महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी
बध
ु िार, ददनाांि ०२ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण ११, १९३९ ( शिे )

(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री

(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

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

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ६६
-------------------------------------

नाांदेड जजल््याि डेंग्यू ि दहििापाच्या रुग्णाांमध्ये झालेली िाढ
(१)

*

८७४६०

श्रीमिी

अशमिा

चव्हाण

(भोिर) :

सन्माननीय

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

(१) नाींदेड जिल्ह्यात गत तीन वर्ाात डेंग्यच
ू े ३९३ रुग्ण आढळले असन
ू माहे

िानेवारी ते माचा, २०१७ या कालावधीत डेंग्यच
ू े २२ तर हहवतापाचे ४ रुग्ण
आढळून आल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

2
(२)

असल्हयास,

पावसाळयात

या

साथीींचा

िादर्
ु ााव

वाढण्याची

र्क्यता

असल्हयाने डेंग्यू व हहवताप आिाराच्या िनतबींध व ननयींत्रणासाठी र्ासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, बबलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

नाींदेड जिल्ह्यात मागील तीन वर्ाात डेंग्यच
ू े एकूण ३७२ रुग्ण आढळले

असन
ू , माहे िानेवारी, २०१७ ते माचा, २०१७ या कालावधीत डेंग्यच
ू े २२ तर
हहवतापाचे ४ रुग्ण आढळून आले आहे त.

(२) नाींदेड जिल्ह्यात डेंग्यू व हहवताप आिाराच्या िनतबींध व ननयींत्रणासाठी
खालील उपाययोिना ननयममतपणे राबप्रवल्हया िात आहे त :• आरोग्य कमाचाऱयाींमार्ात ननयममत ताप सवेक्षण.
• उद्रे काच्या हठकाणी िलद ताप रुग्ण सवेक्षण.

• साथरोग उद्रे काच्या िर्ावी व्यवस्थापनासाठी जिल्हहा/तालक
ु ा पातळीवर र्ीघ्र
िनतसाद पथक कायारत आहे त.

• ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमन
ू े घेऊन सेन््ीनल हॉजस्प्ल येथील ियोगर्ाळे त
मोर्त तपासणी.

• कायम स्वरुपी डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये डासअळी र्क्षक गप्पीमासे सोडणे.
• डेंगी रुग्णाींना लक्षणाधारीत उपचार.

• हहवताप दप्रु र्त रुग्णाींना िींतच्
ु या िकारानस
ु ार समळ
ू उपचार.

• हहवताप ननयींत्रणासाठी हहवतापाचा िादर्
ु ााव असलेल्हया ननवडक गावाींमध्ये
मच्छरदाण्याींचे वा्प.

• डास ननयींत्रणाकररता ए.पी.आय. २ पेक्षा िास्त असलेल्हया र्ागात पारे र्ण
काळात घरोघर कक्कनार्क र्वारणीच्या दोन र्ेऱया घेण्यात येतात.

• सवा आरोग्य सींस्थाींना और्धे व इतर साधन सामग्र
ु ीचा परु े सा परु वठा.

• राषरीय डेंग्यु हदन, डेंग्यु िनतरोध महहना व र्ालेय डेंग्यू िागत
ृ ी मोहहम
तसेच िागनतक हहवताप हदन व हहवताप िनतरोध महहना याद्वारे िनतेमध्ये
िनिागत
ृ ी.

• प्रवप्रवध माध्यमाींद्वारे िनतेस आरोग्य मर्क्षण.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

3
िोल्हापरू जजल्हा पररषदे िडून ‘ग्रामपांचायि जनसवु िधा’ योजनेंिगवि

ग्रामपांचायिीांना दे ण्याि येि असलेल्या अनद
ु ानाि िाढ िरण्याबाबि
(२)

*

८५००३

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जिल्हहा पररर्दे कडून माहे ऑगस््, २०१६ पासन
ू जिल्ह्यातील

३००० ते ५००० लोकवस्ती असलेल्हया १३५ ग्रामपींचायतीींना ‘ग्रामपींचायत
िनसप्रु वधा’ योिनेंतगात दर्नर्म
ू ी, दर्न र्म
ू ी रस्ता, चबत
ु ऱयाचे बाींधकाम,
र्स
ीं ादन व सींरक्षण मर्ींत बाींधण्यासाठी दे ण्यात येणाऱया १० लाख रुपयाींच्या
ू प
अनद
ु ानात वाढ करण्याबाबत ग्रामप्रवकास प्रवर्ागाकडे सातत्याने मागणी

करण्यात आलेली असतानाही अद्याप अनद
ु ानात वाढ झाली नसल्हयाची बाब
माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, कोल्हहापरू जिल्हहा पररर्दे कडून १० लाख रुपयाींचे अनद
ु ान
ऐविी २५ लाख रुपये इतके अनद
ु ान दे ण्याचा ठराव सादर केला असन
ू याचा
लार् जिल्हहयातील डोंगराळ र्ागात असणाऱया १२५ ग्रामपींचायतीींना होणार
आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

ग्रामपींचायत

िनसप्रु वधा

योिनेच्या

अनद
ु ानात

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

वाढ

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय
(२) होय
(३)

ग्रामपींचायतीींना

िनसप्रु वधासाठी

प्रवर्ेर्

अनद
ु ान

या

योिनेंतगात

ग्रामपींचायत इमारतीची बाींधकामे व स्मर्ानर्म
ु ीच्या प्रवकास कामाींसाठी रु.१०
लाखाची

आर्थाक

मयाादा

रु.२०.००

लक्ष

इतकी वाढवन
ू

दे ण्याबाबतच्या

िस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत र्ासन स्तरावर कायावाही सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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चािण (िा.खेड, जज.पण
ु े) औद्योधगि िसाहि येथे राज्य िामगार
विमा महामांडळाचे रुग्णालय उभारण्याबाबि

(३)

*

९११३८

श्री.सरु े श गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सािवजतनि

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

(१) राज्य कामगार प्रवमा महामींडळाच्या (ईएसआयसी) माध्यमातन
ू राज्यात

१० नवीन रुग्णालये उर्ारणीसाठी केंद्राने राज्य र्ासनाला मान्यता दे वन
ू
१००० को्ी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे आश्वासन मा.केंद्रीय
कामगार राज्यमींत्री याींनी हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चाकण (ता.खेड, जि.पण
ु े) औद्योर्गक वसाहत येथे या
ननधीमधन
ू १५० खा्ाींचे रुग्णालय उर्ारण्याचा िस्ताव राज्य र्ासनामार्ात
केंद्र र्ासनास पाठप्रवला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, चाकण औद्योर्गक वसाहत येथे रुग्णालय उर्ारणीच्या

िस्तावास केंद्र र्ासनाकडून मींिरु ी ममळण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

र्ासनाने हद.०९ मे, २०१६ अन्वये राज्य कामगार प्रवमा महामींडळास

ननगाममत केलेल्हया “ना हरकत िमाणपत्र” च्या अनर्
ीं ाने केंद्र र्ासनाने
ु ग
हद.०१.०८.२०१६ पासन
ू सदर २० जिल्हहयातील उवारीत सींपण
ू ा क्षेत्रास राज्य

कामगार प्रवमा योिना लागु केली आहे . सदर नवीन क्षेत्रातील प्रवमाधारकाींना

वैद्यकीय सेवा परु प्रवण्याकरीता राज्यात एकूण नवीन १० राज्य कामगार
प्रवमा रुग्णालये सरु
ु करण्याबाबत राज्य कामगार प्रवमा महामींडळ, नवी

हदल्हली याींनी िस्ताप्रवत केले असन
ू , सदर नवीन १० रुग्णालयाींचे बाींधकाम व

त्यावरील होणारा सींपण
ू ा खचा हा राज्य कामगार प्रवमा महामींडळामार्ात
करण्यात येणार आहे .

(२) हे अर्ींत: खरे आहे .
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क्षेत्रीय सींचालक, राज्य कामगार प्रवमा महामींडळ, मब
ींु ई मार्ात सदर

१० नवीन राज्य कामगार प्रवमा रुग्णालये उर्ारणीकरीता सींमती व िमीन

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनास िस्ताव सादर करण्यात आला असन
ू
सदर िस्ताप्रवत १० रुग्णालयाींमध्ये चाकण औद्योर्गक वसाहत (ता.खेड,
जि.पण
ु े) येथे १५० खा्ाींचे रुग्णालय उर्ारण्याबाबतचा समावेर् आहे .

(३) केंद्र र्ासनाने सदर १० नवीन रुग्णालये सरु
ु करावयाचे िस्ताप्रवत
केले आहे . याबाबत केंद्रर्ासनाला राज्य र्ासनाकडून पण
ु ा सहकाया केले िात
आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

रत्नाधगरी जजल््यािील लघशु सांचन प्रिल्पाच्या िामाांना तनधी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबि

(४)

*

८९५११

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नार्गरी जिल्ह्यातील ० हे क््र ते २५० हे क््र मसींचन क्षमतेच्या सम
ु ारे

३५ लघमु सींचन िकल्हपाींना िर्ासकीय मींिुरी ममळाली असन
ू त्यापैकी रािापरू
कायाक्षेत्रातील ९ िकल्हप ननधीअर्ावी रद्द केले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

अनर्
ीं ाने
ु ग

रद्द

र्ासनाने

केलेल्हया

कोणती

९

िकल्हपाींना

कायावाही

कालावधीत ननधी उपलब्ध होणार आहे,

केली

ननधी
व

या

उपलब्ध

होण्याच्या

िकल्हपाींना

ककती

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

सन २०१०-११ ते आिपयंत महामींडळा मार्ात रत्नार्गरी जिल्हहयात ०

हे क््र ते २५० हे क््र मसींचन क्षमतेच्या २६ लघमु सींचन योिनाींना िर्ासकीय

मान्यता दे ण्यात आली. या २६ लघु मसींचन योिनापैकी ११ लघु मसींचन
योिना रािापरू प्रवधानसर्ा कायाक्षेत्रातील आहे त.
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या ११ लघु मसींचन योिनापैकी ७ योिनाींची िर्ासकीय मान्यता पाणी

उपलब्धता िमाणपत्रा अर्ावी रद्द करण्यात आली व उवारीत ४ योिनाींची
िर्ासकीय मान्यता महामींडळाकडील अनतररक्त दानयत्व ननमााण झाल्हयामळ
ु े
रद्द करण्यात आली.

(२) िर्ासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली असल्हयामळ
ु े ननधी मागणी
करण्याचा िश्न उद््ावत नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

पठािे (िा.बागलाण, जज.नाशशि) लघप
ु ाटबांधारे िालव्याची
(५)

*

दरु
ु स्िी िरण्याबाबि

८७११२

श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पठावे (ता.बागलाण, जि.नामर्क) लघप
ु ा्बींधारे कालवा दरु
ु स्तीसाठी राज्य
र्ासनाने हदनाींक १२ सप््ें बर, २०१४ रोिी वा त्या सम
ु ारास ५६.४३ लक्ष
रुपयाींची िर्ासकीय मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तीन वर्ााचा कालावधी होऊनही कालव्याच्या कामास सरु
ु वात
न झाल्हयाने स्थाननक लोकिनतननधीींनी मा.प्रवत्तमींत्री व मा.िलसींपदा मींत्री
याींच्या हदनाींक २६ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राद्वारे

ननदर्ानास आणले असतानाही याबाबत अद्याप कोणतीच कायावाही झालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पठावे लघप
ु ा्बींधारे कालवा दरु
ु स्तीबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) मा.लोकिनतननधीींचे पत्र र्ासनास िाप्त झालेले असन
ू त्यातील

प्रवनींतीच्या अनर्
ीं ाने पठावे ल.पा.िकल्हप कालव्याच्या अींदािपत्रकास रु.५६.४३
ु ग

लक्षची िथम ताींबत्रक मींिूरी हद.१२.३.२०१५ रोिी दे ण्यात आली होती. परीं तु
काम

सरु
ु

न

झाल्हयामळ
ु े

व

दरसच
ू ीत

बदल

झाल्हया

कारणाने

सदर
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अींदािपत्रकास सन २०१६-१७ या वर्ाात रु.५५.६२ रकमेच्या अींदािपत्रकास
सध
ु ारीत ताींबत्रक मान्यता िदान करण्यात आली. त्यानींतर सदर कामाची

ननप्रवदा काढून हद.१७.१०.२०१६ रोिी सींबध
ीं ीत ठे केदारास कायाारींर् आदे र्
दे ण्यात आलेला आहे . कामाची सरु
ु वात झालेली असन
ू काम िगती पथावर
आहे . माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर पयंत काम पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) िालक्
ु यािील घोड धरणािन
ू बेिायदे शीरपणे
पाणी उपसा होि असल्याबाबि

(६)

*

८७७८२

श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालक्
पाणी उपसा
ु यातील घोड धरणातन
ू
करण्यास

बींदी

असतानाही

पाणी

उपसा

होत

असल्हयाचे

व

पा्बींधारे

अर्धकाऱयाींनी घोडच्या १७ क्रमाींकाच्या प्रवतररकेतन
ू पाणी सोडण्यासाठी कालवा
र्ोडल्हयाने रस्त्याची दरु वस्था झाली असल्हयाचे माहे एप्रिल, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
पाणी उपसा करण्यास बींदी
ु ार घोड धरणातन
ू
असतानाही पाणी उपसा करणाऱयाींवर व सदर प्रवतररकेतन
ू पाणी सोडण्यासाठी
कालवा र्ोडणाऱया अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

कालवा सल्हलागार सममतीच्या हद. ३०/११/२०१६ रोिीच्या बैठकीत घोड

िकल्हपाच्या उन्हाळी हीं गामातील मसींचनाच्या १.००४ अ.घ.र्ु. पाणी वापरास

मींिुरी दे ण्यात आली असन
ू त्यानस
ु ार उन्हाळी हीं गामात िलार्यावरील व
कालव्यावरील मसींचनासाठी पाणी परु वठा करण्यात आला. सदर आवतानाचे
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दरम्यान (हद. २९.३.२०१७ ते २.५.२०१७) घोड डाव्या कालव्याची प्रवतरीका क्र.

१७ चे गे् नादरू
ु स्त असल्हयामळ
ु े व त्याची र्ळी त्
ु लेली असल्हयामळ
ु े मख्
ु य
प्रवमोचकाचे (Head Regulator) पाईप मध्ये मोठे दगड गो्े अडकले होते.
त्यामळ
ु े सदर प्रवतररकेतन
ू पाणी परु वठा करणे र्क्य नव्हते. त्या करीता
पाईप

मध्ये

अडकलेले

दगडगो्े

काढण्याकरीता

प्रवतररका

क्र.१७

च्या

प्रवमोचकावरील सेवा पथाकडील र्राव याींबत्रकी प्रवर्ागाच्या मर्ीनरी व्दारे

खोदन
ु पाईप मधील दगड गो्े काढून चारीवरील मसींचना करीता पाणी परु वठा
करण्यात आला. त्यानींतर सदर र्राव पव
ा त करण्यात आला आहे . सदर
ू व
र्राव खोदल्हयामळ
ु े सेवापथाचे नक
ु सान झालेले नाही, ककीं वा कोणत्याही
सावािननक मालमत्तेचे नक
ु सान झालेले नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

सािारा जजल््यािील पाणलोट िायवक्रमाांिगवि बांधाऱयाांची िामे
ठे िेदाराांनी तनधावरीि िेळेि पण
ू व न िेल्याबाबि

(७)

*

९०६९०

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

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

(१) सातारा जिल्हहयात पाणलो् कायाक्रमाींतगात तालक
ु ा कृर्ी प्रवर्ागाच्या

मागादर्ानाखाली बाींधण्यात येणाऱया ११ बींधाऱयाींची कामे ठे केदार आकण कृर्ी
प्रवर्ागाच्या दल
ा पणामळ
ु क्ष
ु े िलींबबत असल्हयाचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

बींधाऱयाींची

कामे

वेळेत

पण
ू ा

न

झाल्हयाने

पाणलो्

कायाक्रमाींतगातचा ननधी र्ासनाकडे परत िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या िकरणाची चौकर्ी करुन बींधाऱयाींच्या कामाींना मद
ु तवाढ

दे ण्याबाबत व ननधााररत वेळेत सदर कामे पण
ू ा न करणाऱया ठे केदाराींवर
कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) अींर्त: खरे आहे .

(२) होय, अींर्त: खरे आहे. बॅच-१ चा कालावधी समाप्त झाल्हयाने ननधीचा
प्रवनीयोग पढ
ु ील बॅचसाठी करण्यात येत आहे .

(३) दायीत्व मर्ल्हलक असलेल्हया कामाींची अदायगी करण्यास र्ासनाने
परवानगी

हदली

असन
ू

ननधाारीत

वेळेत

कामे

न

करणाऱया

सींबर्ीं धत

ठे केदाराींकडून त्याींची अनामत रक्कम, सरु क्षा व अनतररक्त सरु क्षा ठे व िप्त
करुन त्याींच्या नावाचा काळया यादीत समावेर् का करण्यात येऊ नये
याबाबत खुलासा मागप्रवण्यात आलेला आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

शसल्लोड (जज.औरां गाबाद) िालक्
ु यािील जलयक्
ु ि शशिार योजनेंिगवि

तनिडण्याि आलेल्या गािाांिील मांजूर िामे िरण्यास होि असलेला विलांब
(८)

*

८८८३९

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

(शसल्लोड),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), डॉ.सांिोष
टारफे (िळमनरु ी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरू ी) :
जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मसल्हलोड (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील िलयक्
ु त मर्वार योिनेंतगात
ननवड

करण्यात

आलेल्हया

३२

गावाींतील

मींिरू

कामे

करण्यास

कृर्ी

अर्धकाऱयाींकडून प्रवलींब केला िात असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, याबाबातची चौकर्ी करुन सदर गावातील िलयक्
ु त मर्वार
योिनेची कामे तातडीने पण
ू ा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

कृप्रर् प्रवर्ागामार्ात मसल्हलोड तालक्
ु यात

एकूण १०२६ कामे िस्ताप्रवत

केली असन
ु त्यापैकी ८१३ कामाींना ताींबत्रक व िर्ासकीय

मान्यता ममळाली

आहे . सदर कामाींपक
ै ी िून, २०१७ अखेर ७५९ कामे पण
ू ा करण्यात आली
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असन
ु १५ कामे िगतीपथावर आहे त. उवाररत कामे सरु
ु करुन पण
ू ा करण्याचे
ननयोिन करण्यात आले आहे .

(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील िन विभागाच्या जशमनीिन
ू
मरु
ु म ि मािीचे अिैधररत्या होि असलेले उत्खनन

(९)

*

९१५१७

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांडी पि
ू )व :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे

सर्ाळे

(ता.जि.पालघर)

येथील

वन

सन्माननीय िने मांत्री
प्रवर्ागाच्या

िममनीतन
ू

अवैधररत्या मरु
ु म व मातीचे उत्खनन होत असन
ू र्ासनाच्या लाखो रुपयाींच्या

महसल
ू ाचे नक
ु सान होत असल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या अवैध उत्खननामळ
ु े तेथे अजस्तत्वात असलेल्हया नैसर्गाक

नाला आकण पयाावरणाचा ऱहास होत असताींना वन अर्धकारी याकडे दल
ा
ु क्ष
करत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्हयास, तद्नस
ा
ु ार अवैध उत्खनन करणाऱयाींवर व याकडे िाणीवपव
ू क
दल
ा करणाऱया अर्धकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
ु क्ष
येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मौिे सर्ाळे , ता.जि.पालघर हद्दीतील वन

प्रवर्ागाच्या िममनीमधून गौण खननि अवैध उत्खनन करणाऱयाींवर कारवाई
करावी, याबाबतची तक्रार माहे िून, २०१७ मध्ये िाप्त झाली आहे .

(२), (३), (४) व (५) िाप्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने चौकर्ी केली असता,
ु ग

िश्नाींककत क्षेत्र हे सींरक्षक्षत वन असन
ू सन १९६० मध्ये महसल
ू प्रवर्ागास
हस्ताींतररत करण्यात आले आहे .
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तहमसलदार, पालघर याींनी मौिे उीं बरपाडा सर्ाळे ग्रामपींचायत हद्दी

मधील मोरावणे बींधाऱयातील गाळ काढण्यास सदरचा गाळ र्ेत िममनीत

्ाकण्याच्या अ्ीवर हदनाींक १०.२.२०१७ अन्वये परवानगी हदली होती. परीं तु
ग्रामपींचायत उीं बरपाडा, सर्ाळे

याींनी ११० ब्रास गाळ ममश्रीत मातीची

अनर्धकृत वाहतक
ू करुन इतर हठकाणी ्ाकली आहे .

त्याबाबत तहमसलदार,

पालघर याींनी ग्रामपींचायत उीं बरपाडा याींना रु. २,६४,०००/- दीं डनीय रकमेची
नो्ीस पारीत केली आहे . त्यामळ
ा
ु े अवैध उत्खनन करणाऱयाींवर िाणीवपव
ु क
दल
ा करण्यात आलेले नाही.
ु क्ष

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

बािधन (िा.हिेली, जज.पण
ु े) येथील िनक्षेत्राि िक्ष
ृ िोड
िरून अतिक्रमण िेल्याबाबि

(१०)

*

९२०२६

श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बावधन (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येथील स््ारगेि या बाींधकाम िकल्हप
व्यावसानयकाने िकल्हपात मोठ्या िमाणात वक्ष
ृ तोड व वनसींपदा नष् करुन
वनक्षेत्रात अनतक्रमण केल्हयाची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरच्या अवैध वक्ष
ा
ू क
ृ तोडीकडे सींबर्ीं धत िर्ासन िाणीवपव
दल
ा करत आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

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

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार उक्त िकरणातील सींबर्ीं धत दोर्ीींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) बावधन (ता.हवेली, जि.पण
ु े) येथील
स््ारगेि या बाींधकाम िकल्हप व्यावसानयकाने िकल्हपात मोठ्या िमाणात
वक्ष
ृ तोड व वनसींपदा नष् करुन वनक्षेत्रात अनतक्रमण केल्हयाची बाब माहे
िून, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आलेली नाही.
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(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रवलींब झालेला नाही.

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

चांदगड ि आजरा (जज.िोल्हापरू ) िालक्
ु याि हत्िी आणण गिा रे डयाांनी
शेिी वपिाांसह शेििऱयाांच्या सामग्र
ु ीचे िेलेले नि
ु सान

(११)

*

८७४९६

श्रीमिी सांध्यादे िी दे सा -िुपेिर (चांदगड) :

सन्माननीय

िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींदगड व आिरा (जि.कोल्हहापरू ) तालक्
ु यात हत्ती आकण गवा रे डयाींनी

मोठया िमाणात र्ेती प्रपकाींसह र्ेतकऱयाींच्या सामग्र
ु ीचे मोठया िमाणात
नक
ु सान केल्हयाचे माहे माचा, २०१७ च्या पहहल्हया आठवड्यात ननदर्ानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी र्ासनामार्ात पाहणी केली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

तद्नस
ु ार

नक
ु सानग्रस्त

र्ेतकऱयाींना

नक
ु सान

र्रपाई

दे ण्याबाबत, तसेच हत्ती व गवा रे डयाींचा बींदोबस्त करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) कोल्हहापरू वनवत्ृ तातील आिरा, चींदगड व पा्णे

वनपररक्षेत्रात गवा व हत्ती या वन्यिाण्याींनी र्ेतप्रपकाींचे नक
ु सान केल्हयाच्या
अनक्र
ु मे २८४ व २२ िकरणे ननदर्ानास आली आहे त.

तसेच चींदगड तालक्
ु यातील पा्णे वनपररक्षेत्रातील मौिे कमलवडे येथे

माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये व पोले येथे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ चे कालावधीत

वन्यहतीींनी बैलगाडी मोडतोड केल्हयाच्या ३ तर रॅ क््र ्ायर र्ोडण्याची १
घ्ना ननदर्ानास आली आहे .

(२) वन्यिाण्याींनी नक
ु सान केलेल्हया घ्नाींची प्रवर्ागामार्ात पहाणी करण्यात
आली आहे .
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(३)

िचमलत र्ासन ननणायातील तरतद
ू ीनस
ु ार वन्यिाण्याींनी र्ेतप्रपकाींचे

नक
ु सान केलेल्हया िकरण्यात सींबर्ीं धत नक
ु सानग्रस्त र्ेतकऱयास अथासहाय्य
रु.१६.३६ लाख अदा करण्यात आले आहे .

वन्यिाण्याींद्वारे नक
ु सान होऊ नये व मानव वन्यहत्ती सींघर्ा कमी

व्हावा यासाठी खालीलिमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.

• या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तीींकडून सवांना िात्यक्षक्षकाींसह मागादर्ान करण्यात
येत.े

• गावकऱयाींच्या मदतीने ्ॉचा, र््ाके, अग्नाबाण इ. चा वापर करुन व
हाकारा ग् तयार करुन हत्तीींना र्ेती व मानवी वस्तीपासन
ू दरू नेण्यात
येत.े
•

वन्यिाण्याींना

वनक्षेत्रात

उपाययोिना केल्हया िातात.

प्रपण्याचे

पाणी

उपलब्ध

करुन

दे ण्यासाठी

• काही क्षेत्रात वनहद्दीींवर वन्यिाणी िनतबींधक चर खोदण्यात आले आहे त,
तसेच सौर कींु पण तयार घालण्यात आले आहे .

• Rescue Team तयार करण्यात आली आहे .

• मानव वन्यिाणी सींघर्ा रोखण्याच्या दृष्ीने वनअर्धकारी व कमाचारी याींना
िमर्क्षण दे ण्यात येत.े

• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीिी गॅस
र्ेगडी व मसलेंडर परु वठा केला िात आहे .

• पररक्षेत्र स्तरावर क्षेत्रीय अर्धकारी व कमाचारी याींचम
े ार्ात ननयममत गस्त
करण्यात येत.े

(४) िश्न उद््ावत नाही.

अडिली-भि
ु ािली, निी मब
ुां

----------------(जज.ठाणे) येथील शेििऱयाांच्या जशमनीांिर

खासगी वििासिाांिडून डेब्रब्रज टािण्याि येि असल्याबाबि

(१२)

*

९२६५६

श्रीमिी मांदा म्हात्रे (बेलापरू ) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री
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(१) अडवली-र्त
ींु ई (जि.ठाणे) येथील ३५५ हे क््रवरील िींगल
ु ावली, नवी मब
नष् करुन ्ाऊनर्ीप उर्ारली िाणार असन
ू तेथील र्ेतक-याींनी त्याींची

िममन प्रवकण्यास प्रवरोध केल्हयाने माकर्याींच्या सहकायााने र्ेतकऱयाींच्या
िममनीवर चारही बािल
ू ा डेबब्रि र्राव करण्याचे काम खासगी प्रवकासकाने
सरु
ु केल्हयाची बाब नक
ु तीच ननदर्ानास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर वनिममनीवर डेबब्रि ्ाकून वक्ष
ृ तोड करणाऱयाींप्रवरुध्द
र्ेतक-याींनी दोन वर्े महानगरपामलकेकडे तक्रारी करुनही महापामलका िर्ासन
डेबब्रि माकर्याींवर कारवाई करत नसल्हयाचेही ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

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

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार या िकरणातील दोर्ी असलेले खासगी प्रवकासक,
डेबब्रि माकर्या व महापामलकेचे सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) मौिे अडवली र्त
ु ावली, ता.जि.ठाणे येथे राखीव
वन, सवे क्रमाींक ९४ अ मधील ३३९.४२१ हे क््र व सींरक्षक्षत वन, सवे क्र.९४/ब

मधील २.३२७ हे क््र असे एकूण ३४१.७४८ हे क््र क्षेत्र वन प्रवर्ागाच्या
ताब्यात आहे .

वन प्रवर्ागाच्या ताब्यातील उक्त क्षेत्रामध्ये िींगल नष् करुन

र्राव झालेला नाही.

मौिे अडवली र्त
ु ावली येथील वन प्रवर्ागाच्या वरील क्षेत्रार्ोवती

सींरक्षक मर्ींतीचे बाींधकाम करण्यात आले आहे .

सदर वनक्षेत्रालगत सवे

क्रमाींक ३, ४, ५ व ६ या खािगी क्षेत्रामध्ये तसेच महाराषर खािगी वन

(सींपादन) अर्धननयम, १९७५ चे कलम २२ अन्वये चौकर्ी होऊन हदनाींक
२५.१०.१९८० पव
ु ी खातेदाराींस पन
ु :स्थाप्रपत झालेल्हया सवे क्रमाींक ७८ व ७९
च्या क्षेत्रामध्ये र्राव झाल्हयाचे ननदर्ानास येत.े

(२) व (३) नगर प्रवकास प्रवर्ागाने सादर केलेल्हया माहहतीअन्वये खािगी

प्रवकासकाींच्या मालकीच्या िममनीवर ्ाकण्यात आलेल्हया डेबब्रिमळ
ु े र्ेत
िममनीचे नक
ु सान होत असल्हयाबाबतच्या व येण्यािाण्यास अडथळा ननमााण
होत

असल्हयाबाबतच्या

तक्रारी

िाप्त

झाल्हयानींतर

तक्रारीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग
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हद.१५.४.२०१७ पासन
ींु ई
ू अडवली र्त
ु ावली पररसरात डेबब्रि ्ाकणेस नवी मब
महानगरपामलका याींचेकडून मनाई करण्यात आलेली आहे . तसेच याबाबत

तहमसलदार ठाणे याींना त्याींचेकडून हद.१७.४.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये िाप्त
तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने सदर िागेची स्थळ पाहणी करुन, खािगी मालकीच्या,
ु ग
वनक्षेत्रातील व इतर िममनीचा ग् क्रमाींकननहाय माहहती उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कळप्रवण्यात आले आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

(५) प्रवलींब झालेला नाही.

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

पाली ि महड (जज.रायगड) येथील अष्ट्टविनायि िीथवक्षत्र
े ािील वििास
िामाांसाठी तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबि

(१३)

*

९१८५७

श्री.सभ
ु ाष

उफव

पांडडिशेठ

पाटील

(अशलबाग) :

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

राज्यातील

अष्प्रवनायक

मींहदर

व

मींहदराींचा

पररसर

प्रवकसीत

व

सर्
ु ोमर्करण करण्यासाठी ित्येक वर्ी १२५ लाखाींचा ननधी ५ वर्ांकरीता
र्ासनाकडून उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, रायगड जिल्हहयातील पाली व महड येथील अष्प्रवनायक

स्थळाींच्या हठकाणी सोयीसप्रु वधा उपलब्ध करून दे ण्यासाठी सन २०११ मध्ये
१२५ लाख इतका ननधी प्रवतरीत करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रायगड जिल्हहयातील पाली व महड येथील अष्प्रवनायक

स्थळाींचा प्रवकास करण्यासाठी र्क्त एकच ्प्पा ननधी दे ण्यात आलेला असन
ू
सन २०१२ पासन
ू १२५ लाख िनत वर्ी िमाणे ननधी दे ण्यात आलेला नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, पाली व महड येथील अष्प्रवनायक स्थळाींचा प्रवकास
करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

(२) होय.पाली व महड येथील अष्प्रवनायकाींच्या स्थळी सोयीसप्रु वधा उपलब्ध
करुन दे ण्यासाठी ित्येकी रू.१२५.०० लक्ष इतका ननधी प्रवतरीत करण्यात
आला होता.

(३) ित्येक वर्ी रू.१२५.०० लक्ष एवढा ननधी पाच वर्ांकररता दे ण्यात येणार
नव्हता.

(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.

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

बारामिी (जज.पण
ु े) िालक्
ु यािील उपजजल्हा रुग्णालयािील ररक्ि पदाांबाबि
(१४)

*

(आांबेगाि),

९२२७२

श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपरू ),

श्री.पाांडुरां ग

श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू ) :

बरोरा

(शहापरू ),

सन्माननीय

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

(१) बारामती (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील मसल्हव्हर ज्यब
ु ली रुग्णालयाला उपजिल्हहा

रुग्णालयाचा दिाा दे ऊन त्यासाठी अद्यावत इमारत बाींधून रुग्णालय सरु
ु
करण्यात आले असन
ू या उपजिल्हहा रुग्णालयात तज्ञ डॉक््राींसह इ.सी.िी,
सोनोग्रार्ी, अस्तीरोग बधीरीकरण तज्ञ अर्ी एकूण २९ पदे ररक्त आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

या

रुग्णालयात

१३

वैद्यककय

अर्धकाऱयाींची

ननयक्
ु ती

करण्यात आली असन
ू त्यापैकी र्क्त ३ वैद्यककय अर्धकारी सध्या कायारत
असल्हयाने गरिू रुग्णाींना वैद्यककय सेवा उपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या उपजिल्हहा रुग्णालयातील ररक्त पदे तातडीने र्रण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .
उपजिल्हहा रुग्णालय बारामती जि.पण
ु े येथे

ग्-अ ते ग्-ड सींवगााची

एकुण ७४ पदे मींिूर असन
ू त्यापैकी ५० पदे र्रलेली व २४ पदे ररक्त
आहे त.

त्यापैकी, वैद्यकीय अर्धकारी ग्-अ सींवगााची एकुण १३ पदे मींिूर

असन
ू ९ पदे र्रलेली आहे त. र्रलेल्हया पदाींमध्ये बालरोगतञ, अजस्थव्यींगतञ
व नेत्रर्ल्हयर्चककत्सक कायारत आहे त. तसेच राषरीय आरोग्य अमर्यान
अींतगात

आयपीएचएस

खाली

र्ल
ू तञ,

स्रीरोगतञ,

कर्िीमर्यन,

दीं तर्ल्हयर्चककत्सक याींच्या सेवा उपलब्ध करुन हदल्हया आहे त. तसेच राषरीय

बाल स्वास्थ कायाक्रमाअींतगात ८ वैद्यकीय अर्धकारी कायारत आहे त. तसेच
ई.सी.िी. व सोनोग्रार्ीची सप्रु वधा उपलब्ध आहे .
उपलब्ध

वैद्यकीय

अर्धकारी

व

कमाचारी

वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त.

याींच्यामार्ात

रुग्णाींना

(३) वैद्यकीय अर्धकारी ग्-अ (ग्रेड पे. रु.५४००) सींवगााची ररक्त पदे

सींबर्ीं धत जिल्हहार्धकारी याींच्यामार्ात Walk in interview च्या माध्यमातन
ू

र्रण्याबाबतची कायावाही जिल्हहास्तरावर सरु
ु आहे .तसेच ग्-क व ग्-ड
सींवगााची पदे र्रण्याबाबतची कायावाही सरु
ु आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे साखरी-म्हाांळुगे (िा.गगनबािडा, जज.िोल्हापरू ) येथील
बांधाऱयाांचे तनिृष्ट्ट दजावचे िाम िेल्याबाबि

(१५)

*

८६१८७

श्री.राजेश

शमणचेिर (हाििणांगले) :
खुलासा करतील काय :-

क्षीरसागर

(िोल्हापरू

उत्िर),

डॉ.सजु जि

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मौिे साखरी-म्हाींळुगे (ता.गगनबावडा, जि.कोल्हहापरू ) येथील बींधाऱयाींचे
ननकृष् दिााचे काम केल्हयामळ
ु े िलयक्
ु त मर्वार योिनेचे को्यवधी रुपयाींचा
ननधी वाया गेल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्याचे ननषकर्ा
काय आहे त,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार सींबर्ीं धत अर्धकारी व ठे केदाराींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

जिल्हहार्धकारी, कोल्हहापरू याींनी िाप्त ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने चौकर्ी
ु ग

सममती गठीत करून चौकर्ी करण्याच्या सच
ू ना हदलेल्हया आहे त. त्यानस
ु ार
उपप्रवर्ागीय कृर्ी अर्धकारी, गडहहींग्लि याींचे अध्यक्षतेखाली चौकर्ी सममती
गठीत करण्यात आली आहे. सदर सममतीने यादृजच्छक (Random) पद्धतीने
माती नाला बाींध कामाींची तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे त्यामध्ये
काही त्र्
ु ी आढळून आल्हया आहे त.
तपासलेली

कामे

िून

महहन्यात

तीन

वेळा

अनतवषृ ्ी

होऊनही

सजु स्थतीत आहे त व पाण्याने र्रलेली आहे त. पण
ू ा झालेल्हया कामाींची कृप्रर्
महाप्रवद्यालय, कोल्हहापरू याींचेमार्ात त्रयस्थ यींत्रणा म्हणून तपासणी करण्यात
आली असन
ू कामाींचा दिाा चाींगला असल्हयाचे आढळून आले आहे .

(३) माती नाला बाींध कामात आढळून आलेल्हया त्र्
ीं ाने चौकर्ी
ु ीींच्या अनर्
ु ग
सममतीने त्र्
ा ा करण्याच्या सच
ु ीींची पत
ु त
ु ना हदल्हया आहे त.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

िरिीर (जज.िोल्हापरू ) िालक्
ु यािील ३५ शाळाांची झालेली दरु िस्था
(१६)

*

९०१९७

(शाहूिाडी) :
काय :-

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

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) करवीर (जि.कोल्हहापरू ) तालक्
ु यातील जिल्हहा पररर्दे च्या ३५ र्ाळाींची
दरु
ु स्ती करण्याचा िस्ताव पींचायत सममती, करवीर याींच्याकडून जिल्हहा
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पररर्द, कोल्हहापरू याींच्याकडे मींिरू ीसाठी माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान पाठप्रवला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर र्ाळाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत अद्याप कोणतीही
कायावाही करण्यात आलेली नसल्हयाने यावर्ीच्या पावसाळ्यात िाथममक
र्ाळाींच्या प्रवद्यार्थयांची गैरसोय होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर िस्तावानस
ु ार र्ाळा तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) हे अींर्त: खरे आहे . १५ र्ाळा दरु
ु स्तीचे िस्ताव
हदनाींक २ र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ रोिी िाप्त झाले आहे .

(२) व (३) उपरोक्त र्ाळा दरु
ु स्तीसाठी अींदािे रु. ३०.८० लक्ष इतक्या
ननधीची आवश्यकता असन
ू जिल्हहा ननयोिन सममतीकडे ननधीची मागणी
केलेली आहे . सन २०१७-२०१८ मध्ये जिल्हहा ननयोिन सममतीने र्ाळा
दरु
ु स्तीसाठी व बाींधकामासाठी

रु. २५० लक्ष इतका ननयतव्यय मींिूर केलेला

आहे . सद्यजस्थतीत जिल्हहा पररर्द िाथममक र्ाळामध्ये दलदमलचा व
पावसाचा त्रास असल्हयाचे ननदर्ानास आलेले नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील अशभमि विद्यापीठे आणण खासगी महाविद्यालयामधील

पदव्यत्ु िर िैद्यकिय अभ्यासक्रमाांच्या ६७.५ टक्िे राखीि िोट्याबाबि
(१७)

*

८६१०९

श्री.सतु नल शशांदे (िरळी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी),

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण),
श्री.सतु नल

प्रभू (ददांडोशी),

श्री.भारि

भालिे

(पांढरपरू ) :

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) पदव्यत्ु तर वैद्यकीय अ्यासक्रमाींमध्ये दे र्ातील अनेक राज्याने त्या

राज्यातील मल
ु ाींसाठी ५० ्क्क्याींपासन
ू ते १०० ्क्क्याींपयात राखीव को्ा
ठे वला

असन
ू

त्यानस
ु ार

राज्यातील

स्थाननक

प्रवद्यार्थयांना

वैद्यकीय
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अ्यासक्रमात िास्त िागा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हदनाींक २७ एप्रिल,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास राज्य र्ासनाने अध्यादे र् काढून पदव्यत्ु तर

वैद्यककय आकण डें्ल अ्यासक्रमासाठी ६७.५ ्क्के को्ा राखीव ठे वण्याचा
ननणाय घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्य र्ासनाच्या या ननणायाच्या प्रवरोधात पींिाब आकण
राज्यस्थान मधील

प्रवद्यार्थयांनी

दाखल केलेल्हया यार्चकेच्या अनर्
ीं ाने
ु ग

मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने या ननणायाला स्थर्गती हदली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयात राज्य र्ासनाची बािू स्पष् करुन
स्थाननक प्रवद्यार्थयांना पदव्यत्ु तर वैद्यकीय अ्यासक्रमाींमध्ये राखीव को्ा
ठे वण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे

आहे . राज्यातील अर्धवासी

प्रवद्यार्थयांना पदव्यत्ु तर वैद्यकीय अ्यासक्रमात िवेर्ाच्या िास्त िागा

उपलब्ध होण्यासाठी र्ासन ननणाय हदनाींक २७/०४/२०१७ अन्वये आदे र्
ननगाममत करण्यात आले होते.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) मा.उच्च न्यायालयाने र्ासन ननणायास हदलेल्हया स्थर्गती प्रवरोधात

मा.सवोच्च न्यायालयात प्रवर्ेर् अनम
ु ती यार्चका दाखल करण्यात आली
होती.

सदर

यार्चका

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

ननकाली

काढली

असन
ू

त्यानस
ु ार र्ासन ननणायावरील स्थर्गती कायम राहहली आहे . तथाप्रप, मा.उच्च
न्यायालयामध्ये

मळ
ू

यार्चका अद्याप िलींबबत असन
सदर िकरणात
ू

र्ासनाची बािू माींडण्याकररता प्रवर्ेर् अमर्योक्त्याींची ननयक्
ु ती करण्यात आली
आहे . दरम्यान, अर्धवासी प्रवद्यार्थयांना िवेर्ासाठी िास्त िागा उपलब्ध

होण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू पदव्यत्ु तर अ्यासक्रमाींच्या िवेर्ाच्या ननयमामध्ये

बदल करता येतील का, याबाबत कायदे र्ीर बाबी तपासण्याची कायावाही सरु
ु
आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे सािांगा ि आमला (िा.अमराििी) ि मौजा िाटपरू (िा.मोशी) येथील
नदीिील गाळ िाढून रुां दीिरण ि खोलीिरण िरण्याबाबि

(१८)

*

८८०६९

(इगिपरू ी),
श्री.अशमन

प्रा.िषाव

पटे ल

अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला गाविि
गायििाड

(मब
ांु ादे िी),

(धारािी),

डॉ.सांिोष

श्री.अस्लम

शेख

टारफे

(मालाड

(िळमनरु ी),
पजश्चम) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल्हहयातील मौिे सावींगा व आमला (ता.अमरावती) व मौिा

का्परू (ता.मोर्ी) येथील र्ासनाच्या नदी पन
ु िीवन योिनेंतगात नदीतील

गाळ काढून रुीं दीकरण व खोलीकरण करण्याबाबत लोकिनतननधीींनी हदनाींक १

एप्रिल, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास जिल्हहार्धकारी याींना लेखी पत्रान्वये
प्रवनींती करुनही आिपावेतो कोणतीही कायावाही करण्यात आली नसल्हयाचे
ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबतची चौकर्ी करुन नदी पन
ु िीवन योिनेंतगात नद्याींचे
गाळ काढून रुीं दीकरण व खोलीकरण करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

मौिा

का्परू

हे

गाव

िलयक्
ु त

मर्वार

अमर्यानात

समाप्रवष्

असल्हयामळ
ु े या गावात कार्ी नदीचे खोलीकरण व रूींदीकरणाची तसेच मसमें ्
नाला बाींधाची कामे करण्यात आली आहे त.

मौिा सावींगा व आमला (ता.अमरावती) गावे

िलयक्
ु त मर्वार

अमर्यानात समाप्रवष् नाहीत. तथाप्रप, यासींदर्ाात सदर गावातील नदी
पन
ु िीवनाची कामे करण्याकररता सवेक्षण करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्हया
आहे त.

(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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आिुडे (िा.भद
ु रगड, जज.िोल्हापरू ) येथे गव्याच्या हल्ल्यामध्ये
दोन व्यक्िीांचा झालेला मत्ृ यू

(१९)

*

८७०४९

श्री.प्रिाश आब्रबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आकुडे (ता.र्द
ु रगड, जि.कोल्हहापरू ) येथे गव्याच्या हल्हल्हयामध्ये पत्रकार

रघन
ु ाथ मर्ींदे व अननल पोवार याींचा हदनाींक १२ मे, २०१७ रोिी वा त्या
सम
ु ारास मत्ृ यु झाला असन
ू िींगली िाण्याींचा वावर मानवी वस्तीकडे वाढत
असल्हयाने वन्यिाण्याींवर वेळीच ननबंध आणण्याची मागणी र्ेतकऱयाींनी केली
आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

वारीं वार

होणाऱया

वन्यिाण्याींचे

हल्हले

वाढत

असताना

वनप्रवर्ागाकडून याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात येत नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, मानवी वस्तीकडे वन्यिाण्याींचा वावर होऊ नये यासाठी
र्ासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मानव वन्यिाणी सींघर्ा रोखण्यासाठी खालीलिमाणे उपाययोिना
करण्यात येतात.

• क्षेबत्रय अर्धकारी / कमाचारी याींची गस्ती पथके ननमााण करण्यात आली

असन
ू त्याींच्या मार्ात वन्यिाण्याींना त्याींचे नैसर्गाक अर्धवासात पाठप्रवणेची
कायावाही करण्यात येत.े

• मानव वन्यिाणी सींघर्ा रोखण्याच्या दृष्ीने वनअर्धकारी व कमाचारी याींना
िमर्क्षण दे ण्यात येत.े

• पारीं पररक उपयोिनाींबरोबरच वन्यिाण्याींना मानवी वस्तीत येण्यासाठी
अ्काव करण्याच्या दृष्ीने वनक्षेत्राच्या वनहद्दीींवर वन्यिाणी िनतबींधक चर
खोदण्यात आले आहे त.
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• वन्यिाण्याींना वनक्षेत्रात प्रपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी वनतळे ,
मसमें ् बींधारे व माती बींधारे बाींधणे अर्ी कामे केली िातात.

• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीिी गॅस
र्ेगडी व मसलेंडर परु वठा केला िात आहे .

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

मौजे िरडी (जज.बल
ु ढाणा) धरणािन
ू पाण्याच्या होि असलेल्या गळिीबाबि
(२०)

*

९१३९५

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्हहयातील मौिे करडी धरणाच्या गळतीच्या दरू
ु स्तीकडे
िर्ासनाने दल
ा केल्हयामळ
ु क्ष
ु े लाखो मल्र पाणी वाहुन गेल्हयामळ
ु े सन २०१६१७ च्या उन्हाळयामध्ये या धरणावर अवलींबन
ु असलेल्हया ८ ते १० गावात
प्रपण्याच्या पाण्याचे सींक् ओढावले असल्हयाचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

यासींदर्ाात

चौकर्ी

करुन

सदर

धरणाच्या

गळतीच्या

दरू
ु स्तीबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबनाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींर्त: खरे आहे . मौ.करडी धरणाच्या साींडव्याच्या

पायामधून,मागादर्ाक मर्ींत (Guide Wall) मधून व स्वयींचमलत गे् मधून
पाणी गळती ननदर्ानास आल्हयावर सदर स्वयींचमलत गे्ची दरु
ु स्ती करण्यात
आली आहे . तथाप्रप, करडी धरणातन
ू र्ासन मान्य अथवा जिल्हहार्धकारी,

बल
ु ढाणा याींच्या िासींर्गक आरक्षणामधून एकही पाणीपरु वठा योिना मींिूर
नाही.

(२) धरणाच्या पायामधून व मागादर्ाक मर्ींत (Guide Wall) मधून होणारी
गळती रोखण्यासाठी प्रवर्ेर् दरु
ु स्तीचे अींदािपत्रक तयार करण्याची कायावाही
क्षेबत्रय स्तरावर िगतीपथावर आहे .
(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दटपेश्िर (िा.पाांढरििडा, जज.यििमाळ) अभयारण्यामधील
मािीनाला बाांधाची िामाांबाबि

(२१)

*

८८६४३

श्री.राजु िोडसाम (अणी) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) तालक्
ु यातील ह्पेश्वर अर्यारण्यामध्ये सरु
ु
असलेल्हया मातीनाला बाींधाची कामे ननकृष् दिााची करण्यात येत असन
ू सदर
काम

करणाऱया

कींत्रा्दाराचे

अर्धकाऱयाींर्ी

सींगनमत

करुन

मातीनाला

बाींधाच्या कामाच्या माध्यमातन
ू मोठ्या िमाणात गैरव्यवहार केल्हयाचे माहे
मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार ननकृष् दिााची कामे करणाऱया कींत्रा्दार व
अर्धकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

सन २०१६-१७ या वर्ाात ह्पेश्वर अर्यारण्यात मातीनाला बाींधाची दोन

कामे करण्यात आली आहे त. सदर कामे चाींगल्हया दिााची असन
ू त्यामध्ये
कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.

(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

मौजा िाटी (िा.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील नैसधगवि आपत्िीमध्ये मांजरू
(२२)

*

घरिुलाांच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार

९१६८३

श्री.चरण िाघमारे (िम
ु सर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिा का्ी (ता.मोहाडी, जि.र्ींडारा) येथील नैसर्गाक आपत्तीमध्ये मींिूर
घरकुलाींच्या

कामात

गैरव्यवहार

झाला

असल्हयाचे

ननवेदन

स्थाननक

लोकिनतननधीनी मा.ग्रामप्रवकास मींत्री याींना हदनाींक १७ िून, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास हदले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने र्ासनाने या गैरव्यवहाराची चौकर्ी
ु ग
केली आहे काय व चौकर्ीचे ननषकर्ा काय आहे त,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार गैरकारर्ार करणाऱयाींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाचे कारण काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय.
(२)

हदनाींक

१७.६.२०१७

रोिीचे

ननवेदन

मा.मींत्री

(ग्राम

प्रवकास)

र्ींडारा

याींचेकडे

कायाालयामार्ात “तात्काळ चौकर्ी करून अहवाल सादर करणेत यावा” या
ननदे र्ासह

मख्
ु य

कायाकारी

अर्धकारी,

जिल्हहा

हद.१९.७.२०१७ रोिी पाठप्रवण्यात आले आहे .

पररर्द,

(३) हदनाींक १७.६.२०१७ च्या ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने चौकर्ी करुन उर्चत
ु ग
कायावाही करण्यात येईल.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

नागपरू येथील मनोरुग्णालयाि िीन मनोरूग्णाांच्या झालेल्या हत्याांबाबि
(२३)

*

८५८०२

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :

सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील मनोरूग्णालयात उपचार घेत असलेले मनोरूग्ण ियींत
नरे कर याींचा हदनाींक १७ सप््ें बर, २०१६ रोिी मत्ृ यू झाला, मालती पाठक
याींचा गळा आवळून खून करण्यात आला असताींनाच एका ६५ वर्ीय अञात

मनोरूग्णाचा डोक्याला िखम झाल्हयाने हदनाींक २५ सप््ें बर, २०१६ रोिी
मेडडकल, नागपरू येथे मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मनोरुग्णालयात झालेले मत्ृ यू अनैसर्गाक असल्हयाच्या नोंदी
र्वप्रवच्छे दन अहवालात असन
ू मनोरुग्णालयात मनोरूग्णाींना िबर मारहाण

करण्यात येत असल्हयाने त्याच मारहाणीत या मनोरुग्णाींचा मत्ृ यू झाला

26
असल्हयाची माहहती हदनाींक १५ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास
आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या गींर्ीर िकरणाची चौकर्ी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्हया
सममतीचा अहवाल वैद्यकीय अर्धक्षकाींकडे सोपप्रवण्यात आल्हयानींतरही दोर्ी
व्यक्तीींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या िकरणाची चौकर्ी करुन सींबर्ीं धताींवर र्ासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे .

या नतघाींचाही उपचारा दरम्यान मत्ृ यू झाला नसन
ू अनैसर्गाकररत्या

मत्ृ यू झाला.

(३) हे खरे नाही.

(४) या तीनही िकरणी पोलीस स््े र्न, मानकापरू , जि.नागपरू याींच्यामार्ात
तपास

सरु
ु

आहे .

श्री.ियींत

नरे कर

याींचे

मत्ृ यू

िकरणी

सींबर्ीं धत

अर्धपररचाररका व परू
ु र् पररचर याींच्याप्रवरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मर्स्त
व अपील) ननयम, १९७९ अन्वये प्रवर्ागीय चौकर्ीची कारवाई करण्यात येत
आहे .

(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

बोरीिली-पि
ू व (मब
ुां ) येथील ददहसर नदीिर पल
ू बाांधण्याबाबि
(२४)

*

८८२६०

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बोरीवली पव
ू ा (मब
ुीं ई) सींिय गाींधी राषरीय उद्यानातील चुनापाडा येथील
दहहसर नदीवर पल
ू नसल्हयाने सदरहू उद्यानामध्ये वास्तव कररत असलेल्हया
११ आहदवासी पाडयातील रहहवार्ाींची पावसाळयात गैरसोय होत असन
ू
बाहे रील घ्काींर्ी सींपका त्
ु त असल्हयाने ४ महहने लहान मल
ु ाींची र्ाळाही बींद

होत असल्हयाने सदरहू हठकाणी पल
ू बाींधण्याची मागणी गेल्हया ४ वर्ाापासन
ू
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सातत्याने मा.मख्
ु यमींत्री व मा.वने मींत्री, याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे
करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने दहहसर नदीवर पल
बाींधण्याबाबत
ु ग
ू
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) सींिय गाींधी राषरीय उद्यान बोरीवली
येथे चन
ु ापाडा नावाची आहदवासी वस्ती अजस्तत्वात आहे .

सदर वस्तीमध्ये

िाण्यायेण्याकरीता िून्या बींधाऱयाचा वापर करण्यात येत आहे .

सदर बींधाऱयाचे धूप झालेल्हया र्ागात र्रण करुन पाणी िाण्याच्या

गे्वर र्ळ्या ्ाकून तात्परू ती स्वरुपाची व्यवस्था करण्यात आली आहे .

सदर वस्तीतील लोकाींकडून पल
बाींधण्याची लेखी मागणी करण्यात
ू

आली असल्हयाचे ननदर्ानास आलेले नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यािील मिीमांद ि अन्य मल
ु ाांसाठी बालसध
ु ारगह
ृ े चालविणाऱया
सांस्थाांच्या अनद
ु ानाि िाढ िरण्याबाबि

(२५)

*

९०८२१

श्री.भारि भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय मदहला ि

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मतीमींद मल
ु ाींसाठी तसेच अन्य मल
ु ाींसाठी बालसध
ु ारगह
ृ े

चालप्रवणा-या सींस्थाना हदल्हया िाणाऱया अनद
ु ानात हदनाींक १ एप्रिल, २०१७
रोिीपासन
दप्ु प्ीहून अर्धक वाढ करावी असा आदे र् मा.मब
ू
ुीं ई उच्च
न्यायालयाने र्ासनाला हदला असल्हयाचे माहे

एप्रिल, २०१७ मध्ये वा

त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या बालसध
ु ारगह
ु ाींमध्ये ित्येकी दरमहा २ हिार व
ृ ातील मल
िर्ासकीय खचाासाठी ५०० रुपये द्यावेत असे ननदे र्ही मा.मब
ींु ई उच्च
न्यायालयाने हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्हयास,

या

आदे र्ानस
ु ार

बालसध
ु ारगह
ृ ाींचे

अनद
ु ान

दप्ु प्ीने

वाढप्रवण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) होय.
मध्ये

मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई येथे दाखल

िनहीत यार्चका क्र. १८२/२०१०

मा.न्यायालयाने हद. ७.४.२०१७ रोिी हदलेल्हया आदे र्ामध्ये

मल
ु ाींसाठी

चालप्रवण्यात

येणा-या

बालगह
ृ ाच्या

करण्याचे ननदे र् हदले आहे त.

सहायक

मतीमींद

अनद
ु ानात

वाढ

(२) मतीमींद बालगह
ृ ाींसाठी २०००/- िनत िवेमर्त, िनत माह तर सवासाधारण
बालगह
ृ ाींसाठी

रु.१५००/-

िनत

िवेमर्त,

िनत

माह

व

इतर

िर्ासकीय

खचाासाठी रु.५००/- इतकी वाढ करावी असे मा.उच्च न्यायालयाचे ननदे र्
आहे त.

(३) र्ासनाच्या प्रवप्रवध प्रवर्ागाींतगात चालप्रवण्यात येणाऱया अनद
ु ाननत ननवासी
प्रवद्यार्थयांच्या

मा.न्यायालयाच्या

पररपोर्ण

ननदे र्ापव
ू ीच

अनद
ु ानात

र्ासनाच्या

वाढ

करण्यासाठीची

प्रवचाराधीन

होती.

बाब

त्यानस
ु ार

सामाजिक न्याय व प्रवर्ेर् सहाय्य प्रवर्ागाच्या र्ासन ननणाय हद.१.३.२०१६
अन्वये सामाजिक न्याय व प्रवर्ेर् सहाय्य प्रवर्ाग, आहदवासी प्रवकास प्रवर्ाग,

महहला व बालप्रवकास प्रवर्ाग याींच्या अींतगातच्या अनद
ु ाननत ननवासी सींस्थाना
दे ण्यात येणा-या पररपोर्ण अनद
ु ानात वाढ करण्यासाठी मख्
ु य सर्चव
याींचे अध्यक्षतेखाली अ्यासग्ाची नेमणक
ू करण्यात आलेली आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

बल
ु ढाणा जजल््यािील जलसांधारणाची िामे विदहि मद
ु िीि
(२६)

*

पण
ू व न िरिा दे यिे िाढल्याबाबि

८६९९१

श्री.हषविधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बल
ु ढाणा जिल्ह्यातील िलसींधारणाची कोधयवधी रूपयाींचे कामाचे कींत्रा्

वॉ्र फ्रीं् कन्स्रक्र्न िा. मल. या कींपनीला दे ण्यात आले असन
ू या कींपनीने
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अनेक कामे प्रवहीत मद
ु तीत पण
ू ा न करता दे यके काढली असल्हयाची बाब
हदनाींक १९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास,

उक्त

कारणास्तव

बल
ु ढाणा

जिल्ह्यातील

अनेक

िलसींधारणाची कामे िलींबीत असल्हयाने याबाबतची चौकर्ी र्ासनाने केली
आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार सींबर्ीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत व िलसींधारणची
कामे पण
ू ा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

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

मे. वॉ्र फ्रीं् कन्स्रक्र्न कींपनी िा. मल. पण
ु े या कींपनीला एकूण १३

योिनाींच्या कामाींचे कींत्रा् दे ण्यात आलेले आहे .
१) घळर्रणी पण
ु ा झालेल्हया योिना-५

२) र्ेतकऱयाींच्या प्रवरोधामळ
ु े सरु
ु न झालेल्हया योिना-२

३) र्ेतकऱयाींच्या प्रवरोधामळ
ु े प्रवलींबाने सरु
ु झालेल्हया योिना-१

४) र्ेतकऱयाींच्या प्रवरोधामळ
ु े सरु
ु होऊन सद्यजस्थतीत बींद झालेल्हया

योिना-४

५) क्षेबत्रय व ताींबत्रक अडचणीमळ
ु े सद्यजस्थतीत बींद असलेल्हया योिना-१

कोणत्याही कामाचे अींनतम दे यक अद्याप अदा केलेले नाही.
(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

मोखाबडी (िा.शभिापरू , जज.नागपरू ) उपसा शसांचन योजनेि झालेला गैरव्यिहार
(२७)

*

९२७३६

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :
काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
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(१) गोसीखद
ा येत असलेल्हया मोखाबडी (ता.र्जवापूर,
ु ा राषरीय िकल्हपातींगत

जि.नागपरू ) उपसा मसींचन योिनेतील २२४ को्ी रुपयाींची महत्वाची कामे
र्स
ु ावळ येथील तापी प्रिस्रे स्ड िाडक््स मलमम्े ड या कींपनीला दे ण्यात आले

असन
ू ही सवा कामे २४ महहन्याींच्या आत करावयाची होती परीं तु सींबर्ीं धत
कींत्रा्दाराने अर्धकाऱयाींसमवेत सींगनमत करून कामाची मद
ु त वाढवन
ू

अिूनही कामे पण
ु ा केली नसताींनाही १९० को्ी कींत्रा्दारास अदा करण्यात

आले असल्हयाची माहहती माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आली आहे, हे खरे आहे काय,

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

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

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) गोसीखुदा राषरीय िकल्हपाींतगात मोखाबडी उपसा
मसींचन योिनेच्या मर्र्ा कामाींतगात “उध्वागामी” नमलका माींडणी, िोडणी,

चाचणी इत्यादी सहीत स्थापत्य कामे व मॅननर्ोल्हड िोडणी, पींपीग ममर्नरी
परु वठा व रचना करणे, स्वीचयाडा व व्यवस्थापन इत्यादी कामाींचा समावेर्

असलेला करारनामा मे.तापी प्रिस्रे स्ड िॉडक्् मलमम्े ड.अींिले, ता.यावल,
जि.िळगाींव याींच्यार्ी रु.२२४.३७ को्ी ककीं मतीसाठी करण्यात येऊन हदनाींक
०६/०७/२००६ रोिी कायाारींर् आदे र् दे ण्यात आले.
बाींधकाम

३०

करारनाम्यानस
ु ार

महहन्याींच्या

कालावधीत

पण
ू ा

करारनाम्यानस
ु ार सदर

करावयाचे

होते.

सदर

केलेल्हया कामाच्या अनर्
ीं ाने िून २०१७ पयंत रु.१८७.६१
ु ग

को्ी एवढी रक्कम अमर्करणास अदा करण्यात आली आहे .

र्स
ीं ादनाच्या
ू प

अडचणी, परु े सा ननधी वेळेवर उपलबध न होणे, कींत्रा्दाराच्या वसल
ु ी
प्रवरोधात िकरण न्यायिप्रवष् असणे व त्यामळ
ु े कींत्रा्दाराने काम बींद ठे वणे
इत्यादी कारणाींमळ
ु े कामास मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे .
(२) िश्न उद््ावत नाही.
(३) िश्न उद््ावत नाही
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(४) र्स
ीं ादनाची अडचण तसेच ननधी अर्ावी कींत्रा्दार अपेक्षीत गतीने काम
ू प

करु र्कला नाही. प्रवर्याींककत बाींधकामाची ननप्रवदा “क” िकारची असन
ू मळ
ू
अींदािपत्रकािमाणे व ननवीदे तील र्तीनस
ु ार उपसा मसींचन योिनेचे सींकल्हपन

कींत्रा्दाराने केल्हयानींतर पाईपच्या विनामध्ये घ् झाल्हयाने स््ील बचतीची
र्ासनाने वसल
ु ी केल्हयामळ
ु े , रु.१६.९३ को्ी वसल
ु ी प्रवरोधात लवाद नेमला

गेला व सदर िकरण मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येथे न्याय िप्रवषठ
असल्हयामळ
ु े बाींधकामास प्रवलींब झाला.
-----------------

आगर (जज.अिोला) येथील पात्र लाभाथ्याांना घरिुल
(२८)

*

योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि

९०४७९

श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापरू ) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आगर (जि.अकोला) येथे नागररकाींकडे गाव नमन
ु ा ८ नसल्हयाने पींतिधान

आवास योिनेस पात्र असन
ू ही त्याींना घरकुलाच्या लार्ापासन
ू वींर्चत रहावे
लागल्हयाची बाब माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गावात खुली िागा उपलब्ध नसल्हयाने िागा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत वींर्चत लार्ार्थयांनी र्ासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, वींर्चत लार्ार्थयांना िागा उपलब्ध करुन दे ऊन घरकुल
योिनेच्या लार् दे ण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायावाही कली वा करण्यात येत
आहे,

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

(३) िधानमींत्री आवास योिना (ग्रामीण) व अन्य राज्य परु स्कृत ग्रामीण
घरकुल योिनेतील घरकुल पात्र परीं तु िागे अर्ावी वींर्चत असलेल्हया
लार्ार्थयांना

िागा

खरे दीसाठी

अथासहाय

दे ण्यासाठी

“पींडीत

दीनदयाळ

उपाध्याय घरकुल िागा खरे दी अथासहाय योिना” चा सध
ु ाररत र्ासन ननणाय
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हद.१४ िल
ु ,ै २०१७ रोिी ननगाममत केला आहे . सदरच्या योिनेनस
ु ार घरकुल
बाींधकामासाठी िागा नसलेल्हया लार्ार्थयांना ५०० चौ.र्ू् िागा खरे दीसाठी
रु.५०,०००/- पयंत अथासहाय उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

येळेिाडी (िा.माढा, जज.सािारा) येथे जलयक्
ु ि शशिार
(२९)

*

अशभयानाांिगवि निीन बांधारा बाांधण्याबाबि

९१२१७

श्री.जयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येळेवाडी (ता.माढा, जि.सातारा) येथे िलयक्
ु त मर्वार अमर्यानाींतगात
बाींधण्यात आलेला ननकृष् बींधारा पाडून त्यािागी नवीन बींधारा बाींधण्याचे

आदे र् िर्ासनाने ठे केदाराला हदले असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, नव्याने बींधारा बाींधण्याचे काम ठे केदाराने अदयाप सरु
ु केलेले
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या िकरणाची चौकर्ी करून बींधारा बाींधण्याचे काम सरु
ु
करण्यासाठी व ठे केदारावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

सदर काम िलयक्
ु त मर्वार अमर्यान मधील नसन
ू ्ीं चाई मधील आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३) िस्तत
ीं ाने जिल्हहार्धकारी, सातारा याींनी
ु िकरणी तक्रार अिााच्या अनर्
ु ग
चौकर्ीचे

आदे र्

हदले

होते.

त्यानस
ू ार

कायाकारी

अमर्यींता,

लघमु सींचन

(िलसींधारण) प्रवर्ाग, सातारा व उपप्रवर्ागीय अर्धकारी (िाींत), दहहवडी याींनी

ित्यक्ष कामाींच्या हठकाणी र्े् दे ऊन पाहणी केली व कामाची गण
ु वत्ता योग्य
नसल्हयाने काम पाडण्याचे आदे र् हदले. त्यानस
ु ार सींपण
ू ा बींधाऱयाचे काम
काढून ्ाकण्यात आले.
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कायाक्षेत्रावर पाणी व वाळू उपलब्ध होत नसलेने ठे केदारास काम सरु
ु

करणेस प्रवलींब झालेला आहे व याबाबत ठे केदाराने प्रवनींती अिा हदलेला आहे .
िस्तत
ु कामास प्रवलींब केल्हयाबद्दल ठे केदारावर दीं डात्मक कारवाई करण्यात येत
आहे . बींधारा बाींधण्याचे काम हद.०६ िल
ु ,ै २०१७ पासन
ू नव्याने सरू
ु करण्यात
आलेले आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

िैद्यिीय महाविद्यालयािील नोिरीचे आशमष दाखिन
ू
बेरोजगाराांची िेलेली फसिणूि

(३०)

*

(शशडी),

८५२८९

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

श्री.पथ्
ृ िीराज

चव्हाण

(िराड

दक्षक्षण),

श्री.िालीदास

िोळां बिर

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

श्री.अब्दल
ु सत्िार (शसल्लोड), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.विजय
िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी),
श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी) :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय

(१) वैद्यकीय महाप्रवद्यालयातील नोकरीचे आममर् दाखवन
ू वैद्यकीय मर्क्षण

सींचालकाींचे बनाव् ननयक्
ु तीपत्रे व स्वाक्षरीचा वापर करुन अनेक बेरोिगाराींची
लाखो रुपयाींची र्सवणूक करण्यात आल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सोलापरू , ममरि व कोल्हहापरू येथील महाप्रवद्यालयात बनाव्
ननयक्
ु तीपत्रे घेऊन आलेल्हया व्यक्तीींना अ्क करण्यात आलेली आहे, हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार र्सवणूक करणाऱया सींबर्ीं धताींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

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

वैद्यकीय मर्क्षण व सींर्ोधन सींचालनालयाचे बनाव् दस्तऐविाच्या

आधारे वैयजक्तक र्सवणक
ु ीसाठी करवीर पोलीस स््े र्न, कोल्हहापरू येथे
र्ौिदारी गन्
ु हयाची नोंद झाली आहे . तसेच

बै.िी.र्ासकीय वैद्यकीय

महाप्रवद्यालय पण
ु े या सींस्थेच्या सच
ू ना र्लकावर प्रवप्रवध पदाींवरील ननवडीची
बनाव् ननवड यादी अञात व्यक्तीींकडून िदमर्ात करण्यात आल्हयाचे िकरण
ननदर्ानास आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) िश्न उद््ावत नाही.

(४) बनाव् ननयक्
ु तीपत्राच्या आधारे ननयक्
ु ती मागण्याकरीता आल्हयाचे एकही
िकरण ननदर्ानास आले नाही. तथाप्रप पण
ु े येथील िकरणाबाबत सींबर्ीं धत
अर्धषठाता याींनी बींड गाडान, पोलीस स््े र्न पण
ु े येथे
आहे .

(५) िश्न उद््ावत नाही.

तक्रार दाखल केली

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

राज्याि िि
ृ ीयपांथी िल्याण मांडळ िायावजन्िि िरण्याबाबि
(३१)

*

८६४७१

जगिाप (जि) :

श्री.अिल
भािखळिर (िाांददिली पि
ु
ू )व , श्री.विलासराि
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

तत
ृ ीयपींथाच्या

कल्हयाणासाठी

महहला

व

बाल

प्रवकास

प्रवर्ागामार्ात कल्हयाणकारी मींडळ स्थापन करण्यात आल्हयाचे माहे एप्रिल,
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय
(२)

असल्हयास,

सदरहू
कल्हयाणकारी
मींडळ
तातडीने
कायााजन्वत
करण्याबाबतची मागणी तत
ृ ीयपींथ सींघ्नाींनी र्ासनाकडे केली आहे, हे ही खरे
आहे काय

(३) असल्हयास, केंद्र र्ासनाच्या वतीने तत
ृ ीय पींथाच्या कल्हयाणासाठी प्रवप्रवध

पाच योिना राबप्रवण्याचे िस्ताप्रवत केले असन
ू त्याची अींमलबिावणी राज्य
र्ासनाकडून करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्हयास,

तत
ृ ीय

पींथाच्या

कल्हयाणाच्या

िस्ताप्रवत

योिना

राबप्रवण्याबाबत व कल्हयाणकारी मींडळ कायााजन्वत करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) राज्यातील तत
ृ ीयपींथी याींच्या कल्हयाणासाठी व

त्याींच्या हक्काींचे सींरक्षण करण्याच्या उद्देर्ाने तत
ृ ीयपींथी हक्काींचे सींरक्षण
आकण कल्हयाणमींडळ स्थापन करण्याच्या अनर्
ीं ाने र्ासन ननणाय हद. ०६
ु ग
सप््ें बर, २०१४ रोिी ननगाममत करण्यात आला आहे .
(२) होय.
(३),

(४)

व

(५)

केंद्र

र्ासनाच्या

वतीने

तत
ृ ीयपींथाच्या

कल्हयाणासाठी

राबप्रवण्यात येणार असलेल्हया प्रवप्रवध पाच योिना राज्य र्ासनामार्ात

राबप्रवण्याच्या अनर्
ीं ाने केंद्र र्ासनाकडून राज्य र्ासनाचे अमर्िाय मागप्रवले
ु ग
आहे त. याबाबत अद्याप ननणाय झालेला नाही. तथाप्रप तत
ृ ीयपींथी याींच्या

कल्हयाणासाठी तत
ृ ीयपींथी कल्हयाण मींडळ कायााजन्वत करण्याबाबतची कायावाही
सरु
ु आहे .

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

दहांगोली जजल््यासाठी नदी पन
ु जीिन योजनेंिगवि तनधी शमळण्याबाबि
(३२)

*

९२३०९

श्री.िानाजी

मट
ु िुले

(दहांगोली) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहींगोली जिल्ह्यासाठी नदी पन
ु िीवन योिनेंतगात साडे पाच को्ी

रुपयाचा ननधी दे ण्यात येईल त्यापैकी अींबाळा नदीवर एक को्ी खचन
ूा मसमें ्

नालाबाींध, गोमदा नदीवर ९० लाख खचन
ुा तीन मसमें् नालाबाींध व कयाधू

नदीवर तीन को्ी खचन
ुा मसमें ् नालाबाींध बाींधले िातील असे आश्वासन
मा.िलसींधारण मींत्री याींनी हदले असल्हयाचे माहे

त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

मे, २०१७ मध्ये वा

(२) असल्हयास, त्याअनर्
ीं ाने जिल्हहार्धकारी याींनी तात्काळ नदी पन
ु ग
ु िीवन

योिने अींतगात ननधी ममळण्याबाबतचा पररपण
ू ा िस्ताव र्ासनाकडे मींिुरीसाठी
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पाठप्रवलेला असतानाही सदरहू िस्तावाला अद्यापही मींिरु ी ममळालेली नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, हहींगोली जिल्ह्यासाठी नदी पन
ु िीवन योिने अींतगात ननधी
ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींर्त: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) जिल्हहार्धकारी, हहींगोली याींनी र्ासनास सादर केलेला नदी
पन
ु िीवन िस्ताव र्ासन स्तरावर प्रवचाराधीन आहे .
-----------------

िाडा (जज.पालघर) िालक्
ु याि जजल्हा पररषदे च्या लघप
ु ाटबांधारे विभागाने
बाांधलेल्या बांधाऱयाचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि

(३३)

*

८६४९३

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर

(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),
अॅड.पराग

अळिणी

(विलेपाले),

श्री.अशमि

साटम

(अांधेरी

पजश्चम) :

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

वाडा

(जि.पालघर)

तालक्
ु यात

जिल्हहा

पररर्दे च्या

लघप
ु ा्बींधारे

प्रवर्ागाकडून कोधयवधी रुपयाींचा ननधी खचा करुन गेल्हया पींधरा वर्ाात र्ेकडो
बींधारे बाींधली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या बींधाऱयाचे काम अनतर्य ननकृष् दिााचे झाले असल्हयाने

या बींधाऱयात पाणीच राहत नसल्हयाची बाब हदनाींक २ मे, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या बींधाऱयाींची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार बींधाऱयाींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत व ननकृष् दिााचे
काम करणाऱयावर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१)

मागील १५ वर्ाात म्हणिे सन २००२ पासन
ु पालघर

जिल्ह्यातील वाडा तालक्
ु यात ८ के.्ी.बींधारे व १७२ पक्के बींधारे बाींधण्यात

आलेले आहे त. त्याकररता अनक्र
ु मे रुपये ३०३.२२ लक्ष व रुपये १२२२.२२ लक्ष
असे एकुण रुपये १५२५.२२ लक्ष इतका खचा आलेला आहे .

(२) अर्ी बाब नाही. स्थाननक छोधया/मोठ्या नदी नाल्हयावर बाींधण्यात येणारे

पक्के बींधारे हा िलसींधारणाचा उपचार असन
ु या मध्ये हदघाकाळ पाणी साठा

ह्कुन रहाणे अपेक्षक्षत नाही. वाहुन िाणारे पाणी िममनीत मरु वणे हा या
बींधाऱयाचा उद्देर् आहे .
(३) नाही.

(४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.

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

धचांदर-ब्रत्रांबि (िा.मालिण, जज.शसांधुदग
ु )व या दोन गािाांना जोडणाऱया
रस्त्याचे िाम तनिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबि

(३४)

*

८५०३३

श्री.िैभि ना ि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्चींदर-बत्रींबक (ता.मालवण, जि.मसींधद
ु ग
ु )ा या दोन गावाींना िोडणा-या ५.५

कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याच्या कामास मख्
ु यमींत्री सडक योिनेतन
ू ३ को्ीचा
ननधी मींिूर झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रस्त्यासाठी पल
ु ाच्या होणाऱया कामात वाळू ऐविी
खडीची पावडर वापरुन ठे केदार ननकृष् दिााचे बाींधकाम करीत असल्हयाने
सींपण
ू ा

कामाची

गण
ु वत्त्ता

ननयींत्रकामार्ात

चौकर्ी

करण्याची

मागणी

ग्रामस्थाींनी कुडाळ येथील कायाकारी अमर्यींत्याकडे माहे मे, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीनस
ु ार या िकरणाची चौकर्ी करुन ननकृष्
दिााचे पल
ु ाचे बाींधकाम करणा-या ठे केदारावर र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) र्चींदर-बत्रींबक (ता.मालवण, जि.मसींधद
ु ग
ु )ा या
रस्त्याला मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिने अींतगात सन २०१५-१६ मध्ये रु.२७८.१८
लक्ष इतक्या रक्कमेची िर्ासककय मान्यता िदान करण्यात आली असन
ू
सदर कामाच्या ५ वर्े ननयममत
इतकी रक्कम मींिूर आहे .

दे खर्ाल व दरु
ु स्तीसाठी रु. १५.१६ लक्ष

(२) होय खरे आहे .

(३)योिनेची अींमलबिावणी करणाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींनी सदर कामास
त्वरीत र्े् दे ऊन Crushed Sand (कृबत्रम वाळू) वापरुन केलेले कॉिवेचे

क्रााँक्री्चे काम बींद केले व सदरचे काम िेसीबीच्या सहाय्याने मक्तेदाराच्या
खचााने काढून ्ाकण्यात आले. सदरचे काम वाळू वापरुन पन
ु :श्च बाींधण्यात
आले असन
ू काम सजु स्थतीत आहे .

सींबध
ीं ीत मक्तेदारास कायाकारी अमर्यींता मसींधद
ु ग
ु ा याींनी यापढ
ु े ननप्रवदे च्या

अ्ी र्तीनस
ु ार काम करण्याच्या सक्त सच
ु ना हदल्हया आहे त.

सदरच्या कामास राज्य गण
ु वत्ता ननरीक्षक याींनी हद.१७/५/२०१७ रोिी

र्े् दे ऊन तपासणी केली असन
ू काम समाधानकारक असल्हयाचा र्ेरा हदला
आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

ठाणे जजल््यािील मजुर िामगार सहिारी सांस्थाांमाफवि िेलेल्या िन
विभागाच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार

(३५)

*

८५८२९

(इस्लामपरू ),

श्री.जजिें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांि पाटील

श्री.शशशिाांि

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.राणाजगजीिशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी),
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सरु े श लाड (िजवि),
श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) ठाणे जिल्ह्यातील मिुर सहकारी सींस्थाींमार्ात केलेल्हया ननकृष् दिााच्या
कामाींमध्ये

सम
ु ारे

५

को्ी

रुपयाींचा

गैरव्यवहार

झाला

असल्हयाचे

लोकिनतननधीींनी हदनाींक १६ िून, २०१७ रोिी वा त्यासम
ीं ी,
ु ारास मा.वनेमत्र
सर्चव, वनप्रवर्ाग याींचेकडे तक्रारी केलेल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ठाणे वनप्रवर्ागाच्या सींगनमताने सरु
ु असलेल्हया कोधयवधी
रुपयाींच्या गैरव्यवहाराची चौकर्ी र्ासनाने केली आहे काय व चौकर्ीचे
ननषकर्ा काय आहे त,
(३)

असल्हयास,

चौकर्ीनस
ु ार

या

गैरव्यवहारातील

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

सबींर्धताींवर

र्ासनाने

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) दै ननक िहारच्या हदनाींक १९.०६.२०१७ रोिीचे
वत्ृ तपत्रात “चौदा को्ीच्या कामात भ्रष्ाचार ठाणे वनप्रवर्ागातील उप
वनसींरक्षक

कायाालयाने

ठाणे

जिल्हहयातील

मिूर

कामगार

सहकारी

सींस्थाींमार्ात केलेल्हया १४ को्ी रुपयाींचा भ्रष्ाचार झाला असन
ू , या कामाची
चौकर्ी करुन दोर्ीींप्रवरुध्द गन्
ु हे दाखल करण्याची मागणी राज्याचे वनमींत्री व

वन प्रवर्ागाच्या सर्चवाींकडे करण्यात आली आहे” असे वत्ृ त िमसध्द झालेले
आहे . सदर वत्ृ तपत्रातील कात्रण प्रवर्ागीय सींपका अर्धकारी माहहती व

िनसींपका महासींचालनालय मींत्रालय, मब
ुीं ई याींचेकडून हद.१९.०६.२०१७ रोिी
िाप्त झाले आहे .

(२), (३) व (४) दै ननक िहार वत्ृ तपत्रामध्ये िमसध्द झालेल्हया बातमीच्या
अनर्
ीं ाने
ु ग

मख्
ु य

वनसींरक्षक

(िा.)

ठाणे

याींनी

िकरणाची

चौकर्ी

करण्याकरीता प्रवर्ागीय वन अर्धकारी (दक्षता), ठाणे याींचे अध्यक्षतेखाली
बत्रसदस्सीय सममती स्थापन केली असन
ू , या िकरणी चौकर्ी सरु
ु असन
ू ,

चौकर्ी अींती गैरव्यवहार झाल्हयाचे आढळून आल्हयास ननयमानस
ु ार तात्काळ
योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.

-----------------
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रत्नाधगरी जजल्हयािील मौजे िौढर िे धचिेली (िा.धचपळूण) आणण मौजे
रानिी-धोपािे (िा.गह
ु ागर) या रस्त्याांची झालेली दरु िस्था

(३६)

*

(िडाळा),
(शशडी) :
काय :-

८५३२७

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.िालीदास िोळां बिर

श्री.भाऊसाहे ब

िाांबळे

(श्रीरामपरू ),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) रत्नार्गरी जिल्हहयातील मौिे कौढर ते र्चवेली (ता.र्चपळूण) आकण मौिे

रानवी-धोपावे (ता.गह
ु ागर) या रस्त्याींची दरु वस्था झाल्हयामळ
ु े दोन्ही हठकाणी
एस.्ी.ची वाहतक
ू दे खील बींद करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रस्त्याींचे डाींबरीकरण व्हावे म्हणन
ू हदनाींक १ मे, २०१७
रोिी धोपावे, रानवी येथील ग्रामस्थाींनी धोपावे येथे तर हदनाींक ८ मे, २०१७
रोिी र्चवेली येथील ग्रामस्थाींनी मा.उपप्रवर्ागीय अर्धकारी कायाालय, र्चपळूण
येथे उपोर्ण करून आींदोलन केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर दोन्ही रस्त्याींना ननधी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
स्थाननक लोकिनतननधीींनी हदनाींक

२०

मे, २०१७ रोिी व त्याआधीही

सातत्याने पत्रव्यवहार करूनदे खील त्याकडे दल
ा करण्यात आले आहे , हे ही
ु क्ष
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या दोन्ही रस्त्याींच्या डाींबरीकरण कामाला ननधी दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) र्चपळूण तालक्
ु यातील मौिे मिरे कौंढर र्चवेली
रस्ता इतर जिल्हहा मागा क्र. ५२ या रस्त्यावरील एस.्ी.वाहतक
ु बारमाही सरु
ु
आहे .

गह
ु ागर तालक्
ु यातील वेलदरू नवानगर धोपावे रानवी रस्ता ग्रामीण मागा

क्र.१ या रस्त्यावरील एस.्ी.वाहतक
ू हद. १.४.२०१७ ते २९.५.२०१७ पयात बींद
होती. तथाप्रप, सद्यजस्थतीत वाहतक
ु सरु
ु आहे .
(२) होय.
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(३) स्थाननक लोकिनतननधीींनी पत्रे जिल्हहा पररर्दे कडे िाप्त झाली आहे त.
परीं तु त्याकडे जिल्हहा पररर्दे ने दल
ा केले आहे , हे खरे नाही.
ु क्ष

(४) र्चपळूण तालक्
ु यातील मौिे कौंढर र्चवेली रस्ता इतर जिल्हहा मागा क्र.५२
असन
ू या रस्त्याची एकूण लाींबी ११.०० कक.मी. आहे . या रस्त्याचा पषृ ठर्ाग
सींपण
ू ा डाींबरी आहे . या रस्त्याच्या ३/०० ते ४/५०० कक.मी.या र्ागामध्ये खड्डे

र्रुन बी.बी.एम. कारपे्, मसलको् करण्याचे रु.२८.२५ लक्षचे काम सन
२०१५-१६ मध्ये जिल्हहा वाप्रर्क
ा योिनेतन
ू करण्यात आले आहे . या रस्त्याच्या

९.१०० कक.मी. लाींबीची दरु
ु स्ती करणे आवश्यक आहे . तथापी, या रस्त्यावर
बारमाही एस.्ी वाहतक
ु सरु
ु आहे .

वेलदरू नवानगर धोपावे रानवी ग्रामीण मागा क्र.१ आहे . या रस्त्याची

एकूण लाींबी ८.७०० कक.मी. इतकी असन
ू सींपण
ू ा पषृ ठर्ाग डाींबरी आहे .या

सींपण
ू ा लाींबीपैकी ३.१५० कक.मी. लाींबी सजु स्थतीत आहे . व ५.५५० कक.मी. लाींबी
पषृ ठर्ाग खराब झाला आहे .

या रस्त्याचा ०/०० ते २/२०० कक.मी. हा र्ाग धोपावे येथील र्ेरीबो्ीला

िोडणारा मागा असन
ू सदरचा पषृ ठर्ाग हा सजु स्थतीत असन
ू एस.्ी.वाहतक
ू
सरु ळीत आहे .

सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हहा वाप्रर्ाक योिनेअत
ीं गात ४/०० ते ४/५०० कक.मी.

लाींबीतील मिबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम पण
ू ा करण्यात आले आहे .

३/०० ते ४/०० कक.मी. लाींबीमध्ये डाींबराद्वारे खड्डे र्रण्यात आले आहे त.
२/२०० ते ३/००,

४/५०० ते ५/६०० व ८/१०० ते ८/२५० या खराब

पषृ ठर्ागावरील खड्डे खडीद्वारे

व ३/०० ते ४/००कक.मी.लाींबीतील खड्डे

डाींबराद्वारे र्रण्यात आले असन
ा त सरु
ू एस. ्ी.वाहतक
ू पव
ु व
ु करण्यात आली
आहे .

वरील दोनही रस्त्याींचे उवारीत नादरु
ु स्त लाींबीतील दरु
ु स्तीचे काम जिल्हहा

पररर्दे ला प्रवप्रवध योिनाींतगात उपलब्ध ननधी व ननकर्ाच्या अर्धन राहून
मींिूरीसाठी ्प्प्या-्प्प्याने िस्ताप्रवत करण्याचे जिल्हहा पररर्दे चे ननयोिन
आहे .

(५) िश्न उद््ावत नाही.
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डोंगरी (मब
ुां ) येथील बाल सध
ु ारगह
ु े गेल्या
ृ ािील ३० मल
(३७)

*

३ िषावि पळून गेल्याबाबि

८६५६७

श्री.सरदार िाराशसांह (मल
ु ड
ुां ), श्री.सांजय पोिनीस (िशलना),

श्री.शरददादा सोनािणे (जन्
ु नर), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय

िेळिर (ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले),
श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )व :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंगरी (मब
ींु ई) येथील बाल सध
ु ारगह
ृ ातील १२ ते १८ वर्ा वयोग्ातील ३०

मल
ु ाींनी गत ३ वर्ाात पलायन केल्हयाची बाब हदनाींक १० िून २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सदर

पळून

गेलेल्हया

मल
ै ी
ु ाींपक

ककती

मल
ु ाींना

पकडून

बालसध
ु ारगह
ु हा आणण्यात आले व ककती मल
ु ाींचा अद्याप र्ोध
ृ ात पन्
लागलेला नाही,

(३) असल्हयास, या बाल सध
ु ारगह
ु े पळून िाण्याच्या घ्ना वारीं वार घडू
ृ ात मल

नयेत यासाठी र्ासनाने कोणती िनतबींधात्मक उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) व (२) होय.

मब
ींु ईतील डोंगरी येथील बालननरीक्षणगह
ू सन २०१४-१५ ते सन
ृ ातन

२०१६-१७ या तीन वर्ाात

४२ मल
ु ाींनी

मल
ु ाींना परत आणण्यात आले आहे .
(३)

या

बाल

सध
ु ारगह
ृ ात

दाखल

पलायन केले आहे . त्यापैकी १६

मल
ु े

पळुन

िाऊ

नयेत

म्हणन
ू

उपाययोिनेअत
ीं गात मल
ु ाींचे समप
ु दे र्न, सरु क्षा व्यवस्था कडक करणे, मल
ु ाींच्या

आरोग्य व आहारा प्रवर्यी दिाा सध
ु ारणे, पररसर स्वच्छता, पररप्रवक्षा
अर्धकारी याींचे मार्ात पालकाींचा लवकरात लवकर र्ेाध घेणे, मल
ु ाींना

व्यवसाय िमर्क्षण दे णे व करमणक
ु ीबाबत दक्षता घेण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात
आल्हया आहे त.

(४) िश्न उद््ावत नाही.
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अांगणिाडयाांच्या पोषि आहारासाठी स्थातनि मदहला
बचि गटाांना िांत्राट दे ण्याबाबि

(३८)

*

८५९७८

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील

(शशडी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री.अशमि विलासराि
दे शमख
ु

(लािरू

शहर),

श्री.अब्दल
ु

सत्िार

(शसल्लोड),

(िळमनरु ी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

डॉ.सांिोष

टारफे

सन्माननीय मदहला ि

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक बालप्रवकास सेवा योिनेअत
ीं गात अींगणवाड्याींना आहार परु वठा
करण्याचे कींत्रा् महहला व बालप्रवकास प्रवर्ागाने ज्या महहला बचत ग्ाचे

पदार्धकारी परु
ु र् सदस्य आहे त अर्ा व्यींक्े श्वर महहला औद्योर्गक उत्पादन
सहकारी सींस्था, महालक्ष्मी महहलागह
ृ उद्योग एवीं बालप्रवकास बहुउद्देमर्य
औद्योर्गक सहकारी सींस्था आकण महाराषर महहला सहकारी गह
ृ उद्योग

सींस्था अर्ा मा.सवोच्च न्यायालयाने अपात्र ठरप्रवण्यात आलेल्हया १८ बनाव्
सींस्थाींना हदनाींक २९ एप्रिल, २०१७ रोिीच्या आदे र्ानस
ु ार रु.४८०० को्ीचे
कींत्रा् दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार सींबर्ीं धताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

मा.सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्हली याींचे हदनाींक १९.०४.२०१७ च्या

अींतररम ननणायाच्या अर्धन राहून १८ महहला मींडळ / महहला बचत ग् /
महहलासींस्थाींना THR परु वठयाचे काम मींिरु करण्यात आलेले आहे .
(२) सदर िकरण मा.सवोच्च न्यायालय, नवी हदल्हली येथे न्यायिप्रवषठ आहे .
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.
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ए.एन.एम. ि जी.एन.एम. या नशसवग िोसव शशिणाऱया विजाभज, विमाप्र ि
इ.मा.ि प्रिगाविील विद्याथ्याांची शशष्ट्यित्ृ िी पन्ु हा सरु
ु िरण्याबाबि
*

(३९)

(राळे गाि) :

८५९१९

श्री.जयांि

पाटील

(इस्लामपरू ),

डॉ.अशोि

उ िे

सन्माननीय विमक्
ु ि जािी/भटक्या जमािी ि इिर मागासिगव

आणण विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यात ए.एन.एम. व िी.एन.एम.या नमसाग प्रवर्यात मर्क्षण घेणाऱया

प्रवमक्
ु त िाती व र््क्या िमाती, इतर मागासवगा व प्रवर्ेर् मागास
िवगाातील प्रवद्यार्थयांना दे ण्यात येणारी मर्षयवत्ृ ती राज्य र्ासनाने बींद केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू मर्षयवत्ृ ती पन्
ु हा सरु
ु करण्याबाबत लोकिनतननधीींनी
हदनाींक २९ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्राद्वारे मा.मख्
ु यमींत्री याींना
प्रवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रवद्यार्थयांची मर्षयवत्ृ ती पन्
ु हा सरु
ु करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

केंद्र र्ासनाच्या सन १९९८ च्या मागादर्ाक सच
ू नामध्ये नमद
ू केलेल्हया

अ्यासक्रमाींकरीता सन २००३-०४ मध्ये राज्य र्ासनाने प्रविार्ि, इमाव व
प्रवमाि िवगाातील प्रवद्यार्थयांना मॅरीकोत्तर मर्षयवत्ृ ती योिना लागू केलेली

असन
ू , त्यामध्ये ए.एन.एम. व िी.एन.एम या नमसंग अ्यासक्रमाचा समावेर्
नाही.

(२) होय.

(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही
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सालेिसा (जज.गोंददया) िालक्
ु याि ‘मागेल त्याला बोडी’
(४०)

*

योजना राबविण्याबाबि

९११०५

श्री.सांजय परु ाम (आमगाि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सालेकसा

(जि.गोंहदया)

तालक्
ु यात

सन्माननीय रोजगार हमी

र्ेतकऱयाींना

र्ेती

मसींचनासाठी

आवश्यक सोयी-सप्रु वधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी र्ासनाने ‘मागेल त्याला
बोडी’ ही योिना सरू
ु केली असतानाही सन २०१६-१७ या वर्ाामध्ये या
तालक्
ु यात कृर्ी प्रवर्ागाअींतगात एकही काम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सालेकसा तालक्
ु यात अल्हपर्ध
ू ारक र्ेतकऱयाींची सींख्या २५

हिाराींच्यावर असन
ू र्ेतकऱयाींना मसींचनासाठी पाण्याची सप्रु वधा नसन
ू कृर्ी

अर्धकारी, कृर्ी मींडळ अर्धकारी याींच्या ननषकाळिीपणामळ
ु े तालक्
ु यातील
र्ेतकरी सींक्ात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

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

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार र्ेतकऱयाींना र्ासनाच्या योिनाींचा लार् ममळावा व

‘मागेल त्याला बोडी’ योिना योग्यिकारे राबप्रवण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

हे खरे नाही. सालेकसा (जि.र्ींडारा) तालक्
ु यात

“मागेल त्याला बोडी” या योिनेंतगात सन २०१६-१७ मध्ये एकूण २३ इतके
अिा िाप्त झालेले असन
ू , त्यापैकी १७ अिा पात्र आहे त. त्यानस
ु ार १३

र्ेतकऱयाींना कायाारींर् आदे र् दे ण्यात आले असन
ू , बोडीची २ कामे पण
ू ा झाली
आहे त.

(२), (३) व (४) नाही. मागेल त्याला बोडी या योिनेची सालेकसा तालक्
ु यात
मोठ्या

िमाणात

िचार

व

िमसध्दी

करण्यात

आली

आहे .

याकरीता

ग्रामपींचायत स्तरावर सर्ा घेण्यात आल्हया आहे त. तसेच, वत्ृ तपत्रात िाहीरात
िमसध्द करण्यात

आली असन
ू , र्ेतकऱयाींना र्े्ी दे वन
ू सदर योिनेचे महत्व

प्वन
ू दे ण्यात आले आहे . सदर योिनेची ऑनलाईन पध्दतीने अींमलबिावणी
करण्यात येत.े
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(५) िश्न उद््ावत नाही.
शेडिा
(४१)

*

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

(िा.जजििी, जज.चांद्रपरू ) गािािील चुनखडीच्या खाण

प्रिल्पािरीिा िनजशमन दे ण्याच्या प्रस्िािाबाबि

९२७५३

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

र्ेडवाई

(ता.जिवती,

जि.चींद्रपरू )

गावातील

चन
ु खडीच्या

खाण

िकल्हपाकरीता २९३.१२ हेक््र वनिममन वळती करण्याचा िस्ताव हदनाींक १५

िून २०१७ रोिीच्या वनसल्हलागार सममतीच्या बैठकीत माींडण्यात आला असन
ू
या

चुनखडी

खाण

िकल्हपाकरीता

६९५.१२

हे क््र

वनिममन

लागणार

असल्हयाने २९३.१२ हेक््र वनिममन पहहल्हया ्प्यात हदल्हया िाणार आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िकल्हपाकरीता मागणी केलेल्हया वनिममनी हदल्हयास
वन्यिीवाींच्या

सींचारमागाावर

त्याचा

पररणाम

होणार

असल्हयाने

सदरहू
वनिममन न दे ण्याची मागणी पयाावरण, वने आकण हवामान बदल प्रवर्ाग
याींच्याकडे वन्यिीवतञ व पयाावरणवाद्याींनी पत्रान्वये केली असल्हयाचे माहे
िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्याचा
तपमर्ल काय आहे,

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार चुनखडी खाण िकल्हपाला मान्यता दे ण्याऐविी दोन

व्याघ्र िकल्हपातील कॉररडॉर कसा सरु क्षक्षत राखता येईल यासाठी र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाचे कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) वन (सींवधान) अर्धननयम, १९८० मधील कलम

२ (iii) अींतगात मौ.र्ेडवाई, ता.जिवती, जि.चींद्रपरू येथे चुनखडीच्या खाण
िकल्हपासाठी मे.अमर्िीत न्यू इींडडया

मसमें ् िा.मल., नागपरू याींचा २९३.१२
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हे क््र तर मे.मरु ली इींडस्रीि मल.,नागपरू याींचा ६९५.७२ हे क््र वनिमीन

मींिूरीकररताचे िस्ताव हद.०३.०१.२०१७ रोिीच्या पत्राींन्वये राज्य र्ासनाने

पयाावरण, वन व िलवायु पररवतान मींत्रालय, र्ारत सरकार याींचेकडे पाठप्रवले

आहे त. केंद्र र्ासनाच्या वन सल्हलागार सममतीच्या हद.१५.०६.२०१७ रोिीच्या
बैठकीत मे.अमर्िीत न्यू इींडडया

मसमें ् िा.मल.,नागपरू याींच्या २९३.१२ हे क््र

वनिमीन मागणीच्या िस्तावाबाबत चचाा करण्यात आली. सदर बैठकीच्या

कायावत्ृ ताींतानस
ु ार िस्तत
ु िकरणी मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येथे
िकरण िलींबबत असल्हयाने मा.उच्च न्यायालयाच्या अींनतम ननणायापयंत या
िकरणी

परवानगी

न

असल्हयाचे हदसन
ू येत.े

दे ण्याची

मर्र्ारस

वनसल्हलागार

सममतीने

केली

(२) व (३) सदर िकल्हपामळ
ु े वन्यिीवाींच्या सींचार मागाावर पररणाम होणार
असल्हयाने उक्त वनिमीन िदान न करण्याबाबतच्या मागणीचे ननवेदन िाप्त
झाल्हयाचे हदसन
ू येत नाही.

(४) व (५) िस्ताप्रवत वनक्षेत्र व्याघ्र सींचारमागााचा (Tiger Corridor) र्ाग
नाही.

----------------राज्य िामगार विमा योजनेच्या विमा रुग्णालयाांमध्ये

(४२)

*

सोयी-सवु िधाांचा अभाि असल्याबाबि

८५१२७

अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण

पजश्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे
(श्रीरामपरू ),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिाजीनगर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :

(शशडी),

श्री.विजय

िाळे

सन्माननीय सािवजतनि

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

(१) राज्यातील महाराषर कामगार प्रवमा योिनेचे ९४ लाख ७ हिार ४४०
लार्ार्थयांना

१४

प्रवमा

रुग्णालयामार्ात

वैद्यकीय

उपचार

केले

िात

असन
ू आरोग्य सींचालनालयाच्या िाप्त माहहतीनस
ु ार या प्रवमा रुग्णालयातील
४ हिार १२५ खा्ाींपक
ै ी केवळ २ हिार ३२० खा्ा र्क्त कायारत आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्हयास,

प्रवमा

रुग्णालयातील

वैद्यकीय

चाचण्या

करण्यासाठी

आवश्यक असलेले तींत्रञ व वैद्यकीय अर्धकाऱयाींची पदे ही र्रलेली नाहीत, हे
ही खरे आहे काय

(३) असल्हयास, प्रवमा रुग्णालयाचे िर्ासन सावािननक आरोग्य प्रवर्ागाकडे
नसन
ू आरोग्य प्रवर्ागाने दस
ु ऱया प्रवर्ागाकडे हदल्हयाची बाब ननदर्ानास आली
आहे, हे ही खरे आहे काय
(४)

असल्हयास,

राज्यातील

कामगाराींच्या

आरोग्याच्यादृष्ीने

प्रवमा

रुग्णालयाींमध्ये अद्यावत सोयी सप्रु वधा परु प्रवण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

राज्यातील १३ राकाप्रवयो रुग्णालयामध्ये एकूण ४१०० खा्ाींची क्षमता

असन
ू र्ासन ननणाय हद. ०१.१०.२००७ अन्वये सदर १३ रुग्णालयाींकरीता
एकूण २०५० खा्ा मींिरु करण्यात आल्हया आहे त.
(२)

अींर्त: खरे आहे .

सद्यजस्थतीत राज्य कामगार प्रवमा योिनेत ियोगर्ाळा तींत्रञाींचे एकूण ६०
मींिुर पदापैकी २० पदे र्रलेले आहे त. तसेच, वैद्यकीय अर्धकारी ग्-अ ची

एकूण २२१ पदाींपक
ै ी एकूण १३३ पदे र्रलेली आहे त. तथाप्रप, ज्याहठकाणी
तींत्रञाींचे पदे ररक्त आहे त त्याहठकाणी प्रवमाधारकाींना खािगी सींस्थेमार्ात
प्रवनामल्ह
ु य सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत.े
(३) हे खरे नाही.
(४) ररक्त पदे
करण्याबाबत
योिनेकरीता

र्रणे

कायावाही

तसेच वैदयकीय उपकरणे व यींत्रसामग्र
ु ी खरे दी
करण्यात

येत

असन
ू ,राज्य

कामगार

प्रवमा

राज्यस्तरीय स्वायत्त सींस्था स्थाप्रपत करण्याबाबत कायावाही

करण्यात येत आहे ..

(५) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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शसांधुदग
ु व जजल््यािील नापणे (िा.िैभििाडी), सािडाि (िा.िणििली) ि

आांबोली (िा.सािांििाडी) धबधब्याच्या दठिाणी पयवटन िेंद्रे उभारण्याबाबि
(४३)

*

८४८६१

श्री.तनिेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय पयवटन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मसींधुदग
ु ा जिल्ह्यातील नापणे (ता.वैर्ववाडी), सावडाव (ता.कणकवली) व

आींबोली (ता.सावींतवाडी) आदी बारमाही वाहणाऱया धबधब्याच्या हठकाणी दे र्ीप्रवदे र्ी पया्क मोठया िमाणात येत असल्हयाने सदरहू हठकाणी पया्न केंद्र
प्रवनाप्रवलींब प्रवकसीत करण्यात यावेत अर्ी पया्काींची सातत्याची मागणी

प्रवचारात घेवन
ू जिल्हहयाच्या मा.पालकमींत्री याींनी सदरहू हठकाणी पया्नदृषधया
प्रवकसीत करण्यासाठी २ को्ी रूपयाींच्या ननधीची घोर्णा केलेली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, मा.पालकमींत्री याींनी २ को्ी रूपयाींच्या ननधीची तरतद
ू
केल्हयाची घोर्णा केल्हयानींतरही अद्याप पयंत एकाही हठकाणी पया्न केंद्रे

उर्ारण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने कोणतीही कायावाही केलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबतची चौकर्ी करुन नापणे, सावडाव व आींबोली या
हठकाणी पया्न केंद्रे उर्ारण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय.

(२) अींर्त: खरे आहे . नापणे,सावडाव साठी रू.२.५० को्ीींच्या कामाींना मींिुरी

दे ऊन रू.२.०० को्ी प्रवतरीत केले आहे त. तसेच आींबोलीसाठी रू.१.९४
को्ीींच्या कामाींना मींिुरी दे ऊन रू.१.५५ को्ी प्रवतरीत केले आहे त.

चाींदा ते बाींदा सममतीने जिल्हहास्तरीय यींत्रणाींकडून/क्षेत्रीय यींत्रणाींकडून

तसेच क्षेत्रीय स्तरावरुन योग्य ती माहहती सींकमलत करुन त्या आधारावर
योिना/कामे अींनतम केलेली आहे त.
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नापणे, सावडाव व आींबोली या घ्काींचे सप्रवस्तर अींदािपत्रक व िागा

उपलब्ध करणेबाबत कायावाही सरु
ु असन
ू जिल्हहास्तरीय यींत्रणाींकडून िागा
उपलब्ध झाल्हयावर या घ्काींचे कायाान्वयन करण्यात येणार आहे .
(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

शसन्नर (जज.नाशशि) िालक्
ु याि नद्याांना परू येऊन ग्रामीण भागािील
दळणिळणाची व्यिस्था बांद झाल्याबाबि

(४४)

*

९१८२६

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मसन्नर (जि.नामर्क) तालक्
ु यात अनतवषृ ्ी झाल्हयाने नद्याींना परू येऊन

ग्रामीण र्ागातील रस्त्याना, पल
ू मोऱयाींना व पल
ु ाींना मोठ्या िमाणात हानी

पोहोचल्हयाने अनेक गावे, वाड्या, वस्त्याींचा सींपका त्
ु ू न दळणवळणाची
व्यवस्था बींद झाल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, परू हानीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्हया रस्त्याींची तातडीने दरु
ु स्ती
करून ग्रामीण र्ागातील दळणवळण व्यवस्था पव
ा दावर आणण्यासाठी
ू प

स्थाननक लोकिनतननधीींनी हदनाींक ५ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
मा.ग्रामप्रवकास मींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

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

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) अींर्त: हे खरे आहे .

(२) अर्ा िकारचे ननवेदन िाप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.

(३) सन २०१६-१७ मध्ये परु हानीमळ
ु े नक
ु सान झालेल्हया रस्त्याींची व पल
ु ाींची

दरु
ु स्ती करण्याबाबतचा िस्ताव जिल्हहा पररर्दे ने र्ासनास सादर केला होता.
परीं तु परु हानी कायाक्रमाींतगात ननधी उपलब्ध न झाल्हयाने हदनाींक २५ नोव्हें बर,
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२०१६

च्या

अनतवषृ ्ीमळ
ु े
होण्यासाठी

पत्रान्वये

रस्त्यावरील

क्षनतग्रस्त

जिल्हहा

कायाक्रमाींतगात
आहे त.

झालेल्हया

पररर्दाींनी

वाहतक
ू

रस्ते

सरु ळीत

रस्त्याींची/
व

पल
ु

पल
ु ाींची

रहाण्याच्या

दरु
ु स्ती

तातडीने
ग्

अ

दृष्ीने

दरु
ु स्ती
व

ड

अर्ी कामे िाधान्याने घेण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आल्हया

त्यािमाणे जिल्हहा पररर्दे ला उपलब्ध होणाऱया ननधीमधून िाथम्यक्रमाने

्प्प्या-्प्प्याने कामे िस्ताप्रवत करण्याचे जिल्हहा पररर्दे चे ननयोिन आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

नाांदेड जजल्हयाि िनविभागाने िक्ष
ृ लागिडीि िेलेला गैरप्रिार
(४५)

*

९२३२०

श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि) :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य र्ासनाकडून वक्ष
लागवडीसाठी प्रवर्ेर् उपक्रम राबप्रवला िात
ृ

असन
ू नाींदेड जिल्हहयात वनप्रवर्ागाने ४० हिार झाडे लावल्हयाचे दर्ाप्रवले

असन
ू ित्यक्षात मात्र वक्ष
ृ लागवड केलीच नसल्हयाचे हदनाींक १९ एप्रिल, २०१७
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, उक्त िकरणी मा. पयांवरणमींत्री नाींदेड दौ-यावर आले
असताना िामदारा आकण र्वानीचा माळा या पररसरात

अर्धकारी आकण

कमाचारी याींच्या सींगनमताने केवळ कागदावरच खड्डे आकण वक्ष
ृ लावल्हयाची
नोंद केल्हयाचे ननदर्ानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय

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

(४) असल्हयास, त्यानस
ु ार दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत व जिल्ह्यातील वक्ष
ृ
लागवडीचे उद्दीष् पण
ू ा करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
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२ को्ी वक्ष
ृ लागवड योिनेंतगात मर्राढोण (र्वानीचा माळ) ननयतक्षेत्र

मर्रढोण कक्ष क्र. ५७२/ A-२

सवे नीं. १८३ या पररसरात खडडे खोदन
ू १ िुलै

२०१६ या एकाच हदवर्ी ८००० रोपाींची लागवड करण्यात आली. तदनींतर

३२००० रोपाींची लागवड करुन एकूण ४०००० रोपाींची लागवड या हठकाणी
करण्यात आली.

(३) िश्न उद््ावत नाही.
(४) िश्न उद््ावत नाही.
(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

लािरू शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि सिोपचार रुग्णालयाि व्हें टीलेटर
मांजूरी असिानाही अद्यापही परु िठा न िेल्याबाबि

(४६)

*

९२८१३

श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण) :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू र्ासकीय वैद्यकीय महाप्रवद्यालय व सवोपचार रुग्णालयात लहान

व मोठी व्हें ्ीले्र मींिूरी असतानाही अद्यापही परु वठा न केल्हयाने गरिू

रुग्णाींना खािगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागत असल्हयाचे माहे मे २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय.

(२) असल्हयास, सदर रुग्णालयास जिल्हहा वाप्रर्ाक योिना सन २०१७-१८

अींतगात ननधी मींिूर करण्याबाबत लातरू ग्रामीण स्थाननक लोकिनतननधीनी
हदनाींक २४ मे, २०१७ रोिी मा.पालकमींत्री, लातरू याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे
मागणी केली आहे , हे ही

खरे आहे काय.

(३) असल्हयास, सदर सवोपचार रुग्णालयास व्हें ्ीले्र मींिरू असताना परु वठा
न करण्याची कारणे काय आहे त व सदर परु वठा त्वररत करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे.
(४) नसल्हयास प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
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(३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

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

औांध (जज.पण
ु े) येथील जजल्हा रुग्णालयाि निीन िैद्यिीय
महाविद्यालय सरु
ु िरण्याबाबि

(४७)

*

८८९७३

श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :

सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हहा व र्हरातील वाढत्या लोकसींख्येमळ
ु े पण
ु े येथील ससन
ू
रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी रुग्णाींना िावे लागत असन
ू या
रुग्णालयावरील वैद्यकीय सोयीींचा वाढता ताण कमी करण्यासाठी औींध येथील

पण
ु े जिल्हहा रुग्णालयात वैद्यकीय मर्क्षण प्रवर्ागामार्ात नवीन वैद्यकीय

महाप्रवद्यालय सरु
ु करण्याबाबतचे ननवेदन लोकिनतननधी याींनी हदनाींक १७
माचा, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास हदले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अत्याधुननक वैद्यकीय यींत्र सामग्र
ु ीने सस
ु ज्ि असलेल्हया औींध
येथील पण
ु े जिल्हहा रुग्णालयात र्हर व जिल्ह्यातील मावळ, मळ
ु र्ी, र्ोर व

हवेली या तालक्
ु यातील व सातारा जिल्ह्यातील रुग्णाना वैद्यकीय सप्रु वधा
उपलब्ध होणार असन
ू राज्यातील गण
ु वींत प्रवद्यार्थयांना वैद्यकीय िवेर्ाकररता
िागा उपलब्ध होणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

महाप्रवद्यालय

पण
ु े

सरु
ु

करण्यात येत आहे ,

येथील

करण्याबाबत

जिल्हहा

रुग्णालयाला

र्ासनाने

कोणती

सींलग्न

कायावाही

वैद्यकीय

केली

वा

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

(२) व (३) होय, हे खरे आहे . तथाप्रप र्ासनाचा याप्रवर्यी अद्याप ननणाय
झालेला नाही.

(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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भारिगाि (िा.दौंड, जज.पण
ु े) येथे राबविण्याि आलेल्या
“हररयाली योजनेि” झालेला गैरव्यिहार

(४८)

*

९२८२४

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ारतगाव (ता.दौंड, जि.पण
ु े) येथे सन २००८ ते २०१३ या कालावधीत
राबप्रवण्यात आलेल्हया “हररयाली योिनेत” गैरव्यवहार झाल्हयाचे हदनाींक २२ मे,
२०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दौंड तालक्
ु यातील खोर, बोरीऐींदी, र्रतगाव, डामळींब, र्ाींडगाव

या गावाींचा या योिनेमध्ये समावेर् असन
ू सम
ु ारे २६ लक्ष रुपयाींचा ननधी
खचा झाला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्हयास,

चौकर्ीनस
ु ार

सदरहू गैरव्यवहार करणाऱयाींवर कारवाई
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) र्रतगाव येथील तत्कालीन ग्रामसेप्रवका याींचप्रे वरुध्द

भ्रष्ाचार व र्ासककय ननधीच्या अपहाराबाबत जिल्हहा ग्रामीण प्रवकास यींत्रणा,
पण
ु े या कायाालयाकडे तक्रार िाप्त झालेली आहे .

(२) हररयाली िकल्हप ४ या योिनेतग
ीं त
ा दौंड तालक्
ु यात खोर-२, र्ाींडगाव-२,

र्रतगाींव -१, डाळीींब-१ प बोरीऐींदी १ असे एकूण ७ पाणलो् मींिूर आहे त.
तसेच सदर पाणलो्ाींसाठी वररषठ र्व
ै ाननक, र्ि
ू ञ
ु ल सव्हेक्षण प्रवकास
यींत्रणा, पण
ु े याींची िकल्हप कायाान्वयीन यींत्रणा म्हणून ननयक्
ु ती करण्यात
आलेली आहे . उपरोक्त पाणलो्ाकररता प्रवतरीत ननधी व खचा याचा तपमर्ल
खालील िमाणे आहे .

अ.क्र. पाणलो्ाचे नाव प्रवतरीत ननधी रु. लाखात खचा रु.लाखात
१

र्ाींडगाव १

२८.८९

२८.५२

२

र्ाींडगाव २

२८.८९

२८.५२

३

डाळीब

२८.८९

२८.५०
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४

र्रतगाव

२८.८९

२८.८९

५

खोर-१

२८.८९

२८.८०

६

खोर-२

२८.८९

२८.४७

७

खोर-३

२८.८९

२८.८९

(३), (४) व (५) िाप्त तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने वररषठ र्व
ै ाननक, र्ि
ु ग
ू ञ
ु ल
सवेक्षण प्रवकास यींत्रणा, पण
ु े याींचे स्तरावर तक्रारीची चौकर्ी करणेस्तव
सममती गठीत केली असन
ू तक्रारीची चौकर्ी िगतीपथावर आहे .
-----------------

िळे िाडी (िा.आटपाटी, जज.साांगली) येथील ओढयािरील
बांधारा विनापरिाना िोडल्याबाबि

(४९)

*

९०२५७

श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरे गाि) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तळे वाडी (ता.आ्पाडी, जि.साींगली) येथील ओढयावर सन २०१५ मध्ये

रोिगार हमी योिनेच्या कुर्ल ननधीतन
ू रुपये २५ लाख खचा करुन बाींधण्यात
आलेल्हया बींधाऱयाींमळ
ु े पररसरातील र्ेतकऱयाींच्या प्रवहहरीना पाणी साठवण होत

असताना तळे वाडीच्या ग्रामसेवकाींने वररषठाींची मींिरु ी न घेता क्रच्या

सहाय्याने हदनाींक १४ माचा, २०१७ रोिी वा त्या सम
ा णे तोडून
ु ारास पण
ु प
्ाकला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत र्ेतकऱयाींनी व स्थाननक लोकिनतननधीींनी मख्
ु य

कायाकारी अर्धकारी, साींगली तहमसलदार आ्पाडी, उपप्रवर्ागीय अर्धकारी
प्रव्ा, ग्प्रवकास अर्धकारी, पीं.स.आ्पाडी याींच्याकडे हदनाींक ४ एप्रिल, २०१७

रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी ननवेदनाद्वारे तक्रार केली असतानाही सींबर्ीं धत
ग्रामसेवकाींवर व ठे केदाराींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यािकरणाची चौकर्ी करुन ग्रामसेवक व ठे केदाराींवर र्ासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

56
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) अींर्त: खरे आहे .

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेअत
ीं गात सन २०१४

मध्ये मसमें ् बींधारा बाींधण्यात आला आहे . सदर बींधारा पण
ू ा क्षमतेने
र्रल्हयाने काही र्ेतकऱयाींच्या र्ेतामध्ये िास्त पाणीसाठा होऊन र्ेतीचे

नक
ु सान होत होते त्यामळ
ु े काही अञात र्ेतकऱयाींनी बींधाऱयाींतील पाणीसाठा

कमी करण्याकरीता बींधाऱयाींच्या मध्यर्ागी १ ते १.५ र्ु् उीं चीचा बींधारा
र्ोडून पाणी सोडून हदले. सदर बींधारा ग्रामसेवकाींने र्ोडला नाही.

(२) सख
ु दे व प्रवषणू म्हारगड
ु े (अध्यक्ष आ्पा्ी तालक
ु ा रा.स.प) रा तळे वाडी,
ता.आ्पा्ी

याींनी

मौिे

तळे वाडी

येथे

मसमें्

बींधारा

र्ोडले

िकरणी

हद.१७.४.२०१७ पासन
ू उपोर्णास बसणार असलेचे लेखी ननवेदनाव्दारे तक्रार

केली हे ाती. त्या अनर्
ीं ाने ग्रामसेवक याींनी सदरचा र्ोडलेला बींधारा २
ु ग
महहन्याचे आत दरु
ु स्त करुन घेत असलेबाबत लेखी पत्र हदल्हयानींतर तक्रारदार
याींनी उपोर्ण मागे घेतले आहे . तसेच १४ वा प्रवत्त आयोगाींतगात बींधारा
दरु
ु स्तीचे

अींदािपत्रक

सींबर्धत

ग्रामपींचायतीस

दरु
ु स्तीचे गे् बसप्रवण्याचे काम िगतीपथावर आहे .

ममळालेले

असन
ू

बींधारा

(३) व (४) सींबर्ीं धत बींधारा र्ेतकऱयाींनी र्ोडला असल्हयाचे उप अमर्यींता
(छोपाउप्रव) याींनी कळप्रवले आहे .

सदरचा बींधारा २ महहन्याचे आत दरु
ु स्त

करुन घेत असल्हयाबाबत ग्रामसेवकाने कळप्रवले आहे . तसेच सदर बींधाऱयाचे

बाधींकाम सन २०१४ मध्ये पण
ू ा झाले असल्हयाने या िकरणी ग्रामेसवक व
ठे केदार याींच्यावर कारवाई करण्याचा िश्न उद््ावत नाही.
-----------------

पनिेल (जज.रायगड) पांचायि सशमिीच्या प्रशासिीय
इमारिीचे बाांधिाम प्रलांब्रबि असल्याबाबि

(५०)

*

८५६८३

श्री.प्रशाांि
शेलार

ठािूर
(िाांद्रे

(पनिेल),
पजश्चम),

श्री.समीर
श्री.अिल
ु

िुणािार

(दहांगणघाट),

अॅड.आशशष

भािखळिर

पजश्चम) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(िाांददिली पि
ू )व , श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी
काय :-
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(१) पनवेल (जि.रायगड) पींचायत सममतीच्या नव्या इमारतीचे काम िलींबबत
असल्हयामळ
ु े

अनेक

हठकाणी

तडे

गेलल्ह
े या

िुन्या

पींचायत

सममतीच्या

कायाालयात अर्धकारी व कमाचाऱयाींना काम करावे लागत असल्हयाचे माहे िन
ू ,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पींचायत सममतीची िुनी इमारत िममनदोस्त करून त्या
िागेवर बाींधा-वापरा-हस्ताींतरण (बीओ्ी) करा या तत्त्वावर नवीन इमारतीचे
बाींधकाम सन २०१० पासन
ू सरू
ु आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िर्ासकीय र्वनाबरोबरच या हठकाणी व्यापारी सींकुलही
उर्ारण्यात येणार आहे तसेच सदर िकल्हप २ वर्ाात पण
ू ा करण्याचे िस्ताप्रवत
असताना िवळपास ७ वर्े होवन
ू सद्ध
ु ा िकल्हप अपण
ू ाावस्थेत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबतची चौकर्ी करुन पींचायत सममतीच्या िर्ासकीय
इमारतीच्या बाींधकामास हदरीं गाइा करणाऱया ठे केदारावर र्ासनाने कोणती
कारवाइा केली वा करण्यात येत आहे,

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

(४) व (५) जिल्हहा पररर्द रायगड याींचेकडून सदर पींचायत सममतीचे बाींधकाम

BOT तत्वावर करण्यात येत असन
प्रवकासकाबरोबर करण्यात आलेल्हया
ू
करारानस
ु ार प्रवहहत मद
ु तीत बाींधकाम पण
ु ा होऊ र्कले नाही.
यास्तव,

प्रवकासकाला

तरतद
ु ीनस
ु ार

वेळोवेळी

प्रवकासकाने

नो्ीसा

तातडीने

बिावल्हया

कायावाही

न

करण्याबाबत आवश्यक ती कायावाही करण्यात येईल.

असन
ू

केल्हयास

ननप्रवदे तील

करार

रद्द

तसेच, सद्य:जस्थतीत असलेल्हया पींचायत सममतीचे कायाालय नवीन इमारतीत
स्थलाींतर करण्यासाठी आवश्यक ती कायावाही जिल्हहा पररर्दे मार्ात तातडीने
करण्यात येईल.

-----------------
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असजवन (जज.नाांदेड) येथील विष्ट्णुपरू ी प्रिल्पाच्या दरिाजाांची झालेली दरु िस्था
(५१)

*

८७७६३

श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.प्रिापराि पाटील

धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) असिान (जि.नाींदेड) येथील प्रवषणप
ै ी
ु रू ी िकल्हपाच्या एकूण १८ दरवािाींपक
१० दरवािे गेल्हया अनेक वर्ाापासन
ा ना होण्याची
ू कझिून गेले असल्हयाने दघ
ु ्
र्क्यता ननमााण झाली असल्हयाचे हदनाींक १२ एप्रिल, २०१७ रोिी वा
त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िकरणी याींबत्रकी मींडळाचे अर्धक्षक अमर्यींता याींनी

िलसींपदा प्रवर्ाग व गोदावरी खोरे महामींडळाकडे सातत्याने मागणी करुनही

ननधी ममळत नसल्हयाने दापोडी पण
ु े येथील मागप्रवलेले नवीन १० दरवािे
दे खील बसप्रवण्यात अडथळा ननमााण होत असल्हयाने दरवािे वापराप्रवना पडून
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर दरवािाची पाहणी केली आहे काय व पाहणीनस
ु ार
प्रवषणुपरू ी

िकल्हपाचे

दरवािे

तातडीने

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

बसप्रवण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) १८ दरवाज्याींपक
ै ी ६ दरवािे सन २००८ ते २०१५
या कालावधीत बदलले असन
ू उवाररत १२ दरवािे बदलण्याचे िस्ताप्रवत आहे .

(२) व (३) क्षेबत्रय अर्धकाऱयाींनी सदर दरवािाींची पाहणी केली असन
ू दरवािे

बदलण्याच्या कामाचा अींतर्ााव प्रवषणुपरू ी िकल्हपाच्या सध
ु ाररत िर्ासकीय
मान्यता िस्तावामध्ये करण्याच्या अ्ीच्या अधीन राहून र्ासनाने मान्यता
हदलेली आहे . तसेच प्रवषणुपरू ी िकल्हपाच्या सध
ु ाररत िर्ासकीय मान्यता
िस्तावाची कायावाही

महामींडळस्तरावर सरु
ु आहे .

याींबत्रकी सींघ्नेने

ननधी वगा केला

मागणी केल्हयािमाणे आतापयंत रु.१२.५४ को्ी

असन
सध
ीं र उवाररत ननधी
ू
ु ाररत िर्ासकीय मान्यतेनत

उपलब्ध करुन दे ण्याचे ननयोिन आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िोल्हापरू जजल््याि पानांद रस्िा बाांधण्यास येि असलेल्या अडचणीबाबि
(५२)

*

८५०१०

श्री.अमल महाडीि (िोल्हापरू दक्षक्षण) :

सन्माननीय

रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हहापरू जिल्हहयातील अनेक रस्त्याींचा कृती आराखडयात समावेर्

असतानाही पानींद रस्ता कामाकरीता असलेल्हया रस्त्याींची रूींदी ८.५० मम्र
असावी या अ्ीमळ
ु े रस्ते बाींधण्यास अडचणी येत असल्हयाचे माहे िून, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्ेतीसाठी सदन असलेल्हया कोल्हहापरू जिल्ह्यात रस्त्याींसाठी
१२ ते १५ र्ू्च िागा िाप्त होत असल्हयाने र्ासनाकडे अनेकदा रस्त्याींची
रुीं दी ८.५० मम्र असण्याबाबतची अ् मर्र्थल करण्याबाबतची मागणी
करण्यात आलेली असतानाही अद्याप कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली
नाही, हे ही आहे काय,
(३)

असल्हयास,

कोल्हहापरू

जिल्यातील

रस्त्याींची

रूींदी

८.५०

मम्र

असण्याबाबतची अ् मर्र्थल करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

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

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना-महाराषर अींतगात

पाणींद रस्ता कामाकरीता र्ासन पत्र हद. २१.९.२०१० मध्ये असलेली ८.५०

मी्रची अ् मर्थील करणेबाबत जिल्हहार्धकारी कायाालय, कोल्हहापरू याींनी
र्ासनार्ी पत्रव्यवहार केला आहे .
तथाप्रप,

र्ासन पररपत्रक क्र. मग्रारोहयो २०१०/ ि.क्र. २७/ रोहयो- १०

अ, हद. ४.३.२०११ नस
ु ार र्ेत रस्ते ककीं वा पाींधण रस्ते या रस्त्याींची रुीं दी

स्थाननक पररजस्थती लक्षात घेवन
ू ती कमी करण्याची मर्
ु ा अींमलबिावणी
करणाऱया यींत्रणेला दे ण्यात आली आहे .
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(३) उपरोक्त र्ासन पररपत्रकाच्या िती सवा जिल्हहार्धकारी याींना यापव
ू ीच
ननगाममत केलेल्हया आहे त. तथाप्रप, यासींदर्ाात जिल्हहार्धकारी, कोल्हहापरू याींना
पन
ु :श्च कळप्रवण्यात येत आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

गोळे गाि (िा.शसल्लोड, जज.औरां गाबाद) पररसराि जलयक्
ु ि शशिार योजनेची
िामे तनिृष्ट्ट दजावची िरण्याि येि असल्याबाबि

(५३)

*

९१८५८

श्री.अब्दल
ु सत्िार (शसल्लोड) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसल्हलोड (जि.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील गोळे गाव पररसरातील िलयक्
ु त

मर्वार योिनेतग
ीं त
ा िुई नदीवर बाींधण्यात येत असलेल्हया मसमें् बींधाऱयाची
तसेच नदी रुीं दीकरण व खोलीकरणाची कामे ननकृष् दिााची करण्यात येत
असल्हयाचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकर्ीनस
ु ार या कामाींची चौकर्ी करुन सदर कामे दिेदार
करण्यासोबतच दोर्ी अर्धकारी व ठे केदार याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.

िलयक्
ु त मर्वार अमर्यान सन २०१६-१७ अींतगात िई
ु नदीवरील मसमें ्

बींधारे व नाला खोलीकरण व रूींदीकरणाची कामे प्रवननदीष्े िमाणे (Standard
Specifications) व गण
ा पण
ु वत्तापव
ु क
ू ा करण्यात आलेली आहे त.
(२), (३) व (४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पणोरे (िा.पन्हाळा, जज.िोल्हापरू ) लघु पाटबांधारे योजनेबाबि
(५४)

*

९०१९८

(शाहूिाडी) :
काय :-

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

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) पणोरे (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हहापरू ) लघु पा्बींधारे योिनेस महाराषर

िलसींधारण महामींडळाच्या हदनाींक २८ माचा, २०१३ रोिीच्या आदे र्ान्वये
रुपये १०६७.२० लक्ष रक्कमेची िर्ासकीय मान्यता िदान करण्यात आली
असन
ीं ीत ठे केदारास कामाचे कायाादेर् हदले आहे , हे खरे आहे काय
ू सींबध
(२)

असल्हयास,

कोल्हहापरू

जिल्हहयामध्ये

अत्यींत कमी

िमाणात पाऊस

पडल्हयाने पणोरे (ता.पन्हाळा) पररसरामध्ये पाणी्ीं चाई सदृश्य जस्थती ननमााण

झाली असन
ू र्ेती व प्रपण्याच्या पाण्याबाबत नागररकाींची गैरसोय होत आहे,
हे ही खरे आहे काय

(३) असल्हयास, सदर लघु पा्बींधारे तलावाचे ४० ते ५० ्क्के काम पण
ू ा झाले
असन
ीं ादनासाठी रुपये ५१ लक्ष
ू बाींधकामाचे रुपये २३४.५४ लक्ष व र्स
ु प
इतक्या रक्कमेची दे यके िलींबीत आहे त, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्हयास, सदर पणोरे लघु पा्बींधारे तलावाचे उवाररत काम पण
ू ा
करण्याकरीता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

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

सन २०१५-१६ मध्ये कमी पाऊस झालेला होता.

(३) व (४) होय, हे अींर्त: खरे आहे .

सदर लघु पा्बींधारे तलावाचे ५०% काम पण
ू ा झाले असन
ू िुन २०१५

पयंत झालेल्हया कामाचे रुपये २३४.५४ लक्ष ककीं मतीचे दे यक अदा करण्यात
आलेले आहे . तसेच र्स
ीं ादनाकरीता (मोिणी र्ी) रुपये ५१,०००/- व व्दारे
ु प

ननममाती आकण उर्ारणी कामाचे याींबत्रकी प्रवर्ागाकडील रुपये ३९.९८ लक्ष

ककीं मतीचे दे यक िलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाद याींचक
े डे िाप्त झाले असन
ु
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िानेवारी, २०१७ ते मे, २०१७ पयंत केलेल्हया कामाचे रुपये २३८.५६ लक्ष

ककमतीचे दे यक महामींडळास मींिुरीसाठी सादर केले िाणार आहे . तसेच

र्ासन ननणाय हदनाींक २३ िून, २०१७ नस
ु ार महामींडळाकडे रुपये १११.५२
को्ी ननधी प्रवतरीत केला आहे .
(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

शभिापरू (िा. तििसा, जज.अमराििी) येथील बोर नदीचे
खोलीिरण ि रुां दीिरण िरण्याबाबि

(५५)

*

(िळमनरु ी),

८८०७६
प्रा.िषाव

अॅड.यशोमिी
गायििाड

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

ठािूर

(धारािी),

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(तििसा),
श्री.अशमन

डॉ.सांिोष
पटे ल

टारफे

(मब
ुां ादे िी),

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

(१) मर्वापरू (ता.नतवसा, जि.अमरावती) येथील िलयक्
ु त मर्वार योिनेंतगात
बोर नदीच्या उगमस्थानापासन
ते र्ेव्च्या हठकाणापयंत खोलीकरण व
ू

रुीं दीकरण करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी हदनाींक १९

ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास मा.िलसींधारण मींत्री याींना ित्यक्ष र्े्ून
पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बोर नदीचे खोलीकरण व रुीं दीकरण करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर पत्राच्या अनर्
ीं ाने तपासणी व सवेक्षण करीता कायाकारी अमर्यींता,
ु ग
उध्वा वधाा पा्बींधारे प्रवर्ाग, अमरावती याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(३) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पांढरपरु (जज.सोलापरू ) िालक्
ु यािील तनरा ि उजव्या िालव्यामधून
शेििऱयाांना पाणी न शमळाल्याबाबि

*

(५६)

९०८४८

श्री.भारि भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरु (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील ननरा व उिव्या कालव्याच्या र्ाखा
क्रीं. १ व २ वरील अनेक र्ेतक-याींना मामसक पास असन
ू ही पाणी ममळाले
नसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, यामळ
ु े ऐन उन्हाळयात पाण्याअर्ावी डाींळीब, द्राक्षे बागा व
र्ेतप्रपके िळून र्ेतक-याींचे मोठे आर्थाक नक
ु सान झाले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, नक
ु सान झालेल्हया र्ळ व र्ेतप्रपकाींचे त्वरीत पींचनामे करुन
र्ेतकऱयाींना नक
ु सान र्रपाई दे ण्याबाबत व र्ेतकऱयाींना पाणी उपलब्ध न
करुन दे णाऱया सींबर्धत अर्धकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

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

बल
ु ढाणा जजल्हा पररषदे च्या विदभव सघन शसांचन वििास िायवक्रम ि

जलयक्
ु ि शशिार अशभयानाांिगवि िेलेल्या िामाि झालेला गैरव्यिहार
(५७)

*

८६५९१

श्री.हषविधवन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जिल्हहा पररर्द बल
ु ढाणा अींतगात मसींचन प्रवर्ागामार्ात प्रवदर्ा सघन

मसींचन प्रवकास कायाक्रम व िलयक्
ु त मर्वार अमर्यानाींतगात केलेल्हया कामात
झालेल्हया गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्याबाबतच्या मागणीचे हदनाींक १५ मे,
२०१७ रोिीचे ननवेदन र्ासनास िाप्त झाले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने या गैरव्यवहाराची र्ासनाने चौकर्ी
ु ग
केली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

चौकर्ीनस
ु ार

प्रवकास

कामाींमध्ये

गैरव्यवहार

सींबध
ीं ीताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

करणाऱया

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

(२) व (३) सदर ननवेदनाच्या अनर्
ीं ाने अनतररक्त मख्
ु ग
ु य कायाकारी अर्धकारी,
जिल्हहा पररर्द, बल
ु ढाणा याींच्या हदनाींक १८/०५/२०१७ च्या आदे र्ान्वये सदर

कामाींची चौकर्ी करण्याकरीता कायाकारी अमर्यींता, बाींधकाम प्रवर्ाग, जिल्हहा
पररर्द, बल
ु ढाणा याींची चौकर्ी अर्धकारी म्हणुन ननयक्
ु ती करण्यात आली
आहे . याबाबतचा चौकर्ी अहवाल अद्याप अिाप्त आहे .
तसेच

जिल्हहार्धकारी,

बल
ु ढाणा

याींनी

हदनाींक

१२/०५/२०१७

च्या

आदे र्ान्वये सदर कामाींची चौकर्ी करण्याकरीता कायाकारी अमर्यींता, जिगाव
उपसा मसींचन प्रवर्ाग, खामगाव याींना आदे र् हदले आहे त. िाप्त चौकर्ी
अहवालानस
ु ार सींबर्ीं धताींवर कायावाही करण्यात येईल.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

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

पजश्चम महाराष्ट्रािील टें भू योजनेिन
ु पारे , पाडळी, धामणी या
गािािील िलाि भरुन दे ण्याबाबि

(५८)

*

८६१९३

(इस्लामपरू ),
(िोरे गाि),

श्री.जजिें द्र आव्हाड (मब्र
ुां ा िळिा), श्री.जयांि पाटील

श्री.ददलीप

श्री.सांदीप

िळसे-पाटील

ना ि

(ऐरोली),

(आांबेगाि),

श्री.शशशिाांि

श्री.राणाजगजीिशसांह

शशांदे

पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.नरहरी णझरिाळ (ददांडोरी),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.सरु े श लाड (िजवि), श्री.िैभि वपचड (अिोले),
श्री.किसन िथोरे (मरु बाड) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) पजश्चम महाराषरातील ्ें र्ू योिनेतन
ु माण-ख्ावसह १६ गावाींना ्ें र्च
ू े

पाणी दे ण्यासींदर्ाात हदनाींक ७ िून, २०१७ रोिी मा.िलसींपदामींत्री, िधान
सर्चव,

कृषणा

खोरे

महामींडळ

व

लोकिनतननधीींसमवेत

मींत्रालयामध्ये

घेतलेल्हया बैठकीमध्ये ्ें र्च्
ू या योिनेतन
ु पररसरातील तलाव र्रुन दे ण्याचा
ननणाय घेतलेला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननणायाच्या अनर्
ीं ाने ्ें र्ु योिनेच्या माध्यमातन
ु ग
ु

नेहमीच दषु काळग्रस्त असलेल्हया पारे , पाडळी येथील दोन तलाव व धामणी
येथील तलाव र्रुन दे ण्याची येथील नागरीकाींनीही वारीं वार मागणी केलेली
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्यानस
ु ार पारे , पाडळी, धामणी या गावातील तलाव ्ें र्ु
योिनेच्या माध्यमातन
ु र्रुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

मा.मींत्री, महसल
ू , मदत व पन
ु वासन, सावािननक बाींधकाम याींचे

अध्यक्षतेखाली हद. ०७/०६/२०१७ रोिी मींत्रालय, मब
ुीं ई येथे सींपन्न झालेल्हया

बैठकीमध्ये मायणी व पररसरातील वींर्चत गावाना तसेच माण तालक्
ु यातील
िस्ताप्रवत

१६

गावाींना

महसल
ु

यींत्रणेकडून

आवश्यक

िस्ताव

िाप्त

झाल्हयानींतर र्क्त प्रपण्यासाठी व पर्ध
ु नासाठी ्ें र्ू योिनेतन
ू पाणी उपलब्ध

करुन दे णेबाबतची चचाा झाली. याबाबत िस्ताव सादर करण्याच्या सच
ु ना
दे ण्यात आल्हया आहे त.

(२) ग्रामपींचायत पारे याींनी गाींव ओढयामध्ये पाणी सोडणेची हद.१४/१०/२०१६
रोिी क्षेबत्रय स्तरावर मागणी केली होती.

(३) मागणीचे अनर्
ीं ाने माहे माचा २०१७ मध्ये धामणी गाींव ओढयामध्ये ्ें र्ू
ु ग
योिनेचे पाणी सोडणेत आले.
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे ढािमोली (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) िे गळ
ु िणे या
मागाविरील पल
ू ाची झालेली दरु िस्था

(५९)

*

८५३४५

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे ढाकमोली (ता.र्चपळूण, जि.रत्नार्गरी) ते गळ
ु वणे या ग्रामीण
मागाावरील ढाकमोली मराठी र्ाळे िवळील पल
ू ाची (कॉिवे) अत्यींत दरु वस्था
झाली असल्हयाने पावसाळ्याच्या हदवसात अनतवषृ ्ीमध्ये सदर पल
वाहून
ू
िावन
ा ना होवू र्कते, हे खरे आहे काय,
ू दघ
ु ्
(२) असल्हयास, सदर पल
ु ाची पाहणी र्ासनाने केली आहे काय,
(३)

असल्हयास,

पाहणीचे

ननषकर्ा

काय

आहे त

व

त्यानस
ु ार

पल
ु ाच्या

पन
ु बांधणीसाठी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) जिल्हहा पररर्दे मार्ात सदर पल
ु ाची पाहणी करण्यात आली आहे .

(३) आबब्गाव, ढाकमोळी, खाींडोत्री रस्ता ग्रामीण मागा क्र. ६८ या रस्त्यावर

कक.मी. २/५०० मध्ये ढाकमोली गावातील बौध्दवाडी येथे िश्नाींककत कॅािवे

आहे . कॅािवेची लाींबी १६.०० मी्र व रुीं दी ६.०० मी्र आहे . कॅािवे ८००
एम.एम.व्यासाचा ९ राींगच
े ा आहे .

सदरचा कॅािवे हा नादरु
ु स्त झाला असन
ू

परू ाचे पाणी कॅािवे वरुन िाते.

पावसाळ्यामध्ये नदीच्या

पावसाळ्यामध्ये ग्रामस्थाींची होणारी गैरसोय दरू करण्यासाठी कॅािवेच्या

हठकाणी नवीन

पल
ू बाींधणे आवश्यक असन
ू नवीन पल
ु बाींधण्याचा कायाक्रम

सावािननक बाींधकाम प्रवर्ागाकडून राबप्रवला िात असल्हयाने सावािननक
बाींधकाम प्रवर्ागास जिल्हहा पररर्दे मार्ात कळप्रवण्यात आलेले आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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राजूरा (जज.चांद्रपरू ) िालक्
ु यािील शासिीय िामाांमध्ये तनिृष्ट्ट दजावच्या
शसांमेटचा िापर होि असल्याबाबि

(६०)

*

८६२२८

श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हपरू ी),

श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) :

करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) रािूरा (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यातील िलसींधारणाची कामे लघप
ु ा्बींधारे ,
लघमु सींचन,

कृर्ी

प्रवर्ाग,

मध्यम पा्बींधारे

प्रवर्ाग,

वन

प्रवर्ाग

या

प्रवर्ागाकडून र्ेतमर्वारात नाला खोलीकरण, बोडी नत
ु नीकरण, मिगी,

र्ेततळे , मसींमे् बींधारे , कोल्हहापरू ी बींधारे यासारखी प्रवप्रवध कामे कींत्रा्दाराच्या

मार्ात मोठया िमाणात सरू
ु असन
ू या कामाींवर करोडो रूपये खचा करण्यात
येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या कामाींवर परराज्यातील रामको, सागर, र्क्ती, महामसींमे्

सारखी मसींमे् वापरण्यात येत असन
या मसींम्
े च्या बॅगाींवर उत्पादनाचा
ू
हदनाींक नसन
ू र्क्त १२ आठवडयापयंत वापरा आकण नॉ् र्ॉर ररसेल असे

नमद
ू केलेले असताींनाही अर्धका-याींच्या सींगनमताने सदरहू ननकृष् दिााच्या
मसमें ्चा वापर करुन बाींधकाम करण्यात येत असल्हयाचे हदींनाक १६ िून,
२०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या िकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

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

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

(३), (४) व (५) िश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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नागपरू जजल््यािील पेंच व्याघ्र प प्रिल्पाि िाघाांची शशिार होि असल्याबाबि
(६१)

*

९२७५५

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हपरू ी), श्री.सतु नल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे
(िळमनरु ी) : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू जिल्ह्यातील पें च व्याघ्र िकल्हपात अनेक वाघाींची मर्कार होत

असन
यामध्ये पें चमधील तोतलाडोह िलार्यात मासेमारी करणाऱयाींनीच
ू

वाघाची मर्कार केली असल्हयाचे व वन प्रवर्ागाने दोन आरोपीींकडून वाघाींची

नखे, हाडे व अन्य अवयव िप्त केल्हयाचे हदनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चार वर्ाापव
ु ी मेळघा् व्याघ्र िकल्हपातील मर्कार िकरण
उघडकीस आल्हयाींनतर चौकर्ी दरम्यान पेंच व्याघ्र िकल्हपातही अनेक वाघाींची
मर्कार झाल्हयाचे मसध्द झाले होते, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, गेल्हया पाच महहन्यापासन
ू अनेक वाघ बेपत्ता झाले असन
ू

या वाघाींची दे खील मर्कार झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या िकरणाची चौकर्ी करून र्ासनाने कोणती कायावाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) पें च व्याघ्र िकल्हपात अनेक वाघाींची मर्कार
ननदर्ानास आली नाही. पें च व्याघ्र िकल्हपात पकडण्यात आलेल्हया दोन

सींर्यीत आरोपीींकडून वनगन्ु हा क्र. ६७/१, हद.२६.०६.२०१७ अन्वये वाघाींची हाडे
व नखे िप्त करण्यात आलेली आहे . त्यामध्ये एक वाघ पें च व्याघ्र िकल्हपात

कक्ष क्र. ५२४ मध्ये मर्कार झाल्हयाचे ननदर्ानास आले व एक वाघ सम
ु ारे ०२
वर्ाापव
ु ी कक्ष क्र. २७१/२ सींरक्षक्षत वन, दे वेलापार पररक्षेत्र िादे मर्क मध्ये
प्रवद्यत
ु िवाहाव्दारे मर्कार झाल्हयाचे ननदर्ानास आले.
(२) हे खरे नाही.

(३) गेल्हया ०५ महहन्यापासन
ू अनेक वाघ बेपत्ता झाले ही बाब ननदर्ानास
आलेली नाही. परीं तु पें च व्याघ्र िकल्हपामध्ये वनगन्ु हा क्र. ६७/१, हदनाींक
२६.०६.२०१७ मध्ये श्री.बाबल
ु ाल कुमरे व श्री.दे प्रवदास कुमरे , रा.उसरीपार,
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ता.राम्े क, जि.नागपरू या दोन सींर्यीत व्यक्तीींना ताब्यात घेऊन त्याींचेकडुन
वाघाची हाडे व नखे िप्त करुन वरीलिमाणे वनगन्
ु हा नोंदप्रवण्यात आला.

(४) वनगन्
ु हा ६७/१, हदनाींक २६.०६.२०१७ अन्वये वनगन्
ु हा नोंदवन
ु चौकर्ी
करण्यात येत आहे .

(५) िश्न उद््ावत नाही.

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

पण
ु े जजल््यािील आरोग्य िेंद्रे ि उपिेंद्रामध्ये औषधे उपलब्ध नसल्याबाबि
(६२)

*

९२८२५

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय सािवजतनि आरोग्य

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

पण
ु े

जिल्ह्यातील

आरोग्य

केंद्रे

व

उपकेंद्रामध्ये

और्धे

उपलब्ध

नसल्हयाची बाब हदनाींक २५ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्ानास आली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहा आरोग्य अर्धकारी व मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी याकडे
दल
ा करत असल्हयाची तक्रार नागररकाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्राींना और्धे उपलब्ध करून दे ण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.

माहे मे, २०१७ मध्ये पण
ु े जिल्ह्यातील िाथममक आरोग्य केंद्राींमध्ये

और्धी साठा परु े र्ा िमाणात उपलब्ध होता.
(२) हे खरे नाही.

जिल्हहा आरोग्य अर्धकारी वा मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी याींच्याकडे

अर्ा आर्याची तक्रार िाप्त झालेली नाही.

(३) राज्यातील आरोग्य सींस्थाींना राज्यस्तरावरुन और्धे परु प्रवण्यात येतात.

तसेच िाथममक आरोग्य केंद्राींकरीता मागणीनस
ू ार और्धाींचा परु वठा जिल्हहा
पररर्द मार्ात दे खील करण्यात येतो.
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माहे िून, २०१७ मध्ये जिल्हहा स्तरावरुन काही और्धे खरे दी करण्यात

आली असन
ू सदर और्धाींचा परु वठा िाथममक आरोग्य केंद्राींना करण्यात
आलेला आहे .

(४) िश्न उद््ावत नाही.
----------------पनिेल (जज.रायगड) िालक्
ु याि िुत्रे चािल्याच्या, साप ि विांचूने दां श
िेल्याच्या घटनाांमध्ये झालेली िाढ

(६३)

*

८५६८६

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), श्री.अिल
ु भािखळिर (िाांददिली पि
ू )व , अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय सािवजतनि

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

पनवेल

(जि.रायगड)

तालक्
ु यात

र्हरी

व

ग्रामीण

र्ागात

कुत्रे

चावल्हयाच्या, साप व प्रवींचन
ू े दीं र् केल्हयाच्या घ्ना मोठ्या िमाणात वाढत
असल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

गेल्हया

२-३

महहन्यात

कुत्रे

चावल्हयाच्या

२०००,

साप

चावल्हयाच्या २४ व प्रवींचू चावल्हयाच्या ४८ घ्ना घडल्हया आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या घ्नाींबाबत आरोग्य प्रवर्ागाकडे नोंद असन
ू तातडीने
िनतबींधात्मक उपाययोिना होत नसल्हयाने आवश्यक असणाऱया लसीच्या
कमतरतेमळ
ु े रूग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

उक्त

िकरणी

चौकर्ी

करुन

रूग्णाींना

तातडीने

परु प्रवण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?

सेवा
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे .
कुत्रे चावल्हयाच्या, सपादींर्, प्रवींचूदींर्

झाल्हयाच्या घ्नाींमध्ये अल्हपर्ी

वाढ झाली आहे . मागील २-३ महहन्यात श्वानदीं र्ाच्या ९२९, सपादींर्ाच्या ४३
व प्रवींचूदींर्ाच्या ७७ रुग्णाींवर आरोग्य सींस्थाींमध्ये और्धोपचार झाले आहे त.
(३) व (४) हे खरे नाही.

ग्रामीण रुग्णालय व िाथममक आरोग्य केंद्राींमध्ये श्वानदीं र्, सपादींर् व

प्रवींचूदींर्ाच्या लसी परु े र्ा िमाणात उपलब्ध आहे त.

श्वानदीं र्, सपादींर् व इतर प्रवर्बार्धत रुग्णाींवर र्ासकीय/ननमर्ासकीय

आरोग्य सींस्थाींमध्ये मोर्त और्धोपचार करण्यात येतो.
(५) िश्न उद््ावत नाही.

----------------िोिणासाठी स्ििांत्र पयवटन वििास महामांडळ स्थापन िरण्याबाबि
(६४)

*

८५३९५

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.सतु नल शशांदे (िरळी),

अॅड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कोकणासाठी स्वतींत्र पया्न प्रवकास मींडळ स्थापन करण्याची घोर्णा
मा.मख्
ु यमींत्री याींनी हदनाींक ११ एप्रिल, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच रत्नार्गरी व मसींधुदग
ु ा जिल्हहयातील पया्नस्थळाींच्या प्रवकासासाठी
३०५५ को्ीींचा आराखडा एमर्यन डेव्हलपमें ् बॅंकेच्या माध्यमातन
ू कायााजन्वत
करण्यात येणार असल्हयाचे मा. मख्
ु यमींत्री याींनी िाहीर केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत एक वर्ा उल्ूनही कोणतीही कायावाही करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्हयास, स्वतींत्र पया्न प्रवकास मींडळ स्थापन करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींनी “ कोकणाकररता
स्वतींत्र अर्ा िकारचे पया्न प्रवकास महामींडळ राज्य र्ासन तयार करे ल.

केवळ याचा पॅरार्नेमलया वाढू नये याकररता सबमसडरी कींपनी तयार करु”
अर्ी घोर्णा केली आहे .

(२) व (३) रत्नार्गरी व मसींधुदग
ु ा जिल्ह्यातील एकूण रू.३०५५ को्ी रकमेच्या
सींबर्ीं धत कामाींचा िस्ताव तयार करण्यात आला होता. तथाप्रप, एमर्यन
डेव्हलपमें ्

बाँकेमार्ात

बाबीींमध्ये

मींिूर

करण्यात

येणाऱया

आर्थाक

सहाय्याच्या

पया्न ही बाब अग्रक्रमाने नसल्हयाचे एमर्यन डेव्हलपमें ् बाँकेने

सच
ु प्रवल्हयाने रत्नार्गरी जिल्ह्यातील रू.९८.८७ को्ी रकमेच्या पया्न प्रवर्यक
कामाींचा िस्ताव ननधी उपलब्धतेकररता स्वदे र् दर्ान योिनेअत
ीं गात केंद्रीय
पया्न मींत्रालयास सादर करण्याचा िस्ताव प्रवचाराधीन आहे .

(४) व (५) िश्न र्ाग १ येथील महामींडळ स्थापन करण्यासाठी महाराषर

कोकण पया्न प्रवकास महामींडळ या नावाने मान्यता घेण्यात आली.

त्यानस
ु ार महाराषर पया्न प्रवकास महामींडळाची स्थापन करण्यात येणारी
उपकींपनी “ महाराषर कोकण पया्न प्रवकास महामींडळ” या नावाने कींपनी
ननबींधकाकडे

अनञ
ु ाप्तीसाठी

१०.१२/ि.क्र.२८/सा.ऊ.,
करण्यास

र्ासनाने

करण्याबाबत

महाराषर

र्ासन

हद.८/१/२०१४

मान्यता

पया्न

हदली

ननणाय,

मधील

प्रवकास

असन
ू

प्रवत्त

मागादर्ाक
कींपनी

प्रवर्ाग

महामींडळाकडून

क्र.र्ासाऊ-

तत्वाींनस
ु ार

ननबींधकाकडे
पढ
ु ील

अिा

अिा

कायावाही

करण्यात येत आहे . िकल्हप ननषकासन सममतीस सादरीकरण करण्याची
कायावाही िगतीत आहे . यािमाणे कायावाही झालेली आहे .
-----------------
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पण
ु े जजल््यािील गािाांच्या गािठाणाांचा विस्िार िरण्याच्या प्रस्िािाबाबि
(६५)

*

९२८२८

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
वाढवले गेले
ु े जिल्ह्यातील गावाींचे गावठाण अनेक वर्ाापासन
ू
नसल्हयाने व तेथील लोकसींख्या मोठ्या िमाणावर वाढली असल्हयाने तसेच
गावठाणाबाहे र अनेक घरे बाींधली गेली असल्हयाने सदर घराींचे बाींधकाम

अर्धकृत करावे व गावठाणाींचा प्रवस्तार करावा असा िस्ताव पण
ु े जिल्हहा

पररर्दे ने हदनाींक १२ मे, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास र्ासनास पाठवला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर िस्तावाबाबत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ांु े : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) िश्न उद््ावत नाही.

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

जासइव (िा.उरण, जज.रायगड) ग्रप
ु ग्रामपांचायि हद्दीिील राजांणपाडा येथे
ग्रामपांचायि तनधीचा गैरिापर िेल्याबाबि

(६६)

*

९२८३८

श्री.प्रशाांि

ठािूर

(पनिेल),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्रीमिी मतनषा चौधरी
(ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास

(१) िासइा (ता.उरण, जि.रायगड) ग्रप
ु ग्रामपींचायत हद्दीतील रािींणपाडा येथील
ग्रामपींचायत ननधीतन
ू केलेल्हया रस्ता कााँक्री्ीकरणाच्या कामात र्ासनाच्या
ननधीचा गैरवापर केल्हयाबाबतच्या अहवालात र्ेरबदल केल्हयाबाबत ग्प्रवकास

अर्धकारी, पींचायत सममती उरण याींच्यावर तातडीने कारवाइा करण्याची
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मागणी स्थाननक लोकिनतननधीींनी माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, रायगड जिल्हहा पररर्द याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर रस्ता िेएनपी्ीच्या हद्दीत येत असन
िेएनपी्ी
ू
िर्ासनाकडून

कोणतीही

परवानगी

न

घेता

रस्ता

कााँक्री्ीकरणासाठी

ग्रामपींचायतीने काम मींिूर करून ग्रामपींचायत ननधीचा गैरवापर केला असन
ू
रस्त्याचे कााँक्री्ीकरण करून ठे केदारास कामाच्या मल्ह
ु याींकनाींसह दे यक दे वन
ू
कामात

अननयममतता

झाली

असल्हयाचा

अहवाल

ग्प्रवकास

अर्धकारी,

कायाकारी

अर्धकारी

पींचायत सममती उरण याींनी तहमसलदार उरण याींना हदनाींक २० ऑक््ोबर,
२०१४

व

२०

डडसेंबर,

२०१४

रोिी

उपमख्
ु य

(ग्रामपींचायत), रायगड जिल्हहा पररर्द याींना पाठप्रवला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर रस्त्याच्या

कााँक्री्ीकरणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया व अहवालामध्ये र्ेरबदल

करणाऱया सींबर्ीं धत अर्धकाऱयाींवर र्ासनाने कोणती कारवाइा केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्हयास, प्रवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमिी पांिजा मड
ुां े : (१) मा.स्थाननक लोकिनतननधी याींनी

माहे माचा, २०१७

मध्ये मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, जिल्हहा पररर्द, रायगड याींच्याकडे ननवेदन
हदले आहे, हे खरे आहे .

(२) व (३) ग्रामपींचायत, िासई कडे िाप्त होणाऱया ग्रामस्थाींच्या मागणीस
अनस
ु रुन ग्रामपींचायतीने रस्ता कााँकक्र्ीकरण करण्यास परवानगी ममळणेबाबत
हद.१६/७/२०१३ रोिी िेएनपी्ी िर्ासनाकडे अिा हदला आहे .

ग् प्रवकास अर्धकारी, पींचायत सममती उरण याींनी स्थळ पाहणी तसेच

पींचायत सममतीस्तरावर उपलब्ध अमर्लेखाच्या आधारे रस्त्याचे कााँक्री्ीकरण
करुन

ठे केदारास

कामाच्या

मल्ह
ु याींकनासह

दे यक

अदा

करुन

कामात

अननयममतता केली असल्हयाचा अहवाल हद.२०/१०/२०१४ रोिी तहमसलदार,

उरण व हद.२०/१२/२०१४ रोिी उप मख्
ु य कायाकारी अर्धकारी, (ग्रा.पीं.) रायगड
जिल्हहा पररर्द, अमलबाग याींना सादर केला.
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तथाप्रप, यासींबध
ीं ात प्रवप्रवधस्तरावर िाप्त होणाऱया तक्रारीस अनस
ु रुन

ग् प्रवकास अर्धकारी, पींचायत सममती, उरण याींनी ग्रामपींचायत स्तरावरील

अमर्लेखाींची सप्रवस्तर पडताळणी व सींबर्ीं धताींना सन
ु ावणी दे ऊन हद.३०.७.२०१५
रोिी र्ेर अहवाल सादर केला आहे . त्यानस
ु ार ग्रामपींचायत ननधीचा गैरवापर
झालेला

िबाबदार

नाही.

मात्र

असलेल्हया

त्यामध्ये

तत्कालीन

ननदर्ानास

आलेल्हया

ग्रामप्रवकास

अननयममतताींकरीता

अर्धकारी

याींच्याप्रवरुध्द

हद.१७.६.२०१७ अन्वये खाते चौकर्ीचे ञापन बिावण्यात आले आहे .
(४) िश्न उद््ावत नाही.

विधान भिन :
मुांब .

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

डॉ. अनांि िळसे
प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानसभा

______________________________________________________
मुद्रणपव
ू ा सवा िकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मद्र
ु ण: र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

