शासन

पत्र

क्र.

२०१६/३३/२०१६/िसींअ,

ददनाींक

४/६/२०१८

अन्वये

वाण

िकल्हपाच्या लार् क्षेत्रातील ५० हे . क्षेत्रात नागरीकरण व औद्योधगकरणामळ
ु े
झालेल्हया पाणी वापरातील घ्ीमळ
ु े ०.२६ द.ल.घ.मी. अनतररक्त क्षमतेने पाणी

साठा करण्यासाठी मख्
ु य अलर्यींता, ननयोिन व िलववज्ञान, नालशक याींचे
कडून दढीकरण करुन घेणे या अ्ीचे अधीन राहून मान्यता दे ण्यात आली
आहे . उीं ची वाढीस अद्याप िशासकीय मान्यता नाही. त्यामळ
ु े यासाठी ननधी
मींिूर करण्यात आला नाही.
(२) होय.

शासनाने

ददनाींक

४/६/२०१८

रोिी

ददलेल्हया

मान्यतेिमाणे

क्षेबत्रयथतरावर अ्ीींची पत
ा ा करणे िगतीपथावर आहे . त्यामळ
ू त
ु े कामास
ित्यक्षात सरु
ु वात झाली नाही.

(३) अींबािोगाई शहराची कायम थवरूपाची पाणीपरु वठा योिना ही माींिरा
धरणातील पाणी साठ्यातन
ू कायााजन्वत आहे . परीं तु ती अपरु ी असल्हयामळ
ु े

काळव्ी धरणातन
ू सध्
ु दा पाणीपरु वठा केला िातो. परीं तु ती सध्
ु दा अपरु ी
आहे . गेली आठ वर्ाापासन
ू माचा मदहन्यानींतर माींिरा धरणात अत्यल्हप पाणी
साठा असल्हयाने पाणीपरु वठा योिना बींद होतात.
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(४) शासनाच्या ददनाींक ४/६/२०१८ च्या मान्यतेिमाणे काळव्ी साठवण

तलाव उीं ची वाढवणेबाबत अींदािपत्रक तयार करणे िगतीत आहे . मान्यतेच्या

पत्रातील तरतद
ु ीिमाणे शासनाच्या पाणीपरु वठा व थवच्छता तसेच नगरववकास
ववर्ागाकडून िशासकीय मान्यता दे ऊन ननधी उपलब्ध करुन दे णे आवश्यक
आहे . ननधी िाप्त होताच ननववदा कायावाही पण
ू ा करुन उीं ची वाढवण्याचे काम
हाती घेण्यात येईल.

(५) िश्न उद्र्वत नाही.

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

िोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे रुग्णालयातील
प्रसूती विभागाच्या समस्येबाबत

(८४)

*

४२४११ श्री.सतेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू येथील छत्रपती िलमलारािे रुगणालयात िसत
ू ी ववर्ागाची

अवथथा वाई् झाली असन
ू िसत
ू ीसाठी येणाऱ्या मदहलाींसाठी िागा अपरू ी
पडत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रुगणाींच्या वाढत्या सींख्येने रुगणालयाच्या व्यवथथापनेवर

कामाचा अनतररक्त ताण पडत असन
ू रुगणाींना योगय सोयीसवु वधा लमळत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने िसत
ू ीसाठी येणाऱ्या मदहलाींची वाढती सींख्या लक्षात
घेता िशथत हॉल त्याची दरु
ु थती व तेथील थवच्छता ठे वण्याबाबत कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे

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

(३) सींथथेत उपलब्ध व्यवथथाींच्या माध्यमातन
ू िसत
ु ीकरीता येणाऱ्या रूगणाींना
आवश्यक ते और्धोपचार करण्याची कायावाही करण्यात येते.
(४) लागू नाही.

-----------------
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राज्यात िन विभागाच्या नामांजूर आणण िायमस्िरूपी अशा दोन्ही
प्रिारच्या प्रमाणिाांमुळे ननधीची िसुली प्रलांबबत असल्याबाबत

(८५)

*

४१४३७ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रार्जयात वन ववर्ागाच्या नामींिरू आणण कायमथवरूपी अशा दोन्ही
िकारचे िमाणक वाढल्हयाने कोट्यवधी ननधीची वसल
ु ी िलींबबत असल्हयाची
बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, वनक्षेत्र अधधकारी दिााच्या अधधकाऱ्याींनी या माध्यमातन
ू
ननधीचा गैरवापर केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वन ववर्ागात कायमथवरूपी नामींिूर िमाणके हा िकार असन
ू

यात कामासाठी अींदािपत्रकात कोणतीही तरतद
नाही, मोक्यावर कामे
ू
केल्हयाची िमाणके तयार करून खो्े दहशेब तयार केले िातात, हे ही खरे
आहे काय,

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

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे अींशतः खरे आहे ,

वन ववर्ागात अींदािे रुपये १.६४ को्ी रकमेचे तात्परु त्या थवरुपात

नामींिरू िमाणके व अींदािे रुपये १.३४ को्ी रकमेचे कायमथवरुपी नामींिरू

िमाणके असे एकूण अींदािे रुपये २.९८ को्ी रकमेचे िमाणके नामींिूर

आहे त. त्यापैकी रूपये ३९,२७,१८९/- इतकी रक्कम सींबधीं धताींकडून आतापयात
वसल
करण्यात आलेली आहे . तथापी सदर बाब माहे मे, २०१८ मध्ये
ू
ननदशानास आलेली नसन
ू वेळोवेळी लेखापररक्षणात ननदशानास आलेली आहे .
(२), (३) व (४) हे अींशतः खरे आहे .
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र्जया िकरणात ननधीचा गैरवापर झाल्हयाचे ननदशानास आले क्रकीं वा

खो्े िमाणके तयार केल्हयाचे ननदशानास आले त्या िकरणात सींबधीं धताींची

ववर्ागीय चौकशी करण्यात येत.े काही िकरणात ववर्ागीय चौकशी सरू
ु आहे .
र्जया दठकाणी मापदीं डानस
ु ार कामे झालेली नाहीत असे चौकशीअींती आढळून

आले आहे तसेच अनतररक्त क्रकीं वा ननयमबाहय खचा झाला आहे, अशा
िकरणात िमाणके कायमथवरुपी नामींिूर करण्यात येवन
ू सींबधीं धत वनपररक्षेत्र

अधधकारी याींचेकडून नामींिरू िमाणकाची रक्कम वसल
ू करण्याची कायावाही
करण्यात येत.े नामींिूर िमाणकाींसाठी अींदािपत्रकात कोणतीही तरतद
ू करणे

आवश्यक नाही. आतापयात रूपये ३९,२७,१८९/- इतकी रक्कम वसल
ू करण्यात
आलेली आहे .

(५) नामींिूर िमाणका सींदर्ाात ननणाय घेण्याच्या िक्रक्रयेत अींतर्त
ूा असलेली
चौकशी/पडताळणी करणे व अनर्
ीं ीक बाब इत्यादी मध्ये लागणारा वेळ
ु ग
ववचारात घेता ववलींब झालेला नाही.
-----------------

विष्ट्णुपूरी (जज.नाांदेड) येथील शासिीय रुग्णालयात उपचार
घेणाऱ्या रुग्णाांना रस्त्यािर सोडल्याबाबत

(८६)

*

जगताप,

४२२१० श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव भाई
श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.रामहरी

रुपनिर :

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

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील ववषणुपरू ी येथील शासकीय रुगणालयात उपचार
घेणाऱ्या दोन रुगणाींना गोदावरी नदीकाठी बींदाघा् येथील रथत्यावर सोडल्हयाचे
ददनाींक २९ एविल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदर रुगणाींपक
ै ी एकाचा रथत्यावर उन्हाच्या तापमानात वाढ
झाल्हयाने मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

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

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

(३) व (४) िश्न उद्र्वत नाही.

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

मुांबईतील सेंट ज्जव ि सर जे.जे. रुग्णालयात अांशिालीन
पदे िायम भरण्याबाबत

(८७)

*

४३५७३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मब
ुीं ईतील

कायमथवरुपी
वर्ाापासन
ू

सें्

िॉिा

र्रण्याचा

रुपये

४५०/-

व

सर

िे.िे.

आकृनतबींध
इतक्या

मींिरू

अल्हप

रुगणालयात

असताींनाही,

वेतनावर

काम

अींशकालीन

पदे

करणाऱ्या

सहा

मागील

१५-२०

अींशकालीन मदहलाींना सेवेत कायम करण्याबाबत लोकिनतननधीींनी लेखी पत्र
दे वन
ू ही मदहलाींना शासन सेवेत कायम केले नसल्हयाचे ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने माहे एविल, २०१६ मध्ये िे.िे. रुगणालयातील ७७४
बदली कमाचाऱ्याींना सेवेत कायम केले असताना उक्त सहा अींशकालीन

मदहलाींना शासन सेवेत कायम न करण्याची व कायम करण्यास होत
असलेल्हया ववलींबाची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्हयास,

उपरोक्त

िकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

अींशकालीन

कमाचाऱ्याींना वाढत्या वयामळ
ु े कुठे ही नोकरी लमळणार नसल्हयाने, तसेच
सध्याच्या महागाईत कु्ुींबाचा उदरननवााह चालववण्याच्यादष्ीने त्याींना सेवेत
कायम करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर मागणीसींदर्ाात शासनथतरावर कायावाही सरू
ु आहे .
(४) िश्न उद्र्वत नाही.

-----------------
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इचलिरां जी येथील जिाहरनगर पररसरातील रुग्णालयामध्ये
अभविाांची बेिायदा विक्री होत असल्याबाबत

(८८)

*

४३५३३ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मदहला ि बालवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं िी येथील िवाहरनगर पररसरातील डॉ.अरुण पा्ील याींच्या

रुगणालयामध्ये अल्हपवयीन व ववधवा माताींची िसत
ू ी करुन अर्ाकाींची बेकायदा
ववक्री केली िात असल्हयाचे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१८ च्या पदहल्हया आठवड्यात
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत दोर्ी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) व (३) सींबधीं धत िकरणी लशवािीनगर पोलीस ठाणे, कोल्हहापरू येथे ददनाींक
०७/०२/२०१८

रोिी गन्ु हा क्र. ३०/२०१८

दाखल केलेला आहे . याबाबत

र्ा.दीं .वव.कलम ३७०, १७६ आणण ३४ तसेच बालन्याय (मल
ु ाींची काळिी व

सींरक्षण) अधधननयम २०१५ मधील कलम ७५, ८० व ८१ नस
ु ार गन्
ु हा दाखल
आहे . वरीलिमाणे तपासात डॉ. अरूण पा्ील, सौ. उर्जिवला अरूण पा्ील,

अननल दशरथ चहाींदे, सौ.िेरणा अननल चहाींदे याींचव
े र वरील कलमानस
ु ार

कारवाई करणेत आली. तसेच सींबधीं धत हॉजथप्ल डॉ.अरूण पा्ील याींचा

मल
ु गा ऋर्ीकेश पा्ील याींचे नावे नोंद असलेने ददनाींक १३/०४/२०१८ रोिी
सहआरोपी याींना त्याने त्याींचेवरही कायदे शीक कारवाई करणेत आलेली आहे .

सींबधीं धतबाबत सखोल व ववशेर् तपास व्हावा यासाठी उपववर्ागीय अधधकारी,
ियलसींगपरू याींना ववशेर् तपास अधधकारी म्हणन
ू नेमण्यात आले आहे .
----------------विधान भिन :

ड्. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद
______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ा सवा िक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

