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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गरु
ु िार, ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ / आषाढ २८, १९४० (शिे)
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र

(२)

ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री
वििास मांत्री

(४)

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

(५)

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६)

रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७५
-------------------------------------

उर्धिव िांु डशलिा मर्धयम प्रिल्प (ता.िडिणी, जज.बीड) या प्रिल्पातून
िाहून जाणारे पाणी मैंदा प्रिल्पात सोडण्याबाबत

(१)

*

४१६२३ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७८५८ ला
ददनाांि ६ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उर्ध्व कींु डललका मर्धयम प्रकल्प (ता.्ड्णी, जि.बीड) या प्रकल्पातन
ू
्ाहून िाणारे अततररक्त पाणी सततच्या अ्र्वणप्र्ण भागातील दषु काळग्रस्त
शेतकऱयाींना लसींचनासाठी उपलब्ध करण्यासाठी मैंदा (ता.बीड) या तला्ात
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सोडण्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींचक
े डे ददनाींक
१५ िाने्ारी, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने आ्श्यक कायव्ाही करून अह्ाल

सादर करण्याबाबत कायवकारी सींचालक, गोदा्री मराठ्ाडा पा्बींधारे व्कास
महामींडळ, औरीं गाबाद याींना ददनाींक ८ फेब्र्
ु ारी, २०१८ रोिीच्या पत्राद््ारे
तनदे लशत केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी महामींडळाने दाखल केलेल्या अह्ालातील
तनषकर्व काय आहे त, अह्ाल कधीपयंत सादर होणार आहे,

(४) तसेच, बीड तालक्
ु यातील वपींपळनेर, केसापरु ी, घा्सा्ळी, परभणीसह
इतर भागातील पींच्ीस हिार एकर शेत िमीन ओललताखाली आणण्यासाठी
शासन व्शेर् बाब म्हणून सदर योिनेला मींिूरी दे णार आहे काय,
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) उर्ध्व कींु डललका मर्धयम प्रकल्प हा, या प्रकल्पाच्या खालील बािुस
असलेल्या

्

या

प्रकल्पाच्या

बाींधकामाप्
ू ीच

पण
ू व

करण्यात

आलेल्या

मािलगाीं् प्रकल्प ् कींु डललका मर्धयम प्रकल्प, उपळी या प्रकल्पाींच्या

पाणलो् क्षेत्रात येतो. उर्ध्व कींु डललका मर्धयम प्रकल्प, ता.्ड्णी, जि.बबड या
योिनेचे एकूण पाणलो् क्षेत्र १०५.६७ चौ.मैल असन
प्रकल्पस्थळी मळ
ू
ु

प्रकल्प अह्ालाप्रमाणे एकूण पाणी आ्क ५०.३३ द.ल.घ.मी. आहे . उर्ध्व
कींु डललका मर्धयम प्रकल्पस्थळी पाणी ्ापर १७.७९७ द.ल.घ.मी. प्रस्ताव्त
असन
ू उ्वरीत ३२.५३३ पाणी हे या योिनेच्या खालील बािूस असलेल्या
मािलगा् प्रकल्प, कींु डललका मर्धयम प्रकल्प, उपळी, ता.धारूर, जि.बीड ्

इतर योिनेकरीता प्रस्ताव्त करण्यात आलेले आहे . त्यामळ
ु े अततरीक्त पाणी
उपलब्ध नाही.

(४) पाणीच उपलब्ध नसल्याने योिना मींिूरीचा प्रश्न उद्भ्त नाही.
(५) प्रश्नच उद्भ्त नाही.

-----------------
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राज्यातील खाजगी रुग्णालयातील पररचारीिाांना
किमान िेतन िायदा लागू िरण्याबाबत
(२)

*

४२३७८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

राज्यातील

खािगी

रुग्णालयातील

१२-१२

तास

काम

करणाऱया

पररचारीकाींना अत्यींत अल्प ्ेतनात काम करा्े लागत असन
ू त्याींना ककमान
्ेतन कायदा लागू करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनर्
ीं ाने खािगी रुग्णालय व्य्स्थापनाकडून पररचारीकाींना ककमान ्ेतन
ु ग
दे ण्याबाबत ् ककमान ्ेतन कायदा लागू करण्याबाबत कोणती कायव्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर : (१) हे खरे नाही.
राज्यातील

खािगी

अधधतनयम, १९४८ लागू आहे .

रुग्णालयातील

पररचाररकाींना

ककमान

्ेतन

(२) होय, पालघर येथील ५ रुग्णालयाव्रुर्धद ककमान ्ेतन अधधतनयम, १९४८
अन््ये न्यायालयामर्धये ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

िैदयिीय विषयातील पदव्युत्तर पदिीिा उत्तीणव असल्याची

खोटी प्रमाणपत्रे सादर िरुन बेिायदे शीर नोंदणी िेल्याबाबत
(३)

*

४२२७७ आकिव.अनांत गाडगीळ, 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
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बेग, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व
भाई

जगताप,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.प्रविण

दरे िर :

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ्ैद्यककय व्र्या्रील पदव्यत्ु तर पदव्का उत्तीणव असल्याची खो्ी
प्रमाणपत्र

सादर

करुन

बेकायदे शीर

नोंदणी

करुन

रुग्णाींच्या

िी्ाशी

खेळण्याचा प्रकार सरु
ु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर ्ैदयकीय पररर्दे ने (एमएमसी) खो्ी प्रमाणपत्र
सादर करणाऱया २० डॉक््राीं्र कार्ाई केली मात्र याची व्याप्ती मोठी आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरील डॉक््राीं्र कार्ाई करुनही पन्
ु हा काम करीत
असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने खो्ी प्रमाणपत्र दे णाऱया सींस्थे्र तसेच सींबधीं धत
ु ग
अधधकाऱयाीं्र ् बोगस डॉक््राीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदर बाब महाराषर मेडडकल कौजन्सलच्या तनदशवनास आली नाही.

(४) महाराषर मेडडकल कौजन्सलने केलेल्या चौकशीमर्धये सींस्थेचे नोंदणीकृत
व्या्सातयक डॉ.स्नेहल न्याती हे दोर्ी आढळून आल्याने महाराषर ्ैद्यकीय

पररर्द अधधतनयम, १९६५ मधील कलम २२ ् महाराषर ्ैद्यकीय पररर्द

अधधतनयम, १९६७ मधील कलम ६२-७५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार त्याींची ररतसर

चौकशी घेऊन त्याींचे ना् पररर्दे च्या ्ैद्यकीय पस्
ु तकामधून काढून ्ाकले
आहे .

(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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ननम्न दध
ु ना (ता.परतुर, जज.जालना) प्रिल्पासाठी
शेतिऱ्याांच्या जशमनी सांपाददत िेल्याबाबत

(४)

*

४१७७१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरशसांह पांडडत :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तनम्न दध
ु ना प्रकल्पासाठी परतरु (जि.िालना) तालक्
ु यातील अींबा,
एकरुखा, रोहीना गा्ासह २१ गा्ातील शेतकऱयाींच्या िलमनी सींपाददत केल्या

असन
ू सदर प्रकल्पासाठी सींपाददत न झालेल्या िलमनीत प्रकल्पाचे पाणी
साचल्याने त्या िमीनधारकाीं्र अन्याय झाला असन
ू शेतात िाणारे रस्तेही
बींद झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िमीन सींपाददत न करता ३२ शेतकऱयाींच्या ७/१२ ्र

‘’हस्ताींतरणास बींदी’’ अशी नोंद केल्याने शेतकऱयाींना या िलमनी्र बचकेचे किव
लमळत नाही तसेच िलमनीच्या आधारा्र व्य्हार करता येत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ७/१२ ्रील ‘’हस्तातरणाींस बींदी’’ असा शेरा कमी करण्यासाठी
शेतकरी २० ्र्ावपासन
ु शासनाकडे मागणी करीत असन
ू याबाबत शासनाने
कोणतीच कायव्ाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपाददत न
झालेल्या िलमनीच्या ७/१२ ्रील ‘’हस्तातरण बींदी’’ नोंद कमी करण्याबाबत
कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) तनम्न दध
ु ना प्रकल्पाचे बाींधकाम सन २००९ मर्धये

पण
ू व झाले असन
ू सन २०१० पासन
ू धरणात ्प्या ्प्प्याने िलसाठा करण्यात
आला आहे . सन २०१६ मधील पा्साळ्यामर्धये १००% िलसाठा प्रथमच

झाला ् परू सदृश पररजस्थती तनमावण झाली. त्यामळ
ु े परतरु ् मींठा
तालक्
ु यातील प्रकल्प बाधधत असींपाददत क्षेत्रात पाणी गेल्यामळ
ु े एकूण

२२ गा्ाींमधील उभ्या वपकाींच्या नक
ु सानीबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. नाींद्रा
ते ब्रम्ह्डगाीं् हा रस्ता ् रोहीना ते ्ैिोडा हा शेती पोच रस्ता काही
काला्धीकरीता बींद झाले होते.
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(२) तनम्न दध
ु ना प्रकल्पाींतगवत मौिे एकरुखा ् नागापरु या गा्ातील

भध
ीं ादन अधधतनयम १९८४ मधील कलम-४ च्या
ू ारकाींना सींपादनाबाबत भस
ू प

अधधसच
ू नेची नो्ीस २९ माचव, १९९७ रोिी तनगवलमत झालेली होती, परीं तु
प्रत्यक्ष ३२ भध
ू ारकाींचे क्षेत्र सींपादन झालेले नाही ् त्याींना मोबदला ददला
गेला नाही. परीं तु कलम-४ च्या नो्ीसच्या आधारे हस्ताींतरण बींदी असा

उल्लेख ७/१२ ्र झाल्याने सींबधीं धत शेतकऱयाींचे खरे दी ् व्क्री व्य्हार बींद
झाले आहे त.

(३) ् (४) उपव्भागीय अधधकारी, परतरू , जि.िालना याींनी त्याींचे ददनाींक

२१/०५/२०१८ चे पत्रान््ये ३१ शेतकऱयाींची ६६.४३ हे . िमीन तनम्न दध
ु ना
प्रकल्पाकरीता सींपाददत होत नसल्यामळ
ीं ादन प्रस्ता्ातन
ु े भस
ू प
ू ्गळण्यास

मान्यता ददली असन
ू तहलसलदार, परतरू याींना त्याप्रमाणे ७/१२ उतारा्रील
हस्तातींर बींदी असा शेरा कमी करण्याच्या नोंदीबाबत फेरफार करण्याचे

आदे लशत केले आहे त. उ्वररत एका शेतकऱयाच्या क्षेत्र ७/१२ ्रून कमी
करण्याबाबत कायव्ाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

जव्हार तालक्
ु यात (जज.पालघर) पाणी टां चाई ननमावण झाल्याबाबत
(५)

*

४१३१२ श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िव्हार (जि.पालघर) तालक्
ु यात भीर्ण पाणी ्ीं चाई तनमावण झाली असन
ू
खडखड डोलमहीरा धरण िागोिागी पाझरत असल्याने त्या्र खचव झालेल्या
७३ को्ी रुपयाचे नक
ु सान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहा ्र्ावप्
ू ी बाींधलेल्या या धरणा्र आतापयंत १३२ को्ीीं्र
खचव होऊनही

गळती थाींबत

नसल्याचे

माहे

त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

एवप्रल,

२०१८

मर्धये

्ा

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने िबाबदार असणाऱया ठे केदाराींव्रुर्धद
ु ग
कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) त्या्र झालेल्या रुपये ७३ को्ी खचावचे नक
ु सान
झाले हे खरे नाही,

(२) डोलमदहरा धरणा्र आतापयंत रुपये ९८.३२ को्ी इतका खचव झाला आहे .

सन २०११ पासन
ू साींडव्यातन
ू गळती होत असल्याचे तनदशवनास आले आहे .
तज्ञ सलमतीने सच
ू व्ल्यानस
ु ार साींड्ा ् पक्ष लभींतीहून होणाऱया गळती्र
गळती प्रततबींधक उपाययोिनेचे काम प्रगतीपथा्र आहे.
(३) होय.

सदर कामा्र चौकशी सलमती नेमन
ू , िबाबदार असणाऱया ठे केदारा्र

अधथवक दीं डात्मक कायव्ाही करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

विदभावत अत्यल्प पािसामुळे पाणीटां चाई
ननमावण झाल्याबाबत

(६)

*

४२५०२ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व्दभावत झालेल्या अत्यल्प पा्सामळ
ु े माहे एवप्रलच्या सरू
ु ्ातीलाच
२५३७ गा्ाींमर्धये पाणी ्ीं चाई तनमावण झाली असन
ू अमरा्ती व्भागातील

धरणाींमर्धये २१ ्क्के ् नागपरू व्भागातील धरणाींमर्धये २० ्क्के पाणी
लशल्लक असल्याचे तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागपरू व्भागातील ३८५ प्रकल्पाींची एकूण ४ हिार ७०३

दशलक्ष घनमी्र क्षमता असल्याने त्यात ९२७ दशलक्ष घनमी्र िलसाठा

लशल्लक असन
ू अमरा्ती व्भागातील ४४३ प्रकल्पाींची एकूण ४ हिार १७७
दशलक्ष घनमी्र क्षमता असन
त्यात ८८२ दशलक्ष घनमी्र िलसाठा
ू
लशल्लक आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायव्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

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

नागपरू प्रदे श ् अमरा्ती प्रदे श लमळून व्दभावत एकूण ११ जिल्हे

असन
ू व्दभव व्कास महामींडळाींतगवत या २७ मोठे , ६३ मर्धयम ् ७६५ लघु
अशा एकूण ८५५ प्रकल्पाीं्र पाणीसाठा तनलमवती झालेली असन
ू या धरणाींमर्धये
माहे

(ददनाींक

द.ल.घ.मी.

०४/०५/२०१८)

(२१.९६%)

एवप्रल,

पाणीसाठा

२०१८

च्या

लशल्लक

सरु
ु ्ातीला

होता.अमरा्ती

१५८१.६५

व्भागातील

धरणाींमर्धये २१.३७% ् नागपरू व्भागातील धरणामर्धये २२.४३% पाणीसाठा
होता.

(२) अींशत: खरे आहे .

नागपरू व्भागात ३७१ प्रकल्पाींचा प्रकल्पीय उपयक्
ु तसाठा ३९९७.५९

द.ल.घ.मी. असन
ू माहे एवप्रल, २०१८ च्या सरु
ु ्ातीला ८९६.७४ द.ल.घ.मी.

साठा लशल्लक होता. अमरा्ती व्भागातील ४८४ प्रकल्पाींचा प्रकल्पीय
उपयक्
ु त

साठा

३२०४.७०

द.ल.घ.मी.

असन
ू

माहे

एवप्रल,

सरु
ु ्ातीला ६८४.९१ द.ल.घ.मी. साठा लशल्लक होता.
(३)

प्रकल्पाचे

जिल््यातील

िलाशयातील

पाणी

्ीं चाईचा

उपलब्ध

व्चार

प्रकल्पतनहाय आरक्षण करण्यात येत.े
जिल्हाधधकारी,

चींद्रपरू /्धाव

पाणीसाठा

करून

याींचे

२०१८

व्चारात

जिल्हास्तरीय

तनदे शानस
ु ार

मे

घे्न
ु

च्या
्

सलमतीमर्धये

मदहन्याच्या

सरु
ु ्ातीस तनम्न ्धाव प्रकल्पातन
ु ्धाव नदीत पाणी सोडण्यात आले आहे .
तसेच जिल्हा पाणी आरक्षण सलमत्याींकडून अकोला ् ्ालशम जिल््यातील
प्रकल्पामर्धये

पाणीसाठा

आरक्षण

केलेले

आहे .

उ्वरीत

पाणीसाठ्याचा

अनर्
ीं ाने उपलब्ध साठ्यातन
ु ग
ु बबगरलसींचन आरक्षण लक्षात घे्न
ु उपलब्ध
पाण्यातन
ु

नागपरू

व्भागाींतगवत

खरीप/रब्बी/उन्हाळीचे

व्भागाींतगवत रब्बी/उन्हाळी हीं गामाचे लसींचन झालेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

्

अमरा्ती
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राज्य शासनास िेंद्र शासनािडून महसूलाच्या
तुलनेत अत्यल्प ननधी शमळाल्याबाबत

(७)

*

४१६३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े,
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादव न
चाांदरू िर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊर्व बांटी पाटील : सन्माननीय
वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन ्र्ावत कराद््ारे केंद्र

शासनाच्या ततिोरीत दे शात स्ावधधक म्हणिे रुपये ८.७८ लाख को्ी िमा
केले असताींना राज्य शासनाने प्रत्यक्ष कराद््ारे ददलेल्या महसल
ू ाच्या १०
्क्केही मोबदला केंद्र शासनाने ददलेला नसन
ू केंद्र शासनाने ततन्ही ्र्ावत
लमळून के्ळ रुपये ७९४२१ को्ीींचा तनधी शासनाला ददला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाकडून ददला िाणारा हा तनधी राज्याींनी प्रत्यक्ष

कराद््ारे केंद्र शासनास ददलेल्या महसल
ू ाच्या तल
ु नेत असणे आ्श्यक
असल्यामळ
ु े त्या प्रमाणात केंद्र शासनाकडून तनधी लमळण्यासाठी राज्य

शासनाकडून कोणते प्रयत्न करण्यात आलेले आहे त ् त्याची फलतन:षपत्ती
काय आहे,
(३)

असल्यास,

ददलेल्या

महसल
ू ाच्या

तल
ु नेत

राज्य

शासनास

केंद्र

शासनाकडून तनधी लमळा्ा यासाठी प्रयत्न केले नसल्यास त्याची कारणे काय
आहे त ् यासींदभावत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

भारतीय

सींव्धानातील

तरतद
ू ीनस
ु ार

सींघ

सच
ू ीमर्धये समा्ेश केलेल्या ज्या कर ् शल्
ु क यापासन
ू लमळणाऱया उत्पन्नाचे

व्तरण केंद्र ् राज्याींमर्धये केले िाते, त्या कर ् शल्
ु क याींची आकारणी ्
्सल
ु ी केंद्र शासनाच्या सींबधीं धत व्भागाींच्या आस्थापनाींकडून करण्यात येत.े

या उत्पन्नातील राज्याींना व्तरीत करा्याच्या दहश्श्याींची ्क्के्ारी ही केंद्रीय
व्त्त आयोगाच्या लशफारशीींनस
ु ार व्हीत करण्यात येत.े
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केंद्रीय व्त्त आयोगाने तनजश्चत केलेल्या सत्र
ु ानस
ु ार सन २०१४-१५ ते

२०१६-१७ या तीन ्र्ांच्या काला्धीत केंद्र शासनाकडून ्सल
करण्यात
ु
आलेल्या

कर

्

शल्
ु काच्या

उत्पन्नातील

महाराषराच्या

रुपये ७९४०५.१४ को्ी ए्ढी रक्कम प्राप्त झाली आहे .

दहश्श्याींची

(२) केंद्र शासनाकडून ्सल
करण्यात येणाऱया कर ् शल्
ु
ु क याींच्या

उत्पन्नातील राज्याींना व्तरीत करा्याच्या दहश्श्याबाबतचे सत्र
ू हे केंद्रीय
व्त्त आयोगाच्या लशफारशीींनस
ु ार व्हीत करण्यात येत.े राज्यामर्धये मोठ्या
प्रमाणा्र शहरीकरण ्ाढत असन
ू पायाभत
ू सवु ्धाीं्रील खचावत ्ाढ होत

आहे . राज्याच्या व्कासाची गरि ् ददशा लक्षात घेऊन राज्य शासनाकडून
१५ व्या केंद्रीय व्त्त आयोगाला सादर करा्याच्या तन्ेदनात केंद्रीय

कराींतील ्ाढी् दहस्सा लमळण्याबाबत मागणी करण्यात येणार आहे . तसेच
राज्याच्या व्त्तीय ् आधथवक कामधगरीच्या आधारे राज्याला प्रोत्साहनात्मक
अनद
ु ान दे ण्याबाबतही मागणी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील बालमत्ृ यूचे प्रमाण िाढल्याबाबत
(८)

*

४१३७७

श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी व्व्ध उपाययोिना राबव्ल्या िात

असन
ू ही माहे एवप्रल, २०१७ ते २०१८ या काला्धीमर्धये १३ हिार ५४१
बालमत्ृ यू झाल्याचे तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकाजत्मक बालकल्याण योिना, िननी लशशु सरु क्षा योिना
याींची अींमलबिा्णी प्रभा्ीपणे होत नसल्याने बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण दद्सेंदद्स
्ाढत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले

्

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

उपाययोिना केली ्ा करण्यात येत आहे,

बालमत्ृ यू

रोखण्यासाठी

कोणती

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.ददपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राज्याच्या एच.एम.आय.एस. अह्ालानस
ु ार माहे एवप्रल, २०१७ ते

माचव, २०१८ या काला्धीत एकूण १९ हिार ७९९ बालकाींचा मत्ृ यू झाल्याची
नोंद आहे .

हे बालमत्ृ यू व्व्ध कारणामळ
ु े झालेले आहे त. उदा. कमी िन्म

्िन, कमी दद्साींचे बाळ, िींतस
ीं गव, श््सनदाह, िन्मत: श््सनास अडचण,
ु स
कमी तापमान ् िन्मिात व्यींग इ.
(२) हे खरे नाही.

मदहला ् बाल कल्याण व्भागाकडुन प्राप्त मादहतीनस
ु ार एकाजत्मक

बालव्कास

से्ा

१)

पोर्ण

योिनेंतगवत

अींगण्ाड्यातील

६

मदहने

ते

३)

सींदभव

३

्र्व

्योग्ातील बालके, गभव्ती, स्तनदा माता, ककशोर्यीन मल
ु ी याींना
परु क

आहार,

२)

आरोग्य

तपासणी,

से्ा,

४) अनौपचारीक प्
ू व शालेय लशक्षण, ५) लसीकरण, ६) आहार ् आरोग्य इ.
से्ा तनयलमत दे ण्यात येत आहे त.

िननी लशशु सरु क्षा कायवक्रमाींतगवत गरोदर मातेला प्रसत
ु ी पश्चात

४२ दद्साींपयंत ् एका ्र्ावपयंतच्या आिारी बालकाींना मोफत और्धोपचार,
रक्त परु ्ठा, तपासण्या, ्ाहन व्य्स्था, आहार ् सींदभव से्ा इत्यादी
व्व्ध प्रकारच्या से्ा उपलब्ध करून दे ण्यात येतात.

(३) सा्वितनक आरोग्य व्भागामाफवत राज्यातील बाल ् अभवक मत्ृ यच
ू े

प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य व्भागामाफवत पढ
ु ील उपाययोिना करण्यात
येतात. गरोदरपणातील सींपण
ू व तपासणी ् उपचार सींस्थात्मक प्रसत
ू ी, िननी

लशशु सरु क्षा कायवक्रम, िननी सरु क्षा योिना, तनयलमत लसीकरण, न्िात

काळिी कक्ष, न्िात जस्थरीकरण कक्ष, व्शेर् न्िात काळिी कक्ष,
एचबीएनसी ् इन््े नलसफाईड एचबीएनसी, िी्नसत्् “अ” ् िींतनाशक

मोदहम, बाल उपचार केंद्र, पोर्ण पन
ु ्वसन केंद्र, राषरीय बाल स््ास््य
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कायवक्रम मान् व्कास कायवक्रमाींतगवत तज्ञाींमाफवत माताींची ् बालकाींची
तपासणी ् उपचार, न्सींिी्नी कायवक्रमाींतगवत मातत्ृ ् अनद
ु ान योिना,
भरारी पथकाींमाफवत आरोग्य तपासणी ् उपचार, दायी बैठक योिना इ.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

पांतप्रधान घरिुल आिास योजनें तगवत
ददव्याांगाना घरिुले शमळणेबाबत

(९)

*

४१४०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) पींतप्रधान घरकुल आ्ास योिनेंतगवत ददव्याींगाना ३ ्क्के घरकुले
आरक्षक्षत करण्यात आल्याची मागणी करण्यात येत असन
राज्यात या
ू
घरकुलाचे ्ा्प तनयमानस
ु ार केले िात नसल्याचे तनदशवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मागणीबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीत काय आढळून आले ् त्यानस
ु ार कोणती कायव्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) ् (३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

िरडी धरणाच्या (जज.बल
ु डाणा) साांडव्यास भगदाड
पडल्याने पाण्याची गळती होत असल्याबाबत

(१०)

*

४२१७१ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) बल
ु डाणा जिल््यातील करडी धरणाच्या साींडव्यास भगदाड (तडे) पडल्याने

तसेच स््यींचललत दर्ािाींची दरु
ु स्ती ् धरणाची ्ॉ्र ले्ल ्ँ क (व्दहर)
यातन
ू गळती होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरणाच्या साींडव्या, दर्ािा ् ्ॉ्र ले्ल ्ँ कची दरु
ु स्ती

न केल्याने धरणाच्या लभींतीना धोका तनमावण झाला असन
ू पाणी साठ्ण
क्षमताही कमी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

धरणाच्या

दरु
ु स्तीकरीता

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी

शासनाकडे लेखी तन्ेदनाद््ारे व्नींत्या केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने धरणाच्या साींडण्या, दर्ािा ् ्ॉ्र
ु ग
ले्ल ्ँ कची दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे तसेच उक्त धरणाची दरु
ु स्ती कधीपयंत होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

सन २०१०-११ मर्धये धरणाच्या साींडव्यास तडा गेल्याचे तसेच धरणाचे

स््यींचलीत दर्ािे ् ्ॉ्र ले्ल ्ँ क यातन
ु गळती होत असल्याबाबत
तनदशवनास ददसन
ु आले.

त्यानींतर माहे सप््ें बर, २०१६ मर्धये करडी धरणाच्या साींडव्याच्या

उिव्या बािूच्या मागवदशवक लभींत (Guide Wall) ला असणाऱया Weep
Hole मधुन, Stilling Basin च्या Up Lift Pressure release Hole

मधुन, मळ
साींडव्याला गोडबोले गे् बसव्ण्यासाठी करण्यात आलेल्या
ु

सींधानकाच्या िोडाच्या काही अींतरात ् ऊिाव व्यय रचनेच्या (EDA) उिव्या
कोपऱयामधुन पाण्याची गळती होत असल्याचे तनदशवनास आले आहे .

(२) धरणाच्या साींडव्यामधून गळती होत आहे , हे खरे आहे . यामळ
ु े धरणाची
साठ्ण क्षमता कमी झाली आहे . तथावप, धरणाच्या लभींतीला धोका झालेला
नाही.

(३) ददनाींक ०१/०४/२०१६ पासन
ू असे कोणतेही तन्ेदन प्राप्त झाले नाही.
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(४) अधीक्षक अलभयींता, धरण सरु क्षक्षतता सींघ्ना, नालशक याींनी ददनाींक
२०/०९/२०१७ रोिी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन, मर्धय्ती सींकल्पधचत्र

सींघ्ना, नालशक याींचे मागवदशवन घेण्याबाबत सच
ु व्ले मर्धय्ती सींकल्पधचत्र
सींघ्नेशी झालेल्या सल्लामसलीनींतर महामींडळाने सच
ु व्ल्यानस
ु ार प्रादे लशक

कायावलयामाफवत करडी सींग्राहक ल.पा. प्रकल्पाच्या साींडव्यातन
होणाऱया
ू
गळतीकरीता

प्रततबींधक

्

धरण

सरु क्षक्षततेच्या

करण्याबाबत सलमती गठीत करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

उपाययोिना

अींततम

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

िासगाांि ते धचांचणी (जज.पालघर) येथील
(११)

*

रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
४१९०० श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ासगाीं् ते धचींचणी (जि.पालघर) या ४ कक.मी. अींतर असलेला रस्त्या्र
खड्डे पडून रस्त्याची दरु ्स्था झाल्याने ्ारीं ्ार अपघात होत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.

(२) प्रश्नाींककत रस्त्याची जिल्हा पररर्दे माफवत पाहणी करण्यात आली असन
ू
हा रस्ता ग्रामीण मागव क्र. २३३ असन
ू या रस्त्याची एकूण लाींबी ५ कक.मी.

आहे . रस्त्याचा सींपण
ू व पषृ ठभाग डाींबरी असन
ू सदर रस्ता ्ासगाीं्, तणाशी
धचींचणी गा्ाींना िोडणारा रस्ता आहे . या रस्त्याच्या ०/०० ते २/१०० कक.मी.

लाींबीमर्धये खड्डे पडले होते. परीं तु खड्डे भरण्याचे काम जिल्हा पररर्दे माफवत

पण
ू व करण्यात आले आहे . त्यापढ
ु ील २/१०० ते ५/०० कक.मी. लाींबी सजु स्थतीत
आहे .

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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ठाणे ि रत्नाधगरी जजल््यामर्धये मुलीांच्या जन्द्मदराच्या
प्रमाणात घट होत असल्याबाबत

(१२)

*

४१३२४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

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

(१) केंद्र शासनाच्या मागील काही ्र्ावच्या अह्ालानस
ु ार ठाणे ् रत्नाधगरी

जिल््यामर्धये सन २०१४-१५, सन २०१५-१६ ् सन २०१६-१७ या ्र्ावमर्धये
मल
ु ीींच्या िन्मदराच्या प्रमाणात घ् होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये
्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धुळे, साींगली, कोल्हापरू , पण
ु े ् मराठ्ाडा इत्यादी जिल््यात
मल
ु ीींच्या िन्मदराचे प्रमाण ्ाढले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

ठाणे

्

रत्नाधगरीमर्धये मल
ु ीींच्या िन्मदरामर्धये होत असलेली घ् लक्षात घेता

शासनाच्या आरोग्य व्भागाकडून कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे ् त्याचे स्वसाधारण स््रुप काय आहे ,

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

(३) पीसीपीएनडी्ी कायदयाची प्रभा्ी अींमलबिा्णी करण्यासाठी ठाणे ्

रत्नाधगरी जिल््यात सामधु चत प्राधधकारी याींचेमाफवत सोनोग्राफी केंद्राची
तनयलमतपणे त्रैमालसक (quarterly) तपासणी करण्यात येत.े या कायदयाचे
उल्लींघन करणाऱया केंद्रा्र कायदे शीर कार्ाई करण्यात येते.

ठाणे ् रत्नाधगरी जिल््यात मल
ु ीींच्या िन्माचे महत्् प््न
ू

दे ण्यासाठी िनिागत
ृ ी करण्याबाबत खालील कायव्ाही केली आहे .
•

राज्यस्तरा्र

www.amchimulgi.gov.in

•

्ोल फ्री हे ल्पलाईन-१८००-२३३-४४७५ : पीसीपीएनडी्ी कायदयाची

स्थापना करण्यात आली आहे .
अधधक

प्रभा्ी

अींमलबिा्णी

या

करण्यासाठी

सींकेत

्

स्व

स्थळाची

सामान्य

व्यक्तीच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेण्यासाठी हे ल्पलाईन सरु
ु
करण्यात आली आहे .
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•

कायद्याचे उल्लींघन करण्याऱया केंद्राबाबत मादहती उपलब्ध करुन
दे णाऱया व्यक्तीस सींबधीं धत केंद्राव्रुर्धद न्यायालयीन केस दाखल
केल्यानींतर सींबधीं धत व्यजक्तस बक्षीस ददले िाते.

•

ठाणे

्

रत्नाधगरी

जिल््यात

मे,

२०१८

अखेर

पीसीपीएनडी्ी

कायदयाच्या तरतद
ु ीचा भींग केल्यामळ
ु े ठाणे जिल््यातील ५ ्
रत्नाधगरी जिल््यातील
करण्यात

आल्या

आहे त.

७ अशा एकूण १२ केसेस को्ावत दाखल
त्यापैकी

ठाणे

जिल््यातील

१

जिल््यातील

एकूण

रत्नाधगरीतील ६ प्रकरणाींचा तनकाल लागला असन
ू
लशक्षा ् दीं ड झाला आहे .

•

तसेच

महाराषर

्ैद्यकीय

पररर्दे ने

ठाणे

्

१ प्रकरणामर्धये

५ प्रस्ता्ापैकी ४ डॉक््राींची सनद तनलींबबत केलेली आहे . रत्नाधगरी

जिल््यातील एकूण ४ प्रस्ता्ापैकी १ डॉक््रला ताककद दे ण्याची
कायव्ाही करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

गोसीखद
ु व प्रिल्पाचे पाणी उमरे ड जिळील प्रस्तावित
दोन औजष्ट्णि िीज प्रिल्पाांना दे ण्याबाबत

(१३)

*

४२५२९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्
ू व व्दभावतील गोसीखद
ु व प्रकल्पाचे पाणी उमरे ड ि्ळील प्रस्ताव्त दोन

औजषणक ्ीि प्रकल्पाींना दे ण्याचा तनणवय शासनाने घेतला असल्याचे माहे मे,
२०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाला पाणी दे ण्यास गा्करी ् शेतकरी याींचा
व्रोध होत असल्याने शासन सदर तनणवय रद्द करणार आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

मात्र प्रस्ताीं्ा्र कायव्ाही सरू
ु आहे .

(२) प्रश्नच उद्भ्त नाही.
(३) प्रश्नच उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्नच उद्भ्त नाही.

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

नागपूर येथील सुपरस्पेशाशलटी रुग्णालयात
रक्तपेढीत पुरेसे मनुष्ट्यबळ नसल्याबाबत

(१४)

*

४१३०७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू येथील सप
ु रस्पेशालल्ी रुग्णालयातील रक्तपेढी चालव्ण्यासाठी
परु े से मनषु यबळ नसल्याने अ्घ्या तीन प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाीं्र ही रक्तपेढी

सरु
ु असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१७ च्या दह्ाळी अधध्ेशनात ्ैद्यकीय
सींचालक याींनी तींत्रज्ञ उपलब्ध करुन दे ण्यात येतील असे स्पष् केले होते, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्ैद्यकीय सींचालकाींनी तींत्रज्ञ दे ण्याचे मान्य करुनही उक्त पदे
ररक्त असल्याची कारणे काय आहे त ् ही पदे कधीपयंत भरण्यात येतील,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने उक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायव्ाही
ु ग
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२), (३), (४) ् (५) शासकीय ्ैद्यकीय
महाव्द्यालय

्

अततव्शेर्ोपचार

रुग्णालय,

नागपरू

यासींस्थेतील

रक्तपेढीकरीता प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाची ३ पदे मींिूर असन
ू ती भरण्यात आली
आहे . उपलब्ध असलेल्या मनषु यबळाकडून प्रयोगशाळा व्भागातील कामकाि
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करुन घेण्यात येत आहे . सद्या अततव्शेर्ोपचार रुग्णालय, नागपरू येथील

रक्तपेढीत रक्ताची साठ्णूक करुन सदरचे रक्त गरिू रुग्णाींना परु ्ठा
करण्यात येत.े तथावप, भव्षयात या रक्तपेढीत रक्तघ्क व्लगीकरण केंद्र

स्थावपत करा्याचे असल्यामळ
ु े त्याकरीता अततररक्त पदाींची आ्श्यकता
भासणार आहे .

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

धचांचघर (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) येथील
रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१५)

*

४१४१४ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८३०४ ला ददनाांि

८ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ददनाींक

८

मे,

२०१८

रोिीच्या

शासन

तनणवयानस
ु ार

मींडणगड

(जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील राषरीय मागव क्र. १०१ धचींचघर ते प्र.जि.मा.१२

हा रस्ता दिोन्नत करण्याचे आदे श शासनाने काढले असताना सदर रस्त्या्र
बॉक्साई्च्या ्ाहतक
ू ीसाठी ्ापरण्यात येणाऱया अ्िड ्ाहनाींमळ
ु े प्
ू ीचा
लसल्को्

रस्त्या्र

खड्डे

पडले

आहे त,

काही

दठकाणी

रस्ते

बॉक्साई्ची

अ्िड

्ाहतक
ू

असल्यामळ
ु े रस्त्याची दरु ्स्था झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

रस्त्या्रील

खचले

बींद

करण्याबाबत धचींचघर येथील ग्रामस्थाींनी कायवकारी अलभयींता (मींडणगड)
याींच्याकडे तक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायव्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) याबाबतचे लेखी तन्ेदन आढळून येत नाही.
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(३) ् (४) राषरीय मागव क्र. १०१ धचींचघर ते प्र.जि.मा.१२ या रस्त्याची
पाहणी केली असन
ू या रस्त्या्र बॉक्साई्ची ्ाहतक
ू करणाऱया ्ाहनाींची
्ाहतक
मोठ्या प्रमाणात आहे . तसेच या रस्त्याीं्रुन एस.्ी. ् इतर
ू

तनयलमत ्ाहतक
होत असते. या रस्त्याच्या एकूण १२.०० कक.मी. डाींबरी
ू

लाींबीपैकी ११.०० कक.मी. लाींबीचा पषृ ठभाग खराब झाला आहे . या खराब
लाींबीच्या दरु
ु स्तीसाठी अींदािे रुपये २९१.०० लक्ष इतका खचव अपेक्षक्षत आहे .

सदर रस्त्यापैकी धचींचघर ते ततसे, िाींमगे, सोनार्ाडी, कदम्ाडी या

४ कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याला ग्रामव्कास व्भाग शासन, तनणवय ददनाींक
०८/०२/२०१८ अन््ये मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगवत रुपये २५६.१६ लक्ष
इतक्या ककीं मतीची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असन
ू सदर
कामाची तनव्दा प्रकक्रया प्रगतीपथा्र आहे .

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

अपांगत्ि प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी िेंद्र उभारणीबाबत
*

(१६)

४२१०४

श्री.विजय

ऊर्व

भाई

धगरिर,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय
दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे शातील

अपींग

व्यक्तीींना

अपींगत््ाचे

प्रमाणपत्र

लमळण्यासाठी मब
ुीं ई, न्ी मब
ुीं ई ् ठाणे येथील एकूण आठ रुग्णालयाींमर्धये
ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र दे ण्याची सवु ्धा सरु
ु करण्याचे शासनाने िाहीर
केले असल्याचे तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त केंद्राींची उभारणी करण्यात आली नसल्याचे आढळून
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मब
ुीं ई

महानगर

प्रदे शात

िे.िे.

रुग्णालय

हेच

के्ळ

अपींगत््ाचे प्रमाणपत्र दे णारे केंद्र असल्याने अपींग व्यक्तीींना राींगेत उभे रहा्े
लागत असल्याचे तनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार सदर
अपींगत्् प्रमाणपत्र दे णारे केंद्र उभारणीसाठी कोणत्या उपाययोिना केल्या ्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.ददपि सािांत : (१) होय.

(२), (३) ् (४) मब
ींु ई महानगर प्रदे शातील ८ पैकी ४ केंद्राची उभारणी झाली

आहे . उ्वररत ४ अपींग प्रमाणपत्र केंद्रे कायावजन््त करण्याची कायव्ाही सरु
ु
आहे .

(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेच्या मार्धयमातून
उिवररत गािे जलपररपूणव िरण्याबाबत

(१७)

*

४२२६१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि
ऊर्व भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे, श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात िलयक्
ु त लश्ार योिनेच्या मार्धयमातन
ू तीन ्र्ावत १६ हिार
५२१ गा्ाींची तन्ड करण्यात आली असन
ू त्यापैकी ११ हिार २४७ गा्े
िलपररपण
ू व झाली असन
ू उ्वररत गा्े माहे िून, २०१८ पयंत पण
ू व करा्ीत
असे तनदे श मा.मख्
ु यमींत्रयाींनी ददले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने तनधावररत काला्धीत ही कामे पण
ु ग
ू व न
करणाऱया

अधधकाऱयाीं्र

कोणती

कार्ाई

केली

्

सदर

करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

कामे

पण
ू व
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प्रा. राम शशांदे : (१) ् (२) होय, हे खरे आहे .

मा.मख्
ीं ाने शासन पत्र
ु यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या तनदे शाच्या अनर्
ु ग

ददनाींक १२/४/२०१८ ् ददनाींक २६/४/२०१८ अन््ये सींबधीं धत यींत्रणाींना कायव्ाही

करणेबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. तसेच िलयक्
ु त लश्ार अलभयान
सन

२०१७-१८

च्या

कालबद्ध

कायवक्रमानस
ु ार

कायव्ाही

न

केलेल्या

सींबधीं धताकडून शासन ज्ञापन ददनाींक २७/४/२०१८ अन््ये खुलासे मागव्ण्यात
आले असन
ू याबाबत पढ
ु ील कायव्ाही शासनस्तरा्र सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

रायगड जजल््यातील पररचारीिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१८)

*

४१८२७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अललबाग (जि.रायगड) शहरातील शासकीय रूग्णालयात पररचारीकाींच्या

एकूण ९५ मींिूर पदाींपक
ै ी ५७ पदे भरली असन
ू ३८ पररचाररकाींची पदे ररक्त

आहे त ् त्यातील २२ पररचारीकाींची करारा्र तनयक्
ु ती करूनही सींख्या
तात्परु ती १६ ्र आणण्यात आल्याची मादहती जिल्हा शल्यधचककत्सक
डॉ.अजित ग्ळी याींनी ददली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जिल्हा पररर्दे च्या आरोग्य से्ेंतगवत जिल््यात एकूण
५२ प्राथलमक आरोग्य केंद्रे आणण २८८ आरोग्य उपकेंद्रे कायवरत असन
ू एकूण

३४० आरोग्य से्ाकेंद्राींकरीता के्ळ ६२ पररचारीकाींची पदे शासनाने मींिूर
करून त्यापैकी ५९ पदे भरली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार पररचारीकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. ददपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

अललबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात शश्र
ु ुर्ा सीं्गावची एकूण १५१ पदे

मींिूर आहे त. त्यापैकी ९१ पदे भरलेली असन
ू ६० पदे ररक्त असन
ू ही पदे
भरण्याची कायव्ाही करण्यात येत आहे .

या व्यततररक्त राषरीय अलभयानाींतगवत अधधपररचारकाींची १७ पदे

कींत्रा्ी तत््ा्र भरलेली आहे त.
(२) हे खरे नाही.

रायगड जिल्हा पररर्दे च्या आरोग्य से्ेंतगवत ५२ प्राथलमक आरोग्य

केंद्रे आणण २८८ आरोग्य उपकेंद्रे अशी एकूण ३४० आरोग्य केंद्र कायवरत
आहे त.

५२

प्राथलमक

आरोग्य

केंद्राकरीता

आरोग्य

सहाय्यक

(मदहला)

(पररचाररका) ६२ तनयलमत मींिूर पदे आहे त. त्यापैकी ४६ पदे भरलेली आहे त
् १६ ररक्त आहे त. तसेच उपरोक्त ५२ प्राथलमक आरोग्य केंद्राींकरीता आरोग्य

सहाय्यक (मदहला) (पररचाररका) २३ कींत्रा्ी पदे आहे त. त्यापैकी १८ भरलेली
आहे त ् ०५ ररक्त आहे त.

२८८ उपकेंद्राकरीता आरोग्य सहाय्यक (मदहला) (पररचाररका) या

सीं्गावची पदे मींिूर नाहीत.

(३) पररचारीकाींची उ्वररत ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायव्ाही जिल्हा पररर्द
स्तरा्र सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यात आददिासी भागात बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण िमी िरण्याबाबत
(१९)

*

४१५२५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ांु े : सन्माननीय

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

(१) राज्यातील आदद्ासी भागात बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी करण्यासाठी
ददनाींक

१२

एवप्रल,

२०१८

रोिी

मख्
ु य

सधच्

याींच्या

अर्धयक्षतेखाली

१६ आदद्ासी जिल्हयाींत व्शेर् लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी कृती आराखडा
तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

कोअर

कलम्ीच्या

बैठकीच्या

तनणवयाच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

सा्वितनक आरोग्य, मदहला ् बालव्कास ् आदद्ासी व्कास या व्भागाने

आदद्ासी भागात बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी उपाययोिनाींचा आढा्ा घेऊन
त्याबाबतच्या अींमलबिा्णीच्या कायव्ाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार आदद्ासी भागात बालमत्ृ यच
ू े प्रमाण कमी
करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.ददपि सािांत : (१) होय.

(२) ् (३) आदद्ासी क्षेत्रात बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी पढ
ु ील कायव्ाही करण्यात
आली आहे .

(अ) पोर्ण पन
ु ्वसन केंद्रात दाखल असलेल्या बालकाींच्या पालकाींना
बड
ु ीत मिूरी दे ण्यात येत.े

(ब) मेळघा् ् धारणी येथे सोनोग्राफी सवु ्धा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी
दोन इस्पीतळाींशी सामींिस्य करार करण्यात आला आहे.

(क) नालशक गि
ु रात सीमे्रील रही्ाश्याींसाठी ्ोल फ्री क्र. १०८/१०२
रूग्ण्ाहीका से्ा सरू
ु करण्यात आली आहे .

(ड) िव्हार (पालघर) येथील कु्ीर रूग्णालय श्रेणी्धीत करण्यात आले
(इ)
(फ)

आहे .

नींदरु बार

जिल््यात

रािस्तरीय

समन््यक

अधधकारी

तसेच

आधार

क्रमाींक

यतु नसेफकडून सींतनयींत्रण अधधकारी नेमण्यात आले आहेत.
अमत
ृ आहार

योिनेमाफवत

िोडण्यात आले आहे त.

माता

्

बालकाींचे

(ग) सींस्थात्मक प्रसत
ू ी, तनयलमत लसीकरण, न्िात काळिी कक्ष,

न्िात जस्थरीकरण कक्ष, व्शेर् न्िात बाळाची काळिी कक्ष,

एचबीएनसी ् इन््ें सीफाईड एचबीएनसी, िी्नसत्् अ, िींतनाशक
मोदहम,

बाल

उपचार

केंद्र,

पोर्ण

पन
ु ्वसन

केंद्र,

तज्ञाींकडून

माता-बालकाींची तपासणी ् उपचार, मातत्ृ ् अनद
ु ान योिना इ.
योिना राबव्ण्यात येतात.
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या व्यततररक्त मेळघा्ात Internet Connectivity ्ाढव्ण्यात येत

आहे . ककन्् (नाींदेड) येथील अततररक्त मोबाईल यतु न् ्ाढव्ण्याबाबत
प्रस्ता्

बालकाींना

मागव्ण्यात

Amylase

आला

Rich

आहे .

food

मदहला

्

बालव्कास

दे ण्याबाबत

तसेच

व्भागाकडून

VCDC

सरू
ु

करण्याबाबत स्व मख्
ु य कायवकारी अधधकाऱयाींना कळव्ण्यात आले आहे .

बचतग्ाींच्या दे यकाकरीता तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे . आदद्ासी
भागात जिल्हा गाभा सलमती तसेच आदद्ासी व्कास प्रकल्प गाभा सलमती
गदठत

करण्यात

येत

आहे त.

या

लश्ाय

पालघर

जिल््यात

खािगी

हॉजस्प्लच्या सहभागातन
ू तनयलमत काला्धीत माता ् बालकाींची तपासणी

् उपचार करण्यात येत आहे . तसेच स्थलाींतरीत झालेल्या कु्ुींबबयाींसाठी
आरोग्य तपासणीचे पन
ु रागमन लशबबरे आयोजित करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

जजल्हा पररषद ि नगरपाशलिा शशक्षिाांना
महानगरपाशलिामर्धये िगव िरण्याबाबत
(२०)

*

४२५८५

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यामर्धये ददनाींक २९ िून, २०१७ रोिीच्या शासन तनणवयाप्रमाणे जिल्हा
पररर्द ् नगरपाललका लशक्षकाींना महानगरपाललकामर्धये ्गव होण्याबाबत
शासन तनणवय झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक २९ िून, २०१७ रोिीच्या शासन तनणवयाची राज्यामर्धये
तसेच जिल्हास्तरा्र अींमलबिा्णी होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक २९ िून,

२०१७ च्या शासन तनणवयाची अींमलबिा्णी न करणाऱयाीं्र कोणती कार्ाई
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) ् (४) जिल्हा पररर्द लशक्षकाींनी व्दहत अ्ी ् शतीची पत
व ा
ु त

केल्यानींतर त्याींच्या से्ा महानगरपाललका, नगरपाललकेकडे ्गव करण्याबाबत
शासनाने ददनाींक २९/०६/२०१७ च्या शासन तनणवयान््ये धोरणात्मक तनणवय

घेतला आहे ् त्यानस
ु ार कायव्ाही करण्याबाबत स्व जिल्हा पररर्दाींना सधू चत
केले आहे .

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

िडिली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) नदीिरील
पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(२१)

*

४१४९५ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मत
ां
टिले :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ाकळन, ्ड्ली, घेसर ् कोळे (ता.कल्याण, जि.ठाणे) या गा्ाींना
िोडण्यासाठी ्ड्ली नदी्र बाींधण्यात आलेला पल
िीणव झाल्याने तो
ु
कधीही कोसळून जिव्तहानी होण्याची शक्यता तनमावण झाली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

पल
ु ाच्या

दरु ्स्थेबाबत

ग्रामस्थ

्

स्थातनक

लोकप्रतततनधीींनी सा्वितनक बाींधकाम व्भागाकडे तक्रारी केल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पल
ु ाची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) ् (२) ्ड्ली नदी्रील पल
ू इतर जिल्हा मागव
क्रमाींक १६७ ्र असन
ू सद्य:जस्थतीत सदर पल
ु ाच्या स्लॅ बचे लोखींड गींिलेले
असन
ू

काही

प्रमाणात

प्लॅ स््र

तनघालेले

आहे .

त्यामळ
ु े

सदर

पल
ु ाचे

प्रस्ता्

जिल्हा

दरु
ीं ाने सा्वितनक बाींधकाम व्भागाकडे तन्ेदन प्राप्त आहे .
ु स्तीच्या अनर्
ु ग
(३)

सदर

दठकाणी

न्ीन

पल
ु ाच्या

बाींधकामाबाबतचा

पररर्दे माफवत जिल्हा तनयोिन सलमतीकडे पाठव्ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील मनोरुग्णालय
िायावजन्द्ित िरण्याबाबत
(२२)

*

४२६५० श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०१७७ ला

ददनाांि २७ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िलयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

अींबािोगाई (जि.बीड)

येथे

शासनाने को्य्धी

रुपये खचव करुन

मनोरुग्णालयाची इमारत बाींधून पण
ू व झालेली असतानाही मनोरुग्णालय

कायावजन््त न झाल्यामळ
ु े मराठ्ाडा, व्दभव ् इतर परीसरातील रुग्णाींना
उपचाराकरीता पण
ु े येथे िा्े लागते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरील

इमारतीचे

बाींधकाम

पण
ू व

हो्न
ु ही

ही

इमारत

्ापराव्ना पडुन असल्यामळ
ु े शासनाचे को्य्धीचे नक
ु सान होत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुग्णालय कधीपयंत कायावजन््त होणार आहे तसेच उक्त

प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ्

त्यानर्
ीं ाने रुग्णालय कायावजन््त होण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मराठ्ाडा ् पररसरातील रूग्ण पण
ु े येथील मनोरूग्णालयात तर

व्दभावतील रूग्ण नागपरू येथील मनोरूग्णालयात उपचार घेतात.
(२) हे खरे नाही.

इमारतीच्या पदहल्या ्प्प्याचे बाींधकाम पण
ू त्व ्ास आले असन
ू

दस
ु ऱया ्प्प्यातील मख्
ु य इमारतीचे अनर्
ु धीं गक कामे प्रगतीपथा्र आहे त. माहे

ऑगस््, २०१८ अखेर पयंत इमारत हस्ताींतरीत करणार असल्याचे सा्वितनक
बाींधकाम व्भागाने कळव्ले आहे .
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(३) रुग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम पण
ू व झाल्या्र याकरीता आ्श्यक
उपकरणे, साधनसामग्र
ु ी उपलब्ध करण्याबाबत आणण पदतनलमवती करण्याबाबत
कायव्ाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या जातननहाय
जनगणना ि इतर मागण्याबाबत
(२३)

*

४१४४५ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय विमक्
ु त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ददनाींक ११ एवप्रल ते ११ मे, सींव्धातनक न्याय यात्रा काढून
एस.सी,

एस.्ी.

प्रमाणे

ओबीसी

समािाचीसद्ध
ु ा

िाततनहाय

िनगणना

करण्यात या्ी अशी मागणी ओबीसी सींघ्नेकडून माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये
्ा त्यादरम्यान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ओबीसी समािासाठी ्ेगळी तरतद
ू द्या, फुले दाम्पत्याना
भारतरत्न परु स्कार द्या, भ्क्या व्मक्
ु ताींना कक्रमीलेअर मधून ्गळा,
पदोन्नतीमर्धये

ओबीसीींना

आरक्षण

लागू

करा

इत्यादी

मागण्या

हया

सींव्धातनक न्याय यात्रेच्या मार्धयमातन
ू करण्यात आल्या, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, शासन या मागण्याींसद
ीं भावत केंद्र शासनाकडे पाठपरु ा्ा करणार
काय ् त्याबाबत नेमके धोरण काय आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) सदरहू मागणीचे तन्ेदन या व्भागास प्राप्त झाल्याचे
ददसन
ू येत नाही. ओ.बी.सी. समािाची िनगणना हे व्र्य केंद्र शासनाशी
तनगडीत आहे .
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(२), (३), (४) ् (५) सदरहू मागण्याचे तन्ेदन प्राप्त झाल्यानींतर यासींदभावत
योग्य ती कायव्ाही करण्यात येईल.
करण्यात

भ्क्या
येते

व्मक्
ु ताींना

की,

याबाबत

कक्रमीलेअर
राज्य

कायव्ाहीसाठी पाठव्ण्यात आलेला आहे .

मधून

मागास्गव

्गळण्याबाबत
आयोगाकडे

नमद
ू

प्रस्ता्

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

हणेगाि (ता.दे गलरू , जज.नाांदेड) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
ररक्त पदे ि औषधाांचा तुटिडा असल्याबाबत

(२४)

*

४२२११ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) हणेगा् (ता.दे गलरू , जि.नाींदेड) येथील प्राथलमक आरोग्य केंद्रात कमवचारी

् और्धाींचा त्
ु ्डा असल्याने रुग्णाींना आरोग्य से्ेचा लाभ लमळत
नसल्याचे ददनाींक १० मे, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आठ आरोग्य उपकेंद्रासह ५० ते ६० खेडग
े ा्ात
एक लशकाऊ ्ैद्यकीय अधधकारी असल्याचे आढळून आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

भरण्याबाबत

्

आले

्

रुग्णाींना

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

आरोग्य

कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

सदर

से्ेचा

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

रुग्णालयातील

लाभ

ररक्त

लमळण्याबाबत

पदे

कोणती
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डॉ. ददपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

ई-और्धीच्या अह्ालानस
ू ार और्धी/सादहत्यापैकी ४ ते ५ और्धे

्गळता सींस्थाींच्यास्तरा्र और्धे उपलब्ध आहे त. तसेच हाफककन बायो

फामाव माफवत एकूण १०३ और्धे ् सादहत्याचा परु ्ठा राज्यस्तरा्रुन
निीकच्या काळात होणार आहे .

तसेच प्राथलमक आरोग्य केंद्रातील १४ पदाींपक
ै ी फक्त और्ध तनमावण

अधधकाऱयाींचे पद ररक्त आहे.
(२) हे खरे नाही.

उपकेंद्रामर्धये ्ैद्यकीय अधधकारी हे पद मींिूर नाही. उपकेंद्रामर्धये

आरोग्य से्क ् आरोग्य सेव्कामाफवत त्याींच्या कायवक्षेत्रातील िनतेला
आरोग्य से्ा परु व्ल्या िातात.
(३)

सदर ्गव-३

व्भागाच्या

ग्रामव्कास

् ्गव-४ ची

मागवदशवक

व्भाग

पदे

सच
ू नेनस
ु ार

शासन

तनणवय

जिल्हा पररर्दे माफवत ग्रामव्कास

भरण्यात

ददनाींक

येतात.

२४/०८/२०१७

सद्य:जस्थतीत

नस
ु ार

जिल्हा

पररर्दे तील ्गव-३ ् ्गव-४ ची ररक्त पदे भरणेबाबत ग्रामव्कास व्भाग
माफवत ऑनलाईन भरती प्रकक्रया राबव्ण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील पररचारीिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२५)

*

४२९३६ श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासकीय रुग्णालयातील सामान्य कक्षामर्धये तीन रुग्णाींच्या मागे

एक पररचाररका असणे गरिेचे असताना अपऱु या पररचारकाींअभा्ी राज्यातील
शासकीय रुग्णालयात ५० रुग्णाींच्या दे खभालीकरीता के्ळ तीन पररचाररका
कायवरत असल्याचे मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२)

असल्यास,

कमवचारी

राज्यातील

असन
ू

सा्वितनक

सम
ु ारे

अडीच

आरोग्य

लाखाहून अधधक पररचाररका
व्भाग ् शासकीय ्ैद्यकीय

महाव्द्यालयात के्ळ २५ हिार पररचाररका काम करीत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, शासकीय रुग्णालयात ५० रुग्णाींच्या दे खभालीकरीता तीन
पररचाररका आणण रात्र पाळीला के्ळ एक पररचाररका तसेच अततदक्षता

व्भागात सात रुग्णाींकरीता एक पररचाररका रुग्णाींची सश्र
ु र्
ू ,
ृ ा करत असन
अपऱू या मनषु यबळामळ
ु े ठाण्यासह राज्यातील स्व पररचाररकाीं्र कामाचा
अततताण होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, खािगी रुग्णालयामर्धये पररचाररका अल्प्ेतना्र काम करीत

असन
ू , त्याींना शासकीय ् खािगी रुग्णालयात कामाच्या दठकाणी डॉक््र,
रुग्ण,

रुग्णाींचे

नाते्ाईक

कींम्पाऊींडर

याींच्याकडून

शाररररक,

मानलसक

त्रासालाही सामोरे िा्े लागत असन
ू तर ग्रामीण भागात दै नदीं दन कामाबरोबर,
लसीकरण, कु्ूींब कल्याण, प्रसत
ु ी इ. कामाींचा भारही पररचाररकाीं्र आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

चौकशीच्या

उपरोक्त प्रकरणी

अनर्
ीं ाने
ु ग

राज्यातील

शासनाने चौकशी

पररचारकाींची

ररक्त

केली आहे
पदे

काय,

भरण्याबाबत

कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे , नसल्यास, व्लींबाची कारणे
काय आहे त ?

डॉ. ददपि सािांत : (१) ् (२) खरे नाही.

राज्यामर्धये सा्वितनक आरोग्य व्भागाींतगवत व्व्ध शश्र
ु र्
ृ ा से्ेतील

पररचाररकाींची एकूण २४,८८३ मींिूर पदे असन
ू त्यापैकी सद्य:जस्थतीत २१,८४७

इतकी पदे भरलेली ् ३०३६ पदे ररक्त आहे त. तसेच, ्ैद्यकीय लशक्षण

व्भागाींतगवत पररचारकाींच्या स्व सीं्गावतील लमळून १०,१४२ पदे भरलेली
आहे त.

(३) ् (४) हे खरे नाही.

याबाबत तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तथावप, ललसकरण, कु्ूींब

कल्याण, प्रसत
ू ी इ. से्ा या ग्रामीण रुग्णालयातील पररचारीकाींच्या दै नदीं दन
कामाचा भाग आहे .
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(५) ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने तत््त: मींिूरी ददलेली असन
ू त्यानस
ु ार

३०३६ पररचारीकाींची ररक्त पदे भरण्याची कायव्ाही सरु
ु आहे . तसेच ्ैद्यकीय
लशक्षण व्भागातील अधधपररचारीकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबतची प्रकक्रया
अींततम ्प्प्यापयंत आलेली आहे .

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

आश्रमशाळे तील िायवरत ि सेिाननित्ृ त शशक्षिाांना
पदिीधर िेतनश्रेणी (बीएड) दे ण्याबाबत

(२६)

*

४३०१७ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय विमक्
ु त

जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जिल्हा पररर्द ् खािगी प्राथलमक शाळे तील कायवरत ्
से्ातन्त्ृ त लशक्षकाींना प्रलशक्षक्षत समिून तनयक्
त्याींना
ु ती ददनाींकापासन
ू
पद्ीधर प्रलशक्षक्षत लशक्षकाींची ्ेतनश्रेणी (बीएड) दे ण्यात या्ी, या शालेय

लशक्षण व्भागाच्या ११ नोव्हें बर, २०११ च्या शासन तनणवयानस
ु ार अनस
ु धू चत
िाती भ्क्या िमातीच्या आश्रमशाळे तील लशक्षकाींनाही हे लाभ दे ण्याबाबत
शासन आदे श तनगवलमत करण्यात आले आहे त काय,

(२) असल्यास, अनस
ु धू चत िाती भ्क्या िमातीच्या आश्रमशाळे तील कायवरत

् से्ातन्त्ृ त लशक्षकाींना जिल्हा पररर्द ् खािगी प्राथलमक शाळे तील
लशक्षकाींप्रमाणे प्रलशक्षक्षत समिन
ू तनयक्
ु ती ददनाींकापासन
ू पद्ीधर प्रलशक्षक्षत
लशक्षकाींची ्ेतनश्रेणी (बीएड) दे ण्याबाबत घेण्यात आलेल्या तनणवयाप्रमाणे लाभ
दे ण्याबाबत शासनाचा व्चार पण
ू व झाला आहे काय ् त्यासाठी व्त्तीय
तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानस
ु ार केलेल्या कायव्ाहीचे स््रुप काय आहे,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) ् (२) होय, याबाबत सामाजिक न्याय ् व्शेर् सहाय्य
व्भागाने ददनाींक २८/०४/२०१४ रोिी शासन तनणवय तनगवलमत केलेला आहे .
(३) ् (४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

आणी (जज.यितमाळ) येथे रॉमािेअर युननट सुरु िरण्याबाबत
(२७)

*

४३१७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आणी-य्तमाळ

(जि.य्तमाळ)

येथील

महामागाव्रील

रस्ते

अपघातग्रस्ताींच्या उपचाराकरीता आणी येथे रॉमाकेअर यतु न् सरु
ु करण्याची
मागणी लोकप्रतततनधीींनी सातत्याने करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबतचा प्रस्ता् मींिूरीकरीता शासनाकडे पाठव्ला आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सदर प्रस्ता् मींिूर करून आणी येथे रॉमाकेअर यतु न्
ु ग
सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.ददपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) ् (३) सन २०११ च्या लोकसींख्ये्र आधारीत नव्न आरोग्य सींस्था सरु
ु
करणे आणण कायावजन््त आरोग्य सींस्थाींचे श्रेणी्धवन करणे याबाबतचा

िोड-बह
ू आणी येथे रॉमा केअर यतु न्
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असन

सरु
ु करण्याची मागणी िोड-बह
ु ार प्रस्ताव्त
ृ त आराखड्यामर्धये तनकर्ानस
करण्याची कायव्ाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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िायांगणे (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचायतीच्या
िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(२८)

*

४३३१७ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्ायींगणे (ता.सींगमेश््र, जि.रत्नाधगरी) ग्रामपींचायतीत सन २०११ ते २०१६
या काला्धीत सरपींचाने गा्ातील व्कास कामे, अींगण्ाडी इमारतीचे
बाींधकाम, सौर पथददप खरे दी

इत्यादी कामाींमर्धये गैरव्य्हार केल्याचे

तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गैरव्य्हार प्रकरणी चौकशी केली असता तालक्
ु याचे
व्स्तार

अधधकारी

(बीडीओ)

गैरव्य्हारास

तनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

सहाय्य

करीत

असल्याचे

(३) असल्यास, उपरोक्त व्स्तार अधधकारी (बीडीओ) याींच्याबाबत अनेक
तक्रारी करुनही बीडीओ्र कार्ाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने गैरव्य्हारास सहाय्य करणाऱया व्स्तार
ु ग
अधधकाऱयाींव्रुर्धद तसेच सरपींच ् सींबधीं धत दोर्ीींव्रुर्धद कोणती कार्ाई केली
्ा करण्यात येत आहे,

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

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४)

या

प्रकरणी

केलेल्या

अतनयलमततेसाठी

सींबधीं धत

ग्रामसे्क

याींना

िबाबदार धरुन त्याींचेकडून कायम अपहाररत रक्कम रुपये २८,६३५/- इतकी

रक्कम ्सल
ू करण्यात आली असन
ू ग्रामतनधीमर्धये िमा करण्यात आली
आहे . तसेच दोन ्ेग्ेगळ्या प्रकरणाींमर्धये प्रत्येक प्रकरणी त्याींची एक
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्ेतन्ाढ पढ
ु ील ्ेतना्र पररणाम न करता एक ्र्ावसाठी रोखण्यात आली
आहे .

सींबधीं धत

तत्काललन

सरपींच

याींचेव्रुर्धद

महाराषर

ग्रामपींचायत

अधधतनयमाच्या कलम ३९(१) अन््ये त्याींना सरपींच पदा्र अपात्र ठरव्ण्यात
आले असन
ू सरपींच पदा्रुन दरू करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

मुांबईतील धचल्रेन एड् सोसायटीने जशमनी
परस्पर भाडेपट्टयािर ददल्याबाबत

(२९)

*

४३४९४ श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मदहला

ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील मानखुदव ् दे ्नार येथील शासनाने ददलेली धचल्रेन एड्
सोसाय्ीची िमीन सींस्थेने परस्पर भाडेपट्टया्र ददल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०१८

मर्धये

सोसाय्ीच्या

्ा

त्यादरम्यान

िलमनी्र

तनदशवनास

अततक्रमणे

होऊन

आली

्ॉ्सव,

असन
ू

बींगले,

धचल्रेन

उभारण्यात आल्याचे तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

एड्

सोसाय्या

(२) असल्यास, सदर धचल्रेन एड् सोसाय्ीच्या िलमनीच्या गैरव्य्हाराची
शासनाने चौकशी केली आहे
त्यानर्
ीं ाने
ु ग

उक्त

काय, चौकशीत काय आढळून आले ्

सोसाय्ीच्या

ताब्यात

असलेल्या

िलमनी

ताब्यात

घेण्याबाबत तसेच िलमनी्रील अततक्रमण तनषकालसत करण्याबाबत कोणती
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.

तत्काललन जिल्हाधधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींच्या ददनाींक २९/०३/१९४०

च्या सनदे नस
ु ार दद धचल्रेन्स एड् सोसाय्ी याींना मानखद
ु व येथील १४० एकर
५ गठ
ुीं े १३ आणे िागा ५० ्र्ावसाठी ललि्र ददली होती.
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२३

सींस्थेकडे आता असलेल्या एकूण ६४ एकर २९ गठ
ुीं े िलमनीपैकी

एकर

िागा

सींस्थेच्या

तनयामक

पररर्दे ने

तनणवय

घेऊन

मल
ु ाींना

शेतीव्र्यक कामकािाचे प्रलशक्षण दे ्न
ू त्याींचे पन
ु ्वसन करण्याच्या उद्देशाने
एकूण पाच व्यक्तीींना सन १९६६ ते १९८१ या दरम्यान पो् भाडे पट्टया्र
ददली

होती.

सदर

िागे्र

सींबधीं धत

व्यक्ती

तसेच,

झोपडपट्टीधारकाींनी

अनधधकृतपणे अततक्रमण केलेले आहे . मात्र सींस्थेच्या ताब्यातील िागे्र
बींगले ् ्ॉ्सव उभारण्यात आलेले नाहीत.

(२) सन १९९० पासन
ू लीि सींपलेली असल्याने सींस्थेने जिल्हाधधकारी, मब
ुीं ई
उपनगर याींचेकडे लीि ्ाढ्न
ू लमळणेबाबतचा प्रस्ता् सादर केला होता. त्या

अनर्
ीं ाने झालेल्या सन
ु ग
ु ा्णीमर्धये जिल्हाधधकारी, मब
ुीं ई उपनगर याींनी ददनाींक
१६/०८/२०१७ ् ददनाींक ०३/०३/२०१८ रोिी आदे श ददलेले असन
ू , सदर
आदे शान््े २३ एकर िागा शासन िमा केलेली आहे ् अततक्रमण काढण्याचे
आदे श ददलेले आहे त.

सदर आदे शाव्रुद्ध अततक्रमणधारक श्री.रामिी ्ाींक ् श्री.पी.व्ही.

सोलींकी याींनी केलेल्या अवपलासींदभावत तनणवय दे ताना अपर आयक्
ु त, महसल
ू

कोकण व्भाग याींनी जिल्हाधधकारी मब
ुीं ई याींचे आदे श कायम ठे ्ले आहे त.
सदर आदे शाव्रुद्ध दद धचल्रेन्स एड् सोसाय्ीतफे तसेच, एक

अततक्रमणधारक श्री.रामिी ्ाींक याींनी मा.महसल
ू मींत्री याींचेकडे अवपल दाखल
केले आहे . तसेच, एक अततक्रमणधारक श्री.मोहन गोहील याींनी मा.उच्च
न्यायालय, मब
ींु ई येथे रर् वपद्शन दाखल केलेले असन
ू , त्या्र सन
ु ा्णी
सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

नाळा, िसई (जज.पालघर) येथील स्थाननि
समाजिांटिाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(३०)

*

४३५६५ श्री.पररणय र्ुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नाळा, ्सई (जि.पालघर) येथील जिल्हा पररर्दे च्या शाळे मर्धये स्थातनक
समािकीं्क तरुणाींकडून कक्रके्चे सामने भरव्ण्यात येत असल्याने शाळे च्या

लभींतीचे प्लास््र, शाळे चे छप्पर तनघाले असन
समािकीं्क तरुणाींकडून
ू

शाळे तील व्द्याथांना दमदा्ी, लशव्गाळ करणे, शाळे तील आ्ारात मद्यपान
करणे, अजश्लल हा्भा् करुन व्द्या्यांना नाहक त्रास दे ण्याचे प्रकार सरु
ु
असल्याबाबतची तक्रार स्थातनक लोकप्रतततनधी ् नागरीकाींनी शासनाकडे माहे
एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सदर समािकीं्क तरुणाीं्र कोणती कार्ाई
केली ्ा करण्यात येत आहे,

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

(२) यासींदभावत व्स्तार अधधकारी (लशक्षण) याींच्यामाफवत ग्रामस्थ ् शाळा
व्य्स्थापन सलमती याींची भे् घेऊन बैठकीचे आयोिन केले. गा्ातील
मल
ु ाींकडून शाळे च्या आ्ारात स्
ु ीच्या दद्शी खेळासारख्या प्रकारास मनाई

केली. तसेच शाळे च्या आ्ारात नामतनदे शक फलक ला्न
ू तनयम मोडणाऱया
व्रुर्धद कार्ाई करण्यात येईल ् गा्ातील स्थातनक मल
ु ाींच्या ्ा्रामळ
ु े
काही नक
ु सान झाल्यास सींबधीं धताीं्र कडक कायदे शीर कार्ाई करण्यात येईल

अशी गा्ातील स्थातनक मल
ु ाींना समि दे ण्यात आली आहे . त्यानींतर सदर
शाळे त कुठलाही अनधु चत प्रकार घडलेला नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

मुांबईतील सरोगसी माताांना विविध आजार होत असल्याबाबत
(३१)

*

४३६५१ श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप : सन्माननीय सािवजननि

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

(१) मब
ींु ईतील गो्ींडी, सींिय नगर, लश्ािी नगर, रफीकनगर, तनरीं कारी नगर
हे भाग सरोगसी ‘हब’ म्हणून ओळखले िात असल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल,
२०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सरोगसी

प्रकक्रया

करणाऱयाींकडून

लाखो

रुपये

घेणाऱया

रुग्णालयाींमधून या सरोगे् आईला लमळणारा मोबदला अत्यल्प असतो, तसेच

प्रकक्रयेदरम्यान घ्या्ी लागणारी इींिक्
े शन त्यातन
होणारा शारररीक ्
ू
मानलसक त्रास, मल
ु दगा्ले तर पैसे लमळणार नाहीत हे रुग्णालये ललहून
घेतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यामळ
ु े सरोगसी माताीं्र या स्व गोष्ीींचा व्परीत पररणाम
होऊन त्याींची योग्य काळिी रुग्णालये ् दलाल घेत नसल्याने तरुण ्यातच
या सरोगसी माताींना व्व्ध आिाराींना सामोरे िा्े लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे, नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) ् (४) अशा स््रुपाची कुठलीही तक्रार मब
ींु ई महानगरपाललका तसेच
सींचालक आरोग्य से्ा याींच्याकडे प्राप्त झालेली नाही.

तथावप, महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोग, मब
ुीं ई याींच्याकडे

प्राप्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने अततररक्त मख्
ु ग
ु य सधच्, शालेय लशक्षण व्भाग
याींच्या

अर्धयक्षतेखाली

सलमती

स्थापन

केलेली

लशफारशीनस
ु ार पढ
ु ील कायव्ाही करण्यात येईल.

असन
ू

या

सलमतीच्या

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

मर्धयिती रुग्णालय (ता.उल्हासनगर, जज.ठाणे) येथील
सोनोग्रार्ी मशीन सुरु िरण्याबाबत
(३२)

*

४३७२८ डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू
खशलर्े : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मर्धय्ती रुग्णालय (ता.उल्हासनगर, जि.ठाणे) येथील सोनोग्राफी मशीन
बींद पडली असल्याने या दठकाणी येणाऱया रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे
ददनाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरहू मर्धय्ती रुग्णालयात किवत, कसारा यादठकाणाहून
गोरगरीब, आदद्ासी रुग्ण, गरोदर माता, पोललसाींकडून आलेले कैदी

उपचाराकरीता येत असन
ू सदर सोनाग्राफी मशीन्र दररोि ककमान ४० ते
५० रुग्णाींची तपासणी करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत उक्त मशीन नादरु
ु स्त असल्याने रुग्ण ्

त्याींच्या नाते्ाईकाींच्या त्रासाला डॉक््राींना सामोरे िा्े लागत असन
ू रुग्णाींना
इतर खािगी दठकाणाहून सोनोग्राफी करा्ी लागत असल्याने रुग्णाींना
आधथवक अडचणीला सामोरे िा्े लागते, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उल्हासनगर येथील
मर्धय्ती

रुग्णालयातील

सोनोग्राफी

कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

मशीन

सरु
ु

करण्याबाबत

कोणती

०८/०२/२०१८

पासन
ू

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) ् (२) हे अींशत: खरे आहे .
रुग्णालयाची

सोनोग्राफी

मशीन

ददनाींक

२४/०४/२०१८ पयंत नादरु
ु स्त होती. सदर मशीन ददनाींक २५/०४/२०१८ पासन
ू
कायावजन््त करण्यात आली असन
ू , दररोि ४०-५० रुग्णाींची सोनोग्राफी
करण्यात येत आहे . दरम्यानच्या काळात रुग्णालयातील पो्े बल सोनोग्राफी
मशीनद््ारे रुग्णाींची सोनोग्राफी करण्यात येत होती.
(३) हे खरे नाही.

(४) सद्य:जस्थतीत सदरची सोनाग्राफी मशीन व्य्जस्थतररत्या कायावजन््त
आहे, त्यामळ
ु े चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्भ्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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पुण्यातील िॅनॉलमधन
ू पाणी चोरी होत असल्याबाबत
(३३)

*

४३७९० अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्ु यातील अनेक दठकाणी ्ाहत असलेल्या कॅनॉलच्या तळाच्या खालील

बािस
मोठे तछद्र पाडून ते पाणी पाईपलाईनद््ारे व्दहरीत िमा करुन
ु
व्दहरीमधून ्ँ करद््ारे सदर पाणी गह
ृ तनमावण सींस्था, शेती अथ्ा अन्य
व्या्सातयक कारणासाठी बेकायदे शीरपणे कोणाचीही पर्ानगी न घेता पाणी
चोरीचा व्य्साय सरु
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशाप्रकारे पाणी चोरी करुन दररोि सम
ु ारे २०० ्ँ करपेक्षा
िास्त ्ँ करमधन
ू पाणी चोरी केली िात असल्याचे पा्बींधारे व्भागाला
मादहती असन
व केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय,
ू ही त्याकडे दल
ु क्ष

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींव्रुर्धद कोणती कार्ाई केली ्ा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

विडणी (ता.र्लटण, जज.सातारा) येथील ननरा-उजिा
िालव्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३४)

*

४३८१३ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व्डणी (ता.फल्ण, जि.सातारा) येथील तनरा-उि्ा कालव्याला २५ फा्ा
येथे गळती लागली असल्याने लाखो लल्र पाणी ्ाया िात आहे , तसेच

सदर कालव्याच्या आसपास अनेक लोक्स्त्या असन
कालव्याला गळती
ू
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लागल्याने मोठी दघ
व ना होऊन जिव्तहानी होण्याची शक्यता तनमावण झाली
ु ्
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कालव्याचा पल
ु ् पल
ु ाि्ळील भरा् खचला असन
ू
याबाबत सींबधीं धत व्भागाला कळ्न
व करीत
ू ही पा्बींधारे व्भाग याकडे दल
ु क्ष
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सदर कालव्याची दरु
ु ग
ु स्ती करुन कालव्याच्या दे खभाल,

दरु
व करणाऱया सींबधीं धताीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात
ु स्तीकडे दल
ु क्ष
येत आहे,

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

तनरा-उि्ा काल्ा फा्ा क्र. २५ येथे अल्प प्रमाणात गळती होत

असल्याचे ददनाींक २९/०४/२०१८ रोिी तनदशवनास आले. परीं तु मोठी दघ
व ना
ु ्
होऊन जिव्तहानी होण्याची शक्यता तनमावण झाली, हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) तनरा-उि्ा कालव्या्रील फा्ा क्र. २५ च्या मख
ु ाशी खालील बािूस
कालव्याच्या भराव्यातन
ू होत असलेली गळती बींद करण्यासाठी आ्श्यक ती

उपाययोिना करून होणारी पाणी गळती ददनाींक ३०/०४/२०१८ रोिी तातडीने
थाींबव्ण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े सींबधीं धताीं्र कार्ाई करण्याचा प्रश्न
उद्भ्त नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

येरिडा मनोरुग्णालय (पुणे) येथे रुग्णाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(३५)

*

४३८६७ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) येर्डा मनोरुग्णालय (पण
ु े) येथे मागील चार मदहन्यात रुग्णालयाच्या

दल
व ामळ
ु क्ष
ु े ३० रुग्णाींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान
तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले

तद्नस
ु ार

येर्डा

मनोरुग्णालयातील

मनोरुग्णाींच्या

मत्ृ यस
ू कारणीभत
ू असणाऱयाीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

येर्डा येथील मनोरूग्णालयात िाने्ारी, २०१८ ते एवप्रल, २०१८ या

काला्धीत एकूण ३३ रूग्णाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू सदर मत्ृ यू उपचाराअभा्ी
रूग्णालयाच्या दल
व तेमळ
ु क्ष
ु े झालेले नाहीत. मत्ृ यू झालेल्या स्व रूग्णाींना
्ेळो्ेळी योग्य ते उपचार ् सींदभव से्ा ददलेली होती.

(२) ददनाींक १६ मे, २०१७ च्या शासन तनणवयानस
ु ार मा.जिल्हा न्यायाधीश

याींच्या अर्धयक्षतेखाली अभ्यागत सलमती गठीत करण्यात आली असन
ू
मनोरूग्णालयामर्धये भरती असणाऱया आींतररूग्णाींच्या मत्ृ यब
ू ाबत सलमतीच्या
बैठकीत पररक्षण करून आढा्ा घेण्यात येतो.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

पाांजरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाि) नदीिर नविन
बांधाऱ्याची ननशमवती िरण्याबाबत
(३६)

*

४३८७५ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींिरा (ता.अमळनेर, जि.िळगा्) नदी्रील मड
ु ी ् माींडळ येथे जस्थत
बींधारे तनधी अभा्ी दरु
ु स्ती न केल्यामळ
ु े बींधाऱयाींना गळती लागल्याचे
तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी नव्न बींधारे बाींधकामाचा प्रस्ता् प्रलींबबत
आहे, त्याची कारणे काय आहे त,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने पाींिरा नदी्रील मड
ु ग
ु ी ् माींडळ येथील बींधाऱयाची
दरु
ु स्ती करुन नव्न बींधाऱयाची तनलमवती होणेबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

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

मड
ु ी ् माींडळ बींधारे हे १५ ते १७ व्या शतकातील ्ळण बींधारे

असन
ू , त्यापैकी माींडळ बींधारा सजु स्थतीत आहे . तथावप, मड
ु ी ्ळण बींधारा ्
दोन्ही बींधाऱयाींच्या कालव्याींना दरु
ु स्तीची आ्श्यकता आहे .
(२) नाही.

सदर दठकाणी नव्न बींधारे बाींधण्याचे प्रस्ताव्त नाही.

(३) मड
ु ी बींधारा ् कालव्याच्या दरु
ु स्तीसाठी आ्श्यक अींदािपत्रक तयार
करणेसाठी क्षेबत्रयस्तरा्र अींदािपत्रके करण्याचे प्रस्ताव्त आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

िातळ खोद (ता.राजापूर ि लाांजा, जज.रत्नाधगरी) शशल्परचनेस
पयवटन स्थळाचा दजाव दे ण्याबाबत

(३७)

*

४३८८५ श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कातळ खोद (ता.रािापरू ् लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथे लशल्परचना

आढळल्या असन
ू या लशल्परचना अश्मयग
ु ीन, प्राचीन कालखींडातील तसेच

भारताच्या साींस्कृततक इततहासात बहुमोल भर घालणाऱया असल्याने याचा
समा्ेश पयव्न स्थळाींमर्धये करण्यात येईल असे आश््ासन शासनाने याप्
ू ी
ददले असन
ू ही याबाबत उधचत कायव्ाही करण्यात आली नसल्याचे माहे िून,
२०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

43

(२) असल्यास, सदरहू कातळ लशल्पे अभ्यासकाींचे लक्ष ्ेधून घेणारी असन
ू
हिारो पयव्क या स्थळाला भे्ी दे त असल्याने उक्त स्थळाला पयव्न
स्थळाचा दिाव दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.जयिुमार रािल : (१) प्रश्नाधीन स््रुपाचे आश््ासन ददले असल्याचे

पयव्न व्भागात आढळून आलेले नाही. तथावप, सदर स्थळाींना पयव्नाचा
दिाव दे ण्याबाबत तन्ेदने प्राप्त झाली आहे त.
(२)

प्राप्त

झालेली

तन्ेदने

जिल्हाधधकारी,

रत्नाधगरी

याींना

ददनाींक

१६/०१/२०१२ च्या शासन तनणवयामधील तरतद
ु ीनस
ु ार आ्श्यक ती कायव्ाही
करण्यासाठी पाठव्ण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील िाडी, िस्ती ि ताांडा याांना स्ितांत्र
ग्रामपांचायतीचा दजाव शमळण्याबाबत
(३८)

*

४१७२३ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई ग्रामपींचायत अधधतनयम १९५८ चे कलम ४ अन््ये ग्रामपींचायतीचे

व्भािन अथ्ा न्ीन ग्रामपींचायत स्थापन करणेबाबत ददनाींक ५ फेब्र्
ु ारी,
१९९० रोिी शासन पररपत्रकान््ये सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ्ाडी, ्स्ती ् ताींडा याींना स््तींत्र ग्रामपींचायतीचा
दिाव लमळण्यासाठी उक्त पररपत्रक ् शासन तनणवयातील काही अ्ी िाचक

ठरत असन
ू बींिारा ताींड्याींना स््तींत्र ग्रामपींचायतीचा दिाव लमळण्यासाठी या
िाचक

अ्ी

रद्द

करण्याची

मागणी

लोकप्रतततनधीींनी

प्रधान

सधच्,

ग्रामव्कास व्भाग याींच्याकडे ददनाींक १७ मे, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, बींिारा ताींड्याींना लोकसींख्येच्या प्रमाणात महसल
ू ी दिाव दे णे,
ताींड्याींची लोकसींख्या ३ कक.मी. अींतर यासह इतर अ्ी रद्द करुन बींिारा

ताींड्याींना स््तींत्र ग्रामपींचायतीचा दिाव दे ण्यासाठी अलभयान राब्न
ू तनकर्पात्र
ताींड्याींना स््तींत्र ग्रामपींचायत मींिूर करण्यासाठी शासनाने कोणती कायव्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.

शासन तनणवय क्र. व्हीपीएम २६०३/प्र.क्र.१५४४/पीं.रा.४(२२) ददनाींक

१२ फेब्र्
ु ारी, २००४ तसेच, शासन तनणवय क्र. व्हीपीएम २०११/प्र.क्र.१९१/पींरा-४,
ददनाींक

०४

माचव,

२०१४

मधील

सच
ू ना

व्चारात

घेऊन

ग्रामपींचायत

स्थापनेकरीता भारताच्या सींव्धानाच्या अनच्
ु छे द २४३ च्या खींड (छ) ्
महाराषर ग्रामपींचायत अधधतनयम (सन १९५९ चा अधधतनयम ३) कलम ४
अन््ये गा् िाहीर करण्यात येत.े
(२) हे खरे आहे .

याबाबत मा.व्धानपररर्द सदस्य याींना ददनाींक १९ िन
ू , २०१८

रोिीच्या पत्रान््ये कळव्ण्यात आले आहे .
(३)

प्रचललत

भागासाठी

तरतद
ु ीींनस
ु ार

स््तींत्र

ग्रामपींचायत

ग्रामपींचायतीचे
स्थापन

व्भािन/एकबत्रकरण/बत्रशींकु

करताना,

शासनस्तरा्र

के्ळ

‘महसल
ू ी गा्’ या घ्काचा व्चार करण्यात येतो, ज्या दठकाणी स््तींत्र

ग्रामपींचायत स्थापन करा्याची आहे , ते क्षेत्र महाराषर िमीन महसल
ू
अधधतनयम, १९६६ च्या कलम ४(१) नस
ु ार स््तींत्र महसल
ू ी गा् म्हणन
ू

िाहीर झालेले असले पादहिे. आदद्ासी ककीं ्ा ताींडा या भागाींसाठी ककीं ्ा दोन
गा्ात ३ कक.मी. पेक्षा िास्त अींतर असल्यास लोकसींख्या एक हिार असणे
आ्श्यक असन
स्वसाधारण भागासाठी लोकसींख्या दोन हिार असणे
ू
आ्श्यक आहे .

व्त्त व्भागाच्या शासन पररपत्रक ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ नस
ु ार

राज्याच्या व्त्तव्य्स्थे्र पररणाम होईल ककीं ्ा शासना्र व्त्तीय भार
येणार

असेल

अशा

प्रकरणात

प्रशासकीय

व्भागाींनी

व्त्त

व्भागाशी

व्चारव्तनमय करुन तसेच व्त्त व्भागाची प्
व म
ीं ती घेऊन कायव्ाही
ु स
करण्याबाबतच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
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त्यानस
ु ार ग्रामपींचायत व्भािन/एकबत्रकरण/बत्रशींकु भागासाठी स््तींत्र

ग्रामपींचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्ता्ाीं्र व्त्त व्भागाच्या उपरोक्त
पररपत्रकानस
ु ार कायव्ाही करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

शसव्हील रुग्णालय (ठाणे) येथे निजात शशशांच
ू े
जन्द्मदाखले िेळेत शमळण्याबाबत

(३९)

*

४३२०० श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब

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

लसव्हील

रुग्णालय

(ठाणे)

येथे

न्िात

लशशच
ूीं े

मागील

सहा

मदहन्यापासन
ू चे िन्मदाखले रुग्णालयाच्या योग्य तनयोिनाअभा्ी लमळत
नसल्याचे माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सन २०१८ चे िन्मदाखले ऑनलाईन प्रणालीद््ारे ददले
िातात परीं तु ताींबत्रकदृष्या अडचणी येत असल्यामळ
ु े दाखले तयार होत

नसन
ू िन्मदाखले ्ेळेत लमळत नसल्याने पालकाींना रुग्णालयाच्या फेऱया
माराव्या लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले, तद्नस
ु ार िन्मदाखले ्ेळेत लमळण्याबाबत कोणती
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१), (२) ् (३) जिल्हा रुग्णालय ठाणे येथे न्िात
लशशच
ु े िन्म दाखले ऑनलाईन पर्धदतीने दे ण्याबाबत तनबींधक, िन्म-मत्ृ यू
महानगरपाललका ठाणे याींच्या ददनाींक १२/०९/१७ ् ददनाींक ०८/०१/१८ च्या
पत्रान््ये सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त. त्यानर्
ु गाींने सामान्य रुग्णालय, ठाणे
येथे ऑनलाईन पर्धदतीने िन्मदाखले दे ण्याचे तनयोिन करण्यात आले होते.
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तथावप, यासाठी लशशच
ुीं े िन्म नोंदीची व्हीत मादहती भरताना अडचणी

तनमावण झाल्या होत्या. यास्त् ददनाींक ३०/१२/२०१७ ते ददनाींक ०४/०६/२०१८

पयंत िन्म दाखला दे ण्याचे काम बींद होते. सदर अडचणी दरू झाल्या असन
ू
ददनाींक ५ िन
ू , २०१८ पासन
ू ऑनलाईन दाखले दे ण्याची कायव्ाही सरु
ु झाली
आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यात सोनोग्रार्ी िेंद्र चालविणाऱ्या डॉक्टराांसाठी
तज्ाांची सशमती स्थापन िरण्याबाबत
(४०)

*

श्री.शरद

४२६४९ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त,
रणवपसे,

श्री.अशोि

ऊर्व

भाई

जगताप,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.आनांदराि 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, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े : सन्माननीय सािवजननि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सोनोग्राफी केंद्र चालव्णाऱया एम.बी.बी.एस. डॉक््राींची प्रलशक्षण

् परीक्षा घेण्याकरीता तज्ञाींची सलमती स्थापन करा्ी ् त्या मार्धयमातन
ू
तीन मदहन्यात पररक्षेची प्रकक्रया पण
ू व करा्ी तसेच नलसंग होम तपासणीची
मोदहम हाती घ्या्ी असे मा.स्ोच्च न्यायालयाने शासनाला माहे माचव, २०१८
मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदे श ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मोदहमें तगवत ६६०० नलसंग होमच्या कागदपत्राींमर्धये त्र्
ु ी
असल्यामळ
ु े त्याींना नो्ीसा दे ण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने तज्ञाींची सलमती नेमली आहे काय ् या
सलमतीमर्धये कोणकोणते सदस्य आहे त,
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(४) असल्यास, या सलमतीने ददनाींक ३१ मे अखेर ककती नलसंग होम ्
सोनोग्राफी केंद्राला भे्ी ददल्या आहे त, तसेच नलसंग होम ् सोनोग्राफी
केंद्रामर्धये कोणत्या त्र्
ु ी आढळून आल्या आहे त,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींव्रुर्धद कोणती कार्ाई केली ्ा
ु ग
करण्यात येत आहे , नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
पीसीपीएनडी्ी

प्रलशक्षण

तनयम

२०१४

ची

अींमलबिा्णी

करण्याबाबत मा.स्ोच्च न्यायालयाने शासनास ददनाींक १४/०३/२०१८ रोिी
तनदे श ददले आहे त त्यास अनस
ु रुन सोनोग्राफी सें्र चालव्णाऱया डॉक््राींचे

प्रलशक्षण ् परीक्षा घेणे आ्श्यक आहे . यासाठी तज्ञाींची सलमती नेमणे ्
नलसवग होमची तपासणी करण्याचे मा.स्ोच्च न्यायालयाचे तनदे श नाहीत.
(२) हे खरे नाही.

तथावप, मब
ींु ई नलसंग होम कायद्याींतगवत राज्यातील स्व द्ाखाने

रुग्णालये याींची तपासणीची मोदहम ददनाींक १५/०३/२०१७ ते ३१/०५/२०१७
दरम्यान घेण्यात आली होती ् त्यात ६,७४२ केंद्रामर्धये त्र्
ु ी आढळून आल्या.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

िोयना नदीच्या पाण्याच्या बदल्यात िीज ननशमवती प्रस्तािाबाबत
(४१)

*

४२९८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े,
श्री.जनादव न चाांदरू िर, आकिव.अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष

झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
ु श
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कोयना िलव्द्यत
ु प्रकल्पातन
ू ्ीि तनलमवती झाल्यानींतर शेकडो ्ीएमसी

पाणी अरबी समद्र
ु ात सोडण्यात येत असल्यामळ
ु े सदरचे पाणी कृषणा नदीतन
ू
तेलग
ीं णा राज्यास ददल्यास त्यापो्ी अलमट्टी, नारायणपरू , िरु ाळा, श्रीसैलम
आणण नागािन
ुव सागर या िलव्द्यत
ु प्रकल्पातन
ू महाराषराला आ्श्यक ती

्ीि दे ण्यात येईल, अशा आशयाचा प्रस्ता् तेलग
ीं णाचे पा्बींधारे मींत्री ्ी.
हरीर् रा् याींनी माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान झालेल्या नदीिोड
पररर्दे त माींडला असल्याचे तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्ता्ाचे स््रुप काय आहे , सर्धया अरबी समद्र
ु ात

कोयनेचे ककती पाणी ्ाया िात आहे ् त्याबदल्यात उक्त प्रस्ता्ानस
ु ार
ककती ्ीि लमळणार आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

नदीिोड प्रकल्पाबाबत व्लशष् सलमतीच्या ददनाींक १७/०१/२०१८ रोिी

झालेल्या मागील चौदाव्या बैठकीत नदीिोड प्रकल्पाींबाबत चचाव झाली होती.
सदर बैठकीत मा.मींत्री श्री.्ी.हरीर् रा् याींनी कृषणा पाणी ल्ाद-२ तन्ाडा
नस
ु ार १०० अ.घ.फू. पाणी अलमट्टी धरणास ददल्याबद्दल त्याचे मत माींडल्याचे
ददसते. कोयना िलव्दयत
ु प्रकल्पासाठीच्या पाण्याबाबत उल्लेख नाही.
(२) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

िेंद्र शासनाने विविध उपिराच्या (सेस) मार्धयमातून िसूल िेलेल्या
महसूलाची रक्िम अखधचवत रादहल्याबाबत

(४२)

*

४२१६५ श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) केंद्र शासनाने मागील तीन ्र्ावत व्व्ध उपकराच्या (सेस) मार्धयमातन
ू
३.९४ लाख को्ी इतक्या ्सल
केलेल्या उपकराच्या महसल
ू
ू ापैकी फक्त

२.३२ लाख को्ी खचव केले असन
ू उ्वररत १.६२ लाख को्ी इतकी रक्कम
कोणत्याच योिने्र खचव केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे व्चारणा केली
आहे काय तसेच केंद्र शासनाकडून काय प्रततसाद लमळाला आहे,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी ्ा केंद्र शासनाकडे व्चारणा केली
नसल्यास व्लींब लागण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ् (२) सदर व्र्य केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत
येत असल्यामळ
ु े ददनाींक २९/०६/२०१८ रोिीच्या पत्रान््ये केंद्र शासनाकडून
मादहती मागव्ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

अहमदनगर येथील स्थाननि स्िराज्य सांस्थाांमर्धये अपहार झाल्याबाबत
(४३)

*

४२२०४ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अहमदनगर

येथील

स्थातनक

स््राज्य

सींस्थाींमधील

३६

हिार

७९३ प्रकरणात सन २०१७-१८ पयंत ि्ळपास ३२७ को्ी ६१ लाख ४१ हिार
५९६ रुपयाींचा अपहार झाल्याचे माहे एवप्रल मदहन्याच्या दस
ु ऱया आठ्ड्यात
तनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

स्थातनक

तनधी

लेखापरीक्षा

व्भागाने

केलेल्या

लेखापररक्षणातन
ू उक्त बाब तनदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् इतक्या मोठ्या रकमेचा अपहार करणाऱया अधधकारी ्
कमवचाऱयाींव्रुर्धद कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) ् (२) हे अींशत: खरे
जिल््यामधील स्थातनक स््राज्य सींस्थाींमर्धये एकूण
रुपये १०,८९,१६,२१२.९६/-

आहे . अहमदनगर

९२१

प्रकरणाींमर्धये

इतकी अपहारीत रक्कम आहे . सदरची बाब

स्थातनक तनधी लेखापरीक्षा व्भागाने केलेल्या लेखापररक्षणातन
ू तनदशवनास
आलेली आहे .

(३) ् (४) ग्रामव्कास व्भागाच्या अधधपत्याखालील जिल्हा पररर्दा, पींचायत
सलमत्या ् ग्रामपींचायती या स्थातनक स््राज्य सींस्थाींचे स्थातनक तनधी
लेखापरीक्षा

सींचालनालयाकडून

तनघणाऱया

अपहाराच्या

आ्श्यकतेनस
ु ार

लेखापरीक्षण

रकमेबाबत

प्रशासकीय

तसेच

झाल्या्र

सींबधीं धत

फौिदारी

लेखापरीक्षणाींतगवत

िबाबदार

स््रुपाची

कमवचाऱयाीं्र

कार्ाई

करुन

अपहारीत रक्कम ्सल
करण्याची कायव्ाही सींबधीं धत स्थातनक स््राज्य
ु
सींस्थेकडून करण्यात येत.े गींभीर प्रकरणे त्या त्या ्र्ावच्या लेखापन
ु व्वलोकन
अह्ालामर्धये
सलमतीसमोर

अींतभत
ूव

सादर

करण्यात

झाल्या्र

येतात

पींचायती

्सल
ु ीची/दीं डात्मक कायव्ाही करण्यात येत.े

्

ही

राि

प्रकरणे

सलमतीच्या

पींचायती

राि

तनदे शानस
ु ार

नागरी स्थातनक सींस्थाींशी सींबधीं धत ७७ प्रकरणासींदभावत तनयमानस
ु ार

कायव्ाही

करण्याबाबत

जिल्हाधधकारी,

व्भागामाफवत तनदे श दे ण्यात आले आहे त.

अहमदनगर

याींना

नगरव्कास

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

िसई-िाडा (जज.पालघर) तालक्
ु याांना जोडणारा भाशलिली-ननांबिली या
रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे िाम पूणव िरण्याबाबत

(४४)

*

श्री.ख्िाजा

४१९०९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.राहुल नािेिर,
बेग,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.नरें द्र

पाटील :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) ्सई-्ाडा (जि.पालघर) तालक्
ु याींना िोडणारा भालल्ली-तनींब्ली या

रस्त्याचे काम अपण
ू व जस्थतीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सदर रस्त्याचे काम अपण
ु ग
ू व ठे ्णाऱया ठे केदारा्र
कार्ाई करुन सदर रस्त्याचे काम पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली
्ा करण्यात येत आहे,

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

(२) सदर कामास ददनाींक ३१/०३/२०१८ पयंत मद
ु त्ाढ मींिूर करण्यात आली
होती. तथावप, ददलेल्या मद
ु तीत काम पण
ू व न केल्यामळ
ु े ददनाींक ०१/०४/२०१८
पासन
कींत्रा्दारास रुपये ३०००/- प्रततददन नक
ू
ु सान भरपाई म्हणून दीं ड

आकारण्यात आला आहे . सदर काम ददनाींक ३०/०६/२०१८ पयंत पण
ू व करण्याचे
तनयोजित आहे .

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

मांब
ु ईत रक्ताक्षयाच्या रुग्णाांमर्धये िाढ झाल्याबाबत
(४५)

*

४३६३४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत रक्ताक्षयाच्या रुग्णाींमर्धये ्ाढ झाल्याचे माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रक्ताक्षयाचे रुग्ण मब
ींु ईपेक्षा स्ावधधक पण्
ु यात असन
ू ददनाींक

१ एवप्रल, २०१७ ते ३१ माचव, २०१८ या काळात ८ हिार ४३५ रुग्णाींची नोंद

झाली आहे तसेच राज्यात उपरोक्त काला्धीत ७८ हिार १४३ रुग्ण आढळून
आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात
काय

आढळून

आले

्

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

रक्ताक्षयाच्या

रुग्णामर्धये

होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

घ्
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डॉ. ददपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) ् (३) ररपोद्ं ग करणाऱया सींस्थाींमर्धये ्ाढ झाल्यामळ
ु े रक्तक्षयाच्या
रुग्णाींमर्धये ्ाढ झाल्याचे ददसन
ू आले आहे . HMIS (Health Management
Information System)

च्या अह्ालानस
ु ार पण
ु े जिल््यामर्धये ददनाींक

१ एवप्रल, २०१७ ते माचव, २०१८ या दरम्यान एकूण ५,८६५ गींभीर रक्तक्षय
असलेल्या गरोदर माता आढळून आल्या असन
ू मब
ुीं ई महानगरपाललकेत याच

काला्धीत एकूण ५,२६७ गींभीर रक्तक्षय असलेल्या गरोदर माता आढळून
आल्या. राज्यात सन २०१७-१८ मर्धये ७५,२३५ गरोदर माताींमर्धये गींभीर
रक्तक्षय आढळून आले आहे त. केंद्र शासनाच्या मागवदशवक सच
ू नाींनस
ु ार
रक्तक्षयाच्या रुग्णाींमर्धये घ् होण्यासाठी NIPI (National Iron Plus

Initiative) या कायवक्रमाींतगवत पढ
ु ीलप्रमाणे प्रततबींधात्मक लोहयक्
ु त गोळया /
और्धे दे ण्यात येतात.

१. ६ ते ५९ मदहन्यातील बालकाींना आठ्ड्यातन
ु दोनदा
२. ५ ते १० ्र्ावतील बालकाींना आठ्ड्यातन
ु एकदा

३. १० ते १९ ्र्ावतील ककशोर्यीींना आठ्ड्यातन
ु एकदा

४. गरोदर माताींना गरोदरपणात १८० गोळया (दररोि एक)

५. स्नतदा माताींना प्रसत
ू ीपश्चात १८० गोळया (दररोि एक)

६. १५ ते ४९ ्र्ावतील गरोदर ् स्तनदा नसलेल्या मदहलाींना
आठ्ड्यातन
ु एकदा

या व्यततररक्त गरोदर माताींना रक्तक्षय असल्यास दररोि दोन

गोळया दे ण्यात येतात तसेच तीव्र रक्तक्षय असल्यास इींिेक्शन आयनव
सक्र
ु ोि दे ण्यात येत.े
•

िींतामळ
ु े होणाऱया सींभाव्य रक्तक्षयाकरीता ्र्ावतन
ु दोनदा िींतनाशक

•

गरोदरपणात माता ् बालकाींच्या पोर्णाबाबत आरोग्य लशक्षण,

मोदहम राब्न
ू िींतनाशक गोळी दे ण्यात येत.े
समप
ु दे शन ् मागवदशवन करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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भांडारा जजल््यातील गोसीखद
ु व शसांचन प्रिल्पाबाबत
(४६)

*

४२५२५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यातील गोसीखुदव लसींचन प्रकल्पाचे काम पण
ू व हो्न
ू त्यास

३० ्र्ावचा काला्धी उल्ूनही के्ळ १९ ्क्के लसींचन होत असन
ू काल्ा ्

व्तररकेची कामे प्रलींबबत असल्याने खरीप हीं गामात शेतकऱयाींना पाणी
उपलब्ध होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१८-१९ करीता सदर कामाकरीता शासनाने ककती तनधी
उपलब्ध करून ददला आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) गोसीखुदव प्रकल्पाचे काम १९८८ मर्धये म्हणिेच

३० ्र्ाव आधी सरु
झाले. तनधीच्या अभा्ामळ
ु
ु े १९८८ ते १९९८ या
१० ्र्ावच्या काळात सींथगतीने कामे सरु
ु होती. १९९८ पासन
ु आ्श्यक तनधी

प्राप्त झाल्यामळ
ु े कामे सरु
ु होऊन प्रकल्पाची घळभरणी २००८ मर्धये पण
ू व
करण्यात आली. परीं तु प्रकल्पग्रस्ताींचा पन
ु ्वसनास असलेला व्रोध, यामळ
ु े
िलाशयात िून, २०१७ अखेरपयंत ५४ ्क्के पाणीसाठा तनमावण करण्यात
आलेला आहे . प्रकल्प अद्याप बाींधकामाधीन असन
ू व्तरण प्रणालीची कामे

प्रगती पथा्र आहे . ्ैधातनक मींिरु ी, भस
ीं ादन, पन
ु प
ु ्वसन, सींकल्पने इत्यादी
मधील व्लींब तसेच सरु
ु ्ातीचे काळातील परु े सा तनधी प्राप्त न झाल्यामळ
ु े
प्रकल्प

पण
ू व

होण्यास

भस
ीं ादनाकरीता
ु प

व्लींब

येणाऱया

झाला

अडचणीमळ
ु े

आहे .

तसेच

प्रकल्पाींच्या

खािगी

एकुण

्ा्ाघा्ीने

२५०८००

हे .

प्रस्ताव्त लसींचन क्षमतेपक
ै ी माचव, २०१८ अखेर ६८२०२ हे . (२७ ्क्के) लसींचन
क्षमता तनमावण झालेली आहे . या प्रकल्पाींतगवत ८० व्खींडीत तनव्दाचे नव्याने

तनव्दा करुन लशल्लक असलेली कामे पण
ू व करण्याचे तनयोिन आहे .

सद्य:जस्थतीत मख्
ु य कालव्याची, अपण
ू व कामे ् व्तरण व्य्स्थेची उ्वररत
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कामे पण
ू व करणेत येत असल्याने रब्बी ् उन्हाळी हीं गामामर्धये तनलमवत लसींचन
क्षमतेला पाणी दे ता येणार नाही. आता केंद्र शासनाकडुन PMKSY अींतगवत ्

राज्याचा दहस्सा NABARD LOAN माफवत या प्रकल्पास अथवसहाय्य प्राप्त
होत असन
ू प्रकल्प माचव, २०२१ पयंत पण
ू व करण्याचे तनयोजित आहे .

(२) ्र्व २०१८- १९ करीता रुपये ७०० को्ी तनधीची तरतद
ु करण्यात आली
असन
ू मागील ्र्ावची लशल्लक रुपये ६७१.९६ असे एकूण रुपये १३७१.६९
को्ीचे तनयोिन ्र्व २०१८-१९ करीता करण्यात आलेले आहे .

(३) प्रकल्पाची कामे बऱयाच काला्धीसाठी रें गाळलेली रादहल्यामळ
ु े (Time
Overrun)

प्रकल्पाच्या

ककीं मतीमर्धये

्ाढ

झाली.

त्यानस
ु ार

प्रकल्पाचे

रुपये १८४९४.५७ को्ीचे तत
ु ाररत अींदािपत्रकास शासनाने ददनाींक
ृ ीय सध
२१/०९/२०१६

रोिी

प्रशासकीय

मान्यता

प्रदान

केली

आहे .

प्रामख्
ु याने

भस
ीं ादनाच्या अडचणीमळ
ू प
ु े शासनाच्या धोरणाींतगवत खल्
ु या कालव्याव्िी बींद

पाईपलाईनव्दारे व्तरण व्य्स्था करण्यात येत असन
ू प्रकल्पासाठी परु े सा
तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्नच उद्भ्त नाही.

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

नागपरू येथील प्रादे शशि मनोरुग्णालयात उपचाराथव
असलेल्या रुग्णाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४७)

*

४१३०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

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

(१) नागपरू येथील प्रादे लशक मनोरुग्णालयात उपचाराथव असलेल्या रुग्णाींपक
ै ी
४ रुग्णाींचा २० दद्साींत मत्ृ यू झाला असल्याची बाब तनदशवनास आली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मनोरुग्णालयात ्र्वभरात ि्ळपास २४ ते २६ रुग्णाींचा
मत्ृ यू झाला असन
ू रुग्णालय प्रशासनाच्या तनषकाळिीपणामळ
ु े रुग्णाींचे मत्ृ यू
होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने रुग्णाींच्या मत्ृ यस
ु ग
ू िबाबदार असलेल्या
रुग्णालय प्रशासनातील अधधकारी ् कमवचाऱयाींव्रुर्धद कोणती कार्ाई केली
्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) ् (२) हे खरे आहे .

ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ ते ३१ माचव, २०१८ या काला्धीत एकूण

२२ मनोरुग्णाींचे मत्ृ यू झालेले असन
ू सदर मत्ृ यू उपचाराअभा्ी रुग्णालयाच्या

दल
व तेमळ
ु क्ष
ु े झालेले नाहीत. मत्ृ यू झालेल्या स्व रुग्णाींना ्ेळो्ेळी योग्य ते
उपचार ् सींदभव से्ा ददलेली होती.

(३) ददनाींक १६ मे, २०१७ च्या शासन तनणवयानस
ु ार मा.जिल्हा न्यायाधधश
याींच्या अर्धयक्षतेखाली अभ्यागत सलमती गठीत करण्यात आली असन
ू
मनोरूग्णालयामर्धये भरती असणाऱया आींतररूग्णाींच्या मत्ृ यब
ू ाबत सलमतीच्या
बैठकीत पररक्षण करून आढा्ा घेण्यात येतो.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यात वित्त विभागाांतगवत येणाऱ्या लेखाधधिारी आ ण सहाययि
लेखाधधिाऱ्याची पदे ररक्त असल्याबाबत
(४८)

*

४२७०२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

व्त्त

व्भागाींतगवत

घेण्यात

येणाऱया

लेखाधधकारी

आणण

सहाय्यक लेखाधधकाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने या पदाच्या तनयक्
ु तीसाठी
व्व्ध व्भागातील कमवचाऱयाींची माहे मे, २०१५ मर्धये एमपीएससीद््ारे

परीक्षा घेण्यात आली असन
ू या पररक्षेत एकूण ३०२ कमवचारी पास झाले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उत्तीणव झालेल्या कमवचाऱयाींपक
ै ी काहीींना २ ्र्ावनत
ीं र तनयक्
ु त
केले असले तरीही अद्यापी ११६ पात्र कमवचाऱयाींना तनयक्
ु त केले नसल्याने
सदर कमवचारी तनयक्
ु तीच्या प्रततक्षेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात अद्यापही व्भागाींतगवत येणाऱया लेखाधधकारी आणण
सहाय्यक लेखाधधकारी पदाची ५१९ पदे ररक्त असन
ू उक्त ररक्त पदाीं्र माहे

मे, २०१५ मर्धये उत्तीणव झालेल्या कमवचाऱयाींना तनयक्
ु त न करण्याची
स्वसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय

आढळून

आले,

तद्नस
ु ार

तनयक्
ु तीच्या

प्रततक्षेत

असलेल्या

पात्र

कमवचाऱयाींना तनयक्
ु ती दे ण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे , “महाराषर व्त्त ् लेखा से्ा
्गव-३ परीक्षा, सहाय्यक लेखा अधधकारी” या परीक्षेत एकूण २७९ कमवचारी
उत्तीणव झाले आहे त.

(२) अींशत: खरे आहे, अद्यापी १२२ कमवचारी तनयक्
ु तीच्या प्रततक्षेत आहे त.

(३) ् (४) सद्य:जस्थतीत सहायक लेखा अधधकारी ् लेखा अधधकारी सीं्गावत
अनक्र
ु मे २०९ ् १६० अशी एकूण ३६९ पदे ररक्त आहेत.

सहायक लेखा अधधकारी सीं्गावतील श्रीमती स्
ु णाव सींत ् इतर याींनी

मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मब
ुीं ई येथे दा्ा दाखल केला आहे .
मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणाने सदर दाव्याचा तनणवय शासनाच्या

व्रोधात पारीत केला आहे . सदर तनणवयाच्या व्रोधात शासनाने मा.उच्च

न्यायालय, मब
ींु ई येथे रर् वप्ीशन दाखल केली असन
ू प्रकरण न्यायप्रव्ष्

आहे . त्यामळ
ु े तनयक्
ु तीच्या प्रततक्षेत असलेल्या कमवचाऱयाींना तनयक्
ु ती दे ता
येणे शक्य नाही.

(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.
-----------------
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राज्यातील चारही प्रादे शशि मनोरुग्णालयातील
ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४९)

*

४३८५२ श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि

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

(१) राज्यातील आरोग्य व्भागाच्या चारही प्रादे लशक मनोरुग्णालयात २ हिार
१९६ पदे मींिरू असन
ू त्यापैकी ५७३ पदे अिन
ू ही ररक्त असल्याचे माहे मे,
२०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चार प्रादे लशक मनोरुग्णालयाींपक
ै ी रत्नाधगरी ्गळता
अन्य तीन दठकाणी हीं गामी डॉक््राींकडून रुग्णालयाींचा कारभार चालव्ण्यात
येतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याचे मानलसक आिारा्रील उपचाराचे एकूण बिे्

रुपये ६ को्ी १४ लाख असताना प्रत्यक्षात रुपये १ को्ी ४० लाख खचव
झाल्याचे कळते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रादे लशक
मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे
करण्यात येत आहे ,

भरण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

सन

तरतद
ु ीपैकी

२०१७-१८

मानलसक

मर्धये

मानलसक

आिारा्रील

आिारा्रील

उपचारासाठी

उपचारासाठी

और्धाकरीता

प्राप्त

रुपये

३,११,३३,१४१/- इतके अनद
ु ान होते. त्यापैकी रुपये ३,०७,४३,७९३/- इतका खचव
झाला आहे .

(४) ग् अ च्या पदाींबाबत लोकसे्ा आयोगाकडे ् शासनस्तरा्र पदे

भरतीची कायव्ाही सरु
ु आहे. ग्-क ची पदे उपसींचालक स्तरा्र आणण ग्ड ची पदे प्रादे लशक मनोरूग्णालय स्तरा्र भरण्याची कायव्ाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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मौजे उपिळे (िदमिाडी) (ता.शशराळा, जज.साांगली) येथील
मोरणा नदीपात्रात नविन पूल बाांधण्याबाबत
(५०)

*

४३८७८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खशलर्े, श्री.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे उप्ळे (कदम्ाडी) (ता.लशराळा, जि.साींगली) येथील उप्ळे ते
लशराळा

(ग्रा.मा.क्र.३१)

या

रस्त्या्रील

मोरणा

नदीपात्रात

नव्न

पल
ू

बाींधण्याबाबत जिल्हा तनयोिन सलमतीकडून मान्यता, तनकर् ् तनधीची
उपलब्धता करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पल
ू ाबाबत जिल्हा तनयोिन सलमती मान्यता दे ऊन
तनकर् तनजश्चत केले आहेत काय, या कामासाठी तनधी उपलब्ध करण्यात

आला आहे काय, ककती काला्धीत न्ीन पल
ू ाचे बाींधकाम पण
ू व करण्यात
येणार आहे,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पल
ू ाचे
बाींधकाम पण
ू व करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

(२) ् (३) लशराळा तालक्
ु याच्या दठकाणी िाण्यासाठी कदम्ाडी उप्ळे

तड्ळे या गा्ातील लोकाींना ग्रामीण मागव क्र. ३१ हा ि्ळचा मागव उपलब्ध
आहे .

तथावप,

ग्रा.मा.

३१

्र

सद्या

मोरणा

नदी्र

पल
ू

नसल्याने

पा्साळ्यात ् इतर ्ेळी मोरणा धरणातन
पाणी सोडल्यानींतर ्ारीं ्ार
ू
्ाहतक
ू खींडीत होते. ही ्स्तजु स्थती आहे .

सन २०१८-१९ चे जिल्हा ्ावर्वक योिना प्रारुप आराखडा, ग्रामीण

रस्ते-पल
ु ् मोऱया मधून सदर पल
ु ाचे बाींधकाम जिल्हा पररर्दे माफवत जिल्हा
्ावर्वक योिनेकडे प्रस्ताव्त केले आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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राज्यात जांगलाांना लागत असलेल्या िणव्याबाबत
(५१)

*

४१८२९ श्री.जयांत पाटील, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर,

श्री.आनांदराि पाटील : ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर

ठे िण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न
क्रमाांि ३०५९१ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

मागील

्र्वभरात

िींगलामर्धये

लागलेल्या

आगीच्या

५८४४ घ्नाींमर्धये ३१.८७६ हे क््र ्नक्षेत्र बाधधत झाले असन
ू िींगल पररसरात

शासनाने लोकसहभागातन
लाग्ड करून यासाठी लाखो रूपये खचव
ू ्क्ष
ृ
करून योिना राबव्ल्या िातात, परीं तु िींगलाींना लागणाऱया ्णव्याींमळ
ु े सदर
्क्ष
ृ िळून नष् होण्याच्या प्रकारात ्ाढ होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, व्दभावतील न्ेगा्-नागझरी कॉररडोरमर्धये माहे माचव, २०१८
मर्धये लागलेल्या आगीत ५ हे क््र िींगल नष् झाल्याची तसेच रायगड
जिल््यातील िींगलात ्ण्े लागण्याच्या प्रकारात ्ाढ होत असन
रोहा
ू
(जि.रायगड) तालक्
ु यात माहे मे, २०१८ पयंत ५ ्ेळा िींगलाींना ्ण्े लागन
ू
शेकडो एकर िींगल िळून नष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील िींगलात लागलेल्या ्णव्यामळ
ु े हिारो प्रकारच्या
्नस्पती नष् होऊन ्न्यप्राणीही धोक्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िींगलात लागणाऱया
्णव्या्र तनयींत्रण ठे ्ण्यासाठी अत्याधुतनक सस
ु ज्ि यींत्रणा उभारुन ्ने
सींरक्षणाबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) ् (३) सन २०१७ मर्धये राज्यात िींगलामर्धये

५८८९ ्न्णव्याींची नोंद झाली असन
अशा घ्नाींमर्धये ३२,०६३.६१ हे .
ू
्नक्षेत्र बाधधत झाले आहे . माचव, २०१८ मर्धये न्ेगा्-नागणझरा कॉररडोरमर्धये

आगीच्या ३५ घ्नाींची तसेच मे, २०१८ अखेर रायगड जिल््यातील रोहा
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येथील िींगलात २६ आगीच्या घ्नाींची नोंद झाली आहे . या घ्नाींमर्धये

अनक्र
ु मे १२८.३५ हे . ् १४४ हे . क्षेत्र बाधधत झाले आहे . सदर आगीींचे स््रुप
िलमनी्र सरप्णारी आग या प्रकारातील असल्यामळ
ु े भप
ू षृ ठा्रील ग्त ्
पालापाचोळा िळाला असन
्क्ष
िळालेले नाहीत. तसेच ्न्यप्राण्याींना
ू
ृ

कोणताही धोका उत्पन्न झालेला नाही. ्न्णव्याींच्या घ्नाींची मादहती
लमळताच त्या्र तनयींत्रण लमळव्ण्याच्यादृष्ीने तात्काळ कायव्ाही करण्यात
येत.े
(४)

्न्णव्याीं्र

तनयींत्रण

ठे ्ण्यासाठी

क्षेबत्रय

अधधकारी/कमवचाऱयाींतफे

्नक्षेत्रास तनयलमत भे्ी दे ण्यात येतात, व्भागाने अशा घ्नाींची मादहती

प्राप्ती होण्यासाठी ्ोल फ्री क्र. १९२६ कायावजन््त केला आहे, िींगलातील

्ेग्ेगळया दठकाणी असलेल्या १९३ तनरीक्षण मनोऱयाींचा ्नसींरक्षणासाठी
्ापर करण्यात येत आहे .

तसेच ्नामर्धये अ्ैध क्ाई ् अ्ैध ्ाहतक
ू , ्न्ण्ा या्र

तनयत्रींण ठे ्ण्यासाठी २५१ ्नसींरक्षण कुट्या (Protection Hut) कायावजन््त
केल्या आहे त. राज्यात १२५९५ सींयक्
ु त ्नव्य्स्थापन/ग्राम पररसर व्कास
सलमत्या स्थापन करण्यात आलेल्या असन
त्याींच्याद््ारे
ू

्नाचे अ्ैध

्क्ष
सींरक्षण करणे इत्यादी कामे केली िातात,
ू
ृ तोड, ्न्ण्ा यापासन
आगीपासन
ु

्नाींचे

प्रभा्ी

सींरक्षण

प्रभा्ीपणे

व्हा्े

या

दृष्ीकोनातन
ु

अमरा्ती, नागपरू , ठाणे, धुळे आणण चींद्रपरू ्न्त्ृ ताींत बबनतारी सींदेश
यींत्रणा कायावजन््त आहे त.
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

शमरा भाईंदर महानगरपाशलिेच्या पांडीत भीमसेन जोशी रुग्णालय
(टें भा रुग्णालय) शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत
(५२)

*

४१६६४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) लमरा भाईंदर महानगरपाललकेचे पींडीत भीमसेन िोशी रुग्णालय (्ें भा

रुग्णालय) शासनाच्या ताब्यात घेण्याकरीता ददनाींक ३१ नोव्हें बर, २०१६ रोिी
राज्य मींबत्रमींडळाने ठरा् करुन आदे श तनगवलमत केले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

रुग्णालय

हस्ताींतरीत

करण्याबाबत

ददनाींक

३१ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिी कॉन्रक्् ॲक्् आणण ॲग्रीमें ् ॲक्् यातील
तरतद
ु ी डा्लन
ु सामींिस्य करार करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

करारात

के्ळ

िमीन

हस्तातींरणाबाबत

उल्लेख

करण्यात आला असन
ू पढ
ु ील ३० ्र्ावकरीता भारतीय सा्वितनक आरोग्य
से्ा २०१२ च्या केंद्र शासनाच्या मागवदशवक सच
ू नेनस
ु ार २०० खा्ाींच्या

हॉजस्प्लची व्य्स्था तसेच प्रशासकीय आस्थापना व्र्यक पायाभत
ु सवु ्धा
याबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर करारनामा सदोर् असल्यामळ
ु े रुग्णालयाचे हस्तातींरण

होऊनही करारनाम्यास अद्यापी शासनाची मान्यता नसल्यामळ
ु े लमरा भाईंदर
येथील नागररकाींना ्ैद्यकीय से्ेपासन
ू ्ींधचत रहा्े लागत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानस
ु ार कोणती कायव्ाही करण्यात आली ्ा येत
आहे,

(६) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि साांित : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ् (४)
लमरा-भाईंदर

सदर रुग्णालय िागा, इमारत, साधनसामग्र
ु ी ् पदे यासह

महानगरपाललकेकडून

शासनाकडे

हस्ताींतरीत

करण्याबाबतचा

सामींिस्य करार महानगरपाललका ् उपसींचालक, ठाणे मींडळ ठाणे याींचम
े ाफवत

करण्यात आला असन
ू ददनाींक २४/०५/२०१८ रोिी दय्ु यम तनबींधक कायावलय
येथे

नोंदणी

करण्यात

आलेली

आहे .

सदर

करारनाम्यात

प्रशासकीय,

आस्थापना, पायाभत
ू सवु ्धा इत्यादी आ्श्यक बाबीींचा समा्ेश करण्यात
आला असन
ू सदर रूग्णालयामाफवत नागरीकाींना आरोग्य व्र्यक से्ा दे ण्यात
येत आहे त.

(५) ् (६) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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िाशशम िन विभागातील िनक्षेत्रपाल याांनी
गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(५३)

*

४३५५१ श्री.श्रीिाांत दे शपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ४०२२९ ला ददनाांि ६ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत
सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ालशम ्न व्भागातील ्नक्षेत्रपाल नाींदरु कर याींनी केलेल्या गैरव्य्हार
् गैरकृत्याबाबत मद्द
ु ेतनहाय चौकशी करण्याबाबतची तक्रार शासनाच्या ्न
व्भागाकडे केली असन
ू ्न व्भागाने FST-०६/१७ प्र.क्र.३३४/फ-४ ददनाींक

२०/०६/२०१७ ् ११/०१/२०१८ नस
ु ार झालेल्या तक्रारीबाबत अह्ाल माधगतला
होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्नक्षेत्रपालाीं्र कार्ाई करण्यासाठी श्री.्सींतरा् घा्डे याींनी
ददनाींक १२ माचव, २०१८ रोिी आत्मदहनाची नो्ीस ददली होती, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबधीं धता्र कोणती
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.
(२) होय.

(३) ् (४) मदहला ्नरक्षकाशी गैरकृत्य केल्याच्या तक्रारीबाबत मदहला

अधधकारी तथा सहायक ्नसींरक्षक, सामाजिक ्नीकरण व्भाग, अकोला

याींची चौकशी अधधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. सदर

प्रकरणात श्री.नाींदरु कर, ्नक्षेत्रपाल (प्रा.), ्ालशम हे दोर्ी नसल्याचे आढळून
आले आहे . तथावप, िलतनाच्या रक ्ाहतक
ू ीचे प्रकरण योग्य प्रकारे न
हाताळणे ् अधधनस्त कमवचाऱयाींना मागवदशवन न करणे इत्यादीबाबत मख्
ु य
्नसींरक्षक (प्रा.), य्तमाळ याींच्यामाफवत श्री.नाींदरु कर, ्नक्षेत्रपाल ् सींबधीं धत

्नरक्षक/्नपाल याींच्याव्रुर्धद महाराषर नागरी से्ा (लशस्त ् अवपल)
तनयम १९७९ अनर्
ीं ाने व्भागीय चौकशी करण्याची बाब कायव्ाहीत आहे .
ु ग
-----------------

63

बीड जजल्हा पररषदे तील बबांद ु नामािलीत
अननयशमतता झाल्याबाबत

(५४)

*

४२६५९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्हा पररर्दे तील खुल्या प्र्गावतील अधधकारी/कमवचारी याींच्या बबींद ु
नामा्लीत अतनयलमतता झाल्याचे तनदशवनास आले असन
ू सन २०१३-१४
मर्धये इतर पदाींच्या िागा उपलब्ध असताींनाही अनेकाींच्या आींतरजिल्हा

बदलीने खुल्या प्र्गावच्या िागाीं्र बदल्या करण्यात आल्या असन
ू सन २०१५
मर्धये मागास्गीय िागेची बबींदन
ु ामा्ली तपासण्यात आली असता ती
चुकीच्या पर्धदतीने तपासल्याचा आक्षेप मादहती अधधकाराींतगवत तनदशवनास
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही मदहन्याींपासन
जिल्हा पररर्दे ने ्स्तीशाळा
ु
लशक्षकाींच्या नेमणक
ु ा करताना स्वच खुल्या प्र्गावत केल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय, बीड जिल्हा पररर्दे तील फक्त लशक्षण
व्भागाच्या

आल्या्रून

बबींद ू

नामा्लीत

शासनाने

या

अींशत:

प्रकरणी

चुका

झाल्याची

उपआयक्
ु त

बाब

(आस्थापना),

तनदशवनास

व्भागीय

आयक्
ु त कायावलय औरीं गाबाद याींचे अर्धयक्षतेखाली स्थापन केलेल्या सलमतीने
तपासणी

केल्यानींतर

सध
ु ारीत

बबींदन
ू ामा्ली

परत

व्भागीय

आयक्
ु त,

बदलीने

आलेल्या

औरीं गाबाद मागास्गव कक्ष याींच्याींकडे तपासणीसाठी दे ण्यात आली आहे .
मात्र

सन

२०१३-२०१४

मर्धये

आींतरजिल्हा

कमवचाऱयाींना खल्
ु या प्र्गावच्या िागे्र दशवव्ण्यात आले नाही.
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(२) हे खरे नाही. जिल्हा पररर्दे ने ्स्तीशाळा लशक्षकाींच्या नेमणूका करताना
सींबधीं धत लशक्षक ज्या प्र्गावचा आहे त्या प्र्गावतच त्याींना बबींदन
ू ामा्लीत
सामा्न
ू घेण्यात आले आहे . शालेय लशक्षण ् क्रीडा व्भागाच्या ददनाींक

०१/०३/२०१४ च्या शासन तनणवयातील तरतद
ु ीनस
ु ार सींबधीं धत प्र्गावत बबींद ू
ररक्त नसेल अशा ्स्तीशाळा लशक्षकास त्याच्याच प्र्गावत शन्ू य बबींद्
ू र
ठे ्ण्यात आले आहे .

(३) ् (४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

धळ
ू घाट (जज.अमरािती) रे ल्िे िनपररक्षेत्राांतगवत मजूराांची
खोटी नािे नोंदिून ननधीचा गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(५५)

*

४१५६० श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धूळघा् (जि.अमरा्ती) रे ल््े ्नपररक्षेत्राींतगवत ग्राम पळसकींु डी येथील
काही मिूराींची खो्ी ना्े महाराषर रोिगार हमी योिनेच्या कामा्र नोंद्न
ू
त्याींच्या खोट्या स्या करून तनधीचा गैरव्य्हार करण्यात आल्याची बाब
माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मग्रोरोहयो अींतगवत िे.्ी.सी.एम. दरु
ु स्तीचे काम करण्यात
आले, त्यामर्धये बना्् स्या करून रुपये ३ लाख २९ हिार अधग्रम घेतले,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने दोर्ी अधधकाऱयाीं्र कोणती कार्ाई केली
ु ग
्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

सदर प्रकरणी अधग्रम दे ण्यात आलेला नाही. काही मिूराींची खो्ी

हिेरी दशव्न
त्याींच्या मिूरी रकमेचा अपहार झाल्याचे प्राथलमकदृषट्या
ू
तनदशवनास आले आहे .

(३) सदर प्रकरणी उपव्भागीय अधधकारी, धारणी याींचे चौकशी अह्ालानस
ु ार
काही मिरु ाींची हिेरीपत्रका्र खो्ी हिेरी दशव्न
ू त्याींच्या मिूरी रकमेचा

अपहार झाल्याचे प्रथम दशवनी तनदशवनास आले असन
ू याबाबत सींबधीं धताीं्र
गन्
ु हा दाखल झालेला असन
ू पोलीस तपास सरु
ु आहे . तसेच सींबधीं धत कायवक्रम

अधधकारी याींच्या से्ा समाप्त करण्यात आल्या आहे त. तसेच दोर्ी अधधकारी

/ कमवचाऱयाींव्रुर्धद रोहयो तनयमाींतगवत व्भागीय चौकशी प्रस्ताव्त करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

नाांदेड शहरातील पाणी टां चाई दरू िरण्याबाबत
(५६)

*

श्री.सांजय

४२२१६ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप,
दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.जनादव न

चाांदरू िर :

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) नाींदेड शहराची ्ाढती लोकसींख्या, उद्योग-व्य्साय, पाण्याची ्ाढती
गरि लक्षात घेता व्षणुपरू ी प्रकल्पातील िलसाठा कमी पडत असल्याचे माहे

मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले असन
ू शहरात पाणी ्ीं चाई
तनमावण होऊन सात दद्स परु े ल इतका पाणीसाठा लशल्लक आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने नाींदेड शहरातील पाणी ्ीं चाई दरू
ु ग
करण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

(२) व्षणुपरू ी प्रकल्पातील पाणीसाठा ददनाींक १६/०५/२०१८ रोिी १.८२ दलघमी
ए्ढा होता. काल्ा सल्लागार सलमतीच्या बैठकीतील तनयोिनाप्रमाणे ्

गोदा्री मराठ्ाडा पा्बींधारे व्कास महामींडळाच्या तनयोिनानस
ू ार उर्ध्व
बािूच्या धरणातन
ू पाणी सोडण्यात आले. त्यामळ
ु े शहरासाठी परु े से पाणी
उपलब्ध झाले.

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

मदहलाांच्या लैंधगि छळापासून सांरक्षण िायद्याच्या
अांमलबजािणीसाठी ननधीची तरतूद नसल्याबाबत

(५७)

*

४२९३८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदहला ि
बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मदहलाींचा लैंधगक छळापासन
सींरक्षण (प्रततबींध मनाई ् तन्ारण)
ू

अधधतनयम २०१३ च्या अींमलबिा्णीसाठी सन २०१६-१७ या आधथवक ्र्ावत

कोणतीही आधथवक तरतद
ू करण्यात आली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये
्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामाच्या दठकाणी मदहलाींच्या लैंधगक छळाच्या तक्रारी ्ाढत

असन
ू त्याव्रोधात कायद्याची अींमलबिा्णी के्ळ शहरामर्धयेच नाहीतर
ग्रामीण भागामर्धये प्रभा्ीपणे व्हा्ी, याकरीता कायदा करण्यात आला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रत्येक कामाच्या दठकाणी अींतगवत तक्रार सलमतीची स्थापना

करुन या सलमतीने लैंधगक छळाची प्रकरणे सोडव्णे अपेक्षक्षत असताना,
प्रत्यक्षात अनेक दठकाणी या सलमत्या अजस्तत््ात नाहीत ् ज्या दठकाणी

आहे त, त्याींना तनधीची उपलब्धता होत नाही, त्यामळ
ु े त्याींना प्रलशक्षण ्गव
घेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
ु ग
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१), (२) ् (३) नाही.
कामाच्या

दठकाणी

मदहलाींचा

लैंधगक

छळ

(प्रततबींध

मनाई

्

तन्ारण) अधधतनयम २०१३ च्या अींमलबिा्णीसाठी व्भागामाफवत आधथवक
तरतद
ू करण्यात येत नाही.
कामगार

्रील अधधतनयमाच्या कलम ६ नस
ु ार ज्या दठकाणी १० पेक्षा कमी
आहे त

ककीं ्ा

मालकाव्रुर्धद

तक्रार

आहे

अशा

तक्रारी

जिल्हाधधकाऱयाींमाफवत स्थापन करण्यात आलेल्या स्थातनक तक्रार सलमतीकडे

पाठव्ण्याची तरतद
ू आहे . तसेच या अधधतनयमातील कलम ४ मधील

तरतद
ू ीनस
ु ार प्रत्येक आस्थापनेच्या मालकाने अींतगवत तक्रार सलमती स्थापन
करा्याची

असन
ू ,

या

सलमतीमधील

अशासकीय

सदस्याींना

प्रततददन

रुपये २००/- इतका बैठक भत्ता तसेच प्र्ास खचव अनज्ञ
ु ेय आहे . सदरचा खचव
सींबधीं धत आस्थापनेचा मालक ् जिल्हाधधकारी याींच्याकडून करण्यात येतो.
(४) ् (५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील दमणगांगा-वपांजाळ तसेच पार-तापी-नमवदा
नदीजोड प्रिल्पाबाबत
(५८)

*

४३०८९ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील दमणगींगा-वपींिाळ तसेच पार-तापी-नमवदा नदीिोड प्रकल्प
शासनाने केंद्र शासनाच्या सहकायावने हाती घेण्याचे तनजश्चत केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे स्वसाधारण स््रुप काय आहे ् प्रकल्पाला
ककती खचव येणार आहे ,
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(३) असल्यास, या प्रकल्पामळ
ु े राज्यातील कोणकोणत्या भागाींना लसींचनाचा
फायदा होऊन ककती लसींचन क्षमता ्ाढणार आहे तसेच प्रकल्पाचे काम
केव्हापासन
ू सरु
ु करण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) ददनाींक ३ मे, २०१० रोिी तत्काललन मख्
ु यमींत्री,

महाराषर राज्य, गि
ु रात ् केंद्रीय िलसींसाधन मींत्री याींच्यामर्धये दमणगींगा-

वपींिारा ् तार-तापी-नमवदा या गि
ु रात ् महाराषर राज्यातील आींतरराज्य
नदीिोड योिना सव्स्तर प्रकल्प अह्ाल राषरीय िलव्कास अलभकरण या
केंद्रीय िलसींसाधन मींत्रालयाच्या अधधपत्याखालील स््ायत्त यींत्रणेमाफवत
तयार करण्याच्या अनर्
ीं ाने सामींिस्य करार झालेला आहे .
ु ग
(२)

दमणगींगा-वपींिाळ

योिनेद््ारे

दमणगींगा

खोऱयातील

महाराषराच्या

हद्दीतील ्ा्याला पाणी मब
ींु ई शहराच्या वपण्याच्या पाण्याच्या प्रयोिनासाठी
्ळव्णे हा मख्
ु य उद्देश आहे . राषरीय िलव्कास अलभकरणाने तयार

केलेल्या या योिनेच्या सव्स्तर प्रकल्प अह्ालानस
ु ार प्रकल्पाची ककीं मत
रुपये २७४६.६१ को्ी इतकी आहे .

पार-तापी-नमवदा योिनेत एकूण ६ धरण प्रस्ताव्त असन
या
ू

धरणाींव्दारे उपलब्ध होणाऱया पाण्याचा गि
ु रात राज्यातील सौराषर ् कच्छ

भागात लसींचनासाठी ् वपण्यासाठी करण्याचे तनयोिन आहे . या योिनेची
ककीं मत रुपये १०२२१ को्ी इतकी आहे .

(३) दमणगींगा-वपींिाळा नदीिोड प्रकल्प हा प्रकल्प मब
ींु ई शहराच्या वपण्याच्या
पाण्यासाठी तसेच पार-तापी-नमवदा नदीिोड प्रकल्प हे न्सारी, सरु त, डाींग,
भरुच, सौराषर ् कच्छ भागातील लसींचन ् वपण्याच्या पाण्यासाठी तनयोजित
आहे त.
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्रील प्रकल्प अह्ालाींच्या अनर्
ीं ाने योिनाींचे कामाबाबत महाराषर,
ु ग

गि
ु रात ् केंद्र शासनादरम्यानचा सामींिस्य करार झाल्यानींतर पढ
ु ील
कायव्ाहीची ददशा ठरव्णे शक्य होईल. सदर प्रकरणी अद्याप कोणताही
तनणवय झालेला नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

मांब
ु ई उपनगरातील ददहसर नदीिरील श्रीिृष्ट्ण नगर येथे
िोल्हापरू बांधाऱ्याच्या परू अभ्यास प्रस्तािाबाबत

(५९)

*

४३३३३ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई उपनगरातील ददहसर नदी्र कोल्हापरू ी बींधाऱयाला महापाललकेने
माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान पर्ानगी ददली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपप्रमख
ु

उक्त्ा

अलभयींता,

कोल्हापरू

(पिवन्य

बींधाऱयाचा

िल्ादहन्या)

परू

अभ्यास

तनयोिन

प्रस्ता्ाबाबत

कक्ष,

मब
ुीं ई

महानगरपाललका, ्रळी मब
ुीं ई याींनी अधीक्षक अलभयींता, आधार सामग्री

पथ
ृ करण मींडळ, नालशक-४ करीता िलव्ज्ञान, ददींडोरी रोड, नालशक याींना
ददनाींक ८ िून, २०१७ रोिी पत्र ददले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पत्रा्र शासनाने कोणती कायव्ाही केली, त्याचे स््रुप
काय आहे, तसेच, या कामास केव्हापासन
ू सरु
ु ्ात करण्यात येणार आहे ्
सदरहू काम ककती काला्धीत पण
ू व होणार आहे,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) ् (३) होय.
आहे .

सदर बींधारा मब
ुीं ई उपनगर जिल््यातील ददहसर नदी्र प्रस्ताव्त

बींधाऱयात

होणारा

पाणीसाठा

हा

आिब
ू ािच्
ू या

बागाींना,

पयव्न,

नौकाव्हार, िॉगीींग रॅ क ् आिुबािूच्या नागरीकाींसाठी उपयोग करणेचे

तनयोजित आहे . सदर बींधारा बह
ुीं ई महानगरपाललकेचे उपप्रमख
ु अलभयींता,
ृ न्मब
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(पिवन्य िल्ादहन्या) तनयोिन कक्ष, मब
ुीं ई महानगरपाललका, ्रळी मब
ुीं ई
याींचे ददनाींक ३ िून, २०१७ पत्रान््ये रद्द करुन दफ्तरी दाखल केला आहे .

सदर प्रकल्प लसींचन प्रकल्प नाही. लाभाथी सींस्थेने प्रकल्प रद्द केल्याने पढ
ु ील
कायव्ाही करणेचा प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

नायरी धनगरिाडी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) या अनतदग
व
ु म
भागातील गािात मुलभत
ू सोईसुविधा पुरविण्याबाबत

(६०)

*

४३६६५ श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नायरी धनगर्ाडी (ता.सींगमेश््र, जि.रत्नाधगरी) या अततदग
व भागातील
ु म
गा्ात रस्ता, पाणी, ्ीि, प्राथलमक आरोग्य केंद्र, ्ाहन इत्यादी सोईसवु ्धा
नसल्यामळ
ु े येथील ग्रामस्थाींना ्ेळे्र उपचार लमळत नसन
ु एका ्र्ध
ृ दाला

आपला िी् गम्ा्ा लागला असल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोिी ्ा
त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गा्ाला रस्ता,

पाणी, ्ीि, प्राथलमक आरोग्य केंद्र, ्ाहन इत्यादी मल
ु भत
ू सोयीसवु ्धा
परु व्ण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) प्रश्न उद्भ्त नाही.

(३) व्लींब झालेला नाही.
-----------------
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पुणे जजल््यात बेिायदा बदली सिलत घेणाऱ्या
बोगस शशक्षिाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(६१)

*

४३८८८ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल््यातील जिल्हा पररर्द प्रशासनाची फस्णूक करुन सन २०१६

मर्धये प्रशासकीय बदल्याींमर्धये बेकायदा स्लत लमळव्णाऱया ११ बोगस
लशक्षकाीं्र कोणतीच कार्ाई झाली नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये
्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने बेकायदा बदली स्लत घेणाऱया बोगस लशक्षकाीं्र कोणती कार्ाई
ु ग
केली ्ा करण्यात येत आहे,

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

(२) ् (३) या प्रकरणात पण
ु े जिल्हा पररर्दे माफवत बत्रस्तरीय चौकशी सलमती

तनयक्
ु त करुन, चौकशी करुन सींबधीं धत दोर्ी आढळून आलेल्या ११ लशक्षकाीं्र
कार्ाई करण्याबाबत जिल्हा पररर्द, पण
ु े याींचेकडून व्भागीय आयक्
ु त, पण
ु े
व्भाग, पण
े डे प्रस्ता् सादर केला होता. व्भागीय आयक्
ु े याींचक
ु त, पण
ु े याींनी

सींबधीं धत लशक्षकाीं्र महाराषर जिल्हा पररर्द जिल्हा से्ा (लशस्त ् अवपल)

तनयम १९६४ मधील तनयम ४ (दोन) अन््ये दोन ्ेतन्ाढी पढ
ु ील
्ेतन्ाढी्र पररणाम ठे ्न
ू कायमस््रुपी बींद करण्याची कार्ाई करण्याचे

आदे श ददले. तसेच सदर लशक्षकाींना या्र्ीच्या ऑनलाईन बदली प्रकक्रयेत
त्याींच्या पसींतीची शाळा लमळाली आहे . मात्र सींबधीं धत लशक्षकाींचे ्तवन
प्रशासनाची

प्रततमा

मललन

करणारे

असल्याने

त्याींना

पदस्थापना दे ण्याची बाब जिल्हा पररर्दे च्या व्चाराधीन आहे .
-----------------

अ्घड

क्षेत्रात
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बीड जजल््यातील रामा िेअर युननट बांद असल्याबाबत
(६२)

*

४१७२५ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सनु नल तटिरे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड जिल््यातील गे्राई, तेलगा्, आष्ीसह या दठकाणी शासनाने रामा
केअर यतु न्च्या इमारत बाींधकामासाठी कोट्य्धी रुपयाींचा तनधी खचव केला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रामा केअर यतु न्साठी आ्श्यक असलेली लसयाम मशीन ्

इतर आ्श्यक यींत्रसामग्र
ु ी आणण तज्ञ डॉक््सव तनयमाप्रमाणे उपलब्ध झालेले
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन तनकर्ाप्रमाणे जिल््यातील कोणकोणत्या रामा केअर

यतु न्मर्धये तज्ञ डॉक््र ् आ्श्यक सवु ्धाींचा अभा् आहे, तसेच रामा
केअर यतु न् पण
ू व क्षमतेने सरु ळीतपणे कायावजन््त करण्यासाठी होत असलेल्या
व्लींबाची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने रस्ते अपघात आणण इतर तातडीच्या
ु ग
आरोग्य सवु ्धा परु व्ण्यासाठी कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. ददपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

बीड जिल््यात रामा केअर सें्र, बीड ् उपजिल्हा रुग्णालय,

गे्राई येथे C-Arm हे ्ैद्यकीय उपकरण आ्श्यक यींत्रसामग्र
ु ी ् तज्ञ
डॉक््सव उपलब्ध असन
ू सदर रामा केअर यतु न् कायावजन््त आहे त.

(३) ् (४) आष्ी, तेलगा् ् केि येथील रामा केअर यतु न्मर्धये C-Arm हे

्ैद्यकीय उपकरण उपलब्ध नाही, आष्ी आणण तेलगा् येथे तज्ञ डॉक््सव
उपलब्ध नाहीत, केि येथे तज्ञ डॉक््सव उपलब्ध आहे त. आष्ी, तेलगा् ्
केि येथे C-Arm हे ्ैद्यकीय उपकरण उपलब्ध करुन दे ण्याची कायव्ाही
सरु
ु आहे . तसेच आष्ी ् तेलगा् येथील रामा केअर सें्र मधील तज्ञ
डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्याची कायव्ाही सरु
ु आहे .
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अपघातानींतर िखमी व्यक्तीींना तातडीने उपचार लमळा्ेत यासाठी

बीड जिल््यात आपत्कालीन ्ैद्यकीय से्ा प्रकल्पाींतगवत ्ोल फ्री क्र. १०८
च्या एकूण १९ सस
ु ज्य रुग्ण्ादहकेच्या से्ा उपलब्ध आहे त.
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यात बालमत्ृ यू आ ण िुपोषणािर ननयांत्रण ठे िण्यासाठी
परसबाग ननशमवतीची योजना सुरु िरण्याबाबत

(६३)

*

४२६६५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, 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.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बालमत्ृ यू आणण कुपोर्णा्र आळा घालण्यासाठी अींगण्ाडीच्या

आ्ारात परसबाग (तािी फळे , भाज्या) तनलमवतीची योिना सरु
ु करण्याचा
तनणवय शासनाने माहे माचव, २०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, त्यासाठी मदहला, बालव्कास आणण ररलायन्स फाऊींडेशनमर्धये
सामींिस्य करार करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

आतापयंत

राज्यातील

ककती

अींगण्ाडीच्या

परसबागाींची तनलमवती करण्यासाठी शासनाने आली आहे ,

आ्ारात

(४) असल्यास, अींगण्ाडीच्या आ्ारात परसबागाींची तनलमवती करण्याबाबत
कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.
(२) होय.
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(३) ् (४) ररलायन्स फाऊींडेशन याींच्या मदतीने ठाणे, पालघर, िळगाीं्,

य्तमाळ, परभणी, पण
ु े, उस्मानाबाद ् ्धाव या ८ जिल््यातील ७३७९

इतक्या अींगण्ाडीच्या आ्ारात परसबागाींची तनलमवती करण्यात आली असन
ू
या

परसबागाींमधन
ू

तयार

होणाऱया

भािीपाल्याचा

लाभ

अींगण्ाडीतील

१०७३५४ इतक्या लाभा्यांना झालेला आहे ् त्याचे पररणामही चाींगले ददसन
ू
येत आहे त.

(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील बेरोजगाराांना मुद्रा बँि योजनेतून वितरीत
िजव विनाविलांब शमळण्याबाबत

(६४)

*

४२६५४ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बेरोिगाराींना रोिगाराच्या सींधी उपलब्ध होण्यासाठी त्याींना

कमी व्यािदरात पतपरु ्ठा करण्यात या्ा, या उद्देशाने पींतप्रधानाींच्या
सींकल्पनेतन
ू मद्र
ु ा बँक योिना सरु
ु करण्यात आली, परीं तु काही बँका व्तरीत

केलेले किव दे ण्याकरीता व्लींब ला्त असल्याने बेरोिगार या योिनेपासन
ू
दरू िात असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ च्या दस
ु ऱया आठ्ड्यात
तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मद्र
ु ा बँक योिनेतन
ू

व्तरीत झालेले किव बेरोिगाराींना दे ण्यासाठी व्लींब करणाऱया बँकाींव्रुर्धद
कोणती कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ् बेरोिगाराींना व्तरीत किव
व्नाव्लींब लमळण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली आहे ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

पींतप्रधान मद्र
ु ा योिनेंतगवत महाराषर राज्यातन
ू आितागायत व्व्ध

व्य्सायासाठी बँकाींकडून ् व्त्तीय सींस्थाींकडून किव स््रुपात खालीलप्रमाणे
अथवसहाय्य व्तरीत करण्यात आले आहे :-
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(२)

्र्व

लाभाथी

व्तरीत अथवसहाय्य (रुपये को्ी)

२०१५-१६

३५,३५,०६५

१३३७२.४२

२०१६-१७

३३,४४,१५४

१६९७६.७६

२०१७-१८

३५,९६,६२०

२२२६६.२०

एिूण

१,०४,७५,८३९

५२६१५.३८

मद्र
ु ा

बँकेच्या

लाभा्यांच्या

व्लशष्

गरिाींकडे

लक्ष

दे ण्यासाठी

महाव्य्स्थापक दिावपेक्षा कमी नाही अशा दिावच्या अधधकाऱयाची “नोडल

अधधकारी” म्हणून नेमणूक करण्याबाबत स्व बँकाींना सधू चत करण्यात आले
आहे . सदर नोडल अधधकाऱयाींचे सींपकव क्रमाींक मद्र
ु ा योिनेच्या ्ेबसाई््र

दे ण्यात आले आहे त. िर एखादी बँक शासनाच्या तनयमाींचे पालन करत

नसेल तर लाभाथी सींबधीं धत बँक, राज्यस्तरीय बँकर सलमती ् भारतीय
ररझव्हव बँक, व्त्तीय से्ा व्भाग, व्त्त मींत्रालय, भारत सरकार याींच्याकडे
तक्रार नोंद्ू शकतात.

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

पाल्हे री (आिरे ) (जज.ठाणे) येथील भातसा िालिा र्ुटल्यामुळे
शेतिऱ्याांच्या वपिाांचे नुिसान झाल्याबाबत

(६५)

*

४३१३०

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.ख्िाजा

बेग :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाल्हे री (आ्रे ) (जि.ठाणे) येथील भातसा काल्ा ददनाींक २४ फेब्र्
ु ारी,
२०१८

रोिी

्ा

त्यासम
ु ारास

फु्ल्यामळ
ु े

प्रमाणा्र नक
ु सान झाले, हे खरे आहे काय,

शेतकऱयाींच्या

वपकाींचे

मोठ्या

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने नक
ु ग
ु सान झालेल्या शेतकऱयाींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) ददनाींक २४/०२/२०१८ रोिी भातसा उि्ा कालव्याच्या ककमी १०/८२५ येथे
नललका मोरीच्या दोन पाईपाींच्या िोडणीमर्धये अींतर पडल्यामळ
ु े मख्
ु य
कालव्याच्या

तळास

भगदाड

पडून

से्ापथाकडील

बािूस

असलेल्या

शेतकऱयाींचे शेतीमधील चालू हीं गामातील वपकाींचे नक
ु सान झालेले आहे .

तलाठी, आ्गा् याींचेकडून ददनाींक २४/०२/२०१८ रोिी नक
ु सान झालेल्या
क्षेत्राचा तात्काळ पींचनामा करण्यात आला. सदर पींचनाम्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
तालक
ु ा कृर्ी अधधकारी याींनी वपकाींच्या झालेल्या नक
ु सानीची क्षेबत्रय पाहणी
करून रूपये ३,४९,०३३/- चा मल्
ू याींकन अह्ाल ददला आहे .

झालेल्या नक
ु सानीची भरपाई कृर्ी व्भाग अथ्ा महसल
ू व्भाग

याींचेमाफवत करता येईल काय याबाबत व्भागीय स्तरा्र व्चारणा करण्यात

आली होती. परीं तु तालक
ु ा कृर्ी अधधकारी, शहापरू याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक
२०/०४/२०१८ अन््ये सदर नक
ु सान कोणत्याही नैसधगवक आपत्तीमळ
ु े झालेले
नसल्यामळ
ु े सदर नक
ु सान भरपाई कृर्ी व्भागामाफवत करता येणार नसल्याचे
कळव्ले आहे .
उपलब्ध

सदर नक
ु सान भरपाई करण्याबाबत िलसींपदा व्भागाकडे लेखालशर्व
नसल्यामळ
ु े

उपव्भागाचे

पत्र

ददनाींक

२१/०६/२०१८

अन््ये

तहलसलदार, सामान्य शाखा, जिल्हाधधकारी कायावलय, ठाणे याींना व्नींती
करण्यात आली असन
ू नक
ु सान भरपाई लमळणेबाबत पाठपरु ा्ा करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

बालवििास आयुक्ताांनी एिल पालि असलेल्या
बालिाांना बालगह
ृ ातून बाहे र िाढल्याबाबत

(६६)

*

४३६४० डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय

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

(१) राज्यात बाल न्याय अधधतनयम २०१५ मधील कलम २ (१४) चा सोयीचा

् चक
ु ीचा अथव काढून तत्काललन बालव्कास आयक्
ु ताींनी एकल पालक
असलेल्या बालकाींना सन २०१५-१६ मर्धये बालगह
ू बाहे र काढले, हे खरे
ृ ातन
आहे काय,
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(२) तसेच मा.राज्यपालाींच्या आदे शाने माहे एवप्रल, २०१८ मर्धये नव्न
बालकल्याण सलमत्या अजस्तत््ात आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सलमतीच्या कायवकक्षा काय आहेत, तसेच बालकल्याण
सलमत्याींच्या

न्यातयक

अधधकारात

हस्तक्षेप

झाल्याने

दरू गामी पररणाम होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

त्याचा

सामाजिक

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्
ीं ाने कोणती कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.

आयक्
ु तालयाच्या ददनाींक १/६/२०१६ च्या पररपत्रकान््ये काळिी ्

सींरक्षणाची गरि असलेल्या बालकाींच्या सींस्था प्र्ेशाबाबत बालकल्याण
सलमतीने अ्लींबव्ण्याच्या कायवपद्धतीबाबत स्पष्ीकरण करण्यात आले होते.
(२) होय.

(३) बाल कल्याण सलमती, ्या बाल न्याय (मल
ु ाींची काळिी ् सींरक्षण)
अधधतनयम, २०१५ अींतगवतच्या तरतद
ु ीनस
ु ार गठीत आहे . सदर अधधतनयमाची
मागवदशवक तत््े ् तरतद
ू ीनस
ु ार सदर सलमतीने कायव करणे अतन्ायव आहे .

अधधतनयमाच्या कलम २७(९) मर्धये फौिदारी प्रकक्रया सींदहता, १९७३

अन््ये महानगर दीं डाधधकारी ककीं ्ा प्रथम्गव न्यायदीं डाधधकारी याींना प्राप्त

अधधकार सलमतीस न्यातयक खींडपीठाप्रमाणे कायव करताना प्राप्त आहे त.
आयक्
ु तालयाच्या ददनाींक १/६/२०१६ पररपत्रकाव्रोधात मा.उच्च न्यायालय,
मब
ुीं ई खींडपीठ औरीं गाबाद येथे दाखल रर् याधचका क्र. ११२०५/२०१६ सींदभावत

मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २९/६/२०१८ रोिी अींततम तनकाल ददला असन
ू
यामर्धये आयक्
ु तालयाचे पररपत्रक हे बाल न्याय अधधतनयमाच्या तरतद
ु ीींशी

सस
ीं त असन
ु ग
ू ते रद्द करण्याची आ्श्यकता नसल्याचे स्पष् केले आहे .
सबब सलमतीच्या न्यातयक अधधकारात हस्तक्षेप झालेला नाही.
(४) ् (५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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िोडेखल (जज.चांद्रपूर) येथील ग्रामपांचायतीच्या
ग्रामसेििाने गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(६७)

*

४२५३१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार :

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

सा्ली

पींचायत

सलमती

अींतगवत

(जि.चींद्रपरू )

कोडेखल

येथील

ग्रामपींचायतीचे ग्रामसे्क याींनी व्कास कामात गैरव्य्हार केल्याचे ददनाींक
३ मे, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत ग्रामसे्का्र कोणती कार्ाई
ु ग
केली ्ा करण्यात येत आहे,

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

(२) होय, चौकशी अह्ालानस
ु ार श्री.सींदीप नहाले, ग्रामसे्क हे
असल्याचे

लसर्धद

होत

असल्यामळ
ु े

त्याींना

ददनाींक

आदे शान््ये से्ेतन
ू तनलींबबत करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

२४/०४/२०१८

दोर्ी
च्या

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

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आ ण वििास
महामांडळामधील िमवचाऱ्याांना आश्िाशसत
प्रगती योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत
(६८)

*

४१३१७ 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 :-

(१) महाराषर राज्य इतर मागास्गीय व्त्त ् व्कास महामींडळातील
अधधकारी/कमवचारी

एकाच

पदा्र

१२

्र्व

कायवरत

असल्याने

त्याींना

आश््ालसत प्रगती योिनेचा लाभ दे णेबाबत शासनाची योिना आहे , हे खरे
आहे काय,

79

(२) असल्यास, एकाच पदा्र १२ ्र्व काम करणाऱया अधधकारी/कमवचारी
याींना सदर योिनेचा लाभ ककती दद्सात दे ण्यात येतो,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रतततनधीींनी शासनाकडे पत्रव्य्हार केला
असन
ू याबाबत मा.मींत्री महोदयाींनी तनदे श ददल्यानींतरही त्याप्रमाणे कायव्ाही
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने एकाच पदा्र १२ ्र्व कायवरत अधधकारी/कमवचारी याींना
ु ग
आश््ालसत प्रगती योिनेचा लाभ दे ण्याबाबत कोणती कायव्ाही केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) ् (२) व्त्त व्भागाच्या ददनाींक १/०७/२०१४ च्या
पररपत्रकाप्रमाणे

राज्य

सा्वितनक

उपक्रमातील

तनयलमत/पात्र

अधधकारी/कमवचारी याींना से्ाींतगवत आश््ालसत प्रगती योिनेचा लाभ व्त्त
व्भागाच्या मान्यतेनत
ीं र दे ण्याची कायव्ाही करण्यात येत.े
(३)

्

(४)

महाराषर

राज्य

इतर

मागास्गीय व्त्त

आणण

व्कास

महामींडळातील अधधकारी/कमवचारी याींना सध
ु ाररत से्ाींतगवत आश््ालसत प्रगती
योिना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ता् व्त्त व्भागास सादर करण्यात आला
असता व्त्त व्भागाने राज्य सा्वितनक उपक्रमाींना से्ाींतगवत आश््ालसत

प्रगती योिना ् सध
ु ाररत से्ाींतगवत आश््ालसत प्रगती योिना लागू करण्याचे

धोरण अद्याप तनजश्चत करण्यात आलेले नाही. सदर धोरण तनजश्चत
करण्यास काही काला्धी लागणार आहे , असे अलभप्राय ददले आहे त. याबाबत
व्भागाकडून पाठपरु ा्ा करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील माांडिे धरण प्रिल्पाचे
िाम पूणव िरण्याबाबत

(६९)

*

४२७०७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) खेड तालक्
ु यातील (जि.रत्नाधगरी) माींड्े धरण प्रकल्पाच्या कामास
शासनाने सन १९९५ मर्धये मींिरू ी ददल्यानींतर काम सरू
ु होऊन २५ ्र्ांचा
काला्धी लो्ूनही धरणाचे काम पण
ू व झाले नसल्याने त्या पररसरातील
१६ गा्ाींच्या लसींचनाचा ् पाणीपरु ्ठ्याचा प्रश्न मागी लागलेला नाही, हे खरे
आहे काय,
(२)

या्े

यासाठी

मा.पालकमींत्री, रत्नाधगरी जिल्हा कायवकारी अलभयींता, पा्बींधारे

व्भाग,

१६

असल्यास,

गा्ातील

सदर

लोकाींनी

प्रकल्पाचे
मागील

काम

अनेक

पण
ू व

करण्यात

्र्ावपासन
ू

मा.िलसींपदा

मींत्री,

रत्नाधगरी याींच्याकडे लेखी तन्ेदनाद््ारे मागणी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन माींड्े धरणाचे

प्रलींबबत असलेले काम पण
ू व करण्याच्यादृष्ीने कोणती उपाययोिना केली ्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) सदर प्रकल्प सन १९९५ पासन
ू बाींधकामाधीन असन
ू
लसींचनाचा लाभ १६ गा्ाींना लमळणार नसन
ककीं िळे , परु े , तळे , कुडोशी
ू
सकु क्ली या ५ गा्ाींनाच लसींचनाचा लाभ लमळणार आहे .
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

तथावप, धरणाचे प्रलींबबत काम तनधी उपलब्धतेनस
ु ार सन २०२१

पयंत पण
ू व करण्याचे तनयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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िजवत (जज.रायगड) तालुक्यातील उल्हास नदीिर पूल बाांधण्याबाबत
(७०)

*

४३५८७ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किवत (जि.रायगड) तालक्
ु यातन
ू ्ाहणाऱया उल्हास नदी ि्ळील बबरदोले
येथन
ू शेलू रे ल््े स््े शनकडे िाण्यासाठी ि्ळचा मागव असल्याने पोशीर,
बबरदोले, कोदद्ले, अ्सरे , चरई इत्यादी भागातील रदह्ाशी उल्हास नदी्र

पल
ु नसल्याने नदी्र ्ाकलेल्या लसमें् खाींबा्रुन नदी पार करा्ी लागत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दठकाणी पल
बाींधण्याबाबत ग्रामस्थाींनी शासनाकडे
ू
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सदर दठकाणी नदी्र पल
बाींधण्याबाबत कोणती
ु ग
ू
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही. जिल्हा पररर्दे माफवत प्रत्यक्ष पाहणी
केली असता अशी बाब तनदशवनास आली नाही.

(२) अशा प्रकारचे तन्ेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(३) प्रश्नाींककत पल
ु ाची जिल्हा पररर्दे माफवत करण्यात आलेल्या पाहणीमर्धये
या

दठकाणी

न्ीन

मोठा

पल
ू

बाींधणे

आ्श्यक

आहे .

या

पल
ु ासाठी

िोडरस्त्याींसह अींदािे रुपये ४.५० को्ी तनधीची आ्श्यकता आहे . सदर पल
ू

हा योिनाबा्य रस्त्या्र असल्याने त्या्र शासनाच्या योिनाींमधून तनधी
उपलब्ध

करुन

दे ता

येत

नाही.

तसेच

जिल्हा

पररर्दे कडील

व्व्ध

योिनाींतगवत प्राप्त तनधीचे स्त्रोत पहाता इतका मोठा तनधी प्राप्त करुन दे णे
शक्य नाही.

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

-----------------
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राज्यात अल्पियीन बालिामगार मुली मार्धयशमि
शशक्षणापासून िांधचत असल्याबाबत

(७१)

*

४१६६९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

९

लाख

अल्प्यीन

बालकामगार

मल
ु ी

मार्धयलमक

लशक्षणापासन
ू ्ींधचत असल्याचे क्राय स््यींसे्ी सींस्थेच्या अह्ालातन
ू ददनाींक
१२ माचव, २०१८ रोिी ्ा त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मल
ु ीींची शासनाने मादहती घेऊन अधधगह
ृ ीत केले आहे
काय, तसेच याबाबतचा अह्ाल प्ला्र ठे ्ण्यात येणार आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने बालकामगार मल
ु ग
ु ीींच्या लशक्षणासाठी
कोणती उपाययोिना केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) मदहला ् बालव्कास व्भागास याबाबतचा अह्ाल
प्राप्त झालेला नाही.

(२) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

यितमाळ येथील िसांतराि नाईि शासिीय िैदयकिय महाविद्यालयात
प्रसत
ू ी िाडावत मदहलाांना िाईट िागणि
ू शमळत असल्याबाबत
(७२)

*

४१५६६ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) य्तमाळ येथील ्सींतरा् नाईक शासकीय ्ैद्यककय महाव्द्यालयात

प्रसत
ू ी ्ॉडावत मदहलाींना ्ाई् ्ागणक
ू लमळत असल्याची बाब माहे एवप्रल,
२०१८ मर्धये ्ा त्यादरम्यान तनदशवनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, तत्रीं ग (ता.महागा्) येथील पि
ू ा ककशोर लशींदे या मदहलेची
शस्त्रकक्रयेद््ारे प्रसत
ीं र
ू ी करण्यात आली, परीं तु सदर मदहलेला शस्त्रकक्रयेनत
बेड ् पलींग उपलब्ध करून ददला गेला नसल्याची बाब तनदशवनास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले ् त्यानर्
ीं ाने दोर्ी अधधकारी/कमवचारी याींच्या्र कोणती
ु ग
कार्ाई केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१) ् (२) नाही.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.
(४) लागू नाही.

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

नाांदेड जजल्हा पररषदे च्या ग्रामीण पाणीपुरिठा विभागात
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(७३)

*

४२०४८ श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.जनादव न चाांदरू िर,

श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप,

श्रीमती हुस्नबानू
खशलर्े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) नाींदेड जिल्हा पररर्दे च्या ग्रामीण पाणीपरु ्ठा व्भागाींतगवत याींबत्रकी

उपव्भाग कायवरत असन
ू या व्भागातील मळ
ू पदस्थापने्रील कमवचाऱयाींना
सींबधीं धत अधधकारी पाठीशी घालत असल्याने कमवचारी पगार घेत असल्याने

त्यामळ
ु े शासनाचा आधथवक नक
ु सान होत असल्याचे माहे मे, २०१८ मर्धये ्ा
त्यादरम्यान तनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हा पररर्द ् पींचायत सलमतीच्या अनागोंदी, मनमानी ्
एककल्ली कारभारामळ
व
ु े शासनाचे नक
ु सान होत असन
ू याकडे शासन दल
ु क्ष

कररत असल्याने नागररकाींमर्धये धचडीची भा्ना तनमावण झाली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनर्
ीं ाने सींबधीं धत अधधकाऱयाीं्र कोणती कार्ाई केली ्ा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) नाही, पाणीपरु ्ठा ् स््च्छता व्भाग मींत्रालय
याींचे

शासन

तनणवय

क्रमाींक

आपना-२०१२/प्रक्र-३७८/पाप-ु १५,

ददनाींक

१७/०४/२०१३ अन््ये नाींदेड जिल्हा पररर्दमर्धये भि
ू ल स्ेक्षण ् व्कास
यींत्रणा, मब
ुीं ई याींच्याकडून १३ कमवचाऱयाींचे समा्ेशन करण्यात आलेले आहे .

त्यापैकी ७ कमवचारी से्ातन्त्ृ ती, मत्ृ यू इ. कारणामळ
ु े से्ेत नाहीत. उ्वरीत
कमवचाऱयाींना हातपींप पथका्र ् पींचायत सलमती हातपींप पथक ्ाहना्र
्ाहन चालक म्हणून तनयक्
ु ती दे ण्यात आली आहे .
(२), (३) ् (४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांिडून होणारी
रुग्णाांची र्सिणूि थाांबविण्याबाबत

(७४)

*

४३०९८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

३७७३९ ला ददनाांि ६ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत

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

राज्यातील

थाींबव्ण्यासाठी

खािगी

रुग्णालयाीं्र

रुग्णालयाींकडून
तनयींत्रण

होणारी

आणणाऱया

रुग्णाींची

्ैद्यककय

फस्णूक

आस्थापना

कायद्याचा मसद
ु ा (Maharashtra Clinical Establishment Bill) शासनाने
तयार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू कायदा मींिुरीबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायव्ाही केली ्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. ददपि सािांत : (१) ्ैद्यकीय आस्थापना व्धेयक, २०१४ कायद्याचा
मसद
ु ा सा्वितनक आरोग्य व्भागाच्या सींकेतस्थळा्र प्रलसर्धद करण्यात
आला आहे .

(२) ्ैद्यकीय आस्थापना व्धेयक, २०१४ कायद्याचा मसद
ू ा सा्वितनक
आरोग्य व्भागाच्या सींकेतस्थळा्र प्रलसर्धद करण्यात आला आहे .

सदर

व्धेयक राज्यात लागू करण्याप्
ू ी व्धेयकातील तरतद
ु ीीं्र सींबधीं धत क्षेत्रातील

व्यक्ती ्ा सींस्थाींचे स्पष् अलभप्राय िाणन
ू घेण्यासाठी उपसींचालक, आरोग्य
से्ा,

मब
ुीं ई

याींच्या

प्राप्त

झाल्यानींतर

अर्धयक्षतेखाली

ददनाींक

१८/०१/२०१८

च्या

शासन

कायवपर्धदतीनस
ू ार

पढ
ु ील

तनणवयान््ये सलमती गठीत करण्यात आली आहे . सलमतीचा अह्ाल शासनास
कायदा

कायव्ाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भ्त नाही.

मींिूरीबाबत

व्हीत

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

माांगेली र्णसिाडी (ता.दोडामागव, जज.शसांधद
ु ग
ु )व येथील
पल
ु ाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(७५)

*

४३६६७ श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माींगेली फणस्ाडी (ता.दोडामागव, जि.लसींधुदग
ु )व येथील धबधबानिीक

बाींधलेल्या पल
ु ाच्या खालच्या बाींधकामाचा भाग ्ाहून गेल्याने पा्सात
पल
ु ाचा भाग खचण्याची शक्यता असल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१८ रोिी ्ा
त्यासम
ु ारास तनदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पल
ु कोसळल्यास फणस्ाडी रस्ता बींद होऊन पा्सात
ग्रामस्थ तसेच पयव्काींची गैरसोय होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायव्ाही
केली ्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, व्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) ् (२) हे खरे

नाही. प्रश्नाींककत पल
ु ाच्या

बाींधकामाचा कोणताही भाग ्ाहून गेलेला नाही, तथा , अॅब्में ्च्या
पायाखाली भस्
ू तराची काही प्रमाणात धप
ु झाल्यामळ
ु े पल
ु ाच्या अॅब्में ्चा
पाया काही प्रमाणात उघडा पडला आहे .

(३) प्रश्नाींककत पल
ु ाची जिल्हा पररर्दे माफवत पाहणी केली असन
ू धुप झालेल्या

भागात तात्परु ती दरु
ु स्ती म्हणून दगडी भरा् करण्यात आलेला आहे . सदर
पल
ु ाची कायमस््रुपी दरु
ु स्ती त््रीत करण्याचे जिल्हा पररर्दे चे तनयोिन
आहे .

(४) प्रश्न उद्भ्त नाही.

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

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मुद्रणपू्व स्व प्रकक्रया महाराषर व्धानमींडळ सधच्ालयाच्या सींगणक यींत्रणे्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.

