महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि ०४ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १३, १९३९ ( शिे )
(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री
(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािवजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण

याांचे प्रभारी विभाग

मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु ि जािी,
भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १०६
-------------------------------------

मालनगाि (िा.साक्री, जज.धळ
ु े ) धरणािून पाणीपुरिठा िरण्यासाठी
साक्री नगरपांचायिीने सादर िेलेल्या प्रस्िािाबाबि

(१)

*

३३३९९ श्री.चांद्रिाांि रघि
ां ी : सन्माननीय मख्
ु श
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मालनगाव (ता.साक्री, जि.धुळे) धरणातन
ू साक्री शहरासाठी पाईपलाईनने
पाणीपरु वठा

करण्याचा

साक्री

नगरपींचायतीने

शासनस्तरावर प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय,

सादर

केलेला

प्रस्ताव
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(२) असल्यास, साक्री शहराला पपण्याच्या पाण्याची तीव्र ्ीं चाई असताना
अिूनही उक्त प्रस्तावाला मान्यता ददलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रस्ताव तातडीने
मींिरू करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) महाराषर सव
ु णय ियींती नगरोत्थान महाभियानाच्या स्थायी
आदे शानस
ु ार प्रकल्पाचा सपवस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन त्यास सक्षम
प्राधधकरणाची ताींबिक मान्यता घेऊन नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयामा्यत
शासनास सादर करणे आवश्यक आहे .

तथापप, साक्री नगरपींचायतीकडून पाणीपरु वठा योिनेचा कोणताही

प्रस्ताव नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकडे प्राप्त झालेला नाही.
-----------------

नागपूर येथील मेडीिल रुग्णालयाि डेक्सा स्िॅन
(२)

*

यांत्र सुरु नसल्याबाबि

३३२०५ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू येथील वैद्यकीय रुग्णालयात रुग्णाींच्या आिाराचे तात्काळ

ननदान व्हावे, त्याींना औषधोपचार भमळावे म्हणून १५० को्ीींच्या पींतप्रधान
आरोग्य सरु क्षा योिनेतन
ू अजस्थरोग पविागाने शासनाकडे “डेक्सा स्कॅन” या
अत्याधुननक मभशनची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयात माहे ्ेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये यींि उपलब्ध झाले

असन
ू िागेअिावी चार मदहने उल्ूनही डेक्सा स्कॅन यींि सरु
ु करण्यात
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डेक्सा स्कॅनपासन
ू
रुग्ण वींधचत असल्याने ििािदार असलेल्या अधधकारी व कमयचाऱयाींपवरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त व सदर यींि कधीपासन
ू
कायायजन्वत करण्यात येणार आहे ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सदर यींिाची मागणी ही अजस्थव्यींगोपचारशास्ि या पविागाची नसन
ू

ती औषधवैद्यकशास्ि पविागाची आहे .
(२) हे खरे नाही.

माहे ्ेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये यींि प्राप्त होऊन ते प्रस्थापपतही करण्यात

आलेले आहे, सदर यींि हाताळणारे अधधकारी व कमयचारी याींचे प्रभशक्षण सरु
ु
असन
ू सदर प्रभशक्षण पण
ू य होताच यींि रुग्णसेवेसाठी कायायजन्वत होईल.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या विस्िारीि इमारिीसाठी
तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि

(३)

*

३३९३३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े येथील ससन
ू रूग्णालयाच्या अकरा मिली पवस्तारीत इमारतीसाठी
प्राप्त झालेला रुपये १२ को्ीचा ननधी शासनाकडे परत गेला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

ननधी

परत

गेल्यामळ
ु े

रुग्णालय

प्रगतीसाठी

खािगी

उद्योिकाींकडून भमळणारा ननधी प्राप्त होवू शकला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ससन
रूग्णालय
ू
पवस्तारीत इमारतीचे काम सरू
करणेिाित कोणती काययवाही केली वा
ु
करण्यात येत आहे ,

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

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

----------------
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आरोग्य विभागाने श्िानदां शािरील
लसीची खरे दी न िेल्याबाबि
(४)

*

३२६७३ श्री.हे मि
ां टिले, श्री.सतु नल िटिरे : सन्माननीय सािवजतनि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन २०१६-१७ मध्ये आरोग्य पविागाने केंद्रीयस्तरावर श्वानदीं शावरील

लसीची खरे दी न केल्यामळ
ु े राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व
प्राथभमक आरोग्य केंद्रात श्वानदीं शाच्या लसीचा त्
ु वडा ननमायण झालेला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य पविाग ही लस स्थाननक पातळीवर रुपये १३७ प्रनत
वायल या दराने खरे दी करीत असन
ू िारत िायो्े क ही कींपनी हीच लस
रुपये १२६ प्रनत दराने दे ण्यास तयार असताना सध्
ु दा ही लस कींपनीकडून न
घेण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील सवय आरोग्य

केंद्रावर ही लस परु े शा प्रमाणात उपलब्ध करण्यािाित कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.

सावयिननक आरोग्य पविागाच्या अखत्याररतील आरोग्य सींस्थामध्ये

श्वानदीं श लसीचा साठा परु े शा प्रमाणात उपलब्ध आहे .

(२) सन २०१६ मध्ये आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या ददनाींक २८/०३/२०१६
च्या आदे शान्वये मे.िारत िायो्े क इीं्रनॅशनल भल. याींच्याकडून रुपये १२६
प्रनत वायल (आय.एम.) या दराने श्वानदीं श लसीची खरे दी करण्यात आली
होती.

सन २०१७-१८ या आधथयक वषायमध्ये दे खील श्वानदीं श लसीच्या

खरे दीकरीता

मे.िारत

िायो्े क

इीं्रनॅशनल

भल.

याींना

प्रनत

वायल

(IM Injection) रुपये १२६ या दराने श्वानदीं श लसीचा परु वठा करण्यािाित
आरोग्य सेवा सींचालनालयाने ददनाींक २८/०६/२०१७ रोिी आदे श ददले आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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िसांिराि नाईि विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािी वििास
महामांडळासाठी तनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि

(५)

*

३१०६९ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय विमक्
ु ि जािी, भटक्या

जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसींतराव नाईक पवमक्
ु त िाती व ि्क्या िमाती पवकास महामींडळ

(मयायददत) या महामींडळास पवमक्
ु त िाती व ि्क्या िमाती तसेच पवशेष
मागास प्रवगायतील लोकाींचे राहणीमान समािात उीं चावणे व आधथयकदृष्या

दि
य घ्कातील व्यक्तीींना व्याि दराने अथयसहाय्य दे वन
ु ल
ू त्याींची आधथयक,

शैक्षणणक व सामाजिक उन्नतीकररता शासनाने मागील ३ वषायपासन
ू ननधी
उपलब्ध करून ददला नसल्याचे माहे मे-िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय मागासवगय पवत्तीय व पवकास महामींडळ, नवी ददल्ली
याींनी वसींतराव नाईक पवमुक्त िाती व ि्क्या िमाती पवकास महामींडळाला
ननधी दे ण्याचे िींद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पवमक्
ु त िाती व ि्क्या िमाती या समािातील लोकाींच्या

आधथयक, शैक्षणणक व सामाजिक उन्नतीकररता सदर महामींडळास ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. वसींतराव नाईक पवमक्
ु त िाती व ि्क्या

िमाती पवकास महामींडळाचे अधधकृत िागिाींडवल रुपये २००.०० को्ी असन
ू
त्यापैकी, सन २०१४ ते २०१५-१६ अखेर पयंत रुपये १९५.९५ को्ी इतके िाग
िाींडवल सदर महामींडळास पवतरीत करण्यात आले आहे.
तसेच

सन

२०१६-१७

या

आधथयक

वषायत

मळ
ु

अथयसक
ीं ल्पीत

तरतद
ै ी रुपये ४.०५ को्ी इतके िागिाींडवल पवतरीत करण्यात मान्यता
ु ीींपक

दे ण्यात आली. तथापप, ३१ माचय, २०१७ रोिी ताींबिक अडचणीींमळ
ु े प्रादे भशक
उपायक्
ु त, समािकल्याण, मि
ुीं ई पविाग, नवी मि
ुीं ई याींच्या कायायलयाकडून
ननधी प्राप्त होऊ शकला नाही.
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(२) होय. राषरीय मागासवगय पवत्तीय व पवकास महामींडळ, नवी ददल्ली याींना
दे य असलेली थकीत वसल
ु ी न िरल्याने त्याींचेकडून ननधी प्राप्त झाला नाही.

(३) वसींतराव नाईक पवमक्
ु त िाती व ि्क्या िमाती पवकास महामींडळाच्या
िाग िाींडवलाची मयायदा सींपषु ्ात आली असल्याने, िाग िाींडवलाच्या मयायदेत

्प्या्प्याने वाढ होण्याची आवश्यकता असल्यािाित ननयोिन पविागाने
अभिप्राय

ददलेले

आहे त.

तरी,

सदर

महामींडळाचे

वाढपवण्यािाितचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

िाग

िाींडवल

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

राज्य िामगार विमा योजनेंिगवि चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयाांच्या
इमारिीांचे स्रक्चरल ऑडडट िरण्याबाबि
(६)

*

३४१६७ डॉ.सध
ु ीर िाांबे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य कामगार पवमा योिनेंतगयत चालपवल्या िाणाऱया रुग्णालयाींची
दरु वस्था झाल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयाच्या इमारती २५ वषायपक्ष
े ा िास्त िुन्या झाल्याने
त्या िीणय झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या रुग्णालयाींच्या
इमारतीींचे स्रक्चरल
येत आहे,

डड् करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) होय,
राज्य

कामगार

पवमा

योिनेतील

११

रुग्णालयाींची िाींधकामे ३५ ते ४० वषायपव
ु ीची आहे त.

रुग्णालयापैकी

िहुताींश
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(३) यािाित िी रुग्णालये २५ वषायपेक्षा िास्त िन
ु ी आहे त, अशा एकूण ११
राज्य कामगार पवमा योिना रुग्णालयापैकी एकूण ०८ रुग्णालयाींचे स्रक्चरल
डड् करण्यात आले असन
ू उवयरीत ०३ रुग्णालयािाित काययवाही करण्यात

येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोयना धरणाचे पाणी िनावटि राज्याला दे ण्याबाबि
(७)

*

३११९८ श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सतु नल िटिरे , श्री.हे मि
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल

नािेिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोयना धरणातन
ू कनाय्क राज्याला पाणी ददल्यास कृषणा व कोयना
नदीकाठच्या गावाींमध्ये पाणी ्ीं चाई उद््ावू नये म्हणून सातारा जिल्हयातील

लोकप्रनतननधीनी माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पवरोध केलेला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोयना धरणातील
पाणी कनाय्क राज्याला न दे ण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नाही.

कृषणा व कोयना नदीकाठच्या गावात पाणी ्ीं चाई उद््ावल्यािाित

कोणतेही ननवेदन प्राप्त झालेले नाही. तसेच जिल्हाधधकारी सातारा याींचे

मा्यत पपण्याच्या पाण्यासाठी मे - िून २०१७ मध्ये कोणतेही आरक्षण केलेले
नाही.
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कनाय्क राज्याच्या दषु काळी पररजस्थतीचा पवचार करता मानवतावादी

दृष्ीकोनातन
ू

कालावधीसाठी

कोयना

आवश्यक

िलाशयातील
असलेल्या

उपलब्ध

पाण्याचा

पाणीसाठा

पवचार

करून

व

पढ
ु ील

कनाय्क

राज्यासाठी ददनाींक १३/०४/२०१७ ते ददनाींक ०३/०६/२०१७ या कालावधीत
४.५३ TMC इतके पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िरिेली गह
ु ागर (िा.गह
ु ागर, जज.रत्नाधगरी) पररसरामध्ये
मािडाांचा उपद्रि थाांबविण्याबाबि

(८)

*

३२५१३ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) वरवेली गह
ु ागर (ता.गह
ु ागर, जि.रत्नाधगरी) पररसरामध्ये माकडाींचा उपद्रव

मोठया प्रमाणात सरु
असन
िागायतदार व शेतकरी आधथयक सींक्ात
ु
ू
सापडल्याचे ददनाींक २५ एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माकडाींचा िींदोिस्त करण्यािाित स्थाननक ग्रामस्थाींनी वन
पविागाकडे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन माकडाींचा उपद्रव
रोखण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. माकडाींचा िींदोिस्त
करण्यािाित स्थाननक ग्रामस्थाींनी वन पविागाकडे मागणी केलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मेळघाट (जज.अमराििी) येथील जांगलामध्ये
िणिा लागल्याबाबि
(९)

*

३२५९९ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अमरावती जिल्हयातील मेळघा्ातील सींरक्षक्षत आणण अनतसींरक्षक्षत व्याघ्र

प्रकल्पाच्या दोन हिार पाचशे हे क््र िींगलामध्ये वणवा लागल्याने िींगल
नष् झाल्याचे ददनाींक १२ एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मेळघा्चे िींगले वन आणण व्याघ्र अशा दोन िागात असन
ू

पव
ू य आणण पजश्चम मेळघा् वन पविाग सींरक्षक्षत तर भसपना, गग
ु ामेल आणण
अको् वन्यिीव पविागाचे िींगल अनतसींरक्षक्षत असन
ू आग पवझपवण्यासाठी

बि्ननहाय वन मिूर नेमले असले तरी आददवासीींकडून पवपवध कारणाींसाठी
आगी लावण्यात येत असल्याने सरप्णाऱया प्राण्याींसह वन्यपशू होरपळले
िात आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार िींगलाला लागलेल्या वणव्यामागील कारणे
काय आहे त व सींिधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच सदर घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये म्हणन
ू शासनाने कोणत्या
उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) अमरावती जिल््यातील मेळघा् वनक्षेि हे

मेळघा् व्याघ्र प्रकल्प व अमरावती प्रादे भशक वनवत्ृ तात पसरलेले आहे .

मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पामध्ये भसपना, गग
ु ामल व अको् असे ३ वन्यिीव
पविाग असन
ू अमरावती प्रादे भशक वत्ृ तात पव
ू य मेळघा् व पजश्चम मेळघा्
या वनपविागाींचा समावेश असन
ू सदर ५ वनपविागामध्ये ददनाींक १२ एपप्रल,

२०१७ रोिी आग लागल्याची एकूण १५ प्रकरणे घडली असन
ू , त्यात एकूण
११४.३५१ हेक््र वनक्षेि िळाले आहे .
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(२)

मेळघा्

वनक्षेिातील

आग

ककीं वा

वनवणवा

हा

पण
य ः
ु त

मानवी

हस्तक्षेपातन
ु ननमायण होणारा असन
ू आगीमध्ये वनातील सरप्णारे प्राण्यासह
वन्यपशू होरपळले िाण्यािाितच्या घ्ना ननदशयनास आलेल्या नाहीत.

(३) सदर आगीच्या घ्नाींिाित वनगन्
ु हे नोंद करण्यात आले असन
ू , प्रकरणी
सींपण
ु य चौकशी करुन ननयमानस
ु ार काययवाही करण्यात येत आहे .

(४) वन पविागामा्यत वनवणव्याचा मौसम सरु
ु होण्यापव
ू ी दरवषी आग
प्रनतिींधक आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानस
ु ार आग प्रनतिींधक िाळरे षा
तयार

करणे,

िाळरे षा

कापणे

व

िाळणे

िाितची

कामे

सींयक्
ु त

वनव्यवस्थापन सभमतीमा्यत केली िातात. आगीच्या मौसमात िींगलामध्ये

अजग्नरक्षकाींची ननयक्
ु ती करण्याींत येत.े तसेच आगीवर ननयींिण ठे वण्याकरीता

ननरीक्षण मनोरे आहे त. सवय पररक्षेिस्तरावर बिनतारी यींि सींच िसपवण्यात
आले आहे . त्यामळ
ु े आगीची सच
ू ना तािडतोि परु पवली िाते. पररक्षेिस्तरावर

आग ननयींिक पथकाची नेमणूक करण्यात येत.े आगीची सच
ू ना प्राप्त होताच
पथक त्या दठकाणी िावन
ू आग पवझपवण्याचे काम करतात. पररक्षेिस्तरावर
वनवणवा हीं गामापव
ु ी स्थाननक लोकाींची िनिागत
ृ ी सिा आयोजित केल्या

िातात, तसेच पवपवध सींदेश िोधक ्लकाव्दारे स्थाननक लोकाींना िागत
ृ
केले िाते.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील पाळणाघराांसांदभावि स्ििांत्र धोरण,
तनयमािली ियार िरण्याबाबि
(१०)

*

३२३९६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे :

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

(१) राज्यात रािीव गाींधी पाळणाघर योिनेंतगयत १८९५ पाळणाघरे तसेच
खािगी पाळणाघरे काययरत असन
पाळणाघरासाठी स्वतींि कायदा ककीं वा
ू
ननयमावली

नसल्याने

काही

पाळणाघराींमध्ये

लहान

िालकाींना,

साींिाळ

करणाऱया कमयचाऱयाींकडून मारहाणीचे प्रकार होत असल्याचे ननदशयनास आले
आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यातील पाळणाघराींचे कायदे शीर ननयमन कसे करता येईल

यासाठी शासन धोरण आखण्याच्या पवचाराधीन असल्याचे माहे एपप्रल, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

पाळणाघराची

काययपध्दती

ननजश्चत

करण्यासाठी

मख्
ु य

सधचवाींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सभमतीची स्थापना करण्यात आली, हे
खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

सदर

उच्चस्तरीय

सभमतीने

सच
ु पवलेल्या मसद्
ु यानस
ु ार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सभमतीच्या िैठका आयोजित करुन लवकरच पाळणाघराींसाठी ननयमावली
तयार करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे धमनी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथे
डेंग्यूचे रुग्ण आढल्याबाबि

(११)

*

३३८१३ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे धमनी (ता.शहापरू , जि.ठाणे) येथे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान डेंग्यच
ू े ९ रुग्ण आढळल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डेंग्यच्
ू या अळ्या नष्
करण्यािाित कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .

शहापरू तालक्
ु यातील प्राथभमक आरोग्य केंद्र, ्ें िा अींतगयत धामणी

गावात तापरुग्ण सींख्येत वाढ झाल्याने ताप उद्रे क घोपषत करण्यात आला.

या गावात या कालावधीत एकूण ६२ ताप रुग्ण आढळून आले.

त्यापैकी सींशनयत ६ ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमन
ु े डेंग्यस
ु ाठी तपासण्यात आले.
सदर सवय ६ नमन
ु े डेंग्यु दपू षत आढळून आले आहे .

(२) मे, २०१७ मध्ये पाण्याच्या कमतरतेमळ
ठे वण्याच्या
ु े पाणी साठवन
ू

िनतेच्या प्रवत्ृ तीमळ
ु े एडडस डास अळ्या वाढल्याने डेंग्यच
ु े रुग्ण आढळून
आले आहे त.

धामणी गावात ४४९ लोकसींख्येत ८४ घरे असन
ू , २७ घरात एडडस

डास अळया आढळून आल्या. या गावात तापरुग्ण सींख्येत वाढ झाल्याने
तात्काळ साथरोग प्रनतिींधात्मक व उपचारात्मक काययवाही
गावातील

एकूण

३८९

पाणीसाठे

तपासण्यात

आले.

अींतगयत या

त्यापैकी

४० पाणीसाठयाींमध्ये एडडस डास अळया आढळून आल्याने, ते सवय दपु षत
पाणीसाठे ररकामे करण्यात आले. िनतेस आरोग्य भशक्षण दे ण्यात आले.

तसेच ग्रामपींचायतीमा्यत धरू ्वारणी करण्यात आली. त्यामळ
ु े धामणी
गावातील साथ त्वरीत काययवाही केल्यामळ
ु े आ्ोक्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपरू येथील राज्य िामगार विमा रूग्णालयाि
*

सलाईनमध्ये बुरशी आढळल्याबाबि

(१२)
३२३९८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,
श्री.शमिेश भाांगडडया : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू येथील राज्य कामगार पवमा रूग्णालयातील सलाईनमध्ये िरु शी
आल्याचे ददनाींक २० एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानष
ीं ाने सींिधीं धत परु वठादार कींपनीवर कोणती कारवाई
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे कोणती आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय,

अन्न व औषध प्रशासनाने ददनाींक ०७/०६/२०१७ अन्वये सादर

केलेल्या अहवालात सदर IV fluid हे अप्रमाणणत दिायचे असल्याने त्याला
िरु शी चढली असल्याचे नमद
ू केले आहे .

सवय वाडयमधून सदर IV fluid चा साठा परत मागपवण्यात येऊन

त्याचा वापर पण
य णे िींद करण्यात आला आहे . परु वठादारास सदर IV fluid
ू प

चा साठा िदलन
ू दे णे अथवा दे य केलेली रक्कम परत करण्यािाित कळपवले
आहे .

तसेच, अन्न व औषध प्रशासनाकडून काययवाहीिाित पढ
ु ील आदे श

प्राप्त झाल्यानींतर परु वठादारापवरुध्द आवश्यक ती काययवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य पयवटन वििास महामांडळाि तनयोजनाच्या
अभािामुळे अनुदान अखधचवि रादहल्याबाबि

*

(१३)
३०९९५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे,
श्री.हे मि
ां
टिले, श्री.सतु नल िटिरे , श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण
पािसिर, श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमिी
हुस्नबानू खशलफे, श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ासा
करतील
काय
:ु
(१) राज्यातील पयय्नाींना चालना दे ण्यािरोिरच सदर व्यवसाय पवकभसत

करण्याची ििािदारी असलेल्या महाराषर राज्य पयय्न पवकास महामींडळाच्या
(एमडीडीसी) अनेक योिनाींमध्ये मोठया प्रमाणात झालेल्या अननयभमततेमळ
ु े

महामींडळाचे को्यवधी रूपयाींचे आधथयक नक
ु सान झाल्याचे आरोप िारताचे
ननयींिक

व

महालेखापररक्षकाींनी

(कॅग)

ददनाींक

७

एपप्रल,

२०१७

पवधधमींडळास सादर केलेल्या अहवालात केला आहे , हे खरे आहे काय,

रोिी

(२) असल्यास, कोकणात परु ातन लेणी, चाींगले व प्रशस्त समद्र
ु ककनारे ,
ककल्ले, स्मारके, घनदा् िींगले, नतथयस्थळे , सण, कलासींस्कृती अशी पयय्न

वाढीस पोषक पररजस्थती असतानाही समद्र
ु ककनारी िाण्यासाठी आवश्यक ते
रस्ते व पल
ु नसल्याने तसेच पयय्काींना आकपषयत करण्याकडे व त्याींच्या
सोयीसपु वधाींकडे शासनाचे दल
य झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष
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(३) असल्यास, पयय्न महामींडळाच्या कारिारामळ
ु े पयय्न वाढीत गोवा आणण
गि
ु रात राज्याींनी महाराषराला मागे ्ाकले असन
ू अधधकाऱयाींच्या िेििािदार

कारिारामळ
ु े केंद्र आणण राज्य शासनाकडून भमळालेले रुपये २१९ को्ी
अनद
ु ानाचा

पवननयोग

झालेला

नसन
ू ,

सदर

नक
ु सान

िरुन

घेण्यासाठी

शासनाने चौकशी करुन सींिधीं धत अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली आणण
ककती रक्कम वसल
ु करण्यात आली,

(४) तसेच दे शातील पयय्काींचे प्रमाण ११.५१ असन
ू राज्यात हे प्रमाण ११.१३
आहे तर गि
ु रातमध्ये हे प्रमाण १७.६८ तर गोव्यात ३२.५० आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील पयय्नाला चालना दे ण्यासाठी व हा व्यवसाय
पवकभसत करण्याच्यादृष्ीने पयय्न महामींडळाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) कोकणातील पयय्न स्थळाींना िोडणाऱया रस्त्याींचा पवकास करण्यासाठी

पयय्न पविागाने सावयिननक िाींधकाम पविागास व िारतीय राषरीय महामागय

प्राधधकरणास पवनींती केली असन
ू यात मि
ुीं ई-गोवा महामागायस िोडणाऱया
कोकणातील महत्वाच्या पयय्नस्थळाींच्या िोडरस्त्याींचा समावेश आहे .

(३) केंदद्रय पयय्न मींिालयामा्यत ्प्प्या्प्प्याने (मींिुरीच्या २०% ननधी

पवतरीत केला िातो.) उपलब्ध होणारा व वेळेत उपलब्ध न होणारा ननधी,
महाराषर पयय्न पवकास महामींडळाऐविी शासनाकडे (राज्याच्या एकबित

ननधीत) ननधी दे ण्याची पध्दत सरु
ु केल्याने, तसेच प्रकल्पासाठी लागणाऱया

िागा/ िभमनीसाठी सागरी ककनारा क्षेि पवननयम (CRZ), िारतीय परु ातत्व
पविाग

(ASI),

वने

याींच्या

अखत्याररत

मोडल्यामळ
ु े

त्यावर

घ्याव्या

लागणाऱया पवपवध परवानग्या यामळ
ु े काही प्रकल्प सरु
ु करण्यास व काही

प्रकल्पाींच्या कायायन्वयनास वेळ लागलेला आहे . या सवय कामाींसाठी परवानग्या,
इत्यादी घेऊन कामे पण
ू य केली िात आहे त व ननधी खचय करण्यात येत आहे .
त्यामळ
ीं ाने अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
ु े या अनष
ु ग
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(४) दे शी पयय्काींच्यािाितीत राज्याचा दे शात पाचवा क्रमाींक असन
ू पवदे शी
पयय्काींच्यािाितीत

दस
ु रा

क्रमाींक

आहे .

पयय्न

वाढीचे

प्रमाण

दे शी

पयय्काींच्यािाित दे शाचे ११.६३ असन
ू राज्याचेही प्रमाण ११.६३ आहे . तर
गि
ु रातमध्ये १७.३९, गोव्यात ३४.१९ आहे .

(५) राज्यातील पयय्न पवकासाकररता राज्य शासनामा्यत प्रादे भशक पयय्न

पवकास योिनेंतगयत तसेच केंद्र परु स्कृत योिनेंतगयत ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्यात

येतो.

महाराषरातील

पयय्न

स्थळाींचा

ननयोिनिध्द

पवकास

करण्यासाठी जिल्हाननहाय पयय्न िह
ृ त ् पवकास आराखडा तयार करण्याचे

काम महाराषर पयय्न पवकास महामींडळाने ननयक्
ु त केलेल्या सींस्थेमा्यत
करण्यात आले आहे . सींिधीं धत जिल्हाधधकारी याींचेमा्यत आराखडे प्राप्त झाले

असन
ू सदर आराखडयाींची महामींडळ स्तरावर छाननी करण्यात आली आहे .
सदर जिल्हाननहाय पयय्न िह
ृ त ् पवकास आराखडे शासनाच्या पवचाराधीन
आहे त.

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

गोिधवन (िा.जज.नाशशि) येथील िलाग्राम प्रिल्प
प्रलांबबि असल्याबाबि
(१४)

*

३०९९७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील, डॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ददल्लीच्या हा् िािाराच्या धतीवर नाभशक जिल््यातील कलाकाराींना
कला प्रदशयनासाठी तसेच मदहला िचत ग्ाच्या उत्पादनाचे प्रदशयन व

पवक्रीसाठी एक कायमची िािारपेठ असावी, यामाध्यमातन
ू भशवारात केंद्र
शासनाच्या ‘पी्ीडीसी’ योिनेंतगयत कलाग्राम प्रकल्पास मींिुरी दे ण्यात आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कलाग्राम प्रकल्पासाठी सम
ु ारे रुपये साडे आठ को्ीींचा ननधी
खचय झाला असन
ू इमारत तयार होवन
ू केवळ ककरकोळ कामे अपण
ू य अवस्थेत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर इमारत पवनावापर पडून राहू नये म्हणन
ू इमारत पण
ू य
होण्याआधी ददल्ली हा्च्या धतीवर पवपवध राज्याींशी ्ाय-अप करुन येथे
लोककला पवक्री प्रदशयन सरु
ु करण्यासाठी कलाग्रामचे एक्झक्
ु येशन प्लॅ न तयार
करावा, अशी मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िन
ू , २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास शासनाकडे केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नाभशकच्या पयय्नास चालना भमळण्याच्यादृष्ीने रखडलेला
कलाग्राम प्रकल्प पण
ू य करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय.

(३) अींशत: खरे आहे . मा.लोकप्रनतननधीींनी अशी मागणी ददनाींक २७/८/२०१६
च्या पिान्वये केली आहे .

(४) व (५) उवयररत िा्य पवद्यत
ु ीकरण, पाणीपरु वठा, अींतगयत सश
ु ोभिकरण,
पदपथ इत्यादी कामे PPP तत्वावर करण्याचे प्रस्तापवत आहे .
-----------------

औरां गाबाद येथील घाटी रुग्णालयाच्या िसाहिीमध्ये िमवचाऱ्याांशशिाय
(१५)

*

अन्द्य नागरीि राहि असल्याबाबि

३२४०८ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद येथील घा्ी रुग्णालयाच्या वसाहतीत कमयचाऱयाींभशवाय अन्य

नागररक राहत असल्याचे माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

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

घा्ी रुग्णालयाच्या कमयचाऱयाींभशवाय अन्य नागररक सदर ननवासात राहण्यास
ििािदार असणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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रत्नाधगरी जजल्हा शासिीय रूग्णालयाला िायमस्िरूपी
भल
ू िज्ञ शमळण्याबाबि
(१६)

*

३१४५९ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात एकाच ददवशी १७ सवयसामान्य
गियवती मदहला दाखल झाल्या असता काही मदहलाींचे भसझररींग आवश्यक
असतानाही िल
ू तज्ञ गैरहिर असल्याने या मदहलाींचे िीव धोक्यात आल्याचे
माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, रत्नाधगरी जिल्हा शासकीय रूग्णालयाला गेल्या ५ वषायपासन
ू

िल
ू तज्ञ नसल्याने कायमस्वरूपी िल
ू तज्ञ भमळावा यासाठी आरोग्य पविाग
तसेच

मा.मींिी

महोदयाींकडे

प्रस्ताव

पाठवन
ू ही

सदर

रूग्णालयासाठी

कायमस्वरुपी िल
ू तज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, जिल्हा शासकीय रूग्णालयात जिल्हयातील रूग्ण उपचारासाठी

येत असन
ू सवांधधक शस्िकक्रया जिल्हा शासकीय रूग्णालयात होत असताना,
िल
ू तज्ञ डॉक््र केशव गट्ट
ु े याींची पदहली ननयक्
ु ती आरोग्य सींचालनालयाने
रत्नाधगरी जिल्हयातील वा्द प्राथभमक आरोग्य केंद्रात केली (िेथे शस्िकक्रया

होत नसतानाही) तर दस
ु रीकडे जिल्हा शासकीय रूग्णालयात यापव
ू ी काम
करणाऱया डॉ. रामचींद्र लव्े याींना दापोलीत ननयक्
ु ती दे ण्यात आलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, रत्नाधगरी जिल्हा शासकीय रूग्णालयात कायमस्वरूपी िल
ू तज्ञ
प्राधान्याने

ननयक्
ु त

करण्याऐविी

सवयसाधारण कारणे काय आहे त,

अन्यि

िल
ू तज्ञ

ननयक्
ु त

करण्याची
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रत्नाधगरी जिल्हा

शासकीय रूग्णालयासाठी पवनापवलींि िल
ू तज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्यासाठी व
गैरहिर राहणाऱया िल
ू तज्ञाींवर कारवाई करण्यासाठी कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

ददनाींक १४/०७/२०१७ रोिी जिल्हा रुग्णालयात िल
ू तज्ञाींची नेमणक
ू

करण्यात आली आहे .

राषरीय आरोग्य अभियान काययक्रमाींतगयत िल
ू तज्ञाींची २ पदे मींिूर

असन
ू , सदर पदावर पॅनल तयार करुन िल
ू तज्ञाींची कॉल िेभससवर रुग्णाींना
सेवा उपलब्ध करुन ददली िात आहे .

(३) व (४) डॉ. केशव गट्ट
ु े याींनी िल
ू तज्ञ या पवषयातील पदव्यत्ु तर
अ्यासक्रम पण
ू य करण्यापव
ू ी त्याींची ननयक्
ु ती प्राथभमक आरोग्य केंद्र, वा्द,
जि.रत्नाधगरी येथे करण्यात आली होती. तसेच डॉ. रामचींद्र लव्े याींनी

पदव्यत्ु तर पदपवका अ्यासक्रम पण
ू य केल्यानींतर त्याींना उपजिल्हा रुग्णालय,
दापोली, जि.रत्नाधगरी येथे पदस्थापना ददली आहे .

महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे-६६००) मधील

िल
ू तज्ञाींची पदे महाराषर लोकसेवा आयोगामा्यत िरण्यात येत आहे त.

ददनाींक १७/०५/२०१७ रोिी १० पदाींची िाहीरात प्रभसध्द झाली आहे . लोकसेवा
आयोगामा्यत प्राप्त होणाऱया िल
ू तज्ञाींमधून ननयक्
ु ती करता येईल.

महाराषर वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे-५४००) मधील

ननयभमत

वैद्यकीय

अध्यक्षतेखालील

अधधकाऱयाींची

सभमतीमा्यत

क्षेबियस्तरावर सरु
ु आहे .

ररक्त

मल
ु ाखतीद्वारे

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

पदे ,

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

जिल्हाधधकारी
िरण्याची

याींच्या

काययवाही
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िेििपाांगरी साठिण िलाि (िा.गेिराई, जज.बीड)
योजनेचे िाम सुरु िरण्याबाबि
(१७)

*

३१५४१ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सतिश चव्हाण,

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे , श्री.नरें द्र पाटील : िाराांकिि प्रश्न
क्रमाांि १५९२२ ला ददनाांि ११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केकतपाींगरी

साठवण

तलाव

(ता.गेवराई,

जि.िीड)

योिना

ददनाींक

१२ मे, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास शासनाने सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता
ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता भमळूनही वषयिरानींतरही योिनेचे
काम प्रत्यक्ष सरु
ु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २० मे, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास तसेच अनेक वेळा मा.मींिी, िलसींधारण याींच्यासह इतर
अधधकारी याींना केलेल्या पिव्यवहारािाित शासनाने चौकशी करुन सदर

तालक्
ु यातील प्रलींबित असलेल्या योिनेचे काम सरु
ु करुन सींपाददत िभमनीचा

मावेिा अदा करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्यासाठी कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) असल्यास, अधधक्षक अभियींता, लघभु सींचन, औरीं गािाद याींनी ददनाींक
११ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास काययकारी अभियींता, िीड याींना तात्काळ

अहवाल सादर करण्याच्या केलेल्या सच
ू नेवर सींिधधत पविागाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) िस
ीं ादन मावेिा व कामापप्रत्यथय यासाठी लागणाऱया आवश्यक ननधी
ु प
मागणीचा

प्रस्ताव

ददनाींक

१९/०६/२०१७

रोिी

क्षेबिय

कायायलयामा्यत

महामींडळास प्राप्त झाला असन
ू सदर ननधी क्षेबियस्तरावर पवतरीत करण्याची
काययवाही करण्यात येत आहे .

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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आांबेडिरनगर, िुलाबा येथील झोपडपट्टीधारिाांिर
नोटीस न दे िा िारिाई िेल्याबाबि
(१८)

*

३२६८३ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) आींिेडकरनगर, कुलािा येथील सम
ु ारे १५०० झोपडपट्टीधारकाींवर वन

पविागाने कोणतीही नो्ीस न दे ता माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
कारवाई केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) आींिेडकरनगर-कुलािा येथील राखीव वनावरील

५३६ अनधधकृत झोपडपट्टीधारकाींना महाराषर िमीन महसल
ू सींदहता, १९६६

च्या कलम ५३ व ५४ अन्वये नो्ीसा दे ऊन त्याींच्या सन
ु ावण्या घेण्यात
आल्या होत्या. सन
ु ावणीअींती अनतक्रमण ननषकासन करत असताना तेथे

नव्याने आढळून आलेल्या ७६० अनधधकृत झोपडया भमळून एकूण १२९६
झोपडयाींचे ननषकासन करण्यात आले.

(२) वन पविागाने केलेल्या सदर ननषकासनाच्या कारवाईिाित शासनास काही

तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. सदर तक्रारीच्या अनष
ीं ाने प्रकरणी सखोल
ु ग

चौकशी करण्याकररता शासन पि ददनाींक ८/५/२०१७ नस
ु ार पविागीय वन
अधधकारी, मि
ुीं ई याींच्या अध्यक्षतेखाली सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोिणामध्ये मागेल त्याला शेििळे या योजनेंिगवि
(१९)

*

जमीनधारणेची मयावदा िमी िेल्याबाबि
३४३२६ श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्री.हे मि
ां टिले : सन्माननीय

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

शासनाच्या

मागेल

त्याला

शेततळे

या

योिनेखाली

कोकणामध्ये

०.६० हे क््रवरुन ०.२० हेक््र इतकी िमीनधारणेची मयायदा केल्याचे माहे
िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मद
ृ सींधारण सींचालक याींना सन २०१७-२०१८ साठी रुपये
६३ को्ी ३३ लाख ३३ हिारचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय आहे ,

(३) असल्यास, एकूण ननधीपैकी ककती ननधी रत्नाधगरी जिल्हयासाठी ददला
आहे व त्यातील तालक
ु ाननहाय ककती रक्कमेचे वा्प करण्यात आले आहे ,
तसेच

रत्नाधगरी

जिल्हयामध्ये

आतापयंत

ककती

शेतक-याींच्या

शेततळयाींिाितचे अिय प्राप्त झाले आहे त व त्यातील ककती शेतक-याींच्या
अिांना मींिूरी दे ण्यात आली आहे,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) “मागेल त्याला शेततळे ” या योिनेंतगयत सन २०१६-१७ या आधथयक
वषायमध्ये रत्नाधगरी जिल््यासाठी माहे एपप्रल २०१७, ते माहे िून, २०१७ या

तीन मदहन्याींच्या कालावधीकरीता एकूण रु. ५.७७ लक्ष इतका ननधी पवतररत
करण्यात आला आहे . त्याची तालक
ु ाननहाय मादहती खालीलप्रमाणे आहे :लाींिा

धचपळूण
दे वरुख
दापोली
खेड

मींडणगड
लाींिा

-

रु.

-

रु.

-

३८,९८०/-

रु.

१,०५,९९०/-

रु.
रु.

१,३६,९६७/३६,९३७/-

रु.
रु.

१,४०,२४७/-

१,१७,८९७/३८,९८०/-

या योिनेंतगयत सींपण
ू य रत्नाधगरी जिल््यात आिपावेतो ३६३ अिय

प्राप्त झाले असन
ू , त्यापैकी १६५ अिांना मींिरू ी दे ण्यात आली आहे . तसेच,
६३ शेततळ्याींची कामे पण
ू य झाली असन
ू , २३ कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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(२०)

*

राज्याि बालवििाह ि हुांडाप्रथा थाांबविण्याबाबि
३२३८१ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.सजु जिशसांह ठािूर, श्री.सभ
ु ाष

झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मि
ां टिले, श्रीमिी विद्या
चव्हाण, श्री.सतु नल िटिरे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात पवशेषत: मराठवाडयात िालपववाह व हुींडाप्रथेचे प्रमाण ३० ्क्के
असन
ू िीड जिल््यात तसेच िीड जिल््यातील भशरुर, पा्ोदा, धारुर, आष्ी,
वडवणी तालक्
ु याींमध्ये िालपववाह व हुींडाप्रथेचे प्रमाण िास्त असल्याचे माहे
एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िीड जिल््यात दषु काळ असल्याने गरीि ऊस तोडणी कामगार

कामासाठी िाहे रगावी िात असल्याने लहान मल
ु ीींची लग्न केली िातात
त्यामळ
ु े सदर जिल््यात िालपववाहाचे प्रमाण िास्त आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच हुींडयामळ
ु े लातरू येथील भशतल व्यींक् वायाळ दहने पवदहरीत उडी
मारुन आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

राज्यातील

िालपववाहाच्या

प्रश्नावर

अ्यास

करुन

उपाययोिना सच
ु पवण्यासाठी उच्चस्तरीय अ्यास सभमती नेमण्याची मागणी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींिी व मा.कामगार मींिी याींच्याकडे माहे

एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदनाद्वारे केली असन
ू सदर
ननवेदनाद्वारे

ऊस

तोडणी

कामगाराींच्या

कु्ुींिाींची

मादहती

घेऊन

आरोग्यपवषयक समस्येपवषयी समप
ु दे शन आणण उपचार करणारी यींिणा

रािवन
ू , िालपववाह समस्येवर उपाययोिना करण्याची मागणी करण्यात आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, िालपववाह व हुींडा या कुप्रथा थाींिपवण्यासाठी अजस्तत्वात
असलेले कायदे अधधक पररणामकारक करण्यासाठी तसेच उच्चस्तरीय
अ्यास सभमती ननयक्
ु त करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) व (२) हे खरे नाही.

(३) भशतल व्यींक् वायाळ या मल
ु ीच्या आत्महत्या प्रकरणी मरु
ु ड पोलीस
स््े शन ता. जि. लातरु आ.म.ृ नीं. २१/१७, ददनाींक १४/०४/२०१७ रोिी नोंद

केलेली आहे . पोलीस अभिलेखानस
ु ार सदर प्रकरणात घरातील आधथयक
पररजस्थती नािुक असल्याने व वडीलाींची शेती सतत नापीकी झाल्याने ननराश
होऊन सदर मल
ु ीने आत्महत्या केल्याचे प्रथमदशयनी आढळून येत.े
(४) हे खरे नाही.
(५)

िालपववाह

रोखण्यासाठी

अजस्तत्वात

असलेल्या

कायद्याींची

प्रिावी

अींमलििावणी होण्यासाठी शासन अधधसच
ू ना ददनाींक ०३ िन
ू , २०१३ अन्वये
ग्रामसेवक याींना त्याींच्या ग्रामपींचायतीच्या क्षेिामध्ये िालपववाह प्रनतिींधक

अधधकारी म्हणून ननयक्
ु त केले आहे व सींिधीं धत ग्रामपींचायत क्षेिात ननयक्
ु त
केलेल्या अींगणवाडी सेपवका, या िालपववाह प्रनतिींधक अधधकाऱयास सहाय्य
करतील तसेच शासन अधधसच
ू ना ददनाींक १८

गस््, २०१६ अन्वये िाल

पवकास प्रकल्प अधधकारी (नागरी) याींना आपापल्या सींिधीं धत प्रकल्प क्षेिावर
अधधकारीता असणारे िालपववाह प्रनतिींधक अधधकारी म्हणुन ननयक्
ु ती केली

आहे आणण िालपववाह प्रनतिींध अधधकाऱयाला सहाय्य करण्याकररता सींिधीं धत
िालपवकास प्रकल्प (नागरी) या अींतगयत नेमलेल्या अींगणवाडी पययवक्षे क्षकाींची

दे खील ननयक्
ु ती केली आहे . तसेच यासींदिायत उपाययोिना सच
ु पवण्यासाठी
उच्चस्तरीय अ्यास सभमती ननयक्
ु त करण्यात आलेली नाही.

तसेच हुींडा प्रनतिींधक अधधननयमाची अींमलििावणी होण्यासाठी शासन
अधधसच
ू ना ददनाींक २५/०७/२०१६ अन्वये अधधसच
ू नेत पवननददय ष् केलेल्या
क्षेिाींसाठी अधधकारी ननयक्
ीं ाने
ु त करण्यात आलेले आहे त. तसेच या अनष
ु ग
प्रचार प्रभसध्दी व िनिागत
ृ ी करण्यात येत.े
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दहिराबाजार, िरघाट (िा.रामटे ि, जज.नागपरू ) या गािाांमध्ये
जलयुक्ि शशिार योजना िायावजन्द्िि िरण्याबाबि

(२१)

*

३२९०७ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहवरािािार, वरघा् (ता.राम्े क, जि.नागपरू ) या गावाींमध्ये िलयक्
ु त
भशवाराची गरि असताना व त्यादठकाणी पाण्याचे दभु ियक्ष्य असताना या
गावात िलयक्
ु त भशवाराची कामे घेण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गावाींमध्ये
िलयक्
ु त भशवार योिना कायायजन्वत करण्यासाठी व त्यास ननधी उपलब्ध
करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) िलयक्
ु त भशवार अभियान सन २०१७-१८ मध्ये नागपरू जिल्हयात

िलयक्
ु त भशवार गाव ननवड ननकषानस
ु ार ननवडण्यात आलेल्या २२० गावात
दहवरािािार

ता.राम्े क

या

गावाची

ननवड

करण्यात

आली

आहे .

सद्य:जस्थतीत कामाची अींदािपिके तयार करणे सरू
असन
प्रशासककय
ु
ू
मान्यतेनत
ीं र कामे सरू
ु करण्यात येतील.

िलयक्
ु त भशवार अभियान गावननवडीच्या ननकषानस
ु ार वरघा् या

गावाची पढ
ु ील वषायत ननवडीसींदिायत काययवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िात्रज, सांिोषनगर ि दत्िनगर (जज.पुणे) येथे
(२२)

*

प्राथशमि आरोग्य िेंद्र उभारण्याबाबि

३२१३५ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील कािि, सींतोषनगर, दत्तनगर या िागाचा महानगरपाभलकेत
समावेश होवन
ू १९ वषायचा कालावधी होवन
ू ही सदर दठकाणी प्राथभमक आरोग्य
केंद्राची उिारणी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर िागात प्राथभमक
आरोग्य केंद्र उिारणेिाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३)

• सध्या कािि पररसरामध्ये एक दवाखाना काययरत असन
ू तेथे िा्यरूग्ण
सेवा परु पवण्यात आली आहे . तसेच िुल,ै २०१७ मध्ये कािि व नजिकच्या
पररसरात क्रता दवाखाना कायायजन्वत करण्यात आला आहे .

• दत्तनगर, आींिेगाव येथे पण
ु े महानगरपाभलकेच्या दवाखान्याचे िाींधकाम

पण
ू य झाले असन
ू , िा्यरूग्ण पविाग कायायजन्वत करण्याची काययवाही सरू
ु
आहे .

• सींतोषनगर मध्ये पण
ु े महानगरपाभलकेचा दवाखाना उपलब्ध नाही. तथापप,

सदर पररसर काििचा एक िाग असन
ू कािि पररसरातील दवाखाना तसेच
क्रता दवाखाना काययरत असल्याने सींतोषनगरकररता त्याचा पयाययी व्यवस्था
म्हणून वापर केला िातो.

• सींतोषनगर, दत्तनगर या िागात आरोग्य केंद्र उिारण्यासाठी आवश्यक
िागा,

आरक्षणे,

आधथयक

तरतद
ू ी

यासाठी

पण
ु े

प्रशासनामा्यत प्रयत्न करण्यात येत आहे त.
-----------------

महानगरपाभलकेच्या

राज्यािील िैद्यिीय महाविद्यालयाांनी
फी िाढ िेल्याबाबि

(२३)

*

३२३६५ श्री.अतनल भोसले, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.प्रविण

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

पण
ु े

तसेच

राज्यातील

वैद्यकीय

महापवद्यालयाींनी

वैद्यकीय

अ्यासक्रमासाठी ५० लाख ते ९६ लाख इतकी िरमसाठ ्ी वाढ केल्याचे व
खािगी

व्यावसानयक

अ्याक्रमासाठी

महापवद्यालयाच्या

सींस्थाचालकाींनी

वैद्यकीय

व्यवस्थापन

पदव्यत्ु तर

को्यातील

शल्
ु कात

पदवी
वाढ

केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, वैद्यकीय महापवद्यालयाींनी शल्
ु कात ८० ्क्क्याींनी वाढ

करण्याचा ननणयय घेतला असन
ू सदर ्ी वाढ पवरोधात मा.वैद्यककय भशक्षण
मींिी याींना माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पालकाींनी लेखी ननवेदनही
ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खािगी वैद्यककय महापवद्यालयाींत व्यवस्थापन को्यासाठी

शल्
ु कवाढीवर शासनाचे ननयींिण नसल्याने गरीि पवद्याथी गण
ु वत्ता असन
ू
दे खील वाढपवण्यात आलेली ्ी िरु शकत नसल्याने वैद्यककय भशक्षणापासन
ू
वींधचत राहू शकतात, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार
िरमसाठ ्ी वाढ करणाऱया वैद्यकीय महापवद्यालयाींवर कोणती कारवाई

केली तसेच खासगी वैद्यकीय महापवद्यालयाींतील व्यवस्थापन को्यातील
शल्
ु कवाढीवर ननयींिण ठे वण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) वैद्यकीय महापवद्यालयातील ्ी वाढीच्या अनष
ीं ाने ननवेदने प्राप्त
ु ग
झालेली आहे त.

(३) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(४) सींिधीं धत खािगी पवनाअनद
ु ाननत महापवद्यालयाींनी व्यवस्थापन को्याची
्ी

ननयींबित

आकडयापयंत

करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

केल्याने

अशा

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

महापवद्यालयाींवर

कारवाई
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लेंडी (जज.पालघर) धरणग्रस्िाांचे पुनिवसन िरुन मोबदला दे ण्याबाबि
(२४)

*

३४२०२ श्री.आनांद ठािूर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७०७९ ला ददनाांि

१० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

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

(२) असल्यास, लेंडी धरणग्रस्ताींनी यािाित मा.मख्
ु यमींिी, मा.मदत व
पन
ु वयसन मींिी याींच्याकडे ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने मा.मींिी मदत व पन
ु ग
ु वयसन याींनी
या सींदिायत िैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्ताींना त्वररत मोिदला दे ण्याचे आदे भशत
केले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच या धरणाचे िाींधकाम करणाऱया ठे केदारास शासनाने शेतकऱयाींचे
पन
ु वयसन न करता रक्कम अदा केली आहे, हे ही खरे आहे काय

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींचे
पन
ु वयसन करुन िभमनीचा मोिदला अदा करणेिाित कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

लेंडी धरणाच्या िड
ू ीत क्षेिाकररता लागणाऱया १७३ हेक््र क्षेिाकररता

लोकाींची लेखी सींमतीपिे प्राप्त करून घेऊन िानेवारी, २००८ दरम्यान प्रत्यक्ष
धरणाच्या कामास सरू
ु वात करण्यात आली आहे .

प्रकल्पग्रस्ताींच्या पवरोधामळ
ु े लेंडी धरणाचे काम सन २०११ पासन
ू िींद

ठे वण्यात आले आहे .
(२) होय.
(३)

होय,

मा.मींिी,

अध्यक्षतेखाली

मदत

ददनाींक

व

पन
ु वयसन,

३१/०५/२०१७

रोिी

महाराषर

सींपन्न

राज्य,

मि
ींु ई

झालेल्या

याींचे

िैठकीत

प्रकल्पग्रस्ताींच्या तक्रारीचे ननवारण करण्यािाित सच
ू ना दे ण्यात आल्या.
त्यानस
ु ार खािगी िमीन वा्ाघा्ीव्दारे थे् खरे दी करणेिाित सींिधीं धताींकडून
सींमती प्राप्त करून घेणेिाितची काययवाही सरू
ु आहे .
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(४) नाही.

प्रकल्पग्रस्ताींनी

स्वेच्छा

पन
ु वयसनास

ददलेल्या

लेखी

सींमतीस

अनस
ु रून घराींचा मोिदला रक्कम रूपये ७४,६६,३७७/- ददनाींक २२/०३/२०११
रोिी अदा करण्यात आली. तद्नींतर प्रकल्पग्रस्ताींनी शासकीय पन
ु वयसनाची

मागणी केल्याप्रमाणे मौिे िरस्मे् येथे शासकीय पन
ु वयसन करण्याचे
प्रस्तापवत आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

महसल
व वन पविाग शासन ननणयय क्रमाींक सींकीणय-०३/२०१५
ू

प्र.क्र.३४/अ-२, ददनाींक १२/०५/२०१५ अन्वये प्रकल्पासाठी आवश्यक खािगी
िमीन वा्ाघा्ीव्दारे थे् खरे दी करण्याची काययवाही सरू
ु आहे .

मौिे िरस्मे् येथे शासकीय पन
ु वयसन प्रस्तापवत करण्यात आले

आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गोसीखद
ु व (जज.भांडारा) येथील नेरला उपसा शसांचन योजनेच्या
सादहत्य पुरिठ्याच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(२५)

*

३२०६६ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोसीखद
ु य (जि.िींडारा) येथील उपसा भसींचन प्रकल्पाींतगयत नेरला उपसा

भसींचन योिनेच्या महापवद्यत
ु पारे षण कींपनीच्या १३२ के.व्ही. उपकेंद्राकरीता
माहे

क््ोिर ते नोव्हें िर, २००९ या कालावधीत रुपये १ को्ी ९९ लाखाचे

परु वठा करारानस
ु ार सादहत्य परु वठा न करता िनाव् कागदपि सादर करून
गैरव्यवहार

केल्याचे

ददनाींक

१५

ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

एपप्रल,

२०१७

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
दोषी आढळलेल्या अधधकारी व कींिा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर प्रकरणी प्राथभमक चौकशी करून सींिधीं धत अधधकारी व कींिा्दारावर
गन्
ु हा (ए्.आय.आर.) नोंदपवण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धानोरा (जज.गडधचरोली) िालुक्यािील ग्रामीण रुग्णालयाि
ररक्ि पदे भरण्याबाबि

(२६)

*

३३९९६ श्री.शमिेश भाांगडडया : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)
२३

धानोरा

एपप्रल,

अधधकाऱयाींची

(जि.गडधचरोली)

२०१७

तालक्
ु यातील

रोिी मत
ृ दे हाचे

उपलब्धता

नसल्याचे

ग्रामीण

रुग्णालयात

ददनाींक

शवपवच्छे दन करण्यासाठी वैद्यकीय
ददनाींक

त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

२८

मे,

२०१७

रोिी

वा

(२) असल्यास, धानोरा ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधधक्षक अधधकारी पद

ररक्त असल्याने प्रिारी अधधकाऱयाींकडे काययिार असन
ू रुग्णाींना वैद्यकीय
सपु वधा उपलब्ध होण्यास अडचणी ननमायण होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

गडधचरोली

जिल््यातील

धानोरा

यासह

अन्य

तालक
ु ा

मख्
ु यालयी वैद्यकीय अधधकाऱयाींचे व कमयचाऱयाींचे ररक्त पदाींची सींख्या मोठी
असल्याने

वैद्यकीय

जिल््यातील

ररक्त

सपु वधाींमध्ये

पदे

पवलींि

स्थाननकस्तरावर

होत

पिव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

आहे ,

िरण्यासाठी

तसेच

गडधचरोली

लोकप्रनतननधीींनी

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे िरुन
रुग्णाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) नाही,
ददनाींक

२३

एपप्रल,

२०१७

रोिी

ग्रामीण

रुग्णालय,

धानोरा

जि.गडधचरोली येथे शवपवच्छे दन करण्याकरीता वैद्यकीय अधधकारी उपलब्ध

होते. तथापप, शवपवच्छे दनासाठी सहाय्य करणारा स्ाईगार वैद्यकीय रिेवर

असल्याने पयाययी व्यवस्था म्हणन
ू सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली येथील

स्ाईगार ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा येथे पाठपवण्यात आला होता. सदरहू
स्ाईगार प्रवासात असताना रुग्णाींच्या नातेवाईकाींनी घाई केल्यामळ
ु े ते
शवपवच्छे दन सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली येथे करण्यात आले.
(२) हे अींशतः खरे आहे .

ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा येथे वैद्यकीय अधधक्षकाचे १ पद मींिूर

असन
सदर ररक्त पदाचा अनतरीक्त काययिार तेथे काययरत असलेल्या
ू
वैद्यकीय अधधकारी याींचेकडे दे ण्यात आलेला आहे . तथापप उपलब्ध वैद्यकीय

अधधकारी कमयचारी याींच्यामा्यत रुग्णाींना वैद्यकीय सेवा परु पवण्यात येत
असन
ू रुग्णाींची गैरसोय होऊ ददली िात नाही.

(३) व (४) मा.लोकप्रनतननधीींनी केलेला पिव्यवहार आरोग्य सेवा सींचालनालय

व शासनस्तरावर आढळून येत नाही. तथापप, वैद्यकीय अधधक्षक वगय-१

सींवगायचे पद िरण्यािाित काययवाही सरु
ु आहे . वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ
(ग्रेड पे. रु.५४००) सींवगायची ररक्त पदे सींिधीं धत जिल्हाधधकारी याींच्यामा्यत
Walk

in

interview

च्या

माध्यमातन
ू

िरण्यािाितची

काययवाही

जिल्हास्तरावर सरु
ु आहे . तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगायची पदे िरण्यािाितची
काययवाही सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

(२७)

*

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

िोिणाि धरणाांची िामे अपूणव असल्याबाबि
३३७०८ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोकणात ३० वषायपव
ू ी अनेक धरणे मींिूर करण्यात आली असन
ू त्यातील
िहुतेक धरणे अपण
ू ायवस्थेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर लहान मोठे धरण प्रकल्प पण
ू य होण्यासाठी रुपये ३ हिार
को्ीींच्या ननधीची गरि आहे , हे ही खरे आहे काय,

31

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या प्रकल्पाींना आवश्यक
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, कोकण पा्िींधारे पवकास महामींडळाींतगयत ३०
वषायपव
ै ी सद्यजस्थतीत २४ पा्िींधारे
ु ी मींिरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पाींपक
प्रकल्प िाींधकामाधीन आहे त.

(२) सदर २४ िाींधकामाधीन पा्िींधारे प्रकल्प पण
ू य करण्यासाठी सम
ु ारे रुपये
४१६०.५६ को्ी इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे .

(३) राज्यातील प्रकल्पाींचा आढावा घेवन
ू प्राधान्यक्रम ठरवन
ू त्यानस
ु ार आधथयक
गत
ुीं वणूक

करण्याचा

ननणयय

पवत्त

पविागाच्या

श्वेतपबिकेमध्ये

घेण्यात

आलेला आहे . ज्या प्रकल्पाींपासन
ू पढ
ु ील ३ वषायमध्ये प्रत्यक्ष भसींचनाचा लाि
शेतकऱयाींना भमळू शकेल अशा प्रकल्पाींना प्राधान्य दे ण्याचा ननणयय शासनाने

घेतला आहे . मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदे श व राज्याची अथोपायाची जस्थती

याींना अनस
ु रुन वापषयक अींदािपिकात या प्रकल्पाींकररता सन २०१७-१८ करीता
रुपये २८०.८१ को्ीची तरतद
ू करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि िन विभागाच्याििीने िक्ष
ृ लागिड मोदहम
राबविण्याि आल्याबाबि

(२८)

*

३१२८५ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्री.हे मि
ां टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.तनरां जन डािखरे : िाराांकिि प्रश्न
क्रमाांि २७३३४ ला ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि:
सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात वन पविागाच्यावतीने माहे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
दोन को्ी वक्ष
ृ लागवड मोदहम हाती घेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मोदहमेत लावण्यात आलेल्या वक्ष
ृ ाींची व्यवजस्थत ननगा
न राखल्याने सदर मोदहम अयशस्वी झाल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, एक को्ीींपक
ै ी ककती वक्ष
ृ ाींची व्यवजस्थत ननगा राखण्यात
आली वा येत आहे,
(४)

असल्यास,

मोदहमें तगयत

सदर

दरवषी

मोदहमेवर

लावण्यात

झालेला

येणाऱया

एकूण

वक्ष
ृ

खचय

ककती

लागवडीच्या

शासनाने कोणती योिना आखली वा आखण्यात येत आहे ,

व

सदर

सींवधयनासाठी

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.

वन पविाग, सामाजिक वनीकरण पविाग, वन पवकास महामींडळ व

वन्यिीव पविाग याींचेमा्यत सन २०१६ च्या पावसाळयात १ िुल,ै २०१६
रोिी २.२० को्ी वक्ष
ृ ाींची लागवड करण्यात आलेली आहे . त्यापैकी जिवींत
रोपाींची ्क्केवारी ८४.९६ % आहे .
(३)

वन

पविागामा्यत

लागवड

केलेल्या

२२०.०३

लक्ष

रोपाींची

ननगा

राखण्याची काळिी घेण्यात आली. त्यापैकी १८६.९३ लक्ष रोपे जिवींत आहे त.

(४) वन पविागाद्वारे लागवड केलेल्या रोपाींची िपणक
ू करण्यासाठी सींिधीं धत
रोपवनाचे अींदािपिकात तरतद
करण्यात येत.े सदरहू अींदािपिकामध्ये
ू
रोपाींच्या सींरक्षणासाठी रखवालदार तसेच रोपवनाचे सिोवताली िैपवक
कींु पण/चर

व

उीं चव्याची

तरतद
ू

करण्यात

येत.े

रोपाींची

िपणक
ू

व

सींवधयनासाठी मनरे गा अींतगयत कु्ुींिामा्यत सींरक्षण ही योिना सामाजिक

वनीकरण शाखेमा्यत रस्ता दत
ु ्ाय वक्ष
ृ लागवडीच्या सींरक्षणासाठी रािपवण्यात

येत.े सदर मोदहमें तगयत माचय, २०१७ अखेर एकूण ११३०२.११ लक्ष खचय
झालेला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येथे
रुग्णाांची शस्त्रकक्रया िरीि नसल्याबाबि

(२९)

*

३३१२१ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय व रुग्णालयामध्ये (मेडीकल)

रुग्णाींना उपाशीपो्ी शस्िकक्रयेसाठी आणले िाते व िराच वेळ िसवन
ू आि

शस्िकक्रया होणार नाही म्हणून परत पाठपवले िात असल्याचे माहे एपप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाला दोन ददवस उपाशी ठे वन
ू ही शस्िकक्रया करण्यात येत
नाही व उक्त शस्िकक्रया ्ाळण्याचे कारणही रुग्णाींना साींगण्यात येत नाही, हे
ही खरे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रत्नाधगरी जजल्हयाि जलयुक्ि शशिार योजनेमध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(३०)

*

३२१७६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे,

श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दापोली, खेड व मींडणगड (जि.रत्नाधगरी) यादठकाणी शासनाच्या िलयक्
ु त
भशवार योिनेत रुपये १० को्ीचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त योिनेची कामे ्क्त कागदोपिी असन
ू त्याची दे यके
अदा करण्यात आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िलयक्
ु त भशवार योिनेच्या झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी
करुन या प्रकरणात दोषी असलेल्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली व
करण्यात येत आहे ,
(४)

तसेच

वाढपवण्यासाठी

राज्यात

सींरक्षक्षत

कालिध्द

भसींचनाची

ननयोिन

िल

व्यवस्था

आराखडा

शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

मोठया

तयार

प्रमाणावर

करण्यासाठी

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) नाही.

माि, प्राथभमक चौकशीमध्ये रत्नाधगरी जिल््यातील िलयक्
ु त भशवार

अभियान योिनेमधील खेड तालक्
ु यातील मौिे ननळवणे येथील भसमें् नाला

िींधारा ग् क्र.१/३ व वळण िींधारा ग् क्र.१/७ ही दोन कामे अपेक्षक्षत दिायची
नसल्याचे ननदशयनास आले आहे .
(२) नाही.

(३) जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींचेमा्यत सभमती नेमण्यात येऊन प्राथभमक

चौकशी करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार, तत्का.कृषी सहाय्यक, कृषी पययवेक्षक
याींच्यापवरूद्ध महाराषर नागरी सेवा (भशस्त व अपील) ननयम, १९७९ चे ननयम

४(१)(अ) मधील तरतद
ू ीनस
ु ार ननलींिनाची कारवाई पविागीय कृषी सहसींचालक

कोकण पविाग, ठाणे याींचेमा्यत करण्यात आली आहे . तसेच, पविागीय
दक्षता पथकामा्यत स्वतींिपणे चौकशी करण्यात येत आहे . त्याचप्रमाणे,

पोभलस उपअधधक्षक लाचलच
ु पत प्रनतिींधक पविाग, रत्नाधगरी याींचेमा्यतही
चौकशी करण्यात येत आहे .

(४) एकाजत्मक राज्य िल आराखडा माहे डडसेंिर, २०१७ पयंत तयार
करण्यािाितची काययवाही प्रगतीपथावर आहे
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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रायगड जजल्हयािील विन्द्हे रे पांचक्रोशीिील झोलाई दे िस्थानास
पयवटन दजाव दे ण्याबाबि
(३१)

*

३३१९५ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल््यातील पवन्हे रे पींचक्रोशीतील झोलाई दे वस्थानास पयय्न
दिाय दे ण्यािाितचा प्रस्ताव शासनाच्या पवचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदिायत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ३० माचय, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास मा.पयय्न मींिी याींना पिव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू झोलाई दे वस्थानास पयय्न दिाय दे ण्यािाित शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१), (२), (३) व (४) मा.लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक
३०/३/२०१७ चे प्रश्नोक्त िाग (२) मध्ये नमद
ू केलेले प्रश्नाधीन स्थळास

पयय्नाचा दिाय दे ण्यािाितचे ननवेदन जिल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकडे
पाठपवण्यात आले आहे . त्यानस
ु ार जिल्हाधधकारी, रायगड याींनी सदर झोलाई

दे वस्थानास नतथयक्षि
े व पयय्न स्थळाचा दिाय दे ण्यािाितचा प्रस्ताव मख्
ु य
काययकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, रायगड याींचेकडून मागपवला आहे . सदर
प्रस्ताव जिल्हाधधकारी, रायगड याींना प्राप्त झाल्यानींतर जिल्हाधधकारी, रायगड
याींचेकडून पयय्नस्थळाचा दिाय दे ण्यािाित ननयमानस
ु ार काययवाही करण्यात
येईल.

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

िैभििाडी (जज.शसांधद
ु ग
ु )व िालुक्यािील पांचायि सशमिीच्या
(३२)

*

इमारिीचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे िेल्याबाबि

३०९२२ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वैिववाडी (जि.भसींधुदग
ु )य तालक्
ु यातील पींचायत सभमतीच्या इमारतीच्या

ननकृष् दिायच्या िाींधकामाची चौकशी करण्यासाठी ननयक्
ु त केलेल्या मालवण

पॉभल्े जक्नकल कॉलेिच्या प्राचायांच्या सभमतीने चक
ु ीचा अहवाल शासनास
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सादर केला असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िाींधकामाकरीता रूपये २ को्ी ५२ लाखाींचा खचय
करूनही सदर इमारतीला िागोिागी िेगा पडल्या असन
ू पदहल्याच पावसात
इमारतीला गळती लागली असल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.

सदर इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे . इमारतीस कोठे ही िेगा

पडलेल्या नाहीत. माि, एक्स्पान्शन िॉईं् (Expansion Joint) मधून
पाण्याची गळती होत असन
ू त्यावर उपाययोिना करुन घेण्यात येत आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शभमानदीिरील (िा.पांढरपूर, जज.सोलापूर) बांधाऱ्याांना
दरिाजे बसविणेबाबि

(३३)

*

३३८१८

श्री.दत्िात्रय

सािांि,

श्री.श्रीिाांि

दे शपाांडे :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींढरपरू तालक्
ु यातील (जि.सोलापरू ) िीमा नदीवरील कोल्हापरू पद्धतीच्या
िींधाऱयाींचे दरवािे िीणय झाल्याने त्याींची दरू वस्था झालेली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर िींधाऱयास नवीन दरवािे िसपवणेिाित स्थाननक
नागररक व लोकप्रनतननधीकडून शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने
ु ग

िीमा

नदीवरील

िींधाऱयाींना

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

दरवािे

िसपवण्यासाठी

कोणती

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, अींशत: खरे आहे . सदर दठकाणचे काही िगे
िीणय झालेले असल्याने त्याींना दरु
ु स्तीची आवश्यकता आहे .
(२)

मा.ना.श्री

पवियकुमार

दे शमख
ु ,

पालकमींिी,

सोलापरू

याींच्या

अध्यक्षतेखाली काययकारी सींचालक, मकृखोपवम, पण
ु े याींचे उपजस्थतीत ददनाींक
१२/०८/२०१६ रोिी सोलापरू येथे झालेल्या िैठकीत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

सोलापरू जिल््यातील सवय कोल्हापरू ी पध्दतीच्या िींधाऱयाींसाठी नपवन िगे
खरे दी करणेिाित मागणी केली होती.

(३) पींढरपरू तालक्
ींु े वाडी व पळ
ु यातील पपराची कुरोली, गरु साळे , मढ
ु ू ि या

४ कोल्हापरू ी पध्दतीच्या िींधाऱयाींस आतापयंत याींबिकी पविागाकडून नपवन
१४०४ िगे प्राप्त झालेले आहे त. उवयरीत ९५३ नपवन िगे खरे दी करण्यासाठी

रुपये ४.०० को्ी ननधी उपलब्ध करून ददला असन
ू त्याींतगयत नवीन िगे
िसपवण्याची काययवाही करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राधानगरी, भुदरगड, गगनबािडा, आजरा, चांदगड, शाहूिाडी,
पन्द्हाळा (जज.िोल्हापूर) िालुक्याि िन्द्य प्राण्याांिडून
शेिवपिाांचे नुिसान झाल्याबाबि

(३४)

*

३११२७ श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राधानगरी, िद
ु रगड, गगनिावडा, आिरा, चींदगड, शाहूवाडी, पन्हाळा
(जि.कोल्हापरू ) तालक्
ु यातील शेतपपकाींचे वन्य प्राण्याींकडून मोठया प्रमाणात
नक
ु सान होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शेती क्षेिातील पीक नक
ु सानीचा पवमा योिनेत सहिाग
करावा अशी शेतकऱयाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने वन्य प्राण्याींकडून नक
ु ग
ु सान होणाऱया पपकाींचा पवमा योिनेत
समावेश करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) राधानगरी, िद
ु रगड, गगनिावडा, आिरा,

चींदगड, शाहूवाडी, पन्हाळा या तालक्
ु यात वन्यप्राण्याींनी शेतपपकाींचे नक
ू सान
केल्या प्रकरणी प्रचभलत शासन ननणययातील तरतद
ू ीींच्या अधीन राहून सींिधीं धत
नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयास नक
ु सान िरपाई अदा करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) प्रधानमींिी पीक पवमा योिना ही केंद्र शासनाची योिना असन
ू केंद्र

शासनाच्या मागयदशयक सच
ु नाींनस
ु ार राज्यात रािपवण्यात येत आहे . सदर

मागयदशयक सच
ु नाींनस
ू ार वन्यप्राण्याींकडून होणाऱया पीक नक
ु सानीस प्रधानमींिी
पीक पवमा योिनेंतगयत पवमा सींरक्षण दे ण्यात येत नाही.

वन्य प्राण्याींकडून होणाऱया पीक नक
ु सानीिाितच्या िोणखमेस पवमा

सींरक्षण दे ण्याची िाि धोरणात्मक असन
ू या सींदिायत केंद्र शासनाचे मागयदशयक
सच
ु नाींमध्ये केंद्र शासनाकडून िदल होणे आवश्यक आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िरडी पालोरा (िा.मोहाडी, जज.भांडारा) येथे पांिप्रधान आिास योजनेिील
पात्र लाभाथींच्या याद्याांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि
(३५)

*

३२९६१ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालोरा (ता.मोहाडी, जि.िींडारा) येथील िभू महीन व गरिू लािाथी तसेच

अनेकाींना िऱयाच वषायपासन
ू पींतप्रधान आवास योिनेपासन
ू वींधचत ठे वण्यात
आल्याची िाि माहे मे, २०१७ वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच करडी पालोरा येथे पींतप्रधान आवास योिनेतील पाि लािाथींच्या

याद्याींमध्ये सींिधीं धत अधधकाऱयाींनी गैरव्यवहार केल्याने गरिू, ननराधार व
िेघर लोकाींची नाींवे यादीतन
य
वगळण्यात आल्याची िाि माहे
ू िाणीवपव
ू क
िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िींडारा जिल््यात सदरहू अनेक कु्ुींिाींना योिनेपासन
ू वींधचत
ठे वल्यामळ
पडक्या घरावर ताडपिी लावन
वा
ु े त्याींना अनेक वषायपासन
ू
ू

उघडयावर राहून हलाखीचे िीवन िगावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यािाित नागररकाींनी जिल्हाधधकाऱयाींकडे अनेक वेळा ननवेदन,
लेखी तक्रार दे ऊनही अद्याप त्यावर काययवाही झालेली नसल्याने उक्त
प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

गरिू

लािाथींना

पींतप्रधान

आवास

योिनेंतगयत घरे दे ण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.

तथापप,

प्रधानमींिी

आवास

योिनेच्या

प्रनतक्षा

लािार्थयांना प्राधान्यक्रमानस
ु ार लाि दे ण्यात येत आहे .

यादीतील

पाि

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

*

जायििाडी प्रिल्पािील समन्द्यायी ित्त्िानुसार समान
पाणीिाटप योजना िायावजन्द्िि िरण्याबाबि

(३६)
३३६१० श्री.सजु जिशसांह ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात १४ वषायपासन
ू प्रलींबित असलेल्या िायकवाडी पाणी समस्या

प्रकरणी िुन्या कायद्यानस
ु ार पाण्याचा को्ा ठरवन
ू दे णारी ‘ब्लॉक’ म्हणिेच
को्ा

पध्दत

िींद

करताना

नव्या

िलसींपदा

प्राधधकरण

कायद्यानस
ु ार

समन्यायी तत्त्वानस
ु ार समान पाणीवा्प योिना आराखडा तयार करण्याचे
मा.उच्च न्यायालयाने आदे श दे ऊनही शासनाने कोणतीच काययवाही केली
नसल्याचे ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने समान पाणीवा्प योिना कायायजन्वत करण्यास
झालेल्या पवलींिाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणात मा.न्यायालयाच्या आदे शाचा अवमान पवचारात
घेता माहे

एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.उच्च न्यायालयाने

शासनावर गींिीर ताशेरे ओढूनही शासनाने कोणती काययवाही केलेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) उध्वय गोदावरी खोऱयातील समन्यायी
पाणीवा्पाच्या काययवाहीसाठी महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने

ददनाींक १९ सप््ें िर २०१४ चा ननवाडा ददला आहे . या ननवाडयानस
ु ार दरवषी
उध्वय गोदावरी खोऱयातील प्रकल्पाींतगयत ददनाींक १५/१० रोिीच्या पाणीसाठयाचा
आढावा

घेऊन

आवश्यकता

िासल्यास

उध्वय

प्रकल्पाींतन
ू

िायकवाडी

प्रकल्पाच्या पैठण येथील िलशयात पाणी सोडण्याची काययवाही करण्यात येत.े
त्यानस
ु ार

सन

२०१४

मध्ये

७.१३

अ.घ.्ू.

१०.४० अ.घ.्ू. पाणी सोडण्यात आलेले आहे .

व

सन

२०१५

मध्ये

या पवषयासींदिायत मा.उच्च न्यायालयाकडे दाखल झालेल्या पवपवध

याधचकाींच्या अनष
ीं ाने ददनाींक २३/०९/२०१६ रोिी अींनतम ननवाडा ददलेला
ु ग

असन
त्यामधील पररच्छे द क्र. १९७ (क) अन्वये महाराषर िलसींपत्ती
ू
ननयमन प्राधधकरणाचा ददनाींक १९ सप््ें िर २०१४ चा ननवाडा वैध असल्याचा
ननवायळा ददला आहे . तथापप ‘मि
ींु ई कालवा ननयम १९३४’ मधील तरतद
ू ीनस
ु ार
राज्यात भसींचन प्रकल्पाींवर सध्या अजस्तत्वात असलेल्या पीक समह
ु भसींचन

प्रणाली (Block Irrigation System) साठी पाणीपरु वठा करण्याची िाि
चुकीची असल्याचा ननवायळा ददला आहे .
आलेले

या ननवाडयानस
ु ार काययवाही करण्याचे ननदे श क्षेबियस्तरावर दे ण्यात
आहे त.

सदरील

न्यायननवाडा

झाल्यानींतर

महाराषर

िलसींपत्ती

ननयमन प्राधधकरण ददनाींक १९/०९/२०१४ च्या ननवाडयातील तरतद
ू ीप्रमाणे

समन्यायी पाणीवा्पाची काययवाही करण्याची आवश्यकता सन २०१६ मध्ये
िासली नाही.
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मा.उच्च न्यायालयाने त्याींच्या ददनाींक १९/०४/२०१७ च्या आदे शामध्ये

गोदावरी िल आराखडा तसेच राज्य िल आराखडाच्या अनष
ीं ाने नमद
ु ग
ु
केलेल्या

सच
ू नाींच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

सद्य:जस्थतीत

गोदावरी

िल

आराखडा

शासनास ददनाींक १३/०७/२०१७ रोिी प्राप्त झाला असन
ु त्यास राज्य िल

मींडळ व राज्य िल पररषदे समोर मान्यतेस्तव सादर करण्याची काययवाही सरू
ु
आहे . त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर नदीखोऱयाींचा िल आराखडा तयार करुन
राज्याचा

एकाजत्मक

िल

आराखडा

िलदगतीने

तयार

करुन

त्यास

शासनस्तरावरुन राज्य िल मींडळ व राज्य िल पररषदे ची मान्यता दे ऊन
त्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार पढ
ु ील काययवाही करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जजल्हयाि िुपोषण तनमल
ूव नासाठी ‘टे ि होम रे शन’ योजनेंिगवि
(टीएचआर) तनिृष्ट्ट दजावचा आहार परु विल्याबाबि

(३७)

*

३०९२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मि
ां टिले,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय
मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जिल्हयात आददवासी

िागात कुपोषण

ननमल
ूय नासाठी

केंद्र

शासनाच्या मदहला व िालपवकास पविागात्े सम
ु ारे अडीच हिार अींगणवाडी
सेपवकाींच्या माध्यमातन
ू `्े क होम रे शन’ योिनेंतगयत (्ीएचआर) गियवती,
स्तनदा माता तसेच तीन वषायपयंतच्या िालकाींना लािाथीच्या सींख्येप्रमाणे

सक
ु डी, भशरा, उपमा या पौजष्क पोषण आहाराची पाकक्े परु पवण्यात आली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अींगणवाडयाींना परु पवण्यात आलेली पाकक्े ननकृष्
दिायची असल्याने कचऱयात ्ाकली िातात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पौजष्क आहार (्ीएचआर) पाकक्ाच्या दिायिाित सींिधीं धत

वररषठ अधधकाऱयाींकडे स्थाननक नागररकाींनी, सींस्था व श्रमिीवी सींघ्नेचे

सींस्थापक याींनी माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी दाखल
करुन ननदशयनास आणले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

(३) माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये श्रमिीवी, कामगार रयत सींघ्नामा्यत ननवेदन
सादर करण्यात आलेले आहे . सदर ननवेदनामध्ये पवपवध मागण्या करण्यात

आल्या आहे त. यामध्ये एक मद्द
ु ा अींगणवाडयाींमध्ये ददला िाणारा ननकृष्
दिायचा द्एचआर (्े क होम रे शन) पण
य णे िींद करण्यात यावा असा आहे .
ू प
THR िाित याव्यनतररक्त अन्य कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्या नाहीत.

(४) एकाजत्मक िाल पवकास सेवा येािना ही केंद्र परु स्कृत येािना असन
ू यात

६ मदहने ते ३ वषायची िालके व गियवती, स्तनदा माता याींना केंद्र सरकारच्या
मागयदशयक सच
ू नानस
ु ार THR आहार दे ण्यात येतो. या योिनेमध्ये केंद्र व

राज्य शासनाचा खचायचा दहस्सा ५०-५०% आहे . त्यामळ
ु े राज्य शासनाला
THR िींद करता येणार नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुख्य िायविारी अधधिारी, जजल्हापररषद, परभणी याांनी
वित्िीय मयावदा डािलून गैरव्यिहार िेल्याबाबि

(३८)

*

३३८३२ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासकीय ननवासस्थान व दालन याींच्या ककरकोळ दरू
ु स्तीसाठी रुपये

३१ लाखाींचा खचय करून पवत्तीय मयायदा डावलणे, वररषठ कायायलयाची पव
ू य
परवानगी न घेणे व इतर ननयमिींग केल्यावरून मख्
ु य काययकारी अधधकारी,
जिल्हा पररषद, परिणी व इतराींची वररषठस्तरावरून चौकशी करण्यात यावी,
अशी मागणी परिणी येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींिी महोदय
याींच्याकडे माहे िून-िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, सम
ु ारे ९ मद्
ु याींची सपवस्तर चौकशी करून सींिधीं धत मख्
ु य
काययकारी

अधधकारी

याींच्यावर

कारवाई

करण्यािाित

मख्
ु य

याींच्यास्तरावरून कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सधचव

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग
सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) या प्रकरणी प्राथभमक चौकशी करण्यासाठी पविागीय आयक्
ु त,
औरीं गािाद कायायलयातील अप्पर आयक्
ु त आणण उप आयक्
ु त (आस्थापना)
याींची ददनाींक २१/७/२०१७ च्या पिान्वये चौकशी अधधकारी म्हणून ननयक्
ु ती
करण्यात

आली

आहे .

त्याींच्याकडून

ननयमानस
ु ार काययवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

चौकशी

अहवाल

प्राप्त

होताच

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

राज्याि डॉक्टराांचे सांरक्षण, गाऱ्हाणी ि सांप यािरीिा
उच्चस्िरीय सशमिी स्थापन िरण्याबाबि
(३९)

*

३१३२० आकिव.अनांि गाडगीळ, श्री.सजु जिशसांह ठािूर : सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात धुळे, ठाणे शासकीय रुग्णालयात डॉक््राींना मारहाणीच्या
घ्नेनत
ीं र

मि
ींु ईसह

राज्यातील

सवय

रुग्णालयातील

डॉक््राींचे

सींरक्षण

करण्यासाठी तसेच त्याींची गाऱहाणी ऐकण्यासाठी व िपवषयात त्याींच्याकडून

सींप करण्यात येवू नयेत यासाठी उच्चस्तरीय सभमती स्थापन करण्याची

सच
ू ना मा.उच्च न्यायालयाने शासनाला केल्याचे माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या या सच
ू नेनस
ु ार शासनाने सदर
उच्चस्तरीय सभमती स्थापन करुन सदर सभमतीच्या अहवालातील भश्ारशीींची

तात्काळ अींमलििावणी करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे शाींप्रमाणे उच्च स्तरीय सभमती गठीत
करण्याची काययवाही करण्यात येत आहे .

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

राज्याि िीरशैि शलांगायि समाजाला स्मशानभम
ू ी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि

(४०)

*

३०९७५ अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात वीरशैव भलींगायत समािाच्या स्मशानिम
ू ीची गरि लक्षात घेता,

ग्रामपवकास पविागाने ददनाींक ९ ्ेब्रव
ु ारी, २००९ रोिीच्या आदे शान्वये सवय
जिल्हाधधकाऱयाींना वीरशैव समािासाठी गाव तेथे स्मशानिम
ू ी उपलब्ध करुन
दे ण्यािाित आदे श ननगयभमत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िऱयाच गावाींमध्ये तालक
ु ा व जिल््याच्या दठकाणी वीरशैव
भलींगायत समािासाठी िागा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली नसल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने चौकशी

केली आहे

काय,

चौकशीच्या अनष
ीं ाने वीरशैव भलींगायत समािाच्या स्मशानिम
ु ग
ू ीसाठी िागा
उपलब्ध करुन दे ण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) अींशतः खरे आहे,

पविागाने ददनाींक ९/०२/२००१ च्या पिान्वये सवय जिल्हाधधकाऱयाींना

असे आदे श ददलेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) यािाित सींिधीं धत जिल्हाधधकारी कायायलयास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाींवर
ननयमानस
ु ार काययवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धडगाि (िा.अक्िलिुिा, जज.नांदरु बार) आददिासी दग
व भागािील
ु म
आरोग्य विभागािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि
*

(४१)
३४२१५ श्रीमिी जस्मिा िाघ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७५८ ला
ददनाांि ३० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय
सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

धडगाव

(ता.अक्कलकुवा,

जि.नींदरु िार)

आददवासी

दग
य
ु म

िागातील

आरोग्य पविागातील ३५० पदे ररक्त असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पदे तात्काळ िरण्याचे आदे श दे वन
ू ही अद्यापपयंत पदे
िरली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पदे िरण्यािाित
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे .

नींदरु िार जिल्हयातील आददवासी दग
य िागातील धडगाींव तालक्
ु म
ु यात

१ ग्रामीण रुग्णालय व १३ प्राथभमक आरोग्य केंद्रे कायायजन्वत आहे त.

ग्रामीण रुग्णालय, धडगाींव येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगायची एकूण

३७ पदे मींिूर असन
ू १७ पदे िरलेली व २० पदे ररक्त आहे त. तसेच धडगाींव
तालक्
ु यात कायायजन्वत असलेल्या १३ प्राथभमक आरोग्य केंद्रामध्ये ग्-अ ते
ग्-ड सींवगायची एकूण १९६ पदे मींिूर असन
ू १८८ पदे िरलेली व ८ पदे
ररक्त आहे त.

(२) हे खरे नाही.

(३) वैद्यकीय अधधक्षक सींवगायची ररक्त पदे शासनस्तरावरुन िरण्यािाित

काययवाही सरु
ु आहे . शासन पररपिक ददनाींक २४/०६/२०१६ अन्वये जिल्हा
स्तरावर जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सभमतीमा्यत ननयभमत

वैद्यकीय अधधकारी याींची पदे मल
ु ाखतीद्वारे िरण्यासाठी परवानगी दे ण्यात

आली आहे . त्यानस
ु ार वैद्यकीय अधधकारी याींची ररक्त पदे िरणेिाित
जिल्हास्तरावर काययवाही सरु
ु आहे . तसेच िींधपबित उमेदवाराींमधून वैद्यकीय
अधधकारी सींवगायची ररक्त पदे िरणेिाित काययवाही करण्यात येत आहे .
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सावयिननक

आरोग्य

पविागाींतगयत

ग्-क

व

ग्-ड

सींवगायसाठी

लेखीपररक्षा घेण्यात आल्या असन
ू ररक्त पदे िरण्यािाितची काययवाही सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील पजश्चम घाट वििास िायवक्रम योजनेसाठी दे ण्याि येणारा
तनधी तनिी आयोगािडून बांद िरण्याि आल्याबाबि
(४२)

*

३२५११ श्री.जयांि पाटील, श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.बाळाराम

पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय
तनयोजन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील डोंगराळ िागाचा पवकास साधण्यासाठी पजश्चम घा् पवकास
काययक्रम योिनेतन
ू ननधी उपलब्ध करण्यात येत होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योिनेसाठी केंद्र शासनाकडून ९० ्क्के तर राज्य
शासनाकडून १० ्क्के ननधीची तरतद
ू करण्यात येत होती, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर योिनेसाठी केंद्र शासनाकडून पवतररत होणारा ९० ्क्के
ननधी केंद्र शासनाच्या ननती आयोगाने पण
य णे िींद केल्यामळ
ू प
ु े ही योिना

ननधी अिावी िींद करावी लागल्याने १२ जिल्हयातील ६३ तालक्
ु याचे त्यामळ
ु े
नक
ु सान होणार आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने राज्यातील डोंगराळ िागाच्या पवकासासाठी कोणती
पयाययी उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,

(५) तसेच उक्त योिनेसाठी केंद्र शासनाकडून भमळणारा ननधी पव
य त
ू व
भमळण्यासाठी शासनाने कोणते प्रयत्न केले वा करण्यात येत आहे त,
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) “पजश्चम घा् पवकास काययक्रम” ही केंद्र परु स्कृत योिना सन १९७४-७५

पासन
ू सरु
ु करण्यात आली होती. सदर योिनेंतगयत केंद्र शासनाकडून ९० %
व राज्य शासनाचा १०% ननधी प्राप्त होत होता. सदर योिना सन २०१५-१६
पासन
ू

केंद्र

शासनाकडून

िींद

करण्यात

आली

आहे .

ही

योिना

िींद

करण्यािाितचे औपचाररक आदे श ननयोिन पविाग, शासन ननणयय ददनाींक

७ एपप्रल, २०१७ रोिी ननगयभमत करण्यात आले आहे त. तसेच सदर योिना
िींद केल्यामळ
ु े सींिधीं धत िागाचे नक
ु सान झाल्याचे शासनाच्या ननदशयनास
आले नाही.

(४) पजश्चम घा् पवकास काययक्रम या योिनेकरीता पयाययी योिना करण्यात

आलेली नाही. तथापप राज्यात यापव
ू ी डोंगराळ िागाच्या पवकासासाठी सन

१९९१-९२ पासन
ू “डोंगरी पविाग पवकास काययक्रम” रािपवण्यात येत असन
ू
सद्य:जस्थतीत २२ जिल्हयातील ७३ “पण
य ् डोंगरी तालक
ू ग
ु े ” व ३५ “उपग्
डोंगरी तालक
ु े ” डोंगरी पविाग पवकास काययक्रमात समापवष् करण्यात आले
आहे त.

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

इगिपरु ी ि त्र्यांबिेश्िर (जज.नाशशि) येथील पयवटन वििासासाठी
तनधी मांजरू िरण्याबाबि

(४३)

*

३२०७४ डॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) राज्यातील पण
ु े, नाभशक, धळ
ु े , औरीं गािाद, कोल्हापरू व गडधचरोली या
सहा वनवत्ृ तातील पयय्न स्थळाींचा ‘‘इको ्ुररझम’’ योिनेंतगयत पवकास

करण्याकररता रूपये ८ को्ी ३५ लाख २८ हिाराचा ननधी मींिूर करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पयय्न पवकासासाठी या वषी नाभशक पविागाला रुपये
३३ को्ी ६८ लाखाचा ननधी मींिूर करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३)

असल्यास,

नाभशक

पविागात

अन्य

जिल््याींच्या

तल
ु नेत

नाभशक

जिल््यातील अवघ्या दोन प्रकल्पाींचा समावेश पयय्न पवकासात करण्यात
येवन
ू त्याकररता रुपये १ को्ी ४२ लाखाचा ननधी मींिूर करण्यात आला, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नाभशक पविागास जिल््यानस
ु ार मींिुर ननधीपैकी िळगाींव
रुपये १ को्ी, नींदरु िार रुपये ३ को्ी १५ लाख, धुळे रुपये १ को्ी ८० लाख,
अहमदनगर

रुपये

२

को्ी

८५

लाख

व

नाभशक

जिल््यातील

दोन

नतथयक्षि
े ाच्या प्रकल्पाींना पयय्न पवकासासाठी ्क्त रूपये ५० लाखाचा ननधी
पवतरीत करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, नाभशक जिल््यातील इगतपरु ी व त्र्यींिकेश्वर येथील पयय्न
स्थळाचा पवकास करणेिाित प्रददघय काळापासन
ू शासनाकडे मागणी करण्यात
येवन
ू ही नाभशक जिल््यास अनतररक्त ननधी मींिूर केलेला नाही, हे खरे आहे
काय,

(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इगतपरु ी व त्र्यींिकेश्वर
येथील

पयय्न

स्थळाचा

पवकास

करण्यासाठी

अनतररक्त

करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

ननधी

मींिुर

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) ननसगय पयय्न योिनेंतगयत पवकास कामाींकरीता

सन २०१७-१८ मध्ये पण
ु े, नाभशक, धुळे, औरीं गािाद, कोल्हापरू व गडधचरोली

या ६ वनवत्ृ ताकररता जिल्हा वापषयक योिनेंतगयत रुपये ६८३.०० लक्ष व राज्य

वापषयक योिनेंतगयत रुपये १३३७.८२ लक्ष असा एकूण रुपये २०२०.८२ लक्ष
इतका ननधी मींिूर करण्यात आला आहे .

(२) ननसगय पयय्न योिनेंतगयत पवकास कामाींकरीता सन २०१७-१८ मध्ये
नाभशक

पविागातील

नाभशक

वनवत्ृ तासाठी

जिल्हा

वापषयक

योिनेंतगयत

रुपये १०३.०० लक्ष व राज्य वापषयक योिनेंतगयत रुपये ४७९.०६ लक्ष असा
एकूण रुपये ५८२.०० लक्ष व धळ
ु े वनवत्ृ तासाठी जिल्हा वापषयक योिनेंतगयत

रुपये ५८०.०० लक्ष व राज्य वापषयक योिनेंतगयत रुपये २५.०० लक्ष असा
एकूण रुपये ६०५.०० ननधी मींिूर करण्यात आला आहे . पयय्न पवकासासाठी

या वषी नाभशक पविागासाठी एकूण रुपये ११८७.०० लक्ष इतका ननधी मींिरू
करण्यात आला आहे .
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(३) सन २०१७-१८ मध्ये ननसगय पयय्न योिनेंतगयत नाभशक जिल्हयास

जिल्हा वापषयक योिनेंतगयत रुपये ६८.०० लक्ष व राज्य वापषयक योिनेंतगयत
रुपये ३६७.२२ लक्ष असा एकूण रुपये ४३५.२२ लक्ष ननधी मींिूर करण्यात
आला आहे .

(४) ननसगय पयय्न योिनेंतगयत पवकास कामाींकरीता सन २०१७-१८ मध्ये

नाभशक पविागात जिल्हा वापषयक योिनेंतगयत व राज्य वापषयक योिनेंतगयत
भमळून एकूण खालीलप्रमाणे जिल्हाननहाय ननधी मींिूर करण्यात आला आहे .
जजल्हा

मांजूर तनधी

नाभशक

४३५.२२ लक्ष

अहमदनगर

१४६.८४ लक्ष

धुळे

२८०.०० लक्ष

नींदरु िार

२५.०० लक्ष

िळगाव

३००.०० लक्ष

(५) नाभशक जिल््यातील इगतपरू ी व त्र्यींिकेश्वर येथे सन २०१२-१३ ते सन
२०१५-१६ या कालावधीत एकूण रुपये ६४२.५२ लक्षची पयय्न पवकासाची कामे
करण्यात आली आहे त.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

जजल्हा पररषदें िगवि िायवरि शशक्षि ि शशक्षिेिर िमवचाऱ्याांना
गह
ृ बाांधणी/गह
ृ खरे दी “अधग्रम मांजरु ी” शमळणेबाबि
*

(४४)
३४१७६ श्री.श्रीिाांि दे शपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : िाराांकिि प्रश्न
क्रमाांि १८६४९ ला ददनाांि २२ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या
सांदभावि: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१) महाराषर राज्य प्राथभमक भशक्षक सभमती, जिल्हा शाखा अकोला याींनी व
भशक्षणाधधकारी (प्राथभमक) जिल्हा पररषद, अकोला याींनी ददनाींक २५ नोव्हें िर,

२०१४ रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हा पररषदें तगयत काययरत भशक्षक व भशक्षकेतर
कमयचाऱयाींना गह
ृ िाींधणी/ गह
ृ खरे दी “अधग्रम मींिुरी” भमळणेिाित शालेय
भशक्षण पविागाला ननवेदन ददले होते, हे खरे आहे काय,

50

(२)

असल्यास,

ग्रामपवकास

व

िलसींधारण

पविागाने

क्र.िी.िी.्ी.

२०१४/प्रा.क्र.२७/पवत्त-१, ददनाींक ०७/०७/२०१४ रोिी मख्
ु य काययकारी अधधकारी,
जिल्हा पररषद, अकोला याींना भशक्षक कमयचाऱयाींना घर िाींधणी अधग्रम

दे ण्यासाठी किय व आगाऊ रकमा म्हणन
ू अनद
ु ान मींिरू करता येणार नाही
असे पिाद्वारे कळपवले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वेतनाचे लेखाभशषयक वेगळे व घर िाींधणी किय, अधग्रमे
(योिनेत्तर) लेखाशीषयक असन
ू त्याींनी केलेली मागणी अमान्य केली आहे, हे
सद्ध
ु ा खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, भशक्षकवगीय कमयचाऱयाींची मल
ु ित
ू गरि िागपवण्याकररता
त्याींना

पवपवध

पतसींस्थाकडून

अथवा

महागडया

व्याि

घेणाऱयाींकडून

करुन

भशक्षकवगीय

किय/अधग्रमे घेवन
ू गह
ृ िाींधणी/गह
ृ खरे दीकरीता किय घ्यावे लागतात, हे ही खरे
आहे काय,
(५)

असल्यास

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

कमयचाऱयाींना मल
ु ित
ू गरि असलेल्या ननवाऱयािाित गह
ृ िाींधणी/गह
ृ खरे दी
अधग्रम मींिुरीिाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१), (२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे .

(५) व (६) जिल्हा पररषदे तील भशक्षक व भशक्षकेतर कमयचाऱयाींना ज्या

मींिालयीन प्रशासकीय पविागाकडून वेतनाचे अनद
ु ान पवतररत करण्यात येते
त्या प्रशासकीय पविागाने त्याींना घर िाींधणी अधग्रम दे णे आवश्यक आहे .
यािाितची पढ
ु ील काययवाही शासनस्तरावर सरु
ु आहे .
-----------------

दहे गाि (िा.िैजापूर, जज.औरां गाबाद) येथील रामिृष्ट्ण गोदािरी
उपसा जलशसांचन योजना सुरु िरण्याबाबि

(४५)

*

३२१७२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि

२८८८८ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहे गाव (ता.वैिापरू , जि.औरीं गािाद) येथील रामकृषण गोदावरी उपसा

िलभसींचन योिना ताब्यात घेऊन ती सरु
ु करण्यािाित शासन ननणयय घेणार
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, २० वषायपासन
य त सरु
ू िींद असलेली योिना पव
ू व
ु झाल्यास
१८ गावातील भसींचन क्षेिासह ५० गावातील पपण्याच्या पाण्याची सोय होणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक ३ मे, २०१५ रोिी झालेल्या मींबिमींडळ िैठकीत
झालेल्या ननणययानस
ु ार सींिधीं धत पविागाने प्रस्ताव शासनाकडे ददला आहे, हे
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योिना सरु
ु
करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

यािाित अद्याप ननणयय झाला नाही.

(२) रामकृषण गोदावरी उपसा िलभसींचन योिनेच्या लािक्षेिात भसींचनाचा
लाि अपेक्षक्षत असन
ू पपण्यासाठी पाणी परु वठयाची तरतद
ू नाही. तथापप,

योिना सरु
ु झाल्यास काही प्रमाणात पपण्याच्या पाण्याची अप्रत्यक्षपणे सोय
होवू शकेल.

(३) व (४) ददनाींक ३ मे, २०१६ रोिीच्या मींिीमींडळ िैठकीत धळ
ु े जिल््यातील
८ व नींदरू िार जिल््यातील १४ राज्यस्तर सहकारी उपसा भसींचन योिनाींच्या

पवशेष दरु
ु स्ती कामाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचा ननणयय झाला. त्या

ननणययातील मद्द
ीं ाने राज्यातील िींद पडलेल्या सहकारी
ु ा क्र. ३ च्या अनष
ु ग
उपसा भसींचन योिना पन
य थापपत करण्यासाठी क्षेबियस्तरावरुन मादहती गोळा
ु स्

करण्याची काययवाही चालू आहे . सदर मादहती प्राप्त होताच धोरणात्मक
ननणययास्तव मा. मींिीमींडळ िैठकीत सादर करणे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िुटीर रुग्णालय (िा.सािांििाडी, जज.शसांधुदग
ु )व येथील जनरे टर
बांद अिस्थेि असल्याबाबि

(४६)

*

३१५०९ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजतनि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सावींतवाडी तालक
ु ा (जि.भसींधुदग
ु )य येथील कु्ीर रुग्णालयातील िनरे ्र

काही मदहन्याींपासन
िींद असल्यामळ
ू
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े रुग्णालयातील रुग्णाींना सेवा दे त असताना कमयचारी व
डॉक््राींना मेणित्तीच्या मींद उिेडात काम करावे लागत असन
प्रसत
ू
ू ी
पविागातही गींिीर समस्या ननमायण झाल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, जिल््यातील एकमेव अशा रुग्णालयात अपरु े तज्ञ डॉक््र,

नसय, कमयचारी वगय, अपरु ा औषध परु वठा होत असल्याचे ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भसींधुदग
ु य जिल्हयामधील

ग्रामीण िागातील गरीि व गरिू रुग्णाींना शासकीय रुग्णालयात अद्यावत
सेवा परु पवण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही.

उपजिल्हा रुग्णालय, सावींतवाडी जि.भसींधद
ु ग
ु य येथील १५ वषायपव
ू ीचा

िुना िनरे ्र नादरु
ु स्त झाल्याने नवीन ५० के.व्ही. क्षमतेचा िनरे ्र से्
सावयिननक िाींधकाम पविागाकडून ददनाींक ०७/०१/२०१७ रोिी िसपवण्यात
आला आहे . त्यामळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत नाही.
(३) व (४) अींशत: खरे आहे.

उपजिल्हा रुग्णालयासाठी १०० खा्ाींच्या ननकषाप्रमाणे ९४ पदे व

१ नेि धचककत्सा अधधकारी अशी एकूण ९५ पदे मींिूर आहे त. त्यापैकी ६५ पदे

िरलेली आहे त. ३० पदे ररक्त आहे त. ननयभमत पध्दतीने रुग्णालयात

१ स्िीरोगतज्ञ, १ िालरोगतज्ञ, १ क्जिभशयन उपलब्ध आहे त आणण
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आयपीएचएस योिनेंतगयत २ नेफ्रोलॉजिस््, १ अजस्थरोगतज्ञ, २ िल
ू तज्ञ
काययरत आहे त. सहाय्यक अधधसेपवकेचे १ पद, पररसेपवकाींची ६ पदे आणण
अधधपररचारीकाींची ३० पैकी ३ पदे ररक्त आहे त. उपरोक्त ररक्त पदे

िरण्याची काययवाही सरु
ु आहे . रुग्णालयामध्ये स्िीरोग, िालरोग, अजस्थरोग
इ. रुग्णसेवा उपलब्ध असन
ू यािरोिरच आय.सी.य.ू , डायलेभसस, रक्तपेढी
इत्यादी सेवा दे ण्यात येतात. रुग्णालयात औषध साठा मि
ु लक प्रमाणात
उपलब्ध आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोदहदे िफे शहादा (िा.शहादा, जज.नांदरु बार) येथील अांगणिाडीि

बालिाांना ददला जाणारा पोषण आहार तनिृष्ट्ट दजावचा असल्याबाबि
(४७)

*

३३७६९ श्री.चांद्रिाांि रघि
ां ी : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री
ु श

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोदहदे त्े शहादा (ता.शहादा, जि.नींदरु िार) येथील अींगणवाडीत िालकाींना

ददला िाणारा पोषण आहार (शेवया) ननकृष् दिायचा असल्याने िालकाींचे

आरोग्य धोक्यात आल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर अींगणवाडीला पोषण

आहाराचा परु वठा करणाऱया कींिा्दाराींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) असल्यास, अींगणवाडीतील पोषण आहाराची पवशेष मोदहम रािवन
ू
तपासणी करण्यािाित शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) होय.

(२) ग् पवकास अधधकारी, पींचायत सभमती नवापरू याींनी अींगणवाडीत

िालकाींना ददला िाणाऱया पोषण आहाराचे (शेवया) नमन
ु े NABL प्राप्त

प्रयोगशाळे त तपासणीसाठी पाठपवले आहे त. तसेच या शेवया खाण्यास योग्य
असल्यािाितचा प्रयोगशाळे चा अहवाल प्राप्त होईपयंत अींगणवाडयाींमधील
शेवया या पोषण आहाराचे लािार्थयांना वा्प करण्याचे थाींिपवण्यात आले
आहे .

यापव
ु ी

लािार्थयांना

वा्प

झालेल्या

पोषण

आहाराला

(शेवया)

खाण्यापासन
ू थाींिपवण्याच्या सच
ू ना उप मख्
ु य काययकारी अधधकारी (िाक)
याींनी ददलेल्या आहे त.

या पोषण आहाराचे परु वठाधारक (महाराषर मदहला गह
ृ उद्योग

औद्योधगक सहकारी सींस्था, धुळे) याींना कारणे दाखवा नो्ीस ििावण्यात
आली आहे .

(३) अींगणवाडीतील लािार्थयांना वा्प करावयाच्या पोषण आहाराचे दर
मदहन्याला रँडम पध्दतीने सँम्पल घेण्यािाित व ज्या जिल्हयात THR
परु वठयािाित काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याची तात्काळ चौकशी करुन

त्या आहाराचे नमन
ू े ताब्यात घेण्यािाित सवय उपमख्
ु य काययकारी अधधकारी
(िाक), जिल्हा पररषद याींना आयक्
ींु ई याींनी ददनाींक
ु त एिापवसेयो, नवी मि
१०/७/२०१७ च्या पिाने सच
ू ना ददल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

गडधचरोली जजल््याि शसांचन विदहरीांचे बाांधिाम पूणव िरण्याबाबि
(४८)

*

३३२१३ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली जिल््यात भसींचन सपु वधा वाढपवण्याच्यादृष्ीने सवायधधक
४५०० भसींचन पवदहरी िाींधन
ू दे ण्याचे उद्दीष् ठरपवण्यात आले असन
ू , सदर

काम सींथगतीने सरु
ु असल्यामळ
ु े आिपयंत केवळ ५८६ पवदहरीींचे िाींधकाम
पण
ू त्य वास

िाणार

असल्याचे

माहे

ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

िून,

२०१७

मध्ये

वा

त्यादरम्यान
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भसींचन पवदहरीींचे काम
सींथगतीने करणाऱया अधधकारी व कमयचाऱयाींपवरुध्द कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त व उवयररत भसींचन पवदहरीचे
िाींधकाम कधीपयंत पण
ू य होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे .

शासन ननणययाप्रमाणे गडधचरोली जिल््याला ४५०० भसींचन पवदहरीींचे

उद्दीष् दे ण्यात आले आहे . त्यापैकी ददनाींक १० िल
ु ,ै २०१७ पयंत एकूण
२५५५ पवदहरी सरु
ु केलेल्या असन
ू ९३९ भसींचन पवदहरीींचे िाींधकाम पण
ू य झालेले
आहे .

(२) व (३) गडधचरोली जिल्हयात भसींचन पवदहर िाींधकामाकररता परु े से कुशल
मिूर उपलब्ध न होणे, पवदहरीच्या खोदकामाकररता परु े शी यींिसामग्र
ु ी उपलब्ध
नसणे तसेच िौगोभलक पररजस्थतीमळ
ु े पवदहर िाींधकामाकररता लागणारे
सादहत्य वेळेवर उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े कामे करण्यास पवलींि होत आहे .

तथापप, मींिूर ४५०० पवदहरीींचे उद्दीष् ददनाींक ३१ माचय, २०१८ पयंत

पण
ू य करण्याचे ननयोिन आहे .

*

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

दे िळा (बु.) (िा.िडिणी, जज.बीड) येथील बांद असलेले
आरोग्य उपिेंद्र सरु
ु िरण्याबाबि

(४९)
३३९८१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे वळा (ि.ु ) (ता.वडवणी, जि.िीड) येथील आरोग्य उपकेंद्र गेल्या सहा

मदहन्याींपासन
ू िींद असल्यामळ
ु े पररसरातील सम
ु ारे १० ते १२ खेडयातील
नागररकाींना आरोग्य सेवा भमळत नसल्याने त्याींची गैरसोय होत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आरोग्य उपकेंद्र
सरु
ु करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही.

दे वळा आरोग्य उपकेंद्र हे प्राथभमक आरोग्य केंद्र, वडवणीींतगयत येत.े

दे वळा उपकेंद्राींतगयत एकूण सात गावाींचा समावेश असन
ू या सात गावाींतील
नागररकाींना ननयभमत आरोग्य सेवा परु पवल्या िातात. त्यामळ
ु े तेथील
नागररकाींची गैरसोय होत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

यििमाळ जजल््याि १७ टक्िेच शेिी शसांचनाखाली आल्याबाबि
(५०)

*

३१०७१ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ या आत्महत्याग्रस्त जिल््यात ्क्त १७ ्क्केच शेती
भसींचनाखाली असल्याचे व ८३ ्क्के िमीन अद्याप कोरडवाहू असल्याचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शेतकरी आत्महत्यामळ
ु े जिल््याची ओळख झाल्याने त्यास
प्रनतिींध घालण्यासाठी शासनाने धडक भसींचन पवदहरी योिना, शेततळे ,

िलयक्
ु त भशवार योिना आखूनसध्
ु दा केवळ १७ ्क्केच शेती भसींचनाखाली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

जिल््यातील

प्रकल्पातन
ू भसींचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दे णे कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

धडक भसींचन पवहीरी काययक्रमाींतगयत १०४२४ पवहीरी पण
ू य करण्यात

आल्या असन
ू अींदािे १५००० हे क््र भसींचन होत आहे . तसेच महात्मा गाींधी

राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत ७०५९ पवहीरीींची कामे पण
ू य करण्यात
आली आहे त.
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“मागेल त्याला शेततळे ” योिनेंतगयत यवतमाळ जिल्हयात आतापयंत

१६४९ कामे पण
ू य झाली आहे त. तसेच िलयक्
ु त भशवार अभियानाींतगयत

सन २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये पवपवध उपचार कामाींमळ
ु े सींरक्षक्षत भसींचन
क्षमता ननमायण झाली आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

रत्नाधगरी जजल्हयािील शाळाांची दरु
ु स्िी
(५१)

*

तनधीअभािी प्रलांबबि असल्याबाबि

३२५०० श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्हयातील शाळाींची दरु
ु स्ती ननधीअिावी प्रलींबित असन
ू
जिल्हा पररषदे च्या ७०१ शाळाींच्या इमारती दरु
ु स्तीच्या प्रनतक्षेत असल्याचे
ददनाींक १० मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, जिल्हा पररषदे च्या शाळाींची अवस्था धोकादायक होत असन
ू

काही शाळा अनेक वषायपासन
ू दरु
ु स्तीअिावी मोडकळीस आल्या आहे त, दरवषी
सातत्याने शाळाींच्या दरु
ु स्तीची मागणी होत असन
ू ही अद्यापपयंत त्याींची
दरु
ु स्ती झाली नसल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळा तातडीने

दरु
ु स्त करण्यासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध करण्याकररता कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) अींशत: हे खरे आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.


जिल्हा पररषद रत्नाधगरी अींतगयत २७०४ प्राथभमक शाळाींपक
ै ी ७०१ शाळा
दरु
ु स्तीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे .
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जिल्हा वापषयक योिनाींतगयत सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मध्ये
अनक्र
ु मे १०९ आणण १२२ अशा एकूण २३१ शाळा दरु
ु स्तीसाठी रुपये
३६० लक्ष इतका ननधी मींिरू केलेला आहे .



सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा पररषद सेस ्ींडातन
ू २१ शाळा दरु
ु स्तीसाठी
एकूण रुपये ३०.५० लक्ष इतका ननधी मींिूर करण्यात आलेला आहे .



सवय भशक्षा अभियानाींतगयत सन २०१६-१७ मध्ये १६ शाळा दरु
ु स्तीच्या

कामासाठी रुपये ३०.८३ लक्ष आणण सन २०१७-१८ मध्ये १४ शाळाींसाठी
रुपये २९.६७ लक्ष इतका ननधी मींिूर करण्यात आलेला आहे .


वरीलप्रमाणे एकूण २८२ शाळा दरु
ु स्तीची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
उवयररत ४१९ शाळाींच्या दरु
ु स्ती कामासाठी रुपये ९२१.५० लक्ष ननधीची
मागणी जिल्हा ननयोिन सभमती रत्नाधगरी याींच्याकडे करण्यात आली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पालघर जजल्हयािील सूयाव प्रिल्पासाठी जमीन ददलेल्या
शेििऱ्याांना जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबि

(५२)

*

३२६१२

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.सांजय

दत्ि,

श्री.आनांद

ठािूर :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर जिल्हयातील सय
ू ाय प्रकल्पासाठी िमीन ददलेल्या ८४ शेतकऱयाींना
गेल्या ३५ वषायपासन
ू नक
ु सान िरपाई भमळालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शेतकऱयाींना नक
ु सान िरपाई भमळवन
ू दे ण्याचे प्रस्ताव
सादर करा असे आदे श सन २०१४ मध्ये जिल्हाधधकाऱयाींनी दे ऊनही अद्याप
प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व त्यानस
ु ार सय
ू ाय प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना मावेिा
दे ण्यािाित व प्रकल्पग्रस्ताींचे दाखले तातडीने भमळण्यािाित कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे.

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

प्रकल्पाच्या

धरणाींसाठी

आवश्यक

खािगी

िस
ीं ादनाची
ू प

काययवाही पण
कालव्यासाठी सींपाददत करावयाच्या खािगी
ू य झाली असन
ू
िभमनीच्या १३१ प्रकरणाींपक
ै ी ७९ प्रकरणी िस
ीं ादनाची काययवाही सरु
ू प
ु आहे .

(२) जिल्हाधधकारी, पालघर याींचे ददनाींक ११/४/२०१७ रोिीच्या पिान्वये प्राप्त

ननदे शानस
ीं ादन खािगी वा्ाघा्ीव्दारे थे् खरे दी पध्दतीने
ु ार िभमनीचे िस
ू प
घेणेिाितचा प्रस्ताव सादर करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(३) नाही.

तथापप, ननधी उपलब्धतेच्या अनष
ीं ाने खािगी िभमनीचे िस
ीं ादन
ु ग
ू प

खािगी वा्ाघा्ीव्दारे

थे् खरे दी पध्दतीने घेणेिाितचा प्रस्ताव सादर

करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुणे शहरािील रुग्णालयाांमध्ये रुग्णाांना ददल्या जाणाऱ्या दर िराराचे
नुिनीिरण िरण्यास विमा िांपन्द्याांनी प्रतिसाद न ददल्याबाबि

(५३)

*

३२८४७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ीं ला ददल्या िाणाऱया दर कराराचे
ु े शहरातील रुग्णालयाींमध्ये पेश्
नत
ु नीकरण करण्यासाठी शासकीय पवमा कींपन्याींनी प्रनतसाद न ददल्याने
६७ खासगी रुग्णालयाींमध्ये कॅशलेस पवमा सेवा िींद करण्यात आल्याचे माहे
एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासकीय पवमा कींपन्या व कींिा्ी रुग्णालय याींच्या वादात
रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पवमा कींपन्याचे येथील

रुग्णालयाींशी त्याींच्या कराराींचे नत
ु नीकरण करण्यािाित कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

60

डॉ.

दीपि

सािांि

:

(१)

पवमा

सेवेिाित

आयआरडीए

Regulatory and Development Authority of India)

(Insurance
हे

ननयींिक

प्राधधकरण असन
ू आयआरडीए ही सींस्था केंद्र शासनाच्या पवत्त पविागाच्या
अखत्याररत आहे . सदरील प्रश्न केंद्र शासनाच्या काययकक्षेतील आहे .

राज्य शासनाकडून महात्मा ज्योतीिा ्ुले िन आरोग्य पवमा

योिना रािपवण्यात येत.े सदर प्रश्न या योिनेशी सींिधधत नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर गोरे िाडा प्राणी सांग्रहालय प्राधधिरणािील िन मजूराांना
प्रलांबबि िेिन शमळण्याबाबि

(५४)

*

३२४३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू गोरे वाडा प्राणी सींग्रहालय प्राधधकरणातील वन मिूर मागील
तीन मदहन्यापासन
ू वेतनापासन
ू वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या वनमिरू ाींमध्ये अनेक मदहला तसेच पवधवा मदहलाींचा
समावेश आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वनमिूराींना प्रलींबित
वेतन दे ण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) नागपरू येथील गोरे वाडा प्राणी सींग्रहालयातील
वनमिूर तीन मदहनेपासन
ू वेतनापासन
ू वींधचत आहे त ही वस्तजु स्थती नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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गोसीखद
ु व राष्ट्रीय शसांचन प्रिल्पाच्या िामास विलांब होि असल्याबाबि
(५५)

*

३११७५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सभ
ु ाष झाांबड :

िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७१९८ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या

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

पवदिायतील

गोसीखद
ु य

राषरीय

भसींचन

प्रकल्पाच्या

कामास

सम
ु ारे

३३ वषायपव
खचय रुपये
ू ी सरु
ु वात करण्यात आलेली असन
ू प्रकल्पाचा मळ
ू
३७२ को्ी वरुन आता खचय रुपये १८४९४.५७ को्ीींवर गेला असन
या
ू

रखडलेल्या प्रकल्पाच्या कामास ििािदार असलेल्या अधधकाऱयाींवर कारवाई
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त प्रकल्पावर रुपये ९६४२.१४ को्ीचा खचय होऊनही केवळ

४९ हिार हे क््र म्हणिेच प्रकल्पाच्या एकूण क्षमतेच्या १९ ्क्के क्षेि
ओभलताखाली आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्पाचे काम लवकर पण
ू य होऊन अपेक्षक्षत क्षेि ओभलताखाली

यावे यासाठी परु े सा ननधी उपलब्ध करण्यािाित कोणते ननयोिन करण्यात
आले वा येत आहे,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पाच्या कामास
पवलींि करणाऱया दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) गोसीखुदय राषरीय भसींचन प्रकल्पाची कामे

िस
ीं ादन, पन
ू प
ु वयसन, वनिमीन सींपादन, ननधीची उपलब्धता, ताींबिक अडचणी
इ. कारणाींमळ
ू े पण
ू य होवू शकली नाहीत. सदर पवपवध कारणाींसाठी कोणतेही
अधधकारी व्यक्तीश: ििािदार नाही. त्यामळ
ु े काययवाही करण्याचा प्रश्न
उद््ावत नाही.
(२)

प्रकल्पावर

झालेल्या

खचायमधून

िून,

२०१६

अखेर

४९२३८

हे .

भसींचनक्षमता ननमायण झाली असन
सन १६-१७ मध्ये १३०२५ हे . एवढी
ू

अनतररक्त भसींचन क्षमता ननमायण झाली आहे . त्यानस
ु ार िून, १७ अखेर
एकूण ६२२६३ हे . भसींचन क्षमता ननमायण झाली आहे .
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(३) प्रकल्पाचा समावेश (PMKSY) प्रधानमींिी कृषी भसींचाई योिनेंतगयत
करण्यात आलेला असन
ू त्याींतगयत िौनतक व आधथयक ननयोिन करण्यात
आलेले

आहे .

प्रकल्पासाठी

सन

२०१७-१८

रुपये ७५० को्ीची तरतद
ु करण्यात आली आहे .

या

अथयसक
ीं ल्पीय

वषायसाठी

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि चार दठिाणी िि
ृ ीय सांदभव सेिा अत्याधतु नि
(५६)

*

िॅन्द्सर रुग्णालय सुरु िरणेबाबि

३११६१ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २४३२९ ला ददनाांि १३ डडसेंबर,
२०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या सहकायायने राज्यात चार दठकाणी तत
ृ ीय सींदिय सेवा
अत्याधुननक कॅन्सर रुग्णालय सरू
ु केली िाणार आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अत्याधुननक रुग्णालयाींसाठी शासनाकडून नाभशकसह
अमरावती, नागपरू व लातरू या चार शहराींची नावे सच
ु पवण्यात आलेली
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रुग्णालये
तातडीने सरु
ु होण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे आहे . शासनाने नाभशक, अमरावती, लातरू , नागपरू या शहरातील
रुग्णालये ननजश्चत केली आहे त.

(३) राषरसींत तक
ु डोिी ररिनल कॅन्सर हॉजस्प्ल नागपरू , पववेकानींद मेडीकल

्ाऊींडेशन अँड ररसचय सें्र लातरू , ररिनल रे ्रीं स हॉजस्प्ल, नाभशक या
तीन सींस्थाींचे प्रस्ताव केंद्र शासनास मींिुरीस्तव पाठपवण्यात आले असन
ू ,

यापैकी राषरसींत तक
ु डोिी ररिनल कॅन्सर हॉजस्प्ल, नागपरू या सींस्थेचा
प्रस्ताव केंद्र शासनाने मींिरू केला आहे व अन्य दोन प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या
पवचाराधीन आहे त.
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राषरसींत तक
ु डोिी ररिनल कॅन्सर हॉजस्प्ल नागपरू साठी केंद्र

दहश्श्याचा ननधी पवतरीत केला आहे . पविागीय सींदिय सेवा रुग्णालय,

अमरावती याींच्या प्रस्तावाची केंद्र शासनाच्या मागयदशयक सच
य ा
ू नाींनस
ु ार पत
ू त

करण्याची काययवाही सरु
ु आहे . त्यानींतर प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठपवण्यात
येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

मौजे िेळिांु ड (िा.औसा, जज.लािरू ) येथील प्राथशमि आरोग्य
िेंद्राि रुग्णाांची होणारी गैरसोय

(५७)

*

३२४२२ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे वेळकींु ड (ता.औसा, जि.लातरू ) येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्रात
वैद्यकीय अधधकारी/ कमयचारी उपजस्थत नसल्याने प्रसत
ु ीसाठी आलेल्या

मदहलेस ता्कळत िसावे लागल्याची घ्ना माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच याच मदहन्यात अगोदरही एका मदहलेस प्रसत
ु ीसाठी ता्कळत
थाींिावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर प्राथभमक आरोग्य केंद्रात उपजस्थत
न राहणाऱया वैद्यकीय अधधकारी/ कमयचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, सदर घ्ना ददनाींक ६/५/२०१७ रोिी घडली
आहे .

(२) हे खरे नाही.
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(३) होय. चौकशीत वैद्यकीय अधधकारी, ओ.पी.डी. एएनएम, पररचर दोषी
आढळले

आहे त.

सींिधीं धत

दोषी

िींधपिीत

वैद्यकीय

अधधकारी

याींची

चौकशीअींती तात्काळ िदली करण्यात आली आहे . ओपीडी एएनएम व स्िी

पररचर याींची एक वेतनवाढ थाींिवन
ू सदरील घ्नेची पन
ु रावत्ृ ती होऊ नये
यािाित ताकीद दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

एिाजत्मि बालवििास सेिा योजनेंिगवि आहार पुरिठामध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(५८)

*

३१०४२ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.अमरशसांह पांडडि,

श्री.हे मि
ां टिले, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय मदहला
ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुपोपषत िालके, गरोदर व स्तनदा माता याींना दे ण्याच्या एकूण आहार

कींिा्ाच्या ८८ ्क्के कींिा्े िचत ग्ाींच्या नावाखाली महालक्ष्मी, व्यींक्े श
आणण महाराषर या ३ सींस्थाींना दे ण्यात आली असन
ू त्याची ककीं मत रुपये
४ हिार ८०० को्ी आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

िोगस

ठरपवलेल्या

एकूण

१८ सींस्थाींना कींिा् दे ण्यात आले असन
ू , या सींस्थाींच्या नावाखाली वेगळयाच

नावाच्या ्ूड कींपन्याना ही कींिा्े दे ण्यात आली व सदरहू िचतग् परू
ु ष
चालवत असल्याने सींगनमताने कींिा्े ददल्यामळ
ु े रुपये ४ हिार ८०० को्ीींचा
गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िालपवकास सेवा (आयसीडीएस) माध्यमातील सवय परु वठा
ठे केदाराींकडून नव्हे तर ग्रामीण समद
ु ाय स्वयींम सहाय्य ग् व मदहला

ग्ामा्यत करण्यात यावा असे मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदे श असताना ते
डावलन
ू खािगी ठे केदाराींना ही कामे ददलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, मद्यननभमयती क्षेिातील “भलकरब्यानर” एनव्हे ग्रप
ु चे अशोक
िैन, सनतश मड
ुीं ,े चारूदत्त पालवे हे डायरे क््र असलेल्या कींपन्याींना उक्त

कींिा्े दे ण्यात आल्याने सत्तेचा दरू
ु पयोग करून हा गैरव्यवहार करण्यात
आला आहे, हे खरे आहे काय,

65

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग
सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या अींतररम आदे शानस
ु ार
ददनाींक ८ माचय, २०१६ च्या ननपवदा प्रकक्रयानस
ु ार ननवड झालेल्या १८ मदहला

मींडळ/िचतग्/मदहला सींस्था याींना THR परु वठयाचे काम मींिूर करण्यात
आलेले आहे . त्यामध्ये १) महालक्ष्मी मदहला गह
ृ उद्योग व िाल पवकास

िहुउद्देशीय औद्योधगक सहकारी सींस्था, नाींदेड, २) व्यींक्े श्वरा मदहला
औद्योधगक उत्पादन सहकारी सींस्था मयाय., उद्गीर, ३) महाराषर मदहला
सहकारी गह
ृ उद्योग सींस्था, धुळे या सींस्थाींचाही समावेश आहे .

(२) ई-ननपवदे व्दारे ननवड केलेल्या १८ मदहला मींडळ/ िचतग्/ मदहला सींस्था

याींना मा. सवोच्च न्यायालयाने िोगस ठरपवल्याचे कोणतेही आदे श पारीत
केलेले नाहीत. कोणत्याही िचतग्/ मदहला सींस्थेमध्ये परु
ु ष सदस्य नाहीत.

(३) ननपवदा प्रकक्रया ही पण
य णे मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ू प
ु ार
मदहला मींडळ / िचतग्/ मदहला सींस्था याींच्यासाठी रािपवण्यात आली तसेच
खािगी परु वठाधारकास ननपवदा िरण्यास मज्िाव करण्यात आला होता.
(४) हे खरे नाही.

(५) व (६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोंड उमेर (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्र
रात्रीच्या िेळी सुरु ठे िण्याबाबि
(५९)

*

३४४०३ श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप : सन्माननीय सािवजतनि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोंड उमेर (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथील प्राथभमक आरोग्य केंद्र
रािीच्या वेळी िींद असते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े या प्राथभमक आरोग्य केंद्राच्या पररसरातील गावात
रािी एखादा अपघात, पवींचू, सपयदींश झाल्यास ककीं वा गियवती माताींच्या

प्रसत
ू ीसाठी रुग्णाींना सींगमेश्वर येथील शासकीय दवाखान्यात न्यावे लागते
त्यामळ
ु े त्याींच्या िीवाला धोका ननमायण होतो, हे ही खरे आहे काय,

66

(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

या

दठकाणी

रािीच्यावेळी रुग्णाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेता सदर प्राथभमक आरोग्य

केंद्र रािीच्या वेळीही सरु
ु ठे वण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.

(२) हे अींशत: खरे आहे . अत्यवस्थ रुग्णाींना प्रथमोपचार करुन सींदभियत करावे
लागते.

(३) सदर प्राथभमक आरोग्य केंद्रातील ननयींिण कक्ष २४ तास काययरत

ठे वण्यात आलेला आहे . पवींचूदींश, सपयदींश, प्रसत
ु ी या प्रकारच्या रुग्णाींची

मादहती ननयींिण कक्षास प्राप्त झाल्यानींतर सदर कक्षातील कमयचाऱयामा्यत
वैद्यकीय अधधकाऱयाींना तात्काळ िोलापवण्यात येत.े वैद्यकीय अधधकारी
रुग्णाींवर उपचार करतात व आवश्यकता िासल्यास रुग्णाींना सींदभियत केले
िाते.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शशिाजीनगर (जज.पुणे) येथील बालसुधारगह
ृ ाि मुलाांचे
लैंधगि शोषण झाल्याबाबि

(६०)

*

३२६०५ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, आकिव.अनांि गाडगीळ : सन्माननीय

मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भशवािीनगर (जि.पण
ु े) येथे शासनाच्या िालसध
ु ारगह
ृ ात ई-लननंगच्या

पडद्यावर अजश्लल धचि्ीत दाखवन
ू मल
ु ाींचे लैंधगक शोषण केल्याचा प्रकार
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आयक्
ु त, मदहला व िालकल्याण, आयक्
ु त,
अपींग कल्याण (पण
ु े) व जिल्हाधधकारी पण
ु े याींना ददनाींक १४

क््ोिर,

२०१६ रोिी वा त्यासम
य
ु ारास मादहती ददली असता, अधधका-याींनी याकडे दल
ु क्ष
केल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) तसेच सदर िालसध
ु ारगह
ृ ाींच्या गैरव्यवस्थेिाित व ररक्त पदाींिाित

लोकप्रनतननधीींनी मा. मख्
ु यमींिी याींना ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली आहे

काय,

त्यानष
ीं ाने सींिधीं धत दोषीींवर कारवाई करणे व ररक्त पदे िरण्यािाित
ु ग
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) दै ननक केसरीच्या ददनाींक ३/५/२०१७ व ददनाींक
४/५/२०१७ च्या अींकामध्ये अशा आशयाचे वत्ृ त प्रसाररत झाले आहे . तसेच
यािाित

सहयाद्री

आददवासी

पवकास

प्रनतषठान

िालकाश्रम,

पळस्ीका

ता. आींिेगाव जि पण
ु े याींनी आयक्
ु त मदहला व िाल पवकास आयक्
ु तालय,
पण
ु े याींचेकडे तक्रार केली आहे .
(२) नाही.

(३) भशवािीनगर (जि.पण
ु े) येथील िालसध
ु ारगह
ृ ाच्या गैरव्यवस्थेिाित मींिी

महोदयाींना लोकप्रनतननधीकडून ददनाींक ३१/०५/२०१७ चे लेखी ननवेदन ददले
आहे .

(४) मल
ु ाींचे लैंधगक शोषण केल्याच्या प्रकरणी भशवािीनगर पोभलस स््े शन
येथे गन्
ु हा क्र १५४/२०१७ दाखल करण्यात आला असन
ू पोलीस तपास चालू
आहे

व

सहयाद्री

आददवासी

पवकास

प्रनतषठान

िालकाश्रम,

पळस्ीका

ता. आींिेगाव जि पण
ु े याींनी घेतलेले आक्षेप व केलेली तक्रार यास अनस
ु रुन
आयक्
ु त मदहला व िाल पवकास आयक्
ु तालय, पण
ु े याींनी सवयसमावेशक

चौकशी करीता बिसदस्यीय सभमती नेमली आहे . तसेच ननरीक्षणगह
ृ ाींतील
ररक्त पदे पढ
ु ील आदे शापयंत िाहय यींिणेमा्यत (Out source)
िरण्याकरीता

आयक्
ु तालयस्तरावरुन

ननरीक्षणगह
ृ ाींना कळपवण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

ददनाींक

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

१४/७/२०१७

अन्वये

सवय
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नागपूर येथे मुलीांसाठी असलेल्या सुधारगह
ृ ाची
दरू िस्था झाल्याबाबि

(६१)

*

३२९२१ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राषरीय मानवाधधकार आयोगाच्या पवशेष प्रनतननधीनी नागपरू येथे

मल
ु ीींसाठी असलेल्या सध
ु ारगह
ु ारास
ृ ास ददनाींक १५ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
िे् ददली असता, सदर सध
ु ारगह
ृ ाची दरू वस्था झाल्याचे ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सध
ु ारगह
ृ ात कोणकोणत्या िािीींचा अिाव असल्याचे
ननदशयनास आले आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू येथील

मल
ु ीींच्या सध
ु ारगह
ृ ाची दरू वस्था दरू करुन त्याींना सोई सपु वधा परु पवण्यािाित
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) नाही.
राषरीय

मानवाधधकार

आयोगाच्या

प्रनतननधीींनी

शासकीय

मल
ु ीींचे

ननरीक्षणगह
ृ /िालगह
ृ , क्ोल रोड, नागपरू या सींस्थेस िे् दे ऊन अहवाल ददला
आहे .

(२) सदर अहवालामध्ये सींस्थेतील सरु क्षा व्यवस्था, कमी कमयचारी वगय व
कमी अनद
ु ान यािाित िाषय करण्यात आले आहे .

(३) सींस्थेत, सी.सी.द्.व्ही. कॅमेरे लावले आहे त, ‘अक्षयपाि’ या सींस्थेकडून

मल
ु ीींना चाींगले, सकस, साजत्वक व पररपण
ू य आहार परु पवण्यात येत आहे,

सींस्थेच्या कामकािासाठी एकूण १३ पदे मींिूर आहेत. सन २०१७-१८ या
आधथयक वषायसाठी एकाजत्मक िाल सींरक्षण योिनेंतगयत अनद
ु ानाचा पदहला
हप्ता सींस्थेस पवतररत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे नाांद्रे (िा.शमरज, जज.साांगली) येथील
क्षारपड जमीन वििासाबाबि
(६२)

*

३२१३८ अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे नाींद्रे (ता.भमरि, जि.साींगली) येथील क्षारपड िमीन पवकासासाठी

ददनाींक १४ एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास २६ शेतकऱयाींनी स्वत:ला
गाडून घेण्याचे आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर गावातील क्षारपड िभमनीचा पवकास
करणेिाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

साींगली जिल््यातील वाळवा, पलस
ू व भमरि तालक्
ु यातील क्षारपड

क्षेि सध
ु ारणा करणेिाित रुपये ५२९२.१० लक्ष रकमेचा प्रस्ताव मख्
ु य
अभियींता, लघु भसींचन (िलसींधारण)

पण
ु े

याींचे पि

िा.क्र.प्रशा-२/१८१/

सन २०१७ ददनाींक ०७/०१/२०१७ अन्वये िलसींधारण पविागास सादर करण्यात
आला आहे . सदर प्रस्तावामध्ये मौिे नाींद्रे ता.भमरि या गावाचा समावेश
करण्यात आला होता.

परीं तु ददनाींक ०४/०२/२०१७ रोिीच्या प्रधान सधचव (कृषी) याींचे
अध्यक्षतेखाली झालेल्या िैठकीत िलसींपदा पविागाच्या लािक्षेिातील क्षारपड

िमीन सध
ु ारणा करणेची ििािदारी िलसींपदा पविाग याींची असल्याचे सधू चत
केले. मौिे नाींद्रे हा िाग कोणत्याही प्रकल्पाच्या लािक्षेिातील नसन
ू सदर

क्षेि वसींतदादा सहकारी साखर कारखान्याच्या काययक्षि
े ातील उपसा
भसींचनाींतगयत आहे . त्यास्तव ददनाींक ८ िल
ु ,ै १९८१ च्या शासन ननणययानस
ु ार
चर योिनाींचे सवेक्षण मागणीनींतर िलसींपदा पविागाद्वारे करण्यात येते व
चर योिनाींची अींदािपिके लािधारकाींना दे ण्यात येतात व चर िाींधणीचे काम
लािधारकाींनी स्वखचायने करणे अपेक्षक्षत आहे . यािाित सींिधीं धताींना ददनाींक
०५/१२/२०१६ च्या पिान्वये कळपवण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पुणे जजल्हयािील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रामधील डॉक्टर
(६३)

*

रजेिर असल्याबाबि

३४३९१ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल्हयातील ९६ प्राथभमक आरोग्य केंद्रामधील ४८ डॉक््र पवपवध
कारणाींनी वषयिरापासन
ू रिेवर असल्याने जिल्हयातील आरोग्य सेवेवर ताण
पडत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार रिेवर असलेल्या ४८ डॉक््राींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशतः खरे आहे ,
पण
ु े

अधधकाऱयाींच्या
भशक्षणासाठी

जिल््यातील
४७

९६

प्राथभमक

ररक्त पदाींपक
ै ी

गेल्यामळ
ु े,

२३

आरोग्य

केंद्रातील

वैद्यकीय अधधकारी

सेवाननवत्ृ ती/रािीनामा

इ.

कारणाींमळ
ु े

वैद्यकीय

पदव्यत्ु तर
१७

तर

अनधधकृत गैरहिरीमळ
ु े ७ पदे ररक्त आहे त. तथापप, ज्या प्राथभमक आरोग्य
केंद्रामध्ये दोन्ही वैद्यकीय अधधका-याींची पदे ररक्त आहे त त्या दठकाणी अन्य
प्राथभमक

आरोग्य

केंद्रातील

वैद्यकीय अधधकाऱयाींमा्यत

उपलब्ध करुन ददल्या िात आहे त.

वैद्यकीय सेवा

(२) होय, जिल्हा पररषद व उपसींचालक स्तरावर आढावा घेऊन चौकशी

करण्यात आली आहे . अनधधकृत गैरहिर असणाऱया १ वैद्यकीय अधधकारी
याींनी सेवेमध्ये पन्
ु हा रुिू करुन घेण्याची पवनींती केली असन
ू त्यािाित
काययवाही

सरु
ु

आहे .

तसेच

इतर

६

वैद्यकीय

अधधका-याींच्या

सेवा

समाप्तीिाितच्या प्रस्तावावर उपसींचालक व जिल्हा पररषद स्तरावर काययवाही

सरु
े या वैद्यकीय अधधकाऱयाच्या
ु आहे . तसेच पदव्यत्ु तर भशक्षणासाठी गेलल्

िागी नव्याने वैद्यकीय अधधकारी याींची ननयक्
ु ती दे ण्याची काययवाही सरु
ु
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
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विक्रमगड िालुक्यािील (जज.पालघर) दे हरजी मध्यम शसांचन
प्रिल्पािील पाणी स्थातनिाांना आरक्षक्षि िरुन दे ण्याबाबि

(६४)

*

३४२०७ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पवक्रमगड तालक्
ु यातील (जि.पालघर) आददवासी िागात भसींचनासाठी
राखून

ठे वलेले

दे हरिी

मध्यम

प्रकल्पाचे

पाणी

शासनाने

वसई-पवरार

महानगरपाभलकेस पपण्यासाठी हस्ताींतरीत केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने महानगरपाभलकेसमवेत केलेल्या करारात सदर
िागातील शेतकरी व नागरीकाींना पपण्यासाठी, भसींचनासाठी पाणी उपलब्ध
करुन दे ण्यासींदिायत राखीव तरतद
ू केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आददवासी िागातील

शेतकरी व नागररकाींना पपण्यासाठी, भसींचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन
दे ण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, सदर प्रकल्पात पन
ु वयभसत होणाऱया गावाींसाठी धोरण आखन
ू
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) शासन ननणयय ददनाींक ०४/०३/२०१४ अन्वये दे हरिी

मध्यम प्रकल्पातन
ू वसई-पवरार महानगरपाभलकेसाठी पपण्याच्या कारणास्तव
पाणी आरक्षक्षत करण्यात आल्यामळ
ु े भसींचनासाठी तरतद
ू नाही.
(२) नाही.

वसई पवरार शहर महानगरपाभलका व शासन याींचे समवेत अींनतम

करारनामा करण्याची काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
महाराषर

शासन,

िलसींपदा

सींकीणय-२०१४/प्र.क्र.६८/१४/मध्यम

प्रकल्प,

पविाग,

शासन

मि
ुीं ई-३२

ननणयय

ददनाींक

क्रमाींक

०४/०३/२०१४

अन्वये दे हरिी मध्यम प्रकल्पातन
ू ६९.४२ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा वसई पवरार
शहर

महानगरपाभलकेच्या

पपण्याच्या

पाण्यासाठी

व

२३.८०

द.ल.घ.मी.

मध्यम

प्रकल्प

पपण्याच्या

पाणीसाठा राखीव (Carry over) ठे वण्यास मान्यता ददलेली आहे .
(३)

उपरोक्त

शासन

ननणययानस
ु ार

दे हरिी

पाण्यासाठी आरक्षक्षत केला असल्याने भसींचनासाठी तरतद
ू नाही.
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(४) प्रचभलत शासन ननयमानस
ु ार प्रकल्पाच्या िाधधत गावाींचे पन
ु वयसन
करण्याचे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िडगाांि (िा.सािनेर, जज.नागपूर) येथे लेबर िॉडवमध्ये भरिी झालेल्या
मदहलेस रुग्णालयािून बाहे र िाढल्याबाबि
*

(६५)
३१३०१ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया,
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) वडगाींव (ता.सावनेर, जि.नागपरू ) येथील मदहला ६ तासापव
ू ी िन्मलेल्या

िाळाला घेवन
ू उपचाराकरीता इींददरा गाींधी वैद्यकीय रूग्णालय (मेयो) येथे

लेिर वाडायत िरती झाली असता मेयोच्या डॉक््राींनी उपचार न करता
िळििरीने िाहे र काढल्याने सदर मदहलेला व्हराींडयात राि काढावी लागल्याचे
ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन सींिधीं धत दोषी
डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सािारा जजल््यािील धरणग्रस्िाांच्या प्रलांबबि
मागण्या पूणव िरण्याबाबि

(६६)

*

३३७१७ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल्हयातील तारळी, वाींग, मराठवाडी, मोरणा, गरु े घर, उत्तरमाींड

आणण मदहींद मध्यम धरणग्रस्ताींचे वीि, पाणी पयाययी िभमनी इ. प्रश्न
अदयाप प्रलींबित आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या धरणग्रस्ताींचे प्रलींबित प्रश्न ननकाली लागावेत यासाठी
मा.पालकमींिी याींनी उच्चस्तरीय िैठकीत सींिधीं धत अधधका-याींना सच
ू ना केल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा. पालकमींिी याींच्या सच
ू नाींनस
ु ार सदर धरणग्रस्ताींचे प्रश्न
ननकाली काढण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय,
(३)

मा.राज्यमींिी,

अध्यक्षतेखाली

पन
ु वयसनािाित’’

िलसींपदा,

ददनाींक

महसल
ू

िलसींधारण

२५/०४/२०१७
व

पन
ु वयसन

रोिी

आणण

‘‘वाींग

सींसदीय

पविागातील

कायय

मराठवाडी
अधधकारी

याींचे

धरण

तसेच

प्रकल्पग्रस्त प्रनतननधी याींचेसमवेत िैठक सींपन्न झाली. सदरहू िैठकीत
मा.राज्यमींिी महोदयाींनी धरणग्रस्ताींचे प्रश्न ननकाली काढण्यासाठी काययवाही
तातडीने करणेिाित ननदे श ददले आहे त. यािाितची काययवाही महसल
व
ू
पन
ु वयसन पविागामा्यत प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नाशशि जजल््याि राष्ट्रीय बाल स्िास््य िायवक्रमाांिगवि िाहन सेिा
पुरविण्याच्या िांत्राटाि अतनयशमििा झाल्याबाबि
(६७)

*

३१२८८ श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,

श्री.हे मि
ां
टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय

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

(१) नाभशक जिल््यातील राषरीय िाल स्वास्र्थय काययक्रमाींतगयत सन २०१६-१७

च्या कींिा्ी वाहन सेवा परु पवण्याच्या कींिा्ात मोठया प्रमाणात अननयभमतता

झाल्याची तक्रार मा. लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १८ माचय, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास मा.सावयिननक आरोग्य मींत्र्याींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

सदर

तक्रारीन्वये

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

चौकशीनस
ु ार सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

काय,

(३) तसेच पाि सींस्थेस काम दे णेिाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे .

(२) मा.लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ाने उपसींचालक, आरोग्य
ु ग
सेवा, नाभशक, याींच्यास्तरावरुन सदर तक्रारीिाित सखोल चौकशी करुन
स्वयींस्पष् अभिप्राय दे ण्यािाित कळपवण्यात आले आहे.

(३) ई-ननपवदे तील न्यन
ु तम दर धारक सींस्था याींना परु वठा आदे श दे ण्यात
आले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपूर येथे अपघाि विभागाचे
प्रिेशद्िार बांद असल्याबाबि

(६८)

*

३३१२२ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालय (मेडीकल) नागपरू मध्ये अपघात

पविागाचे प्रवेशद्वार सरु क्षेच्या कारणास्तव िींद असल्याचे माहे एपप्रल, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान िींद असल्याने सवयसाधारण रुग्ण व नातेवाईकाींना
गैरसोयीचे ठरत असन
ू रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे काय,

(२) असल्यास, मेडडकलमध्ये पास भसस््ीम सरु
ु केल्याने अध्यायपेक्षा िास्त

रुग्णाींच्या नातेवाईकाींना उघडयावर रहावे लागत असन
ू लाखो रुपये खचय करुन
िाींधण्यात आलेले प्रनतक्षालय ररकामे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्ण व त्याींच्या

नातेवाईकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयाि िायवरि असलेल्या
तनिासी डॉक्टराांच्या सुरक्षेिररिा अधथवि िरिूद िरण्याबाबि
(६९)

*

३२२२० श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयात काययरत असलेल्या

ननवासी डॉक््राींच्या सरु क्षेसाठी राज्य शासनावर रुपये ३४ को्ीचा अनतररक्त
िार पडणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ननवासी डॉक््राींना सरु क्षा परु पवण्याचा ननणयय घेतला
तरी काही दठकाणी अिन
ू ही हल्ले होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डॉक््राींच्या सरु क्षेसाठी

नपवन आधथयक तरतद
ू करण्यािाित तसेच डॉक््राींवरील हल्ले रोखण्यािाित
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) ददनाींक ३० माचय, २०१७ रोिीच्या शासन ननणययान्वये शासकीय वैद्यकीय
महापवद्यालय

आणण

सींलजग्नत

रूग्णालयाींमधील

सल्लागार सभमती गठीत करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

डॉक््राींच्या

सरु क्षेिाित
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माणगाांि (जज.रायगड) िालुक्यािील रुग्णालयाि िैद्यिीय
अधधिाऱ्याांची पदे ररक्ि असल्याबाबि

(७०)

*

३३३१९ श्री.प्रविण दरे िर, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :

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

(१) माणगाींव (जि.रायगड) तालक्
ु यातील रुग्णालयात वैद्यकीय अधधकाऱयाींची
पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यािाित लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १९ एपप्रल, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास मा.सावयिननक आरोग्य मींिी याींच्याकडे पिव्यवहार करुनही
कोणतीही काययवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच रायगड जिल््यातील जिल्हा सामान्य रूग्णालय, प्राथभमक आरोग्य
केंद्र, दवाखाने इत्यादी पविागातील पदे ररक्त असल्याने जिल््यातील रूग्ण

सेवेवर पवपररत पररणाम झाल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहे त,
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार ररक्त पदे िरण्यािाित कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे .

रायगड जिल््यातील माणगाींव तालुक्यामध्ये वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ

सींवगायची एकुण २६ पदे मींिरू असन
ू त्यापैकी १९ पदे िरलेली व ७ पदे ररक्त आहे त.
उप जिल्हा रुग्णालय, माणगाींव येथे राषरीय आरोग्य अभियानाींतगयत आय.पी.एच.एस.
खाली िधधरीकरणतज्ञ, अजस्थव्यींगतज्ञ, िनरल सियन व दीं तशल्यधचककत्सक ्या
पवशेषज्ञ वैद्यकीय अधधकाऱयाींच्या सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त.

उपलब्ध वैद्यकीय अधधकारी व कमयचारी याींच्याकडून रुग्णाींना आवश्यक

रुग्ण सेवा परु पवण्यात येत असन
ू रुग्णाींची गैरसोय होऊ ददली िात नाही.
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(२), (३) व (४) हे अींशतः खरे आहे ,
ननवेदने प्राप्त झालेली आहे त. तथापप, वैद्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्रेड पे.
रु.५४००) सींवगायची ररक्त पदे रायगड जिल्हाधधकारी याींच्यामा्यत वाक-इन-इीं्रव््यूने
िरण्याची काययवाही जिल्हास्तरावर सुरु असून १३ पदे िरली आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु व जजल््यािील अांगणिाडयाांमधील
बालिाांच्या दध
ु रव आजाराांबाबि

(७१)

*

३१०४८ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भसींधुदग
ु य जिल््यातील अींगणवाडयाींमधील िालकाींच्या आरोग्य तपासणीत

पवपवध प्रकारच्या दध
ु रय रोगाने आिारी असलेली सम
ु ारे ३९ िालके, अनतशय
कमी विन असलेली २४ तर कमी विन असलेली २९५ िालके आढळल्याचे
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भसींधुदग
ु य जिल््यातील िालकाींच्या आरोग्य पवकासासाठी
अींगणवाडयाींमा्यत कोणत्या उपाययोिना रािपवण्यात आल्या वा येत आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे .
भसींधुदग
ु य

जिल्हयात

माहे

मे,

२०१७

अखेर

अींगणवाडयामधील

तपासणीमध्ये दध
ु रय आिाराची एकूण २२ िालके आढळलेली आहे त. नतव्र

कमी विन असलेली सॅम िालके २४ असन
ू मध्यम कमी विन असलेली मॅम
िालके २९५ आहे त.

(२) भसींधद
ु ग
ु य जिल्हयाींतील िालकाींच्या पवकासासाठी तसेच पोषण वध्
ृ दीसाठी
खालील उपाय योिना केलेल्या आहे त.
१)

िालस्वास्थ

काययक्रमामा्यत

िालकाींची तपासणी केली िाते.

मदहन्यातन
ू

दोन

वेळा

अींगणवाडी
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२) वैदयकीय अधधकारी, प्राथभमक आरोग्य केंद्र याींच्या मा्यत प्रनत तीन
मदहन्याींनी काययक्षेिातील अींगणवाडी केंद्रातील िालकाींची तपासणी केली
िाते.

३) ह्रदय रोगाने आिारी असणाऱया िालकाींकरीता ददनाींक २९ एपप्रल रोिी

२ DEcho Camp घेण्यात आले. सदर Camp मध्ये १० िालकाींची
तपासणी करण्यात आली.

४) िालरोग तज्ञाींकडून अशा मल
ु ाींची तपासणी करण्यात येत.े

५) ६ मदहने ते ३ वषय वयोग्ातील िालके, गरोदर मदहला व स्तनदा

माताींना घरपोच आहार (THR) ददला िातो. तसेच ६ मदहने ते ६ वषय
वयोग्ातील तीव्र कमी विनाच्या िालकाींना अनतररक्त आहार ददला
िातो.

६) ३ वषय ते ६ वषय वयोग्ातील िालकाींना गरम तािा आहार ददला िातो.

७) जिल्हा रुग्णालयामध्ये तीव्र कमी विन असलेल्या (सॅम) श्रेणीतील
िालकाींसाठी पोषण पन
ु वयसन केंद्र (एनआरसी) स्थापन करण्यात आलेले
असन
ू सदर एनआरसी केंद्रात िालकाींना दाखल करुन उपचार केले
िातात.

८) जिल्हा पररषद स्वउत्पन्नातन
ू मदहला व िाल पवकास १० ्क्के सेस
ननधीतन
ू पवशेष आहार म्हणून आयनय भसरपचा लाि ददला िातो.

वरीलप्रमाणे उपाययोिना आरोग्य पविाग व मदहला व िाल पवकास

पविाग, जिल्हा पररषद, भसींधुदग
ु य तसेच अींगणवाडी केंद्रामधून ननयभमत
करण्यात येत आहे .
आहे .

दध
ै ी ११ िालकाींची शस्िकक्रया झालेली
ु रय आिाराची एकूण २२ िालकाींपक

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे पोटे गाि (िा.िरमाळा, जज.िोल्हापूर) येथे िोल्हापुरी पद्धिीच्या
*

(७२)

बांधाऱ्याि पाणीसाठा होि नसल्याबाबि

३४३०१ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि दे शपाांडे : सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे, पो्े गाव (ता.करमाळा, जि.कोल्हापरू ) येथे सन १९९३ मध्ये
५५.९१

्ीएमसी पाणीक्षमता असणारे

३९ दरवािे असलेल्या कोल्हापरू

पद्धतीचा िींधारा िाींधण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेली २३ वषे या नदीला वारीं वार पाणी येऊनही या िींधा-यात
एकदाही पाणी साठवणक
ू केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

या

नदीवर

पाणीसाठा

करणेिाित

पो्े गाव,

िाळे वाडी,

तर्गाव, नीलि, पोथरे , बि्रगाव या गावातील लोकाींनी वारीं वार क्षेबिय
अधधका-याकडे लेखी ननवेदने ददली आहे त, हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

या

नदीवरील

िींधाऱयावर तात्काळ दरवािे िसवन
िपवषयात नदीतील पाणी साठवणक
ू
ू
करणेिाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धगरीष

महाजन

:

(१)

मौिे

पो्े गाव

येथे

३९

५५.९१ द.ल.घ.्ू क्षमतेचा को.प.िींधारा िाींधण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.
सन

१९९३-९४

ते

२०१०-११

या

कालावधीत

गाळयाचा

को.प.

व

िींधा-यात

पाणीसाठा करण्यात आला होता. सन २०१२-१३ पासन
ू करमाळा तालक्
ु यात
अल्प पियन्यमान झाल्याने सीना नदीत परु े सा पवसगय न आल्याने सदर
कोल्हापरू पध्दतीच्या िींधा-यात पाणी साठवणक
ू झालेली नाही.
(३) होय.

(४) यावषी नदीतील पाणी प्रवाहाच्या उपलब्धतेनस
ु ार पाणी अडपवण्याचे
ननयोजित आहे . त्यासाठी आवश्यक ती दरू
ु स्ती करणे व दरवािे उपलब्ध
करण्याची काययवाही क्षेबियस्तरावर चालू आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-------------------
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राज्यािील मिीमांद ि अन्द्य मुलाांसाठी बालसुधारगह
ृ े चालविणाऱ्या
सांस्थाांना ददल्या जाणाऱ्या अनद
ु ानाबाबि
(७३)

*

३१४१४ श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद

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

(१) राज्यातील मतीमींद तसेच अन्य मल
ु ाींसाठी िालसध
ु ारगह
ृ े चालपवणा-या

सींस्थाना ददल्या िाणा-या अनद
ु ानात शासनाने ददनाींक १ एपप्रल, २०१७ पासन
ू
दप्ु प्ीहून वाढ करावी असा आदे श मा.मि
ुीं ई उच्च न्यायालयाने ददल्याचे माहे
एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िालसध
ु ारगह
ु ाींमध्ये प्रत्येकी दरमहा २ हिार व
ृ ातील मल
प्रशासकीय खचायसाठी रुपये ५००/- दयावे असे मा. न्यायालयाने साींधगतले
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार

शासनाने

िालसध
ु ारगह
ु ान दप्ु प्ीने वाढपवण्यािाित कोणती काययवाही केली वा
ृ ाींचे अनद
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय.

िनदहत याधचका क्र. १८२/२०१० ही याधचका ननकाली काढताना

ददनाींक ७/४/२०१७ रोिीच्या ननदे शामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने सहायक
अनद
ु ानात वाढ करणेिाित शासनास ननदे श ददले आहे त.
(२) नाही.

मा. उच्च न्यायालयाचे मतीमींद िालगह
ृ ाींसाठी रूपये २०००/- प्रनत

प्रवेभशत प्रनत माह तर रूपये १५००/- प्रनत प्रवेभशत प्रनत माह सवयसाधारण

िालगह
ृ ाींसाठी व इतर प्रशासकीय खचायसाठी रूपये ५००/- इतकी वाढ करावी
असे ननदे श आहे त.

(३) शासनाच्या पवपवध पविागाींतगयत चालपवण्यात येणाऱया अनद
ु ाननत ननवासी
पवद्यार्थयांच्या

मा.न्यायालयाच्या

पररपोषण

ननदे शापव
ू ीच

अनद
ु ानात

शासनाच्या

वाढ

करण्यासाठीची

पवचाराधीन

होती.

िाि

त्यानस
ु ार

सामाजिक न्याय व पवशेष सहाय्य पविागाच्या शासन ननणयय ददनाींक
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१/३/२०१६ अन्वये सामाजिक न्याय व पवशेष सहाय्य पविाग, आददवासी

पवकास पविाग, मदहला व िालपवकास पविाग याींच्या अींतगयतच्या अनद
ु ाननत
ननवासी सींस्थाींना दे ण्यात येणाऱया पररपोषण अनद
ु ानात वाढ करण्यासाठी
मख्
ु य सधचव याींचे अध्यक्षतेखाली अ्यासग्ाची नेमणक
ू करण्यात आलेली
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भांडारा जजल्हयाि मदहलाांिरीिा १०० खाटाांचे
स्त्री रुग्णालय उभारण्याबाबि
(७४)

*

३३३०२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िींडारा जिल्हयात ६ तालक
ु े व ६६८ गावाची लोकसींख्या १३ लाख असन
ू
िींडारा येथे असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात नागररक उपचाराकररता येतात,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात मदहलाींकरीता रुग्णसेवा अल्प असल्यामळ
ु े

मदहला रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , प्रसत
ू ीकररता आलेल्या मदहला दगावल्याचे
प्रकारही येथे घडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िींडारा जिल्हयात मदहलाींकरीता १०० खा्ाींचे स्वतींि स्िी
रुग्णालय असावे याकरीता लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींिी याींचेकडे माहे
एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

जिल्हा रुग्णालय, िींडारा येथे मदहला रुग्णाींची गैरसोय होत नाही

परीं तू सवय प्रकारचे वैद्यकीय उपचार करण्यात येतात.
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(३) होय, हे खरे आहे .

(४) शासन ननणयय ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ अन्वये िींडारा जिल्हयासाठी

१०० खा्ाींचे स्िी रुग्णालय मींिुर करण्यात आले आहे . या रुग्णालयासाठी
शासन ननणयय ददनाींक ०७ िल
ु ,ै २०१७ अन्वये रुपये ४३.८५ को्ी च्या
िाींधकामास प्रशासकीय मान्यता ददली आहे . ननधी उपलब्धतेिाित काययवाही
सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िळां ब (जज.उस्मानाबाद) पांचायि सशमिीच्या आिाराि असलेल्या
(७५)

*

िमवचारी तनिासस्थानाची दरू िस्था झाल्याबाबि
३३६९६ श्री.सजु जिशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कळीं ि (जि.उस्मानािाद) पींचायत सभमतीच्या आवारात असलेल्या कमयचारी

ननवासस्थानाची दरू वस्था झाली असन
सदर इमारतीतील कमयचारी िीव
ू

धोक्यात घालन
राहत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ू
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींचायत सभमतीच्या मान्यताप्राप्त आकृतीिींधानस
ु ार काययरत
असणा-या कमयचा-याींच्या तल
ु नेत उपलब्ध असलेली ननवासस्थाने कमी पडत
असन
ू

सदर

ननवासस्थाने

मोडकळीस

आलेली

असल्याने

िाडयाच्या घरात रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

कमयचा-याींना

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

आले,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

अनतररक्त

ननवासस्थाने

उिारण्यािाित

व

दरू वस्थेतील ननवासस्थानाींची दरु
ु स्ती करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) अींशत: खरे आहे , तथापप, सद्य:जस्थतीत त्या
दठकाणी कोणतेही कमयचारी रहात नाहीत.
(२) हे खरे आहे .
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(३) व (४) जिल्हा पररषदे कडून पींचायत सभमती, कळीं ि करीता अनतररक्त
ननवासस्थाने उिारण्यािाित कोणताही प्रस्ताव शासनास अद्याप प्राप्त

झालेला नाही. कळीं ि पींचायत सभमतीच्या ननवासस्थानाच्या दरु
ु स्तीचा प्रस्ताव

ददनाींक १९/०७/२०१७ रोिीच्या पिान्वये शासनास प्राप्त झाला असन
ू त्याची
छाननी सरु
ु आहे .

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

िेळापत्रिाआधीच उजनी धरणािन
ू पाणी सोडून
पाण्याचा अपव्यय िेल्याबाबि

(७६)

*

३१२२४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ांु ,े

श्री.हे मि
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमिी हुस्नबानू
खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) उिनी धरणातन
ू ददनाींक ३१ माचय, २०१७ पयंत ३९ ददवस शेतीसाठी
पाणी सोडल्यानींतर पढ
ु ील पाण्याच्या आवयतनासाठी ददनाींक १०/०४/२०१७ रोिी

ककीं वा त्यासम
ु ारास मागणी केल्यानींतर तािडतोि ददनाींक ११/०४/२०१७ रोिी
उिनी धरणातन
ु शेतकऱयाींना आवश्यकता नसताना पाणी सोडण्यात आले

त्यामळ
ु े पाण्याचा अपव्यय झाला असे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा
मींिी

याींना ददनाींक

१४/०६/२०१७

रोिी वा

त्यासम
ु ारास

प्रधान सधचव,

पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता पविाग याींना ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेदन आणण त्यासींदिायतील तक्रारीचे स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानष
ीं ाने सींिधीं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. मा. श्रीमती पवद्या चव्हाण, पव.प. स. याींनी
मा. मींिी (िलसींपदा) याींना ददनाींक १४/४/२०१७ रोिी ननवेदन ददलेले आहे .
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(२)

शेतासाठी

पाण्याची

आवश्यकता

३०

एपप्रल

ते

मे

च्या

पदहल्या

आठवडयात असताना, ११ एपप्रल व त्यादरम्यान अनावश्यक पाणी सोडले
आहे . त्यामळ
ु े मे अखेर ककीं वा पाऊस लाींिल्यास पाणी कमी पडेल, अशा आशयाचे
ननवेदन आहे,
(३) कालवा आवतयनासाठी परु े शा दािाने पवसगय प्राप्त होण्यासाठी, सोलापरू

शहरासाठी पपण्याचे पाणी भिमा नदीत सोडण्यापव
ू ी कालवा आवतयन सरू
ु
करणे आवश्यक होते. कारण सोलापरू शहरासाठी नदीमध्ये पाणी सोडल्यानींतर
िलाशयातील

पाणी

झपा्याने

कमी

होणार

होते.

त्याकरीता

ददनाींक

१०/४/२०१७ पासन
ू मा. अध्यक्ष, महाराषर कृषणा खोरे पवकास महामींडळ, पण
ु े
याींच्या परवानगीने कालवा आवतयन सरू
ु केले होते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभणी जजल्हयािील जलयक्
ु ि शशिार अशभयानािील गैरप्रिाराांबाबि
(७७)

*

३३८९४ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९१० ला

ददनाांि ३० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिींतरु व सेलू तालक्
ु यातील िलयक्
ु त भशवार अभियानाींतगयत करण्यात
आलेल्या भसमें ् नाला िाींधकामाची कामे ज्या यींिणेने केली त्याच यींिणेकडून
चौकशी करून गैरप्रकार दडपण्याचा प्रकार करण्यात आल्याने मा. िलसींपदा
मींिी याींनी इतर ताींबिक अधधकाऱयाींकडून अहवाल सादर करण्याचे आदे श

पविागीय आयक्
ु त याींना सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ददलेले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परिणी जिल्हयातील मागील ३ वषायत झालेले िलयक्
ु त
भशवार अभियानाची िहुताींशी कामे, अधधकारी, कींिा्दार व यींिणा याींनी
सींगनमताने केल्याने, त्या कामाची चौकशी सेवाननवत्ृ त न्यायाधीश
पथकामा्यत करण्यात यावी अशी मागणी लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१६
मध्ये

वा

त्यादरम्यान

पविागीय

आयक्
ु त,

ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

औरीं गािाद

याींच्याकडे लेखी
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(३) तसेच िलयक्
ु त भशवार अभियानाींतगयत पाथरी तालक्
ु यातील डोंगरगाव

१ व २ तसेच झरी येथील क्र.३ व जिींतरू तालक्
ु यातील चारठाणा येथील क्र.५
हे भसमें ् िींधारे कींिा्दार व लघप
ु ा्िींधारे पविागातील अधधकारी याींनी
िागीदारीत

केल्याने

त्या

सवय

िींधाऱयाींची

ताींबिक

चौकशी

िलसींधारण

पविागाच्या राज्यस्तरीय दक्षता व गण
ु ननयींिण पथकामा्यत करण्यात यावी
अशी मागणी पाथरी येथील सामाजिक काययकत्यांनी जिल्हाधधकारी परिणी
याींच्याकडे सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर कामात पारदशयकतेचा व दिेदारपणाचा अिाव ियस्त
यींिणेच्या तपासण्यािाितची सींशयास्पद जस्थती व इतर प्रकरणाींची चौकशी
करण्यािाितचे आदे श मा.िलसींधारण मींिी याींनी जिल्हाधधकारी, परिणी याींना
ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

वरील

तक्रारीवरून

जिल्हाधधकारी

परिणी

व

ननवत्ृ त

न्यायाधीशाींच्या पथकामा्यत िलयक्
ु त भशवार अभियानाच्या सवय कामाींची
कामननहाय चौकशी करण्यात आली आहे काय, तसेच उक्त प्रकरणी

पविागीय आयक्
ु त, औरीं गािाद याींनी सेवाननवत्ृ त न्यायाधीश तसेच सेवाननवत्ृ त
ताींबिक दिायच्या अधधकाऱयाींच्या पथकामा्यत चौकशी करण्यािाित कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(६) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने अहवाल सादर केल्याप्रमाणे दोषी
ु ग
अधधकारी, यींिणा व कींिा्दार याींच्यापवरूध्द शासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) इतर ताींबिक यींिणेकडून तपासणी करण्याचे ननदे श
मा.मख्
ु य सधचव याींनी ददले आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) अशी तक्रार आढळून आली नाही.
(४) नाही.

(५) ननवत्ृ त न्यायाधधशाींच्या पथकामा्यत चौकशी करण्यात आली नाही.
तथापप, जिल्हयािाहे रील ताींबिक अधधकारी याींचेमा्यत चौकशी करण्यात आली

आहे . तसेच ियस्थ सींस्था, वाप्कोस याींचेमा्यत सदर कामाींचे मल्
ू यमापन

करण्यात आले आहे .
(६) चौकशी अहवालावर मख्
ु य अभियींता, लघभु सींचन (िलसींधारण), पण
ु े याींचे
अभिप्राय मागपवण्यात आले आहे त.

-----------------
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(७८)

*

शासनाने िरिसूलीच्या रचनेि सुधारणा िरण्याबाबि
३४३५६ आकिव.अनांि गाडगीळ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७२९ ला

ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय वित्ि
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाला आगामी ६ वषायमध्ये ८७ हिार को्ीींचे किय ्ेडायचे असल्याने
राज्याच्या अथयव्यवस्थेवर ताण पडेल असा इशारा िारताचे ननयींिक आणण
महालेखापररक्षकाींनी (कॅग) राज्य शासनास ददला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने करवसल
ू ीच्या रचनेत सध
ु ारणा करण्यािाित कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) िारताचे ननयींिक व महालेखापरीक्षक याींचे राज्य

पवत्तव्यवस्थेवरील ३१ माचय, २०१६ रोिी सींपलेल्या वषायच्या अहवालामध्ये
नमद
ू केल्यानस
ु ार, राज्याच्या किायच्या पररपक्वतेची रुपरे खा असे दशयपवते

की, राज्याच्या एकूण किायच्या िवळपास ५१.५ ्क्के रकमेची पढ
ु ील सात
वषायत परत्ेड करायची आहे . राज्याचे किय ्ेडीचे दानयत्व २०१९-२१

दरम्यान रुपये ३७,७६१.४२ को्ी इतके असेल आणण २०२१-२३ मध्ये रुपये
४९,२६१.४२ को्ी असेल.

राज्य शासनाच्या दे शाींतगयत किायमध्ये ६६.५१% िािार किे (OMB)
चा समावेश असन
ू सदर किय परत्ेडीचा सवयसाधारण कालावधी १० वषय
असल्याने पढ
ु ील सात वषायत राज्याच्या दे शाींतगयत किायच्या ५१.५०% रकमेची
परत्ेड करणे अपेक्षक्षत आहे .

राज्य शासन पवकास कामाींसाठी प्रत्येक पवत्तीय वषायत िािार किे
(OMB) व इतर किय घेत असल्याने सदर किायची परत्ेडीची प्रकक्रया
ननरीं तर सरु
ु राहणार आहे .

(२) वस्तू व सेवा कर प्रणालीची अींमलििावणी ददनाींक १ िुल,ै २०१७ पासन
ू
सरु
ु झाली आहे . सदर प्रणालीमळ
ु े वस्तू व सेवा कर पररषदे ने भश्ारस
केल्याप्रमाणे कराची काययपद्धती अींमलात येणार आहे . राज्यामा्यत अींमलात
येणाऱया करासींदिायत अपीलामध्ये अडकलेल्या महसल
ू ािाित िलदगतीने
ननणयय घेण्याचे तसेच प्रलींबित वसल
ू ीिाित काययवाही सींिधीं धत करपविागाकडून
करण्यात येत आहे .
(३) लागू नाही.
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अमळनेर, पाचोरा, यािल, चाळीसगाि, (जज.जळगाि) िालक्
ु याि
जलयुक्ि शशिार योजनें िगवि िामे सुरु िरण्याबाबि
(७९)

*

३४२१९ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िळगाव

जिल्हयात

गेल्या

वषी

िलयक्
ु त

भशवार

अभियानाींतगयत

२३२ गावाींमध्ये झालेल्या कामाींमध्ये ३० हिार ्ी.एम.सी. िलसाठा ननमायण

होवन
ू िि
ू ल पातळी दीड मी्रने वाढून त्यामळ
ु े िवळपास ५८ हिार हे क््र
शेतिभमनीला लाि झालेला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े गेल्या वषीच्या तल
ु नेत यींदा जिल्हयातील ्ीं चाईग्रस्त
गावाींची व ्ँ करच्या सींख्येत मोठया प्रमाणात घ् झाली आहे, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

अमळनेर,

पाचोरा,

यावल,

चाळीसगाव

तालक्
ु यात अद्याप कामे सरु
ु न झाल्यामळ
ु े कामाच्या वकय

(जि.िळगाव)
डयर झालेली

नसल्यामळ
ु े कामे केव्हा पण
ू य होतील व त्यात केव्हा पाणी साचेल यािाित
शेतक-याींमध्ये शींका ननमायण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कामे त्वरीत सरु
ु
करण्यािाित आदे श जिल्हाधधका-याींना दे ण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

िलयक्
ु त भशवार अभियान सन २०१५-१६ अींतगयत अमळनेर, पाचोरा,

यावल व चाळीसगाव तालक्
ु यात ननवड केलेल्या गावामधील १०० ्क्के कामे
पण
ू य झाली आहे त.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
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मुरूड (जज.रायगड) िालुक्यािील आांबोली धरण प्रिल्पग्रस्िाांना सुधाररि
दराने जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबि

(८०)

*

३२४६५

श्री.जयांि

पाटील,

श्री.बाळाराम

पाटील :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरू
ु ड (जि.रायगड) तालक्
ु यातील आींिोली धरण लघप
ु ा्िींधारे प्रकल्पाींतगयत
उिव्या व डाव्या तीर कालव्याचे काम कींिा्दाराने ननपवदा शती व अ्ीनस
ु ार
पवदहत मद
ु तीत पण
ू य करणे आवश्यक असन
ू ही माहे िून, २०१५ पासन
ू िींद
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धरण क्षेिातल्या हिारो शेतकऱयाींना कालव्याचे पाणी न

भमळाल्याने खरीप हीं गामावरच गि
ु राण करावी लागत असन
ू िागायतदाराींचेही
मोठे नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रकल्प उिारणी करताना रब्िी हीं गामाचा शेतकऱयाींना ्ायदा

भमळत नसल्याने शेतकऱयाींचे आधथयक नक
ु सान झाले आहे, तसेच प्रकल्पग्रस्त
शेतकऱयाींना सध
ु ाररत दराने िभमनीचा मोिदला भमळावा अशी प्रकल्पग्रस्ताींनी
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर कालव्याचे काम

पण
ू य करून आींिोली धरण पररसरातील क्षेि ओभलताखाली आणण्यासाठी व
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना सध
ु ाररत दराने िभमनीचा मावेिा भमळण्यािाित
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) व (३) होय,

धरणाचे काम १००% पण
ू य झाले असन
ू दोन्ही कालव्याची कामे

िस
ीं दनाअिावी अपण
य : भसींचन क्षमता ननमायण झालेली
ू प
ू य असल्यामळ
ु े पण
ू त
नाही.

प्रकल्पग्रस्त

शेतक-याींनी

सध
ु ाररत

दराने

िभमनीचा

मोिदला

भमळण्यासाठी मा.जिल्हा न्यायालय, अभलिाग येथे दावे दाखल केलेले आहे त.
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(४) आींिोली धरण पररसरातील क्षेि ओभलताखाली आणण्यासाठी ददनाींक

९/६/२०१६ च्या शासन ननणययानस
ु ार नवीन धोरणानस
ु ार कालव्याींची कामे
िींददस्त पाईपलाईन पध्दतीने करण्याचे ननयोिन करण्यात येत आहे .

शेतकऱयाींना सध
ु ाररत मावेिा भमळण्यािाित दाखल केलेले दावे

अभलिाग येथील मा.जिल्हा न्यायालयात न्यायप्रपवष् आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िापी नदीिरील उिई धरणािून पाणीिापर योजनेच्या
(८१)

*

पूिस
व ांभाव्यिा अहिालाबाबि

३२०७५ डॉ.अपि
ू व दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९६६ ला ददनाांि

६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उकई धरणातन
५ अ.घ.्ु. पाणी वापराच्या योिनेचा पव
य ि
ीं ाव्यता
ु
ू स
अहवाल (Pre feasibility report) तयार करण्याची प्रगतीपथावरील काययवाही
पण
ू य झाली आहे काय,

(२) असल्यास, नमयदा पाणी तीं्ा लवादानस
ु ार राज्याच्या वा्यास नमयदा

खोऱयातील १०.८९ अ.घ.्ु. पाण्यापैकी गि
ु रात राज्यातील तापी नदीवरील

उकई िलाशयातन
ू महाराषरास ५ अ.घ.्ु. पाणी भमळण्यासाठी गि
ु रात व

महाराषर शासनात ददनाींक ७ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास सामींिस्य
करार झाला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तापवत िाि ‘१’ चे अनष
ीं ाने शासनाने चौकशी करुन
ु ग
कोणता ननणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) पव
ू य सींिाव्यता अहवाल (Pre-feasibility report)
तयार करण्याची काययवाही क्षेबियस्तरावर प्रगतीत आहे.
(२) होय.

(३) प्रस्तापवत िाि क्र.१ च्यानस
ु ार काययवाही प्रगतीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
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घनसाांिगी िालुक्यािील (जज.जालना) प्राथशमि आरोग्य िेंद्र,
उपिेंद्रािील िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि

(८२)

*

३२१९० श्री.सतिश चव्हाण : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

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

घनसाींवगी

तालक्
ु यातील

(जि.िालना)

जि.प.

आरोग्य

पविागाची

कु.पपींपळगाव, राणीउचेगाींव, नतथयपरु ी, रािा्ाकळीसह रािींणी ही पाच आरोग्य

केंद्र व २७ आरोग्य उपकेंद्रे काययरत असन
ू या केंद्र व उपकेंद्राद्वारे ग्रामीण
िागातील रुग्णाींना आरोग्य सेवा परु पवल्या िातात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या केंद्राींमध्ये वैद्यकीय अधधकाऱयाींसह ६५ पदे

ररक्त

असल्याने रुग्णाींना आरोग्य सेवा दे ण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, हे ही खरे
आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

वैद्यकीय

अधधकाऱयाींसह ररक्त असलेली पदे िरणेसाठी कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

घनसावींगी तालक्
ु यातील ५ प्राथभमक आरोग्य केंद्रे , २७ उपकेंद्रे व

२ आयव
ु ेददक दवाखाने येथे वैद्यकीय अधधकाऱयाींसह एकूण ११५ पदे मींिूर
आहे त. त्यापैकी ६४ पदे िरली असन
५१ पदे ररक्त आहे त. काययरत
ू

असलेल्या वैद्यकीय अधधकाऱयाींसह ग्रामीण िनतेस आरोग्य सेवा ददल्या
िातात. त्यामळ
ु े रुग्णाींना अडचणी येत नाहीत.

(३) वैद्यकीय अधधकारी याींची ३ ररक्त पदे िरण्यािाित जिल्हाधधकारी

याींच्याकडून काययवाही करण्यात येत असन
ू ग्-क ची ४८ पदे िादहरात दे ऊन
िरण्याची काययवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
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साांगली जजल््यािील म्है साळ योजनेची थिीि
िीज दे यिे अदा िरण्याबाबि
(८३)

*

३१६९७ श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल््यातील म्है साळ योिना ही ददनाींक १७ िानेवारी, २०१७
पासन
ू सरु
ु झाली असन
ू चाींदोली धरणातील पाण्यावर या योिनेचे िपवतव्य
आहे, परीं तु वीि दे यकाच्या थकिाकीमळ
ु े ही योिना िींद पडण्याचा धोका
ननमायण झाल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, चार दषु काळी तालक्
ु यातील ४० हिार हे क््र िभमनीला
उन्हाळ्यात

पाणीपरु वठा

करणाऱया

म्है साळ

योिनेच्या

प्रलींबित

वीि

दे यकासाठी वीि पवतरण कींपनीने वीि परु वठा खींडडत करण्याची नो्ीस
पाठपवल्याचे ननदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सम
ु ारे १०० हिार एकर क्षेिातील पपकाींना प्रत्यक्ष लाि होत
असताना सदर दे यके िरली िात नाहीत याची शासनाने चौकशी करुन दे यके
अदा करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच, सदर योिनेसाठी शासनाने २ हिार को्ीींचा िाींडवली खचय
करूनही अद्याप पो्कालव्याींची कामे अपण
ू य आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

म्है साळ योिनेचे पवद्यत
ु दे यक थकिाकीमळ
ु े िून, २०१६ मध्ये

पवद्यत
ु परु वठा खींडीत झाला होता. सदर पवद्यत
ु परु वठा िानेवारी, २०१७

मध्ये पव
य त करण्यात आल्यानींतर दद. १७/०१/२०१७ ते २०/०५/२०१७ अखेर
ू व
योिनेचे पींप सलगतेने सरु
ु ठे वन
ू लािक्षेिात भसींचनासाठी ६.३१ अ.घ.्ू.
पाणी दे ण्यात आले आहे .
(२) होय.

(३) म्है साळ योिनेचे थकीत पाणीपट्टी वसल
ु ीसाठी वेळोवेळी पवपवध अभियान

रािपवणेत येत.े यामध्ये जिल्हयातील प्रमख
वतयमानपिातन
ु
ू लािधारकाींना
िाहीर आवाहन करणेत येत.े तसेच खात्यामा्यत पाणी मागणी अिय व

पाणीपट्टी वसल
ु ीसाठी काययक्षेिावरील शाखा कायायलयामा्यत खास मोहीम

92

रािपवली िाते यामध्ये गाींवननहाय िैठका घेणे, लािधारकाींना नो्ीस दे णे,

थकिाकीदाराींची यादी गाींवचावडीवर लावणे इत्यादी पध्दतीने अभियान रािवन
ू
िनिागरण/ प्रिोधन करण्यात येत.े तथापी त्यास लािधारकाींकडून अपेक्षक्षत
प्रनतसाद भमळत नाही.

(४) म्है साळ योिनेचे एकूण लािक्षेि ८१६९७ हे . (ICA) इतके असन
ू िून,
२०१७ अखेर ३४८६२ हे . भसींचन क्षेिातील पवतरण व्यवस्थेची कामे करणेत
आली असन
ू उवयरीत कामे प्रगतीत आहे त.

(५) कृषणा कोयना उपसा भसींचन प्रकल्पाचे काम पण
ू त्य वास नेण्याच्या उद्देशाने
तसेच सदर प्रकल्प प्रधानमींिी भसींचन योिनेत समापवष् असल्याने कामाची

ननकड पवचारात घेवन
कृषणा कोयना उपसा भसींचन प्रकल्पास ददनाींक
ू

०३/०७/२०१७ रोिीच्या मींिीमींडळाच्या िैठकीत रु.४९५९.९१ को्ी इतक्या
ककीं मतीच्या चतथ
ु य सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार
प्रकल्पाची उवयरीत कामे डडसेंिर, २०१९ अखेर पण
ू य करण्याचे ननयोिन आहे .
-----------------

भांडारा, पिनी ि िुमसर (जज.भांडारा) नगरपाशलिाक्षेत्राच्या
सिेक्षणाि िुपोवषि बालिे आढळल्याबाबि

(८४)

*

३४२६९ प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िींडारा, पवनी व तुमसर (जि.िींडारा) या तीन नगरपाभलकाक्षेिात
िालपवकास प्रकल्प अधधकारी नागरी कायायलयाींतगयत केलेल्या सवेक्षणात
सम
ु ारे ४१६ िालके कुपोपषत असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त जिल््यात रािमाता जििाऊ माता-िाल आरोग्य व
पोषण भमशन अींतगयत रािपवण्यात येणाऱया योिना प्रिावीपणे रािपवण्यात
येत नसल्याने कुपोपषत िालकाींची सींख्या वाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योिनाींची
प्रिावीपणे अींमलििावणी न करणाऱया अधधकारी व कमयचाऱयाींपवरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) हे अींशत: खरे आहे .
माहे

मे-२०१७

च्या

प्रकल्प

कायायलयाच्या

माभसक

प्रगती

अहवालानस
ु ार मध्यम तीव्र कुपोपषत ३१३ व अनत तीव्र कुपोपषत २३ असे
एकूण ३३६ िालके आहे त. तसेच साधारण श्रेणीमध्ये ६६४२ िालके आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील भटक्या विमक्
ु िाांसाठी िसांिराि नाईि सांशोधन ि
प्रशशक्षण सांस्था (िनाटी) स्थापन िरण्याबाबि

(८५)

*

३१०७२ श्री.हररशसांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४६३० ला

ददनाांि १७ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय
विमक्
ु ि जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डॉ. िािासाहे ि आींिेडकर सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्था, पण
ु े (िा्ी) धतीवर
ि्क्या पवमक्
ु ताींसाठी स्वतींिपणे वसींतराव नाईक सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्था
(वना्ी)

स्थापन

करण्यािाित

वेगवेगळ्या

सींघ्नाींमा्यत

व

ि्क्या

पवमक्
ु ताींच्या मोच्यायतन
ू ही मागणी करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वसींतराव नाईक सींशोधन व प्रभशक्षण सींस्था, वना्ी ही
िा्ीच्या धतीवर स्थापन करण्यासाठी शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) सदरहू प्रकरणी तपासणी करण्यात येत आहे .
-----------------

94

रत्नाधगरी जजल्हयािील ग्रामपांचायिीांना सौरददप परु विण्याबाबि
*

(८६)
३२५१८ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगिाप,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रत्नाधगरी

पविागामा्यत

जिल्हयात

पयायवरण

शासनाच्या

सींतभु लत

ग्रामपवकास

ग्रामसमध्
ृ द

योिनेत

व

पाि

िलसींधारण

ठरलेल्या

ग्रामपींचायतीींना अद्यापपयंत सौरदीप परु पवण्यात आले नसल्याचे ददनाींक
५ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त योिनेत ग्रामपींचायतीींच्यावतीने िरावयाचा दहस्सा िमा

करण्यात आला असन
ू ही ग्रामस्थाींना अद्यापी सौरदीप भमळाले नसल्याने
त्याींनी या योिनेची अींमलििावणी करावी अन्यथा ग्रामपींचायतीींनी िरलेली

रक्कम व्यािासह परत करावी, अशी मागणी रािापरू तालक्
ु याच्या आमसिेत
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योिनेची
अींमलििावणी करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) होय.

(३) सन २०१०-११ मध्ये पयायवरण सींतभु लत ग्राम समध्
ृ द योिनेंतगयत
रत्नाधगरी जिल्हयात १७७ ग्रामपींचायतीमध्ये प्रत्येकी ३ या प्रमाणे ५३१
सौरपथ ददवे कृषी सोलार, पण
ु े या एिन्सीमा्यत िसपवण्यात येणार होते.
तथापप सदर एिन्सीने ५१ ग्रामपींचायतीमध्ये १५३ सौरपथ ददवे
कायायजन्वत

केले.

उवयररत

िसपवण्यात आले नाही.

१२६

ग्रामपींचायतीमध्ये

३७८

सौरपथ

ददवे

तथापप सदर सौरपथ ददव्याकरीता १२६ पैकी ११९ ग्रामपींचायतीींचे

प्रत्येकी सौरपथ ददव्या करीता ग्रामपींचायत दहस्सा रुपये ११५००/- याप्रमाणे

एकूण रुपये ४१,०५,५००/- इतकी रक्कम जिल्हा पररषद, रत्नाधगरी याींचक
े डे
िमा आहे . सदर रक्कम ग्रामपींचायतीींना परत दे ण्यािाित जिल्हा पररषद,
रत्नाधगरी याींनी शासनाकडे मागयदशयन माधगतलेले होते. यानष
ीं ाने सींिधीं धत
ु ग

ग्रामपींचायतीींना त्याींचा दहस्सा तात्काळ परत करण्यािाितचे आदे श ननगयभमत
करण्यात आले आहे त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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धामणशेि (िा.मोखाडा, जज.पालघर) येथील
(८७)

*

ग्रामसेििाांनी अपहार िेल्याबाबि
३२६१५ श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धामणशेत (ता.मोखाडा, जि.पालघर) ग्रामपींचायतीला सन २०१२-१३ मध्ये
तीं्ामक्
ु ती परु स्काराचे भमळालेले रुपये तीन लाख रक्कमेचा ग्रामसेवक शेखर

वाघ व रािेश रासकर याींनी अपहार केल्याचे माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खेर आहे काय,

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

आढळून आले व त्यानस
ु ार या प्रकरणातील सींिधीं धत दोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.

महात्मा गाींधी तीं्ामक्
ु ती अभियानाच्या परु स्काराची रुपये तीन लाख

इतकी प्राप्त रक्कम महात्मा गाींधी तीं्ामक्
ु त सभमती, धामणशेत-कोभशमशेत
याींच्या खात्यावर िमा झाली होती. ददनाींक ३/४/२०१३ रोिीच्या ग्रामसिेच्या

ठराव क्रमाींक ७ नस
ै ी प्रचार व प्रभसध्दीसाठी
ु ार सदर परु स्काराच्या रकमेपक

रूपये ५०००/-, साददल खचय यासाठी रूपये १०,५००/-, वक्ष
ृ लागवडसाठी रूपये
१०,०००/-, अींगणवाडी दरू
ु स्तीसाठी रूपये ९८,५००/-, सावयिननक आरोग्यासाठी

रूपये ७५,०००/-, सौर पथददवे यासाठी रूपये ४०,०००/-, प्रशासकीय व
कायायलयीन

खचय

यासाठी

रूपये

८,०००/-,

कचराकींु डी

खरे दीसाठी

रूपये

३०,०००/-, पवहीरीतील गाळ काढणे यासाठी रूपये २३,०००/- खचय करण्यात
आला आहे .

ग्रामपींचायतीने सदर खचय करताना आवश्यक त्या िािीींची दरपिके

मागपवली आहे . सदर खचायची दरपिके, दे यके, अींदािपिक, मोिमाप पजु स्तका
ग्रामपींचायतीच्या दप्तरी उपलब्ध आहे त.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राज्य शासिीय सेिेि सन २००५ मध्ये तनयुक्िी झालेल्या
िमवचाऱ्याांना ग्रॅज्युईटीचा लाभ दे ण्याबाबि

(८८)

*

३२८५१ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय वित्ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) राज्य शासनाच्या सेवत
े सन २००५ मध्ये दाखल झालेल्या कमयचा-याींना

ग्रॅज्यई
ु ्ीचा लाि दे ण्याचा ननकाल महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणाने
ददला असल्याचे माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननकालाच्या अनष
ीं ाने शासनाने सदर कमयचाऱयाींना
ु ग

ग्रॅज्यई
कोणती काययवाही केली वा
ु ्ीचा लाि दे ण्यािाित ननणयय घेवन
ू
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मा. महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मि
ुीं ई याींनी पवत्त पविागाच्या
ददनाींक ३१/१०/२००५ च्या शासन ननणययामधील तरतद
ू ीींच्या पवसींगत आदे श
पाररत केले आहे त. तसेच सेवा उपदान कोणत्या ननयमानस
ु ार करावे यािाित
स्वयींस्पष् आदे श ददलेले नाहीत. यासींदिायत मा. महाराषर प्रशासकीय

न्यायाधधकरण, मि
ुीं ई येथे पन
ु ननयरीक्षण अिय दाखल करण्याचे शासनाच्या
पवचाराधीन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शासकिय िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपूर सांलजग्नि
क्षयरोग रुग्णालयािील अस्िच्छिेबाबि

(८९)

*

३२७७५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासककय

वैद्यकीय

महापवद्यालय

नागपरू

सींलजग्नत

क्षयरोग

रूग्णालयाच्या िािूने झुडूपे, गींिलेले ्लक, त्
ु लेले ्ा्क, मोडकळीस
आलेली इमारत, पथददव्याच्या अिाव इत्यादी गैरसोईमळ
ु े सदर पररसरात
मोठया प्रमाणात अस्वछता ननमायण झाल्याचे ददनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े सदर रुग्णालयात औषधोपचार घेणाऱया रुग्णाींच्या

तसेच पररसरातील िनतेच्या आरोग्यावर पवपररत पररणाम होत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

लासलगाि (िा.तनफाड, जज.नाशशि) येथील िैद्यिीय अधधक्षिाांना
तनलांबबि िरण्याबाबि
(९०)

*

३११६५ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लासलगाव (ता.नन्ाड, जि नाभशक) येथील ग्रामीण रूग्णालयामधील
वैद्यकीय अधधक्षक याींना ननलींबित करण्यासाठी जिल्हा शल्यधचककत्सक याींनी
माहे

क््ोिर, २०१५ मध्ये शासनाकडे पाठपवलेला प्रस्ताव माहे मे, २०१७

पयंत शासनस्तरावर प्रलींबित आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रश्न िाग (१) मधील अधधकाऱयाींवर कारवाई करण्यासाठी
माहे

क््ोिर, २०१५ मध्ये लासलगाव येथे आींदोलन करण्यात आले, हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) जिल्हा शल्य धचककत्सक, सामान्य रुग्णालय, नाभशक याींनी माहे

क््ोिर, २०१५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये ननलींिनाची भश्ारस

केलेली नसन
ू िदली करण्यािाित भश्ारस केली होती. त्यानस
ु ार शासन

आदे श सा.आ.पव.क्र.िदली-२०१६/प्र.क्र.१८३/सेवा-२, ददनाींक ३१/०५/२०१६ नस
ु ार
त्याींची ग्रामीण रुग्णालय, ददींडोरी येथे िदली करण्यात आलेली आहे .
जिल्हा

शल्यधचककत्सक,

सामान्य

रुग्णालय,

नाभशक

याींच्या

स्तरावरुन सींिधीं धत वैद्यकीय अधधक्षकास कारणे दाखवा नो्ीस ििावण्यात
आली असन
ू त्याींना सक्त ताकीद दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

औरां गाबाद येथील घाटी रुग्णालयाांिडून अपांगाांना
प्रमाणपत्र दे ण्यास विलांब होि असल्याबाबि

(९१)

*

३२४२८ श्री.विक्रम िाळे , श्री.सतिश चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.अमरशसांह पांडडि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गािाद येथील घा्ी रुग्णालयात तपासणी झालेले अडीच हिार अपींग

प्रमाणपिाच्या प्रनतक्षेत असताना अपींगाींना सात मदहन्यानींतरची तारीख

दे ण्यात येत असल्याने अपींगाींना शासनाच्या पवपवध योिनापासन
ू वींधचत रहावे
लागत असल्याचे माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नस
ु ार

अपींगाींना रुग्णालय प्रशासनाकडून लवकर प्रमाणपि भमळावे म्हणून कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुांबइवसह राज्याि होमोकफशलया औषधाचा िुटिडा असल्याबाबि
*

(९२)
३१०३० श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हे मि
ां टिले, श्री.किरण पािसिर :
सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१) होमोक्भलयाच्या औषधाच्या ककीं मती आवाक्यात येवन
अधधकाधधक
ू
रूग्णाींना त्याींचा लाि भमळावा यासाठी शासनाने औषध कींपन्याींची मक्तेदारी

मोडडत काढून या औषधातील घ्क द्रव्याचे सल
ु िीकरण करुन व ननपवदा
प्रकक्रया

सरू
ु

करुनही

मि
ुीं इयसह

राज्यातील

होमोक्भलयाच्या

इींिेक्शनच्या त्
ु वडयामळ
ु े गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

रुग्णाींची

(२) असल्यास, होमोक्भलयाच्या रूग्णाींच्या रक्तातील नवव्या आणण सातव्या

क्रमाींकाचे घ्क असलेल्या इींिेक्शनचा राज्यात त्
ु वडा ननमायण झाल्यामळ
ु े
रक्त

साकळून

अधधकाधधक

गत
ींु ागत
ींु

ननमायण

होमोक्भलयाग्रस्ताींना वा्त आहे, हे ही खरे आहे काय,

होइयल

अशी

भिती

(३) असल्यास, या इींिेक्शनच्या वायल्स महागडया असल्याने त्या पवकत

घेवन
ू खािगी रूग्णालयामध्ये उपचार घेणे रुग्णाींना परवडत नसल्याने सदर
औषधे तातडीने उपलब्ध करून दे ण्यािाित मा. उच्च न्यायालयाने स्पष्
ननदे श ददले असन
य ा झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,
ू त्याची पत
ू त

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन होमोक्भलयाच्या
इींिेक्शनचा त्
ु वडा पवनापवलींि दरू करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

दाररद्र्य रे षख
े ालील रुग्ण तसेच तातडीचे (emergency) रुग्ण

याींच्यावर होमोक्भलया आिावरील उपचार मो्त करण्यािाित मा. उच्च
न्यायालयाने ददनाींक १९/०३/२०१३ रोिी आदे भशत केलेले आहे .
राषरीय

ग्रामीण

आरोग्य

अभियानाींतगयत

राज्यामध्ये

प्रायोधगक

तत्वावर जिल्हा रुग्णालय, ठाणे, नाभशक, सातारा व अमरावती तसेच
के.ई.एम. रुग्णालय, मि
ुीं ई व िी.िे. वैद्यकीय महापवद्यालय, पण
ु े या सहा
दठकाणी होमोक्भलया या आिारावर माचय, २०१३ पासन
मो्त उपचार
ू
करण्यात येत आहे त.
(४)

होमोक्भलया

आिारावरील

औषधाींच्या

सींचालनालयामा्यत ददनाींक २२/०६/२०१७
करण्यात आले आहे त.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

*

खरे दीिाित

आरोग्य

सेवा

रोिी परु वठा आदे श ननगयभमत

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

राज्यािील ग्रामीण भागािील पररचाररिाांच्या समस्याांबाबि

(९३)
३२६५१ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य
ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ग्रामीण िागातील आरोग्य सेवेत काम करणा-या पररचाररकाींच्या
समस्याींिाितचे

एक लेखी ननवेदन लोकप्रनतननधीनी मा.मख्
ु यमींिी याींना

ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनात पररचाररकाींच्या प्रशासकीय िदलीची अ्
वयोमयायदा

वय

वषय

५३

ऐविी

वय

वषय

४५

वषय

करण्यात

यावे,

पण
ै ी ६४ पदे ररक्त असणे तसेच
ु े जिल्हयामध्ये ५९० ए.एन.एम. च्या पदाींपक

आरोग्य उपकेंद्रननहाय अधयवेळ स्िी पररचर याींच्या ५९० मींिूर पदाींपक
ै ी
१७५ पदे ररक्त असल्यामळ
ु े आरोग्य सेवेचा ताण पररचाररकाींवर पडत

असल्यामळ
ु े वरील पदे तातडीने िरणे, पररचाररकाींना सींगणक पररक्षा उत्तीणय
नसल्याने वेतनवाढ दे ण्यात न येणे याकररता सींगणक अहयता पररक्षा उत्तीणय
होण्यासाठी २०१७ पयंत मद
ु तवाढ भमळावी इ. मागण्या करण्यात आल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे िरण्यािाित

तसेच पररचाररकाींच्या मागण्या पण
ू य करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) राज्यातील ग्रामीण िागातील आरोग्य सेवेत

काम करणाऱया पररचाररकाींच्या समस्याींिाितचे लोकप्रनतननधीींचे लेखी ननवेदन
सावयिननक आरोग्य पविागास प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.

(३) व (४) पण
ु े जिल्हयासाठी ए.एन.एम (आरोग्य सेपवका) या सींवगायतील

एकूण ६५० पदे मींिूर असन
ू ५७८ पदे िरली आहे त आणण ७२ पदे ररक्त

आहे त. तसेच अधयवळ
े स्िी पररचराींची ५३९ पदे मींिरू असन
ू ३७५ पदे िरली
आहे त आणण १६४ पदे ररक्त आहे त. ए.एन.एम. ची ७२ ररक्त पदे तसेच
अधयवेळ स्िी पररचराची १६४ ररक्त पदे िरण्याची काययवाही जिल्हा पररषद
कायायलय पण
ु े याींचेमा्यत करण्यात येत आहे .
-----------------

दहरडपाडा (िा.जव्हार, जज.पालघर) येथील पयवटन स्थळ
वििशसि िरण्याबाबि

(९४)

*

३४२०८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) दहरडपाडा (ता.िव्हार, जि.पालघर) येथे नैसधगयक धिधिा असन
ू पयय्क
पविागामा्यत

सदर

पयय्न

स्थळ

पवकभसत

करण्यािाित

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी शासनाकडे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पिाद्वारे
मागणी केल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

पयय्नस्थळाचा

पवकास

झालेला

नसल्याने

तेथे

सोईसपु वधा उपलब्ध नसल्यामळ
ु े पयय्काींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व पयय्नाचा पवकास करण्यासाठी ननधी उपलब्ध
करण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) प्रश्नाधधन ननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसन
ू येत
नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

इांददरा गाांधी शासकिय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय (मेयो),
नागपूर येथे डायलेशसस रुग्णाांची फसिणूि झाल्याबाबि
(९५)

*

३१३२८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इींददरा गाींधी शासककय वैद्यककय महापवद्यालय व रूग्णालय (मेयो)

नागपरू येथे सावयिननक खासगी िागीदारी तत्वावर सरू
ु झालेल्या डायलेभसस
केंद्राकडून प्रनत रूग्ण रुपये ४००/- शल्
असताना रूग्णाींकडून
ु क तरतद
ू
प्रत्यक्षात रूपये १६००/- घेवन
ू रूग्णाींची ्सवणक
ू करीत असल्याचे ददनाींक
२० एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रूग्णाींची ्सवणक
ू
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि व्याघ्र सांरक्षणासाठी उपाययोजना िरण्याबाबि
(९६)

*

श्री.हे मि
ां

३१२८९ श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटिरे ,
टिले,

श्री.अमरशसांह

पांडडि,

श्री.सतिश

चव्हाण,

अॅड.तनरां जन

डािखरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६९८९ ला ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१७ मध्ये िानेवारी ते मे या पाच मदहन्याच्या

कालावधीत ६० वाघाींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, िय या प्रभसध्द वाघाचा छावा श्रीननवासन याचा मत्ृ यू
शेतकऱयाने शेतात लावन
ू ठे वलेल्या पवद्यत
ु प्रवाहाचा शॉक लागन
ू झाला आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, व्याघ्र सींरक्षणापेक्षा व्याघ्र पयय्नाकडे िास्त लक्ष ददले िात
असल्याने वाघाींच्या मत्ृ यच्
ूीं या घ्नेत वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन व्याघ्र सींरक्षणाच्या
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

राज्यात माहे िानेवारी, २०१७ ते मे, २०१७ या पाच मदहन्याींच्या

कालावधीत नैसधगयकररत्या ६ तर भशकारीने २ असे एकूण ८ वाघाींचे मत्ृ यू
झालेले आहे त.

(२) हे खरे आहे .

श्री. महादे व िािरु ाव ईरपाते रा. कोथुळना याींचे शेतात ग् क्र.१४६

मध्ये श्रीननवास (T-१०) या नावाने ओळखल्या िाणाऱया वाघाची पवद्यत
ु

प्रवाहाचा शॉक लावन
ू भशकार केल्याचे ददनाींक २४/०४/२०१७ रोिी ननदशयनास
आले आहे .

(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) खापा वनपररक्षेिात मौिा महारकींु ड येथील शेत सव्हे क्रमाींक २८
मध्ये ददनाींक १३/०१/२०१७ रोिी पवद्यत
ु प्रवाहामळ
ु े एका वाघाचा (मादी)
मत्ृ यू झाला आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी दोन व्यक्तीींपवरुध्द वन गन्
ु हा नोंदवन
ू

त्याींना न्यायालयात हिर केले असता १० ददवसाींची पोलीस कोठडी दे ण्यात
आली असन
ू पढ
ु ील चौकशी व न्यायालयीन प्रकक्रया सरु
ु आहे .

ब्रम्हपरु ी वनपविागातील नागभिड वनपररक्षेिाचे माींगली ननयतक्षेिात

महादे व िापरु ाव इरपाते, रा.कोथळ
ु ना याींचे शेत ग् क्र.१४६ मध्ये वाघाची

भशकार करुन त्याचे शव िभमनीत परु ल्याची मादहती भमळताच पढ
ु ील
तपासाच्या प्रकरणी दोन व्यक्तीना अ्क करुन न्यायालयात हिर केले
असता वनकोठडी दे ण्यात आली आहे . प्रस्तत
ु प्रकरण न्यायप्रपवष् आहे .
-----------------
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इसिली-पनोरे (िा.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील रस्त्याांची ि
गटाराांची दरु
ु स्िी िरण्याबाबि
(९७)

*

३३४०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाडे : िाराांकिि प्रश्न

क्रमाांि ३०८१४ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या

सांदभावि: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) इसवली-पनोरे (ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रप
ु ग्रामपींचायतीींतगयत
येणाऱया इसवली गावातील इसवली सत
ु ारवाडी व्हाया रे व्े वाडी ते नवलादे वी

मींददर या रस्त्याची दरु वस्था झाल्याचे माहे मे, २०१७ च्या शेव्च्या
आठवडयात ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे डाींिरीकरण व ग्ाराची दरु
ु स्ती करण्यािाित

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच नागररकाींनी मा.मख्
ु यमींिी, मा.ग्रामपवकास
मींिी, मख्
ु य काययकारी अभियींता, िाींधकाम पविाग याींना लेखी ननवेदनाद्वारे
ददनाींक २८ एपप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास मागणी केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३)

तसेच

सन

२००१-२०२१

रस्ते

पवकास

योिनेनस
ु ार

इसवली-पनोरे

(ता.लाींिा, जि.रत्नाधगरी) येथील इसवली सत
ु ारवाडी प्राथभमक शाळा ते

रे व्े वाडी, प्रजिमा ६३ ला िोडणारा रस्ता हा ग्रामीण मागय क्र.११२ दिायचा
असन
ू सन २०१५-१६ मध्ये डोंगरी पवकास काययक्रमाींतगयत उक्त रस्त्याचे
खडीकरण करण्याचे काम पण
ू य करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त रस्त्याचे खडीकरणाचे काम पण
या
ू य झाले असन
ू
रस्त्याींचे डाींिरीकरण व ग्ार दरु
ु स्तीचे काम अद्यापपावेतो प्रलींबित आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कामासाठी त्वरीत
ननधी उपलब्ध होण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त व उक्त काम कधीपयंत पण
ू य
होणे अपेक्षक्षत आहे ?
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श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) व (६) इसवली सत
ु ारवाडी प्राथभमक शाळा ते रे व्े वाडी प्रजिमा ६३ ला
िोडणारा

रस्ता

ग्रामीण

मागय

क्र.११२

आहे .

रस्त्याची

एकूण

लाींिी

३.५०० कक.मी. असन
ू सदर रस्त्याच्या ०.६०० कक.मी. लाींिीतील मिित
ु ीकरण
व डाींिरीकरणाचे काम सन २०१२-२०१३ मध्ये पण
ू य करण्यात आले आहे .
तसेच सन २०१५-१६ मध्ये डोंगरी पवकास काययक्रमाींतगयत या रस्त्याचे
खडीकरण करण्याचे रुपये १.०० लक्षचे काम पण
ू य करण्यात आले आहे .

जिल्हा पररषदे ला पवपवध योिनेंतगयत प्राप्त होणाऱया ननधीमधून

कामाची ननकड व प्राथम्यक्रमानस
ु ार रस्त्याींची कामे हाती घेतली िातात.

प्रश्नाींककत रस्त्याच्या डाींिरीकरणाचे व ग्ार दरु
ु स्तीचे काम रस्ते

पवशेष दरु
ु स्ती काययक्रमाींतगयत उपलब्ध ननधी व ननकषाच्या अधधन राहून
्प्प्या-्प्प्याने प्रस्तापवत करण्याचा जिल्हा पररषदे चा प्रयत्न आहे .
-----------------

राज्यािील शासकिय िैद्यिीय महाविद्यालयािील प्राध्यापि, सहयोगी
प्राध्यापि िसेच अधधव्याख्यािे खाजगी व्यिसाय िरीि असल्याबाबि
(९८)

*

३२२२६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सोळा वैद्यकीय महापवद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी
प्राध्यापक तसेच अधधव्याख्याते रुग्णालयाव्यनतररक्त खासगी व्यवसाय करीत
असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकाराला आळा घालण्यासाठी मा.मख्
ु यमींिी याींनी

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महापवद्यालयाींमध्ये िायोमेदरक पध्दतीने

उपजस्थती सक्तीची करताना त्याची िोडणी आधार व वेतनाशी सींलग्न
करण्याचे आदे श ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या आदे शाची अींमलििावणी करण्यास वैद्यकीय भशक्षण

पविाग पवलींि करीत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

आदे शाची

अींमलििावणी करण्यास दल
य
करणा-या सींिधीं धत अधधका-याींवर कारवाई
ु क्ष
करुन शासककय वैद्यककय महापवद्यालयाींमध्ये िायोमेदरक िसपवण्यािाित
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) हे खरे नाही, िहुताींश वैद्यकीय महापवद्यालयाींत िायोमेदरक पध्दतीने
उपजस्थती सक्तीची केलेली आहे . तसेच त्याची िोडणी आधार व वेतनाशी
सींलग्न करण्याची काययवाही प्रस्तापवत आहे .
(४)

सवय

वैद्यकीय

आलेल्या आहे त.

महापवद्यालयाींमध्ये

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

िायोमेदरक

मभशन

िसपवण्यात

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

िोििाल (िा.पोलादपूर, जज.रायगड) येथील धरणाचे
िाम प्रलांबबि असल्याबाबि

(९९)

*

३३३२३ श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोतवाल (ता.पोलादपरू , जि.रायगड) येथे िलसींधारण पविागामा्यत
प्रस्तापवत असलेल्या धरणाचे काम प्रशासकीय अडचणीमळ
ु े प्रलींबित आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदिायत लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींधारण मींिी याींना ददनाींक

३० माचय, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास पिव्यवहार करुनही कोणतीच काययवाही
झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली
वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही
(२) नाही.

(३) कोतवाल ल. पा. योिनेचे काम सरु
ु करण्याकररता २९.६०.७ हे क््र क्षेिाचे

िस
ीं ादन लवकर होणे आवश्यक असल्याने, खरे दी पध्दतीने िमीन खरे दी
ु प

करण्यासाठी जिल्हाधधकारी रायगड याींना ददनाींक २८/४/२०१७ रोिी प्रस्ताव
सादर करण्यात आलेला आहे . िस
ीं ादन प्रकक्रया पण
ु प
ु य करुन कोतवाल ल. पा.
योिनेचे काम सरु
ु करण्याचे ननयोजित आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शसांधद
ु ग
ु व जजल्हा रुग्णालयािर तनयांत्रण ठे िण्यासाठी
सशमिी गठीि िरण्याबाबि

(१००)

*

३१०५१ श्री.नारायण राणे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भसींधद
ु ग
ु य जिल्हा रुग्णालयाच्या कारिारािाित अनेक तक्रारी येत असन
ू
जिल््यातील िनतेला योग्य प्रकारे आरोग्य सेवा दे ण्याच्या व आरोग्य सेवा

सध
ु ारण्याच्यादृष्ीने जिल्हा रुग्णालयाच्या कारिारावर ननयींिण ठे वण्यासाठी

सभमती गदठत करण्यात येईल असे प्रनतपादन जिल्हाधधकारी, भसींधुदग
ु य याींनी
माहे एपप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे ननदशयनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानस
ु ार सभमती
गठीत करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

जिल्हाधधकारी, भसींधुदग
ु य येथे नवीन सभमती गठीत करण्यात येणार

नसन
ू जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या रुग्ण

कल्याण सभमतीच्या िैठकीमध्ये रुग्णालयाच्या कारिाराचा सींपण
ू य आढावा
घेण्यात

येणार

आहे .

रुग्णसेवेिाित

रुग्ण

कल्याण

जिल्हाधधकारी स्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

सभमतीची

िैठक

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

गोंददया जजल्हयािील आयुिेददि दिाखाने बांद असल्याबाबि
(१०१)

*

३३३०५ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंददया जिल्हयाींतील २७ आयव
े ीक दवाखाने मागील पाच वषायपासन
ु द
ू िींद

करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १३ वने या भशषयकाींतगयत चालपवण्यात येणाऱया आयव
ु ेदीक
दवाखान्याींना चालपवण्यासाठी प्रनतवषी रुपये एक को्ीचा खचय येत असल्याने

हा खचय करण्यास जिल्हा पररषदे ने नकार ददला असल्याने तसेच वन
पविागाकडून ननधी भमळत नसल्यामळ
ु े सदर दवाखाने िींद करण्यात आले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दवाखाने िींद असल्यामळ
ु े जिल्हयातील नागररकाींचे हाल होत
असन
ू त्याींना उपचाराकरीता जिल्हयािाहे र िावे लागत असल्याने यािाित

नागररकाींनी वेळोवेळी सींिधधत पविागाकडे तक्रार व ननवेदने केली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .

गोंददया जिल्हा पररषदे च्या काययक्षेिातील जिल्हा पररषद रािस्व

(१३ वने) अींतगयत अथयसहाय्य करण्यात येत असलेले १० दवाखाने (आयव
ु ेददक

७ व ॲलोपॅधथक ३) जिल्हा पररषदे कडून ननधी भमळणे िींद झाल्याने सन
२०१२-१३ पासन
ू िींद करण्यात आले आहे त.
(३) हे खरे नाही.
१०

दवाखान्याींपक
ै ी

८

दठकाणी

उपकेंद्रे

काययरत

असन
ू

उवयरीत

२ दठकाणी १ कक.मी. अींतरावर उपकेंद्रे काययरत आहे त. त्याींच्यामा्यत िनतेस
आरोग्य सेवा ददल्या िातात.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------

िडगाांि (गाांजा) (िा.जज.उस्मानाबाद) येथील बांधाऱ्याच्या दरु
ु स्िीबाबि
(१०२)

*

३३६९८ श्री.सजु जिशसांह ठािूर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वडगाींव (गाींिा) (ता.जि.उस्मानािाद) येथील िींधाऱयाचे ५ दरवािे नादहसे
झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दोन वषायपव
ू ी भसमें ् िींधा-याचे काम ननकृष् झाल्याने नाला
सरळीकरणाचे काम होऊनही लाखो भल्र पाणी वाहून वाया गेल्यामळ
ु े
ग्रामस्थाींना पाणी ्ीं चाईला सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानष
ीं ाने
ु ग

दरवािे लावणे व भसमें ् नाला िींधाऱयाच्या कामाच्या दरु
ु स्तीसाठी कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

वडगाव (गाींिा) हे गाव उस्मानािाद तालक्
ु यातील नसन
ू लोहारा

तालक्
ु यातील आहे .
(२) हे खरे नाही.
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(३) यासींदिायत उपपविागीय अधधकारी, लघु भसींचन (िलसींधारण) उपपविाग,
उमरगा याींनी प्रस्तत
स्थळी िाऊन पाहणी केली असन
त्याींचे पाहणी
ु
ू

अहवालानस
ु ार गावालगत दोन भसमें ् िींधारे , एक को.प. िींधाऱयाचे काम

करण्यात आले आहे . कोल्हापरू ी पध्दतीच्या िींधाऱयाचे काम वल्ड जव्हिन
् इींडडया व लोकसहिागातन
पण
कोल्हापरू ी
ू
ू य करण्यात आले असन
ू

पध्दतीचा िींधारा िा्यता सजु स्थतीत असन
ू यास पव
ू ीपासन
ू च एकही दरवािा
िसपवलेला नाही. भसमें् नाला िाींध सजु स्थतीत असन
ू भसमें ् नाला िाींधास
कोठे ही गळती आढळून आली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

रत्नापरू (िा.मानिि, जज.परभणी) येथील जलयक्
ु ि शशिार
अशभयानाच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

(१०३)

*

३३९१२ श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९३९९ ला

ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि: सन्माननीय
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रत्नापरू

(ता.मानवत,

जि.परिणी)

येथील

िलयक्
ु त

भशवार

अभियानाींतग
ीं त
य नाला खोलीकरणाच्या कामात ननपवदा प्रकक्रया व गैरप्रकार
याींची चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी मराठवाडा िनता पवकास

पररषदे ने माहे िन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हाधधकारी, परिणी
याींच्याकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गैरप्रकार करणारे अधधकारी, कींिा्दार व यींिणा
याींची

जिल्हयािाहे रील

ियस्त

यींिणेकडून

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

चौकशी करण्यािाित

कोणती

(३) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मौिे रत्नापरू , ता.मानवत येथील पाच नाला खोलीकरणाच्या कामाची
्ीम भलडर, वाप्कोस लातरू या ियस्थ सींस्थेमा्यत चौकशी करण्यात आली
आहे . ियस्थ

सींस्थेच्या चौकशी अहवालानस
ू ार कामाची अींदािपिके

व
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मोिमाप पजु स्तकाप्रमाणे खोलीकरणाच्या कामात प्रत्यक्षात त्ावत असल्याचे
नमद
ू केले आहे . तसेच सदर कामाशी सींिधीं धत अधधकारी/कमयचारी याींचे एकूण
०५ ग्ावर रू.१,२५,२८२/- ची वसल
वसल
ु ी प्रस्तापवत केलेली असन
ू
ु ीची
काययवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याि परिाना नि
ु नीिरण न िरिा व्यिसाय िरणाऱ्या
आयुिेददि डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबि

(१०४)

*

३४३६४ आकिव.अनांि गाडगीळ : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात १८ हिारापेक्षा अधधक आयव
ु ेददक डॉक््र परवान्याचे नत
ु नीकरण
न

करताच

व्यवसाय

करीत

असल्याचे

माहे

त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

एपप्रल,

२०१७

मध्ये

वा

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परवाना नत
ु नीकरण
न करता व्यवसाय करणाऱया डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे,

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

महाराषर वैद्यकीय व्यवसायी अधधननयम १९६१ च्या कलम २३

नस
ु ार ज्या वैद्यकीय व्यवसायीींनी परु े शी सींधी दे ऊन सध्
ु दा नोंदणीचे
नत
ु नीकरण केले नाही, अशा व्यवसानयकाींची यादी शासन रािपि ददनाींक
२८/०९/२०१२ रोिी प्रभसध्द करण्यात आली आहे .

(२) तथापप, महाराषर वैद्यक व्यवसायी अधधननयम १९६१ मधील कलम २३
प्रमाणे पवदहत कालावधीमध्ये दीं डाची रक्कम िरणा केल्यानींतर सींिधीं धत

व्यवसानयकाींच्या नोंदणीचे नत
आहे . त्यानस
ु नीकरण करण्याची तरतद
ू
ु ार
७५२८ व्यवसानयकाींनी नोंदणीचे नत
ु नीकरण केले आहे .
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तसेच शासन रािपिात प्रभसध्द केलेल्या यादीतील नोंदणीकृत

वैद्यकीय व्यवसानयकाींपक
ै ी नोंदणी क्र. १ ते नोंदणी क्र. १०००० पयंत काही
वैद्यकीय

व्यवसानयक

मत
ृ

झाले

असन
ू

त्याींचा

महानगरपाभलका

कौजन्सल

् इींडडयन मेडडसीनला प्राप्त झाल्यानींतर सींिधीं धताींची नोंदणी

/नगरपाभलका/ग्रामपींचायतचा मत्ृ यच
ू ा दाखला व नोंदणी प्रमाणपि महाराषर
कायमस्वरुपी रद्द करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाघोडे (िा.अशलबाग, जज.रायगड) येथील
पल
ु ाची दरु
ु स्िी िरण्याबाबि
(१०५)

*

३२५०४ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अभलिाग (जि.रायगड) तालक्
ु यातील सागरगड डोंगर राींगेमध्ये माहे

सप््ें िर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ढग्ु्ी होवन
ू झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े
वाघोडे गावाला िोडणाऱया नदीवरील पल
ु ाची दरु वस्था झाली आहे, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास,

सदर

पल
ू

नादरू
ु स्त

(३)

असल्यास,

उपरोक्त प्रकरणी

झाल्यामळ
ु े

पल
ू

दघ
य ना
ु ्

होवन
ू

केली आहे

काय,

िीपवतहानी होण्याची शक्यता ननमायण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,
शासनाने चौकशी

चौकशीच्या अनष
ीं ाने सदर पल
ु ग
ु ाचे सींरचनात्मक लेखापररक्षण करून दरू
ु स्ती
करण्यािाित कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, पवलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय. वाघोडे गावाला िोडणाऱया रस्त्यावर एक

लहान पल
ु व एक स्लॅ ि ड्रेन आहे . पैकी लहान पल
ु सजु स्थतीत असन
ू वाघोडे
गावािवळील स्लॅ ि ड्रेन नादरु
ु स्त झालेला आहे .

(२) अनतवषृ ्ीमळ
ु े स्लॅ िड्रेनचे दगडी अॅि्में ् नादरु
ु स्त झाल्याने तात्परु ती
डागडुिी करुन रस्ता वापरात आहे .
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(३) व (४) सदर स्लॅ िड्रेनची पाहणी करुन प्रत्यक्ष िागेवर आवश्यक
असणाऱया सींरक्षक भिींती व नवीन स्लॅ िड्रेनची पन
ु िांधणी या कामाचे

रुपये १५.०० लक्षचे काम सन २०१७-१८ जिल्हा ननयोिन पविागाकडे
५०५४ साकव िाींधणे या काययक्रमातन
मींिरू ीसाठी जिल्हा पररषदे मा्यत
ू
पाठपवण्यात आले आहे .

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

मौजे िळिाडे (िा.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथील बांधारा प्रिल्पास
पाणी उपलब्धिेचे ना-हरिि प्रमाणपत्र शमळणेबाबि
(१०६)

*

३२०७६ डॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) मौिे वळवाडे (ता.मालेगाींव, जि.नाभशक) येथील मोसम नदीवरील भसमें ्

कॉक्रीीं् िींधारा प्रकल्पाकररता तापी पा्िींधारे पवकास महामींडळ, िळगाींव

याींचेकडे प्रददघय काळापासन
ू प्रलींबित पाणी उपलब्धतेचे ना-हरकत प्रमाणपि
भमळणेिाित
(नाभशक)

स्थाननकाींनी

याींनी

ददनाींक

केलेल्या

११

मागणीस

िानेवारी,

२०१७

अनस
ु रून
रोिी

वा

लोकप्रनतननधी

त्यासम
ु ारास

मा.िलसींपदा मींिी याींच्याकडे पिान्वये पवनींती केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहाय्यक मख्
ु य अभियींता, लघभु सींचन (िलसींधारण), पण
ु े

याींनी त्याींचेकडील िा.क्र. प्रशा-३/२३३६, ददनाींक २९/८/२०१६ अन्वये सदर

प्रस्तावास ना-हरकत प्रमाणपि प्रदान करणेपवषयी मख्
ु य अभियींता, तापी
पा्िींधारे पवकास महामींडळ, िळगाींव याींचेकडे भश्ारस केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, मौिे वळवाडे गाींव पररसरासाठी उक्त उपयक्
ु त असलेल्या या

िींधाऱयात पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मागील ५ वषायपासन
ू मागणी केली िात
असन
ू उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ना-हरकत प्रमाणपि दे ण्यासाठी
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) धगरणा उप खोरे हे त्
ु ीचे खोरे असन
ू खोऱयातील उपलब्ध
िलसींपदे पेक्षा भसींचन व बिगर भसींचनाची मागणी िास्त आहे . महाराषर

िलसींपत्ती ननयामन प्राधधकरण, मि
ुीं ई याींचेकडे धगरणा उप खोऱयातील

समन्यायी पाणी वा्पासींदिायत दावा क्र.८/२०१५ ननणयय ददनाींक २१/१२/२०१५
अन्वये प्राधधकरणाने ददला आहे . या ननणययातील मद्द
ु ा क्र. ७ मध्ये खालील
प्रमाणे नमद
ू केले आहे .

No new project on upstream of Girna Project are to be

planned as proposed to the order of 152.83 Mm3, which will
further reduce the availability of Girna Project.
वरील

ननणययानस
ु ार

प्रमाणे

पाणी

महाराषर

उपलब्ध

िलसींपत्ती

प्रमाणपिासाठी

ननयमन

महामींडळास

प्राधधकरणाच्या

सद्य:जस्थतीत

ना-हरकत प्रमाणपि दे ता येत नाही, असे ददनाींक १६ िल
ु ,ै २०१६ च्या
पिान्वये मख्
ु य अभियींता (िलसींधारण) पण
ु े याींना वस्तजु स्थती कळपवली आहे .
-----------------

विधान भिन :

उत्िमशसांग चव्हाण

मुांबई.

सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद

______________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराषर पवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिई.

