महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, ददनाांि ०९ जुल,ै २०१८ / आषाढ १८, 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)

याांचे प्रभारी विभाग

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती,
भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६)

रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३
-------------------------------------

साांगली जजल््यातील ग्रामीण रुग्णालयात सलाईनचा
(१)

*

तुटिडा ननमावण झाल्याबाबत
१२०७८५

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल्ह्यातील १३ ग्रामीण रुग्णालयात

सलाईनचा त्
ु वडा ननमााण

झाला असल्हयाने गरिू रुग्णाींना बाहे रुन सलाईन ववकत आणावे लागत
असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सलाईनचा त्
ु वडा ननमााण होण्याची कारणे काय आहे त,
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(३) असल्हयास, या ग्रामीण रुग्णालयाींना आवश्यक सलाईन व औषधाींचा
परु वठा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
साींगली

जिल्ह्यातील

१३

ग्रामीण

रुग्णालयाींपक
ै ी

९

ग्रामीण

रुगणालयाींमध्ये मे महहन्याींमध्ये सवा प्रकारच्या सलाईनचा साठा उपलब्ध

होता. उवारीत ४ ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये काही प्रकारच्या सलाईनचा साठा

नव्हता. यापैकी ग्रामीण रुग्णालय, चचींचणी वाींगी याींनी रुग्णाींना सलाईन
बाहे रुन ववकत आणण्यास साींचगतले हे खरे आहे .

(२) माहे मे २०१८ मध्ये डेक्सट्रोि सलाईचा परु वठा झाला. परीं त,ू खरे दी
धोरणानस
ु ार औषधे वापरात आणण्यापव
ू ी गण
ु वत्ता तपासणी करणे आवश्यक

असल्हयामळ
ु े हा परु वठा वापरात आणता आला नाही. तसेच औषध खरे दी
प्रक्रियेत बदल झाल्हयामळ
ु े सरु
ु वातीच्या काळात खरे दीसाठी कालावधी लागला.
(३)

हाफक्रकन

बायो

फायाास्य्
ु ीकल

कॉपोरे र्न

लल.

माफात

जिल्हहा

र्ल्हयचचक्रकत्सक, साींगली याींना ररींगसा लॅ क््े ्चा १०,८०० बॉ्ल्हस परु वठा
हदनाींक ०२.०६.२०१८ रोिी आणण डेक्सट्रोस ५ ्क्के ११,२०८
परु वठा हदनाक

१५.०५.२०१८

बॉ्ल्हसचा

रोिी करण्यात आला आहे . या दोन्हीही

औषधाींची प्रयोगर्ाळा चाचणी सरु
औषधींचा वापर िूलै अखेरीस
ु असन
ू
अपेक्षित आहे . त्यासोबत स्थाननक स्तरावर औषधे खरे दी करण्यास हदनाींक

१३.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये जिल्हहा लर्ल्हयचचक्रकत्सक, साींगली याींना रुपये ४७
लाख ननधी ववतरीत करण्याता आला आहे . त्यातन
ू ररींगसा लॅ क््े ् १५,०००
बॉ्ल्हस, डेक्सट्रोि नॉमाल सलाईन १५,२३० बॉ्ल्हस आणण नॉमाल सलाईन

२,६०० बॉ्ल्हस खरे दी प्रक्रिया अींतीम ्प्पप्पयात असन
ू परु वठा िुलै अखेरीस
अपेक्षित आहे . साींगली जिल्ह्यात राषट्रीय आरोग्य अलियान अींतगात प्रत्येक

रुग्णालयास रुग्ण कल्हयाण सलमती ननधी दे ण्यात आला असन
ू या ननधीतन
ू
रुग्णाींच्या आवश्यकतेनस
ु ार औषधे खरे दी करण्यास परवानगी दे ण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ सिवसामान्य
(२)

*

नागररिाांऐिजी विमा िांपन्याांना झाल्याबाबत
११६६८३

विखे-पाटील

(शशडी),

श्री.अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )व , श्री.राधािृष्ट्ण
श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.अशमन पटे ल
ु
(मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी),

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

टारफे (िळमनरु ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग
अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत

ठािूर (पनिेल), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील

(िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांजय िदम (दापोली),
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ), श्री.सांजय

िेळिर (ठाणे), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.सरु े श लाड

(िजवत), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.हसन मश्र
ां डोळस (माळशशरस) :
ु ीफ (िागल), श्री.हनम
ु त

सन्माननीय

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

राज्यातील

सवासामान्य

रुग्ण

आणण

र्ेतक-याींसाठी

सरु
ु

करण्यात

आलेल्हया रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिनेचा प्रत्यि लाि आतापयंत
फक्त

अधाा

्क्के

नागररकाींना

लमळाला

असन
ु

या

योिनेचा

फायदा

सवासामान्य नागररकाींऐविी खासगी कींपन्या आणण ववमा कींपन्याना झाल्हयाचा
आिेप कॅगने घेतला असल्हयाचे माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, माहे नोव्हें बर, २०१६ पयंत या योिनेच्या ९ को्ी ३५ लाख

लािार्थयांच्या ववमा हप्पत्यापो्ी आरोग्य वविागाने ३ हिार ९ को्ी रुपये
ववमा कींपनीला अदा केले असन
ु त्या तल
ु नेत केवळ ११ को्ी ८९ लाख
रुपयाींचे दावे ववमा कींपनीने मींिूर करुन एकूण रकमेच्या प्रमाणात फक्त
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अधाा ्क्का नागररकाींनाच याचा लाि लमळाल्हयाची बाब ननदर्ानास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त योिनेच्या व्यापक प्रलसध्दीचा अिाव, आरोग्य लर्बबरे

घेण्यातील कमतरता तसेच आरोग्य केंद्रात आरोग्यलमत्राींची ननयक्
ु ती न करणे
या कारणास्तव सदरहू योिनेचा अपेक्षित हे तू साध्य होऊ र्कलेले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.

महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेंतगात प्रत्येक पॉललसी वषाात अन्न
व नागरी परु वठा वविागाकडून प्राप्पत होणाऱ्या वपवळी, अींत्योदय अन्न

योिना, अन्नपण
ू ाा योिना व केर्री लर्धापबत्रकाींच्या सींख्येनस
ु ार एकूण
कु्ुींबाींना ववमा सींरिण दे ण्यात येत.े प्रत्येक पॉललसी वषाात त्या त्या वषाातील

लर्धापबत्रकाींच्या आधारे सनु नजश्चत लािाथांना ववमा सींरिण दे ण्यात येत.े
महालेखापाल याींच्या अहवालामध्ये हदनाींक २ िुल,ै २०१२ ते हदनाींक ३१ माचा,

२०१७ या कालावधीतील प्रत्येक पॉललसी वषाात ववमा सींरिण दे ण्यात

आलेल्हया कु्ुींबाींची एकूण बेरीि केली असन
ू , ती ९ को्ी, ३४ लाख, ९५ हिार

इतकी आहे . (म्हणिे ववमा सींरक्षित कु्ुींबाींची सींख्या) महात्मा ज्योनतबा फुले
िन आरोग्य योिना (पव
ू ीची रािीव गाींधी िीवनदायी आरोग्य योिना) ही

ववमा योिना असन
ू या योिनेंतगात हद.२ िुल,ै २०१२ ते हद. २६ िून, २०१८
पयंत योिनेंतगात १८,६२,९४३ एवढया र्स्त्रक्रिया / उपचार झालेले आहे त.

सदर योिनेंतगात हदनाींक २ िुल,ै २०१२ पासन
ू माहे नोव्हें बर, २०१६

पयंत लािार्थयांच्या ववमा हप्पत्यापो्ी राज्य आरोग्य हमी सोसाय्ीने ववमा

कींपनीस रू.२४५८.०० को्ी (सेवाकर रहहत) रुपये अदा केले असन
रू.
ू

२१९६.३३ को्ी रकमेचे दावे ववमा कींपनीने अींगीकृत रूग्णालयात मींिूर केले
असन
ू हे प्रमाण ववमा कींपनीस प्रदान करण्यात आलेल्हया ववमा हप्पताच्या
रकमेच्या ८९.३४ ्क्के आहे.
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(३) योिनेची व्यापक प्रलसध्दी, आरोग्य लर्बीराींचे आयोिन तसेच आरोग्य
केंद्राींमध्ये आरोग्य लमत्राींची ननयक्
ु ती ही करारनाम्यातील तरतद
ु ीनस
ु ार ववमा
कींपनीकडून

करण्यात

येत.े

तथावप,

राज्य

आरोग्य

योिनेंतगात

लाि

घेणाऱ्या

रुग्णाींचे

प्रमाण

वाढत

हमी

सोसाय्ीच्या

सींननयींत्रणामळ
ु े योिना िनसामाींन्यामध्ये हदवसेंहदवस लोकवप्रय होत असन
ू
लािापासन
ू पात्र लािार्थयांना वींचचत ठे वण्यात येत नाही.
(४)

योिनेच्या

प्रलसध्दीसाठी

अपेक्षित

खचा

होणे

आहे

व

योिनेच्या

अपेक्षित

असल्हयाचे

महालेखालपालाींच्या अहवालात नमद
ू आहे . महालेखापाल याींच्या अहवालात
नमद
ीं ाने प्रिावी उपाययोिना करण्यात येत आहे त.
ू केलेल्हया बाबीींच्या अनष
ु ग
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िैदयिीय प्रिेशासाठी असलेले प्रादे शशि आरक्षण रद्द िरण्याबाबत
(३)

*

११७९७२

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय

(१) राज्यात बारावी ववज्ञान र्ाखेचे लर्िण पण
ू ा केल्हयानींतर वैदयकीय प्रवेर्
घेण्याकडे ववदयार्थयांचा कल असन
या प्रवेर्ासाठी सींववधाननक आरिण
ू
असताींना गेल्हया काही वषाापासन
ू ७०/३० या सत्र
ु ानस
ु ार

प्रादे लर्क आरिण

असल्हयाचे हदनाींक १० एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या सींदिाात मा.मख्
ु यमींत्र्याना ‘िुक््ा’ ने ननवेदन हदले असन
ु
वैदयकीय प्रवेर्ासाठी र्ासनाने ७०/३० चे प्रादे लर्क आरिण रद्द करण्याची
मागणी लातरू जिल्हहा कननषठ महाववदयालयीन लर्िण सींघ्नेने माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या मागणीच्या अनष
ीं ाने वैदयकीय प्रवेर्ासाठीचे प्रादे लर्क
ु ग
आरिण रद्द करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) वैदयकीय पदवी अ्यासिमाच्या प्रवेर्ामध्ये

सींववधाननक आरिण अजस्तत्वात आहे . त्याचप्रमाणे बऱ्याच वषांपासन
ू ७०/३०
या सत्र
ू ानस
ु ार वैधाननक ववकास महामींडळननहाय प्रादे लर्क आरिणदे खील
दे ण्यात येत.े

(२) ७०/३० सत्र
ू ानस
ु ार प्रादे लर्क आरिण रद्द करण्यासींदिाात र्ासनास ववववध

ननवेदने प्राप्पत झाली आहे त. तसेच, सदर आरिण रद्द करण्यासाठी मा.उच्च
न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे मराठवाडा पालक लर्िक सींघ्नेतफे
रर् याचचका दाखल करण्यात आली आहे .

(३) सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धळ
ू घाट (ता.धारणी, जज.अमरािती) येथील रोजगार हमी
योजनेच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(४)

*

११७१५४

श्री.अजजत

पिार

(बारामती),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा),
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ),
श्री.सरु े श

लाड

(िजवत),

श्री.सांजय

िदम

(दापोली),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळशशरस), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर),
श्री.सध
(नागपरू पजश्चम), श्रीमती सीमाताई दहरे
ु ािर दे शमख
ु

(नाशशि

पजश्चम), श्री.हररष वपांपळे (मनु तवजापरू ) :

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री

(१)

येथील

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :धूळघा्

(ता.धारणी,

जि.अमरावती)

वनपररिेत्राींतगात

ग्राम

पळसकींु डी येथील रोिगार हमी योिनेच्या कामावर काही मिुराींची बनाव्
नावे व स्वाि-या हिेरी पत्रकावर नोंदवन
ू ननधीचा अपहार केल्हयाची बाब माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

7
(२) असल्हयास, रोहयोअींतगात वनपररिेत्र अचधका-याने ्ी.सी.एम. दरु
ु स्तीची

कामे करताींना मिुराींची बनाव् नावे व स्वाि-या हिेरी पत्रकावर नोंदवन
ू
्पाल कायाालयातन
ू मिुरीचे ३ लाख २९ हिार ९८६ रुपये घेतले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या अपहार प्रकरणी धूळघा् रे ल्हवे वनपररिेत्राचधकारी व
वनरिक याींना कामात झालेल्हया अननयलमततेस िबाबदार धरण्यात आले

असताना अननयलमतता झाल्हयाप्रकरणी िबाबदार असणाऱ्या ९ कमाचाऱ्याींना
चौकर्ीसाठी ताब्यात घेऊन त्याींची चौकर्ी न करताच त्याना सोडून दे ण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीनस
ु ार
रोिगार हमी योिनेच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

हे अींर्त: खरे आहे .
सदर

प्रकरणी

ग्रामरोिगार

सेवकाची

सही

नसताना

हिेरीप्

स्वीकारणे व मिूरी अदा करणे याबाबत रू.३,२९,९८६/- च्या एकूण अकुर्ल
प्रदानापैकी रु. १९,९२६/- इतक्या रकमेचा अपहार झाल्हयाचे प्राथलमकदृष्या

ननदर्ानास येत.े या प्रकरणी सींबचीं धत महसल
ू व वन वविागाच्या अचधकारी/
कमाचारी याींच्यावर गन्
ु हा नोंदववण्यात आलेला आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सदर प्रकरणी सींबचीं धताींववरुध्द गन्ु हा दाखल झालेला असन
ू , सध्या
प्रकरणात पोलीस तपास सरु
आहे . तसेच मग्रारोहयो अींतगात तहलसल
ु
कायाालयातील कायारत सहाय्यक कायािम अचधकारी याींच्या सेवा समाप्पत

करण्यात आल्हया आहे त. महसल
व वन वविागाच्या इतर अचधकारी /
ू
कमाचाऱ्याींववरुध्द रोहयो ननयमाींतगात वविागीय चौकर्ी प्रस्ताववत करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

8

घोडाझरी (ता.शसांदेिाही, जज.चांद्रपूर) तलािाच्या मुख्य िालव्यासह
(५)

*

वितररिेची दरू
ु स्ती िरण्याबाबत

१२२८२९

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपरू जिल्हहयातील लसींदेवाही तालक्
ु यातील फार िुना असलेल्हया

घोडाझरी तलावाच्या माध्यमातन
ू हिारो एकर र्ेतीचे लसींचन होत असताींनाही
नहर, मख्
ु य कालवा,

तलाव दरू
ु स्ती, गाळ काढणे व पाळ दरू
ु स्ती इत्यादी

कामे अदयापपयंत करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, नवरगाव येथील घोडाझरी तलावातील नहराचे रूींदीकरण तसेच

गडबोरी ववतररकेचे १ ते १४ क्रक.मी. पयंत खराब झालेल्हया लाईननींगचे काम
तात्काळ

करण्याबाबतचे

ननवेदन

लोकप्रनतननधीींनी

कायाकारी

अलियींता,

पा्बींधारे वविाग, चींद्रपरू याींना हदनाींक १ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
हदले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, घोडाझरी तलावाची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व

त्यानस
ु ार घोडाझरी तलावाची सदरहू कामे तात्काळ करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

(२) होय, अींर्त: खरे आहे . गडबोरी ववतरीका क्रक.मी. १ ते ३२ मधील कालवा
स्वच्छतेच्या कामाची मागणी हद. १ मे, २०१८ रोिीच्या ननवेदनादवारे
करण्याींत आलेली आहे .

(३) होय, याींबत्रकी पाखरण कायािमाअींतगात गडबोरी ववतरीका क्रक.मी. १ ते
१२ मधील कालवा स्वच्छतेची कामे पण
ू ा झालेली आहे त. म.ग्रा.रो.ह.यो.

अींतगात स्थाननक ग्रामपींचायतीमाफात क्रक.मी. १३ ते १८ पयंतची कामे प्रगती

पथावर आहे त. क्रक.मी. १८ ते ३२ मधील कालवा स्वच्छता कामे िलसींपदा
वविागामाफात खरीप हीं गामापव
ू ी करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
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मधील

सावरगाींव ववतरीका क्रक.मी. १ ते ३, तळोधी ववतरीका क्रक.मी. १ ते ९
कालवा

स्वच्छता कामे

याींबत्रकी

पाखरण

कायािमाअींतगात

पण
ू ा

करण्याींत आली आहे त. मख्
ु य कालवा क्रक.मी. ६ ते १८ मधील कालवा
स्वच्छता कामे याींबत्रकी पाखरण अींतगात प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

तानसा नदीिर चाांबळे , डािीिली ि मेट या दठिाणी
(६)

*

लघुपाटबांधारे बाांधण्याबाबत
१२३६०१

श्री.विलास तरे

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(बोईसर), श्री.दहतें द्र ठािूर (िसई),
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

(१) वाडा (जि.पालघर) तालक्
ु यातील नागररकाींना अपऱ्ु या पाणीपरु वठ्यामळ
ु े
पाण्याची कमतरता सातत्याने िाणवत असल्हयाने

तानसा नदीवर चाींबळे ,

डाकीवली व मे् या हठकाणी लघप
ु ा्बींधारे बाींधण्याची मागणी तेथील
नागररकाींनी लघप
ु ा्बींधारे वविागाच्या अचधकाऱ्याींकडे ववनींती अिाादवारे प्रत्यि
िे्ी घेऊन केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तानसा नदीवर मागील १० ते १५ वषाात बाींधलेले अनेक बींधारे

ननकृष् दिााचे व चुकीच्या हठकाणी बाींधले गेल्हयामळ
ु े त्यामध्ये पाणी साचले
िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
तानसा

नदीवर

चाींबळे ,

डाकीवली

व

मे्

या

हठकाणी

लघप
ु ा्बींधारे

बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) हे खरे नाही. तथावप, मे् व चाींबळे हे बींधारे पव
ु ीचे असन
ू दगडी
कामात बाींधलेले आहे त ते काही प्रमाणात नादरु
ु स्त आहे त. तसेच काही

हठकाणी बींधाऱ्याचे गे् नादरु
ु स्त असल्हयामळ
ु े काही प्रमाणात गळती होत
आहे .

त्यानष
ीं ाने
ु ग

मे्

व

चाींबळे

येथील

बींधाऱ्याींची

दरु
ु स्ती

ननधी
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उपलब्धतेनस
ु ार करण्याचे ननयोिन आहे . डाकीवली येथील बींधारा सजु स्थतीत
असन
ू पण
ू ा सींचय पातळीपयंत दरवषी पाणीसाठा होत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

हळदी (ता.िरिीर, जज.िोल्हापूर) येथील बांधाऱ्याची झालेली दरु िस्था
(७)

*

१२००४०

(शाहूिाडी) :
काय :-

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) हळदी (ता.करवीर, जि.कोल्हहापरू ) येथील बींधाऱ्याचे चार वपलर पा्बींधारे

वविागाच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े कोसळल्हयाने या बींधाऱ्याींची दरु वस्था झाल्हयाचे
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास,सदर बींधाऱ्याच्या दरु वस्थेमळ
ु े १५ गावाींना वपण्याच्या व
र्ेतीच्या पाण्याची समस्या ननमााण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या बींधाऱ्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

बींधाऱ्याची तात्काळ दरु
ा
ु स्ती करण्यासह बींधाऱ्याच्या दरु वस्थेतकडे दल
ु ि
करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

तथावप, बींधाऱ्याच्या दोन स्तींिाच्या क्वॉ्र बाींधकामाची काही प्रमाणात

पडझड झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये ननदर्ानास आले होते.
(२) नाही.

(३) बींधाऱ्याची पाहणी करून आवश्यक दरू
२०१७ मध्ये पण
ु स्ती िन
ू
ू ा
करण्यात आली आहे .

बींधाऱ्याच्या दरु ावस्थेकडे दल
ा झाले नसल्हयाने अचधकाऱ्याींवर कारवाईचा
ु ि

प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

11
उस्मानाबाद, िाशीम, गडधचरोली ि नांदरु बार या जजल््याांचा
(८)

*

मुलभूत वििास ननती आयोगािडून िरण्याबाबत

१२०४७५

श्री.गणपतराि

दे शमख
ु

(साांगोले) :

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

राज्यातील उस्मानाबाद,

जिल्ह्याींचा

वार्ीम,

गडचचरोली व

सन्माननीय

नींदरु बार

या चार

मल
ु ित
ू ववकास ननती आयोगाच्या माध्यमातन
ू करण्याचा ननणाय

माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे ,हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

करण्यात

मल
ू ित
ू

आला आहे

ववकासामध्ये

तसेच

त्यासाठी

माध्यमातन
ू क्रकती ननधी दे णार आहे ,

कोणकोणत्या
केंद्र

सरकार

गोष्ीचा

ननती

समावेर्

आयोगाच्या

(३) असल्हयास, सन २०१७-१८ या वषाामध्ये या जिल्ह्याींसाठी क्रकती ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्यात आला व सन २०१८-१९ या वषाासाठी क्रकती ननधी
मींिूर करण्यात आला आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ननती आयोगाकडून दे र्ातील ११५ आकाींक्षित
जिल्ह्याींच्या कालबध्द ववकासाबाबतच्या उपिमासींदिाात प्रथमत: हद. १४
नोव्हें बर, २०१७ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे . हद. ४ व ५ िानेवारी,
२०१८ रोिी नवी हदल्हली येथे झालेल्हया पररषदे दरम्यान या कायािमाचे
उदघा्न झाले आहे .

(२) ननती आयोगाकडून दे र्ातील ११५ आकाींक्षित जिल्ह्याींच्या कालबध्द
ववकासासाठी “Convergence, Integration and Focused Attention to
Backward Districts”

हा उपिम राबववण्यात येत आहे . यात केंद्र र्ासन

केवळ सहाय्यकाची िलू मका बिावणार असन
ू सींबचीं धत जिल्हहाचधकारी हे या
उपिमाचे मख्
ु य आधारस्तींि राहणार आहे त. केंद्र सरकार ननती आयोगाच्या

माध्यमातन
ू या बाबीसाठी कोणताही ननधी दे णार नाही. या उपिमाींतगात
राज्यातील ननवडलेल्हया ४ जिल्ह्याींची प्रगती ननजश्चत करण्यासाठी खालील
सहा िेत्राींमधील कामचगरी ववचारात घेतली िाणार आहे :१) आरोग्य व पोषण (Health & Nutrition),
२) लर्िण (Education),
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३) कृवष व िलसींपदा (Agriculture & Water Resources),
४) आचथाक समावेर्

५) कौर्ल्हय ननमााण (Financial Inclusion and Skill Formation) व
६) मल
ु ित
ू सवु वधा (Basic Infrastructure)

(३) व (४) महाराषट्रातील नींदरु बार, उस्मानाबाद, वालर्म व गडचचरोली या ४
आकाींक्षित जिल्ह्याींचा अचधक गतीने ववकास होण्याकररता व त्या माध्यमातन
ू

ननती आयोगाने उपरोक्त ६ िेत्राींकररता ननजश्चत केलेले ४९ मख्
ु य काया
ननदे र्क साध्य होण्याकररता सन २०१८-१९ मध्ये एकूण रु. १२१.२७ को्ी
इतका अनतररक्त ननधी “एक ववर्ेष बाब” म्हणून राज्य र्ासनाकडून उपलब्ध
करुन दे ण्यात आलेला आहे .

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

मख
ु ेड (जज.नाांदेड) तालक्
ु यातील ितावळा, साांगिी, गट
ू ू र, एिलारा,
मांग्याळ, दहब्बट ि जाांब येथे झाडाांची तोड होत असल्याबाबत

(९)

*

१२२०५०

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.डी.पी.सािांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार
(ब्रम्हपरू ी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी),

श्री.सनु नल

िेदार

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

(सािनेर) :

(१) मख
ु ेड (जि.नाींदेड) तालक्
ु यातील वतााळा, साींगवी, ग्
ू ू र, एकलारा, मींग्याळ,

हहब्ब् व िाींब येथे झाडाींची मोठया प्रमाणात तोड होत असल्हयाचे माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, या तालक्
ु यातील झाडाींची मोठया प्रमाणात तोड होत असन
ु
पयाावरणाचा ऱ्हास होत असतानाही सींबचीं धताींर्ी सींगनमत करुन झाडाींची तोड

करणा-या दलालाींवर कारवाई करण्याबाबत येथील सींबचीं धत वन वविाग
अचधकारी हदरीं गाई करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

अांगणिाडी सेवििा ि मदतननसाांना भारतीय आयवु िवमा
महामांडळामाफवत लाभ शमळण्याबाबत

(१०)

*

११६७२६

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन
सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.चांद्रदीप
नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :
सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सेवाननवत्ृ ती, रािीनामा, मत्ृ यू क्रकीं वा सेवेतन
ू काढल्हयानींतरही अींगणवाडी

सेववकाींना िारतीय आयवु वामा महामींडळामाफात एकरकमी प्रत्येकी १ लाख
रुपये तर मदतननसाींना ७५ हिार दे ण्याचा ननणाय महहला व बालववकास
वविागानी घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एकाजत्मक बालववकास वविागाच्या प्रकल्हपाींतगात कागदपत्राींची

पत
ा ा केली िात नसल्हयाने ३४० अींगणवाडी सेववका तसेच एकाजत्मक
ू त
बालववकास वविाग व िारतीय आयवु वामा महामींडळाच्या कामात समन्वय
नसल्हयाने राज्यात सम
ु ारे

५ हिाराहून अचधक अींगणवाडी सेववका या
लािापासन
ू वींचचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार अींगणवाडी

सेववकाींचे व मदतननसाींचे सेवाननवत्ृ त, रािीनामा, मत्ृ य,ू सेवेतन
ू काढल्हयानींतर
दे ण्यात येणारे लाि तात्काळ दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

काही अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व लमनी अींगणवाडी सेववका याींची

लाि मींिरू प्रकरणात कागदपत्राींची पत
ा स
े ाठी प्रकरणे िारतीय आयवु वामा
ु त
महामींडळाकडे

काढण्याबाबत

प्रलींबबत

होती.

र्ासनस्तरावरुन

आलेल्हया आहे त.

याबाबत

सदर

एल.आय.सी.

प्रकरणे

पण
ु े

याींना

तातडीने

सच
ू ना

ननकाली

दे ण्यात

(३) व (४) अींगणवाडी सेववकाींचे व मदतनीसाींचे सेवाननवत्ृ ती, रािीनामा,

मत्ृ य,ू सेवेतन
ू काढल्हयानींतर दे ण्यात येणारे लाि तातडीने दे ण्याच्या दृष्ीने
र्ासन स्तरावर व आयक्
ु तालय स्तरावर िारतीय आयवु वामा महामींडळ पण
ु े
याींचे पदाचधकारी याींचे समवेत बैठक आयोजित करुन आढावा घेण्यात येतो.

हदनाींक १५/०६/२०१८ रोिी झालेल्हया बैठकीत अींगणवाडी सेववका, लमनी

अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींचा PFMS प्रणालीतील पररपण
ू ा माहहती

िारतीय आयवु वामा महामींडळास प्राप्पत झालेली असल्हयाचे त्याींनी साींचगतले.

त्यामळ
े डे
ु े हदनाींक ३०/६/२०१८ अखेर िारतीय आयवु वामा महामींडळ, पण
ु े याींचक
प्रलींबबत असलेली प्रकरणे प्राधान्याने ननकाली काढण्यात येतील. तसेच सदर

बैठकीत आयवु वामा महामींडळ पण
ु े याींना मींिरू करण्यात आलेली प्रकरणे,

लािाची रक्कम व एल.आय.सी. पण
ु े याींचेकडे मींिूरी अचधनस्त असलेली
लर्ल्हलक प्रकरणाींची यादी दरमहा आयक्
ु त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा

योिना, नवी मब
ींु ई याींचेकडे सादर करणेबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया

आहे त. त्याचप्रमाणे काही प्रकरणाबाबत अडचणी असल्हयास आयक्
ु तालयार्ी
सींपका साधणेबाबत व एल.आय.सी. पण
ु े याींचेकडे प्राप्पत झालेल्हया प्रस्तावावर

तात्काळ कायावाही करुन प्रकरणे ननकाली काढण्यात यावीत असेही सचू चत
केलेले आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे शहरात िन विभागाच्या जशमनीांिर झालेले अनतक्रमण
(११)

*

११९८४४

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१)

पण
ु े र्हरात महीं मदवाडी सव्हे िमाींक ४५ व ५ येथे वन वविागाच्या

िलमनीवर करण्यात आलेल्हया अनतिमणावर कारवाई करण्यात आल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िागेवर एका मोबाईल कींपनीचा ्ॉवर, एका बँकेची
पाण्याची ्ाकी व वी्िट्टी उिारण्यात आली असन
ू त्याची िाडेवसल
ु ी केली
िाते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

पण
ु े

र्हरातील

वन

वविागाच्या

िलमनीींवर

अनतिमणाची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय,

झालेल्हया

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार वन वविागाच्या िलमनीींवर अनतिमण करणाऱ्या
सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) महीं मदवाडी येथील सव्हे नीं. ५ चे िेत्र महसल
ू
वविागाच्या ताब्यात होते. वन वविागाने सदर ३०.३३८ हे .आर इतके वनिेत्र
हदनाींक ८.५.२०१७ रोिी अनतिलमत िेत्रासह ताब्यात घेतले आहे . तसेच

हदनाींक १३.११.२०१७ रोिी वन वविागाने सदर िेत्रावरील अनतिमण ववरोधात
कारवाई करुन येथील अनतिमण ननषकालसत केले आहे.

फॉरे स्् सव्हे नीं. ४५ मधील राखीव वनिेत्रावर असलेल्हया अनतिमण

धारकाींवर वनगन्
ु हे नोंदववण्यात आलेले होते. वन वविागाने पोलीस व
एसआरपीएफ याींच्या मदतीने हदनाींक १३.११.२०१७ रोिी अनतिमण ववरोधी
कारवाई करुन अनतिमण धारकाींना अ्क करुन मा.न्यायालयासमोर हिर
केले आहे .

(२) महीं मदवाडी येथील सव्हे नीं. ५ मधील िेत्रावर िीओ कींपनीचा मोबाईल

्ॉवर आढळून आला आहे . सदर ्ॉवर बाबत िीओ कींपनी व खािगी व्यक्ती
याींच्यामध्ये करारनामा झालेला असन
ू िीओ कींपनी

त्याींना िाडे पो्ी काही

रक्कम अदा करीत होती असे प्राथलमक चौकर्ीच्या वेळी लेखी स्वरुपात

हदलेले आहे . हदनाींक १३.११.२०१७ रोिी सदर ्ॉवर सीलबींद केल्हयापासन
ू िाडे
वसल
ू ी बींद आहे .
(३) व

(४) पण
ु े वन वविागाच्या अखत्याररत पण
ु े र्हरात एकूण १९०३.६४
हे . वनिेत्र आहे . पण
ु े र्हरातील राखीव वनिेत्राचे सव्हे िण व लसमाींकन करुन
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त्याहठकाणी असलेले अनतिमणावर कायदे र्ीर कारवाई करुन सदर अनतिमण
ननषकासन करण्याचे काम ्प्पया्प्पयाने सतत चालू आहे . तसेच राखीव
वनिेत्रािोवती सीमालिींत बाींधण्याचे काम दे खील हाती घेण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शसन्नर (जज.नाशशि) तालक्
ु यातील २२ बांधाऱ्याांच्या
(१२)

ई-ननविदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार

*

११८८६४

(जुन्नर) :
काय :-

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.शरददादा सोनािणे

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) लसन्नर (जि.नालर्क) तालक्
ु यातील २२ बींधाऱ्याींच्या
सोयीच्या कींत्रा्दारासाठी हस्तिेप केल्हयाचे प्रकरण

ई-ननववदा प्रक्रियेत

ननदर्ानास आल्हयानींतर

कायाकारी अलियींता बापस
ु ाहे ब दे सले याींच्या खातेननहाय चौकर्ीचा प्रस्ताव

मख्
ु य कायाकारी अचधकारी, जिल्हहा पररषद, नालर्क याींनी म.ना.से. (लर्स्त व

अपील) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ खाली वविागीय चौकर्ी कायाान्वीत
करण्यासाठी दोषारोपपत्रे बिाववण्याबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास सादर केला
असल्हयाची बाब हदनाींक १३ िानेवारी २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच श्री.चींद्रर्ेखर वाघमारे , कायाकारी अलियींता (ल.पा.) (पजश्चम)

जिल्हहा पररषद, नालर्क या पदावर हदनाींक २८ डडसेंबर, २०१५ पासन
ू कायारत
असताना

त्याींच्याही

कामकािाबाबत

मोठया

प्रमाणात

अननयलमतता

ननदर्ानास आल्हयाने, मख्
ु य कायाकारी अचधकारी, जिल्हहा पररषद, नालर्क याींनी

म.ना.से. (लर्स्त व अवपल) ननयम १९७९ च्या ननयम ८ खाली वविागीय
चौकर्ी

कायाान्वीत

करण्यासाठी

दोषारोपपत्रे

र्ासनास सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

बिाववण्याबाबतचा

(३) असल्हयास, या दोन्ही अचधकाऱ्याींनी को्यवधी रुपयाींचा
व्यवहार

करुन

गैरव्यवहार

केला

ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय,

असल्हयाचे

प्रथम

पाहाणी

प्रस्ताव

बेकायदे र्ीर
अहवालात
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(४) असल्हयास, या दोघाींची लाचलच
ु पत प्रनतबींधक वविागामाफात चौकर्ी

करण्याची मागणी होत असल्हयाने उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने चौकर्ी
ु ग
करण्यात आली आहे काय व त्यानस
ु ार दोषीीं अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) होय.
(३) नाही.

(४) श्री.दे सले व श्री.वाघमारे याींच्याववरुध्दच्या खातेननहाय चौकर्ीबाबत मख्
ु य
कायाकारी अचधकारी, जिल्हहा पररषद, नालर्क याींच्याकडून प्राप्पत झालेल्हया
प्रस्तावाींची

छाननी

करण्यात येईल.

करण्यात

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

येत

असन
ननयमानस
ू
ु ार

पढ
ु ील कायावाही

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

िोल्हापरू जजल््यातील गािे ि िाड्यािस्त्याांिर
(१३)

*

(िरिीर),

(शशरोळ) :
काय :-

स्मशानभम
ू ी बाांधण्याबाबत

१२३४७३

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.चांद्रदीप नरिे

श्री.सत्यजीत

पाटील-सरुडिर

(शाहूिाडी), श्री.उल्हास पाटील
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील २१ गावे व १०० हून अचधक वाड्यावस्त्याींवर
स्मर्ानिम
ू ी नसल्हयामळ
ु े उघड्यावर अींत्यसींस्कार करावे लागत असल्हयाची
बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, दरडोई उत्पन्नामध्ये दे र्ात अव्वल असणाऱ्या कोल्हहापरू
जिल्ह्यामध्ये स्मर्ानिम
ू ीकरीता जिल्हहा पररषदे कडून कमी प्रमाणात ननधी
दे ण्यात येत असल्हयाने अींत्यसींस्कार स्वत:च्या र्ेतामध्ये अथवा रस्त्यार्ेिारी
करावे लागतात, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
स्मर्ानिम
ू ी

नसणाऱ्या

अर्ा

बाींधकामाकरीता ननधी दे ण्यासह

गावे,

वाड्यावस्त्याींवर

स्मर्ानिम
ू ी

स्मर्ानिम
ू ी बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

जिल्हहा

वावषाक

योिनाींतगात

ग्रामपींचायतीींना

िनसवु वधा

परु ववणे

योिनेमधून सन २०१०-११ ते सन २०१७-१८ अखेर वेळोवेळी स्मर्ानर्ेड
बाींधणे व अनष
ु चीं गक सोई सध
ु ारणासाठी ग्रामपींचायतचे हठकाणी जि.प.कडून
स्मर्ानर्ेड बाींधणेकामी ननधी उपलब्ध करुन हदला आहे . काही ग्रामपींचायतचे

हठकाणी िागेची उपलब्धता न होणे व इतर ताींबत्रक कारणामळ
ु े सदरची कामे

पण
ू ा होवू र्कलेली नाहीत ही वस्तजु स्थती आहे . तथावप, सन २०१९-२० चा
आराखडा बनववताना ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार प्राधान्याने स्मर्ानर्ेड बाींधणे

व अनष
ु चीं गक सोई-सवु वधा साठी ननधी उपलब्ध करणेची कायावाही करणेत
येईल.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िुचाांबे (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) या प्रिल्पातील प्रिल्पग्रस्ताांना
(१४)

*

सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

११६९२२

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जिल्हहयातील गडनदी पा्बींधारे प्रकल्हप, कुचाींबे (ता.सींगमेश्वर)

या प्रकल्हपातील प्रकल्हपग्रस्ताींचे सन २००८ साली नाींदगाव (ता.चचपळूण) येथे
पन
ु वासन करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पन
ु वासन होवन
ू दहा वषा झालेली असतानाही पाणी, मख्
ु य व
अींतगात रस्ते, पथदीवे, सात-बारा उतारा, ववस्तारीत कु्ुींबासाठी िख
ू ींड व

र्ेतिमीन आदी सोयीसवु वधाींपासन
वींचचत असल्हयाने ववववध मागण्याींच्या
ू
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पत
ा स
े ाठी प्रकल्हपग्रस्ताींनी
ू त

र्ासनाकडे सातत्याने

पत्रव्यवहार करून दे खील

त्याींची दखल घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

प्रकल्हपग्रस्ताींना सोयीसवु वधा उपलब्ध करून त्याींच्या अन्य मागण्या पण
ू ा
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) नाही. नाींदगाींव पन
ु वासन गावठाणासाठी

सवा नागरी सवु वधाींची कामे पण
ू ा

करण्यात आलेली आहे त. या गावठाणातील नळ पाणी परु वठा व वीि परु वठा

वगळता उवाररत १६ नागरी सवु वधाींची कामे जिल्हहा पररषद, रत्नाचगरी याींचेकडे
हद.२/०२/२०१७ रोिी हस्ताींतरीत करण्यात आलेली आहे त. सदय:जस्थतीत नळ

पाणी परु वठा व वीि परु वठा ही कामे पण
ू ा झाली असन
ू हस्ताींतरण प्रक्रिया
प्रगतीपथावर आहे .

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

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

सौंदाणे–टािळी–सोनज-िौळाणे (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि)
या रस्त्याची झालेली दरू िस्था
(१५)

*

११८८५०

श्री.पांिज

भज
ु बळ

(नाांदगाि) :

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

सौंदाणे-्ाकळी-सोनि-कौळाणे

(ता.मालेगाींव,

जि.नालर्क)

सन्माननीय
या

मख्
ु य

बािारपेठेस िोडणाऱ्या १२ क्रकमी लाींबीच्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे
पडून रस्त्याची दरु वस्था झाल्हयाचे ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याची र्ासनाने पाहणी केली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

त्यानस
ु ार

या

रस्त्याची

तातडीने

दरु
ु स्ती

र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(२) जिल्हहा पररषदे माफात सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्नाींक्रकत सौंदाणे ्ाकळी सोनि कौळाणे ता.मालेगाव

या इतर जिल्हहा

मागा ि. १६१ रस्त्याची एकूण लाींबी १४.३०० क्रक.मी. आहे . त्यापैकी १/०० ते
२/०० क्रक.मी. लाींबीतील रस्ता दरु
ु स्तीचे काम जिल्हहा वावषाक योिने अींतगात
सन २०१७-१८ मध्ये मींिूर असन
ू ननववदा स्तरावर आहे.
तसेच सन २०१७-१८ मध्ये

मींिूर असन
ू प्रगतीत आहे .

रस्ते दरु
ु स्तीअींतगात खड्डे िरण्याचे

काम

सदर रस्त्याच्या ५/०० ते १४/३०० क्रक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे काम

मख्
ा मींिूर असन
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेअतींगत
ू ननववदा स्तरावर आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पलस
ू (जज.साांगली) तालक्
ु यात प्राथशमि आरोग्य
िेंद्राांची सांख्या िाढविण्याबाबत

(१६)

*

१२३७६८

श्री.विश्िजजत िदम (पलस
ू िडेगाि), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :

सन्माननीय

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

(१) पलस
(जि.साींगली) तालक्
ू
ु यामध्ये साधारण १ लाख ८० हिारावर
लोकसींख्या असन
ू या तालक्
ु यातील प्राथलमक आरोग्य केंद्राींची सींख्या दोनच
असन
ु

आरोग्य

केंद्राींची सींख्या

वाढवन
ू

दे ण्याकडे र्ासन

दल
ा
ु ि

करीत

असल्हयाचे माहे िून, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, साधारण ३० हिार लोकसींख्येला एक प्राथलमक आरोग्य केंद्र

असणे आवश्यक असताना तसेच सदयजस्थतीत कायारत असलेल्हया दोन

प्राथलमक आरोग्य केंद्रामध्ये मींिरू पदे ही पण
ू ा िरलेली नसल्हयाने यींत्रणेवर
ताण येत असन
ू रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, पलस
ू तालक्
ु यातील प्राथलमक आरोग्य केंद्रातील ररक्त पदे

तात्काळ िरण्यासह आरोग्य केंद्राची सींख्या वाढववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२ ) साींगली जिल्हहयातील पलस
ू तालक्
ु यात दोन प्राथलमक आरोग्य केंद्रे व ८
उपकेंद्रे

आरोग्य

कायारत आहे त. हद.१७.०१.२०१३ च्या र्ासन ननणायानस
ु ार ज्या
सींस्थेच्या

कायाित्र
े ात

लोकसींख्येमध्ये

वाढ

झाली

आहे ,

अर्ा

सींस्थाींसाठी अनतररक्त मनषु यबळ मींिूर करण्यात आले आहे . त्यानस
ु ार पलस
ू

तालक्
ू यातील २ प्राथलमक आरोग्य केंद्रासाठी वैदयकीय अचधकारी २ पदे ,
प्रयोगर्ाळा तींत्रज्ञ २ पदे , आरोग्य सेववका २४ पदे व आरोग्य सेवक १८ पदे
अर्ी एकूण ४६ पदे मींिरू करण्यात आली आहे त.
वैदयकीय अचधकाऱ्याींच्या

६ पदाींपक
ै ी

पलस
तालक्
ु
ु यातील

४ पदे िरण्यात आली आहे त.उवाररत

ररक्त पदे िरण्याची कायावाही जिल्हहा पररषद स्तरावर सरु
ु आहे .
सन

२०११

च्या

लोकसींख्येवर

आधाररत

नवीन

रूग्णालये

सरु
ु

करण्यासाठी िोड-बह
ू पलस
ू तालक्
ु यात
ृ त आराखडा तयार करण्यात येत असन
नवीन प्राथलमक आरोग्य केंद्र / उपकेंद्र सरु
ु करण्याची मागणी ननकषानस
ु ार
िोड-बह
ु आहे .
ृ त आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायावाही सरु
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

माळशेज घाट (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) पररसरात याांबत्रिी
(१७)

*

िरितीच्या सहाय्याने िक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

११९९९९

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )व :

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

(१) िीमार्ींकर, हररश्चींद्र गड व कळसब
ू ाई अर्ा तीन मोठ्या अियारण्याच्या
िेत्रात असणाऱ्या

माळर्ेि घा् (ता.मरु बाड, जि.ठाणे) पररसरातील सेक्र्न

३५ लागू असलेल्हया ८५ गावाींपक
ै ी ७५ गावासह िव
ु नपाडा या िींगल िागात
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मोठया प्रमाणात याींबत्रकी करवतीच्या सहाय्याने बध्
ुीं यापासन
ू दररोि हिारो

वि
ृ ाींची तोड करण्यात येऊन त्याची तस्करी करण्यात येत असल्हयाचे हदनाींक
३१ माचा, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू पररसरातील आहदवासीींनी बेकायदा वि
ृ तोड प्रकरणी
सबींधीत वन अचधकारी याींचेकडे अनेकवेळा तिार करुनही याबाबत कोणतीही
कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकर्ी करुन झाडाींची तस्करी करणारे व

त्याींना बेकायदा सींरिण दे णारे सबींधीत दोषी वन अचधकारी याींच्यावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) तसेच मरु बाड िवळील ननसगारम्य माळर्ेि घा् व पररसरातील ववववध
वि
ृ ाींचे सींरिण करुन पयाावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) माळर्ेि घा् ता.मरु बाड, जि.ठाणे हे िेत्र पण
ु े
(वन्यिीव

वविागातील)

लिमार्ींकर

अियारण्य

िेत्राच्या

सींरिीत

िेत्र

सीमेपासन
ू २० ते २५ क्रक.मी अींतरावर अूसन या िेत्रामध्ये अवैध वि
ृ तोड
झालेली नाही. तथावप, ठाणे प्रादे लर्क वन वविागातील पव
ा
ु ा पररिेत्रातींगत
पररमींडळ लर्रवली, ननयतिेत्र िव
ु न मध्ये मौिे िव
ु न मालकी सव्हे नीं मधील
३५ सेक्र्न लागू असलेल्हया िेत्रामधून एकूण ९५ इींिायली बड
ु े िप्पत करण्यात
आली असन
ु त्
ु लेल्हया बड
ु ावरील माल स्थळावरच िप्पत केला आहे . सदर

प्रकरणी हदनाींक ७.५.२०१८ व हदनाींक ८.५.२०१८ अन्वये वनगन्
ु हे िारी
करण्यात आले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) मरु बाड िवळील ननसगारम्य माळर्ेि घा् व पररसरातील ववववध वि
ृ ाींचे
सींरिण करुन पयाावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्ीने वन वविागातींगत
ा
िींगलाचे सींरिण करण्यासाठी वनसींरिण सलमत्याींमाफात सींरिणाचे काम
तसेच वन कमाचाऱ्याींसोबत कायम गस्त ठे वन
ू वनसींरिण करण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील अांगणिाडी सेवििाांचे ननित्ृ ती िय ६५ िरण्याबाबत
(१८)

*

१२००५०

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण

(नायगाांि), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ांु ादे िी),

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली),
श्री.अशमत

(सांगमनेर) :

विलासराि

दे शमख
ु

(लातरू

शहर),

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववकाींचे ननवत्ृ तीचे वय ६५ करण्याचा ननणाय
मा.महहला व बाल ववकास

मींत्री याींनी

हदनाींक १९ माचा, २०१८ रोिी घेतला

असतानाही याबाबतचा आदे र् काढण्यास र्ासनाकडून हदरीं गाई होत असल्हयाचे
माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ासन अींगणवाडी सेववकाींचे वय ६५ करण्याचा र्ासन ननणाय

ननगालमत करीत नसल्हयाने ६० वषे पण
ू ा झालेल्हया र्ेकडो अींगणवाडी सेववका
ननवत्ृ त होणार असन
ू राज्यातील बालकाींच्या पोषण आहाराची समस्या ननमााण
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्हयास, अींगणवाडी सेववकाींचे ननवत्ृ तीचे वय ६५ करण्यासींदिाातील
र्ासनननणाय ननगालमत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१), (२), (३) व (४) अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व
लमनी अींगणवाडी सेववका याींची मानधनी पदावरील सेवाननवत्ृ तीचे वय, वयाची

६० वषे करण्याचा ननणाय हदनाींक २३/०२/२०१८ च्या र्ासन ननणायान्वये
घेण्यात आला होता. याबाबत ववधानमींडळात झालेल्हया चचेला उत्तर दे ताना

काही अ्ीींच्या अधीन राहून सेववकेचे सेवाननवत्ृ तीचे वय, वयाची ६५ वषे
करण्याबाबत सिागह
ृ ास आश्वासन माचा, २०१८ च्या अचधवेर्नात हदलेले
होते. त्यानष
ीं ाने धोरणात्मक ननणाय घेण्याची बाब ववचाराधीन असन
ु ग
ू
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लवकरच याबाबतचा र्ासन ननणाय ननगालमत करण्यात येणार आहे . सदर

ननणाय होईपयंत वयाची ६० वषे पण
ु ा केलेल्हया सेववकाींना मानधनी सेवेतन
ू तत
ू ा
सेवाननवत्ृ त करण्यात येऊ नये अर्ा सच
ू ना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
-----------------

राज्यात क्षयरोगाची लागण झालेल्या लहान
(१९)

*

मल
ु ाांच्या सांख्येत झालेली िाढ
१२३३७७

प्रा.िषाव

गायििाड

(धारािी),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर
(िाांददिली पि
ू )व ,

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे

(िसोिा), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :

पजश्चम), डॉ.भारती लव्हे िर

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

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

आरोग्य

आणण

कु्ुींब

कल्हयाण

वविागातील

आरोग्य

व्यवस्थापन

(एचएमआईएस) कडून लमळालेल्हया आकडेवारीनस
ु ार राज्यात १७०९ लहान
मल
ु ाींना िय रोगाची लागण झाली असन
ू त्यामध्ये मब
ुीं ई, पालघर व ठाणे या

तीन जिल्ह्यातील मल
ु ाींची सींख्या िास्त असल्हयाची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये
वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात प्रनतवषी सम
ु ारे १ लाख ७५ हिार नव्या ियरुग्णाींची
नोंद केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व ियरोग
पसरण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, त्यानष
ीं ाने ियरोगाच्या ननयींत्रणासाठी र्ासनाने कोणती
ु ग
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

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

सन २०१८ मध्ये िानेवारी ते एवप्रल या कालावधीत राज्यात १५ वषाा

खालील २४३० मल
ु ाींना ियरोगाचे लागण झाल्हयाचे आढळले आहे . त्यापैकी
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६०३ बालके ही मब
ुीं ई जिल्ह्यातील व ४४० बालके ही ठाणे व पालघर
जिल्हयातील आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) याबाबत र्ासनाने सध
ु ारीत राषट्रीय ियरोग ननयींत्रण कायािमाअींतगात
लहान मल
ु ाींमधील ियरोगासाठी ववववध उपिम राबववत आहे त.
ियरोग पसरण्याची कारणे-

- ियरोग हा सींसगािन्य आिार आहे ,या आिाराचे ववषाणू श्वसनाव्दारे
पसरतात.

- घरातील प्रौढ व्यक्तीींना ियरोग असल्हयास त्या घरातील लहान मल
ु ाींमध्ये
ियरोग होण्याची र्क्यता अचधक असते

- इतर कारणे िसे-लहान मल
ु ाींचे कुपोषण,एच आय व्ही बाधीत मल
ु ,दा्
लोकवस्ती, लहान घरात मोठे कींु ्ूब.

(४) यासाठी केंद्र र्ासनातफे सींपण
ू ा दे र्ात सध
ु ारीत राषट्रीय ियरोग ननयींत्रण
कायािम राबववण्यात येतो,

- ियरुग्ण बाधीत रुग्णाच्या सींपकाात असणा-या सवा व्यक्तीची तपासणी

कायािमा अींतगात केली िाते. त्यात १५ वषााखालील बालकाींची दे खील
ियरोगासाठी तपासणी केली िाते.

- पोषण पन
ा सन केंद्र कुपोषीत बालकाींची ियरोगासाठी तपासणी केली िाते.
ु व
- ियरोगग्रस्त असलेल्हया सवा रुग्णाींना मोफत औषधोपचार केले िातात
- ियरुग्ण र्ोध मोहहम राबववले िाते
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बाळापरू ि पातरू (जज.अिोला) तालक्
ु यात लक्षाांिापेक्षा जादा विदहरीांना
मांजरू ी दे िन
ू शसांचन विदहरीच्या िामात िेलेला गैरव्यिहार

(२०)

*

१२०६१३

(बाळापरू ) :

करतील काय :-

श्री.हररष वपांपळे (मनु तवजापरू ), श्री.बळीराम शसरसिार

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) बाळापरू व पातरू (जि.अकोला) तालक्
ु यात लिाींकापेिा अचधक ववहहरीींना
मींिूरी दे वन
ू लसींचन ववहहरीच्या कामात गैरव्यवहार करण्यात आल्हयाची बाब

26
माहे माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, र्ेतकऱ्याींना ववहहर खोदणेकामी फक्त २० ते ३० ्क्के
अनद
ु ान प्राप्पत झाले असन
ू उवाररत अनद
ु ान प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

र्ेतकऱ्याींना उवाररत अनद
ु ान त्वरीत ववतरीत करण्यासह गैरव्यवहार करणाऱ्या
अचधकारी व कमाचाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

लिाींकापेिा िास्त लसींचन ववहीरीींना मींिूरी दे ण्यात आली असन
ू लसींचन

ववहहरीींच्या कामात अननयलमतता झाल्हयाची बाब ननदर्ानास आली आहे .
(२) हे खरे नाही.

सदर प्रकरणी मग्रारोहयो अींतगात चालु असलेल्हया वैयजक्तक लसींचन

ववहीरीींचे ननयमानस
ु ार अनद
ु ान ग्ववकास अचधकारी याींचेमाफात वा्प करणे
सरु
ु आहे .

(३) अकोला जिल्ह्यातील बाळापरू व पातरू तालक्
ु यातील (online) चालु
असलेल्हया अनि
ु मे २२९ व ४९७ ववहीरीींना ग्ववकास अचधकारी याींचेमाफात
अनद
ु ान वा्पाचे काम सरु
ु असन
ू यामध्ये लिाींकापेिा िास्त ववहीरीींना

प्रर्ासकीय मींिरु ी दे णाऱ्या तत्कालीक ग्ववकास अचधकारी, र्ाखा अलियींता,

व ग्रामसेवक याींना बाळापरू पींचायत सलमती व पातरू पींचायत सलमती याींचे

कडून कारणे दाखवा नो्ीस बिावन
ू स्पष्ीकरण मागववण्यात आले असन
ू
जिल्हहा पररषद स्तरावर पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दे िळाली (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) येथे पाणलोट व्यिस्थापन
(२१)

*

िायवक्रमातांगत
व झालेल्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
१२०१८३

श्री.बबनराि शशांदे (माढा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण
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(१)

दे वळाली

(ता.िम
ू ,

जि.उस्मानाबाद)

गावामध्ये

कृषी

वविागामाफात

एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन कायािमातींगत
ा कींपा्ा में् बींडीग कामासाठी

ववठ्ठल अथामव्ु हसा कुडूव
ा ाडी याींचेसह इतर कींत्रा्दाराींना ४८७/३ व ४८७/४,

४८७/१/२ व ३९५/६ हदनाींक २० माचा, २०१५ नस
ु ार कायाारींि आदे र् दे ण्यात
आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त आदे र्ानस
ु ार नमद
ु कींत्रा्दाराींना सन २०१५-१६ मध्ये

कींपा्ा में् बींडीगची कामे पण
ु ा करून कृषी वविागाकडून केलेल्हया कामाच्या
नोंदी मापन पस्
ु तकेत घेतलेल्हया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, कायाारींि आदे र् हदलेल्हया कींत्रा्दाराींना त्याींच्या कामाची दे यके
अदा न करता सींबचधत अचधकारी व

कमाचाऱ्याींनी दस
ु -याच्या नावावर दे यके

काढून केलेल्हया गैरव्यवहाराची चौकर्ी करुन कारवाई करण्याची मागणी
लोकप्रनतननधी व सींबचधत कींत्रा्दाराींनी मा.मख्
ु यमींत्री, राज्यमींत्री (कृषी),
सचचव, कृषी आयक्
ु त याींना ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर ननवेदनानस
ु ार सींबचधत अचधकारी व कमाचाऱ्याींवर
कारवाई करण्यासह कींत्रा्दाराींना केलेल्हया कामाची दे यके दे ण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) तालक
ु ा कृवष अचधकारी, िम
ू कायाालयातील िावक
नोंदवहीमध्ये खाडाखोड करुन सींबचधत ठे केदाराींना कायाारींि आदे र् हदल्हयाची
नोंद हदसन
ू येते तथावप स्थळप्रती उपलब्ध झालेल्हया नाहीत.
(२) व (३)

श्री.ववठ्ठल अथामव्ु हसा, श्री.कार्ीद व श्री.सींिािी बागल याींनी

र्ासनास ननवेदन हदलेले आहे . तिारीतील नमद
मलर्नधारकाींची नावे
ु
मापनपजु स्तकेमध्ये हदसन
ू येत नाहीत.
(४)

सींबचीं धत अचधकारी / कमाचारी याींचे ववरुध्द वविागीय चौकर्ी प्रस्ताववत

करण्यात आली आहे तथावप सींबचीं धत ठे केदाराच्या कायाारींि आदे र्ाबाबत
र्हाननर्ा करुन याबाबत ननणाय घेण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िन्य प्राण्याांिडून वपिाांचे नुिसान झालेल्या शेतिऱ्याांना
बाजारभािाप्रमाणे नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(२२)

*

िुपेिर

(िरिीर),

११८६७६
(चांदगड),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्रीमती सांध्यादे िी दे साईश्री.जजतें द्र

श्री.सत्यजीत

आव्हाड

पाटील-सरुडिर

(मब्र
ुां ा

िळिा),

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(शाहूिाडी), श्री.सरु े श हाळिणिर
(इचलिरां जी), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :
सन्माननीय िने मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जिल्हहयातील आिरा तालक्
ु यात वन्य प्राण्याींकडून र्ेतकऱ्याींच्या
र्ेतातील ऊस, केळी, कािू, मेसकाठी, फणसाचे वारीं वार नक
ु सान होत असन
ु
स्थाननक

र्ेतकऱ्याींनी

वन्यप्राण्याींचा

कायमचा

बींदोबस्त

करण्याबाबत

वनवविाग कायाालय, कोल्हहापरू याींच्याकडे गेल्हया वषाापासन
ू मागणी करुनही
वनवविागाकडून अदयाप कोणतीच कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

वन्य

प्राण्याकडून

वपकाींचे

नक
ु सान

झाल्हयास

र्ेतकऱ्याींना

बािारिावाप्रमाणे िरपाई दे ण्यात यावी अर्ी लर्फारस र्ासनाला वन्य प्राणी
उपद्रव थाींबववणे आणण र्ेतकऱ्याींच्या वपकाींची नक
ु सान िरपाई ननजश्चत
करण्यासाठी नेमलेल्हया सलमतीने केली असन
ू याबाबतचा अहवाल

माहे मे,

२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान सादर करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या अहवालात आणखी कोणत्या लर्फारसी करण्यात आल्हया

असन
ू त्या लर्फारसीींवर र्ासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, तालक्
ु यातील
वन्य प्राण्याींचा बींदोबस्त करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) कोल्हहापरू जिल्ह्यातील आिरा
तालक्
ु यात

वन्यप्राण्याींनी

र्ेतवपकाींचे

नक
ु सान

केल्हयास

प्रचललत

र्ासन

ननणायातील तरतद
ु ीनस
ु ार सींबचीं धत नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱ्यास नक
ु सान िरपाई
अदा केली िाते.
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वन्यप्राण्याींपासन
ू होणा-या वपकाींची नक
ु सानीमळ
ु े र्ासनाकडून दे ण्यात

येत असलेल्हया अथासहाय्यात व उपाययोिनाींत सध
ु ारणा सच
ु ववण्याकरीता
हदनाींक

१९.०३.२०१८

रोिीच्या

र्ासन

आदे र्ान्वये

मख्
ु य

वनसींरिक

(प्रादे लर्क), कोल्हहापरू याींच्या अध्यितेखाली सलमतीचे गठण करण्यात आले
आहे . सदर सलमतीव्दारे अींनतम अहवाल तयार करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .

वन्यप्राण्याींपासन
ू नक
ु सान होवू नये यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना

करण्यात येतात:•

वन्यप्राण्याींना

वनिेत्रात

उपाययोिना केल्हया िातात.

वपण्याचे

पाणी

उपलब्ध

करुन

दे ण्यासाठी

• काही िेत्रात वनहद्दीवर वन्यप्राणी प्रनतबींधक चर खोदण्यात आले Rescue
Team तयार करण्यात आली आहे .

• मानव वन्यप्राणी सींघषा रोखण्याच्या दृष्ीने वन अचधकारी व कमाचारी
याींना प्रलर्िण दे ण्यात येत.े

• वनावरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबलसडीवर एलपीिी गॅस
र्ेगडी व लसलेंडर परु वठा केला िात आहे .

• पररिेत्र स्तरावर िेबत्रय अचधकारी व कमाचारी याींचम
े ाफात ननयलमत गस्त
करण्यात येत.े

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मेहिर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील दग
व ोरी ल.पा.(सांग्राहि) तलाि
ु ब
प्रिल्पाचे िाम सुरु िरताांना झाडाांची अिैधरीत्या िेलेली तोड

(२३)

*

११८५९३

डॉ.सांजय

रायमल
ु िर

(मेहिर) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेहकर (जि.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील
नागपरू

अींतगात

लघु

पा्बींधारे

ववदिा पा्बींधारे ववकास महामींडळ,

वविाग

बल
ु ढाणा

माफात

दग
ा ोरी
ु ब

ल.पा.(सींग्राहक) तलाव प्रकल्हपाचे काम सरु
ु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे
काय,

30
(२) असल्हयास, या तलावाचे काम सरु
ु करताींना कींत्रा्दाराने वनवविागाच्या
सींबचधत अचधका-याींर्ी सींगनमत करुन या सींग्राहक तलाव प्रकल्हपातील लाखो

रुपयाींची मौल्हयवान झाडे तोडून त्याींची ववल्हहे वा् लावली तसेच हिारो ब्रास
गौणखननि अवैधररत्या उत्खनन करुन प्रकल्हपासाठी वापरण्यात आल्हयाचे माहे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यासार
सींबचीं धत दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) नाही.

प्रकल्हपाच्या

बड
ु ीत

िेत्रातील

झाडाींची

ववल्हहे वा्

ही

वनवविागाची

पव
ा रवानगी घेऊन प्रचललत पध्दतीनस
ू प
ु ार करण्यात आली आहे . तसेच
प्रकल्हपासाठी वापरण्यात आलेले गौण खननिाचे उत्खनन अींदािपत्रकाप्रमाणे

करण्यात आले असन
अदयापपयंत झालेल्हया कामापो्ी रू.७७.९८/- लि
ू
इतक्या स्वालमत्व र्ल्ह
ु क रकमेचा िरणा कींत्रा्दाराचे दे यकातन
ू कपात करून
र्ासनिमा करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

माांजरीतील साडेसतरा नळी (जज.पण
ु े) पररसरात पाटबांधारे
खात्याच्या जागेिर िांत्राटदाराने िेलेले अनतक्रमण

(२४)

*

१२३००२

श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे

पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत
ठािूर

(पनिेल),

(विलेपाले) :
काय :-

श्रीमती मननषा

चौधरी

(ददहसर),

अॅड.पराग

अळिणी

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) माींिरीतील साडेसतरा नळी (जि.पण
ु े) पररसरात पा्बींधारे खात्याच्या

मोकळया िागेवर खािगी ठे केदाराींकडून मोठया प्रमाणात दगड व माती

्ाकली िात असल्हयाची बाब हदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास
ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, याबाबत पा्बींधारे खात्याकडे तिार करुनही अचधका-याींकडून
िाणीवपव
ा
दल
ा
केले िात असल्हयामळ
ू क
ु ि
ु े र्ेिारील प्राथलमक र्ाळा व
पाललका कायाालयाच्या सरु िेला धोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार अनतिमण करणाऱ्या खािगी कींत्रा्दारावर व

त्याींना सहकाया करणाऱ्या सींबचीं धत अचधका-याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३), (४) व (५) पण
ू े जिल्ह्यातील िुना मठ
ु ा कालवा क्रकमी.२८ मधील
ननररिण पथाच्या बािस
ू साडेसतरा नळी हडपसर हद्दीतील सवे ि. २७५, २७६

मध्ये पा्बींधारे खात्याच्या मोकळया िागेवर अज्ञात इसमाींकडून रात्री-अपरात्री
राडारोडा/माती

्ाकल्हयाचे

ननदर्ानास

आले.

याबाबत

पोलीस

कळववण्यात आले आहे . पोललस यींत्रणे कडून पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

यींत्रणेस

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

विदभावतील गोसीखद
ु व शसांचन प्रिल्पाच्या िामास होत असलेला विलांब
(२५)

*

११६५८६

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अजजत पिार

(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल),

श्री.भास्िर

(उस्मानाबाद),

श्री.नरहरी

जाधि

(गह
ु ागर),

झझरिाळ

(ददांडोरी),

श्री.राणाजगजीतशसांह
श्री.िैभि

वपचड

पाटील

(अिोले),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.ददपि चव्हाण
(फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ववदिाातील गोसीखद
ु ा लसींचन प्रकल्हपाचे काम सींथगतीने सरु
ु असन
ु
सदयजस्थतीत सदर प्रकल्हपाची १८ हिार ४९४ को्ी इतकी

क्रकीं मत वाढलेली

असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार या पररसरातील दषु काळी िागाच्या लसींचनाची
समस्या सोडववण्यासाठी गोसीखुदा प्रकल्हपाचे काम तात्काळ करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) गोसीखुदा प्रकल्हपास हद.२१/०९/२०१६ अन्वये रु१८४९४.५७ को्ी इतक्या

क्रकीं मतीस (दरसच
ू ी ि.सीं.वव.२०१२-१३ व सा.बाीं.२०१३-१४) तत
ु ारीत
ृ ीय सध
प्रर्ासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे व त्यानस
ु ार प्रकल्हपाची कामे
सरु
ु आहे त.
अ)

प्रकल्हपाच्या

क्रकींमतीमध्ये

झालेल्हया

वाढीची

कारणलममाींसा

पढ
प्रकल्हप
ु ीलप्रमाणे आहे : िाववाढीमळ
ु े , सींकल्हप चचत्रातील बदलामळ
ु े , मळ
ू
अहवालातील अप-ु या तरतद
ु ी इत्यादी कारणामळ
ु े वाढ झाली आहे .

ब) वैधाननक मींिुरी, िस
ीं ादन, पन
ु प
ु वासन व सींकल्हपन इत्यादी मधील

ववलींब, तसेच सरु
ु वातीचे काळातील अपरु े अनद
ु ान या कारणामळ
ु े प्रकल्हप पण
ू ा
होण्यास ववलींब झाला आहे .

(३) गोसीखुदा प्रकल्हपाचे काम िलद गतीने पण
ू ा करणेसाठी खालीलप्रमाणे
कायावाही केली आहे .

अ) प्रकल्हपाची उवारीत कामे पण
ू ा करणेसाठी हा प्रकल्हप केंद्रर्ासनाचे

अथासहाय्यातन
ू पींतप्रधान कृवष लसींचन योिनेतन
ू (PMKSY) घेण्यात आला
आहे .

ब) प्रकल्हपाची िस
ीं ादन व पन
ू प
ु वासन कामे पण
ू ा करणेसाठी मा.मख्
ु यमींत्री

याींचे वॉररुममधुन सींननयत्रण करणेत येत आहे .
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क) प्रकल्हपाची रु १०५८ को्ीचे कामे NBCC या केंद्र र्ासनाच्या

कींपनी माफात करणेत येत आहे त.

ड) उवाररत कामे पण
ू ा करणेचे सक्ष्
ु म व ववश्वासाथा ननयोिन करणेत

आले असन
ू कामे प्रगतीपथावर आहे त.

ई) उवाररत कामासाठी अलियाींबत्रकी कामे, साहीत्य प्राप्पत करणे व

बाींधकाम करणे या (EPC) पध्दतीच्या ननववदा माफात कामे हाती घेण्यात
येत आहे त.

फ) पारीं पाररक, खुल्हया कालव्या ऐविी बींद पाईपव्दारे ववतरण प्रणालीचे

काम करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उजनी मराठिाडा उपसा शसांचन योजनें तगवत आष्ट्टी (जज.बीड) येथील
(२६)

*

एल-३ योजनेचे िाम सरु
ु िरण्याबाबत
१२११०७

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उिनी मराठवाडा उपसा लसींचन योिनेंतगात (कृषणा खोरे अींतगात) आष्ी
(जि.बीड) येथे एल-३ योिनेचे काम तातडीने सरु
ु करण्याची मागणी स्थाननक

लोकप्रतीननधीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींच्याकडे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान लेखी ननवेदनादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू मागणीच्या अनष
ीं ाने सदरहू उपसा लसींचन योिनेंतगात
ु ग
आष्ी (जि.बीड) येथे एल–३ योिनेचे काम तात्काळ करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) कृषणा मराठवाडा लसींचन प्रकल्हपाींतगात आष्ी
(जिल्हहा बीड) मतदार सींघातील आष्ी उपसा लसींचन योिना ि.३ (खुीं्ेफळ
साठवण तलाव) कामाची फेर रचना करण्याबाबत
हदनाींक १/२/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये
आहे .

मा. लोकप्रनतननधी याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना ववनींती केलेली
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(२) उपसा लसींचन योिना ि.३, आष्ी या योिनेच्या एकूण ५ ्प्पप्पयाींपक
ै ी
्प्पपा ि.अ अींतगात ख्
ुीं े फळ साठवण तलावाचे काम हाती घेण्यात आले आहे .

प्रथम ्प्पप्पयात उपलब्ध होणाऱ्या १.६८ अ.घ.फू. पाणी वापरासाठी ख्
ुीं े फळ
साठवण तलावासह योिनेसाठी ख्
ींु े फळ साठवण तलावा पयंत एकूण अींदािे

१२१० हे क््र िलमनीचे िस
ीं ादन करावे लागणार असन
ू प
ू त्यापैकी १९३.५७

हे क््र िमीन सरळ खरे दीने सींपाहदत करण्यात आली आहे . योिनेस
पयाावरण मान्यता लमळाल्हयानींतर ननधी उपलब्धतेनस
ु ार

कामे करण्याचे

ननयोिन आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई शहरात िुटुांब ननयोजन शस्त्रकक्रयेमुळे मदहलाांचे झालेले मत्ृ यू
(२७)

*

११७१०५

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायन-

िोळीिाडा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील
(िराड

उत्तर),

श्रीमती

ननमवला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ांु ादे िी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत

पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ांु ा

िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर
जाधि

जगताप

(गह
ु ागर),

(श्रीगोंदा),

श्री.राणाजगजीतशसांह
श्रीमती

सम
ु न

पाटील

(उस्मानाबाद),

पाटील (तासगाि

-

श्री.राहुल
ििठे महाांिाळ),

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधिपाटील

(िाई),

श्री.विजय

भाांबळे

(जजांतरू ),

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटगाांििर (िैजापरू ), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श
लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.हनम
ां डोळस (माळशशरस),
ु त
श्री.ददपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.पांिज

भज
ु बळ

(नाांदगाि),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.नरें द्र पिार

(िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ), श्री.ददलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

मब
ुीं ई

र्हरात

कु्ुींब

ननयोिनासाठी

केल्हया

िाणाऱ्या

गिाननरोधक

र्स्त्रक्रियेमळ
ु े गेल्हया ५ वषाात २४ महहलाींचा मत्ृ यु झाल्हयाची बाब ननदर्ानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, महानगरपाललकेच्या रुग्णालयाींची झालेली दरु वस्था, तज्ज्ञ

डॉक््राींची कमतरता व अत्याधुननक मलर्नीींच्या अिावामळ
ु े योग्य उपचार
होत नसल्हयाने या र्स्त्रक्रियेदरम्यान महहलाींचे मत्ृ यू झाले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार मत
ृ पावलेल्हया महहलाींच्या वारसदाराींना आचथाक
मदत दे वन
ू पाललका रुग्णालयात
अत्याधुननक

यत्रींसामग्र
ु ी

तज्ज्ञ डॉक््राींच्या सींख्येत वाढ करुन

परु ववण्याची

कायावाही

करण्यासह

सदरहू मत्ृ यु
रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) मब
ुीं ई र्हरामध्ये कु्ुींब ननयोिनासाठी केल्हया

िाणाऱ्या गिाननरोधक र्स्त्रक्रियेमळ
ु े मत्ृ यू झालेल्हया महहलाींची गेल्हया ५ वषांत
२४ महहलाींचा मत्ृ यू झाला आहे ही वस्तजु स्थती आहे .

(२), (३) व (४) कु्ुींब ननयोिन र्स्त्रक्रियेमळ
ु े /त्यादरम्यान होणाऱ्या मत्ृ यच
ुीं े
प्रमाण रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना केली/करण्यात येत आहे :-

• सन २०१० पासन
ू मब
ुीं ईसाठी जिल्हहास्तरीय गण
ु वत्ता अलिवचन सलमतीची
(District Quality Assurance Committee) स्थापना करण्यात आली आहे .

सदर सलमतीमाफात प्रत्येक कु्ुींब ननयोिन र्स्त्रक्रिया मत्ृ यू प्रकरणाची
ववस्तत
ृ चौकर्ी करण्यात येत.े

• कु्ुींब ननयोिन र्स्त्रक्रिया करताींना सवा र्ासकीय व ननमर्ासकीय

सींस्थाींच्या सेवाींचा दिाा उीं चावण्यासाठी मागादर्ाक सच
ू ना, र्ासकीय पररपत्रके
सवा सींबचीं धत रुग्णालयाींना दे ण्यात आली आहे त.
•

कु्ुींब

ननयोिन

र्स्त्रक्रियेसाठी

खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत:े -

रुग्णालये/केंद्राच्या

तपासणीच्या

वेळी

• पररलर्ष् ६ नस
ु ार, केंद्र/रुग्णालयाची सदर र्स्त्रक्रियेसाठी आवश्यक
असलेल्हया पात्रतेची तपासणी
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• पररलर्ष् १७ नस
ु ार, केंद्र/रुग्णालयातील र्स्त्रक्रियागारातील ननिंतक
ु ीकरण
व प्रत्यि र्स्त्रक्रिया योग्य प्रकारे केली िाते क्रकीं वा नाही याची तपासणी

• पररलर्ष् १९ अनस
ु ार, सदर र्स्त्रक्रियेबाबत रुग्णाचे नोंदववलेले मनोगत
याबाबत आढावा घेतला िातो.

• मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे र्ानस
ु ार खालील बाबीींची पडताळणी केली
िाते:-

• केंद्रे /रुग्णालये याींची नोंदणी
• डॉक््राींची नोंदणी

• सदर र्स्त्रक्रिया करण्यास आवश्यक असलेल्हया प्रलर्िणाचे प्रमाणपत्र
•

मा.सवोच्च

करणाऱ्या
िाते.

न्यायालयाच्या

डॉक््राींची

यादीमध्ये

नावे

अींतित
ूा

कु्ुींब

आहे त

ननयोिनाची

याची

र्स्त्रक्रिया

खातरिमा

केली

सदर मत्ृ यू पावलेल्हया महहलाींच्या वारसदाराींना मागील ५ वषांमध्ये

खालीलप्रमाणे आचथाक मदत दे ण्यात आली आहे :सन

आचथाक मदतीची रक्कम

२०१३-१४

रु. १०.५० लाख

२०१४-१५

---

२०१५-१६

रु. ६.५० लाख

२०१६-१७

रु. ६ लाख

२०१७-१८

रु. ४ लाख

स्त्री

नसबींदी

र्स्त्रक्रिया

केल्हयानींतर

राज्य

र्ासनाच्या

मागादर्ाक

सच
े ालील/अनस
ू नाींनस
ु ार प्रोत्साहन म्हणन
ू दाररद्रयरे षख
ु चू चत िाती/अनस
ु चू चत
िमातीतील

स्त्री

लािाथींसाठी

रु.६००/-

रु.२५०/- इतकी रक्कम दे ण्यात येत.े

व

दाररद्रयरे षव
े रील

महहलाींसाठी

तसेच, बबन्ाका परु
ु ष नसबींदी र्स्त्रक्रिया केल्हयानींतर परु
ु ष लािार्थयांना

प्रोत्साहन म्हणन
ू रु. १४५१/- इतकी रक्कम दे ण्यात येत.े
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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गोंददया जजल्हापररषदे च्या मुख्य इमारतीचे टे रेस िॉटर प्रुफीांग ि

पें टीगची िामे ननयमबा्य ररतीने सीएसआर दरािर ददल्याबाबत
(२८)

*

१२३२३७

श्री.गोपालदास अग्रिाल (गोंददया) :

सन्माननीय

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

गोंहदया

जिल्हहापररषदे च्या

बाींधकाम

वविागादवारे

गोंहदया

जिल्हहापररषदे च्या मख्
ु य इमारतीचे ्े रेस वॉ्र प्रफ
ु ीींगचे १८ लाख रुपये लागत
असलेली कामे एक-एक लाख रुपयाींचे वविािन करुन दे ण्यात आले असन
ू

मख्
ु य इमारतीच्या पें ्ीगचे १५ लाख रुपये लागत असलेले काम तीन-तीन
लाख रुपयाींचे वविािन करुन दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, एकाच इमारतीचे ्े रेस वॉ्र प्रफ
ू ीींगचे काम १८ वेगवेगळया
कींत्रा्दाराींना वविािन करुन

ई ्ें डरीींग न करता सीएसआर दरावर दे णे व

एकाच इमारतीच्या चार बािूची कामे तीन-तीन लाख रुपयाींचे वविािन करुन
ई

्ें डरीींग

न

करता

वेगवेगळया

कींत्रा्दाराींना

ननयमबा्य आहे, हे ही खरे आहे काय,

सीएसआर

दरावर

दे णे

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
ननयमबा्य ररतीने कामे वा्प करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

(३) व (४) प्रस्तत
ु प्रकरणी सववस्तर चौकर्ी सरु
ु आहे .
-----------------

औरां गाबाद येथील शासिीय घाटी रुग्णालयातील बालरोग
(२९)

*

विभागात आठ बालिाांचा झालेला मत्ृ यू

११७५५९

श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना),

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.नारायण िुचे
(बदनापरू ),

श्री.सांतोष

दानिे

(भोिरदन),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती
ननमवला गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :

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

सन्माननीय
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(१) औरीं गाबाद येथील र्ासकीय घा्ी रुग्णालयातील बालरोग वविागात ३२
तासाींमध्ये ८ बालकाींचा मत्ृ यू झाल्हयाची बाब हदनाींक

त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

२२ मे, २०१८ रोिी वा

(२) असल्हयास, या रुग्णालयामध्ये सलाईन, आरएल, एनएस सलाईन्स,
पॅरालस्ामोलसारखे प्राथलमक

औषधे आणण अॅन््ीरे बीि व्हॅजक्सन (एआरव्ही),

मे् फारलमन, आयसो सरबाई् या महत्वाींच्या औषधाींसह कफ लसरप
रुग्णालयात माहे िानेवारी, २०१८ पासन
ू उपलब्ध नसल्हयाचे ननदर्ानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या बालकाींच्या मत्ृ यच
ू ी चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार या बालकाींच्या मत्ृ यच
ु ी कारणे काय आहे त व

त्यानष
ीं ाने सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
ु ग
आहे,

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

(४) मत्ृ यू झालेला प्रत्येक बालक वेगवेगळ्या आिाराने ग्रस्त होता व
प्रत्येकाच्या मत्ृ यच
ू े कारण वेगवेगळे होते.

हे सवा रूग्ण इतर दवाखान्यात िन्मलेले असन
ु त्याहठकाणी त्याींच्यावर काही
उपचार झाल्हयानींतर पढ
ु ील उपचारासाठी त्याींना घा्ी रूग्णालयात दाखल
करण्यात आले होते.

मत्ृ यू झालेल्हया आठ (८) बालकाींपक
ै ी सहा (६) नविात अिाक होती, तसेच

ती इतर दवाखान्यात िन्म झालेली, १५०० ग्राम पेिाही कमी विनाची,

अन्यवस्थ, अत्यींत गींिीर व िीवाणू सींिलमत पररजस्थतीत दाखल झाली
होती. इतर २ बालके न्यम
ु ोननया या गींिीर आिाराने ग्रस्त होती.

८ बालकाींपक
ै ी ३ बालकाना या रूग्णालयात अत्यींत अत्यवस्थ व गींिीर

पररजस्थत दाखल करण्यात आले होते. आवश्यक ते सवा उपचारानींतर सद्ध
ु ा ते
२४ तासाच्या आत दगावले.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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शसन्नर (जज.नाशशि) ग्रामीण रुग्णालय आिश्यि यांत्रसामुग्री ि साधन
(३०)

*

सामुग्रीसह सुरु िरण्याबाबत

१२३११३

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

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

(१) लसन्नर (जि. नालर्क) ग्रामीण रुग्णालयाचे बाींधकाम पण
ू ा झाले असन
ू
अदयापपयंत वैदयकीय उपकरणे व साहहत्य सामग्र
ु ी याचा परु वठा न झाल्हयाने
रुग्णालय सरु
ु झाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लसन्नर ग्रामीण रुग्णालयास आवश्यक वैदयकीय उपकरणे व

साहहत्य सामग्र
ु ी उपलब्ध करून रुग्णालय तात्काळ सरु
ु करण्याची मागणी
हदनाींक २० मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास लोकप्रनतननधीींनी मा.सावािननक
आरोग्य मींत्री याींचेकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने लसन्नर ग्रामीण रुग्णालय
ु ग
आवश्यक वैदयकीय उपकरणे व साहहत्य सामग्र
करण्याबाबत
ु ीसह सरु
ु
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींर्त: खरे आहे .

ग्रामीण रुग्णालय, लसन्नर चे बाींधकाम अींनतम ्प्पप्पयात आहे . रीं गकाम,

ववदयत
ु िोडणी व नळ िोडणी ही कामे प्रलींबबत असल्हयाने, सावािननक
बाींधकाम वविागाने अदयाप इमारत हस्ताींतरीत केलेली नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) नवननलमात आरोग्य सींस्थाींकरीता आवश्यक ती यींत्रसामग्र
ु ी व साधनसामग्र
ु ी
खरे दी

करण्याची

प्रक्रिया

करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

सरू
ु

करण्यासाठी प्रर्ासकीय

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

मान्यता

प्रदान
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मौ.बबजूर, रामनतथव आझण सािळी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील िन
विभागाच्या जशमनीिर ननसगव िन पयवटन िेंद्र उभारण्याबाबत

(३१)

*

१२०२५५

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौ.बबिूर, रामनतथा आणण सावळी (ता.बबलोली, जि.नाींदेड) येथील वन
वविागाच्या िलमनीवर ननसगा वन पया्न केंद्र उिारण्याबाबतचा प्रस्ताव

र्ासनाने हदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मख्
ु य वनसींरिक
(प्रादे लर्क) औरीं गाबाद याींच्याकडून मागववला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रस्ताव र्ासनास प्राप्पत झाला आहे काय व त्यानष
ीं ाने
ु ग
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) र्ासनास प्रस्ताव अप्राप्पत आहे . प्रस्ताव प्राप्पत होताच यथोचचत
कायावाही करण्यात येईल.

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

िजवत (जज.रायगड) उपजजल्हा रुग्णालयाची झालेली दरु िस्था
(३२)

*

१२००३७

श्री.सभ
व ील
ु ाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश

पाटील (पेण), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

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

तालक्
ु यातील गरिू रूग्णाींना आरोग्य सेवा लमळावी

यासाठी र्ासनाने उपजिल्हहा रूग्णालय बाींधले असन
ू या रुग्णालयाची दरु वस्था
झाली असल्हयाने उपचाराथा येणाऱ्या रूग्णाींची आवश्यक उपचाराअिावी गैरसोय
होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,५० खा्ाींचे असलेल्हया या रुग्णालयात ताप, थींडी व क्रकरकोळ
आिार या व्यनतररक्त कोणतेच उपचार लमळत नसल्हयाने रुग्णाींना कल्हयाण,
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उल्हहासनगर, मब
ुीं ई, नवी मब
ुीं ई येथील रुग्णालयात उपचाराथा पाठववण्यात
येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रूग्णालयातील ररक्त पदे , औषधाींची कमतरता व
डॉक््र, अचधकारी व कमाचाऱी याींचे गैरवतानाचा त्रास रुग्णाींना होत असल्हयाचे
ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.

रुग्णालयात एकुण मींिुर पदे -४७ आहे त. त्यामधील एकुण ४२ पदे

िरलेली आहे त. वैदयकीय अचधिक व वैदयकीय अचधकारी याींच्या ९ पदापैकी

७ पदे िरलेली आहे त. उप जिल्हहा रुग्णालय किात, जि.रायगड येथे परु े र्ा
प्रमाणात औषधाचा साठा उपलब्ध आहे . रुग्णालयामधील वैदयक्रकय अचधकारी
व कमाचारी याींचेमाफात उपचारासाठी येणा-या रुग्णाींची तपासणी
तो

औषधोपचार करण्यात येतो.सन

२०१७-१८

मध्ये

करुन योग्य

बाहयरुग्ण-७६९०९,

आींतररुग्ण ४३९६, प्रसत
ु ी-३९६, लहान र्स्त्रक्रकया-४८९, मोठया र्स्त्रक्रकया-७६,
न्याय

वैदयक

ववींचूदींर्-३४५,

रुग्ण-११०६,र्वववच्छे दन-८७,

ि-क्रकरण

चाचण्या-८६०

व

श्वानदीं र्-१०५०,
प्रयोगर्ाळा

यास्वरुपाच्या उपचारात्मक सवु वधा परु ववण्यात आल्हया आहे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

सपादींर्-१६३,

चाचण्या-३५७९८

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

नागपूर ि पुणे प्रादे शशि मनोरुग्णालयात मनोरुग्णाांचे झालेले मत्ृ यू
(३३)

*

११७२००

डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु

(नागपरू पजश्चम), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :

सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) प्रादे लर्क मनोरुग्णालय,नागपरू येथे माहे मे, २०१८ मध्ये

४ रुग्णाींचा

मत्ृ यू झाला असन
ू आतापयात मागील एक वषाात एकूण १७ रुग्णाींचा मत्ृ यु
झाल्हयाची बाब ननदर्ानास आली आहे ,हे खरे आहे काय,

(२) तसेच पण
ु े येरवडा येथील प्रादे लर्क मनोरुग्णालयात मागील चार
महहन्याींत ३० रुग्णाींचा प्रिावी वैदयकीय उपचाराअिावी व रुग्णालयाच्या

दल
ा ामळ
ु ि
ु े मत्ृ यु झाल्हयाची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्ानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, अस्वच्छता व गींिीर आिार असलेल्हया रुग्णाींना झालेल्हया

िखमाींमधून िींतस
ीं गा होवन
ु स
ू वैदयकीय असवु वधाींमळ
ु े मागील दोन वषाात पण
ु े

येरवडा येथील प्रादे लर्क मनोरुग्णालयात १३९ रुग्णाींचा मत्ृ यु झाला असन
ू

वैदयकीय सवु वधा अिावी मत्ृ यु पावलेल्हया मनोरुग्णाींची पोलीस स््े र्नात
आकस्मीत मत्ृ यु म्हणन
ू नोंद करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मत
ू मत
ृ मनोरुग्ण पत्त्यावर राहत नसल्हयाचे दाखवन
ृ दे ह

खािगी रुग्णालयाींना सप
ू द
ू ा करण्याबाबतचे रॅके् कायारत असल्हयाची माहहती
ननदर्ानास आली आहे,

हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास,या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

प्रादे लर्क मनोरुग्णालय, नागपरू येथे मागील एक वषाात २२ रुग्णाींचा

मत्ृ यु झालेला आहे .

(२) अींर्त: खरे आहे .

येरवडा येथील मनोरूग्णालयात िानेवारी २०१८ ते एवप्रल २०१८ या

कालावधीत एकूण ३३ रूग्णाींचा मत्ृ यू झाला असन
ू सदर मत्ृ यू उपचाराअिावी
रूग्णालयाच्या दल
ा तेमळ
ु ि
ु े झालेले नाहीत. मत्ृ यू झालेल्हया सवा रूग्णाींना
वेळोवेळी योग्य ते उपचार व सींदिा सेवा हदलेली होती.

(३) सदर मनोरूग्णालयात मागील दोन वषाात १३९ रूग्णाींचा मत्ृ यू झाला आहे

परीं तु सदर रूग्णाींचा मत्ृ यू हा अस्वच्छता व िखमातन
ीं गा होऊन
ू िींतस
ू स
वैदयकीय असवु वधेमळ
ु े झालेला नाही. िानेवारी, २०१७ पासन
ू मत्ृ यू पावलेल्हया
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रूग्णाींच्या मत्ृ यच्
ू या कारणासह पोलीस स््े र्नला नोंद करून medico legal
case post-mortem केले िाते.
(४) हे खरे नाही.

मनोरूग्णाचा

मत्ृ यू

झाल्हयास

दावा

न

केलेले

मत
ृ दे ह

वैदयकीय

महाववदयालयास वैदयकीय लर्िणासाठी मत
ु द
ू ा करण्यात येत होते.
ृ दे ह सप
तथावप, िानेवारी २०१७ नींतर असे मत
ृ दे ह वैदयकीय महाववदयलयास दे ण्यात
आलेले नाहीत.

(५) हद. १६ मे, २०१७ च्या र्ासन ननणायानस
ु ार मा.जिल्हहा न्यायाधीर् याींच्या
अध्यितेखाली

अ्यागत

सलमती

गठीत

करण्यात

आली

असन
ू

मनोरूग्णालयामध्ये िरती असणाऱ्या आींतररूग्णाींच्या मत्ृ यब
ू ाबत सलमतीच्या
बैठकीत पररिण करून आढावा घेण्यात येतो.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपरू येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयातील
(३४)

*

जळीत िक्षात सुविधा उपलब्ध नसल्याने झालेले मत्ृ यु
११८५१२

श्री.सध
ु ािर दे शमख
ु (नागपरू पजश्चम), डॉ.शमशलांद माने

(नागपरू उत्तर) :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१)

र्ासकीय

खुलासा करतील काय :नागपरू

येथील

वैदयकीय

महाववदयालय

व

रूग्णालयात

िळालेल्हया रूग्णाींवर प्रिावी उपचारासाठी िळीत किात परु े श्या सोयीसवु वधा

उपलब्ध नसल्हयाने गेल्हया वषाात ९४ रूग्णाींचा मत्ृ यु झाल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रूग्णालयामधील िळीत कि अदययावत करण्याकरीता

सावािननक आरोग्य व कु्ूींब कल्हयाण वविागाने सन २०१७ मध्ये “नॅर्नल
प्रोगाम ऑफ बना इन्िुररि” या प्रकल्हपास मींिुरी हदली असन
ु त्याकरीता ३.१४
को्ी रूपयाची तरतद
ु करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकल्हपाकरीता केंद्रर्ासनाचे ६० ्क्के व राज्यर्ासनाचे ४०

्क्के अनद
त्या कराराला वषे होऊनही केंद्र व राज्य
ु ान दे णार असन
ु
र्ासनाची मींिरु ी लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, या िळीत किाला अदययावत करण्याकरीता मींिुर झालेला
३.१४ को्ी रूपयाच्या ननधीला तात्काळ

मींिुरी लमळण्याबाबत र्ासनाने

कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) अींर्त: खरे आहे . रू.३.११४ को्ीची तरतद
ू ही तीन वषााकररता कींत्रा्ी
कमाचाऱ्याींसाठी आहे .

(३) सामींिस्य करार केंद्र र्ासनास सादर करण्याबाबतची कायावाही सरू
ु आहे .

(४) केंद्र र्ासनाच्या मानकाींनस
ु ार प्रस्ताव तपासन
ू मींिूरी दे ण्याची कायावाही
सरू
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील प्रादे शशि मनोरुग्णालयाांमधील ररक्त पदाांबाबत
(३५)

*

१२१३८४

श्री.सांतोष

दानिे

(बदनापरू ), श्री.विजय औटी (पारनेर) :

(भोिरदन),

श्री.नारायण

िुचे

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पण
ु े, ठाणे, नागपरू व रत्नाचगरी येथील चारही प्रादे लर्क
मनोरुग्णालयाींमध्ये २१९६ मींिरू पदे असन
ू सम
ु ारे ५७३ पदे ररक्त असल्हयाची
बाब हदनाींक २९ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चार प्रादे लर्क मनोरुग्णालयाींपक
ै ी रत्नाचगरी वगळता अन्य

तीन हठकाणी हीं गामी डॉक््राींकडून रुग्णालये कायाान्वीत ठे वण्यात आली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मानलसक आिारावरील उपचारासाठी अथासक
ीं ल्हपात ६ को्ी १४
लाख रुपये एवढी आचथाक तरतद
ू असताना प्रत्यिात खचा केवळ १ को्ी ४०
लाख रुपये झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, याबाबतची चौकर्ी करुन या चार प्रादे लर्क मनोरुग्णालयातील

ररक्त पदे िरण्यासह अथासक
ीं ल्हपीय तरतद
ु ीची रक्कम आवश्यक बाबीींवर खचा
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.
(२) नाही.

(३) सन २०१७-१८ मध्ये उपलब्ध लेखालर्षाामध्ये ६ को्ी ११ लाख ९८ हिार
इतका ननधी मींिूर असन
त्यापैकी मानलसक आिारावरील उपचारासाठी
ू

औषधाींकरीता ३ को्ी ११ लाख ३३ हिार १४१ इतके अनद
ु ान होते. त्यापैकी
३ को्ी ७ लाख ४३ हिार ७९३ इतका खचा झालेला आहे .

(४) महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडून ग् अ व ब सींवगाातील पदिरतीची
कायावाही अींनतम ्प्पयात आहे . तसेच ग् -क व ग्-ड या पदाींच्या पद

िरतीची कायावाही उपसींचालक व वैदयकीय अचधिक प्रादे लर्क मनोरुग्णालय
स्तरावर सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपूर ि भांडारा येथील एम.डब्लु.एस.आय.पी. च्या
िालिे दरु
ु स्तीच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(३६)

*

१२००८५

श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अचधिक अलियींता व प्रर्ासक लाि िेत्र ववकास प्राचधकरण, नागपरु
अींतगात कायाकारी अलियींता िींडारा पा्बींधारे वविागादवारे पें चप्रकल्हपाच्या व

गोसेखुदा प्रकल्हपाच्या कालव्यावर कालवे दरु
ु स्ती, लाईननींगचे कामे, मरू
ु माची
कामे,

काँक्रि्ची

कामे

तसेच

रीर्ेक्सननींगची

को्यवधीची

कामे

व

लघप
ु ा्बींधारे वविाग, नागपरु (नागपरु पा्बींधारे वविाग, (दक्षिण) नागपरु ) व
पें च पा्बींधारे वविाग, नागपरु (िु व िल व्यवस्थापन पथदर्ी प्रकल्हप,
नागपरु ) अींतगात सन २००८ ते २०१४ च्या आचथाक वषाात एम.डब्ल.ु एस.
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आय.पी वल्हडा बॅंकेच्या ननधीतन
ू सम
ु ारे ३२५ को्ी रूपयाचे व ववर्ेष दरू
ु स्ती

नववनीकरण कामासाठी सम
ु ारे ८० को्ी रूपयाची कालवे दरू
ु स्ती, लाईननींगचे
कामे, मरू
ु माची कामे, काँक्रि्ची कामे तसेच रीर्ेक्सननींगची कामे कींत्रा्दार
एिन्सीमाफात करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कामामध्ये माहहती अचधकार अचधननयमाींतगात प्राप्पत

माहहतीच्या आधारे खो्े एम.बी. दे यके तयार करणे, कामे न करताच दे यके
घेवन
ू गैरव्यवहार करणाऱ्या अचधकारी, कींत्रा्दाराववरूद्ध अचधिक अलियींता व
प्रर्ासक लाििेत्र ववकास प्राचधकरण, नागपरु याींना गैरव्यवहाराची

चौकर्ी

करण्याबाबत हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१४ व हदनाींक २९ मे,२०१५ तसेच
मा.मख्
ु यमींत्री याींना हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी लोकप्रनतननधीींनी तिार
हदलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच अचधिक अलियींता व परीमींडळ अचधकारी दिता पथक (नागपरु

परीमींडळ) िलसींपदा वविाग, नागपरु याींना हदनाींक ७ व २७ िून,२०१६,

हदनाींक २३ नोव्हें बर, २०१६ व हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ रोिी वारीं वार तिार

दे वन
ू ही प्रकरणाची चौकर्ी वा कारवाई अदयापयंत न करणे, चौकर्ी प्रलींबबत
असणे

याबाबत

हदनाींक

१९

डडसेंबर,

२०१७

रोिी

मा.मख्
ु यमींत्री

लोकप्रनतननधीनी तिार हदलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

याींना

(४) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाचे कायाासन अचधकारी, िलसींपदा वविाग
याींचे

पत्र

ि.२०१८/(२९/०११८)/दिता-३

हद.०१/०२/२०१८

रोिी

अधीिक

अलियींता दिता पथक नागपरू याींना चौकर्ीचे ननदे र् दे ण्यात आले त्यानस
ु ार

प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,चौकर्ी अहवाल र्ासनास सादर

करण्यात आला वा करण्यात येत आहे व त्यानस
ु ार दोषी अचधकारी व
कींत्रा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) व (३) होय.

(४) दिता पथक पररमींडळ, नागपरू याींचे माफात चौकर्ी सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे दे िभाने-सायने ि मौजे बाळापूर ते िरखेडी (ता.जज.धळ
ु े ) या
रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३७)

*

११७९६२

(इगतपरू ी),

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

अॅड.यशोमती

ठािूर

(नतिसा),

प्रा.िषाव

गायििाड

(धारािी),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर) :
काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मौिे दे विाने-सायने (ता.जि.धुळे) या रस्त्याची दरु वस्था झाली असन
ू
रस्त्यावर हठकहठकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्हयाने प्रवासी वाहतक
ू दाराींना

व नागरीकाींना प्रवास करणे गैरसोयीचे झाले असल्हयाचे माहे मे, २०१८ वा त्या
दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मौिे बाळापरू ते वरखेडी (ता.जि.धुळे) या रस्त्याची दरु वस्था
झाल्हयाने नागररकाींची व र्ेतक-याींना गैरसोय होत असल्हयाचे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार मौिे दे विाने-सायने व मौिे बाळापरू ते वरखेडी
या दोन्ही रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

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

(४) प्रश्नाींक्रकत दे विाने ते सायने हा इतर जिल्हहा मागा ि. ६४ चा िाग रस्ता

असन
ू या िाग रस्त्याची लाींबी ४.४० क्रक.मी. आहे . त्यापैकी सा.ि. ०/०० ते
१/३०० व ३/८०० ते ४/२०० ही लाींबी सजु स्थतीत आहे . उवारीत सा.ि. ४/२०० ते
४/४०० क्रक.मी. लाींबी खडी पषृ ठिागाची आहे . या रस्त्याच्या खराब लाींबीतील

रस्ता दरु
ु स्तीचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार जिल्हहा वावषाक योिनेमध्ये
प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररषदे चे ननयोिन आहे .
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तसेच बाळापरू ते वरखेडी हा इतर जिल्हहा मागा ि. १९ चा िाग रस्ता

असन
ू या िाग रस्त्याची लाींबी १.०० क्रक.मी. आहे . या १.०० क्रक.मी. लाींबीच्या

रस्त्याच्या नत
ु नीकरणाचे काम ववर्ेष दरु
ु स्ती कायािमाींतगात मींिूर असन
ू
ननववदा स्तरावर आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पण
ु े येथील ससन
ू रुग्णालयाच्या निीन इमारतीचे
(३८)

*

िाम अपण
ू ाविस्थेत असल्याबाबत

१२३९७९

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े येथील ससन
ू रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे ९ वषाापासन
ू सरु
ु
असलेले काम पण
ू ा झाले नसल्हयाचे हदनाींक ६ मे, २०१८ रोिी वा त्या
सम
ु ारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रलींबबत असलेली ननववदा प्रक्रिया राबवन
तात्काळ या
ू
इमारतीचे काम, फननाचरची व्यवस्था व इतर कामे करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर इमारत रुग्णसेवच्
े यादृष्ीने वापरात येण्याकरीता अींतगात सवु वधा

ननमााण करण्यासाठी तेथील ववदयत
ु कामे प्रगतीपथावर असन
ू सावािननक
बाींधकाम वविागामाफात स्थापत्य कामाींची ननववदा जस्वकृती प्रक्रियाबाबतची
कायावाही सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात जांगलाांना लागत असलेल्या िणव्याने
िनराई नष्ट्ट होत असल्याबाबत
(३९)

*

पजश्चम),

११७०६७
अॅड.पराग

श्री.छगन भज
ु बळ (येिला), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे
अळिणी

(विलेपाले),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),
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श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.बळीराम

शसरसिार (बाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्रीमती ननमवला
गावित (इगतपरू ी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा),
श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांत
(नाांदेड

उत्तर),

श्री.अमर

िाळे

(आिी),

श्री.सनु नल

िेदार

(सािनेर),

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.िुणाल
पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन

(सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र महे ता (शमरा भाईंदर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील
(आांबेगाि),

श्री.िैभि

वपचड

(अिोले),

श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळशशरस),

श्री.सभ
ु ाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर),

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन
मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील
(उस्मानाबाद),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.शामराि

ऊफव

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न
पाटील (तासगाि - ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतरू ),
श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटगाांििर

(िैजापरू ),

श्री.सांग्राम

जगताप

(अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली),
श्री.ददपि चव्हाण

(फलटण),

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील

(एरां डोल),

सन्माननीय िने

(१) राज्यात सातत्याने िींगलाींना लागत असलेल्हया वणव्यामळ
ु े र्ेकडो एकर
िींगल िळून नष् झाले असन
ू माहे माचा, २०१८ पासन
ू राज्यात वणव्याींच्या
हदड हिार घ्नाींची नोंद झाली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िींगल पररसरात र्ासनाने लोकसहिागातन
ू मोठ्या प्रमाणात
वि
ृ लागवड

करून यासाठी लाखो रूपये खचा करून योिना राबववल्हया िात असताना

िींगलाना लागणाऱ्या वणव्याींमळ
ु े सदर वि
ृ िळून नष् होण्याचे प्रकारात वाढ
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, बोररवली (मब
ुीं ई) येथील सींिय गाींधी राषट्रीय उदयानातील

िींगलात माहे माचा, २०१८ मध्ये दोन वेळा आग लागली असन
ू नालर्क
जिल्ह्यातील

वपनाकेश्वर

(ता.नाींदगाव)

डोंगर

व

अनकाई

(ता.येवला)

क्रकल्हयावर माहे एवप्रल २०१८ मध्ये लागलेल्हया आगीमळ
ु े र्ेकडो एकरावरील
वनसींपदा खाक झाली, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, मरु बाड (जि.ठाणे) येथे िींगलाींना वणवे लागल्हयाच्या घ्ना

वारीं वार घडत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये ननदर्ानास आले असन
ू या
वणव्याींमळ
ु े रानमेव्याींवर पररणाम होऊन मरु बाड सहयाद्रीच्या पट्टयातील यावर
उपजिववका असलेल्हया आहदवासी बाींधवाींचे नक
ु सान होत आहे, तसेच रायगड

जिल्ह्यातील िींगलात वणवे लागण्याच्या प्रकारात वाढ होत असन
रोहा
ू
(जि.रायगड) तालक्
ु यात माहे मे, २०१८ पयंत पाच वेळा िींगलाींना वणवे
लागन
ू र्ेकडो एकर िींगल िळून नष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, िींगलाींना लागत असलेल्हया वणव्याींमळ
ु े वनराई नष् होवू नये

व आहदवासीींची उपजिववका असलेला रानमेवा िपण्यासाठी सदरील वणवे
रोखण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर आगीच्या घ्ना हया िलमनीवर च्या स्वरुपात असन
ू आगीच्या

घ्नामळ
िळून नष् झालेले नाही. केवळ पालापाचोळा व गवत
ु े वि
ृ
िळालेला आहे .

(३) सींिय गाींधी राषट्रीय उदयानात हदनाींक १२.३.२०१८ व हदनाींक १३.३.२०१८
असे दोन वेळा आग लागल्हयाची घ्ना ननदर्ानास आली असन
ू एका आरोपी
ववरुध्द वनगन्
ु हा िारी केला आहे .

तसेच पव
ु ा नालर्क वन वविागातील नाींदगाव वनपररिेत्रात हदनाींक

१८.४.२०१८ रोिी चींदनपरु ी, वपनाकेश्वर मींहदर पररसरालगतच्या िींगलाला
आग लागन
ू ४.४६ हे क््र िेत्रावरील व हदनाींक १९.४.२०१८ रोिी चींदनापरु ी या

पररसरात आग लागन
ू ४.०७ हे क््र िेत्रावरील गवत व पालापाचोळा िळून
नक
ु सान झालेले आहे . याबाबत प्रथम गन्
ु हा ररपो्ा िारी केले आहे त. अनकाई
ता.येवला क्रकल्हल्हयावर आग लागल्हयाचे ननदर्ानास आलेले नाही.
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(४) ठाणे वनवत्ृ तातील मरु बाड तालक्
ु यातील मरु बाड पव
ू ,ा मरु बाड पजश्चम,

्ोकवडे (दक्षिण), ्ोकवडे (उत्तर) या वनपररिेत्रामध्ये माहे एवप्रल २०१८

मध्ये वनवणव्याच्या ४० घ्ना घडलेल्हया आहे त. तसेच रायगड जिल्ह्यातील
रोहा तालक्
ु यात माहे िानेवारी २०१८ ते मे २०१८ पयात २६ आगीच्या घ्ना
घडलेल्हया आहे त.

सदर वणवे हे िलमनीलगतच्या आग या प्रकारातील

असन
ू त्यामध्ये

वाळलेला पालपाचोळा व गवत िळालेला आहे . वनव्यामळ
ु े रानमेव्यावर
पररणाम झाल्हयाचे ननदार्नास आलेले नाही.

(५) वनिेत्रात वनवणवा लागु नये म्हणुन खालील प्रमाणे प्रनतबींधात्मक
उपाययोिना करण्यात येतात.

१. वनवणवा ननयींत्रणासाठी ननयलमत अींतगात व बाहय िाळरे षा घेण्यात

येतात.

२. १५ फेब्रव
ु ारी ते १५ िून या कालावधीसाठी आगीवर ननयींत्रण

ठे वण्यासाठी फायर वॉचर नेमण्यात आलेले आहे त.
येत.े

३. वनअचधकारी व वन कमाचारी याींचे माफात ननयलमत गस्त करण्यात
४.

वनवणवा

ननयींत्रणासाठी

५.

पररमाणकारक

िेत्रीय कमाचा-याींना

(Fire

Equipment) वनवणवा साधन सामग्र
ु ी परु ववण्यात आलेली आहे .
गस्त

घालणे

सोयीस्कर

वनिेत्रपाल याींना वाहने परु ववण्यात आलेली आहे त.

व्हावे

Fighting

म्हणून

सवा

६. वनाच्या एखादया िागात आग लागलीच तर त्याची त्वररत दखल

घेण्याकररता त्या दरम्यान स्थाननक ग्रामस्थाींची मदत घेऊन तसेच रोिींदारी
हीं गामी मिूराींच्या सहाय्याने आगीवर ननयींत्रण करण्यासाठी वनवणवा हीं गामात
हीं गामी मिूर नेमले िातात.
७.

िींगलात

लागलेल्हया

आगीवर

तात्काळ

ननयींत्रण

करण्यासाठी

िवळपासचे फायर वॉचर, िेत्रीय कमाचारी व ग्रामपररजस्थतीकीय ववकास
सलमतीचे मदतीची मदत घेण्यात येत.े

८. ग्राम पररसरातील लोकाींना आगीबाबत माहहती व मागादर्ान करुन

िनिागत
ृ ी केली िाते.
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९. वनात आग लावणा-या गन्
ु हे गारावर िारतीय वन अचधननयम १९२७

व वन्यिीव (सींरिण) अचधननयम, १९७२ अींतगात सींबचीं धत गन्
ु हे गारावर
कारवाई करण्यात येत.े

१०. वनवविागाने सींगणकीकरण करण्यासाठी िेबत्रय कमाचा-याींना PDA

स्मा्ा फोन ववतरण केलेले आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

पुणे जजल्हा पररषदे ने ननिृष्ट्ट दजावच्या सौर पथ
ददव्याांची खरे दी िेल्याबाबत

(४०)

*

१२३८४६

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हृयातील ननयोिन समीतीने सन २०१७-१८ या आचथाक वषाात
सौर पथ हदव्यासाठी तीन को्ी रूपयाींचा ननधी जिल्हहा पररषद, पण
ु े याींना
उपलब्ध करून हदला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ननधीच्या माध्यमातन
ु १८०० हदव्याची खरे दी करण्यात

आली परीं तु परु वठा करण्यात आलेले सौर हदवे ननकृष् दिााचे असल्हयाने एक
ते दोन महहन्यातच ते बींद पडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, जिल्हहा पररषद, पण
ु े याींनी काळ्या यादीत ्ाकलेल्हया कींपनी
कडूनच या पथ हदव्याची खरे दी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास,या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
ननकृष् दिााच्या सौर पथ हदव्याचा परु वठा करणाऱ्या कींपनीकडून तीन को्ी
वसल
ू करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) होय.
(२) नाही.

सदर ननधीतन
ू १९६५ सौर पथहदवे खरे दी करण्यात आले होते.

(३) नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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िडाचीिाडी (ता.खेड, जज.पुणे) येथील िनविभागाच्या जांगलात मोर ि
(४१)

*

लाांडोरची शशिारीसह सागाच्या िक्ष
ृ ाांची तोड िेल्याबाबत
१२०१५१

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कडाचीवाडी

(ता.खेड,जि.पण
ु े)

येथील

सक
ु ला

डोंगर

िागातील

वनवविागाच्या िींगलात राषट्रीय पिी मोर व लाींडोर याींची लर्कार झाल्हयाची
बाब हदनाींक १५ मे, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वन वविागाच्या हद्दीतील सागाची झाडेही मोठ्या प्रमाणात
तोडून नेल्हयाचेही आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार मोर व लाींडोर याींची लर्कार करणाऱ्या व सागाच्या
झाडाींची तोड करणाऱ्या सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

हदनाींक १५ मे, २०१८ रोिी व त्या दरम्यान कडाचीवाडी (ता.खेड,

जि.पण
ु े) येथील सक
ु ला डोंगर िागातील िींगलात मोर व लाींडोर याींची लर्कार
झाल्हयाची घ्ना ननदर्ानास आलेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

वन वविागाच्या हद्दीतील सागाची झाडे मोठया प्रमाणात तोडून नेल्हयाचे

ननदर्ानास आलेले नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

-----------------
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विक्रमगड (जज.पालघर) येथील आददिासीांना मांजुर असलेली
(४२)

*

घरिुल योजनेतील घरे अपूणाविस्थेत असल्याबाबत

११९९७७

श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी), श्री.अशमत घोडा (पालघर),

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सरु े श

धानोरिर (िरोरा), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील
(शशडी), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),
श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव
गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े
ग्रामीण), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्रीमती

ननमवला

गावित

(इगतपरू ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड),

श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमत विलासराि
दे शमख
(लातरू शहर), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ), श्री.बसिराज पाटील
ु
(औसा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), अॅड.यशोमती
ठािूर

(नतिसा),

प्रा.विरें द्र

जगताप

(धामणगाि

(धचखली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा),

रे ल्िे),

श्री.राहुल बोंद्रे
श्री.अशमत झनि (ररसोड),

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनु नल शशांदे (िरळी) :
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वविमगड (जि.पालघर) येथील आहदवासीींना सन २०१५ सालापासन
ू मींिुर

असलेली घरकुल योिनेतील घरे अदयापही अपण
ू ाावस्थेत असल्हयाचे माहे मे,
२०१८ च्या पहहल्हया आठवडयात ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २०१५-१६ मध्ये मींिुर झालेल्हया घरकुलाींपक
ै ी १८८ घरकुले
आणण सन २०१६-१७ मध्ये मींिुर झालेल्हया घरकुलाींपक
ै ी ६६६ घरकुले

अपण
ु ाावस्थेत आहे त तसेच सन २०१७-१८ मध्ये मींिुर झालेल्हया ३१०
घरकुलाींपक
ै ी एकाही घरकुलाचे काम अदयाप सरु
ु झालेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास,

त्याची कारणे काय आहे त व सदरहू अपण
ू ाावस्थेतील घरकूले
तातडीने पण
ु ा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) व (३) वविमगड (जि.पालघर) तालक्
ु यामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये इींहदरा

आवास योिने अींतगात २१७२ मींिूर घरकुलाींपक
ै ी २०८६ घरकुले पण
ू ा करण्यात

आले, सन २०१६-१७ या वषाामध्ये ८३६ मींिरू घरकुलाींपक
ै ी ४६८ घरकुले पण
ू ा
करण्यात

आले

व

सन

२०१७-१८

या

वषाामध्ये

प्रधानमींत्री

आवास

योिनेअत
ीं गात ३१० मींिूर घरकुलापैकी १६० घरकुले पण
ू ा करण्यात आलेली

आहे त. उवाररत सवा अपण
ू ा घरकुलाींचे बाींधकामे प्रगतीपथावर असन
ू अपण
ू ा
घरकुलाींसबींधी सवा सींबचीं धत िेबत्रय अचधकाऱ्याींच्या बैठका

आयोजित करुन

घरकुलाींचे कामे पण
ू ा करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

डोणगाि (ता.मेहिर, जज.बुलढाणा) येथे नदीिर बाांधलेल्या साखळी
बांधाऱ्याचे िाम िांत्राटदाराने ननष्ट्िृट दजावचे िेल्याबाबत

(४३)

*

प्रा.विरें द्र

११९४२२
जगताप

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

(धामणगाि

रे ल्िे),

श्री.हषविधवन

सपिाळ

श्री.नसीम खान (चाांददिली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(बल
ु ढाणा),

सन्माननीय

(१) डोणगाव (ता.मेहकर,जि.बल
ु ढाणा) येथे दोन वषाापव
ू ी नदीवर बाींधलेल्हया
साखळी बींधाऱ्याचे काम कींत्रा्दाराने ननषकृ् दिााचे केल्हयाने बींधारा दोनदा
फु्ून तेथील र्ेतक-याींच्या र्ेतात पाणी
हे खरे आहे काय,

िाऊन र्ेतीचे नक
ु सान झाले आहे,

(२) असल्हयास, सदर बींधाऱ्याचे र्ासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सदर बींधा-याची तात्काळ दरु
ु स्ती

करुन या

बींधाऱ्याींचे काम ननकृष् दिााचे करणा-या कींत्रा्दारावर कारवाई करण्यासह
नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱ्याींना मदत दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

बींधाऱ्याची एका बािूची माती अनतपिान्यमानामळ
ु े नदीला आलेल्हया परु ामळ
ु े

वाहून गेली होती.
(२) व (३) होय. सदर बींधाऱ्याची पाहणी वरीषठ िव
ै ाननक िि
ू ज्ञ
ू ल सवेिण

ववकास यींत्रणा, बल
ु ढाणा या कायाालयामाफात करण्यात आली असन
ू पाहणी
दरम्यान बींधारा सजु स्थतीत असन
ू बींधाऱ्याच्या एका बािूची माती वाहून िात
असल्हयाचे ननदर्ानास आले. व त्यानस
ै ाननक िि
ू ार वरीषठ िव
ू ज्ञ
ू ल सवेिण
ववकास यींत्रणा, बल
ु ढाणा याींचेमाफात कींत्रा्दारास

सच
ु ना दे ण्यात आल्हया.

त्यानस
ू ार कींत्रा्दाराने सदर बींधाऱ्याच्या वाहून गेलेल्हया िागात माती व दगडी
वपचचींग करून दरू
ु स्ती करून हदलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दहमोकफशलयाग्रस्त रुग्णाांना आिश्यि असलेली
औषधे उपलब्ध होत नसल्याबाबत
(४४)

*

११८१२६

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ), श्री.अजय चौधरी
(शशिडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या आरोग्य वविागाकडून हहमोक्रफललयाच्या रुग्णाींना मोफत औषधे
दे ण्यात येत असन
ू गेल्हया वषािरापासन
ू हहमोक्रफललयाच्या रुग्णाींना आवश्यक

असलेली औषधे उपलब्ध होत नसल्हयाने राज्यातील हिारो हहमोफेलीया
बाचधत रुग्णाींना वेळेवर उपचार होत नसल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये
दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

वा त्या

(२) असल्हयास, सातारा येथील आरोग्य वविागाच्या केंद्रामधील हहमोक्रफलीया
या आिारावरील औषधाींचा त्
ींु ईला यावे
ु वडा असन
ू उपचारासाठी रुग्णाींना मब
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, सदर आिारावरील औषधाींची खरे दी हाफक्रकन सींस्थेकडून होणे
अपेक्षित असतानादे खील त्याींनी या औषध खरे दीची ननववदा रद्द केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले, त्याअनष
ीं ाने हहमोक्रफलीयाग्रस्त रुग्णाींना तातडीने औषध
ु ग

परु वठा करण्यासह वेळेवर उपचार करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

सदर औषध खरे दीची ननववदा ताींबत्रक कारणास्तव रद्द करण्यात आली.

(४) ताींबत्रक कारणास्तव ननववदा प्रक्रिया रद्द झाल्हयाने हहमोक्रफललयाग्रस्त

रुग्णाींना तातडीने औषध परु वठा करणे र्क्य व्हावे यासाठी आणीबाणी

तत्वावर आवश्यक औषधसाठा केंद्र र्ासनाच्या ESIC च्या दरकरारानस
ू ार
खरे दी करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भोिरां बा (ता.रे णापूर, जज.लातूर) येथील जजल्हा पररषद
शाळे च्या जागेिर झालेले अनतक्रमण

(४५)

*

१२१३४९

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

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

िोकरीं बा

िागेवरील

(ता.रे णापरू ,

अनतिमण

जि.लातरू )

काढण्याबाबतची

येथील

मागणी

जिल्हहा

पररषद

ननवेदनादवारे

र्ाळे च्या

स्थाननक

लोकप्रतीननधी, लातरू ग्रामीण याींनी जिल्हहाचधकारी, लातरू याींच्याकडे हदनाींक ७
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर अनतिमणाची योग्य ती चौकर्ी करून कायावाही
करण्याबाबत

जिल्हहाचधकारी, लातरू याींनी मख्
ु य कायाकारी अचधकारी, जिल्हहा
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पररषद, लातरू याींना हदनाींक ९ एवप्रल, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये आदे र् हदले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार जिल्हहा पररषद र्ाळे च्या िोगवरील अनतिमण
ननषकालसत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(४) व (५) िोकरीं बा ता.रे णापरू जि.लातरू येथील जिल्हहा पररषद प्राथलमक
र्ाळे च्या िमीनीवर अनतिमण करून घर बाींधण्यात आले असन
सदर
ू
अनतिमण

ह्ववण्यात

येऊ

नये

म्हणून

अनतिमणकतांनी

मा.हदवाणी

न्यायालय वररषठ स्तर, लातरू येथे दावा ि.२०४/२०१८ दाखल केले आहे .
त्यामळ
ु े सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .

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

आरे िाडी (ता.तासगािां, जज.साांगली) येथील ‘विरोबा मांददर’
पयवटन क्षेत्र होण्याबाबतचा प्रस्ताि
(४६)

*

१२१०१२

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्रीमती सम
ु न पाटील

(तासगाि - ििठे महाांिाळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) आरे वाडी (ता.तासगाींव, जि.साींगली) येथील धनगर समािाचे आराध्य
दै वत श्री ववरोबा मींहदर हे

पया्न िेत्र व्हावे याकररता तालक्
ु यातील

लोकप्रनतननधीींनी मा.पया्न मींत्री याींच्याकडे तीन वषाापासन
ू प्रस्ताव सादर
केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तीन वषाापासन
अचधक कालावधी होऊनसध्
ू
ु दा याबाबत
अदयापी कोणतीच कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, श्री ववरोबा मींहदर पया्न िेत्र करुन ववकलसत करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१)नाही. तथावप, ववरोबा दे वालय,आरे वाडी येथील
िक्त ननवास व स्वच्छतागह
ृ इमारत बाींधण्यासाठी उवाररत ननधी उपलब्ध

करुन दे ण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. सदर कामासाठीचा उवाररत
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे .
(२) नाही.

(३) ववरोबा दे वालय,आरे वाडी येथे

ववकास कामाींसाठी आतापयंत पया्न

वविागाकडून रू.३१७.९९ लि ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला असन
ू सदर
ननधीमधून

िक्तननवास,स्वच्छतागह
ृ ,गेस््

रुम,क्लोकरुम

ही

कामे

पण
ू ा

करण्यात आलेली आहे त. तसेच ग्राम ववकास वविागामाफात दक
ु ान गाळे (२४
गाळे ), अींतगात रस्ता, वाहनतळ,पथहदवे अर्ी एकूण रू.९७.०५ लिची कामे
पण
ू ा करण्यात आलेली आहेत.

तसेच प्रादे लर्क पया्न ववकास योिनेअत
ीं गात पया्न

वविाग,र्ासन

ननणाय, हद.६/२/२०१८ अन्वये श्री ववरोबा दे वालय,आरे वाडी येथील कामाींना

रू.४० लि ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे . यामध्ये डॉलमा्री इमारत,
अींतगात

रस्ते,प्रदक्षिणा

मागा(पेव्हर

इत्यादी कामाींचा समावेर् आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ब्लॉक),पथहदवे

बसववणे,कींपाऊींड

वॉल

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

चांद्रपरू पाटबांधारे विभागाांतगवत निोडा, घग्ु घस
ु ि चारगाांि येथील
शेतिऱ्याांना िधाव नदीचे ि िालव्याचे पाणी शसांचनासाठी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४७)

*

(िाटोल) :
काय :-

१२२१०९

श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य), डॉ.आशशष दे शमख
ु

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) चींद्रपरू पा्बींधारे

वविागाींतगात नकोडा, घग्ु घस
व चारगाींव येथील
ु

र्ेतकऱ्याींना वधाा नदीचे व कालव्याचे पाणी लसींचनासाठी उपलब्ध करून न

दे ता उदयोगाींना दे ण्यात आल्हयाची तिार र्ेतकऱ्याींनी हदनाींक १४ मे, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास केल्हयाची ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चींद्रपरू पा्बींधारे वविागाचे सींबचीं धत कायाकारी अलियींता
याींच्या गैरकारिारामळ
ु े र्ेतकऱ्याींचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबचीं धत अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

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

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

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

बुलढाणा जजल््यातील पालिमांत्री शेत/पाणांद रस्ते योजनेतांगत
व
रस्त्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत

(४८)

*

११९२६३

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

र्ेतीपयंत

िाण्यासाठी

र्ेतीला

बारमाही

र्ेतरस्त्याींची

सन्माननीय
आवश्यकता

असल्हयाने र्ेत व पाणींद रस्त्याींची कामे एकत्रीत करण्याचा प्रस्तावास
र्ासनाने मान्यता दे ऊन नवीन पालकमींत्री र्ेत / पाणींद रस्ते योिना सरु
ु
करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

पालकमींत्री

र्ेत

पाींदण

रस्ते

योिनेतग
ीं त
ा

मोताळा

(जि.बल
ु ढाणा) तालक
ु ा व जिल्हहयात आतापयंत समाधानकारक काम झाले

नसन
ू अनेक प्रकरणे प्रलींबबत असल्हयाची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

मोताळा (जि.बल
ु ढाणा) व जिल्हहयात प्रलींबबत असलेली पालकमींत्री र्ेत पाींदण
रस्ते योिनेतग
ीं त
ा ची कामे पण
ू ा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(२) र्ासन ननणाय हदनाींक २७ फेब्रव
ु ारी,२०१८ अन्वये जिल्हहयात पालकमींत्री

र्ेत/पाणींद रस्ते योिना सरु
ु करण्यात आली असन
ू सद्दजस्थतीत ४१२ प्रस्ताव
तालक
ु ास्तरीय सलमतीसमोर सादर करण्यात आले आहे त. तसेच उवाररत
रस्त्याींच्या कामाींचे कृती आराखडे तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे .

बल
ु ढाणा तालक्
ु यातील काही गावाींमध्ये लोकसहिागातन
ू ४० रस्त्याींची कामे
पण
ु ा करण्यात आली आहे त.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात िुपोषणामुळे बालिाांच्या मत्ृ यूमध्ये झालेली िाढ
(४९)

*

११७०४८

श्री.ददलीप

श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.अजजत पिार (बारामती),

िळसे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.जयांत

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.सांदीप
नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल),
श्री.भास्िर

जाधि

(गह
ु ागर),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील
(िराड उत्तर), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सम
ु न पाटील (तासगाि ििठे महाांिाळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे

(जजांतरू ), श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचिटगाांििर (िैजापरू ), श्री.सांग्राम जगताप
(अहमदनगर शहर), श्री.सरु े श लाड (िजवत), श्री.सांजय िदम (दापोली),
श्री.हनम
ां
ु त

डोळस

(माळशशरस),

श्री.ददपि

चव्हाण

(फलटण),

श्री.पांिज
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भज
ु बळ (नाांदगाि), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्रीमती तप्ृ ती

सािांत (िाांद्रे पि
ू )व , श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.अशमत साटम (अांधेरी
पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती

ठािूर (नतिसा), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.हषविधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर (चें बरू ), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ),

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सांदीपानराि भम
ु रे (पैठण), श्री.भारत भालिे

(पांढरपरू ), श्रीमती मांदा म्हात्रे (बेलापरू ), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर),
श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत
विलासराि दे शमख
(लातरू शहर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),
ु

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अबू आजमी
ु
(मानखूदव शशिाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग
अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड), िॅप्टन

आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण),

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.बळीराम
शसरसिार (बाळापरू ), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.बाळासाहे ब
थोरात (सांगमनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य),
िुमारी

प्रझणती

शशांदे

(सोलापरू

शहर

मध्य),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.अशमत
झनि (ररसोड), श्री.राजु तोडसाम (अणी), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पि
ू )व ,
श्री.सध
ु ािर

दे शमख
ु

(नागपरू

पजश्चम),

श्री.सरु े श

धानोरिर

(िरोरा),

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.तानाजी मट
ु िुले (दहांगोली), श्रीमती
सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.उन्मेश पाटील
(चाळीसगाि) :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१७ मध्ये २३९ अिाक व ३३२ बालके असे एकूण ५७१
बालकाींचा कुपोषणाने मत्ृ यू झाला असन
ू अमरावती जिल्ह्यातील मेळघा्ासह
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राज्यातील आहदवासी डोंगरी िागात माहे सप्प्ें बर, २०१७ ते माहे िानेवारी,
२०१८ या कालावधीत ३१८ बालकाींचा कुपोषणाने मत्ृ यू झाला असल्हयाचे

मे २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास,

माहे

रायगड जिल्हहयातील १५ तालक्
ु यात १९६, किात तालक्
ु यात

५३ बालके, औरीं गाबाद जिल्ह्यात १७ हिार बालके कुपोवषत असन
ू नालर्क
जिल्हहयामध्ये ४३ ्क्के बालकाींमध्ये कुपोषण आढळून आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, आहदवासी जिल्हहयातील लहान बालके व गरोदर, स्तनदा

माताींचे होणारे कुपोषण रोखण्यासाठी पोषण आहार व आरोग्याच्या सोई
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी एमबीबीएस अथवा बीएएमएस अहाता असलेले

वैदयकीय अचधकारी प्रकल्हप सींचालक म्हणून ननयक्
ु त करण्याच्या सींदिाात
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी हदलेल्हया ननदे र्ानस
ु ार आतापयंत आहदवासी िागात
कोणकोणत्या हठकाणी उक्त अचधकारी ननयक्
ु त केले आहे त,

(४) असल्हयास, राज्यात कुपोषणामळ
ु े होणारे बालकाींचे मत्ृ यू रोखण्यासाठी
र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली व त्याचे स्वरुप काय आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.

सन २०१७ मध्ये १६ आहदवासी जिल्हहयात २१६१ बालमत्ृ यू झाले असन
ू ,

अमरावती जिल्हहयातील मेळघा् िागात १३३ व मेळघा्सह १६ आहदवासी

जिल्हहयात माहे सप्प्ें बर २०१७ ते िानेवारी २०१८ या कालावधीत ० ते ६ वषा
वयोग्ातील ९९५ बालमत्ृ यू झाले आहे त.

(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिने अींतगात माहे डडसेंबर,२०१७ च्या
मालसक

प्रगती

खालीलप्रमाणे आहे .
जजल्हा

अहवालावरुन

कुपोषणाबाबतची

एिूण िजन

सिवसाधारण

रायगड

१३८९०१

औरीं गाबाद
नालर्क

श्रेणीननहाय

माहहती

मध्यम िमी

तीव्र िमी

िजनाची बालिे

िजनाची बालिे

१३१५६९

६४३८

८९४

२५७३६७

२३६००५

१७७८७

३५७५

३८६८६२

३४४४६३

३५७३६

६६६३

घेतलेली बालिे
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किात-१

६९८०

६३२०

५३२

१२८

किात-२

७८२६

७०६०

६८८

७८

प्रकल्हप
प्रकल्हप

(३) बाल ववकास प्रकल्हप अचधकारी या पदाकरीता बीएएमएस अथवा व
एमबीबीएस

ही

अहाता

ननजश्चत

करण्याबाबत

मा.मख्
ु यमींत्री

महोदयाींनी

हदे लेल्हया ननदे र्ानस
ु ार या पदाकरीता सेवाप्रवेर् ननयमामध्ये पात्रता /अहाता

ठरववण्यासाठी घेण्यात आलेल्हया बैठकीत नामननदे र्नाने िरावयाच्या बाल

ववकास प्रकल्हप अचधकारी (ग्रामीण) ग् ब या सींवगाातील पदाींसाठीच्या

र्ैिणणक अहातम
े मध्ये एमबीबीएस मधील वैदयकीय पदवीधारक अथवा BA
(Nutrition), BA (Home Science), BSC (Child Psychology) BA

(Clinical Psychology) केवळ पदवीधारक क्रकीं वा पदव्यत्ु तर पदवी अर्ी
र्ैिणणक अहाता सध
ु ाररत सेवा प्रवेर् ननयमात करावी अर्ा सच
ु ना हदल्हया.

त्याअनष
ीं ाने सामान्य प्रर्ासन वविागार्ी ववचारववननमय करुन सेवा प्रवेर्
ु ग
ननयमामध्ये सध
ु ारणा करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

(४) कुपोषणामळ
ु े च बालमत्ृ यू होतात असे नाही तर बालमत्ृ यू हे ववववध

आिार व सींसगािन्य आिार इत्याहदमळ
ु े होतात. उदा.ननमोननया, दध
ु रा

आहार, नतव्र ताप, मलेररया, गोवर, िुळे िन्म, अप-ु या हदवसाची प्रसत
ु ी,
िन्मत: कमी विन, अनतसार, लसकलसेल, अस्थमा, श्वासावरोध, ह्.बी.,
कावीळ, डेंग,ु मलेरीया, में दज्
ु वर, रक्तिय (ॲननमीया), धनव
ु ाात, डाींग्याखोकला
इत्याहद.

कुपोषण

व

बालमत्ृ यू

रोखण्यासाठी

उपाययोिना करण्यात येत आहे त :-

र्ासनामाफात

खालीलप्रमाणे

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगात अींगणवाडीतील ६ महहने ते ३

वषा वयोग्ातील बालके, गिावती जस्त्रया व स्तनदा माता, तीव्र कमी विनची

बालके तसेच क्रकर्ोरवयीन मल
ु ी याींना घरपोच आहार व ३ वषा ते ६ वषा
वयोग्ातील

लािाथी

याींना

गरम

तािा

आहाराचा

परु वठा

स्थाननक

स्वयींसहाय्यता महहला बचतग्/महहला मींडळ तसेच महहला सींस्था याींचेमाफात
करण्यात येत आहे .
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सदर योिने अींतगात सवासाधारण श्रेणीतील बालकाींना दररोि ५००

उषमाींक आणण १२ ते १५ ग्रॅम प्रचथने असलेला आहार दे ण्यात येतो.

त्याचप्रमाणे तीव्र कमी विनाच्या बालकाींना दररोि ८०० उषमाींक आणण २०
ते २५ ग्रॅम प्रचथने असलेला आहार दे ण्यात येतो.

नवसींिीवन िेत्रातील

बालकाींना प्रनतहदन प्रनत लािाथी ९५० कॅलरी व २३ ते २८ ग्रॅम असलेला
आहार

परु ववण्यात

येतो.

याप्रमाणे

अींगणवाडीतील

अनतररक्त

आहदवासी

आहारातन
ु आवश्यक ते प्रचथने व कॅलरी दे ण्यात येतात.
अनस
ु चू चत

िेत्र

व

लािार्थयांना

उपयोिना

पोषण

िेत्राींतगात

अींगणवाडीमध्ये गरोदर जस्त्रया व स्तनदा माताींना एकवेळचा चौरस आहार

दे ण्यासाठी आहदवासी ववकास वविागाच्या हद१८ व ३० नोव्हें बर,२०१५ च्या

र्ासन ननणायान्वये िारतरत्न डॉ.ए.पी.िे.अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योिना
राबववण्याचा

ननणाय

घेण्यात

आला

असन
ू

त्यानष
ीं ाने
ु ग

सदर

योिनेची

अींमलबिावणी हदनाींक १ डडसेंबर,२०१५ पासन
ू करण्यात येत आहे .

सदर

योिनाींच्या माध्यमातन
ू कुपोषणाींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात
येत आहे त.

ग्रामीण, नागरी व आहदवासी िेत्रातील कुपोषणावर प्रिावीपणे मात

करण्याकरीता ग्राम बाल ववकास केंद्र (VCDC) योिना सरु
ु करण्यात आली
आहे .

आरोग्य वविागामाफात सींस्थात्मक प्रसत
ु ी, ननयलमत लसीकरण, नविात

काळिी कि, नविात जस्थरीकरण कि, ववर्ेष नविात काळिी कि,

एचबीएनसी व इन््े नलसफाईड एचबीएनसी, िीवनसत्व अ व िींतनार्क

मोहहम, बाल उपचार केंद्र, पोषण पन
ु वासन केंद्र, मानव ववकास कायािमाींतगात
तज्ञाींमाफात

माताींची

व

बालकाींची

तपासणी

व

उपचार

नवसींिीवनी

कायािमाींतगात मातत्ृ व अनद
ु ान योिना, िरारी पथकाींमाफात आरोग्य तपासणी
व उपचार, दायी बैठक योिना इत्याहद उपाययोिना राबववण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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शेडसइव (ता.रोहा, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील वििास
(५०)

*

िामाांसाठी शमळालेल्या ननधीचा िेलेला अपहार
११६७३३

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सनु नल राऊत (विक्रोळी) :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ेडसइा (ता.रोहा, जि.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीत

प्रत्यिात कामे न

करता ४ ग्रामसेवक व १३ कींत्रा्दाराींनी लाखो रूपयाचा ननधी खचा केल्हयाचे

दर्ावन
ननधीचा अपहार केला असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
ू
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे,हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ेडसइा ग्रामपींचायतमधील ग्रामननधी, ववत्त आयोगाचा ननधी
व इतर कामाींमधील ननधीमध्ये अपहार व अननयलमततेबाबत ग्ववकास

अचधकारी, रोहा (ता.रोहा, जि.रायगड) याींनी तत्कालीन ग्रामसेवकाींना व १३
कींत्रा्दाराींना कारणे दाखवा नो्ीस दे ऊन खुलासा माचगतला आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, रोहा तालक्
ु यातील गोफण येथील सामाजिक कायाकते याींनी
सींबचीं धत ग्रामसेवक व १३ कींत्रा्दारानी ववकासकामाींच्या नावाखाली केलेल्हया
लाखो रूपये ननधीच्या अपहाराबाबत लेखी परु ावे दे ऊनसद्ध
ीं ीत दोषीींवर
ु ा सींबध
अदयापपयंत कोणतीच कारवाइा करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

सींबचीं धत ग्रामसेवक व कींत्रा्दारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(३), (४) व (५) तिार अिााच्या अनष
ीं ाने ग् ववकास अचधकारी, पींचायत
ु ग
सलमती, रोहा याींनी ववस्तार अचधकारी(पींचायत), याींचे माफात चौकर्ी केली

असता चौकर्ीनस
ु ार ग्रामपींचायत र्ेडसई येथे हद. २५.०२.२००१ ते सप्प्ें बर
२०१६ या कालावधीत अपहार झाल्हयाच्या तिारीत तर्थय आढळून आले नाही.
-----------------

67
गदद्दिांु ठा ि रामांजापूर (ता.शसरोंचा, जज.गडधचरोली) येथे शसमें ट
क्रााँकक्रट रस्ता बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार

(५१)

*

(दे गलरू ) :
काय :-

१२२५३०

श्री.जयप्रिाश

मद
ुां डा

(बसमत),

श्री.सभ
ु ाष

साबणे

सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) गहद्दकींु ठा, रामींिापरू

(ता.लसरोंचा, जि.गडचचरोली) येथे महात्मा गाींधी

राषट्रीय ग्रामीण योिनेंतगात सन २०१७-१८ मध्ये लसमें ् िाँक्रि् रस्ता
बाींधकामात गैरव्यवहार झाल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार दोषी कींत्रा्दार व अचधकाऱ्याींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

झालेला

ननदर्ानास आले आहे .

नाही.

परीं तु

अननयलमतता

झाली

असल्हयाचे

(२) व (३) सदर काम ग्रामपींचायती माफात केलेले आहे . अननयलमततेबाबत

ग् ववकास अचधकारी पींचायत सलमती लसरोंचा याींचव
े र कारवाईचा प्रस्ताव
सादर करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मध्यिती
(५२)

*

रुग्णालयातील सोयी सवु िधाांबाबत
१२२०७९

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथील मध्यवती रुग्णालयात किात, कसारा,

अींबरनाथ, बदलापरू व ग्रामीण िागातील रुग्ण उपचारासाठी येत असन
ू सदर

रुग्णालयात आवश्यक वैदयकीय अचधकारी नसणे, औषधाींचा त्
ु वडा व

ताींबत्रक तपासणी यींत्रे बींद असणे इत्यादी कारणामळ
ु े उपचारासाठी येणाऱ्या
रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे मे,

२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान

ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच,सदर

रुग्णालयातील

र्वागारातील

वातानक
ु ू ललन

यींत्रणा

बींद

असल्हयाने या पररसरातील नागरीकाींना दग
ं ीचा त्रास सहन करावा लागत
ु ध
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर रुग्णालय दरु
ु स्तीसाठी र्ासनाने मींिूर केलेला १ को्ी
१९ लाख रुपयाींचा ननधी २ वषाापासन
ू प्राप्पत झालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबतची चौकर्ी करुन र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

मध्यवती रुग्णालय उल्हहासनगर जि.ठाणे रुग्णालयात वैदयकीय अचधकारी

ग्-अ ग्रेड पे रु.६६००/- सींवगााची एकूण १६ पदे मींिूर असन
ू ५ पदे िरलेली
व ११ पदे ररक्त आहे त. तसेच सदर रुग्णालयात वैदयकीय अचधकारी ग्-अ
ग्रेड पे रु.५४००/- सींवगााची एकूण २८ पदे मींिूर असन
ू २७ पदे िरलेली व १

पद ररक्त आहे . सदर रुग्णालयात सदय:जस्थतीत परु े सा औषध साठा उपलब्ध

आहे . तसेच र्ासन ननणाय हद.२६.०७.२०१७ नस
ु ार वविागास प्राप्पत एकूण

ननधीच्या १० ्क्के ननधी स्थाननक स्तरावर आवश्यक औषधे व अनष
ु चीं गक
वस्तु खरे दीसाठी वगा केला आहे .

हद.१२.०६.२०१८ पासन
ू बींद पडलेली सी्ी स्कॅन मलर्न दरु
ु स्तीबाबत

पाठपरु ावा

करण्यात

येत

आहे .

तसेच

सदर

रुग्णालयातील

सोनोग्राफी मलर्नदवारे रुग्णाींना सेवा दे ण्यात येत आहे .
(२) हे अींर्त: खरे आहे .

कायााजन्वत

69
सदर

रुग्णालयातील

लर्तर्वागार

यींत्रणा

हद.२३.०५.२०१८

व

हद.२४.०५.२०१८ रोिी वातानक
ु ु ल यींत्रामध्ये बबघाड झाल्हयाने बींद होती. सदर
यींत्र सावािननक बाींधकाम (ववदयत
ु ) वविागाकडून हद.२५.०५.२०१८ रोिी दरु
ु स्त
करुन दे ण्यात आली आहे त.
(३) हे अींर्त: खरे आहे .

सन २०१८-१९ मध्ये आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची कायावाही

करण्यात येत आहे .

(४) र्ासन स्तरावरुन कायावाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

रायगड जजल््यात एचआयव्हीबाधधत रुग्णाांच्या सांख्येत झालेली िाढ
(५३)

*

१२२६७८

श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल),

श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती
मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय

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

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, खोपोली व महाड या औदयोचगक

वसाहती असलेल्हया र्हरात रोिगारासाठी अन्य राज्यातन
ू लोक येत असन
ू
येथील कामगाराींसह नागररकाींची आरोग्य तपासणी केली असता जिल्ह्यातील

४६१ रुग्णाींना एचआयव्ही पॉणझह्व्ह असल्हयाची बाब हदनाींक ११ मे, २०१८
रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, या एचआयव्ही बाचधताींमध्ये १६ गिावती महहलाींचाही समावेर्
असल्हयाचे ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्हयास,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

या

जिल्ह्यातील

एचआयव्ही

ननयींत्रणासाह

एचआयव्ही बाचधत गिावती महहलाींच्या आरोग्याबाबत र्ासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

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

(३) एड्स ननयींत्रण कायािमातींगत
ा सवा जिल्हहयाींतील एच.आय.व्ही. रुग्णाींचा

ननयलमतपणे आढावा घेतला िातो. त्यामळ
ु े चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्ावत
नाही.

(४) • राषट्रीय एड्स कायािमातींगत
ा
पी.पी.्ी.सी.्ी.

उपिमादवारे

सवा

गिावती महहलाींना एच.आय.व्ही. बाबत प्रसत
ू ीपव
ू ा चाचणी वविागात सेवा
परु ववल्हया िातात त्याींचे

• त्याींचे समप
ु दे र्न व रक्त तपासणी केली िाते. सींसचगात गरोदर माताींची
बाळीं तपणे रुग्णालयात केले िाते व पढ
ु ील उपचाराबाबत मागादर्ान केले
िाते.

• सींसगीत गिावती महहलाींची नोंद घेण्यात येते व त्याींना उपचारासाठी

एआर्ी केंद्रािडे सींदिीत करुन त्वरीत एआर्ी उपचार सरु
ु केले िातात
तसेच सदर उपचारात सातत्य व ननयलमतता राखण्याकररता ववर्ेष काळिी
घेतली िाते व पाठपरु ावा केला िातो.

• मातेकडून अिाकास एच.आय.व्ही. सींसगााचा धोका कमी करण्यासाठी
ईआयडी कायािमाींतगात एच.आय.व्ही. सींसचगात मातेच्या िन्मलेल्हया बाळाची

६ आठवडे, ६ महहने, १२ महहने व १८ महहने या वयात एच.आय.व्ही. चे
ननदान करण्यासाठी तपासणी केली िाते.

• या तपासणीमध्ये आढळलेल्हया एच.आय.व्ही. सींिलमत बालकाींना एआरअी
औषधोपचार सरु
ु केले िातात.

• सवा गिावती महहलाींकररता नोंदणी, तपासणी व उपचार या सेवा सवु वधा
सवा र्ासक्रकय दवाखान्यात मोफत हदल्हया िातात.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मांब
ु ई येथील सेंट जॉजव रुग्णालयातील शिागाराची झालेली दरु िस्था
(५४)

*

११८८७१

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अशमन पटे ल

(मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी),

श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.विजय
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िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण
(नायगाांि),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.नसीम

खान

(चाांददिली),

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.सांजय

पोतनीस (िशलना), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे),
श्री.प्रिाश

फातपेिर

(चें बरू ),

श्री.प्रताप

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सरनाईि

(ओिळा

माजजिडा),

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

(१) मब
ुीं ई येथील सें् िॉिा रुग्णालयाच्या र्वागाराची दरु ावस्था झाल्हयामळ
ु े
मत
ृ दे हाींची अवहे लना होत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या दरु वस्था झालेल्हया र्वागाराची पाहणी र्ासनाने केली आहे
काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सदर र्वागाराची तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

सें् िॉिा रुग्णालयातील र्वागह
ृ ातील आवश्यक असलेले क्रकरकोळ

दरु स्तीची कामे करण्यात आलेली आहे त.

(२) सें् िॉिेस रुग्णालयातील सावािननक बाींधकाम वविागाच्या र्ाखेने
र्वागह
ृ ाची पाहणी केली आहे .

(३) र्वागह
ु स्ती, रस्त्याींची डागडुिी व ववदयत
ु ीकरणाची
ृ ातील क्रकरकोळ दरु
कामे तातडीने करण्यात आली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दक्षक्षण आणी (जज.यितमाळ) िनपररक्षेत्रात होत
असलेल्या सागिान तस्िरीबाबत
(५५)

*

११९१६६

श्री.राजु तोडसाम (अणी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री
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(१) दक्षिण आणी (जि.यवतमाळ) वनपररिेत्रात होत असलेल्हया सागवान

तस्करीबाबत चौकर्ी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी
हदनाींक ३० िानेवारी, २०१८ रोिी मा.वने मींत्री याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली
असन
ू या प्रकरणाची चौकर्ी करण्याबाबचे पत्र कायाासन अचधकारी, महसल
ू व

वन वविाग, मींत्रालय, मब
ुीं ई याींनी अपर प्रधान मख्
ु य वनसींरिक (सींरिण),
नागपरू याींना हदनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच हदनाींक २४ एवप्रल, २०१५ रोिी लललावामध्ये सागवान ववकत
घेतला त्याच मालाची वनवविाग पाींढरकवडा (ता.केळापरू , जि.यवतमाळ) येथे
गैरव्यवहार झाला असन
ू त्याची चौकर्ी करून सींबचीं धत दोषीींवर कारवाई

करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१७
रोिी मा.वने मींत्री याींच्याकडे ननवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, र्ासकीय कामात पदाचा गैरवापर करून र्ासकीय ननधीचा

गैरवापर केल्हयाबाबत व दै नहीं दन र्ासकीय कामकािात हस्तिेप केल्हयाने
श्री.ववपल
ु अमरलसींग राठोड (सहायक वनसींरिक, वनवविाग यवतमाळ) याींना
ननलींबबत करण्याबाबतचे ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी (आणी) याींनी
हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोिी मा.वने मींत्री याींना हदले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकर्ीनाु सर सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) हदनाींक १८.१२.२०१७ रोिी ननवेदन हदले हे खरे नाही. तथावप, हदनाींक
३०.१.२०१८ रोिीच्या ननवेदनादवारे श्री.ववपल
राठोड, सहायक वनसींरिक
ू
याींचेवर कायावाही करुन त्याींना ननलींबीत करण्याची ववनींती केली आहे .

(४) व (५) स्थाननक लोक प्रनतननधीींंींनी केलेल्हया तिारीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
चौकर्ी करुन अहवाल र्ासनास सादर करण्याचे ननदे र् अपर प्रधान मख्
ु य
वनसींरिक (सींरिण), महाराषट्र राज्य, नागपरू याींना हदले आहे त.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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खारे पाटण (ता.िणििली, जज.शसांधद
ु ग
ु व) गािातील सुखनदी
पात्रातील गाळ िाढण्याबाबत

(५६)

*

११६६७८

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन २००९-२०१०

मध्ये जिल्हहाचधकाऱ्याच्या आदे र्ान्वये र्ासनाच्या

लसींधुदग
ु ा जिल्हहा िलसींपदा याींबत्रक वविागाकडून सख
ु नदी पात्रातील गाळ

काढण्याचे काम पण
ू ा करण्यात आले असल्हयाने मागील काही वषा खारे पा्ण
(ता.कणकवली, जि.लसींधद
ु ग
ु )ा बािारपेठेसह गावाला परु ाच्या पाण्यापासन
ू धोका
्ळला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेली दोन वषा पावसाळ्यात समद्र
ु ाला असलेली िरती आणण

िोरदार पावसामळ
ु े सख
ु नदी पात्रात पन्
ु हा मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्हयामळ
ु े

खारे पा्ण गावाला परु ाचा धोका ननमााण झाला असल्हयाने सख
ु नदी पत्रातील
गाळ उपसा करून त्याचा योग्य प्रकारे ननप्ारा करण्यात यावा अर्ी मागणी
ग्रामस्थाींनी

जिल्हहाचधकारी, लसींधुदग
ु ,ा कायाकारी अलियींता, लसींधुदग
ु ,ा िलसींपदा

वविाग आदीींकडे मागील १ वषाापासन
ू लेखी ननवेदनादवारे केली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, १० वषाापव
ू ी सख
ु नदीतील उपसा केलेला गाळ हा आखवणे
िोम धरण प्रकल्हपासाठी वापरण्यात आला असल्हयाने त्यातन
र्ासनाला
ू

मोठ्या प्रमाणात रॉयल्ह्ी लमळाली होती, आता महामागााचे चौपदरीकरणाचे

काम मोठ्या प्रमाणावर सरु
ु असल्हयाने त्यासाठी सख
ु नदी पात्रातील उपसलेल्हया

गाळाचा वापर केल्हयास नदीचे पात्रही मोकळे होईल आणण र्ासनाला रॉयल्ह्ी
लमळू र्केल, हे ही खरी आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर मागणीनस
ु ार सख
ु नदी पात्रातील साचलेला गाळ उपसा
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) याबाबत कोकण प्रदे र्ाींतगात िेत्रीय कायाालयाींकडे मागील वषािरात लेखी
ननवेदन प्राप्पत झालेले नाही.
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(३) व (४) महामागााच्या चौपदरीकरणासाठी गाळाचा वापर करण्याची बाब
सावािननक बाींधकाम वविाग व महसल
ू वविागार्ी सींबचीं धत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

"नदी-खोरे अशभिरण" स्िायत्त सांस्था स्थापन िरण्याबाबत
(५७)

*

११७०७९

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.मनोहर भोईर

(उरण), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.महे श चौघल
ु े (शभिांडी पजश्चम) :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील लसींचन प्रकल्हपातील हिारो को्ी रुपयाींचे गैरव्यवहार ्ाळण्या
बरोबरच समन्यायी पद्धतीने पाणीवा्प करण्यासाठी नेमलेल्हया तज्ञ सलमतीने

र्ासनाला त्याींचा अहवाल सादर केल्हयाचे माहे एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात पाचही पा्बींधारे महामींडळे बींद करुन ’”नदी-खोरे

अलिकरण” ही स्वायत्त सींस्था स्थापन करुन लसींचन प्रकल्हपाची उिारणी

महाराषट्र िलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरणाच्या अचधकारात करण्याची लर्फारस
सलमतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर लर्फारर्ीनस
ु ार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) महाराषट्र िलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरण अचधननयम,२००५ मधील कलम
१५ नस
ु ार नदी खोरे अलिकरणामाफात खोरे ननहाय व उपखोरे ननहाय िल
आराखडे

तयार

करावयाचे

आहे त.तसेच

सदर

अचधननयमातील

कलम

२(१)(प)नस
ु ार नदी-खोरे अलिकरण म्हणिे ववववध नदी खो-याींसाठी कायारत
असलेली नदी खोरे /लसींचन ववकास महामींडळे आहे त. सदय:जस्थतीत राज्यातील
पाच पा्बींधारे ववकास महामींडळाींचे रुपाींतरण ववधीवत स्वरुपात नदीखोरे

अलिकरण म्हणन
ू झालेले नाही. तथावप,मिननप्रा अचधननयम,२००५ मधील
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वरील

तरतद
ू ीींचा

ववचार

करता

नदी

खोरे

अलिकरणे

कायारत

आहे त.

डॉ.माधवराव चचतळे सलमतीने राज्यातील पा्बींधारे महामींडळाींचे नदीखोरे
अलिकरणात रुपाींतरण करण्याची लर्फारस केली होती.
(३)

डॉ.माधवराव

चचतळे

सलमतीच्या

लर्फारर्ीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

एकींदरीत

महामींडळाींच्या कामकािाचा सखोल अ्यास करुन याबाबत करावयाच्या
उपाययोिनाींच्या
उपलब्धता

व

लर्फारर्ीींसह

उपयक्
ु तता

याींचा

पररपण
ू ा

ववचार

अहवाल
करुन

तयार

करण्याकररता

महामींडळाींचे

नदी

खोरे

अलिकरणात रुपाींतर करण्याच्या दृष्ीने श्री.सरु े र् कुमार (सेवाननवत्ृ त िा.प्र.से.

व मािी उपलोकआयक्
ु त) याींची ननयक्
ु ती करण्याबाबतचा हद.२८.०४.२०१५
रोिीच्या

र्ासन

ननणाय

ि. सींकीणा-२०१५/प्र.ि.८२/आ.(वगा-१)

अ्यासग् स्थापन करण्यात आला आहे .
िानेवारी, २०१६ रोिी

अन्वये

सदर अ्यासग्ाकडून हद. ३०

र्ासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे . सदर

अहवालाचे सादरीकरण प्रधान सचचव (िसीं) याींच्याकडे हद. ७ एवप्रल, २०१७ व
१६ ऑक््ोंबर, २०१७ रोिीचे बैठकीत करण्यात आले.

सदर अ्यासग्ाकडून प्राप्पत झालेल्हया अहवालातील लसींचन ववकास

महामींडळाच्या पन
ु रा चनेबाबत लर्फारर्ीीं थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे त.

“लसींचन ववकास महामींडळाींना (IDC) प्राधान्याने मल
ू त: पन
ु रा चचत केले

िाऊ र्कते आणण िलिेत्राच्या आव्हानाींना सामोरे िाण्यासाठी सवांगीण

दृष्ीकोनातन
ू समचथात आणण सर्क्त केले िाऊ र्कते. अचधननयम, ननयम,
ववननयम आणण कायाकारी सच
ू नाींचे ननयामक आराखडे एकबत्रत केले िाऊ
र्कतात. एसआयसी, कॅग, इतर अहवालाींच्या अहवालात लसींचन ववकास
महामींडळाच्या

(IDC)

कामकािातील

अकायािमता,

कमीपणा

आणण

अननयलमतता सनु नजश्चत करण्यासाठी तरतद
ू करावी आणण अर्ी पन
ु रावत्ृ ती

होणार नाही व नदी खोरे अलिकरणाने (RBA) हदलेली उहद्दष्े साध्य केली
िातील. पढ
ु ील २०-२५ वषे ननलमाती असेल असा प्रस्ताव एक लहान ग्ाकडून

सखोल आणण िागरूक ननणाय घेवन
ू प्रत्येक पैलव
ू र चचाा करून तयार केला
िाऊ र्कतो.”

या बाबत पढ
ु ील कायावाही प्रगतीत आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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अांगणिाडीतील बालिाांच्या आरोग्य तपासणीत होणारे दल
व
ु क्ष
(५८)

*

११६८४९

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

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू
शहर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातरू ग्रामीण),

प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.हषविधवन
सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनरु ी),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोड), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.सांजय
साििारे (भस
ु ािळ), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा),
श्री.विजय

औटी

(पारनेर),

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे) :

सन्माननीय

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

राज्यातील

९७

हिार

अींगणवाड्या

मधील

७२

लाख

बालकाींच्या

आरोग्याची तपासणी ’राषट्रीय बाल स्वास्थ कायािम’ अींतगात माहे ऑक््ोबर,

२०१७ ते माचा, २०१८ अखेरपयंत करण्याचे उहद्दष् आरोग्य वविागाने ननजश्चत

केले असताना माहे माचा, २०१८ अखेर केवळ २६ लाख २६ हिार बालकाींच्या
आरोग्याची तपासणी करण्यात आल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ठाणे व पालघर जिल्ह्यात गेल्हया दोन वषाात मोठ्या प्रमाणात

बालमत्ृ यू होऊनही आरोग्य वविागाने या िागातील ६७०० अींगणवाड्याींपक
ै ी ४९
्क्केच अींगणवाड्याींची तपासणी केली असन
ू , अींगणवाड्याींमधील ५२ लाख

मल
ै ी ४३ ्क्केच बालकाींच्या आरोग्याची तपासणी माहे डडसेंबर, २०१७
ु ाींपक
अखेर पयंत झाली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या बालकाच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे काम हे

आरोग्य वविागाचे असन
ू राषट्रीय बाल स्वास्थ कायािमाींतगात या बालकाींना
होणारे आिार, िन्मतः असलेले व्यींग, िीवनसत्वाच्या अिावामळ
ु े होणारे
आिार व अपींगत्व आदीचे ननदान वेळेवर
आहे, हे ही खरे आहे काय,

करुन उपचार करणे अपेक्षित
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(४) असल्हयास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
अींगणवाडीतील बालकाींच्या आरोग्याची तपासणी तात्काळ पण
ू ा करण्याबाबत
व

बालकाींच्या आरोग्याची तपासणी करण्यास दल
ा करणाऱ्या सींबचीं धताींवर
ु ि

कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

राज्यामध्ये माहे ऑक््ोंबर २०१७ ते माचा २०१८ या कालावधीत एकूण

१,०३,२९९

अींगणवाड्याींपक
ै ी

१,०१,७९९

इतक्या

अींगणवाड्या

तपासण्यात

आल्हया असन
त्याची ्क्केवारी ९९ इतकी आहे . तसेच त्यातील एकूण
ू
७३,४०,१८७ मल
ै ी ६६,४०,८०० इतक्या मल
ु ाींपक
ु ाींची तपासणी करण्यात आली
असन
ू त्याची ्क्केवारी ९०.४७ इतकी आहे .
(२) हे खरे नाही.

ठाणे व पालघर जिल्ह्याींमधील अींगणवाड्याची माहे ऑक््ोंबर २०१७ ते

माचा २०१८ या कालावधीतील माहहती खालीलप्रमाणे –
जिल्हहा

अींगणवाडी सींख्या

तपासलेल्हया अींगणवाड्याींची

्क्केवारी

सींख्या
ठाणे

३,५८६

३,५४६

९९

पालघर

३,१७२

३,१७२

१००

एकूण

६,७५८

६,७१८

९९.४०

एकूण अींगणवाड्याींची

एकूण तपासलेल्हया

्क्केवारी

जिल्हहा

सींख्या

अींगणवाड्याींची

सींख्या

ठाणे

३,०२,९३१

२,८१,४५२

९३

पालघर

२,२८,१५९

२,१६,५२८

९२

एकूण

५,३१,०९०

४,९७,९८०

९२.७६

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुिा िनविभाग िायावलयातून लािूड

िाहतूिप्रिरणी दे ण्यात येणाऱ्या परिान्याांमध्ये झालेली अननयशमतता
(५९)

*

११७३१८

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती
मननषा

चौधरी

(पनिेल) :

(ददहसर),

श्री.किसन

िथोरे

(मरु बाड),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

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

(१) वनवविागाच्या दापोली (जि.रत्नाचगरी) परीिेत्र कायाालयाच्या अखत्याररत

येत असलेल्हया खेड तालक
ु ा वनवविाग कायाालयातन
ू लाकूड वाहतक
ू प्रकरणी

दे ण्यात येणाऱ्या परवान्याींमध्ये अननयलमतता झाल्हयाची बाब माहे मे २०१८
मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी एका वनपालावर तात्परु त्या ननलींबनाची कारवाई

करण्यात आली असन
ू या प्रकरणाची सींपण
ू ा चौकर्ी पररिेत्र वनअचधकारी
याींचेमाफात करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानष
ीं ाने सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकरणी वनपाल खेड याींना हदनाींक ५.५.२०१८ रोिी मख्
ु य
वनसींरिक

(प्रादे लर्क),

कोल्हहापरू

याींनी

ननलींबबत

त्याींच्याववरुध्द वविागीय चौकर्ीची कायावाही चालू आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

केले

आहे .

प्रकरणी

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

दे ऊळगाि िांु डपाळ (ता.लोणार, जज.बल
ु ढाणा) येथील ग्रामपांचायतीच्या
ताब्यातील गायरान जशमनीिर झालेली अिैध िक्ष
ृ तोड

(६०)

*

११९१४३

डॉ.सांजय

रायमल
ु िर

(मेहिर) :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) बल
ु ढाणा जिल्हहयातील लोणार तालक्
ु यातील दे ऊळगाव कींु डपाळ येथील

ग्रामपींचायतीच्या ताब्यातील ११० एकरावरील गायरान िलमनीवर अवैध

वि
ु असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
ृ तोड सरु
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार र्ासनाने सींबचीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

तलाठी याींनी तहलसलदार याींना हदनाींक ९.५.२०१८ रोिी हदलेल्हया

प्रनतवेदनानस
ु ार गैरअिादार श्री. उध्दव

त्र्यींबक वाघ रा. अजिसपरू , ता.लोणार

याींनी ववना परवाना गायरान िलमनीवर अवैध वि
ू आले
ृ तोड केल्हयाचे हदसन
आहे .
(२)

सदर प्रकरणी

ग्रामपींचायत सचचव, तलाठी व स्थाननक ७ ग्रामस्थाींच्या

उपजस्थतीत हद. २९.०४.२०१८ रोिी स्थळ ननररिण व पींचनामा करण्यात
आला. त्यानस
ु ार दे ऊळगाींव कींु डपाळ ग्रामपींचायतीच्या ग् नीं. ३९० व ३९१

“ई” क्लास हद्दीतील ५ झाडे श्री.उध्दव त्र्यींबक वाघ रा.अजिसपरू याींनी ववना
परवानगी

तोडल्हयाचे आढळून आले आहे .

(३) तहलसलदार, लोणार याींनी दोषी व्यक्तीकडून

रु. ५,०००/- इतकी

दीं डाची

रक्कम वसल
ू करुन ती हदनाींक ९ मे, २०१८ रोिी चलनादवारे िरणा केलेली
आहे

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ठाणे जजल्हा रुग्णालयातील गैरिारभार ि गैरसोयीबाबत
(६१)

*

११६७२७

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अजजत पिार

(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),
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श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर जाधि
(गह
ु ागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.नरहरी झझरिाळ

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

(मरु बाड),

श्री.ददपि चव्हाण

(फलटण),

श्री.सरु े श लाड (िजवत),

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :

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

(१) ठाणे जिल्हहा रुग्णालयातील गैरकारिाराची चौकर्ी करुन उपाययोिना
करणे व इतर मागण्याींवर ननणाय घेण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक सींघ्ना
व डॉक््राींनी हदनाींक

७ एवप्रल,

२०१८

रोिी वा त्या सम
ु ारास ठाणे

जिल्हहाचधकारी कायाालय ते लसव्हील रुग्णालया दरम्यान मोचाा काढून आींदोलन
केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सदर रुग्णालयातील र्स्त्रक्रियागर (ऑपरे र्न चथये्र) बींद असन
ू ,

प्रसनू तगह
ु दाहहनीला लागलेली आग अर्ा अनेक
ृ ात स्लॅ ब कोसळणे व ववदयत
घ्ना घडत असल्हयामळ
ु े याचा रुग्णाींना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आींदोलकाींनी केलेल्हया मागण्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
त्यानस
ु ार र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्याचे ननषकषा काय आहे त,

(४) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार सींबचीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत व जिल्हहा
रुग्णालयाचा पन
ु ववाकास करण्यासींदिाात र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

हद.७ एवप्रल, २०१८ रोिी मोचाा काढण्यात आला होता. तथावप सदरचा

मोचाा ठाणे जिल्हहा रुग्णालयातील गैरकारिाराची चौकर्ी करुन उपाययोिना

करणे यासाठी नसन
ू र्ासकीय रुग्णालयाच्या खािगीकरणाींच्या ववरोधात व
ठाणे जिल्हहयातील र्ासकीय आरोग्य यींत्रणेत सध
ु ारणेबाबतचा होता.
(२) हे अींर्त: खरे आहे .
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जिल्हहा रुग्णालयातील प्रसनू तगह
ृ ातील स्लॅ ब अल्हप प्रमाणात पडलेला

होता. तसेच हद.१०.०२.२०१८ रोिी जिल्हहा रुग्णालय ठाणे येथील मख्
ु य
र्स्त्रक्रियागह
ु र्ॉ्ा सक्रका् झाल्हयामळ
ु े
ृ ातील इलेक्ट्रीक डी.बी. मध्ये ववदयत

डी.बी मधील कॉईल्हस ्, वायर िळाल्हयामळ
ु े र्स्त्रक्रियागहृ ात धूर पसरला होता.
सदरची दरु
ु स्ती करण्यात आली असन
ू र्स्त्रक्रियागह
ृ ात ननयलमत र्स्त्रक्रिया
करण्यात येत आहे त.

(३), (४) व (५) आींदोलकाींच्या मागण्या १) र्हापरू , मरु बाड, वाडा व इतर
हठकाणावरील रुग्ण उपचारासाठी ठाणेकडे स्थलाींतरीत केली िातात. त्याींना

त्याच रुग्णालयामध्ये उपचार लमळावा, २) वैदयकीय अचधकारी व इतर
कमाचारी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत, ३) अपींग रुग्णाकरीता ग्रामीण व
उपजिल्हहा

रुग्णालय

येथे

अजस्थरोग

तज्ञ

आठवडयातन
ू

एक

हदवस

पाठववण्यास व्यवस्था करावी व इतर ववववध मागण्या करण्यात आल्हया असन
ू
आींदोलकाींच्या

मागण्याींची

तपासणी

करुन

त्याबाबतचा

कायावाही जिल्हहा र्ल्हय चचक्रकत्सक स्तरावर सरु
ु आहे .

ननणाय

घेण्याची

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

राज्यातील जजल्हा रुग्णालयात िेमोथेरपीची मोफत
सुविधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(६२)

*

११७१८०

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन आर.तशमल सेल्िन (सायनिोळीिाडा), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतें द्र

आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा), श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ), श्री.नरें द्र पिार
(िल्याण पजश्चम), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु
(लातरू

शहर),

श्री.पथ्
ृ िीराज

चव्हाण

(िराड

दक्षक्षण),

श्री.अशमन

पटे ल

(मब
ुां ादे िी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष

टारफे (िळमनरु ी), श्री.सनु नल िेदार (सािनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
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ग्रामीण), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य),
श्री.हनम
ां
डोळस (माळशशरस), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.सदानांद
ु त
चव्हाण

(धचपळूण),

श्री.नरें द्र

महे ता

(शमरा

भाईंदर),

श्री.शामराि

ऊफव

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्रीमती ददवपिा
चव्हाण (बागलाण), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

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

(१) ककारोगावरील उपचारामध्ये महत्वाची िलू मका असणाऱ्या केमोथेरपीची

मोफत सवु वधा राज्यातील जिल्हहा रुग्णालयात उपलब्ध करुन दे ण्याचा ननणाय
राज्य र्ासनाने माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान घेतला आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानस
ु ार आतापयंत कोणत्या जिल्हहा रुग्णालयाींना केमोथेरपी
यनु न् सरु
ु करण्याची परवानगी दे ण्यात आली आहे,

(३) असल्हयास, राज्यातील उवाररत जिल्हहा रुग्णालयाींना केमोथेरपी यनु न् सरु
ु
करण्याची परवानगी दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) गडचचरोली, अमरावती, पण
ु ,े िळगाव,
रत्नाचगरी, नालर्क, िींडारा, सातारा, वधाा, अकोला, नागपरू
११

जिल्हहयातील

जिल्हहा

रुग्णालयात ्ा्ा

मेमोररअल

या राज्यातील

हॉस्पी्लच्या

सहकायााने केमोथरे पी यनू न् चालू करण्याचे ठरववले असन
याबाबतची
ू
कायावाही अींनतम ्प्पप्पयात आहे .

(३) राज्यातील उवाररत जिल्हहयामध्ये सध्
ु दा ्प्पप्पया-्प्पप्पयाने केमोथेरपी यनु न्
कायााजन्वत करण्याची कायावाही
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

प्रस्ताववत आहे .

-----------------
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िापूरिाडी (ता.नगर, जज.अहमदनगर) येथील िन विभागाच्या हद्दीत
बेिायदा गौण खननजाचे उत्खन्न ि िक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

(६३)

*

११७६७१

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कापरू वाडी (ता.नगर, जि.अहमदनगर) येथील वन वविागाच्या हद्दीत
बेकायदा गौण खननिाचे उत्खन्न व हिारो वि
ृ ाची अवैधररत्या तोड केल्हयाचे
हदनाींक २४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच कापरू वाडी येथे रात्रीच्या सम
ु ारास बेकायदा हिारो ब्रॉस मरु
ु म
उपसल्हयाचेही ननदर्ानास आलेआहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत स्थाननक नागररकाींनी वन वविागाकडे तिारी करुनही

वन वविागाने कोणतीही कायावाही न करता त्याकडे दल
ा केले आहे,हे ही
ु ि
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात
काय आढळून आले,

(५) असल्हयास, त्यानस
ु ार वन वविागाचया हद्दीत बेकायदे र्ीरपणे गौण
खननिाचे

उत्खन्न

करणाऱ्या

व

वि
ृ ाची

अवैधररत्या

तोड

सींबचीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

करणाऱ्या

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) मौिे कापरु वाडी येथे वन वविागाच्या

हद्दीत वि
तोड झाल्हयाची बाब आढळून आलेली नाही. तथावप, हदनाींक
ृ

१४.४.२०१८ रोिी रात्री अज्ञात इसमाींनी २५ ते ३० ब्रास मरु
ु माचे उत्खनन
केल्हयाचे आढळून आले आहे .

(३), (४), (५) व (६) याप्रकरणी अज्ञात इसमाींववरुद्ध हदनाींक २४.४.२०१८ रोिी
वनगन्
ु हा नोंदववण्यात आलेला असन
ू त्याबाबत कायावाही सरु
ु आहे .

प्रश्नाींक्रकत िेत्रावर वि
ृ तोड व अवैध उत्खनास प्रनतबींध करण्यासाठी

वनकमाचाऱ्याींच्या खास बाब म्हणून नेमणक
ु ा करुन रात्रीच्या वेळी गस्त
घालण्यात येत आहे .

-----------------
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धळ
ु े जजल्हयात इांददरा आिास योजनें तगवत अपूणाविस्थेत
असलेल्या घरिुलाांचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(६४)

*

११८३१६

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

(इगतपरू ी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),

श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.भारत
भालिे (पांढरपरू ), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे जिल्हहयात इींहदरा आवास योिनेंतगात सन २०१० ते २०१६ या
कालावधीत जिल्हहयात
हे खरे आहे काय,

३२ हिार ६६७ घरकुलाींना मींिरू ी दे ण्यात आली होती,

(२) असल्हयास, या मींिरू ीनींतर मोठा अवघी उल्ला तरी अदयापपयंत १
हिार ४१२ घरकुलाींची कामे अपण
ू ा राहहली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार अपण
ू ा
घरकुले

तात्काळ

पण
ू ा

करण्यासह

या

घरकुलाींच्या

बाींधकामास

ववलींब

लावणाऱ्या सींबचीं धत अचधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) अपण
ु ा घरकुले िलदगतीने पण
ु ा करण्यासाठी सींबधीत ग्रामसेवक, सरपींच
याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्हया असन
ू लािार्थयांचे मेळावे आयोजित करुन त्याींना
मागादर्ान करणे तसेच सींबचीं धत सवा िेबत्रय अचधकाऱ्याींच्या बैठका आयोजित
करुन अपण
ु ा घरकुले तातडीने पण
ु ा करण्याबाबत ननदे र् दे ण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही

-----------------
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दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील मुळा मुठा ि भीमा नदीिरील िोल्हापूर
पद्धतीच्या बांधा-याांना लागलेल्या गळतीबाबत

(६५)

*

१२३९८१

श्री.राहूल

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

िुल

(दौंड),

श्री.सांग्राम

थोपटे

(भोर),

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) दौंड (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील मळ
ु ा मठ
ु ा व िीमा नदीवरील १३ कोल्हहापरू
पद्धतीच्या बींधा-याींना लागलेल्हया गळतीमळ
ु े मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळती

होत असल्हयाची बाब हदनाींक ०३ मे, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त बींधा-याची दरु
ु स्ती करुन नवीन ढापे बसववण्याची
मागणी लोकप्रतीननचधींनी तसेच स्थाननक नागररकाींनी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर मागणीनस
ु ार उक्त १३ बींधाऱ्याींची दरु
ु स्ती करुन नवीन
ढापे बसववण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२)

सदर कोल्हहापरू पध्दतीच्या बींधाऱ्यातन
ू काही प्रमाणात गळती आहे .

हे खरे आहे .

(३) दौंड तालक्
ु यातील एकूण १३ कोल्हहापरू पध्दतीच्या बींधाऱ्याींसाठी सन
२०१७-१८ मध्ये एकूण ३१२७ नवीन लोखींडी बगे बसववले असन
ू सन २०१८-१९
मध्ये ३०७९ नवीन बगे तयार करून बसववण्याचे ननयोिन आहे .

तसेच राहू व दे ऊळगाव रािे ता.दौंड या दोन को.प. बींधाऱ्याची ववर्ेष
दरू
ु स्ती बबगर लसींचन पाणीपट्टीच्या ४०% उपलब्ध होणाऱ्या अनद
ु ानातन
ू पण
ू ा
करण्याचे ननयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
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िालधन
ु ी (जज.ठाणे) नदीच्या पात्रात झालेले अनतक्रमण
(६६)

*

११८१२७

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.जयिुमार गोरे (माण),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) वालधुनी (जि.ठाणे) नदीच्या पात्रात काँिी्ची लिींत उिारली असन
ू ,

पात्राच्या दोन्ही बािूला मोठे खाींब उिारून मध्ये लोखींडी िाळी ्ाकून
नदीपात्र अडववले असल्हयाचे माहे मे महहन्यामध्ये ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, या अनचधकृत बाींधकामामळ
े े उल्हलींघन झाले
ु े नदीच्या परू रे षच
असन
ू नदीपात्रातील अनतिमणामळ
ु े स्थाननक आहदवासीींच्या िलमनीवर आणण
काकोळे तलावाच्या पाणीसाठ्यावर गींिीर पररणाम होत असल्हयाचे ननदर्ानास
आले आहे, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्हयास,

यासींदिाात

मख्
ु यमींत्री

कायाालयात

तिार

करूनदे खील

अनतिमणाबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार नदी

पात्रातील अनतिमण ननषकालसत करून अनतिमण करणाऱ्या सींबचीं धताींवर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई : (१) हे खरे आहे .

अनतररक्त अींबरनाथ औदयोचगक क्ष्रेत्रामधील िी-२, हा १९६७९९.००

चौ.मी. िेत्रफळाचा िख
ू ींड मे. लसए् स्पेर्ालल्ी ्ायसा प्रा.लल याींना वा्प

करण्यात आला असन
ीं ाचा ताबा हद. ०१/०९/२०१० रोिी दे ण्यात आलेला
ू , िख
ू ड
आहे . या िख
ु ींडावरील ननयोजित इमारतीचे नकार्े, कायाकारी अलियींता

अींबरनाथ (स्थापत्य) वविाग याींचे पत्र हदनाींक २०/१०/२०१६ अन्वये एकुण

५८६५०.८३ चौ.मी इतक्या बाींधकाम िेत्राफाळासाठी मींिूर करण्यात आलेले
आहे त.
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या िख
ु ींड ि. िी-२ मधून एक नैसचगाक प्रवाह ऋतन
ु स
ु ार वाहत असतो.

या नैसचगाक प्रवाह सरु ळीतपणे वाहन्याकरीता प्रवाहाच्या दोन्ही बािूींचे

मिबत
ु ीकरण करण्याकरीता आधारलिींतीींच्या बाींधकामासाठी िख
ू ींडधारकाने

केलेल्हया मागणीनस
ु ार वविागीय कायाालयाचे हदनाींक १०/०६/२०१७ अन्वये

मींिूरी हदलेली आहे . तसेच हदनाींक १०/०५/२०१८ रोिी केलेल्हया प्रत्यि
पाहणीदरम्यान एका बािच्
ू या लिींतीचे बाींधकाम सरु
ु असल्हयाचे आढळून आले.

मे. लसए् स्पेर्ालल्ी ्ायसा लल. याींचे कडून िख
वाहणारा
ू ींडातन
ू

नैसचगाक

िलप्रवाह

त्याहठकाणी

ज्याहठकाणी

िख
ू ींडाच्या

िख
ू ींडाची

सरु क्षिततेसाठी

सींरिक

सींरिक

लिींत

लिींतीस

पार

करतो

िलप्रवाहासाठी

आरसीसी कॉलम उिेकरुन मध्ये लोखींडी िाळी बसववण्यात आली होती. सदर

लोखींडी िाळी त्वररत काढून ्ाकण्यात यावी, असे मे. लसए् स्पेर्ालल्ी
्ायसा. लल. याींना उप अलियींता, अनतररक्त अींबरनाथ उप वविाग याींचे पत्र
हदनाींक

०१/०६/२०१८

अन्वये

कळववण्यात

आले

िख
ु ींडधारकाने लोखींडी िाळी त्वरीत काढून ्ाकली आहे.

होते

व

त्यानस
ु ार

(२) हे खरे नाही.

िख
वाहत असलेल्हया नैसचगाक िलप्रवाहाच्या दोन्ही बािस
ू ींडामधन
ू
ू

आधार लिींतीच्या बाींधकामास महामींडळाचया ववकास ननयींत्रण ननयमावलीच्या

अचधन राहून मींिूरी दे ण्यात आलेली आहे . आधार लिींत बाींधकामास परवानगी
दे ण्यापव
ू ी, सदर िलप्रवाहातन
ू होणाऱ्या पाण्याचा ववसगा व त्याची आकडेवारी
कायाकारी अलियींता, लघु पा्बींधारे वविाग, कळवा याींचे कायाालयीन पत्र

हद.०२/०६/२०१७ अन्वये प्राप्पत झाली असन
ू त्यानस
ु ार आवश्यक असलेली
१६.००

मी्र

रुीं दी

प्रवाहाच्या

दोन्ही

बािूस

बाींधण्यात

येणाऱ्या

आधारलिींतीमध्ये िलप्रवाहासाठी ठे वणे बींधनकारक करण्यात आले आहे . सदर
बाींधकामामळ
ु े

िख
ू ींडातन
ू

वाहणाऱ्या

नैसचगाक

िलप्रवाहामध्ये

कोणत्याही

प्रकारच्या अडथळा ननमााण होत नसल्हयाने स्थाननक आहदवासीच्या िलमनीवर
व काकोळे तलावाच्या पाणीसाठ्यावर पररणाम होण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील प्रादे शशि िन विभागाच्या
(६७)

*

शासिीय लािूड आगारास आग लागल्याबाबत

११९२६२

श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा व खामगाव प्रादे लर्क वन वविागाच्या र्ासकीय लाकूड

आगारास आग लागन
ू सागवन लाकडासह लाखो रुपयाींची वन सींपदा एकाच
हदवर्ी िळून खाक झाल्हयाची बाब हदनाींक २८ एवप्रल, २०१८
सम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

रोिी वा त्या

(२) असल्हयास, या आगीच्या नक
ु सानाची व्याप्पती मोठया प्रमाणात असन
ू

एकाच हदवर्ी ठराववक अींतरावर आग लागल्हयामळ
ु े सदर प्रकारमागे घात-पात
असल्हयाची र्क्यता आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकरणाींची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व चौकर्ीत
काय आढळून आले,

(४)असल्हयास, त्यानष
ीं ाने या प्रकरणातील सींबध
ीं ीत दोषीींवर र्ासनाने कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) बल
ु ढाणा व खामगाव हे दोन्ही वेगवेगळे

प्रादे लर्क वनवविाग नसन
ा बल
ू बल
ु ढाणा जिल्हहयातींगत
ु ढाणा प्रादे लर्क वन
वविाग, बल
ु ढाणा हा एकच प्रादे लर्क वनवविाग आहे . सदरची घ्ना ही
बल
ा येणाऱ्या खामगाव पररिेत्रातील आहे . हदनाींक
ु ढाणा प्रादे लर्क वविागातींगत
२५.४.२०१८ रोिी खामगाव जि.बल
ु ढाणा येथील प्रादे लर्क वन वविागाच्या

र्ासकीय लाकूड आगारास आग लागली. सदर आगीमध्ये आडिात १५४ नग,
घ.मी.६२.२६३ व िळतन ३८.३५० घ.मी. एवढा माल िळून नष् झाला आहे .
सदर आगीमध्ये अींदािे रु.७८३४२/- चे नक
ु सान झाले आहे .

(३) व (४) ग्रामीण पोलीस स््े र्न, खामगाव याींना घ्नेबाबत माहहती दे ऊन
तपास करण्याबाबत कळववले त्यानस
ु ार पोलीसाींनी घ्नेचा पींचनामा केला

आहे . आगारास लागलेल्हया आगीबाबत १ वनरिक व १ वनमिरू याींना
ननलींबीत करण्यात आले आहे .
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(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

लोणेरे (ता.माणगाांि, जज.रायगड) येथील पन्हळघर
धरण अपण
ू ाविस्थेत असल्याबाबत
(६८)

*

१२०२३५

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमती मननषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

(१) लोणेरे (ता.माणगाींव, जि.रायगड) पररसरात को्यावधी रूपये खचा
करूनसध्
ु दा पन्हळघर धरण अदयापही अपण
ू ाावस्थेत असल्हयाचे माहे मे, २०१८
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, धरणाचे काम पण
ू ा होऊन बराच कालावधी उल्ूनसध्
ु दा
कालव्याला परु े सा ननधी न लमळाल्हयामळ
ु े डावा व उिवा अर्ा दोन्ही
कालव्याींची

कामे

अदयापही

अपण
ू ाावस्थेत

असल्हयामळ
ु े

बागायतदाराींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

र्ेतक-याींची

व

(३) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून धरणातले साठवलेले

पाणी र्ेतक-याींना व बागायतदाराींना लमळण्यासाठी दोन्ही कालव्याींचे काम
तात्काळ करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

पन्हळघर धरणाचे काम िून, २००८ मध्ये पण
ू ा झाले आहे .

(२) प्रकल्हपाच्या कालव्याींची कामे ३० ्क्के पण
ू ा झाली आहे त आणण योिनेवर
प्रत्यिात ३० हेक््र लसींचन दरवषी होत आहे . कालव्याची उवाररत कामे

िस
ीं ादन प्रक्रिया, नवीन िस
ीं ादन कायदा-२०१३ नस
ू प
ू प
ु ार करण्याची कायावाही
प्रगतीपथावर आहे .
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(३)

दववतीय

सध
ु ाररत

प्रर्ासकीय

मान्यता

लमळाल्हयानींतर

उपलब्धतेनस
ु ार दोन्ही कालव्याींची कामे करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ननधीच्या

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

दोडामागव (जज.शसांधद
ु ग
ु )व तालुक्यातील शशरिळ - भेिुली
या रस्त्याच्या प्रलांबबत िामाबाबत

(६९)

*

११६६७९

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दोडामागा (जि.लसींधुदग
ु )ा तालक्
ु यातील

प्रधानमींत्री ग्रामसडक योिनेअत
ीं गात

लर्रवल–िेकुली या रस्त्याचे मागील ३ वषाापासन
ू सरु
ु असलेले काम अदयाप
अपण
ू ाावस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लर्रवल ते ननडलवाडी या रस्त्याींपक
ै ी लर्रवल ते ननडल

धनगरवाडी प्राथलमक र्ाळे िवळ ३ क्रकलोमी्र खडीकरण, डाींबरीकरण व

सींरिक कठडे इत्यादी कामे गेली २ वषा अपण
ु ा असल्हयाने पावसाळ्यात दरड
कोसळून रस्ता सींपण
ा : बींद
ू त

होत असल्हयाने रस्ते ववकासमींडळ कुडाळ याींना

सदरहू काम तातडीने सरु
ु करून धनगरवाडी ग्रामस्थाींची गैरसोय दरू करावी
यासाठी त्या पररसरातील ग्रामस्थाींची कायाकारी अलियींता, सा.बाीं. वविाग

सावींतवाडी, जिल्हहचधकारी लसींधुदग
ु ा आदीींकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान लेखी तिार केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास,सदरहू रस्त्याच्या कामास झालेल्हया गैरव्यवहाराबाबत त्या
पररसरामधील ग्रामस्थाींनी हदनाींक २६ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
उपोषणही केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

सदर अपण
ू ा कामे तात्काळ पण
ू ा करण्यासह अपण
ू ा कामे ठे वणाऱ्या दोषीींवर
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

(२) प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिनेतग
ीं त
ा दोडामागा तालक्
ु यातील लर्रवल ते
ननडल धनगरवाडी या िागावर वनसींज्ञा असन
वनखात्याने डाींबरीकरण
ू

करण्यास परवानगी हदली नसल्हयाने या हठकाणी फक्त खडीकरणापयंतच काम
पण
ु ा केलेले आहे .

क्रकमी ३/८०० ते ४/२०० या हठकाणी मोठा डोंगर असन
ू माती हठसळ
ू

असल्हयाने पावसाळयात या हठकाणी माहे िून, २०१६ च्या सम
ु ारास दरड
कोसळून

रस्ता

बींद

पडला

होता.

तथावप,

वाहतक
ा त केला होता.
ु ीसाठी लगेचच पव
ू व
याबाबत

हद.०९.०८.२०१७

रोिी

सदर

दरड

ग्रामस्थाींनी

ह्वन
ू

रस्ता

कायाकारी

अलियींता,

लसींधुदग
ु ा

याींच्याकडे

प्रधानमींत्री ग्राम सडक योिना, जि.लसींधद
ु ग
ू ,ा कायाकारी अलियींता, सावािननक
बाींधकाम

वविाग,

ननवेदन हदलेले होते.

सावींतवाडी

आणण

जिल्हहाचधकारी,

(३) व (४) सदरहू रस्त्याच्या कामात झालेल्हया गैरव्यवहाराबाबत त्या
पररसरामधील ग्रामस्थाींनी उपोषण केले हे खरे नसन
ू , िेकुली गावामध्ये एस
्ी वाहतक
ू सरु
ु होत नाही म्हणन
ू हद.२६ िानेवारी, २०१८ रोिी तहलसलदार,
दोडामागा याींच्या कायाालयासमोर ग्रामस्थ उपोषणास बसले होते.
सदय:जस्थतीत

एस

्ी

वाहतक
ू

सरु
ु

करण्यासाठी

सींबचीं धत

मक्तेदाराकडून आवश्यक दरु
ु स्ती करुन घेण्यात येऊन एस ्ी वाहतक
ू सरु
ु
करण्यात आलेली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िेरळ-भोस्ते-िोंडीिली-शशि-बोरज (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याचे
(७०)

*

िाम अपण
ू व ि ननिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबत
११७३४४

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वेरळ-िोस्ते-कोंडीवली-लर्व-बोरि (ता.खेड,जि.रत्नाचगरी) या मख्
ु यमींत्री

ग्रामसडक योिनेतील रस्त्याचे काम हदनाींक ८ माचा, २०१७ रोिी सरु
ु झाले
असन
ू या कामाची मद
ु त माहे माचा, २०१८ पयंत होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर कामाची मद
ु त सींपल्हयानींतरही काम अपण
ू ाावस्थेत असन
ू
आतापयंत झालेले कामदे खील ननकृष् दिााचे आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानस
ु ार

रस्त्याचे काम अपण
ू ा व ननकृष् दिााचे करणाऱ्या कींत्रा्दारावर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) व

(४) सदर कामाची मद
ु त सींपल्हयानींतर नक
ु सान िरपाईबाबत

आवश्यक ती कायावाही करण्यात आली असन
ू ठे केदारामाफात उवारीत काम
करण्याची

कायावाही सरू
ु आहे . सदर कामाची SQM व SSQM याींनी

पाहणी केली असन
ू त्याींनी काम समाधानकारक असल्हयाचा र्ेरा हदला आहे .
सदर

कामाच्या

चेनि
े

१३/५००

ते

१४/९५०

मधील

ग्रामस्थाींनी

रस्ता

रुीं दीकरणासाठी ववरोध केल्हयाने मक्तेदाराला ववहीत मद
ु तीत काम पण
ु ा करता
आले नाही.

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

ठाणे येथील येऊरच्या डोंगरािरुन भें डी नाल्यािाटे िाहून जाणाऱ्या
पाण्याचा सांचय िरण्यासाठी धरण बाांधण्याबाबत
(७१)

*

११६८७८

श्री.जजतें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.अजजत पिार

(बारामती), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल),

श्री.भास्िर

जाधि

(गह
ु ागर),

श्री.नरहरी

झझरिाळ

(ददांडोरी),

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

(उस्मानाबाद),

श्री.किसन

(फलटण), श्री.सरु े श लाड (िजवत) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

िथोरे

(मरु बाड),

श्री.ददपि

चव्हाण

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
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(१) ठाणे येथील येऊरच्या डोंगरावरुन िें डी नाल्हयावा्े लाखो लल्र पाणी चेना

खाडीत वाहून िात असल्हयाने येऊरहून येणा-या पाण्याचा सींचय करण्यासाठी
येथे धरण बाींधण्याचा घेतलेल्हया ननणायानस
ु ार कायावाही करण्याची मागणी
लोकप्रनतननधी, सामाजिक सींस्थाींनी जिल्हहाचधकारी, ठाणे याींचेकडे माहे एवप्रल,
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणीनस
ु ार येऊरच्या डोंगरावरुन वाहून िाणारे पाणी
साठववण्यासाठी धरण बाींधण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) त्यानस
ु ार जिल्हहाचधकारी कायाालय, ठाणे याींचे पत्र ि.सामान्य/क-४/्े २/स्व.सा.सीं./२०१८ हद.२३/०४/२०१८ अन्वये ननयमोचीत कायावाही करण्यासाठी
मा.आयक्
ु त,ठाणे महानगर पाललका कायाालयाकडे पाठववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िसई ि िाडा (जज.पालघर) तालुक्याांना जोडणाऱ्या भाशलिली-ननांबिली
रस्त्याचे िाम पूणव िरण्याबाबत

(७२)

*

११७२७७

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), अॅड.पराग अळिणी

(विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), िॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर),
श्री.अतल
भातखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )व :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

(१) वसई व वाडा (जि.पालघर) तालक्
ु याींना िोडणाऱ्या िाललवली-ननींबवली या

रस्त्याचे काम सींबचीं धत ठे केदाराींनी पण
ू ा न केल्हयामळ
ु े अदयापी अपण
ू ा जस्थतीत
असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
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(३) असल्हयास, चौकर्ीचे ननषकषा काय आहे व त्यानस
ु ार उक्त रस्त्याचे काम

तातडीने पण
ू ा करण्याबाबत तसेच काम पण
ू ा करण्यास ववलींब लावणाऱ्या

सींबचीं धत ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

आली

व

(३)

सदर कामास हद.३१.०३.२०१८ पयंत मद
ु तवाढ मींिूर करण्यात

होती. तथावप,

हदलेल्हया

मद
ु तीत

काम

पण
ू ा

न

केल्हयामळ
ु े

हद.०१.०४.२०१८ पासन
ू कींत्रा्दारास रु.३०००/-प्रनतहदन नक
ु सान िरपाई म्हणून
दीं ड आकारण्यात आला आहे . सदर काम हद.३०.०६.२०१८ पयंत पण
ू ा करण्याचे
ननयोजित आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मालिण (जज.शसांधद
ु ग
ु )व तालुक्यातील िांु भारमाठ येथन
ू घुमडे

िस्तिाडीिडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत झालेले अनधधिृत बाांधिाम
(७३)

*

१२२१४६

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालवण (जि.लसींधुदग
ु )ा तालक्
ु यातील कींु िारमाठ येथून घम
ु डे वस्तवाडी
कडे

िाणाऱ्या

रस्त्यालगत

मोठ्या

प्रमाणावर

झालेल्हया

अनचधकृत
बाींधकामासींबधी तिारी श्री अर्ोक सावींत व अन्य ग्रामस्थाींनी ग्ववकास
अचधकारी, पींचायत सलमती, मालवण, जिल्हहापररषद बाींधकाम अचधकारी,

तहसीलदार, मालवण आदीींकडे मागील ६ महहन्याींपासन
ू सातत्याने केल्हया
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,सदरहू रस्त्याच्या दोन्ही बािूने मध्य िागापासन
ू १२ मी्र
बाहे र बाींधकामे असणे आवश्यक असताना अनेकाींनी सदरहू ननयमाचे उल्हलींघन

करून मोठ्या प्रमाणात बाींधकामे केले असन
ू सदरहू बाींधकामे ननषकालसत
करण्याची मागणी होत असतानाही अदयापपयंत सदरहू अनतिमणे काढण्यात
आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली अंाहे काय व त्यानस
ु ार

सदरहू अनचधकृत बाींधकामे ननषकालसत करण्यासह अनचधकृत बाींधकाम
करणाऱ्या सींबचीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

श्री.रािाराम अर्ोक वस्त व इतर ६० िणाींनी ग् ववकास अचधकारी

पींचायत सलमती, मालवण याींच्या कायाालयाकडे हदनाींक ०५.०६.२०१८ रोिी
अनाचधकृत बाींधकामावर तातडीने कायावाही करण्याबाबत अिा हदलेला आहे .
(२) व (३) हे खरे आहे .

कींु िारमाठ येथून घम
ु डे वस्तवाडी कडे िाणा-या रस्त्यावर ६ घरे व १९

कींपाींऊड्सची अनतिमणे आहे त. अनतिमण धारक श्री ववनय लिकािी गावकर
याींनी मालवण येथील मा. हदवाणी न्यायाचधर् याींच्या न्यायालयात

दाखल

केलेल्हया हदवाणी वाद िमाींक ४९/२०१८ च्या सींदिाात हदनाींक २२.०६.२०१८
रोिी झालेल्हया सन
ु ावणी वेळी

िैसे थे पररजस्थती कायम राखावी असा

आदे र् पारीत झालेला आहे . या पाश्वािम
ु ीवर अदयाप पयंत सदरहु अनतिमण
काढण्यात आलेली नाहीत. उवाररत अनतिमणधारकाींबाबत महाराषट्र
ग्रामपींचायत अचधननयमाच्या कलम ५३ नस
ु ार जिल्हहा पररषद रस्त्यावर केलेले
अनतिमण

काढून

दे ण्यात येत आहे त.

्ाकण्याबाबत

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

विधान भिन :
नागपूर.

सींबधीताींना

ग्रामपींचायतीमाफात

नोह्सा

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

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
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