अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ईगल ससक्यरु रटी अॅण्ड रससननल स्व्हहसनसेस अांधेरी, मांब
ु ई येथील अिॉऊटां ट िम डाटा एांन्टरी
ऑररे टससन याांना गेल्या अनेि मनहन्टयाांचा रगार दे ण्यात ाला नसल्याबाबत

(१)

१४०९ (२३-१२-२०१४).

श्री.राजन साळवी (राजारूर) :

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य

ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ईगल ससक्युरर्ी अॅण्ड पससननल स्व्हसन संस अीं ंरी, मुींबई यंथील अकॉऊ्ीं ् कम डा्ा एींन्री
ऑपरं ्ससन याींना गंल्या अनंक मनहन्याींचा पगार ्ं ण्यात ाला नसल्याचं नुकतंच माहं नोव्हें बर,
२०१४ मध्यं दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, याबाबत शनासनानं चौकशनी कंली ाहं काय त्यात काय ाढ न ालं,
(३) त्नुसार उक्त कमसनचा-याींना तातडीनं वंतन ्ं ण्याबाबत शनासन तरावर कोतती कायसनवाही
करण्यात ाली ाहं वा यंत ाहं ,

(४) नसल्यास, त्याची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१)अींशनत: खरं ाहं .
मं.ईगल ससक्युरर्ी अँण्ड पससननल सर्वसनसंस या संवापरवठा्ारानं दनयुक्त कंलंल्या काही

अकाऊन््ीं ् कम डा्ा एन्री ाँपरं ्र याींना एर्िल, २०१४ पयंत वंतन अ्ा कंलं असल्याचं

क र्वलं ाहं . परीं तु मं, २०१४ पासन अकाऊन््ीं ् कम डा्ा एन्री ाँपरं ्र याींना वंतन अ्ा
कंलंलं नाही.

(२) व (३) अखखल भारतीय एडीईओ सींघ्ना पररसींघ व मं.ईगल ससक्युरर्ी अँण्ड पससननल

सर्वसनसंस, मुींबई याींच्या अध काऱयाींसोबत न्.३१.१.२०१५ रोजी ारोग्य संवा सींचालनालय, मुींबई
यंथं बैठक ायो्जत करण्यात ाली होती. त्यावं ी राषरीय ारोग्य असभयानामार्सनत

सम ालंल्या हजंरीपत्रकामध्यं मोठ्या िमातावर त्र्
ु ी असल्याचं संवापरवठा्ाराींनी नम् कंलं.
त्यामु ं ्जल्हातरावर ससमती गठीत करुन सवसन हजंरीपत्रकाींची पडता ती करुन सु ारीत
हजंरीपत्रक लवकरात लवकर राषरीय ारोग्य असभयान कक्षाकडं पाठर्वण्याचा दनतसनय घंण्यात

ाला. त्यानुसार ्जल्हातरावर ससमती गठीत करुन माहं र्ंब्रुवारी २०१४ तं जानंवारी २०१५

र्व.स. १९३ (2)
ची हजंरी पडता ती करण्यात ाली, सु ारीत हजंरीपत्रकाींनस
ु ार संवापरवठा्ारास अ्ा
करावयाच्या ्ं यकापंक्षा ्ीं डाची रक्कम जात असल्याचं न्सन ालं.

्रम्यानच्या का ात स्र संवापरवठा्ारानं दनर्व्ं तील काही अ्ी व शनतीचा भींग
कंल्यामु ं न्.१ ऑक््ोबर, २०१४ पासन त्याींचा करार रद्द करण्यात यंत असल्याबाबत
क र्वण्यात ालं. यावर संवापरवठा्ारनं मा.उच्च न्यायालय, मुींबई यंथं ाब्रीरं शनन याधचका
्ाखल कंली असन स्र याधचकंस अनस
ु रुन मा.उच्च न्यायालयानं संवापरवठा्ारार्वरुध््
करण्यात यंताऱया कायसनवाहीस थधगती न्ली ाहं . स्र याधचकंसीं्भासनतील कायसनवाही मा.उच्च
न्यायालयामध्यं िगतीपथावर ाहं.
(४) िश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्याच्या रामामीण भागामये ाशा िमसनचा-याांचे वेतननन्श्चती िरुन मानधन दे ण्याबाबत
(२)

२०६८ (२२-१२-२०१४).

श्री.चांद्रदीर नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य

व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या रामामीत भागामध्यं गरो्र माता लहान मल
ु ं याींची का जी घंत,ं त्याींना ाहार

व ारोग्यार्वीयी जागत
ी ी करतं, साथीच्या रोगाींचा सव्हे करतं क.कामाकरीता शनासनानं ्र एक

हजारी लोकसींख्यंमागं एक ाशना कमसनचारी या िमातं कोल्हापर ्जल्हयामध्यं २७०० मनहलाींची
नंमतक कंली ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, वं ं वर न सम तारं मान न व ्रमहा वंतनदन्श्चती नसल्यानं कमसनचा-याींनी
शनासनाकडं वारीं वार पाठपुरावा करुन ाीं्ोलनं कंली ाहं त, हं ही खरं ाहं काय,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

“ाशना”

कमसनचा-याींची

वंतनदन्श्चती

करुन

वं ं वर

मान न

्ं ण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंतार ाहं ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं. कोल्हापर ्जल्हयाींमध्यं २७७३ ाशना
वयींसंर्वकंची प्ं मींजर असन त्यापैकी २६५७ ाशना वयींसंर्वका कायसनरत ाहं .
(२) हं खरं ाहं .
(३) ाशना वयींसंर्वका दनयसमत कमसनचारी नसल्यानं त्याींना ्रमहा वंतन व वंतनदन्श्चती ्ं तं
अपंक्षक्षत नाही. त्याींना नंमन न्लंल्या कामाच्या बाबीींवर मोब्ला न्ला जातो. सवसन ाशना
वयींसंर्वकाींचा मोब्ला ्रमहा ५ तारखंपयंत ई-बँकीगदवारं त्याींच्या खात्यात जमा करण्याची
व्यवथा कायासन्न्वत करण्यात ाली ाहं.
___________
राज्यातील ारोग्य परिदद्रात नवजात सशशु िाळजी िदद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(३)

१३२८४

(०८-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव

सभसे

(लातूर

रामामीण) :

सन्माननीय

सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

र्व.स. १९३ (3)
(१) राज्यात नवजात अभसनक मत्ी य, बालमत्ी य, मातामत्ी य्र दनयींत्रताकरीता राज्यातील ारोग्य
उपकेंद्रात नवजात सशनशनु का जी केंद्र सुरु करण्याबाबत न्नाींक ११ जानंवारी, २०१५ रोजी वा
त्या ्रम्यान मा.ारोग्यमींत्री याींनी घोीता कंली, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, स्र नवजात सशनशनु का जी केंद्र सुरु करण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही
सदय्थती कंली ाहं ,

(३) स्र केंद्र सुरु होण्यास शनासनास तकती खचसन यंतार असन केंद्र सुरु करण्यास तकती
कालाव ी लागंल,

(४) अदयाप, याबाबत कोतती कायसनवाही कंली नसल्यास, त्याची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) मा.मींत्री (ारोग्य) याींनी अशना वरुपाची
कोततीही घोीता कंलंली नाही. राज्यात ्रमहा खालीलिमातं ितुती होताऱया नठकाती
नवजात सशनशनच
ु ी का जी घंण्यासाठी “नवजात सशनशनु का जी कोपरं ” (New Born Baby
Corners - NBBC) थापन करण्यात ालंली ाहं त.
अ.क्र.

ारोग्य सींथा

िसत
ु ी सींख्या

१

उपकेंद्र

३-९

२

िाथसमक ारोग्य केंद्र

१०-४९

३

रामामीत रुग्तालय/उप्जल्हा रुग्तालय

५०-९९

४

्जल्हा रुग्तालय

१०० पंक्षा जात

(४) िश्न उद्ावत नाही.
___________
किनवट तालुक्यातील वनजसमनीवर लालेले बेिायदे शीर अनतरमण
(४)

१४५८९ (०८-०५-२०१५).

श्री.प्रदीर नाईि (किनवट) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) तकनव् तालक्
ु यातील हजारो हं क््र वनजसमनीवर वक्ष
ी तोडन बंकाय्ं शनीरपतं अदतक्रमत
कंलं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, वीासननुवीे वनजसमनीवर कात करता-याींना वनर्वभागानं त्याींच्या हक्काचं पटं
न्लं परीं तु अशनापैकी त्याींच्या जसमनीवर अदतक्रमत झालं ाहं , हं ही खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, स्र अदतक्रमत करताऱयाींवर शनासनानं कोतती कारवाई कंली वा करण्यात यंत
ाहं ,
(४) असल्यास, वनजसमनीवरील अदतक्रसमत जींगल सींपत्ती नष् होऊ नयं यासाठी शनासनानं
कोतती उपाययोजना कंली ाहं स्र अदतक्रमतं रोखण्याकररता उपवनसींरक्षक कायासनलय
(तकनव्) यंथं कायासन्न्वत करण्याबाबत कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?

र्व.स. १९३ (4)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०७-२०१६) :(१) नाीं्ंड वन र्वभागाींतगसनत तकनव् तालुक्यातील
माींडवी, तकनव्, बो डी, कलापर व अप्पारावपंठ या वनपररक्षंत्रात मागील तीन वीासनत

वनजसमनीवर बंकाय्ं शनीर अदतक्रमत झाल्याचं दन्शनसननास ालं नाही. तथार्प, पवीपासन ७६९
अदतक्रमकाींनी ३५७.६० हं .ार वन क्षंत्रावर अदतक्रमत कंलं ाहं.
(२) तकनव् तालुक्यातील माींडवी तकनव् बो डी कलामपर व अप्पारावपंठ या वनपररक्षंत्रात
अनुसधचत जमाती व कतर पारीं पाररक वनदनवासी (वन हक्काची मान्यता) अध दनयम, २००६
अींतगसनत ३२४ वैय्क्तक ्ावं ४०१.८५८ हं .ार क्षंत्रावर मींजर ्ाव्याींव्यदतररक्त कतर कोततंही
अदतक्रमत झालंलं नाही.
(३) िश्न उद्ावत नाही.
(४) तकनव् मुख्यालयी शनासनानं ्ोन सहा. वनसींरक्षक (वगसन-१) व तकनव् तालुक्यात पाच
वनपररक्षंत्र अध कारी िा्ं सशनक, एक वनपररक्षंत्र अध कारी, तर्रतं पथक व एक वनपररक्षंत्र
अध कारी

राईक

र्ोससन

व

कतर

क्षंत्रीय

वनकमसनचारी/अध काऱयाींमार्सनत

वनसींरक्षत

व

वनजसमनीवरील अदतक्रमतं रोखतं कत्या्ी कामं करुन घंतली जातात.
(५) िश्न उद्ावत नाही.
___________
िळमनरु ी (्ज.नहांगोली) तालक्
ु यातील वारां गा मसाई येथील ्जल्हा रररषदे च्या शाळे तील
राष्ट्रीय जांतुनाशि मोहीमेबाबत

(५)

१५४१७ (०९-०४-२०१५).

श्री.प्रतारराव राटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) क मनुरी तालुक्यातील ्ज.नहींगोली वारीं गा मसाई यंथील ्जल्हा पररी्ं च्या शना ं त राषरीय
जींतुनाशनक को्ीनं अींतगसनत गो या न्ल्यानींतर ८५ र्वदयार्थयांना म म

व उल्याींचा त्रास

होऊन एक र्वदयाथी मत
ी झाल्याचं दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, यािकरती चौकशनी कंली ाहं काय, असल्यास, चौकशनीचं दनषकीसन काय ाहं त
व त्यानुीींगानं पुढं कोतती कारवाई कंली ाहं ,

(३) याबाबत अदयापही चौकशनी कंली नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
केंद्र शनासनाच्या मागसन्शनसनक सचनाींनुसार वारीं गा मसाई, तालुका क मनुरी, ्ज.नहींगोली यंथील
्जल्हा पररी्ं च्या शना ं तील एकत ८५ र्वदयार्थयांना राषरीय जींतनाशनक मोनहमंअींतगसनत न्नाींक

१० र्ंब्रुवारी, २०१५ रोजी जींतनाशनक गोळ्या ्ं ण्यात ाल्या होत्या. त्यापैकी ३४ र्वदयार्थयांना
म म , उल्ी, डोकं्ख
ु ी व त्वचंवर पुर

असं िकार ाढ न ाल्यानं त्याींच्यावर त्वरीत

उपचार करण्यात ालं. स्र घ्नंमध्यं एकाही र्वदयार्थयांचा मत्ी यु झालंला नाही. तथार्प,

नहींगोली ्जल्हयातील औींढा तालुक्यातील िाथसमक ारोग्य केंद्र, लोहरा, ससध््ं श्वर या गावात
अींगतवाडी केंद्राम न १ वीसन ८ मनहनं वयाच्या मुलीस जींतनाशनक गो ी न्ल्यानींतर गो ी

घशनात अडकन तीचा मत्ी यु झाला. यानींतर त्याच न्वशनी तालुकाारोग्य अध कारी व वैदयकीय

र्व.स. १९३ (5)
अध कारी याींनी घ्नाथ ी भं् ्ं ऊन चौकशनी कंली. त्यानींतर सींचालक, ारोग्य याींनी
राज्यात कोठं ही अशना िकारची घ्ना घड नयं याबाबत सवसन सींबध ताींना पुन:श्च सचना न्ल्या.
ि ान सधचव (ारोग्य र्वभाग) याींनी सींबध त र्पडीताचं पालक व अींगतवाडी कायसनकती याींची

भं् घंऊन स्र घ्नंची चौकशनी कंली व भर्वषयात अशना घ्नंची पुनरावत्ी ती होऊ नयं

याबाबत ्क्षता घंण्याबाबत मनहला व बालर्वकास र्वभागास र्वनींती कंली. त्याचिमातं यापुढं
केंद्र शनासनाच्या योजनंनुसार जींतनाशनक गोळ्याींऐवजी syrup उपलब्

करुन ्ं ण्याबाबत केंद्र

शनासनास र्वनींती करण्यात ाली ाहं .

(२) स्र िकरती ्जल्हा ारोग्य अध कारी याींनी व उपमख्
ु य कायसनकारी (मनहला व

बालकल्यात), ्जल्हा पररी्, नहींगोली याींनी चौकशनी कंली ाहं . त्यानुसार स्र िकरताशनी

सींबींध त अींगतवाडी कायसनकती व म्तनीस याींना संवंतन कायसनमुक्त करण्यात ालं ाहं . मत
ी
मुलीच्या शनवर्वच्छं न अहवालात मत्ी यचं कारत cardio-respiratory arrest due to choking
असं नम् कंलं ाहं. तसंच स्र औी ीचं नमन
ु ं औी

दनररक्षक याींनी तपासन न्लं असन

औी ी ्ँ डडसन याींनी तपासन न्लं असन अहवालात म्ह्लं ाहं .
(३) िश्न उद्ावत नाही.

___________

राष्ट्रीय रामामीण ारोग्य असभयाांनातगसनत िाम िरणा्या िामगाराांना
(६)

िामगार िायद्यानुसार सवलती दे ण्याबाबत

१८५०४ (१७-०८-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.्जतदद्र ाव्हहाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.राांडुरां ग बरोरा (शहारूर), श्री.गुलाबराव
राटील (जळगाव रामामीण) :

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय रामामीत ारोग्य असभयाींनातगसनत राज्यात गंली १० वीे शनहरी, रामामीत र्वभागात
कींत्रा्ी पध््तीवर, दनवासी डॉक््र, ्जल्हा कायसनक्रम अध कारी, पररचारीका, लंखापाल डा्ा एींरी
ऑपरं ्र ान् कमसनचारी वगसन कायसनरत ाहं त, हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, या कमसनचाऱयाींना कामगार कायदयानुसार ्ं य असलंल्या सवलती अदयाप
सम त नाही, हं ही खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, या कामगाराींना कायदयानस
ु ार सवलती न ्ं ण्याची सवसनसा ारत कारतं कोतती,

(४) असल्यास, स्रह कामगाराींना कामगार कायदयानुसार सवलती ्ं ण्याबाबत कोतती
कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ?

डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) होय, हं खरं ाहं .
राषरीय रामामीत ारोग्य असभयान ही केंद्र परु कीत योजना ाहं . केंद्र शनासनाच्या

मागसन्शनसनक सचनाींनुसार स्र योजना मयासनन्त कालाव ीसाठी कायासन्न्वत राहतार असन

त्यानुसार केंद्र शनासनानं स्र योजनंस सन २०१७ पयंत मु्तवाढ न्ली ाहं . त्यामु ं स्र
योजनं

अींतगसनत

मयासन्ीत

कालाव ीसाठीच

मनुषयब ाची

ावश्यकता

घ्कामार्सनत कींत्रा्ी पध््तीनं कमसनचाऱयाींची दनयक्
ु ती कंली जातं.

असल्यानं

र्वर्व

र्व.स. १९३ (6)
(२) व (३) स्र योजना मयासनन्त कालाव ीसाठी कायासन्न्वत राहतार असल्यानं त्यासाठी
कामगार कायदयानुसार कमसनचाऱयाींची प्ं दनमासनत करतं अपंक्षक्षत नाही. यातव कींत्रा्ी
तत्वावरील कमसनचाऱयाींना कामगार कायदयानस
ु ार सवलती ्ं तं अपंक्षक्षत नाही.
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
ानदवासी भागात ससिलसेल ह्या ाजारावर सांशोधन िदद्र पभारण्याबाबत
(७)

२२५०४ (१७-०८-२०१५).

श्री.गल
ु ाबराव राटील (जळगाव रामामीण) :

सन्माननीय

सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ससकलसंल हा ान्वासी भागात सावसनत्रत्रक जीवघंता ाजार ाहं व या रोगावर कोततंही
औी

वा उपचार पध््ती नाहीत, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, याबाबत ारोग्य र्वभागाकडन कोतत्या उपाययोजना करण्यात ाल्या
(३) तसंच यासाठी शनासनाकडन सींशनो न केंद्रं उभारतं अथवा समप
ु ्ं शनन केंद्रं उभारतं
ितार्वत ाहं काय ?

डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
ससकलसंल ाजार हा अनव
ु सीं शनक वरुपाचा असन हा ाजार ान्वासी भागातील काही

जाती-जमातीींमध्यं ाढ न ालंला ाहं . यामध्यं लाल रक्तपंशनी ापला गोल ाकार ब्लन
कोयत्याच्या ाकारात होतात. यामु ं रक्तवानहन्याींमध्यं अडथ ा दनमासनत होतो. अवयवाींना

पुरंसा ऑक्सीजन न सम ाल्यानं अवयव दनकामी होतात, साीं ं ्ख
ु तात व सींसगसन होतो. या
रोगावर सदय्थतीत कोततंही कायमवरुपी औी

व उपचार उपलब

नसन या रोगाचं

दन्ान झाल्यानींतर ावश्यकतंनस
ु ार रक्त सींक्रमत व उपचारात्मक औी ी न्ली असता या
ाजाराची दतव्रता कमी होऊन रुग्ताचं ायुषयमान वाढत असल्याचं ाढ न ालं ाहं .

(२) ससकलसंल ाजार दनयींत्रत कायसनक्रमाींतगसनत सन २००८ पासन राज्यातील २१ ्जल्हयातील
रामामीत / उप्जल्हा / ्जल्हा त्री शनासकीय वैदयकीय महार्वदयालयात ससकलसंल ाजाराची
िाथसमक चाचती (सोल्यत्रु बली्ी चाचती) कंली जातं. स्र चाचती सकारात्मक ालंल्या
रक्ताच्या नमुन्याींची कलंक्रोर्ोरं सीस व एच.पी.एल.सी. चाचती नींतर दन्श्चत दन्ान करण्यात
ालंल्या

ससकलसंल

रुग्ताींना

र्ॉसलक

ॲससड,

्व्ह्ॅ मीन-सी

व

िासींधगक

ाजारावरील

औी ोपचार, गरज भासल्यास रक्त सींक्रमत व ्र तीन मनहन्याींनी KFT, LFT, CBC व
कतर ावश्यक रक्त चाचण्या करण्यात यंतात. तसंच, ावश्यकता भासल्यास वररषठ
तज्ाींकडन ्ं सलमंडीसीनदवारं मागसन्शनसनन घंण्यात यंवन औी ोपचार करण्यात यंतो.
(३) ICMR दवारं चींद्रपर यंथं ससकलसंल सींशनो न केंद्र उभारण्याचं कायसन िगतीपथावर ाहं .
___________

र्व.स. १९३ (7)
लाखाांदरू , सािोली, लाखनी (्ज.भांडारा) या नतन्टही तालुक्याांना नक्षलरामस्त घोवषत िरुनही
िमसनचा्याांना ववशेष नक्षलरामस्त भत्ता दे ण्यारासून वांधचत ठे वल्याबाबत

(८)

२४६२३ (१२-०८-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर राज्य का् राई् कमसनचारी कल्यात महासींघ ्ज.शनाखा भींडारा याींनी न्नाींक २९
मं, २०१५ रोजी मा.अथसनमींत्री याींना एनारएचएम अींतगसनत कायसनरत असताऱया कमसनचाऱयाींना
र्वशनंी नक्षलरामत भत्ता लाग करण्याबाबतचं दनवं्न ्ं ण्यात ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, भींडारा ्जल्हयातील लाखाीं्र, साकोली, लाखनी या दतन्ही तालक्
ु याींना
नक्षलरामत घोर्ीत करुनही शनासनाच्या ा्ं शनानस
ु ार र्वशनंी नक्षलरामत भत्ता न्लं जात नाही,
हं ही खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, गोंन्या, चींद्रपर ाखत गडधचरोली या ्जल्हयातील कमसनचाऱयाींना र्वशनंी
नक्षलरामत भत्ता दनयसमत न्ला जात असताींना भींडारा ्जल्हयातील उपरोक्त तालुक्याींतील
कमसनचाऱयाींना र्वशनंी नक्षलरामत भत्ता ्ं ण्यापासन वींधचत ठं वण्यात ालंलं ाहं , हं ही खरं ाहं
काय,
(४) असल्यास, उक्त दनवं्नावर शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
(२) हं खरं ाहं .
भींडारा ्जल्हयातील लाखाीं्र साकोली व लाखनी या दतनही तालुक्यातील कायसनरत कींत्रा्ी

ारोगय संर्वका, ्ार् नससन व एलएचव्ही याींना नक्षलरामत भत्त्यासह मान न अ्ा कंलं
जात नाही.

(३) व (४) गोंन्या, गडधचरोली ाखत चींद्रपर ्जल्हयातील नक्षलरामत भागातील कायसनरत
कींत्रा्ी ारोग्य संर्वका, ्ार् नससन व एचएलव्ही याींना िकल्प अींमलबजावती ाराखड्यास
केंद्र शनासनानं न्लंल्या मान्यतंनुसार नक्षलरामत भत्त्यासह मान न अ्ा करण्यात यंत.ं

भींडारा ्जल्हयातील लाखाीं्र, साकोली, लाखानी या तालक्
ु याींम ील उपकेंद्र व िाथसमक

ारोग्य केंद्रामध्यं कायसनरत एएनएम, ्ार् नससन व एलएचव्ही याींना नक्षलरामत भत्त्यासह
मान न अ्ा करण्याकरीता ावश्यक अदतररक्त अनु्ानाची मागती सन २०१५-१६ च्या

पुरवती वार्ीसनक कीती ाराखड्यामध्यं करण्याबाबत कायसनवाही सुरु ाहं . त्यानुसार अनु्न िाप्त
होताच उक्त तालुक्याींतील एएनएत, ्ार् नससन व एलएचव्ही याींना नक्षलरामत भत्त्यासह
मान न अ्ा करण्यात यंईल.
(५) िश्न उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १९३ (8)

(९)

नहमोकफलीया बाधीत रुग्णाांना परचारासाठी प्रवासात सवलत समळणेबाबत

२५३३४ (१२-०८-२०१५).

श्री.हषसनवधसनन सरिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय सावसनजननि

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

(१) नहमोतर्लीया बा ीताींना उपचारासाठी मोर्त एस.्ी.िवास सवलत ्ं ण्याबाबत शनासनानं
सन २०१३-१४ मध्यं दनतसनय घंतला होता, हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, अदयापही या सीं्भासनत अींमलबजावती झालंली नाही, हं खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, नहमोतर्लीया बा ीताींना उपचारासाठी मोर्त एस.्ी.िवास सवलत ्ं ण्याबाबत
शनासनानं काय कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (०६-०७-२०१६) :(१) हं खरं नाही.
राज्यातील ससकलसंलरामत रुग्तास त्याच्या उका म्तनीसासह शनासकीय ्वाखान्यात
उपचाराकरीता यं-जा करण्याकरीता मोर्त एस.्ी. िवास योजनंस न्नाींक १० माचसन, २०१५
रोजीच्या शनासन दनतसनयान्वयं मान्यता ्ं ण्यात ालंली ाहं . ही योजना नहमोतर्लीया बा ीत
रुग्ताींना लाग करण्यात ालंली नाही.
(२) िश्न उद्ावत नाही.
(३) िश्न उद्ावत नाही.
(४) िश्न उद्ावत नाही.

(१०)

___________

िोल्हारूर ्जल्ह्यातील वैद्यिीय अधधिा्याांची रदे ररक्त असल्याबाबत

२९०६९ (२१-०१-२०१६).

श्री.सत्यजीत राटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.पल्हास राटील
(सशरोळ), श्री.प्रिाश ाबबटिर (राधानगरी) :
सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर ्जल्हयातील मींजर वैदयकीय अध काऱयाींच्या १६७ प्ापैकी ४९ प्ं ररक्त ाहं त,
हं खरं ाहं काय,
(२) तसंच ररक्त असलंल्या प्ाींमु ं शनाहुवाडी, पन्हा ा, रा ानगरी, गगनबावडा, चीं्गड,
ाजरा, गडनहींग्लज या डोंगरी तालुक्यातील ारोग्य सुर्व ाींचा अभाव ाहं, हं खरं ाहं काय,
(३) तसंच रुग्ताींना वं ं त उपचार न सम ाल्यानं रुग्त ्गावल्याचं िकार अनंक वं ा घडलं
ाहं त, हं ही खरं ाहं काय,
(४) असल्यास स्रची ररक्त प्ं तातडीनं भरतंबाबत शनासन कोतती कायसनवाही कंली वा
करण्यात यंत ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
कोल्हापर ्जल्हयामध्यं वैदयकीय अध कारी ग्-अ सींवगासनची राज्यतरीय ८३ प्ं मींजर
असन त्यापैकी ७५ प्ं भरलंली ाहं त व ८ प्ं ररक्त ाहं त. तर ्जल्हातरीय १६७ प्ं
मींजर असन त्यापैकी १२८ प्ं भरलंली ाहं त व ३९ प्ं ररक्त ाहंत.
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(२) हं खरं नाही.
शनाहवाडी, पन्हा ा, रा ानगरी, गगनबावडा, चीं्गड, ाजरा व गडनहींग्लज या डोंगरी
तालक्
ु यातील वैदयकीय अध काऱयाींच्या ररक्त प्ाींचा तपसशनल खालीलिमातं ाहं :अ.क्र.
१

ारोग्य सींथा

मींजर प्ं

भरलंली प्ं

ररक्त प्ं

१२

१२

०

उप ्जल्हा रुग्तालय,
गडनहींग्लज

२

उप ्जल्हा रुग्तालय, कोडोली

७

५

२

३

रामामीत रुग्तालय, पन्हा ा

३

३

०

४

रामामीत रुग्तालय, मलकापर

३

२

१

५

रामामीत रुग्तालय, नंसरी

३

२

१

६

रामामीत रुग्तालय, रा ानगरी

३

३

०

७

रामामीत रुग्तालय, सो ाींकर

३

२

१

८

रामामीत रुग्तालय, चीं्गड

३

३

०

९

रामामीत रुग्तालय, ाजरा

३

२

१

१०

रामामीत रुग्तालय, गगनबावडा

३

२

१

एकत

४३

३६

७

वर नम् कंल्यािमातं कोल्हापर ्जल्हयातील डोंगरी भागातील वैदयकीय अध काऱयाींची
प्ं भरलंली असन त्याींच्यामार्सनत तंथील भागातील जनतंला रुग्तसंवा ्ं ण्यात यंत ाहं .
(३) हं खरं नाही.
अशना िकारची बाब दन्शनसननास ालंली नाही.
(४) वैदयकीय अध काऱयाींची प्ं दनयसमत वरुपात नामदन्े शननानं ाखत मल
ु ाखतीदवारं
भरण्याबाबत कायसनवाही करण्यात यंत ाहं . ्जल्हयामध्यं र्वशनंी बाब म्हतन स्र प्ं

अथायी वरुपात भरण्यास तसंच ्जल्हा तरावर “वॉक-कन-कीं्रव्हय” दवारं कायमवरुपी
भरण्यास मान्यता ्ं ण्यात ाली ाहं .
___________
राष्ट्रीय रामामीण ारोग्य (एन ार एच एम) च्या अांतगसनत बालवविास िदद्रामधील
रोषण ाहार योजनेसाठीचा ननधी िेद्र शासनाने बांद िेल्याबाबत
(११)

३०६८८

(२१-०१-२०१६).

श्री.अजय

चौधरी

(सशवडी),

श्री.सनु नल

सशांदे

(वरळी),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-राटील (सशडी), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), प्रा.वषासन गायिवाड (धारावी),
श्री.असमन रटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड र्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-
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(१) राज्यातील मं घा् या कुपोीीत भागातील बालकाींचं ारोग्य सु ारण्यासाठी राज्य
शनासनाला केंद्र शनासनाकडन राषरीय रामामीत ारोग्य असभयान (एन.ार.एच.एम.) अींतगसनत रामाम
बाल र्वकास केंद्राम ील पोीक ाहार योजनंसाठीचा दन ी केंद्र शनासनानं बीं् कंला ाहं , हं
खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, राज्याच्या कु्ीं ब कल्यात र्वभागानं ्जल्हापररी् ारोग्य अध काऱयाींसह
िाथसमक ारोग्य केंद्राींनाही सप््ें बर, २०१५ पासन स्र योजना बीं् करण्याचं दन्े शन शनासनानं
न्लं ाहं त, हं ही खरं ाहं काय
(३) असल्यास, उपरोक्त दनतसनयामु ं , जीवन मत्ी यींच्या सीमा रं ींवर असलंल्या राज्यातील ३०
हजाराहन अध क बालकाींना याचा र््का बसल्यानं त्याींची अवथा अत्यींत त्रबक् झाली ाहं ,
हं खरं ाहं काय,
(४) असल्यास, यािकरती शनासनानं अध क चौकशनी कंली ाहं काय,
(५) असल्यास, चौकशनीत काय ाढ न ाहं व त्यानुसार कुपोर्ीत बालकाींच्या मत्ी यला ा ा
घालण्यासाठी शनासनानं कोतती पयासनयी उपाय योजना कंली ाहं वा करण्यात यंत ाहं ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) हं खरं ाहं .
सन २०१५-२०१६ या ाधथसनक वीासनमध्यं रामाम बालर्वकास केंद्राकरीता राषरीय ारोग्य
असभयानाअींतगसनत कीती ाराखड्यामध्यं अनु्ानाची मागती करण्यात ाली होती. तथार्प, केंद्र

शनासनानं न्.१२ ऑग्, २०१५ च्या पत्रान्वयं रामाम बाल र्वकास केंद्राकरीता सप््ें बर, २०१५
पासन अनु्ानास मींजुरी नसल्यानं क र्वलं ाहं .
(२) व (३) अींशनत: खरं ाहं .

केंद्र शनासनाकडन िाप्त सचना नस
ु ार न्.१४ ऑग्, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वयं सवसन

्जल्हा ारोग्य अध काऱयास रामाम बाल र्वकास केंद्र बीं् करण्याच्या सुचना राज्य कु्ुींब
कल्यात कायासनलयामार्सनत ्ं ण्यात ाल्या होत्या. तथार्प, न्.३ डडसेंबर, २०१५ च्या पत्रान्वयं

्जल्हयाींमध्यं कायासन्न्वत असलंल्या ्जल्हा दनयोजन ससमती, सी. एस. ार, लोक वगसनती,
बालक ्त्तक योजना, ान्वासी उपाययोजना, १३ वा र्वत्त ायोग कत्या्ी यींत्रता व
कायसनक्रम याींच्या मार्सनत पयासनयी दन ी उपलब्

करुन घंवन रामाम बाल र्वकास केंद्र कायासन्न्वत

ठं वण्याबाबत सुचना ्ं ण्यात ाल्या ाहं त. त्यानुसार माहं ऑग्, २०१५ अखंर एकत ३०५७९
सँम/मँम बालकाींपैकी ८३३८ सँम मँम बालकाींवर बालर्वकास केंद्रामध्यं उपचार करण्यात ाला
व ६४६१ बालकाींचं श्रंतीव न
सन झालं.
राज्यातील अमरावती, नीं्रबार,

ु ं , चींद्रपर, पुतं, सातारा व व ासन या ्जल्हयात माहं

सप््ें बर, २०१५ पासन कतर दन ीतन रामाम बालर्वकास केंद्र चाल ाहं त.

१३ व्या र्वत्त ायोगाच्या दन ीतन बाल उपचार केंद्रासाठी रु.३३४.८० लक्ष कतकं
अनु्ान मींजर करण्यात ालं असन न्.१६/११/२०१५ पासन र्ंब्रुवारी, २०१६ अखंर ३६६
कुपोर्ीत बालकाींना ्ाखल करुन उपचार करण्यात ाला ाहं .
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राषरीय ारोग्य असभयान अींतगसनत पोीत पुनव्रसन केंद्राींना सन २०१५-१६ मध्यं ९९.९०

लक्ष कतका दन ी मींजुर असन २१७६ बालकाींवर माहं डडसेंबर अखंर पयंत उपचार करण्यात
ाला ाहं .

(४) िश्न उद्ावत नाही.
(५) िश्न उद्ावत नाही.
___________
िोल्हाररू ्जल्हा ाशा विसनस यनु नयनच्या वतीने ्जल्हारररषदे वर
ाशा व गटप्रवतसनिाांना सेवेत िायम िरण्याबाबत

(१२)

३५२१८ (२१-०१-२०१६).

श्री.पल्हास राटील (सशरोळ) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर ्जल्हा ाशना वकसनस युदनयनच्या वतीनं ्जल्हापररी्ं वर ाशना व ग्िवतसनकाींना
संवंत कायम करुन व ारोग्य संर्वकंचा ्जासन व र्वर्व

मागण्याींकररता न्नाींक ५ ऑक््ोबर,

२०१५ रोजीच्या सम
ु ारास मोचासन काढला, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, या युदनयनच्या मागण्यासीं्भासनत शनासनानं दनतसनय घंतला ाहं काय, त्याींचं
वरुप काय ाहं ,

(३) असल्यास, याबाबत शनासनाची भसमका काय ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) स्र सींथंच्या दनवं्नातील मुदयाींबाबत मुदयंदनहाय पुढीलिमातं कायसनवाही
करण्यात ाली ाहं .

१) ाशना व ग्िवतसनकाींना संवंत कायम करुन ारोग्य संर्वकंचा ्जासन कायम करा.
२) ग्िवतसनकाींना मनहना १५ हजार ाशनाींना १० हजार मनहना दया :-

ाशना वयींसंर्वकंस व ग्िवतसनकाींस केंद्र शनासनानं न्लंल्या मींजरीनुसार ४८ िकारच्या

कामावर ा ारीत मोब्ला अ्ा करण्यात यंतो. त्याींना संवंत कायम

करुन ारोग्य संवीकंचा

्जासन ्ं तं अपंक्षक्षत नाही. यातव त्याींना कोतत्याही वरुपात मान न ्ं तं शनक्य नाही.
३) र्वनामोब्ला काम ्ं तं बीं् करा :४) गोवर बु्र थतकत मान न

ाशना वयींसंर्वकंनं ० तं १ वीासनपयंतच्या बालकाींना पुतसन लसीकरत कंल्यास रु.१००/-

िती बालक व १ तं २ वीासनच्या बालकाींना लसीकरत पत
ु सन कंल्यास रु.५०/- िती बालक यािमातं
मोब्ला अ्ा करण्याबाबत सुचना ्ं ण्यात ालंल्या ाहं त.
५) एच.बी.एन.सी. ्ं शननरी व झंराँक्स खचसन दया.

ाशना वयींसंर्वकंस एच.बी.एन.सी. बुकलं् तसंच कंलंल्या कामाची नों् करण्यासाठी

डायरी उपलब्

करुन ्ं ण्याची कायसनवाही सरु
ु ाहं.

६) साँफ््वंअर एींन्री भत्ता १ हजार सम ाला पानहजं :-
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केंद्र शनासनानं िकल्प अमींलबजावती ाराखड्यात िती ग्िवतसनक रु.२५०/- यािमातं
साँफ््वंअर डं्ा एींन्री करण्याकरीता तरत् मींजर कंलंली ाहं . स्र मींजरीनुसार मोब्ला अ्ा
करण्यात यंत ाहं.

७) ाशना व ग्िवतसनक याींचं थतकत मान न सम ालं पानहजं :ाशना वयींसंर्वकाींचं थतकत मान न अ्ा करण्याबाबत सींबींध ताींना सुचना ्ं ण्यात

ालंल्या ाहं त.

८) दनवडतक लढवण्याबाबत ाशनाच्या बाबतचा ा्ं शन रद्द करा :याबाबत दनयमानस
ु ार कायसनवाही सरु
ु ाहं.

९) ाशना व ग्िवतसनक याींच्या मोबाईल भत्ता रु.५००/- करा :ाशना वयींसंर्वका ग्िवतसनक याना ्रमहा रु.५०/- यािमातं वार्ीसनक यािमातं रु.६००/कतका मोब्ला भत्ता ाशना वयींसंर्वका व ग्िवतसनकाींना अ्ा करण्यात यंत ाहं .
१०) ाशना चा मासीक भत्ता रु.५००/- करा :्रमहा रु.१५०/- यािमातं मासीक सभंस उप्थत राहण्याकरीता ाशना वयींसंर्वकंस
मासीक भत्ता अ्ा करण्यात यंत ाहं .
११) धचरायु योजनंवरील अनु्ान ्प्ु प् करुन सवसन ाशना ना सरसक् मोब्ला दया :धचरायु योजनं करीता ्जल्हा पररी्, कोल्हापर याींचं कडन दन ी उपलब्

करुन ्ं ण्यात

यंत ाहं. तरी, अन्
ु ानाच्या रकमंत वाढ करण्याबाबत ्जल्हा पररी्, कोल्हापर याींना
र्वनािताव ्ं ण्यात ाला ाहं .

१२) ाशना सीं्जवनी योजनंतील अनु्ान ्प्ु प् करा :-

ाशना सीं्जवनी योजनं करीता ्जल्हा पररी्, कोल्हापर याींचं कडन दन ी उपलब्

करुन

्ं ण्यात यंत ाहं. तरी, अन्
ु ानाच्या रकमंत वाढ करण्याबाबत ्जल्हा पररी्, कोल्हापर याींना
िताव ्ं ण्यात ाला ाहं .

१३) ाशना सह कु्ुींबासह मंडडक्लंम योजना लागु करा :स्र र्वनींती अमान्य करण्यात ाली ाहं .

१४) तालुका, िा. ा. केंद्र पात ीवरील थादनक समया सोडर्वण्यासाठी सींयुक्त

बैठकाींचं ायोजन :-

्रमहा िा.ा.केंद्र तरावर ाशना वयींसंर्वकंची माससक सभा घंण्यात यंत ाहं. स्र
सभंत िसशनक्षत, ाढावा तसंच ाशना वयींसंर्वकंच्या समयंबाबत चचासन करण्यात यंतं.
१५) वं ोवं ी सवसनसमावंशन मंडडतक् पुनभ
सन रसन त करुन सम ालं पानहजं :-

ाशना वयींसंर्वकंस िा.ा.केंद्र/उपकेंद्र तरावरुन औी ाींची पन
ु भसनरती करण्याबाबत

सुचना ्ं ण्यात ाल्या ाहं त.

१६) िा.ा. केंद्र पात ी व लैधगक छ

िदतबीं क ससमतीची थापना करा :-

कोल्हापर ्जल्हयाींतील सवसन तालुक्याींत लैधगक छ

थापना करण्यात ालंली ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________

िदतबीं क ससमतीची

र्व.स. १९३ (13)
िोल्हारूर ्जल्हयातील ७३ प्राथसमि ारोग्य िदद्रारैिी १५ हून
अधधि नठिाणी डॉक्टरच परलब्ध नसल्याबाबत
(१३)

३५२६९ (२१-०१-२०१६).

श्री.पल्हास राटील (सशरोळ) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापर ्जल्हयातील ७३ िाथसमक ारोग्य केंद्रापैकी १५ हन अध क नठकाती डॉक््रच
उपलब्

नाही, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, ्जल्हयात जव पास ५० हन अध क डॉक््राींची प्ं ररक्त ाहं त हं ही खरं
ाहं काय,
(३) असल्यास, स्रची प्ं ररक्त असण्याची कारतं काय ाहं त,
(४) असल्यास, स्रची ररक्त कंव्हापयंत भरण्याचं शनासनास अपंक्षक्षत ाहं ?
डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
कोल्हापर ्जल्हयामध्यं ७३ िाथसमक ारोग्य केंद्र कायासन्न्वत ाहं त. स्र िाथसमक
ारोग्य केंद्राींमध्यं वैदयकीय अध कारी ग्-अ सींवगासनची ित्यंकी २ प्ं मींजर ाहं त. त्यानुसार

एकत १४६ वैदयकीय अध काऱयाींच्या प्ाींपैकी १०० थायी, ७ अथायी व ८ बीं पत्रत्रक
वैदयकीय अध काऱयाींसह ११५ प्ं भरलंली ाहं त. यापैकी ८ िाथसमक ारोग्य केंद्राींच्या
नठकाती थायी वैदयकीय अध काऱयाींची प्ं ररक्त ाहं त.
(२) अींशनत: खरं ाहं.
कोल्हापर ्जल्हयामध्यं ारोग्य र्वभागाींतगसनत ारोग्य सींथाींमध्यं ्जल्हातरावर १६७
प्ं मींजर असन राज्य तरावर ८९ प्ं मींजर ाहं त. यापैकी ्जल्हातरावर १२८ प्ं भरलंली
असन ३९ प्ं ररक्त ाहं त. तर राज्य तरावर ८३ प्ं भरलंली ाहं त व ६ प्ं ररक्त ाहं त.

(३) राज्यातील वैदयकीय अध काऱयाींचं राजीनामं, संवादनवत्ी ती, वच्छासंवादनवत्ी ती, अनध कीत
गैरहजंरी, प्व्युत्तर अ्यासक्रमासाठी िदतदनयुक्ती तकीं वा अध्ययन रजा यासारख्या कारताींमु ं
वैदयकीय अध काऱयाींची प्ं ररक्त ाहं त.
(४)

वैदयकीय

अध कऱयाींची

ररक्त

भरण्याची कायसनवाही सरु
ु ाहं .

प्ं

मुलाखतीदवारं

नामदन्े शननानं

समुप्ं शननामार्सनत

___________

गोंनदया ्जल्ह्यातील मौजा सय
सन ोला येथील बाांध तलावावरील अनतरमण हटववण्याबाबत
ु ट
(१४)

३५६१९

जलसांधारण

(१५-०१-२०१६).

श्री.गोरालदास

अरामवाल

(गोंनदया) :

सन्माननीय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजा सय
सन ोला यंथील बाीं
ु ्

तलावाच्या ८० एकराच्या पररसरामध्यं भुमातर्याींनी अदतक्रमत

करुन तसंच त्या जागंचं रुपाींतरत अकीीक करुन र्वक्रीकरीता प्लॉट्स पाडलं असल्याचं
दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

र्व.स. १९३ (14)
(२) असल्यास, स्रह जागंवरील अदतक्रमत ह्वतं व बंकाय्ं शनीरपतं स्रह जागंचं रुपाींतरत
अकीीक

करण्यामध्यं

सहभागी

अध काऱयाींवर

कारवाई

व्हावी

या

कररता

पररसरातील

नागररकाींनी ाीं्ोलनं कंलं, हं ही खरं ाहं काय,
(३)

असल्यास,

स्रह

जागंवरील

अदतक्रमत

ह्र्वण्याबाबत

व

अध काऱयाींवर कारवाई

करण्यासीं्भासनत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) होय हं

खरं ाहं .

या तलावाच्या बड
ु ीत क्षंत्रातील खाजगी जसमनीवर अकीीक करुन प्लॉ् पाडलंलं ाहं त.

पावसाळ्यामध्यं तलाव पतसन क्षमतंचा भरल्यानींतरही सवसन पाडलंलं प्लॉ्स प पाण्याखाली यंतात या
अकीीत कंलंल्या प्लॉ्ची एन.ए. रद्द करण्याकररता पररसरातील नागरीकाींनी मागती कंलंली

ाहं व यावर उपर्वभागीय अध कारी, (राजव) गोंन्या कायासनलयानं न्नाींक ९/२/२०१६ चं
ा्ं शनान्वयं २.४२ हं क््र जसमन अकीीक ्जासन रद्दबा्ल ठरर्वण्यात यंवन, तहससल्ार गोंन्या

व नगर र्वकास िाध करत, नगर पररी् गोंन्या याींना असभलंख्यात नों् घंण्याबाबत सचना
न्ल्या ाहं त.
(२) हं खरं नाही.
(३) िश्न उद्ावत नाही.

___________

जननी सशशु सुरक्षा योजनेअत
ां गसनत गडधचरोली ्जल्ह्यात सेवा
(१५)

नदलेल्या रुग्णवानहिाांच्या थिीत दे यिाांबाबत

३८३३७ (२१-०१-२०१६).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शनासनाच्या एन.ार.एच.एम. अींतगसनत
राबर्वतं, हं खरं ाहं काय,

जननी सशनशनु सुरक्षा योजना सींपतसन महाराषरभर

(२) असल्यास, गडधचरोली सारख्या ्ग
सन भागातही ही योजना िभावीपतं राबर्वली जातं, हं ही
ु म
खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, या योजनंचा खचसन दनयसमतपतं शनासन तरावरून न्ल्या जातो, हं ही खरं ाहं
काय,
(४) तसंच या योजनंत संवा ्ं ताऱया सींथंची माहं ऑक््ोबर, २०११ पासनची ्ं यकं अजनपयंत
थकीत ाहं त, हं खरं ाहं काय,
(५) असल्यास, थकीत ्ं यकं ्ं ण्याबाबत शनासनाचं

ोरत काय ाहं ?

डॉ. दीरि सावांत (१४-०७-२०१६) :(१) हं खरं ाहं .
शनासनामार्सनत जननी सशनशनु सुरक्षा कायसनक्रम हा न्नाींक २६ सप््ें बर, २०११ चया शनासन

दनतसनयानस
ु ार राज्यातील सवसन ्जल्हयामध्यं न्नाींक ७ ाँक््ोबर, २०११ पासन राबर्वण्यात यंत
ाहं .

(२) हं खरं ाहं .

र्व.स. १९३ (15)
जननी सशनशनु सुरक्षा योजनंच्या माध्यमातन गरो्र मातंला िसती पवसन व िसुती पश्चात

४२ न्वसापयंत तसंच नवजात बालकाला सवसन संवा, औी ं, तपासण्या, रक्तपुरवठा व उपचार
मोर्त न्लं जातात. सीं्भसन संवंकरीता १०८ या ्ोल ति नींबरवर सींपकसन कंल्यास मोर्त वाहन
संवा उपलब्

करुन न्ली जातं.

(३) हं खरं ाहं .
(४) व (५) रुग्तवानहकाींची थतकत ्ं यकं न्नाींक ११/०२/२०१६ रोजी अ्ा करण्यात ालंली
ाहं त.

___________
मुलुांड (मुांबई) येथील िामगार रुग्णालयाची लालेली दरु वस्था

(१६)

३९४२५ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-राटील (सशडी) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य कामगार रुग्तालय, मुलींड (मुींबई) यंथं औी ाींचा तु्वडा, मनुषयब ीची कमतरता,

ा ुदनक यींत्रसामुरामीचा अभाव क.अनंक समया मुलुींडच्या कामगार रुग्तालयात असल्यानं
उपचारार्वना गरीब रुग्ताींचं हाल होत असन नाईलाजातव त्याींना खाजगी रुग्तालयात उपचार
घंण्याची पा ी ाली, हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, याबाबत मा.र्वरो ी पक्षनंता, र्व ानसभा याींनी न्नाींक २८ मं, २०१५ रोजी
मा.ारोग्यमीं्याींना पत्र न्लं ाहं , हं ही खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, यािकरती शनासनानं अध क चौकशनी कंली ाहं काय,
(४)

असल्यास,

चौकशनीत

काय

ाढ न

ालं

ाहं

व त्यानस
ु ार

रुग्तालयाचा

्जासन

सु ारण्याच्या ष्ष्ीनं शनासनानं कोतती उपाययोजना कंली अथवा करण्यात यंत ाहं ?
डॉ. दीरि सावांत (१३-०७-२०१६) :(१) हं अींशनत: खरं ाहं .
अन्
ु ाना अभावी औी ी परु वठा्ाराींची ्ं यकं मोठ्या िमातात िलींत्रबत रानहली ाहं त.

त्यामु ं काही पुरवठा्ाराींनी औी ाींचा पुरवठा न कंल्यानं औी ाींचा तु्वडा दनमासनत झाला
ाहं . तथार्प, कतर शनासकीय रुग्तालयाींकडन अथवा थादनक खरं ्ी करुन र्वमा रुग्ताींना
औी ी उपलब्

करुन ्ं ण्यात यंत ाहं .

ररक्त प्ाींमु ं रुग्तसंवंत अडथ ा होऊ नयं याकररता राकार्व माहमींड ामार्सनत १

वीासनच्या कालाव ीकररता तात्परु त्या वरुपात अींशनकालीन र्वशनंीज्ाींची ाखत शनासनामार्सनत

बीं पत्रत्रक वैदयकीय अध कारी व पररचाररकाींची दनयुक्ती करण्यात यंत.ं सदय:्थतीत स्र

रुग्तालयात सभीक (उरो) अ्थरोग तज्, नाक कान घसा तज् व िसुती व त्रीरोग तज् हया
४ अींशनकालीन र्वशनंीज्ाींची तसंच ०९ बीं पत्रत्रक वैदयकीय अध कारी व १६ पररचारीकाींची
दनयक्
ु ती करण्यात ाली ाहं .

स्र रुग्तालयात ्ै नींन्न व तातडीच्या उपचाराकररता ावश्यक यींत्र सामुरामी उपलब्

असन स्र रुग्तालयातील “रुग्तालय र्वकास ससमती” मार्सनत ावश्यक त्या नठकाती नवीन
वैदयकीय उपकरतं व यींत्र सामुरामी खरं ्ी करण्याबाबत कायसनवाही करण्यात यंत ाहं .
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स्र रुग्तालयामार्सनत सन २०१५-१६ मध्यं माहं डडसेंबर पयंत ३१,३२२ र्वमा रुग्ताींना
बाहय रुग्त उपचार ्ं ण्यात ालं ाहं. तसंच ६९४ लघ व २६१ मोठ्या शनत्रतक्रया करण्यात
ाल्या असन ४६९ िसत
ु ी करण्यात ाल्या ाहं त.
(२) हं खरं ाहं .

(३) व (४) राकर्वयो रुग्तालयात नर्वन यींत्रसामुरामी/उपकरतं खरं ्ी /्रु
ु ती व ्ं खभाल नवीन

प्ं भरतं क. कामं जल्गतीनं करतं, दन ी वं ं त खचसन करतं व संवंचा ्जासन उीं चावन
र्वमारुग्ताींना समा ानकारक संवा पुरर्वतं, याकररता महाराषर राज्यासाठी राज्यतररय राज्य
कामगार र्वमा योजना महामींड

थापन करण्याचा दनतसनय राज्यमींत्री मींड ाींनं न्.३१.०५.२०१६

रोजी घंतला ाहं.
___________
मौजे वडद ाणण मौजे तळवली (ता.गह
ु ागर, ्ज.रत्नाधगरी)
येथील रालर तलावाांच्या दरु
ु स्तीबाबत

(१७)

३९९१३ (२९-०४-२०१६).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजं वड् ाखत मौजं त वली (ता.गुहागर, ्ज.रत्नाधगरी) यंथील पाझर तलाव ना्रु
ु त
असल्यामु ं या गावाींना उन्हाळ्याच्या न्वसात तीव्र पाती ्ीं चाईला सामोरं जावं लागतं, हं खरं
ाहं काय

(२) असल्यास, स्र ्ोन्ही गावातील पाझर तलावाींच्या ्रु
ु तीसाठी थादनक लोकिदतदन ी
याींनी मा. मींत्री, रामामर्वकास व जलसीं ारत याींचंकडं पत्रव्यवहार कंला ाहं , हं खरं ाहं काय

(३) असल्यास, पाझर तलावाींच्या ्रु
ु ती करतंसाठी कोतती कायसनवाही करण्यात ाली ाहं
अथवा यंत ाहं

(४) अदयाप कोततीच कायसनवाही कंली नसल्यास र्वलींबाची कारतं काय ाहं त?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) व (२) हं अींशनत: खरं ाहं .

(३) १) मौजं वड् यंथील पाझर तलावाचं भरावातन मोठ्या िमातात ग ती असल्यामु ं

्रु
ु ती ऐवजी नव्यानं सींपतसन बाीं काम करतं ावश्यक ाहं. त्यासाठीचं अीं्ाजपत्रक तयार
करण्याची कायसनवाही र्वभागीय तरावर िगतीत ाहं .

२) मौजं त वली यंथील पाझर तलावाचं काम िगतीपथावर असन िकल्पावरील वाढीस
खचासनसाठी सु ारीत िशनासतकय ्ं ण्याची कायसनवाही सुरु ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________

मजरे वाडी (ता.पत्तर सोलारूर) हद्दीतील २२ सहिारी गह
ृ ननमासनण सांस्थाांच्या जसमनी बाबत
(१८)

४०४५० (०७-०५-२०१६).

श्री.सुभाष दे शमुख (सोलारूर दक्षक्षण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने
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(१)

मजरं वाडी

(ता.उत्तर

सोलापर)

हद्दीतील

२२

सहकारी

गह
ी दनमासनत

सींथाींना

मा.

्जल्हाध कारी सोलापर याींच्या मार्सनत सन १९७१ ला सवे नीं ५७० तं ५९४ या वन र्वभागाच्या
जसमनी मींजर करण्यात ाली असन या जसमनीींचं दनवसननीकरत करण्यात ालं नाही. असं
दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) स्रील जसमनीचं खरं ्ी र्वक्री व्यवहारावर वन र्वभागानं ाक्षंप घंतला ाहं असंनह
दन्शनसननास ालं ाहं, हं खरं ाहं काय
(३) असल्यास, स्र जसमनीींचं दनवसननीकरत करण्यासाठी कोतती कायसनवाही करण्यात ाली वा
यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०७-२०१६) :(१) होय, हं खरं ाहं.

(२) स्र जसमनीचा ्जासन राखीव वन असा ाहं . स्र जसमनीचं खरं ्ी व्यवहारास वन
र्वभागानं ाक्षंप घंतलं नाही. तथार्प जसमनीचा ्जासन राखीव वन असल्यानं त्याची खरं ्ी
र्वक्री करता यंत नाही.
(३) अदयाप कोततीही कायसनवाही सुरु करण्यात ालंली नाही.

(४) स्र क्षंत्राचं शनतसनभींग िकरती चौकशनीची कायसनवाही ्जल्हाध कारी सोलापर याींचंमार्सनत सुरु
ाहं .

___________

अमरावती ्जल्यातील अनेि िोल्हारूरी बांधारे तसेच साठवण तलावाच्या फळया गायब
(१९)

लालेल्या असून राणी अडवा राणी ्जरवा या योजना अयशस्वी लाल्याबाबत

४३००८ (२९-०४-२०१६).

प्रा.ववरद द्र जगतार (धामणगाव रे ल्वे), श्री.असमन रटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड र्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलांसधारण मांत्री पुढील

(१) अमरावती ्जल्यातील अनंक कोल्हापरी बीं ारं तसंच साठवत तलावाच्या र् या गायब
झालंल्या असन पाती अडवा पाती ्जरवा या योजना अयशनवी झाल्याचं माहं , डडसेंबर, २०१५
्रम्यान दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, या कोल्हापरी बीं ारं व साठवत तलावाच्या ्रु
ु तीबाबत शनासनानं कोतती
कायसनवाही कंली ाहं वा करण्यात यंत ाहं ,

(३) अदयाप, कायसनवाही कंली नसल्यास र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
प्रा. राम सशांदे (१६-०७-२०१६) :(१) नाही.
तथार्प, सन २०१५-१६ या वीासनमध्यं लघु ससींचन ्जल्हा पररी् र्वभाग, अमरावती या

कायासनलयाअींतगसनत १०४ कोल्हापरी पध््त बीं ारं व १९ साठवत बीं ारं असं एकत १२३
बीं ाऱयाींमध्यं र्ळ्या ्ाकन पाती अडर्वण्यात ालंलं ाहं. तसंच लघु ससींचन (जलसीं ारत)

र्वभाग, अमरावती याींचं कायासनलयाींतगसनत सुध््ा २६ कोल्हापुरी पध््त बीं ाऱयाींमध्यं र्ळ्या ्ाकन
पाती अडर्वण्यात ालंलं ाहं .
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(२) व (३) िश्न उद्ावत नाही.
___________
नासशि ्जल्ह्यातील मनमाड येथील पर्जल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी ालेल्या
मनहलेची रैशासाठी अडवणूि िेल्याबाबत

(२०)

४३२१२ (१०-०५-२०१६).

(अमळनेर) :

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामरूर), श्री.सशरीषदादा चौधरी

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नासशनक ्जल्हयातील मनमाड यंथील उप्जल्हा रुग्तालयात िसतीसाठी ालंल्या यंवला
तालुक्यातील गोपा वाडी यंथील एक गरीब मनहलंची डॉक््राींनी पैशनासाठी अडवतक कंल्याची

बाब समोर ाली असन या डॉक््राींवर कारवाई करण्याची मागती ारोग्य ससमतीचं स्य
याींनी कंली असल्याचं माहं सप््ें बर, २०१५ ्रम्यान दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, यािकरती शनासनानं चौकशनी करुन सींबींध त डॉक््रवर कोतती कायसनवाही कंली
ाहं वा करण्यात यंत ाहं ,
(३) अदयाप कायसनवाही कंली नसल्यास र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१३-०७-२०१६) :(१) हं खरं नाही.
तथार्प, ्ै .सका
होती.

वत्ी तपत्रात न्.२/०९/२०१५ रोजी तशना ाशनयाची बातमी िससध्् झाली

(२) व (३) स्र छापन ालंल्या बातमीच्या अनुीींगानं िाथसमक चौकशनी करण्यात ाली
असन स्र चौकशनीत मनहलंची डॉक््राींनी पैशनासाठी अडवतक कंली नसल्याचं दन्शनसननास ालं
ाहं .

___________
सातारा येथील ढद बेवाडी-राटण रस्त्याच्या ढद बेवाडी हद्दीमधील
िाही मौल्यवान लाडाांची बेसम
ु ार वक्ष
ृ तोड

(२१)

४३४७५ (०७-०५-२०१६).

श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.्जतदद्र ाव्हहाड (मांरा 
ु ा

िळवा), श्री.सुरेश लाड (िजसनत), श्री.शामराव ऊफसन बाळासाहे ब राटील (िराड पत्तर), श्री.मिरां द

जाधव-राटील (वाई), श्री.राांडुरां ग बरोरा (शहारूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.शांभूराज दे साई
(राटण) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सातारा यंथील ढें बंवाडी-पा्त रत्याींच्या ढं बंवाडी हद्दीम ील साग, दनलधगरी, सलींब,

ावडा,

ऐन, कोसींब, ाींबा, र्तस, जाींभ , ाकंसशनया, चीं्न, बंल कत्या्ी काही झाडाींची बंसुमार
राजरोसपतं वक्ष
ु ाहं, हं खरं ाहं काय,
ी तोड सरु
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(२) असल्यास, शनासनानं वक्ष
ी तोड थाींबर्वण्यासाठी अनंक दनबं

घातलं असतानाही अवै ररत्या

वक्ष
ी ातोडीबाबत सातारा वनर्वभागाचं अध कारी कोततीच कारवाई करीत नाहीत, हं ही खरं ाहं
काय,

(३) असल्यास, अश्या बंसुमार वक्ष
ी तोडीमु ं

भर्वषयात दनसगासनमध्यं तापमानवाढीसारख्या

भयींकर सींक्ाला सामोरं जावं लागतार ाहं , हं ही खरं ाहं काय,
(४) असल्यास, िश्न भाग (१) म ील कारवाई न करण्याची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१५-०७-२०१६) :(१) सातारा यंथील ढं बंवाडी पा्त रत्याच्या ढं बंवाडी
हद्दीतील दनयत क्षंत्रातील वनक्षंत्रातन जाताऱया रत्याचं कडंनं साग,

ावडा, ऐन, र्तस,

जाींभ , अकंसशनया, चीं्त बंल कत्या्ी झाडाींची वक्ष
ी तोड झालंली नाही. तथार्प, सावसनजदनक

बाीं काम र्वभागामार्सनत ढं बंवाडी-पा्त रत्याचं रुीं ्ीकरत करतंचं काम चाल असताना
सावसनजदनक बाीं काम खात्याचं मालकीचं क्षंत्रात ०/० तं ०/७०० मी्र अींतरात असलंल्या
दनलगीरी-५, वा वा-२, सुबाभ -३, बाभ -२, सलींब-३, व करीं ज-८ अशनी एकुत २३ झाडं
रुीं ्ीकरत करतंचं क्षंत्रात यंत असलंनं त्याींची तोड सावसनजदनक बाीं काम र्वभागामार्सनत करतंत
ाली ाहं .
(२) हं, खरं नाही.
अवै

वक्ष
ी तोड हं ऊ नं म्हतन खालीलिमातं कायसनवाही करण्यात यंत ाहं .

१) जींगलात गत करण्यात यंतं.
२) त्रब् दनररक्षत करण्यात यंतं.
३) तर्रतं पथक कायसनरत ाहं .

४) पररक्षंत्र तरावर सींरक्षतासाठी वाहनपरु वठा करण्यात ाला ाहं.

५) पोलीस र्वभागाची म्त घंण्यात यंतं. शनत्र पुरवठा करण्यात ाला ाहं .
६) वनगुन्हा घडल्यास तात्का

कायसनवाही करण्यात यंत.ं

(३) िश्न उद्ावत नाही.
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
सटाणा (्ज.नासशि) येथील वन रररमांडळ अधधिा्याांने िेलेला गैरव्हयवहार
(२२)

४३६९० (०७-०५-२०१६).

श्रीमती नदवरिा चव्हहाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीफ

(िागल), श्री.नरहरी णलरवाळ (नदांडोरी) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) स्ाता (्ज.नासशनक) यंथील वन पररमींड

अध काऱयाींनी ४० लाख ५० हजार रुपयाींचा

अपहार कंल्याचं माहं जानंवारी, २०१६ च्या ्स
ु ऱया सप्ताहात दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं
ाहं काय,

(२) असल्यास, उक्त िकरती शनासनामार्सनत चौकशनी कंली ाहं काय,

र्व.स. १९३ (20)
(३) असल्यास, चौकशनीत काय ाढ न ालं व तदनुसार गैरव्यवहार करताऱया वन पररमींड
अध काऱयाींवर शनासनानं कोतती कारवाई कंली वा करण्यात यंत ाहं ,

(४) अदयाप कोततीच कारवाई कंली नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०७-२०१६) :(१) होय.

रुपयं ४१,६०,६९५/- कतक्या रकमंचा अपहार झाल्याचं दन्शनसननास ालं ाहं .

(२) होय.
(३) श्री.डी.कं.नीं्ा ं , वनपाल स्ाता याींनी सींयक्
ु त वन व्यवथापन ससमतीचं सधचव म्हतन
र्वकासात्मक

कामाींसाठी न्लंल्या

दन ीपैकी

रुपयं

४१,६०,६९५/- कतकी

रक्कम परपर

खात्याम न काढन वत:च्या ताब्यात ठं वली हं पष् झाल्याचं त्याींना न्. ०८.०१.२०१६ रोजी
दनलींत्रबत

करण्यात

ालं

असन

र्वभागीय

चौकशनी

सुरु

करण्यात

ाली

ाहं.

तसंच

त्याींच्यार्वरुध्् न्. ०९.०३.२०१६ रोजी र्ौज्ारी गन्
ु हा ्ाखल करण्यात ाला ाहं.
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________

दे वगड (्ज.ससांधुदग
ु )सन येथील रामामीण रुग्णालयात िांबरदख
ु ीवर परचार िरण्यासाठी दखल
िरण्यात ालेल्या रुग्णाला नदलेल्या इांजेक्शनमळ
ु े लालेला मत्ृ यु

(२३)

४४३७१ (१०-०५-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे रव
ू )सन :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ्ं वगड (्ज.ससीं ्
ु ग
ु )सन यंथील रामामीत रुग्तालयात कींबर्ख
ु ीवर उपचार करण्यासाठी ्खल
करण्यात ालंल्या रुग्ताला न्लंल्या कींजंक्शननमु ं न्नाींक २६ डडसेंबर, २०१५ रोजी त्याचा
मत्ी यु झाला, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, स्र रुग्ताला डॉ.असिशन ागाशनं याींनी पररचारीकंमार्सनत न्लंल्या कींजं क्शननमु ं
स्र रुग्ताचा मत्ी यु झाल्यािकरती शनासनानं चौकशनी कंली ाहं काय,

(३) असल्यास, चौकशनीत काय ाढ न ालं ाहं व त्यानस
ु ार ्ोीी असलंल्याींर्वरुध््
ातापयंत कोतती कारवाई कंली वा करण्यात यंतार ाहं
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?

डॉ. दीरि सावांत (१३-०७-२०१६) :(१) हं खरें ाहं .
(२) स्र िकरती न्.२५/१२/२०१५ रोजी सींचालक, ारोग्य संवा, मुींबई याींचं अध्यक्षतंखाली
चौकशनी करण्यात ाली.

(३) चौकशनी अहवालाच्या अनुीींगानं ्ोीी असलंलं सींबींध त डॉ. अींबररशन ागाशनं याींना शनासन
तरावरुन संवंतन तात्का

दनलींत्रबत कंलं असन सींबीं ीत अध पररचारीका श्रीम. राजंश्री रातं व

श्रीम. दनीा जा व याींना उपसींचालक तरावरुन दनलींत्रबत करण्यात ालंलं ाहं. तसंच
त्याींचंर्वरुध्् र्वभागीय चौकशनी ितार्वत करण्यात ालंली ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________

र्व.स. १९३ (21)
सशांदखेडा (्ज.धुळे) तालुक्यातील रामामीण रुग्णालयातील ररक्त रदाबाबत
(२४)

४५१२४ (११-०५-२०१६).

श्री.जयिुमार रावल (सशांदखेडा) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सशनीं्खंडा (्ज. ु ं ) तालुक्यातील रामामीत रुग्तालयात वैदयतकय अध कारी वगसन १ व वगसन २
ची पढ
ररक्त असन
क्ष तकरत तींत्रज् ्ं खील गंल्या १५
ु ं गंल्या अनंक मनहन्यापासन
ु
ु
मनहन्यापासुन उपलब्

नसल्याचं दन्शनसननास ालं, हं खरं ाहं काय,

(२) तसंच परीचारीका, कक्षसंवक अशनी अनंक प्ं ररक्त ाहं त, हं ही खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
रामामीत रुग्तालयातील वैदयकीय अध क्षकाचं प् संवादनवत्ी तीमु ं न्. ३१.१०.२०१३

पासन ररक्त ाहं . वैदयकीय अध काऱयाींच्या ३ प्ाींपक
ै ी २ प्ं भरलंली ाहं त व ्ीं तशनल्य

धचतकत्साक हं प् ररक्त ाहं. मात्र क्ष-तकरततींत्रज् हं प् न्. १७.०६.२०१५ पासन भरलंलं
ाहं .
(२) अींशनत: खरं ाहं ,
रुग्तालयात अध पररचारीकंचं १ प् न्. २२.०७.२०१५ पासन ररक्त ाहं त. कक्षसंवकाची
२ प्ं न्. ३१.०५.२०१२ व ३१.०५.२०१४ पासन ररक्त ाहं त.
(३) महाराषर वैदयकीय व ारोग्य संवा, ग्-अ म ील ररक्त प्ं भरण्याची कायसनवाही
शनासनतरावर सुरु ाहं. तसंच ग्-क व ग्-ड ची ररक्त प्ं भरण्याबाबत जानहरात ्ं ण्यात
ालंली असन स्रह ररक्त प्ं भरण्याची कायसनवाही उपसींचालक नासशनक तरावर सुरु ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
रत्नाधगरी ्जल्ह्यातील लघुससांचन प्रिल्र प्रशासिीय मांजूरी, ननववदा
प्रकियेमुळे तसेच ननधीअभावी प्रलांबबत असल्याबाबत

(२५)

४५२८९ (२५-०४-२०१६).

श्री.राजन साळवी (राजारूर) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी ्जल्हयातील िशनासकीय मींजरी, दनर्व्ा ितकयंमु ं तसंच दन ीअभावी िलींत्रबत
असलंल्या लघसु सींचन िकल्पाच्या कामाींना तात्का
पुतत्सन वास

नंण्याबाबत

लोकिदतदन ीींनी

न्नाींक

१८

दन ी उपलब्
डडसेंबर,

२०१५

करून कामं तातडीनं
रोजी

मा.मुख्यमींत्री,

रामामर्वकास मींत्री तसंच राज्यमींत्री, जलसीं ारत याींच्याकडं पत्रव्यवहार करूनही अदयापी
कोततीच कायसनवाही झालंली नाही, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, राजापर व लाींजा (्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील जाींभवली लघुससींचन िकल्प,

तु सवडं लघसु सींचन असल्यास, कुडंवाडी, सशनरवली, र्वव ी, लघसु सींचन िकल्प, चोरवतं,

र्व.स. १९३ (22)
वाींझो ं , लघुससींचन िकल्प, भोवडं (दतथव ी) लघुससींचन िशनासकीय मींजुरी रद्द कंल्यामु ं

िलींत्रबत ाहं त तर कोलंवाडी, काींचरी, लघुससींचन िकल्प, दनर्व्ा ितक्रया रद्द कंल्यामु ं

िलींत्रबत त्याचिमातं सशनवतं, कोंडवाडी, लघसु सींचन िकल्प, कुरूींग, कोडगं, ारगाव, लघसु सींचन
िकल्प, खातु लघुससींचन िकल्प दन ीअभावी िलींत्रबत ाहं त, हं खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, उक्त लघुससींचन िकल्पाींना तात्का

मींजरी ्ं ऊन दन ी उपलब्

करून िकल्प

पतासनत्वास नंण्याबाबत न्नाींक १७ जानंवारी, २०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री रत्नाधगरी ्जल्हयाच्या
्ौऱयावर असताना त्याींनी ाश्वासन न्लं ाहं , हं ही खरं ाहं काय,

(४) असल्यास, स्र िकल्प तातडीनं पतसन करण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा
करण्यात यंत ाहं ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मांड
ु े (०५-०७-२०१६) :(१) हं खरं ाहं .

लोकिदतदन ीींनी सा्र कंलंलं न्नाींक १८/११/२०१५ रोजीच्या दनवं्नावर व्यवथापकीय

सींचालक,

महाराषर

जलसीं ारत

महामींड ,

औरीं गाबा्

याींचंकडन

अहवाल

मागर्वण्यात

ालााहं.
(२) रत्नाधगरी ्जल्हयातील जाींभवली ता.राजापर तु सवंडा ता.राजापर,, कुडंवाडी, ता.लाींजा,

सशनरवली, ता.लाींजा, र्वव ी ता.लाींजा, चोरवतं व वाींझो ं ता.सींगमंश्वर या लघु ससींचन
योजनाींची िशनासकीय मान्यता महाराषर जलसीं ारत महामींड ाचं न्नाींक १४/१०/२०१४ चं
पत्रान्वयं रद्द करण्यात ाल्या.
महामींड ाच्या सींचालक मींड ाची ४९ वी बैठक न्नाींक २४/९/२०१५ रोजी मा.अध्यक्ष व
उपाध्यक्ष याींच्या उप्थतीत घंण्यात ाली. या बैठकीमध्यं २९ योजनाींची िशनासकीय मान्यता
रद्द करण्यात ाली या २९ योजनामध्यं भोवडं (दतथव ी) ता.सींगमंश्वर, कोलंवाडी व कोचरी
ता.लाींजा या लघु ससींचन योजनाींचा समावंशन ाहं. सशनवतं ता.राजापर, कुरुीं ग, कोडगं व ारगाव
ता.लाींजा व खातु साठवत तलाव ता.रत्नाधगरी या योजनाींची कामं िगतीपथावर असन या

योजनाींची ्ं यकं अ ीक्षक असभयींता , लघु ससींचन (जलसीं ारत) मींड , ठातं याींच्याकडन
महामींड ास सा्र करण्यात ालंली ाहं त. कोंडवाडी लघु पा्बीं ारं योजना ता.राजापर
रामामथाींनी कामास र्वरो

कंला असन पुनवसनसनाच्या र्वशनंी बाबीचा िताव उपायुक्त पुनवसनसन

नवी मुींबई याींचक
ं डं सा्र करण्यात ाला ाहं.

(३) ाश्वासनाबाबतची मानहती अध क्षक असभयींता, लघु ससींचन (जलसीं ारत) मींड , ठातं
याींचं कायासनलयात ाढ न यंत नाही.
(४) व (५) िश्न उद्ावत नाही.

___________

खोरडी ते समरगाव (ता.ससन्टनर, ्ज.नासशि) वळण योजनाांच्या
(२६)

ननववदा प्रकरयेवरील स्थधगती रद्द िरण्याबाबत

४५४६५ (२१-०४-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (रराग) वाजे (ससन्टनर) :

जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

र्व.स. १९३ (23)
(१) ससन्नर र्व ानसभा मत्ार सींघातील खोपडी तं समरगाव (ता.ससन्नर, ्ज.नासशनक) व त
योजनाींच्या दनर्व्ा ितक्रयंवरील बीं्ी उठर्वण्याची मागती थादनक लोकिदतदन ीींनी न्नाींक २५
नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्या सम
ु ारास मा.रामामर्वकास व जलसीं ारत मींत्री याींच्याकडं लंखी
पत्रादवारं कंली होती, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, शनासन मींजरी सम न ्ं खील जलसीं ारत मींड ानं योजनंच्या दनर्व्ा ितक्रयंस
न्लंल्या तात्पुरत्या थधगती उठर्वण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत
ाहं ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) होय.

(२) शनासन दनतसनय क्र. मजम-२०१५/ि.क्र.६६/जल-३, न्नाींक ८/५/२०१५ अन्वयं थापन करण्यात
ालंल्या त्रत्रस्यीय ससमतीच्या अहवालावर न्नाींक २४/९/२०१५ रोजी सींपन्न झालंल्या
सींचालक मींड ाच्या ४९ व्या बैठकीत महाराषर जलसीं ारत महामींड ामार्सनत न्नाींक १/०४/२०१४
नींतर िशनासकीय मान्यता न्लंल्या (१२०० योजना) तसंच न्नाींक १/४/२०१४ पवी (र्व्भसन
वग न) िशनासकीय मान्यता न्लंल्या (११३० योजना) परीं तु क्षंत्रत्रय कामं सुरु झाली नाहीत
अशना एकत २३३० थधगती न्लंल्या योजनाींपैकी जलयुक्त सशनवार अींतगसनत यंताऱया १०१

योजनाींची (तकीं मत रुपयं ५९.०० को्ी) कामं दन ी उपलब् तंनस
ु ार हाती घंण्यास सींचालक
मींड ानं मान्यता न्ली ाखत उवसनररत थधगती न्लंल्या योजनाींच्या िशनासकीय मान्यता रद्द

करण्याचा ठराव सींचालक मींड ानं पाररत कंला ाहं . पाररत ठरावास अनुसरुन, जलयुक्त
सशनवार अींतगसनत यंताऱया १०१ योजनाींमध्यं खोपडी तं समरगाव व त योजनंचा समावंशन असन
पढ
ु ील कायसनवाही िगतीत ाहं.
(३) िश्न उद्ावत नाही.

___________
ननजामरूर (ता.सारी, ्ज.धुळे) येथील निटया बांधा्याची पां ची वाढववण्याबाबत
(२७)

४५५१६ (२९-०४-२०१६).

श्री.डी.एस.अनहरे (सारी) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साक्री तालक्
ु यातील दनजामपर यंथील नकट्या बीं ा-यावरुन पातीपरु वठा कंला जातो
अपुऱया पावसामु ं स्र पातीपुरवठा कमी पडतो बीं ा-याची उीं ची वाढर्वल्यास बराच पाण्याचा
साठा वाढ शनकतो व दनजामपर गावाचा र्पण्याच्या पाण्याची ्ीं चाई ्र होऊ शनकतं अशनी
गावकऱयाींची मागती ाहं याबाबतीत सींबींध त लोकिदतदन ीनी शनासनाकडं वं ोवं ी मागती
करुनही शनासन याकामाकडं ्ल
सन करीत ाहं , हं खरं ाहं काय,
ु क्ष

(२) असल्यास, या िकरती शनासन ावश्यक कायसनवाही करतार वा करीत ाहं काय,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?

र्व.स. १९३ (24)
प्रा. राम सशांदे (१६-०७-२०१६) :(१) हं खरं नाही.
(२) स्र बीं ाऱयाची उीं ची वाढर्वल्यास सींकल्पनंत ब्ल होईल. तसंच पाझर तलाव काठावरील
जमीन पात ी व

रताच्या मार्थयाची पात ी ही सारखी असल्यानं, ताींत्रत्रकष्षट्या उीं ची

वाढर्वतं योग्य नाही. पाझर तलावाच्या वरच्या बाजुस म ल्या का ात जलसीं ारताची कामं

झाली ाहं त. पाझर तलावाच्या जागंनुसार ताींत्रत्रकष्षट्या उीं ची वाढर्वण्यास वाव नाही.
सदय्थतीत बीं ाऱयातील उपलब्
(३) िश्न उद्ावत नाही.

पातीसाठ्यावरुन दनजामपर गावास पाती पुरवठा होत ाहं.
___________

राज्यातील ९ ्जल्हा रररषदाांच्या ४४९ लघुससांचनाांची िामे अरूणासनवस्थेत असल्याबाबत
(२८)

४६०६२ (३०-०४-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) राटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ९ ्जल्हा पररी्ाींच्या ४४९ लघुससींचनाींच्या कामाींच्या वं ं त व तकीं मतीत वाढ
झाल्याचं ताशनंरं कॅगच्या अहवालात ओढण्यात ालं असल्याचं माहं ऑग् २०१५ ्रम्यान
दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, स्र लघुससींचनाींची कामं पुतत्सन वास नंण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही
कंली ाहं वा करण्यात यंत ाहं ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) होय.

(२) ्जल्हा वार्ीसनक योजनंतन दन ी उपलब् तंनुसार कामाींचं दनयोजन करण्यात यंत ाहं.
(३) िश्न उद्ावत नाही.

___________
ठाणे ्जल्ह्यातील प्रादे सशि मनोरुग्णालयामये सुरर स्रेशसलटी रुग्णालय पभारण्यासांदभासनत
(२९)

४६१६० (११-०५-२०१६).

श्री.प्रतार सरनाईि (ओवळा मा्जवडा), श्री.्जतदद्र ाव्हहाड

(मुांरा ा िळवा), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरे गाव), श्री.सुरेश लाड (िजसनत), श्री.राांडुरां ग बरोरा (शहारूर),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जयांत राटील (इस्लामरूर), श्री.नदरि
चव्हहाण (फलटण), श्री.सांदीर नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ठातं

्जल्हयातील

िा्ं सशनक

मनोरुग्तालयामध्यं

सुपर

पंशनसल्ी

रुग्तालय

उभारण्यासीं्भासनत शनासनाच्या र्वचार ीन असलंल्या ितावावर दनतसनय घंतला ाहं , हं खरं ाहं
काय,
(२) असल्यास, स्र दनतसनयाचं थोडक्यात वरुप काय ाहं , तसंच पररसरातील वाढती
लोकसींख्या व ारोग्याच्या सुर्व ा अपुऱया पडत असल्यानं गोरगरीबाींना उच्च ्जासनच्या ारोग्य

र्व.स. १९३ (25)
सुर्व ा

उपलब्

करुन

्ं ण्यासाठी

स्रह

दनतसनयाची

लवकरात

लवकर

अींमलबजावती

करण्यासीं्भासनत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) नाही.
(२) िश्न उद्ावत नाही.
(३) स्र िताव शनासनाच्या र्वचारा ीन ाहं . यासींबीं ी अध कची मानहती क्षंत्रीय तरावर
िलींत्रबत ाहं .
___________
ठाणे ्जल्ह्यातील रारससिच्या डोंगरावरील वन खात्याच्या
जसमनीवरील अनतरमणे िाढून टािण्याबाबत
(३०)

४६१६१ (०७-०५-२०१६).

श्री.प्रतार सरनाईि (ओवळा मा्जवडा), श्री.रुरेश म्हात्रे

(सभवांडी रूव)सन , श्री.सांजय रोतनीस (िसलना), श्री.सुननल राऊत (ववरोळी) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ठातं

्जल्हयातील

पारससकच्या

डोंगरावरील

वन

खात्याच्या

जसमनीवरील

१६,३७८

अदतक्रमतापैकी तकती अदतक्रमतं माहं डडसेंबर, २०१५ अखरं काढन ्ाकण्यात ाली, हं खरं
ाहं काय
(२) असल्यास, उवसनररत अदतक्रमतं कंव्हापयंत काढण्यात यंतार ाहंत,
(३) असल्यास, उक्त नठकाती अदतक्रमतं पुन्हा होऊ नयंत याकररता कोतती उपाययोजना
करण्यात ाली वा यंत ाहं ,

(४) नसल्यास, याबाबत होत असलंल्या र्वलींबाची सवसनसा ारत कारतं काय ाहं त ?
श्री. सध
ै ी
ु ीर मन
ु गांटीवार (१३-०७-२०१६) :(१) ठातं वनपररक्षंत्रातील १६१९० अदतक्रमताींपक

पारससक डोंगरावरील मौजं पारससक, सवे क्र.९७/अ, ब ाखत मुींब्रा, सवे क्र.१२७/अ म ील वन
जसमनीवर ३७५९ अदतक्रमत ाहंत. पारससक डोंगरावरील जुनी अदतक्रमतं ह्र्थवण्यात ालंली
नाहीत.

तथार्प, सन २०१२-१३ तं २०१५-१६ या ४ वीासनत पारससक डोंगरावरील २४७६० चौ.मी्र
क्षंत्रावरील ३६१ नवीन अदतक्रमत दनषकासीत करण्यात ालं ाहं .
(२) जननहत याधचका क्र.१,३५,३६/२००७ मध्यं मा.उच्च न्यायालयानं न्नाींक २५.१०.२०१३ रोजी
अींदतम दनतसनय न्लंला असन, स्र दनतसनयातील पररच्छं ् क्रमाींक २१ (E) (i) (ii) नसार
वनक्षंत्रावरील अदतक्रमतं दनषकसनाकररता ्जल्हाध कारी, ठातं याींनी दन ी उपलब्

करुन

दयावा व ्जल्हाध कारी, ठातं याींनी दन ी िाप्त होताच वन र्वभागानं वनक्षंत्रावरील
अदतक्रमत दनषकासनाची कायसनवाही करावी, अस दन्े शन न्लं ाहं त.

र्व.स. १९३ (26)
(३) एक्ा दनषकासीत करण्यात ालंली अदतक्रमतं होताऱया भागात दनयसमत हद्दीचं ससमाींकन
तपासतं व ्रु
ु ती करतं या उपाययोजना करण्यात यंत ाहं . तसंच गरजिमातं सींरक्षक सभींत
उभारतंचं दनयोजन कंलं जात ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.
___________
मांदाणे (ता.शहादा, ्ज.नांदरु बार) येथील रहाटयावड धरणाची नवीन सुप्रमा मांजुर िरण्याबाबत
(३१)

४६७१५ (०५-०५-२०१६).

श्री.पदे ससांग राडवी (शहादा) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मीं्ातं (ता.शनहा्ा, ्ज.नीं्रु बार) यंथील रहा्यावड
(२) असल्यास,

रताची सदयः्थती काय ाहं ,

रताची नवीन सुिमा मींजुरीची र्ाईल मागील ्ोन वीासनपासन सींबींध त

र्वभागाकडं िलींत्रबत ाहं , हं ही खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, स्र िकरती शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
प्रा. राम सशांदे (१६-०७-२०१६) :(१) सदय:्थतीत स्र

रताचं काम बीं् ाहं .

(२) व (३) स्र ितावास दनयोजन र्वभागाची सहमती िाप्त झालंली असन िताव
सदय:्थतीत र्वत्त र्वभागाच्या सहमती करीता सा्र ाहं . स्र ितावास व्यय अरामक्रम
समतीची मान्यता िाप्त झाल्यानींतर पढ
ु ील कायसनवाही करण्याचं दनयोजन ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
मौजे िरां जववहीरे (ता.खेड, ्ज.रुण)े येथे प्राथसमि ारोग्य िदद्रात सवु वधाांचा अभाव ाणण
नादरु
ु स्त इमारतीमळ
ु े रुग्णाांना परचारािररता अडचणी येत असल्याबाबत

(३२)

४७३८४ (११-०५-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड ाळां दी) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजं करीं जर्वहीरं (ता.खंड, ्ज.पुतं) यंथं िाथसमक ारोग्य केंद्रात सुर्व ाींचा अभाव ाखत

ना्रु
ु त कमारतीमु ं रुग्ताींना उपचाराकररता अडचती यंत असल्याचं माहं र्ंब्रुवारी २०१६
मध्यं वा त्या्रम्यान दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, उपचाराकररता अडचती यंत असल्यानं सर्ु व ा उपलब्

करतंबाबत वैदयकीय

अध कारी, करीं जर्वहीरं याींनी ्जल्हा ारोग्य अध कारी, ्जल्हा पररी्, पुतं याींस न्नाींक

१७

नोव्हें बर २०१५ रोजी दनवं्न दवारं मागती कंली ाहं , हं नह खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, उक्त दनवं्नाच्या अनुीींगानं िाथसमक ारोग्य रुग्तालयात सुर्व ा उपलब्
करून ्ं तंबाबत काय दनतसनय घंतला ाहं वा घंण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबनाची कारतं काय ाहं त ?

र्व.स. १९३ (27)
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) अशनत: खरं ाहं . तथार्प िाथसमक ारोग्य केंद्रातील
मोकळ्या जागंतील चबुत-याचं पत्रं तु्लं होतं, त्यामु ं रुग्तसंवंत बा ा दनमासनत झाली नाही.
(२) होय.

(३) ावश्यक ती ्रु
ु सती करण्यात ाली ाहं.
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
ानदवासी शेति्याांना शेतातील लाडे तोडून खल्
ु या बाजारात
ववरीसाठी वनववभागाची ररवानगी दे ण्याबाबत

(३३)

४८०९९ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सांजय रुराम (ामगाव) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) शनंतकऱयाींना तकीं वा जमीन मालकाींना जसमनीतील झाडं तोडन र्वक्रीसाठी खुल्या बाजारात

र्वक्री करण्याची परवानगी असतं, परीं तु ान्वासी लोकाींना त्याींच्या शनंतातील तकीं वा जसमनीतील
झाडं र्वक्री करण्याची परवानगी नसतं, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, ान्वासी शनंतकरी याींच्या शनंतातील झाडं तोडन वनर्वभागाच्या डंपोमध्यं जमा
करावं लागतात व सललावानींतर स्र ान्वासी शनंतकऱयाींना त्याचं पैसं सम तात, या ितक्रयंला
१ तं २ वीासनचा कालाव ी लागतो व त्यात झाडाचा वजन घ्तो, कमी घनमी्र माल
(झाडाचा) होऊ शनकतो, हं ही खरं ाहं काय,
(३) ान्वासी शनंतकरी याींच्या शनंतातील झाडं (वक्ष
ी ) (Non shedule tree) ाडजात, बाब

खुल्या बाजारात र्वक्रीसाठी परवानगी ्ं ण्याबाबत मा.वन मीं्याींना न्नाींक १६ डडसेंबर, २०१५
रोजी दनवं्न ्ं ऊन मागती करण्यात ाली ाहं , हं खरं ाहं काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार ान्वासी शनंतक-याींना शनंतातील झाडं खुल्याबाजारात र्वक्रीसाठी
परवानगी ्ं ण्याबाबत शनासनानं कोतता दनतसनय घंतला ाहं वा घंण्यात यंत ाहं ,
(५) अदयाप दनतसनय घंतला नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०७-२०१६) :(१) हं खरं ाहं .
१९६९

महाराषर अनुसधचत जमातीच्या भोगव््ाराच्या झाडाची र्वक्री (दनयमन) अध दनयम,
या कायदयाचं

तरत्
ु ीनस
ु ार ान्वासी शनंतकऱयाींच्या झाडाची

र्वक्री अजसन िाप्त

झाल्यानींतर वनर्वभागामार्सनत तोड करुन वनर्वभागाचं ागारातन ान्वासी मालाची र्वक्री ही
खुल्या जाहीर सललावात होऊन त्याबाबतचा योग्य मोब्ला शनंतकऱयाींना सम ावा व त्याचं नहत
जोपासलं जावं ही लक्षात घंऊन कायसनवाही कंली जातं.
(२) हं खरं नाही.
(३) हं खरं ाहं .
(४) शनासन तरावर र्वचारा ीन ाहं .
(५) िश्नच उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १९३ (28)
वसई येथे १०० खाटाांचे पर्जल्हा रुग्णालयाची क्षमता ३०० खाटाांरयंत
वाढवून दे ण्याबाबतची मागणी
(३४)

४९४२० (११-०५-२०१६).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोरारा), श्री.नहतदद्र ठािूर (वसई),

सन्माननीय सावसनजननि ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शनासनानं २००१ च्या लोकसींख्यंवर ा ाररत राज्यात ारोग्य सींथा थापनंचा बह
ी त

ाराखडा ९ जन
ु , २०१४ रोजीच्या शनासन दनतसनयादवारं मींजर करुन त्यानुसार शनासनानं वसई
यंथं नवीन १०० खा्ाींचं उप्जल्हा रुग्तालय थापन करण्यास मान्यता न्ली ाहं , हं खरं
ाहं काय,
(२) असल्यास, स्रह रुग्तालय २००१ च्या लोकसींख्यंवर ा ारीत असन मात्र २०११ च्या
जनगतनंनुसार १२.११ लाख व त्यानींतर सध्याची वाढीव लोकसींख्या २० लाखाींच्या ासपास

पोहचली असन या वाढत्या लोकसींख्यंस १०० खा्ाींचं उप्जल्हा रुग्तालय अपुरं पडतार
असल्याचं स्रह रुग्तालयाची क्षमता ३०० खा्ाींपयंत वाढवन ्ं ण्यात यावी यासींब ी
सातत्यानं थादनक लोकिदतदन ी व वसई-र्वरार शनहराचं मा.महापौर याींनी मा.मुख्यमींत्री
याींचंकडं पन्
ु हा माहं नोव्हें बर, २०१५ मध्यं दनवं्नादवारं मागती कंली ाहं , हं खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, यािकरती शनासनानं कोतता दनतसनय घंतला ाहं वा अदयापी दनतसनय घंतला
नसल्यास र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०४-२०१६) :(१) व (२) हं खरं ाहं.
(३) स्र बाबीसींबीं ी िताव क्षंत्रीय तरावरुन मागर्वण्यात ाला असन तो िाप्त झाल्यानुतर
त्याबाबत शनासनतरावरुन कायसनवाही करण्यात यंईल.

___________
भांडारा ्जल्ह्यातील माजी मालगज
ु ारी (मामा) तलावाांच्या दे खभाल व
(३५)

दरु
ु स्तीसाठी ननधी परलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

४९४३४ (२९-०४-२०१६).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भींडारा ्जल्हयातील माजी मालगुजारी (मामा) तलावाींच्या

्ं खभाल

व ्रु
ु तीकडं

िशनासनाचं सातत्यानं ्ल
सन होत ाहं, या तलावाची पाती साठर्वण्याची क्षमता कमी होत
ु क्ष
असल्याचं दन्शनसननास ालं, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, ्ज.प. कडं ्ं खभालीसाठी पुरंसा दन ी नसल्यानं तलावाींच्या ्रु
सन
ु तीकडं ्ल
ु क्ष
होत असल्याचंही ाढ न ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, स्र तलावाच्या ्रु
ु तीच्या कामासाठी अदयापपयंत दन ी उपलब्
्ं ण्यात ाला नाही,

(४) असल्यास, याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?

का करुन

र्व.स. १९३ (29)
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) व (२) होय, हं
(३) र्वर्व

अींशनत: खरं ाहं .

योजनाींच्या अींतगसनत मा.मा.तलावाींच्या ्रु
ु तीसाठी िाप्त होताऱया दन ीम ुन

तातडीनं ावश्यक त्या तलावाींची ्रु
ु ती करण्यात ालंली ाहंत. परीं तु उपलब्

दन ी सवसन

मा.मा.तलावाींच्या ्रु
ु तीसाठी पुरंसा ठरत नाही.

(४) रा्षरय कीीी र्वकास योजना, र्व्भसन सघन ससींचन र्वकास कायसनक्रम व जलयुक्त सशनवार
असभयानाींतगसनत २६५ मा.मा.तलावाींची ्रु
ु ती करण्यात ालंली ाहं . तसंच जलयुक्त सशनवार

असभयानाींतगसनत ३१ ्रु
ु तीची कामं चाल ाहं त. “मा.मा.तलावाींचं पुनरुज्जीवन असभयानाींतगसनत”

सन २०१६-१७ तं २०१८-१९ या तीन वीासनत ८८७ मा.मा.तलावाींची ्रु
ु ती दनयो्जत ाहं .

त्यापैकी २२२ मा.मा.तलावाींच्या सवेक्षताची कायसनवाही सुरु ाहं. स्र तलावाींचं सवेक्षत पतसन
झाल्यानींतर त्याींच्या ्रु
ु तीचं अीं्ाजपत्रक तयार करुन सन २०१६-१७ मध्यं ित्यक्षात कामं
सुरु करण्याचं दनयोजन ाहं .
(५) िश्न उद्ावत नाही.

___________
र्श्चम घाटातील २२ तालुिे इिो से्न्टसटीव्हह लोन म्हणून जानहर िेल्याबाबत
(३६)

४९८८७ (०७-०५-२०१६).

श्री.नदलीर वळसे-राटील (ाांबेगाव), श्री.्जतदद्र ाव्हहाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड (िजसनत), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळसशरस) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्श्चम घा्ाच्या पवसनतराींगाींम ील जैववैर्वध्य जपलं जावं, यासाठी शनासनानं जंषठ
पयासनवरत तज् श्री.मा व गाडगी

याींच्या अहवालानुसार प्श्चम घा्ातील महाराषर, कनासन्क,

गोवा, तासम नाड या राज्यातील पयासनवरत सींवं्नशनील क्षंत्र म्हतजं कको सं्न्सन्व्ह झोन
जाहीर कंला ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, खंड तालुक्यातील २२ तसंच ाींबंगाव तालुक्यातील ३७ गावाींतील लोकाींनी
अदतसींवं्नशनील क्षंत्र लाग करण्यात यंव नयं असं रामामसभाींचं ठराव केंद्रीय पयासनवरत व
वनखात्याींच्या सधचवाींकडं पाठर्वण्यात ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, याबाबत शनासनानं चौकशनी कंली ाहं काय, असल्यास त्यात काय ाढ न
ालं ाहं ,
(४) असल्यास, उक्त गावातील रामामथाींनी र्वरो

करण्याचं कारत काय याबाबत शनासनानं

चौकशनी कंली ाहं काय असल्यास त्यात काय ाढ न ालं ाहं,
(५) अदयाप चौकशनी कंली नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) प्श्चम घा्ातील पयासनवरताचं
सरीं क्षत व सींव न
सन करण्याचं ष्ष्ीनं केंद्र शनासनाकडन सन २०१० मध्यं डॉ. मा व गाडगी

याींचं अध्यक्षतंखाली ससमती गठीत करण्यात ाली होती. स्र ससमतीनं २०१२ मध्यं केंद्र
शनासनाला अहवाल सा्र कंला ाहं . या अहवालातील त्रु्ी तसंच ाक्षंपाचा अ्यास
करण्याकररता केंद्र शनासनानं

डॉ.कतुरीरीं गन याींचं अध्यक्षतंखाली २०१२ मध्यं High Level

र्व.स. १९३ (30)
Working Group (HLWG)

गठीत करण्यात ाला. स्र कायसनग्ाला प्श्चम घा् परर-

सींवं्नशनील क्षंत्र घोीीत करण्यासाठी अहवाल तयार करतंस सधचत करण्यात ालं. डॉ. कं
कतरु ीरीं गन ससमतीनं २०१३ मध्यं अहवाल तयार करुन केंद्र शनासनाला सा्र कंला ाहं. केंद्र

शनासनानं न्नाींक १६.११.२०१३ चं ज्ापनादवारं डॉ. कं. कतुरीरीं गन ससमतीचं अहवालाला
तत्वत: मान्ता न्ली. तथार्प, डॉ.कं. कतुरीरीं गन ससमतीचं अहवालातील ितार्वत परर-

सींवं्नशनील क्षंत्राची राज्य शनासनादवारं ित्यक्ष क्षंत्र व सीमा पाडता ती करण्यासाठी केंद्र
शनासनानं राज्य शनासनाला दन्े शनीत कंलं त्यानस
ु ार राज्य शनासनानं डॉ. कं.कतुरीरीं गन
अहवालातील प्श्चम घा् परर-सींवं्नशनील क्षंत्राची सीमा व क्षंत्र पडता तीचं काम रामामतरीय

ससमती व तालुका तरीय ससमतीमार्सनत् करण्यात ाली असन खंड तालुक्यातील २२ तसंच
ाींबंगाव तालुक्यातील ३७ गाव ्जल्हातरीय ससमतीनं पररसींवं्नशनील क्षंत्रातील समार्वष्
करण्याची सशनर्ारस कंली ाहं . त्यानुसार राज्य शनासनानं केंद्र शनासनास अहवाल पाठवला ाहं .
(५) िश्न उद्ावत नाही.

___________

नालरे (ता.साांगोले, ्ज.सोलारूर) येथील प्राथसमि ारोग्य िदद्रातील ननवासी
(३७)

वैद्यकिय अधधि्याांसाठी ननवासी इमारत बाांधण्याबाबत

५२०५३ (११-०५-२०१६).

श्री.गणरतराव दे शमख
ु (साांगोले) :

सन्माननीय सावसनजननि

ारोग्य ाणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजं

नाझरं (ता.साींगोलं, ्ज.सोलापर) यंथील िाथसमक ारोग्य केंद्रातील १) वै तकय

अध कारी २) औी

दनमासनत अध कारी ३) पररचाररका ४) ारोग्य सहाय्यक याींची दनवासथानं

ोका्ायक झाल्यामु ं मुख्य कायसनकारी अध कारी ्ज.प.सोलापर याींच्या न्नाींक १५ मं, २०१५

च्या ा्ं शनािमातं दनवासथानाच्या

कमारती पाडन ्ाकण्यात ाल्या ाहं त, हं खरं ाहं

काय
(२) असल्यास, त्या नठकाती नवीन कमारती बाीं ण्याचा िताव सोलापर ्जल्हा पररी्ं नं मींजर
करून त्याचं अीं्ाजपत्रक तयार कंलं ाहं काय,
(३) असल्यास त्याची अीं्ाजं रक्कम तकती ाहं व त्या कमारती कंव्हा बाीं ण्यात यंतार
ाहं त ?
डॉ. दीरि सावांत (१६-०७-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) अीं्ाजपत्रकीय रक्कम रु.१,०४,७५,३२३/- असन स्र कमारती माहं माचसन २०१७ अखंर पतसन
करण्याचं दनयोजन ाहं .

___________

भरडवाड (ता.खटाव, ्ज.सातारा) येथे येरळा नदीवर स्थाननिस्तर ववभागािडून बाांधलेला

बांधा्याला गळती लागली असून या बांधा्याांची ऊांची िागदोरत्री दाखववण्यात ाल्याबाबत

(३८)

५२१०१ (२९-०४-२०१६).

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.असमन रटे ल (मुांबादे वी) :

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

र्व.स. १९३ (31)
(१) ख्ाव तालुक्यातील (्ज.सातारा) भरडवाड यंथं यंर ा न्ीवर थादनकतर र्वभागाकडन
बाीं लंला बीं ाऱयाला ग ती झाली असन या बीं ाऱयाींची ऊींची काग्ोपत्री ्ाखर्वण्यात ाली
ाहं , याची सखोल चौकशनी करण्याची लंखी मागती सरपींचासह रामामथाींनी एका लंखी
दनवं्नादवारं मा.रामामर्वकास व जलसीं ारत मींत्री याींच्याकडं कंली असल्याचं माहं नोव्हें बर,
२०१५ ्रम्यान दन्शनसननास ालं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, या िकरती शनासनानं स्र दनवं्नानस
ु ार चौकशनी करुन स्र दनकीष् काम
करताऱया अध कारी व ठं कं्ाराींवर कोतती कायसनवाही कंली ाहं वा करण्यात यंत ाहं,
(३) अदयाप, कायसनवाही कंली नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहंत ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१)

होय. अशनी बातमी न्नाींक २६/११/२०१५ रोजीच्या

्ै दनक पुढारी या वत
ी पत्रात ाली होती. स्र कामाची पहाती कंल्यानींतर स्रचं काम

गुतवत्तंनुसार झालं असन ावश्यक गुतवत्ता चाचण्या घंण्यात ाल्या ाहं त. बीं ाऱयातन
कोतत्याही िकारची ग ती नाही याची खातरजमा कायसनकारी असभयींता, उपर्वभागीय अध कारीव

शनाखा असभयींता, याींनी कंली ाहं . बीं ाऱयाची उीं ची न्ीत ापासन १.५० मी. असन बीं ारो
ाजही सु्थतीत ाहं . सन २०१४ व २०१५ सालात बीं ारं पतसन क्षमतंनं भरलंला होता. न्नाींक
२१/५/२०१४ पासन न्नाींक ११/७/२०१४ पयंत काम सुरु असताना रामामथाींनी थ

भं् न्लंली

होती. त्यावं ी रामामथाींना कामाबाबत मानहती ्ं ण्यात ालंली होती. त्यावं ी कामाच्या
्जासनबाबत कोततीही तक्रार कंली नव्हती त्यानी कामाबाबत समा ान व्यक्त कंलं होतं.
(२) व (३) िश्न उद्ावत नाही.
___________
जळगाव ्जल्ह्यातील धगरणा धरणाच्या डाव्हया व पजव्हया ६९ जलसेतुची दरु वस्था लाल्याबाबत
(३९)

५२५०९ (२८-०४-२०१६).

श्री.पन्टमेश राटील (चाळीसगाव) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ज गाव ्जल्हयातील धगरता

सन्माननीय जलसांरदा

रताच्या डाव्या व उजव्या ६९ जलसंतच
ु ी मोठ्या िमातात

्रु वथा झाली ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, त्याबाबत पाहती कंली ाहं काय व पाहतीचं दनषकीसन काय ाहं त,
(३) असल्यास, त्यानुसार स्र जलसंतची ्रु
ु ती करुन पतसन क्षमतंनं क्षंत्र ओ ीच्या खाली
ातण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
(२) ससींचन िकल्पाच्या जलसंतच्या बाीं कामाची क्षंत्रीय अध काऱयाकडन पाहती कंली ाहं .
त्यानुसार जाम्ा डाव्या व उजव्या कालव्यावर २ नर्वन जलसंतींची कामं िगतीपथावर ाहं त.

९ जलसंत सु्थतीत असन ७० जलसंत ्रू
ु तीची ावश्यकता ाहं . ्रू
ु तीचा तपशनील
खालीलिमातं ाहं .

र्व.स. १९३ (32)
अ) दनम्न धगरता कालव्यावरील ३ संतना गनाय्ीींग करतं ावश्यक ब) पाझर डावा
कालव्यावरील १४ जलसंत-प्लॅ ्र व जॅकं्ीींगदवारं ्रू
ु ती ावश्यक व क) कतर ५३
जलसंतच्या नाला रररामंडीींग, बाजच्या सभींतीची तसंच अतरीकरत ्रू
ु ती, सभींतीवरील कोर्पींग,
र्ु्लंलं पाईप ब्लतं ावश्यक ाहं .
(३) ्ं खभाल ्रू
ु तीसाठी उपलब्
(४) िश्न उद्ावत नाही.

होताऱया दन ीनुसार ्ं खभाल व ्रु
ु ती करण्यात यंत ाहं.
___________

सुरगाणा (्ज.नासशि) तालुक्यातील िोल्हारूर बांधा्याची सद्य:्स्थतीबाबत
(४०)

५२५५५ (२९-०४-२०१६).

श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सुरगाता (्ज.नासशनक) तालक्
ु यात माचसन २०१६ पयंत कोल्हापरी पध््तीचं बीं ारं तकती
बाीं लं गंलं ाहं त व त्याला एकत त्या वं ं स तकती खचसन ाला होता,

(२) असल्यास, या कोल्हापरी पध््तीच्या बीं ाऱयापैकी तकती बीं ाऱयात ित्यक्ष पाती साठा ाज
उपलब्

ाहं,

(३) असल्यास, उक्त बीं ाऱयाींची ससींचन क्षमता तकती होती व या कोल्हापरी ्ाईप बीं ाऱयातील
पाण्यावर ाजासमतीस तकती क्षंत्र ससींचनाखाली ाहं ,
(४) नसल्यास, त्याची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०५-०७-२०१६) :(१) लघुससींचन (जलसीं ारत) मींड , नासशनक अींतगसनत १०
कोल्हापरी बीं ारं बाीं ण्यात ालं असन त्यासाठी रुपयं ११४.६४ लक्ष कतका खचसन झालंला ाहं .

तसंच ्जल्हा पररी् र्वभाग, नासशनक याींनी ५२ कोल्हापरी बीं ारं बाीं लं असन त्यासाठी एकत
३१८.६९ लक्ष कतका खचसन झालंला ाहं . स्र बीं ाऱयाींची कामं न्नाींक ३१ माचसन, २०१६ पयंत
पतसन झालंली असन ६२ कोल्हापरी बीं ाऱयाींच्या बाीं कामासाठी एकत रुपयं ४३३.३३ लक्ष दन ी
खचसन झालंला ाहं .
(२) ाजसमतीस एकाही बीं ाऱयात ित्यक्ष पातीसाठा उपलब्

नाही.

(३) ६२ बीं ाऱयाींची एकत िकल्पीय ससींचन क्षमता १०२२.२१ हं क््र ाहं व िकल्पीय पातीसाठा
४२५७.०० स.घ.मी. ाहं .

(४) सदय:्थतीत बीं ाऱयावरील लोखींडी बगे गहा

झालंलं ाहं त. ्रवाजाींचं (Openings)

ससल त्रबम्स व चॅनल्स खराब झालंलं ाहं त व बऱयाच नठकाती अ्तत्वात नाहीत. बीं ाऱयाचं
्गडी बाीं कामाचं सध्
ु ्ा मोठ्या िमातात त्
ु र्ु् व नक
ु सान झालंलं ाहं . या सवसन कारताींमु ं
यापैकी कुठल्याही बीं ाऱयात यापैकी कुठल्याही बीं ाऱयात ाज पातीसाठा उपलब्

नाही.

त्यामु ं ाजसमतीस या कोल्हापरी ्ाईप बीं ाऱयातील पाण्यावर ससींचनाखाली असलंलं क्षंत्र
दनरीं क ाहं .

___________

र्व.स. १९३ (33)
नद्याजोड प्रिल्र अांतगसनत जळगाव, धुळे व नांदरु बार या
्जल्ह्याांना राणी दे ण्याच्या धोरणाांबाबत

(४१)

५२५५९ (२५-०४-२०१६).

श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय जलसांरदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नदया जोड िकल्प अींतगसनत सुरगाता व पंठ तालुक्यातन प्श्चमंकडं वाहताऱया नार-पार व

त्याींच्या उपनदयाींचं पाती गुजरात राज्याला ्ं ऊन त्याच्या ब्ल्यात उकई तकीं वा सर्ार सरोवर
या

रताींतन महाराषरातील ज गाव,

ु ं नीं्रु बार या खान्ं शनातील ्जल्हयाला पाती ्ं ण्याचं

ोरत शनासनानं दन्श्चत कंलं ाहं , हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, हं

ोरत शनासनानं कंव्हा दन्श्चत कंलं ाखत त्याचं दनकी काय ाहं त व

त्याची अींमलबजावती शनासन कंव्हा पासन अींमलात ाततार ाहं ,
(३)

असल्यास,

वरील

उकई

तकीं वा

सर्ार

सरोवर

या

रताींतन

महाराषराला

पाती

सम ण्याबाबत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०६-२०१६) :(१) अींशनत: खरं ाहं.
उकई

रताच्या जलाशनयातुन ५ अ र् पाती महाराषरातील तापी खोऱयात उपलब्

होण्याच्या अनी
ु ींगानं गज
ु रात व महाराषर राज्याीं्रम्यान सामींजय करार करण्यात ाला ाहं .

(२) व (३) नमसन्ा पाती तीं्ा लवा्ानुसार नमसन्ा खोऱयातील १०.८९ अघर् पाती महाराषराचं
वाट्यास ालं ाहं . स्र पाण्याचं पररमात नमसन्ा खोऱयातुन महाराषरात ाततं ाधथसनक
ष्षट्या खधचसनक व योजना कायासन्न्वत होण्यासाठी मोठ्या कालाव ीची ावश्यकता असल्यानं

या पररमातापैकी ५ अघर् पाती गुजरात राज्यास ्ं ऊन त्या ब्ल्यात गुजरात राज्यातील
तापी न्ीवरील उकई जलाशनयातन
५ अघर् पाती महाराषरातील सर्ार सरोवर िकल्प
ु
बाध ताींना ससींचन सुर्व ा उपलब्

करुन ्ं ण्यासाठी महाराषर व गुजरात राज्याींत न्नाींक ०७

जानंवारी, २०१५ रोजी सामींजय करार करण्यात ाला ाहं. स्र करारामु ं महाराषराच्या
वाट्यास तापी खोऱयाचं अदतरीक्त ५ अघर् पाण्याचं पररमात उपलब्

झालं ाहं. स्र पाती

उकई जलाशनयातन
ु छोट्या उपसा योजनाींदवारं ससींचनासाठी उपलब्

करुन ्ं ण्याचं दनयोजन

ाहं . स्र दनयोजनानुसार नीं्रबार ्जल्हयातील एकुत ४९ उपसा ससींचन योजनाींदवारं

३१०००० हं .ससींचन क्षमता दनमासनत करण्याचं दनयोजन ाहं. स्र योजनंच्या पुवसन सींभाव्यता
अहवालाची (PFR) ताींत्रत्रक छाननी सुरू ाहं .
(४) िश्न उद्ावत नाही.

___________
जलसांरदा ववभागाच्या िननष्ट्ठ असभयांता गट ब या रदाांच्या भरती प्रकरयेबाबत
(४२)

५२६२८ (२५-०४-२०१६).

श्री.योगेश (बारू) घोलर (दे वळाली) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांरदा

र्व.स. १९३ (34)

(१) राज्य शनासनाच्या जलसींप्ा र्वभागानं नक
ु तीच १२५६ कदनषठ असभयींता ग् ब या प्ाींची
भरती ितक्रया सरु
ु कंली ाहं , हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, या प् भरतीसाठी प्र्वकास अदनवायसन कंली ाखत प्वी ारकाींना अपात्र
ठरर्वण्यात ालं ाहं , हं ही खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, पींति ान याींनी जुनं र्वकासास मारक काय्ं

ब्लण्याबाबत साींधगतलं

असताींनाही कदनषठ असभयींता ग् ब भरती ितक्रयंमध्यं सन १९९८ च्या दनयमाींनस
ु ारच दनतसनय
घंतला ाहं , हं ही खरं ाहं काय,

(४) असल्यास, राज्यात लाखो प्वी र असभयींतं बंरोजगार ाहं त, हं ही खरं ाहं काय,
(५) असल्यास, या प्वी र असभयींताना न्याय ्ं ण्याकररता शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली
वा करण्यात यंत ाहं ,
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) होय, हं खरं ाहं.
(२) होय, हं खरं ाहं .
(३) सावसनजदनक बाीं काम र्वभाग व पा्बीं ारं र्वभाग (जलसींप्ा र्वभाग) अींतगसनत कदनषठ
असभयींता (थापत्य) या प्ावर सर संवंनं दनयक्
ु ती करण्याबाबत संवािवंशन दनयम सावसनजदनक
बाीं काम र्वभाग, शनासन अध सच
ु ना, न्नाींक ०१.०१.१९९८ अन्वयं र्वनहत करण्यात ालं

ाहं त. स्र संवािवंशन दनयम शनासनास सींर्व ानाच्या कलम ३०९ अन्वयं ि्ान करण्यात
ालंल्या

अध कारानुसार

तयार

करण्यात

ालं

ाहं त

राबर्वण्यात यंत ाहं .

त्यानस
ु ार

स्र

भरती

(४) व (५) िचसलत दनयमानुसार कदनषठ असभयींता प्ासाठी प्वी ारक व प्र्वका

ितक्रया
ारक या

्ोन्ही उमं्वाराींसाठी वंगवंग ं को्ं राखीव ठं वलंलं ाहं त. सध्याची भरती ही प्वीका
ारकाींच्या

कोट्यातील

असल्यानं

त्यासाठी

प्वी ारक

पात्र

नाहीत.

प्वी ारक

व

प्र्वका ारकाींचं संवािवंशन दनयम वंगवंग ं ाहं त. तसंच थापत्य असभयाींत्रत्रकी प्र्वका ारक

राज्य लोकसंवा ायोगाच्या/केंनद्रय ायोगाच्या पररक्षंसाठी पात्र ाहं त. त्याींना संवंच्या अनंक
सीं ी उपलब्

ाहं त.

(६) िश्न उद्ावत नाही.

___________

रोहनेर (ता.ररळी) येथील तारगव्हहान बांधारा ननधी अभावी अरण
ू ासनवस्थेत असल्याबाबत
(४३)

५२८०९ (२८-०४-२०१६).

श्री.ार. टी. दे शमुख (माजलगाांव) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांरदा

(१) पोहनंर (ता.पर ी) यंथील तारगव्हान बीं ारा (गो्ावरी नन्वरील) दन ी अभावी २००६
पासन अपतासनवथंत ाहं , हं खरं ाहं काय,

र्व.स. १९३ (35)
(२) असल्यास स्रील बीं ारा पुतसन करण्यासाठी तकती दन ीची ावश्यकता ाहं व स्र
कामासाठी दन ी उपलब्

करुन ्ं ण्यासाठी शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत

ाहं ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२९-०६-२०१६) :(१) नाही.
(२) तारगव्हात बीं ाऱयाचं काम पतसन करण्यासाठी रु. ८१.६३ को्ीींची ावश्यकता ाहं .
अथोपायाची ्थती व ससींचन िकल्पावरील गींत
ु वतकीचा अरामक्रम र्वचारात घंऊन िकल्पास
दन ी उपलब्

करण्यात यंईल.

(३) िश्न उद्ावत नाही.
___________
ववदभसन व मराठवाड्यातील ससांचन प्रिल्राची िामे असणा्या ससांचन वविास
महामांडळाांना सुधाररत प्रशासिीय मान्टयता समळण्याबाबत
(४४)

५२९०१ (२९-०४-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला रूव)सन :

सन्माननीय जलसांरदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मा.राज्यपालाींच्या

न्नाींक

१०

माचसन,

२०१५

रोजी

च्या

दन्ं शनानुसार

र्व्भसन

व

मराठवाड्यातील ससींचन िकल्पाची कामं असताऱया ससींचन र्वकास महामींड ाींना सु ाररत
िशनासकीय मान्यतंचं अध कार शनासनानं न्लं ाहं त, हं खरं ाहं काय,

(२) सु ाररत िशनासकीय मान्यतंबाबतची ितक्रया गदतमान करण्यासाठी र्वनहत कंलंल्या
कायसनवाहीसाठी कालमयासन्ा दन्श्चत करण्यात यावी, तसंच िकल्पाींचा िा ान्यक्रम ठरवन
कायसनवाही करावी असं सुध््ा दन्े शन ाहं त, हं खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, र्व्भसन ि्ं शनातील खारपात पटय
प ात मोडत असलंल्या अकोला ्जल्हयातील
एकत ७ ससींचन िकल्पाींचं काम सु ाररत मान्यतं अभावी िलींत्रबत ाहं , हं ही खरं ाहं काय,

(४) असल्यास, उक्त ससींचन िकल्पाींना सु ाररत िशनासकीय मान्यता सम ण्याबाबत शनासनानं
कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.
(३) नाही. िकल्पाींना अथसनसींकल्पीय तरतु्ीच्या मयासन्ंत मींजर िशनासकीय मान्यता/सु ारीत
िशनासकीय मान्यता पंक्षा अध क खचसन करण्याकरीता वं ोवं ी सक्षम तरावर मींजुरी ्ं ण्यात
ाल्यामु ं िकल्पाींची कामं सु ारीत िशनासकीय मान्यता अभावी रखडलंली नाहीत.
(४) िश्न उद्ावत नाही.
(५) िश्न उद्ावत नाही.
___________

र्व.स. १९३ (36)
नगररररषद व नगररांचायत क्षेत्रात राहणा्या शेतिरी व शेतमजुराांना
रोजगार हमी योजनेअांतगसनत जॉब िाडसन दे ण्याबाबत

(४५)

५३००३ (२८-०४-२०१६).

डॉ.अननल बोंडे (मोशी) :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील नगरपररी् व नगरपींचायत क्षंत्रात राहताऱया शनंतकरी व शनंतमजरु ाींना रोजगार

हमी योजना अींतगसनत जॉब काडसन ्ं ण्यात यंतं परीं तु मनरं गा अींतगसनत या शनंतकऱयाींना व
शनंतमजुराींना जॉब काडसन ्ं ण्यात यंत नाही, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, मनरं गा अींतगसनत जॉब काडसन न न्ल्यामु ं या शनंतकरी शनंतमजुराींना कामापासन

वींधचत रहावं लाग नयं यासाठी या क्षंत्रातील शनंतकरी व शनंतमजुराींना मनरं गा अींतगसनत जॉब काडसन
्ं ण्यात यावं अशनी मागती स्र लोकिदतदन ीींनी न्नाींक ९ जानंवारी, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास मा.मींत्री, रामामर्वकास व रोजगार हमी योजना याींच्याकडं कंली, हं खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, यासीं्भासनत शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मांड
ु े (०९-०६-२०१६) :(१) व (२) होय, हं खरं ाहं .

(३) व (४) केंद्रीय कायदयानुसार महात्मा गाीं ी राषरीय रामामीत रोजगार हमी योजना “क” वगसन
नगर पररी्ं ला लाग नाही. यातव महात्मा गाीं ी राषरीय रामामीत रोजगार हमी योजनंमध्यं

“क” वगसन नगर पररी्ं चा समावंशन करण्यासाठी केंद्र शनासनाकडं पाठपुरावा करण्यात ाला
असता, केंद्र शनासनानं अनक्र
ु मं न्. १३/८/२०१५ व न्.४/९/२०१५ च्या पत्रान्वयं “क” वगसन नगर

पररी्/ नगर पींचायत क्षंत्रात तसंच 'ब' वगसन नगर पररी् हद्दीमध्यं महात्मा गाीं ी राषरीय
रामामीत रोजगार हमी योजनंची अींमलबजावती करतं शनक्य नसल्याचं क र्वलं ाहं .

तथार्प, सदया ज्या काही रामामपींचायतीींचं क्षंत्र नगर पररी्/नगर पींचायत क्षंत्रात

रुपाींतररत झालं ाहं. अशना रुपाींतररत नगर पररी्/नगर पींचायत क्षंत्रात पवीचीच म्हतजंच
मनरं गाची जॉब काडसन वापरण्याबाबत तसंच जी कामं महात्मा गाीं ी रारामारोहयो अींतगसनत सुरु

ाहं त ती कामं राज्य रोहयोमध्यं वगसन करुन सुरु ठं वण्याबाबतच्या न्.२१ मं, २०१५ च्या
पत्रान्वयं सचना ्ं ण्यात ालंल्या ाहं त.

___________
अमरावती डीस्रीक्ट बार असोससएशनच्या रदाधधिा्याांना ननधीबाबत
(४६)

५३१३९ (१४-०३-२०१६).

श्री.सां्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय ननयोजन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अमरावती

बार

असोससएशनन

याींना

लायब्ररीकरीता

५०,०००

हजाराचा

दन ी

ाम्ार थादनक र्वकास कायसनक्रम सन २०१४-१५ अींतगसनत शनासनाकडन मींजर झाला ाहं , हं
खरं ाहं काय,

र्व.स. १९३ (37)
(२) असल्यास, अमरावती डीरीक्् बार असोससएशननच्या प्ाध काऱयाींना स्रह दन ीबाबत
्जल्हा दनयोजन अध कारी, अमरावती याींच्याकडं र्वचारता कंली असता ्जल्हा दनयोजन
अध काऱयाींनी त्याींच्याशनी अस्य व उध्््पतं वातसनलाप करुन त्याींचा अपमान कंल्याचं माहं
डडसेंबर, २०१५ मध्यं वा त्या्रम्यान दन्शनसननास ालं ाहं , हं ही खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, उक्त्ा िकरती चौकशनी करण्यात ाली ाहं काय,
(४) असल्यास, चौकशनीनस
ु ार मींजर दन ी बार असोससएशननला न ्ं ण्याची कारतं काय ाहं व
बार असोससएशनन प्ाध काऱयाींशनी उध्््पतं वागतन करताऱया ्जल्हा दनयोजन अध काऱयाींवर
कोतती कारवाई करण्यात ाली वा यंत ाहं ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०४-२०१६) :(१) नाही, सन २०१५-१६ मध्यं १३ बार असोससएशननच्या

लायब्ररीींकरीता िदत लायब्ररी ५०,०००/- िमातं एकत ६,५०,०००/- कतका दन ी मींजर करण्यात
ालंला ाहं .
(२)

(३)

व

(४)

ाम्ार

थादनक

र्वकास

कायसनक्रमाींतगसनत,

सवसनसमावंशनक

मागसन्शनसनक

सचनाींनुसार, बार असोससएशनन लायब्ररीकरीता मींजर दन ी, िमुख ्जल्हा व सत्र न्याया ीशन
याींच्याकडं न्ला जातो. स्र िकरती, अमरावती डीरीक्् बार असोसशनएशननचं प्ाध काऱी

याींनी, ्जल्हा दनयोजन अध कारी अमरावती, याींच्याकडं र्वचारता कंली होती. त्याींचं समा ान
न

झाल्यानं

्जल्हा

दनयोजन

अध कारी

अमरावती,

याींच्यार्वरूध््

तक्रारीचं

दनवं्न

्जल्हाध कारी अमरावती याींना न्लं. त्यासीं्भासनत अप्पर ्जल्हाध कारी, अमरावती याींनी
न्लंल्या चौकशनी अहवालावरुन व नों्र्वलंल्या मतानुसार, ्जल्हा दनयोजन अध कारी,

अमरावती, याींनी यंताऱया नागररकाींना सौजन्याची वागतक दयावी व लोकसंवकाच्या भावनंतन
काम करावं अशनी समज ्ं ण्यात ालंली ाहं .
(५) िश्न उदवभवत नाही.
___________
वधासन ्जल्ह्यातील ्जल्हा वावषसनि योजनेिरीता अनतररक्त ननधी मांजरू िरण्याबाबत
(४७)

५३१६६ (१४-०३-२०१६).

श्री.समीर िुणावार (नहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (रनवेल) :

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) व ासन ्जल्हा वार्ीसनक योजनंच्या िारुप ाराखड्यातील २०१६-१७ या वीासनकरीता १८८ को्ी
४५ लाख रुपयाींची मागती करण्यात ाली त्यापैकी ८८ को्ी ४१ लाख मींजर करण्यात ालं
असन पालक मींत्री याींनी १०० को्ीच्या अदतररक्त दन ीची मागती कंल्याचं माहं र्ंब्रुवारी,
२०१६ च्यासुमारास दन्शनसननास ालं, हं खरं ाहं काय,

(२) असल्यास, शनासनानं व ासन ्जल्हयातील ्जल्हा वार्ीसनक योजनंकरीता अदतररक्त १००
को्ीच्या मागती मींजर करण्याबाबत कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?

र्व.स. १९३ (38)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०४-२०१६) :(१) व (२) व ासन ्जल्हयाचा ्जल्हा वार्ीसनक योजना
(सवसनसा ारत) सन

२०१६-१७ चा िारुप ाराखडा तयार करण्याकरीता शनासनानं तात्पुरत्या

वरुपात रु. ८८.४१ को्ीची कमाल ाधथसनक मयासन्ा क र्वली होती. सन २०१६-१७ चं ्जल्हा

दनयोजन ससमतीनं मींजर कंलंलं िारुप ाराखडं अींदतम करण्यासाठी मा.मींत्री (दनयोजन) याींच्या
अध्यक्षतंखाली र्वभागदनहाय राज्यतरीय बैठकाींचं ायोजन करण्यात ालं. न्. ८.०२.२०१६
रोजी राज्यतर बैठकीमध्यं व ासन ्जल्हयानं उपरोक्त रु. ८८.४१ को्ीचा ाराखड्याबरोबर रु.
१०० को्ीच्या अदतररक्त मागतीचा समावंशन करुन रु. १८८.४५ को्ीच्या ाराखड्याचं
सा्रीकरत कंलं. स्र सा्रीकरत व त्यानी
ु ींगानं कंलंली

वाढीव दनयतव्ययाची मागती

र्वचारात घंऊन ्जल्हा वार्ीसनक योजना (सवसनसा ारत) सन २०१६-१७ साठी व ासन ्जल्हयासाठी
रु. १४३.०६ को्ी कतका दनयतव्यव अींदतमत: मींजर कंला ाहं .
(३) िश्न उद्ावत नाही.
___________
नहांगणघाट (्ज.वधासन) येथील लालनाला प्रिल्रात गेलेल्या जसमनीचा
शेति्याांना मोबदला समळण्याबाबत
(४८)

५३३८१ (०३-०५-२०१६).

श्री.समीर िुणावार (नहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (रनवेल) :

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

(१) नहींगतघा् (्ज.व ासन) यंथील लालनाला िकल्पात गंलंल्या अनंक शनंतकऱयाींच्या जसमनीचा
त्याींना अदयापपयसनत मोब्ला सम ाला नाही, हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, शनंतकऱयाींना त्याींच्या जसमनीचा मोब्ला ्ं ण्यासाठी शनासनानं कोतती कायसनवाही
कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. धगरीष महाजन (२७-०६-२०१६) :(१) नाही.
लालनाला िकल्पाकरीता व ासन ्जल्हयातील समुद्रपर तालुक्यातील १३४६.९३ हं . खाजगी

जमीनीपैकी १३४२.६३ हं . जमीन सींपान्त करण्यात ालंली असन, त्यासाठीचा अींदतम
दनवाडयानुसार मोब्ला रु. २६.२३ को्ी सींबींध त भसींपा्न अध कारी याींचंकडं ्ं ण्यात ालंला
ाहं . उवसनररत ४.३० हं. जमीनीचं भसींपा्न सर

खरं ्ीनं करण्याची कायसनवाही क्षंत्रत्रय तरावर

सुरु ाहं .

भसींपा्न कायदयाचं कलम-१८ अींतगसनत ्ाखल कंलंल्या एकत १५१ एलएसी न्वाती

न्यायालयीन िकरताींपैकी न्यायालयीन दनकालाींिमातं ८९ िकरतात रु. ४.३५ को्ी वाढीव
मोब्ला

सींबींध त

भ ारकास

न्यायालयामार्सनत

्ं ण्यात

ालंला

ाहं .

५५

न्यायालयीन

िकरतात मा. न्वाती न्यायालयानं न्लंल्या दनकालार्वरुध्् मा. उच्च न्यायालयात अपील
करण्यात ाल्यामु ं न्यायालयीन दन्े शना नस
ु ार वाढीव मोब्ला रु.२.५४ को्ी मा. उच्च

न्यायालयात भरता करण्यात ालंला ाहं . ७ िकरतं मा. न्वाती न्यायालयात सुरु असुन
अदयाप दनकाल लागलंला नाही.

र्व.स. १९३ (39)
(२) िश्न उद्ावत नाही.
(३) िश्न उद्ावत नाही.

___________

्जल्हा ननयोजन मांडळािडे रामामीण रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीिररता
ननधीची ाधथसनि तरतूद िरण्याबाबत

(४९)

५३३८८ (२८-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश ाबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय ननयोजन

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील रामामीत भागातील रत्याींकररता दन ीचं र्वतरत ्जल्हा दनयोजन ससमतीम न
करण्यात यंत,ं हं खरं ाहं काय,
(२) असल्यास, रामामीत भागातील रत्याींकररता अत्यल्प िमातात दन ी ्ं त असल्यानं
रत्याींची ्रु वथा झाली ाहं , हं खरं ाहं काय,

(३) असल्यास, ्जल्हा दनयोजन मींड ाकडं रामामीत रत्याींच्या ्रु
ु तीसाठी दन ीची तरत्
करण्याकररता शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०६-२०१६) :(१) होय, हं खरं ाहं.
(२)

तं

(४)

्जल्हा

वार्ीसनक

योजना

(सवसनसा ारत)

म ील

“रामासमत

रतं

र्वकास

व

मजबुतीकरत” या ्जल्हातरीय योजनंच्या नवीन कामाींसाठी ्जल्हा दनयोजन ससमतीकडन
उपलब्

दन ीच्या मयासन्ंत दन ी न्ला जातो. तसंच स्र रत्याींच्या ्रु
ु तीसाठी रामाम र्वकास

र्वभागाकडन योजनंतर योजना (Non-Plan) दन ी उपलब्

दन ीच्या मयासन्ंत ्ं ण्यात यंतो.

रामासमत रतं ्रु
ु तीसाठी सम तारा दन ी अत्यल्प ठरतो ही बाब खरी असली तरी रामाम
र्वकास र्वभागानं या ियोजनासाठी पुरंसा दन ी ्ं तं ावश्यक ाहं .

तसंच ्जल्हा वार्ीसनक योजनंतील “रामासमत रतं र्वकास व मजबत
ु ीकरत” व “कतर

्जल्हा रतं र्वकास व मजबुतीकरत” या ्जल्हातरीय योजना सीं्भासनत भौगोलीक क्षंत्र,
तालुका दनहाय दन ी वा्प क. र्वर्व

बाबीींच्या अनुीींगानं दनकी, मागसन्शनसनक सचना या बाबत

ोरतात्मक शनासन दनतसनय दनगसनसमत करण्याचा िताव शनासनाच्या र्वचारा ीन ाहं.
___________

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रामामीण रोजगार हमी योजनेअांतगसनत िायसनरत असणा्या रामाम रोजगार
(५०)

सेविाांना रामामरांचायतमये ननयसमत िमसनचा्याप्रमाणे सामावन
ू घेण्याबाबत

५३४२१ (२८-०४-२०१६).

श्री.गोवधसनन शमासन (अिोला र्श्चम), श्री.रणधीर सावरिर

(अिोला रूव)सन , अॅड.ािाश फुांडिर (खामगाांव), श्री.राजदद्र राटणी (िारां जा) :

सन्माननीय

रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाीं ी राषरीय रामामीत रोजगार हमी योजनंअींतगसनत कायसनरत असताऱया रामाम
रोजगार संवकाींना तकमान वंतन ्ं वुन रामामपींचायतीमध्यं दनयसमत कमसनचाऱयािमातं सामावन
घंण्याबाबत माहं र्ंब्रुवारी, २०१६ च्या दतसऱया ाठवडयात शनासनाकडं दनवं्न न्लं , हं खरं
ाहं काय,

र्व.स. १९३ (40)
(२)

असल्यास,

स्र

रामाम

रोजगार

संवकाींना

तकमान

वंतनाच्या

ा ारावर

मान न

्ं ण्याबाबतची मागती कंलंली ाहं , हं ही खरं ाहं काय,
(३) असल्यास, उक्त मागण्याींवर शनासनानं कोतती कायसनवाही कंली वा करण्यात यंत ाहं ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारतं काय ाहं त ?
श्रीमती रांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) रामाम रोजगार संवकाींचं मान न न्नाींक १/३/२०१४ च्या शनासन दनतसनयान्वयं सु ारीत
करण्यात ालं असन, तं पुढीलिमातं ाहं त.
अ.क्र.

वार्ीसनक मनुषय न्वस

१

१००० मनुषय न्नापयंत

२

१००१-२००० मनुषय न्वस

३

अकुशनल खचासनची ्क्कंवारी
६%

अ) पनहल्या १००० मनषु य न्वसाींसाठी

६%

ब) १००१-२००० मनुषय न्वसपयंत

४%

२००० पंक्षा अध क मनुषय न्वस
अ) पनहल्या १००० मनुषय न्वसाींसाठी

६%

ब) १००१-२००० मनुषय न्वसपयंत

४%

क) २००१ मनषु य न्वसाींनींतर
स्रचं

मान न

झालंल्या

कामावरील

२.२५%
मजुरीच्या

खचासनवर

ा ाररत

असल्यानं,

रामामपींचायत व यींत्रतंमध्यं मजरु ीवर होताऱया खचासनच्या िमातात रामाम रोजगार संवकाींच्या

मान नात वाढ होत असतं. योजनंच्या कामाचं वरुप पाहता रामाम रोजगार संवकाींचं काम अ सन
वं

वरुपाचं ाहं ाखत त्याींना कतर कामं करण्याचीही मभ
ु ा ाहं . त्यामु ं त्याींना ्रमहा

मान न ्ं ण्याचा िश्न उद्ावत नाही.

मा.सवोच्च न्यायालयानं मागील ्रानं (Back Door) भरती करण्यात यंऊ नयं या
न्लंल्या दनतसनयाच्या अनी
ु ींगानं सामान्य िशनासन र्वभागाच्या न्नाींक १९/११/२००३ व न्नाींक

२५/०८/२००५ च्या पररपत्रकान्वयं सचना ्ं ण्यात ाल्या ाहं त. त्याअनुीींगानं रामाम रोजगार
संवकाींना शनासन संवंत सामावन घंता यंतार नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शनासकीय मध्यवती मुद्रतालय, मुींबई.

