
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि ०२ जुल,ै २०१९ / आषाढ ११, १९४१ (शिे) 
  
(१) महसलू, सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 

उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम), 
सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 

(३) मदत ि पनुिवसन मांत्री 
(४) पशसुांिधवन, दगु्धवििास ि मत््यवििास मांत्री 
(५) फलोत्पादन मांत्री  
(६) िृषी मांत्री 

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

प्रश्नाांची णिूण सांा या - ६० 
------------------------------------- 

  
परभणी येथील ररलायन्स िां पनीच्या अिैध गौण खननज उत्खननाबाबत 
  

(१) * ४६८७१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) ररलायन्स जियो कीं पनीने केलेल्या गौण खननि उत्खनन गरैव्यवहार 
प्रकरणी कीं पनीकडून रुपये २६ को्ीींचा दींड वसलू करण्याबाबतच े आदेश 
जिल्हाधिकारी, परभणी याींनी माहे िुल-ैऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररलायन्स कीं पनीकडून दींड वसलू करण्यासाठी महाराषर िमीन 
महसलू अधिननयम १९६६ च्या ननयमाप्रमाणे सवव कारवाई करण्यात यावी 
अशी मागणी परभणी येथील सामाजिक कायवकत ेयाींनी अप्पर मखु्य सधचव, 
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महसलू याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी 
ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररलायन्स जिओ 
कीं पनीकडून आधथवक दींड वसलू करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ररलायन्स जियो इन्फो कॉम.लल., या कीं पनीस गौण 
खननिाच्या अविै उत्खननापो्ी रुपये २५,९५,६३,७५०/- इतक्या दींडाच्या 
रक्कमेच े आदेश जिल्हाधिकारी, परभणी याींनी ददनाींक ०७/०८/२०१८ रोिी 
पारीत केले आहेत. 
(२) अशी बाब ननदशवनास आली नाही. 
(३) जिल्हाधिकारी, परभणी याींचे ददनाींक ०७/०८/२०१८ रोिीच ेआदेश तसेच 
सदर रक्कम वसलूीबाबतच्या तहलसलदार, परभणी याींच्या ददनाींक 
२२/१०/२०१८ रोिीच्या नो्ीसच्या अींमलबिावणीस अपर ववभागीय आयकु्त, 
औरींगाबाद याींनी कीं पनीने या ववरोिात त्याींचकेड े दाखल करण्यात आलले्या 
अवपलामध्ये ददनाींक ३०/१०/२०१८ रोिी स्थधगती ददली आहे. सद्य:जस्थतीत 
सदर अपील प्रकरण अपर ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचेकड े
ननणवयासाठी प्रलींबबत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

खारघर टोलनाक्याची रक्िम ठेिेदारािडून िसूल िरण्याबाबत 
(२) * ४७६९२ प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननिेत तटिरे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.जयांत पाटील, श्री.सभुाष 
र्ाांबड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सायन-पनवेल महामागाववरील खारघर ्ोलनाक्याचा ठेका माहे डडसेंबर, 
२०१८ पासनू मे.डी.आर. सवववसेस या कीं पनीला ददलेला असनू, गेल्या तीन 
मदहन्याींपासनू ्ोल वसलुीची कोट्यविीची रक्कम शासनाकड ेभरली नसल्याने 
याबाबत ठेकेदारास वारींवार नो्ीशी बिावल्यानींतरही ्ोलची रक्कम 
शासनाकड े िमा करण्यात आली नसल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बँक हमीच्या १० को्ीच्या रकमेपेक्षाही अधिक थकबाकी 
ठेकेदाराकड ेअसल्याने ननववदेतील अ्ीींचा भींग केल्याचा ठपका ठेवत ्ोलचा 
ठेका रद्द करण्याची नो्ीस सावविननक बाींिकाम ववभागाने ठेकेदाराला 
बिावली, मात्र त्यास प्रनतसाद न देता ठेकेदाराने ्ोल वसलुी सरुूच ठेवली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक २७ माचव, २०१९ रोिी सदर ठेकेदारावर कारवाई करुन 
्ोलनाका ताब्यात घेण्यासाठी ववभागाचे अधिकारी ्ोलनाक्यावर गेले असता, 
ठेकेदाराने कारवाईला दाद न ददल्याने शासनाच्या अधिकारी/कमवचायायाींना 
कारवाईववना परत यावे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू ठेकेदाराकडून देय असलेली ्ोलवसलुीची रक्कम वसलू 
करण्याबाबत तसेच सदरहू ठेकेदारावर कारवाई करुन ्ोलनाका बींद 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) मे.डी.आर. सवववसेस याींना देण्यात आलेले कीं त्रा् रद्द करण्यात आले असनू 
ददनाींक २/०४/२०१९ रोिी पथकर नाक्याच्या ताबा घेण्यात आलेला आहे. 
 प्रस्ततु प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार लवाद गठीत 
करण्यात आला असनू लवादाची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील बोगस बबयाणे विके्रत्याांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३) * ४७५६३ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात बोगस बी.्ी. बबयाणे व कृषी सादहत्य ववक्री होत 
असनूही याकड ेकृषी ववभागातील अधिकारी दलुवक्ष करीत असल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१९ च्या नतसयाया सप्ताहात ननदशवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बी.्ी. बबयाण्याींची कोणतीही चाचणी बीि गणु 
ननयींत्रकाींकडून होत नसल्याने या बोगस बी.्ी. बबयाण्याींच्या ववक्रीमध्ये 
गरैव्यवहार होत असल्याची बाब ननदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ जिल््यात 
बोगस बी.्ी. बबयाणाींची ववक्री करणायाया ववके्रत्यावर तसेच, सदर 
गरैव्यवहाराकड े दलुवक्ष करणायाया कृषी ववभागातील अधिकायायाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) यवतमाळ जिल््यात अनधिकृत/ बोगस बी.्ी. कापसू 
बबयाणे व कृषी सादहत्याची ववक्री होत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये ननदशवनास आलेली नाही. तथावप, िून, २०१९ मध्ये यवतमाळ 
जिल््यात केलले्या तपासणीत ४ दठकाणी अनधिकृत/ बोगस बी.्ी. कापसू 
बबयाणाींची ववक्री होत असल्याचे ननदशवनास आलेले आहे.  
(२) व (३) यवतमाळ जिल््यातील घा ी्ंिी, पाींढरकवडा, राळेगाव व वणी या 
चार दठकाणी गणु ननयींत्रण भरारी पथकाद्वारे िाडी ्ाकून एकूण ३१७ 
अनधिकृत कापसू बबयाणाींची पाकी्े िप्त करण्यात आली असनू सदर 
बबयाणाींची रक्कम रुपये २,३५,८७५/- इतकी आहे. या सींदभावत सींबींधिताींववरुध्द 
पोलीस स््ेशनमध्ये ४ प्रथम खबरी अहवाल दाखल केले आहे. तसेच, सदर 
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बबयाणाींचे नमनेू तपासणीकरीता कें द्रीय कापसू सींशोिन प्रयोगशाळा, नागपरू 
येथे पाठववण्यात आलेले आहेत. यवतमाळ जिल््यात अनधिकृत बबयाणे, खत े
व कक्कनाशके याींची ववक्री होऊ नये यासाठी १७ भरारी पथकाींची स्थापना 
करण्यात आलेली आहे. जिल््यातील परवानािारक बबयाणे ववक्री कें द्रातनू 
बबयाणे ननरीक्षकाींमाफव त बबयाणाींचे ५५७ नमनेू तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत 
पाठववण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सुक्ष्म शसांचन योजनेंतगवत शतेिऱयाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(४) * ४६८८२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सभुाष र्ाांबड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सकु्ष्म लसींचन योिनेंतगवत शतेकया याींना देण्यात येणाया या 
दठबक, तषुार सींचाचे रुपये ४०० को्ीहून अधिक अनदुान प्रलींबबत असल्याच े
ददनाींक १४ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यावषी २ लाख ३९ हिार ७३९ शतेकया याींनी या योिनेसाठी 
ऑनलाईन नोंदणी केली असनू माहे माचव अखेर प्रत्यक्षात ५४ हिार ६५६ 
शतेकया याींच्या अिाी ची तपासणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या सवव अिाी ची तपासणी करुन, त्यापो्ी 
आवश्यक ननिीची तरतदू करुन उक्त योिनेपासनू वींधचत रादहलेल्या 
शतेकया याींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े : (१) पवुवसींमती प्राप्त सकु्ष्म लसींचन सींचाची उभारणी करुन 
अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या १,७७,१७७ शतेकयायाींपकैी १,५३,००३ 
शतेकयायाींच्या बँक खात्यावर अनदुानाची रक्कम रुपये ३५३.२८ को्ी 
पीएफएमएस प्रणालीद्वारे िमा करण्यात आली आहे.  
(२) व (३) २,३९,८६६ पात्र अिवदाराींपकैी १,७७,१७७ अिवदाराींनी सवव 
कागदपत्राींची पतुवता करुन अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. 
अनदुानासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या अिवदाराींपकैी १,७४,०७६ अिवदाराींची 
मोका तपासणी करण्यात आली असनू उववररत ३,१०१ अिवदाराची मोका 
तपासणी करण्याची कायववाही सरुु आहे. 
 मोका तपासणी केलेल्या परींत ुअनदुान अदा न केलेल्या तसेच मोका 
तपासणी न झालेल्या शतेकयायाींची मोका तपासणी करुन अनदुानाची रक्कम 
अदा करण्याची कायववाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

डहाणू ि तलासरी (जज.पालघर) ि भातसा धरण क्षेत्रात  
अत्याधनुनि भूिां पमापन यांत्रणा बसविण्याबाबत 

  

(५) * ४६८२९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ा िाजा बेग, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हु्नबानू 
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल भोसले, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) डहाणू व तलासरी (जि.पालघर) पररसरामध्ये माहे नोव्हेंबर-डडसेंबर, २०१८ 
मध्ये तसेच माहे एवप्रल-मे, २०१९ मध्ये भकूीं पाचे िक्के लागनू घराींना तड े
पडून घराींची पडझड झाल्याने नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िुींदलवाडी (ता.डहाणू, जि.पालघर) या गावात भकूीं पाच े
सवावधिक िक्के बसले असनू गावातील आश्रमशाळेची वगवखोली पडल्यामळेु 
तथेील ववद्याथी कापडाच्या तींबमुध्ये लशक्षण घेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर भकूीं पाचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने प्रा.रवी लसन्हा 
याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती गठीत केली आहे, सलमतीने अहवाल सादर 
केला आहे काय, 
(४) असल्यास, भकूीं पप्रवण क्षते्रात ९ दठकाणी भकूीं पमापन यींत्र े बसववण्यात 
येवनूही भकूीं पाचा अचूक कें द्रबब ींद ू शोिण्यात यींत्रणा अपयशी ठरली आहे, 
तसेच भातसा िरण क्षते्रातील खडी, लाहे व वाशाळा येथे सन १९८४ मध्ये 
बसववण्यात आलेली भकूीं पमापन यींत्र ेदेखभाल दरुुस्तीअभावी कालबा्य झाली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भकुीं पामळेु बाधित 
झालेल्याना मदत देण्याबाबत तसेच सदरील नतनही भकूीं पमापन यींत्रणाींची 
देखभाल दरुुस्ती करुन यादठकाणी गिुरातच्या ितीवर अत्यािुननक 
भकूीं पमापक यींत्र े बसवनू खबरदारीची उपाययोिना म्हणून कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) अींशत: खरे आहे. 
 भकूीं पमापन यींत्रामळेु भकूीं पाचा कें द्रबब ींद ू िुींदलवाडी पररसरात 
असल्याबाबत ननजश्चत झाल.े 
(५) भकूीं पाच्या िक्क्यामळेु प्रभाववत क्षेत्रातील नागरीक घराबाहेर ननवारे करुन 
राहत आहेत. शासनाने प्रभाववत क्षते्रामध्ये िान्य परुवठा वेळोवेळी केला आहे. 
 
 
 



8 

 भकूीं पाच्या िक्क्याींची पाहणी करण्याकरीता भारतीय हवामान खात,े 
नवी ददल्ली येथील तज्ाींच्या द्मने डहाणू व तलासरी या तालकु्याची पाहणी 
केली. तसेच नॅशनल जिऑग्राकफक ररसचव इजन्स््ट्यू् , हैद्राबाद याींची द्म 
डहाणू तालकु्यात कायवरत आहेत. भकूीं प प्रवण क्षते्रात ९ दठकाणी भकूीं पमापक 
यींत्र ेबसववण्यात आली आहेत. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पांचमहाल जजल्हा सहिारी दधू उत्पादि सांघाला अनुदान न देण्याबाबत 
  

(६) * ४६५१९ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमररशभाई पटेल : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१५९६५ ला ददनाांि ११ णवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गिुरात राज्यातील “अमलू” या राज्य सींघाच्या अधिपत्याखालील 
पींचमहाल जिल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघाने (गोध्रा जिल्हा पींचमहल) 
(पींचामतृ डअेरी) रुपये १२७ को्ीींचे अनदुान लमळावे असा प्रस्ताव सन २०१६ 
मध्ये महाराषर शासनास सादर केलेला असनू त्यानसुार गिुरात राज्याच्या 
सदर दिू सींघाला अनदुान देण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन असल्याचे 
ददनाींक १ माचव, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाचे स्वरुप काय आहे व महाराषरातील अनेक दिू 
सींस्था अनदुानाअभावी आधथवक अडचणीत असताना त्याींना अनदुान 
देण्याऐविी उक्त अमलू सींस्थेस अनदुान देण्याची बाब ववचारात घेण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, गिुरातमिील पींचमहाल दिू सींघाला अनदुान न देण्याबाबत 
दगु्िववकास आयकु्तालय तसेच मींत्रालयातील नकारात्मक शरेे डावलनू ही 
अनदुान देण्याच ेप्रयत्न सरुु असल्यामळेु महाराषर राज्यातील दिू सींघामध्ये 
नारािी ननमावण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गिुरातमिील 
पींचमहाल दिू सींघाला अनदुान न देण्याबाबत कोणता ननणवय घेतला आहे 
काय, त्याचे स्वरुप काय आहे व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) कें द्र परुस्कृत राषरीय कृषी ववकास योिनेंतगवत 
पींचमहाल जिल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघ, गोध्रा, गिुरात या सींघाचा 
५०% अनदुान तत्वावर रुपये १२७ को्ी अथवसहाय्याचा प्रस्ताव आयकु्त, 
दगु्िव्यवसाय ववकास कायावलयामाफव त शासनास प्राप्त झाला आहे हे खरे 
आहे.  
(२) सदर सींघाच्या प्रस्तावात एमआयडीसी, तळोिा, ता.पनवेल, जिल्हा 
रायगड येथे ७.५ लक्ष लल्र दगु्ि प्रकल्पाचे ववस्तारीकरण १३ लक्ष लल्र 
प्रनतददन करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रकल्प अहवालात अींतभूवत आहे.  
 सन २०१४ मध्ये राषरीय कृषी ववकास योिनेंतगवत कें द्र शासनाने 
ननगवलमत केलेल्या मागवदशवक सचूनाींनसुार सहकारी दिू सींघाींना राज्य प्रकल्प 
छाननी सलमती व राज्य प्रकल्प मींिूरी सलमती या दोन सलमत्याींनी ददलेल्या 
मान्यतनेींतर अथवसहाय्य देण्यात येत.े पींचमहल सहकारी दिू सींघाचा प्रस्ताव 
अद्यावप उपरोक्त दोन्ही सलमत्याींसमोर ठेवण्यात आलेला नाही.  
(३) पींचमहाल जिल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघ, गोध्रा, गिुरात या सींघाच्या 
अथवसहाय्याच्या प्रस्तावाबाबत अद्यावप कोणताही ननणवय झालेला नसल्याने 
प्रश्नामध्ये नमदू केल्यानसुार वस्तजुस्थती नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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नांदरुबार, अमरािती ि गडधचरोली या भागातील  
माता ि बालमतृ्यू रोखण्याबाबत 

  

(७) * ४६४९८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार, मेळघा् व गडधचरोली या आददवासी व डोंगराळ भागातील 
मदहलाींची प्रसतूी घरी होत असल्याने माता व बालमतृ्यचूे प्रमाण वाढल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माता व बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी कें द्र व राज्य शासनाच्या 
माध्यमातनू राबववण्यात येणायाया ववववि योिनाींच्या अींमलबिावणीतील 
त्रु् ीींमळेु कोट्यविी रुपये खचव होऊनही सरुक्षक्षत माततृ्वाचे उदद्दष् साध्य होत 
नसल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घरी झालेल्या प्रसतूीमळेु गेल्या वषवभरात ककती माता व 
नविात लशशूींचा मतृ्य ूझाला आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नींदरुबार, मेळघा् व गडधचरोली या आददवासी व डोंगराळ 
भागातील माता व बालमतृ्य ू रोखण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सवव गरोदर माताींची सरुक्षक्षत प्रसतूी होण्यासाठी शासनातफे प्रिानमींत्री 
सरुक्षक्षत माततृ्व अलभयान, प्रिानमींत्री मात ृवींदना योिना, िननी लशश ुसरुक्षा 
योिना राबववण्यात येतात. यामळेु राज्यातील सींस्थात्मक प्रसतूीचे प्रमाण ९९ 
्क्के इतके आहे. 
(३) सन २०१८-१९ मध्ये आददवासी व डोंगराळ भागातील जिल््यातील घरी 
झालेल्या प्रसतूीची सींख्या. 
 



11 

जिल्हा घरी प्रसतुी मातामतृ्य ू नविात बालमतृ्य ू
नींदरुबार ४९६७ ९ ४२६ 
अमरावती १५२३ ४ ३०९ 
गडधचरोली ९५४ ० ६१ 
  

हे बालमतृ्य ू िन्मत: कमी विन, अपयुाया ददवसाची प्रसतूी, 
न्यमुाननया व िींतसुींसगव इ. कारणामळेु झालेले आहेत. 
(४) मातामतृ्य ू रोखण्यासाठी शासनातफे गरोदरपणातील सींपणूव तपासणी व 
उपचार, सींस्थात्मक प्रसतूी, प्रिानमींत्री सरुक्षक्षत माततृ्व अलभयान, प्रिानमींत्री 
मात ृ वींदन योिना, िननी लशश ुसरुक्षा, िननी सरुक्षा योिना राबववण्यात 
येतात.  
 बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी ननयलमत लसीकरण, नविात काळिी कक्ष, 
नविात जस्थरीकरण कक्ष, ववशषे नविात काळिी कक्ष, एचबीएनसी व 
इन््ेलसफाईड एचबीएनसी, िीवनसत्व “अ” व िींतनाशक मोदहम, बाल उपचार 
कें द्र, पोषण पनुववसन कें द्र, राषरीय बाल स्वास्थ कायवक्रम, मानव ववकास 
कायवक्रमाींतगवत तज्ाींमाफव त माताींची व बालकाींची तपासणी व उपचार, 
नवसींिीवनी कायवक्रमाींतगवत माततृ्व अनदुान योिना, भरारी पथकामाफव त 
आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बठैक योिना इ. कायववाही करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयाांना श्त्रकक्रयेसाठ   
लागणारे सादहत्य पुरविण्याबाबत 

  

(८) * ४७८८५ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ा िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आरोग्य ववभागाच्या जिल्हा रुग्णालय व वदै्यककय लशक्षण व 
सींशोिन ववभागाच्या अींतगवत वदै्यककय महाववद्यालयाींशी सींलग्न 
रुग्णालयाींमध्ये शस्त्रकक्रयेसाठी वेगवेगळ्या ११६ प्रकारच्या सादहत्याचा परुवठा 
आवश्यक असतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील बहुताींश रुग्णालयात शस्त्रकक्रयेसाठी लागणारी सईु 
आणण दोरा, हॅण्डग्लोव्ि, बँडिे, प्लास््र म्ेरीयल इत्यादी सादहत्याचा अभाव 
असल्यामळेु शस्त्रकक्रया रखडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रुग्णालयाींना शस्त्रकक्रयेसाठी लागणारे सादहत्य परुववण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 हाफकीन बायो-फामावस्यु् ीकल्स कॉपो.लल. याींचेमाफव त १०९ तद्नषुींधगक 
उपभोग्य वस्त ू व ११४ सजिवकल सादहत्याींचे परुवठा आदेश देण्यात आल े
असनू त्यापकैी ७० त े ८० ्क्के बाबीींचा परुवठा झालेला आहे. आवश्यक 
सादहत्य स्थाननकस्तरावर घेण्याची परवानगी ददली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील शा्त्री नदीिरील  
साििाच ेिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(९) * ४६६०० श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कारभा्ले चमवकारवाडी त ेअणदेरी दरम्यान (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) 
शास्त्री नदीवर तात्परुता साकव (फु्ब्रीि) असनू तो िीणव व िोकादायक 
झालेला असनू कारभा्ले येथ े प्राथलमक शाळा, ग्रामपींचायत, प्राथलमक 
आरोग्य कें द्र व पोस्् ऑफीस, रेशन दकुान इत्यादी असल्यामळेु अणदेरी 
ग्रामस्थाींना कारभा्ले येथे रोि ये-िा करावी लागत असनू ववद्यार्थयाी नासधु्दा 
याच साकवावरुन ये-िा करावी लागत आहे, रुग्णाींना घेऊन िाण्यासाठी काही 
वेळा डोलीचा सधु्दा वापर करावा लागतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारभा्ल े येथे िाण्यासाठी एस.्ी. व इतर वाहतकुीने 
सींगमेश्वर, अींत्रवली मागे िाण्यासाठी १५ कक.मी. अींतर िावे लागत असनू हा 
रस्ता खधचवक व वेळ घेणारा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननमवल ग्रपु ग्रामपींचायत कारभा्ले या ग्रपु ग्रामपींचायतीने 
अणदेरी कारभा्ले दरम्यान शास्त्री नदीवर वाहतकुीचा पलू बाींिण्याबाबत 
ठराव मींिूर करुन रत्नाधगरी जिल्हा पररषदेकड े ददनाींक ७ िून, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच सदर साकव ककती कालाविीत बाींिून पणूव 
होईल, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) याबाबतचा ठराव प्राप्त नाही. 
(४) व (५) सदर कामास साकव दरुुस्ती सन २०१७-१८ मध्ये रुपये ४.१५ लक्ष 
इतक्या ककींमतीस मींिूरी प्राप्त असनू सद्य:जस्थतीत साकवाचे काम 
प्रगतीपथावर आहे.  
 

----------------- 
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बोरगाि ग्रामपांचायत (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील आरोग्य 
शशबबरामध्ये मुदत सांपलेली औषधे वितरीत िेल्याबाबत 

  

(१०) * ४६६४० श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बोरगाव ग्रामपींचायत (ता.खालापरू, जि.रायगड) हद्दीतील सोंडवेाडी येथे 
रवववार ददनाींक २१ एवप्रल, २०१९ रोिी एका सामाजिक सींस्थेने आयोजित 
केलेल्या आरोग्य लशबबरामध्ये आददवासी रुग्णाींना विैता मदुत सींपलेली 
औषिे ववतरीत केल्याची बाब ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सामाजिक सींस्थावर कारवाई करण्याची मागणी 
आददवासी समािाने वदै्यकीय आरोग्य अधिकारी, खालापरू याींच्याकड े लेखी 
तक्रार देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 सदर लशबबरात दोन औषिे मदुत बा्य आढळली, परींत ुसदर औषिे 
ववतरीत करण्यात आली नव्हती. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 लेखी तक्रार प्राप्त नाही. तथावप, दरुध्वनीद्वारे तक्रार प्राप्त होताच 
घ्नास्थळी भे् देवनू वदै्यकीय अधिकारी, प्राथलमक आरोग्य कें द्र, चौक 
याींनी वनौषिी व सींशोिन व सींविवन प्रनतषठान, नाींगलेु ता.किवत या 
स्वयींसेवी सींस्थेच्या गाडीची तपासणी केली असता गाडीत दोन औषिाींची 
मदुत माहे माचव, २०१९ मध्ये सींपल्याचे आढळून आले असनू सदर प्रकरणी 
तालकुा आरोग्य अधिकारी, खालापरू याींनी ददनाींक २२/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये 
अन्न व औषि प्रशासनाकड े तसेच िमावदाय आयकु्ताींकड े लेखी तक्रार 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यात हायब्रीड अॅन्युईटी योजनेच्या िामात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
  

(११) * ४६८२१ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ा िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील १९६ दठकाणी हायब्रीड ॲन्यईु्ी योिनेतनू रस्त्याींची कामे 
केली िात असनू याच रस्त्यावर पनु्हा दसुयाया योिनेतनू कें द्रीय रस्त ेननिी, 
अथवसींकल्पीय योिनेत्तर ननिीतनू रस्त्याींची कामे दाखवनू कीं त्रा्दाराींना 
परस्पर देयके अदा केली िात असल्याचा प्रकार माहे माचव, २०१९ च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननदशवनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त काम े ही औरींगाबाद, कोकण व नालशक या प्रादेलशक 
ववभागात अधिक प्रमाणात झाली असनू याबाबतची तपासणी मखु्य 
अलभयींत्याींकडून केली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने परस्पर देयके अदा करणायाया सींबींधित दोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
(२) ददनाींक १४ फेब्रवुारी २०१९ रोिीच्या सधचव (रस्त)े याींच्या अिवशासकीय 
पत्रान्वये हायब्रीड ॲन्यईु्ी कामाच्या वावाची अन्य योिनेतील कामाच्या 
वावामध्ये जव्दरुक्ती झाली आहे ककीं वा कसे हे तपासण्याचे ननदेश ददले आहेत 
तसेच इतर योिनेतनू सरुु असलेल्या कामाींची देयके अदा केल्यानींतर त्याच 
कामाींची देयके हायब्रीड ॲन्यईु्ी योिनेतनू अदा होत नाहीत याबाबतची 
खात्री करण्याचे ननदेश ददले आहेत.  
(३) व (४) सावविननक बाींिकाम ववभागाच्या अन्य योिनेतनु कामाची देयके 
हायब्रीड ॲन्यईु्ी योिनेतनू देण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

 ----------------- 
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मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागावच्या िामात बाधधताांना  
भूसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(१२) * ४७३१२ आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सभुाष 
र्ाांबड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागव चौपदरीकरणाच्या कामात कुडाळ-लक्ष्मीवाडी 
येथील भसूींपाददत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना िलमनीचा मोबदला लमळाला 
नसल्याने ग्रामस्थानी चौपदरीकरणाचे काम बींद पाडल्याचे ददनाींक ८/०३/२०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-गोवा राषरीय महामागावसाठी रत्नाधगरी जिल््यातील पेढे 
व परशरुाम येथील इनामी िलमनी शासनाने सींपाददत केल्या असल्याने सदर 
िलमनीचा मोबदला कुळाींना लमळण्याववषयी शासनाकड ेबठैका झालेल्या असनू 
या इनामी िलमनीची ९० ्क्के भसूींपादन मोबदला कुळाींना व १० ्क्के 
इतराींना देण्याववषयी या बठैकाींमध्ये शासनामाफव त आश्वासीत करण्यात येऊन 
याबाबत कोणतीही कायववाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भसूींपादन झालेल्या 
प्रकल्पबाधिताींना त्याींच्या सींपाददत िलमनीचा मोबदला देण्याबाबत तसेच 
क्षेबत्रयस्तरावर सींबींधित कुळाींना िमीन अधिग्रहण मोबदला देण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) ददनाींक ०३/०६/२०१९ रोिी शासनस्तरावर झालले्या बठैकीतील 
ननदेशानसुार पेढे परशरुाम देवस्थान ववश्वस्त सलमती त्याींच्या ५० ्क्के 
मोबदल्याच्या रक्कमेतनू ४० ्क्के रक्कम (देवस्थान ववश्वस्त सलमतीला 
प्राप्त होणायाया रकमेच्या ८० ्क्के) सींबींधित वदहवा्दार/कुळाींस समवपवत 
करण्यास तयार असल्याने, तसे त्याींचेकडून लेखी कळववण्यात आल्यानींतर 
प्रस्ततु प्रकरणी पढुील कायववाही होणे अपेक्षक्षत आहे. 
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 त्याकरीता सद्य:जस्थतीत जिल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींनी ददनाींक 
१९/०६/२०१९ च्या पत्रान्वये अध्यक्ष पेढे परशरुाम देवस्थान याींना 
सींमतीबाबतचे प्रनतज्ापत्र मा.न्यायालयात सादर करणेबाबत आवश्यक 
कायववाही तातडीने करण्याची ववनींती केली आहे. 
(३) कुडाळ तालकु्यातील एकूण १८ गावाींमिील िमीन अींशत: सींपादन 
करण्यात आली असनू कुडाळ गावच्या रुपये ७,३५,००,५७८/- रकमेच्या 
ननवाड्यास ददनाींक २२/०५/२०१७ रोिी मान्यता प्राप्त झाली आहे.  
 त्यानसुार कुडाळ येथील १६१ खातदेाराींना नो्ीसा काढण्यात आल्या 
असनू त्यापकैी ज्या खातदेाराींनी मोबदला लमळण्यासाठीचे कागदपत्र (नो्ीस 
व बँकेचा तपशील) उपववभागीय अधिकारी, कुडाळ याींचकेड ेसादर केले आहेत, 
अशा सवव खातदेाराींना मोबदला अदा करण्यात आला असनू आिलमतीस  
रुपये ७,३५,००,५७८/- पकैी रुपये ६,३४,७४,५३६/- रक्कमेचा मोबदला वा्प 
करण्यात आला आहे. उववरीत खातदेाराींनी नो्ीस व बँक तपशील कागदपत्राींची 
पतूवता केल्यानींतर त्याींना मोबदला वा्प करण्याबाबतची कायववाही करण्यात 
येणार आहे. 
 परशरुाम व पेढे येथील सींपाददत केलेल्या िलमनीची मोबदला रक्कम 
रुपये ४३,७०,८१,७३६/- सक्षम अधिकारी, भसूींपादन धचपळूण याींनी मा.जिल्हा 
न्यायालय, रत्नाधगरी येथे िमा केली आहे. तथावप, सदर मोबदला वा्प हे 
प्रस्ततु दठकाणच े देवस्थान, मळू वदहवा्दार (खोत) व कुळ याींच्यातील 
मोबदला वा्पाच्या दहस्सेवारी ननजश्चतीबाबत कायववाही पणूव झाल्यावर होणार 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अशलबाग, िजवत ि खालापूर (जज.रायगड) येथील  
पशुिैद्यिीय दिाखान्याच्या दरुु्तीबाबत 

  

(१३) * ४६५८३ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अललबाग, किवत व खालापरू (जि.रायगड) येथील पशवुदै्यकीय 
दवाखान्याच्या एकूण ८ कामाींसाठी समुारे रुपये १ को्ीींच्या दरुुस्ती कामाींच्या 
ननववदा सावविननक बाींिकाम ववभागामाफव त मागववण्यात आल्या होत्या, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पशवुदै्यकीय दवाखान्याच्या दरुूस्ती कामाींसाठी 
कायवकारी अलभयींता, ववशषे बाींिकाम ववभाग, वरळी कायावलयामाफव त ददनाींक 
१६ ऑगस््, २०१८ रोिी ऑनलाईन ननववदा प्रलसध्द करण्यात आली असनू 
सदर ननववदा उघडण्याची तारीख ५ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी होती, मुींबईसह 
रायगड जिल््यातील काही ठेकेदाराींनी ववदहत कागदपत्राींसह ननववदा दाखल 
करण्यात आल्या होत्या, असे असताना ने् प्रॉब्लेमनींतर ताींबत्रक कारणे पढेु 
करीत सींपणूव ननववदा प्रकक्रया शासकीय ननयम डावलनू रद्द करण्यात आल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ददनाींक १६ ऑगस्् २०१८ रोिी मागववण्यात आलले्या     
८ ननववदाींपकैी एकही ननववदा, ननववदेतील अ्ी व शतीनसुार आवश्यक 
कागदपत्राींची पतूवता करीत नसल्याने सवव ननववदा रद्द करुन फेरननववदा 
ददनाींक ४/१/२०१९ रोिी मागववण्यात आल्या. फेरननववदेअींती प्राप्त झालेल्या 
पात्र ननववदाकाराींना कायावरींभ आदेश देण्यात आले असनू सद्य:जस्थतीत कामे 
प्रगतीपथावर आहे. 

----------------- 
  
निी मुांबईतील किनारपट्टीलगत गािाांमध्ये निीन जेट्टी उभारण्याबाबत 

  

(१४) * ४८०३४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईतील कोपरखैरणे येथील मच् छीमार बाींिवाींना मत् स् यव् यवसाय 
सबींधित कामाींसाठी (मच् छी सकुववणे, मालाची चढ-उतार करणे, बो् पाककी ग 
करणे व इतर सोयी सवुविा) िेट्टीची उभारणी करण्याबाबत शासनाकड े
पाठपरुावा करुनही जिल्हा ननयोिन ववभागाने तसेच मत्स्यव्यवसाय ववभागाने 
नवी मुींबईतील ककनारपट्टीलगत वसाहत असलेल्या कोळी समािाच्या 
गावाींमध्ये मासेमारीकरीता नवीन अत्यािनुनक िटे्टीची उभारणी केली 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, घणसोली, ददवा, तळवली, कोपरखैरणे, बोनकोड ेआणण ऐरोली 
इत्यादी दठकाणी मासेमारीकरीता नवीन अत्यािुननक पध्दतीची िेट्टी शासन 
ककती कालाविीत बाींिणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नवी मुींबईतील 
ककनारपट्टीलगत वसाहत असलेल्या कोळी समािाच्या गावाींमध्ये नवीन 
अत्यािुननक िेट्टीची उभारणी करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) कोपरखैरणे येथ ेिेट्टी बाींिण्याच्या कामाचे सवेक्षण करण्यात आल े
असनू सववस्तर अींदािपत्रके तयार करणेचे काम महाराषर मत्स्योद्योग 
ववकास महामींडळ, मुींबई याींचेमाफव त प्रगतीपथावर आहे. अींदािपत्रके तयार 
झाल्यानींतर या कामाचा प्रस्ताव कें द्र परुस्कृत सागरमाला योिनेंतगवत 
मान्यतसेाठी सादर करण्यात येईल. सन २०१८-१९ मध्ये घणसोली येथ े
मासळी सकुववण्याचा ओ्ा बाींिणे व वाशी येथ ेबो् याडव दरुुस्ती करणे ही 
कामे जिल्हा ननयोिन सलमतीमाफव त मींिूर करुन पणूव करण्यात आलेली 
आहेत. उववरीत दठकाणी अजस्तत्वातील वन िमीन व काींदळवन ववचारात 
घेऊन पढुील कायववाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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डॉ.बाळासाहेब सािांत िोिण िृषी विद्यापीठातील  
प्रिल्पग्र्ताांना नोिरीत आरक्षण देण्याबाबत 

  

(१५) * ४७९२३ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राहुरी (जि.अहमदनगर) कृषी ववद्यापीठाच्या ितीवर डॉ.बाळासाहेब सावींत 
कोकण कृषी ववद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत पन्नास ्क्के आरक्षण 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे ननदेश मा.कृषी मींत्री याींनी 
बठैकीदरम्यान ददल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्पग्रस्ताींना 
नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन ववभाग, 
शासन ननणवय, क्र.एईएम-१०८०/३५/१६-अ, ददनाींक २१ िानेवारी, १९८० मिील 
तरतदुीनसुार, प्रकल्पग्रस्ताींचा को्ा ५ ्क्के असनू त्या ५ ्क्के पकैी ५० 
्क्के म्हणिचे २.५ ्क्के पदे त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तीींमिून व 
उववररत २.५ ्क्के पदे अन्य प्रकल्पातील बाधित व्यक्तीींमिून भरण्याची 
तरतदू आहे. त्यानसुारच कायववाही करण्याच े ननदेश सवव कृषी ववद्यावपठाींना 
देण्यात आले होत.े त्यानसुार प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत 
कायववाही केली िात होती. तथावप, शासनाच्या सदर ननदेशाववरूध्द मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे दाखल झालेल्या रर् याधचका क्रमाींक 
१३३०/२०१४ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने अमींलबिावणी खाली असलेल्या 
त्याच प्रकल्पबाधित व्यक्तीच्या नामननदेलशत उमेदवारापकैी कमीत कमी    
५ ्क्के व िास्तीत िास्त ५० ्क्के पयी त उमेदवाराींना ग् “क” व ग् “ड” 
मिील पदावर आरक्षण देण्यात यावे, असे आदेश ददनाींक २९/१०/२०१५ रोिी 
ददले आहेत. 
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 मा.न्यायालयाच्या प्रस्ततु आदेशाचा राज्यातील इतर प्रवगाववर होणारा 
व्यापक पररणाम ववचारात घेता मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर 
न्यायननणवयाववरूध्द मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली येथे SLP No. 
०१७५९७-०१७६०० Diary no. १०५१४/२०१७ दाखल करण्यात आले असनू 
सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद प्रादेशशि विभागात मनोरुग्णालय िायावजन्ित िरण्याबाबत 
  

(१६) * ४६८९३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात औरींगाबाद ववभाग वगळता सवव ववभागामध्ये प्रादेलशक 
मनोरुग्णालय कायवरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा्ी रुग्णालयात बाहयरुग्ण ववभागात मदहन्याला समुारे 
३००० मनोरुग्णाींची तपासणी होत असनू त्यासाठी फक्त १५ खा्ा राखीव 
असनू खा्ाींची सींख्या कमी असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत ेव आधथवक भदुी ड 
सहन करुन रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात िावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील बया याच ददवसापासनू औरींगाबाद प्रादेलशक ववभागात 
मनोरुग्णालय सरुु करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मानलसक आिारावर 
तात्काळ उपचार लमळण्यासाठी औरींगाबाद ववभागात प्रादेलशक मनोरुग्णालय 
कायवरत करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. ठाणे, पणेु, रत्नाधगरी व नागपरू ्या ४ 

दठकाणी प्रादेलशक मनोरुग्णालय आहेत.  
(२) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व सवोपचार रुग्णालय, औरींगाबाद येथ े

मनोववकृती शास्त्र ववभागात १५ खा्ा कायावजन्वत आहेत. यादठकाणी २-३ हिार 

रुग्णाींना उपचार सेवा परुववण्यात येत.े  
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(३) हे खरे आहे. 
(४) औरींगाबाद ववभागातील सवव जिल््यामध्ये जिल्हा मानलसक आरोग्य 
कायवक्रम राबववण्यात येत आहे. आींबिेोगाई येथे १०० खा्ाींचे वधृ्दत्व आरोग्य 
व मानलसक आरोग्य कें द्राकरीता ददनाींक ०६/०६/२०१९ च्या शासन ननणवयान्वये 
पदननलमवती करण्यात आली आहे. औरींगाबाद ववभागात मनोरुग्णालय स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू शासन मान्यता घेण्याची कायववाही 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगोली जजल््यात गोरेगाांि तालुक्याची ननशमवती िरण्याबाबत 
  

(१७) * ४७३०५ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जिल््यातील गोरेगाींव तालकुा ननलमवतीचा प्रश्न अनेक वषावपासनू 
शासनाकड े मींिूरीअभावी प्रलींबबत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दहींगोली जिल््यातील 
गोरेगाींव तालकुा ननलमवती करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशा आशयाचे ददनाींक २७/०६/२०१७ रोिीचे ननवेदन 
शासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) तालकुा ननलमवतीच े ननकष ठरववण्याबाबत गठीत केलेल्या सलमतीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालाची तपासणी करुन तालकुा 
ननलमवतीबाबत ननकष ननजश्चत करण्याकामी िोरणात्मक ननणवय घेण्याच्या 
दृष्ीने प्रस्ताव मींबत्रमींडळाच्या मान्यतसेाठी सादर करण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 
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 तालकुा ननलमवती ही एक मोठी आधथवक व प्रशासकीय प्रकक्रया आहे. 
त्यानषुींगाने ववववि पलै ू तपासनू त्यासींदभावत िोरण ननजश्चत झाल्यानींतर 
प्रकरणपरत्वे नवीन तालकुा ननलमवतीसींदभावत उधचत ननणवय घेण्याच ेसींकजल्पत 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुिुटबन (ता.र्री, जज.यितमाळ) येथे शासिीय  
ग्रामीण रुग्णालय ननमावण िरण्याबाबत 

  

(१८) * ४६७५७ श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकुु्बन (ता.झरी, जि.यवतमाळ) आददवासी बहुल गावात शासकीय 
ग्रामीण रुग्णालय नसल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असनू येथ े ग्रामीण 
रुग्णालय होण्यासाठी ग्रामस्थ व लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २/०१/२०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मकुु्बन आददवासी बहुल गावात शासकीय ग्रामीण रुग्णालय 
ननलमवतीबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 मकुु्बन येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्रामाफव त आरोग्य सवुविा परुववल्या 
िात आहेत. 
 सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिारीत िोड बहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायववाही आरोग्य सेवा सींचालनालयस्तरावरुन सरुु असनू मकुु्बन 
येथे ग्रामीण रुग्णालय सरुु करण्याबाबतच्या मागणीच्या ननकषानसुार    
िोड-बहृत आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची कायववाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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बबरांजनी (ता.दहमायतनगर, जज.नाांदेड) येथील  
तलाठ्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१९) * ४७२७६ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बबरींिनी (ता.दहमायतनगर, जि.नाींदेड) येथील तलाठ्याने उींचेगाव 
(हदगाव) येथे कायवरत असताना वारसाच्या नावाने फेरफार लावतो अस े
साींगनू एका शतेकयायाकडून रुपये १९ हिाराची लाच घेऊन कामे केली 
नसल्याने उक्त शतेकयायाने दहमायतनगर तहलसल कायावलयात नायब 
तहलसलदाराींच्या केबबनमध्ये तलाठ्यास मारहाण केल्याचे ददनाींक १७/१२/२०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाचखोर तलाठ्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशवनास आली नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

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

मुांबई ि दक्षक्षण मुांबईतील जजमखान्याांच्या भाडपेट्टय्ाच े 
नुतनीिरण िरण्याबाबत 

  

(२०) * ४७५९६ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील अनेक जिमखाने ववषशेत: दक्षक्षण मुींबईत असलेल्या ९ 
जिमखाना चालकाींनी शासनाकड ेअधिमलू्य भरलेला नसनू त्याींचे भाड ेकरारही 
सींपषु्ात आले असल्याने प्रशासनाने सदर जिमखान्याींना नो्ीस बिावल्या 
आहेत तसेच जिमखाना, क्लबमध्ये महानगरपाललका अधिकाया याींकडून 
कारवाई ्ाळण्यासाठी आिीवन सदस्यत्व घेतले िात असनू अशा प्रकारे 
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सदस्यत्व घेणाया या अधिकाया याींवर कारवाई करण्याची मागणी सववपक्षीय 
नगरसेवकाींनी माहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर जिमखान्याींकडून रेडीरेकनर दराच्या दहशोबाने १० ्क्के 
भाड े येणे अपेक्षक्षत असतानाही त्याींच्याकडून फक्त १ ्क्का भाड ेआकारले 
िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) शासन ननणवय, क्र.िमीन-२५१२/०८/प्र.क्र.५१/ि-२, 
ददनाींक २३/०६/२०१७ अन्वये शासकीय िलमनीवरील जिमखान्याींच्या 
भाडपेट्टय्ाचे नतुनीकरण करण्याबाबतचे िोरण ननजश्चत करण्यात आलेले आहे. 
मुींबई शहर जिल््यातील ९ जिमखान्याींचा भाडपेट्टा करार सींपषु्ात आला 
असनू सदर िोरणानसुार सींबींधित जिमखान्याींना भाडपेट्टा नतुनीकरणाच्या 
अनषुींगाने नो्ीसा देण्यात आल्या आहेत. ९ पकैी ८ जिमखान्याींनी भाडपेट्टा 
नतुनीकरण करण्याकरीता देय असलेल्या रकमेचा भरणा केलेला आहे. उववरीत 
१ जिमखान्याबाबत वसलूीची कायववाही जिल्हाधिकारी कायावलयामाफव त 
करण्यात येत आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ददनाींक ७ माचव, २०१९ रोिी झालले्या 
सभेत एका प्रस्तावावरील चचेदरम्यान काही नगरसेवकाींनी महानगरपाललकेच े
काही अधिकारी कारवाईची लभती दाखवनू जिमखाने/क्लब ्याींच्याकडून 
सदस्यत्व लमळवत असल्याचा उल्लखे करुन अशाप्रकारे सभासदत्व 
लमळववलेल्या अधिकाया याींची चौकशी करण्याची मागणी केली असे ननदशवनास 
आले आहे. 
(२) व (३) उक्त नमदू शासन ननणवय, ददनाींक २३/०६/२०१७ मिील 
तरतदुीींनसुार भाडपेट्टय्ाने देण्यात आलेल्या शासकीय िलमनीवरील 
जिमखान्याींचे क्षते्रफळाच्या आिारावर “अ”, “ब” व “क” अशा प्रकारे वगीकरण 
करण्यात आलेले असनू अशा जिमखान्याींच्या भाडपेट्टय्ाचे नतुनीकरण 
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करताना शासकीय िलमनीींचे वावषवक भईूभाड े ददनाींक ०१ िानेवारी, २०१७ 
पासनू वावषवक मलू्य दर तक्त्यातील त्या िलमनीींच्या ककींमतीच्या १०% 
रकमेवर “अ”, “ब” व “क” वगीकरणाखालील जिमखान्याींसाठी अनकु्रमे उक्त 
रकमेच्या १%, ०.५% व ०.२५% दराने आकारण्याबाबत िोरण ववदहत 
करण्यात आले आहे. सदर िोरणानसुार उपरोक्त वसलुीची कायववाही करण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे मत््यव्यिसाय  
वििास जेटी बाांधण्याबाबत 

  

(२१) * ४७८०९ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४१८०५ ला ददनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हणे (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) बींदरावर मत्स्यव्यवसाय ववकास िे् ी 
बाींिण्याबाबत पाि-पींढरी पररसरातील सींस्थामाफव त गेल्या २५ त े ३० 
वषाी पासनू शासनाकड े लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हणे पाि-पींढरी येथे मत्स्यव्यवसाय ववकास िे्ी नसल्याने 
येथील मजच्छमाराींना मलुभतू सोयी सवुविाींच्या समस्याींना सामोरे िावे लागत 
असनू जिववतहानी व ववत्तहानी झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र परुस्कृत सागरमाला योिनेंतगवत हणे येथील मत्स्यबींदर 
ववकलसत करण्याबाबतचा रुपये २८५.३२ को्ी रकमचेा प्रस्ताव कें द्र शासनास 
ददनाींक १३/०४/२०१८ रोिी सादर करण्यात आला असनू सदर प्रस्तावास 
मान्यता लमळाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हणे पाि-पींढरी येथ े
मत्स्यव्यवसाय ववकास िे्ी बाींिण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कें द्र शासनास मत्स्यबींदराच्या ववकास कामाींची यादी ददनाींक १३/०४/२०१८ 
रोिीच्या पत्रान्वये सादर केली आहे. यामध्ये हणे मत्स्यबींदर बाींिकामाची 
अींदाजित ककींमत रुपये २८५.३२ को्ी दशवववण्यात आली आहे. कें द्र 
शासनाकडून अद्याप त्यास मान्यता लमळालेली नाही. 
(४) महाराषर मत्स्योद्योग ववकास महामींडळ, मुींबई याींचेमाफव त सागरमाला 
योिनेंतगवत ८ मत्स्यबींदरे व १६ मासळी उतरववण्याचे कें द्राचे सवेक्षण व 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत सल्लागाराींची नेमणूक केलेली 
असनू सवेक्षणाच े काम पणूव झालेले आहे. सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. सल्लागाराकडून अींदाि पत्रके, नकाश ेव 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर कें दद्रय मत्स्यकी त्वती 
अलभयाींबत्रकी सींस्था, बेंगलरु व कें द्र शासनाकड े मींिरूीसाठी सादर करण्यात 
येतील.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िृषी विभागाांतगवत मदृ ि जलसांधारणाांच्या  
िामाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(२२) * ४६७७४ श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ा िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृषी ववभागाींतगवत मदृ व िलसींिारणात रुपये २५ को्ीींचा 
गरैव्यवहार झाल्याने २९ अधिकारी/कमवचाया याींवर फौिदारी गनु्हे दाखल 
करण्याचे आदेश कृषी सधचव श्री.एकनाथ डवले आणण कृषी आयकु्त श्री.सहुास 
ददवसे याींनी माहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गरैव्यवहाराची चौकशी स्वतींत्रपणे लोकायकु्ताींनी स्वत:हून सरुु 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, फौिदारी गनु्हे दाखल होण्याच ेआदेश देऊन काही कालाविी 
होऊनही गनु्हे दाखल न केल्यामळेु गरैव्यवहाराच्या चौकशी सलमतीच ेप्रमखु 
तत्कालीन उपसींचालक श्री.आबासाहेब साबळे याींनी आत्मदहनाचा इशारा ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित अधिकारी/ 
कमवचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःजस्थती काय 
आहे ? 
 
डॉ.अननल बोंड े : (१) होय, सन २०१०-११ मध्ये सोलापरू जिल््यातील 
मींगळवेढा व मोहोळ तालकुा कृषी अधिकारी कायावलयाींतगवत मदृ व 
िलसींिारणाच्या कामाींमध्ये झालेली अननयलमतता व अपहार झाल्याची 
शक्यता ववचारात घेऊन या प्रकरणातील सवव सींबींधित अधिकारी/ 
कमवचायायाींववरुध्द फौिदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबत ददनाींक १५/१०/२०१८ 
च्या पत्रान्वये आयकु्त (कृषी) याींना आदेश देण्यात आले आहेत. 
(२) व (३) होय. 
(४) या प्रकरणी २९ अधिकारी/कमवचायायाींववरुध्द पोलीस स््ेशन, मींगळवेढा येथ े
एफ.आय.आर. क्र. ०१५६, भारतीय दींड सींदहता १८६० अींतगवत कलम ४०३, 
४०९, ३४ अन्वये ददनाींक ०१/०४/२०१९ रोिी फौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. तसेच दोषी अधिकारी/कमवचायायाींववरुध्द महाराषर नागरी सेवा 
(लशस्त व अपील) ननयम, १९७९ मिील ननयम ८/१२ नसुार ददनाींक 
१७/०२/२०१७ च्या ज्ापनान्वये ववभागीय चौकशी सरुु करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

िाल्हेर (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील िारखान्यात रासायननि द्रव्य 
शमसळून सुगांधी अगरबत्ती विक्री िरीत असल्याबाबत 

  

(२३) * ४६८०३ श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) काल्हेर (ता.लभवींडी, जि.ठाणे) येथील कारखान्यात अगरबत्तीसाठी 
लागणारा कच्चा माल चीनमिून आयात करुन ववववि सगुींिी रासायननक 
द्रव्याींत लमसळून सपु्रलसध्द बँ्रडने त्याची ववक्री सगुींिीत अगरबत् ती म्हणून 
होत असल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे कृषी अधिकारी व घरगतुी कक्कनाशक ननयींत्रण 
सींघाच्या अधिकाया याींनी काल्हेर येथील ’’डडवाईन प्रग्नेंसीस’’ कारखान्यावर 
ददनाींक १५/०३/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास छापा ्ाकून लाखो रुपयाींचा 
मदु्देमाल िप्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े : (१) होम इन्सेक्् कीं रोल असोलसएशन याींचेकडून तक्रार 
प्राप्त झालेली आहे. 
(२) यासींदभावत, होम इन्सेक्् कीं रोल असोलसएशनने आयकु्त (कृषी) याींच्याकड े
केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने, कृषी ववभाग व होम इन्सेक्् कीं रोल 
असोलसएशनचे प्रनतननिी याींच्या सींयकु्त पथकाने ददनाींक १२/०३/२०१९ रोिी 
डडवाईन प्रग्नेंस, काल्हेर, लभवींडी, जि.ठाणे येथील कीं पनीवर गोपनीय पध्दतीने 
छापा ्ाकून साठवण व उत्पादन स्थळाची तपासणी केली. सदर दठकाणी  
१५ प्रकारच्या Incense Stick ची पाकी्े लमळून आली. सवव साठ्यामिून 
कक्कनाशके कायदा १९६८ व कक्कनाशक कायदा १९७१ नसुार नमनेु 
काढण्यात आले. सदरचे नमनेु Analytical Chemist Pesticide Residue 
Testing laboratory, Pune याींचेकड ेतपासणी करीता पाठववले. सदर १५ 
नमनु्याींचे तपासणी अहवाल प्राप्त झाले असनू सींबींधित उत्पादनामध्ये 
कक्कनाशकाचा अींश व रासायननक द्रव्ये आढळल े नाही. त्यामळेु मदु्देमाल 
िप्त करण्यात आललेा नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
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अमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्यात ्ियांचशलत  
पजवन्यमापि बसविण्याबाबत 

  

(२४) * ४८२२२ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) तालकु्यात महसलूी मींडळननहाय स्वयींचललत 
पिवन्यमापक बसववणेबाबत आवश्यक प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलींबबत 
असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलूी मींडळननहाय स्वयींचललत पिवन्यमापक बसववण्याबाबत 
आवश्यक िागा उपलब्ि असनूही सदरहू प्रस्ताव प्रलींबबत असण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अमळनेर तालकु्यात 
महसलूी मींडळननहाय स्वयींचललत पिवन्यमापक बसववण्याबाबत कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 िळगाींव जिल््यात महावेि प्रकल्पाींतगवत एकूण ८६ स्वयींचललत 
हवामान कें द्र बसववण्यात आले आहेत. त्यापकैी अींमळनेर तालकु्यात एकूण   
८ स्वयींचललत हवामान कें द्र बसववण्यात आलेले आहेत.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

नागपूर ि सािोली िृषी विज्ञान िें द्रात पात्र उमेदिाराना डािलून  
इतर शाखेच्या उमेदिाराांची ननिड िेल्याबाबत 

  

(२५) * ४८३०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठाशी सींलजग्नत असलेल्या नागपरू व 
साकोली येथील कृषी हवामान शास्त्रज्, कृषीशास्त्र व कृषी भौनतकशास्त्र 
पदाची िादहरात काढण्यात आली, परींत ु सींबींधित ववद्याशाखेतील पदवीिर 
असणाया या पात्र उमेदवाराींना डावलनू इतर शाखेच्या उमेदवाराींची ननवड 
करण्यात आल्याचे ददनाींक १२ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू व साकोली कृषी ववज्ान कें द्रात कृषी हवामान शास्त्रज् 
पदासाठी देण्यात आलेल्या िादहरातीत कृषी हवामान शास्त्रज्, कृषीशास्त्र व 
कृषी भौनतकशास्त्र शाखेतील िवळपास २५ पदवीिराींनी अिव केला असनू 
त्याींची लेखी परीक्षा व मलुाखती घेतल्या गेल्या परींत ुननवड सलमतीने ननकष 
व पात्रता डावलनू हवामानशास्त्र शाखेतील उमेदवाराींची ननवड न करता 
कृषीशास्त्र शाखेतील उमेदवाराींची ननवड केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े: (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप, डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी 
ववद्यापीठाींतगवत कृषी ववज्ान कें द्र साकोली येथील हवामान शास्त्रज् हे पद 
कीं त्रा्ी तत्वावर भरण्यासाठी नोडल ऑकफसर व प्रोग्राम कॉडड वने्र, कृषी 
ववज्ान कें द्र, साकोली, जि.भींडारा याींनी ददनाींक ०६/१०/१८ रोिी िादहरात ददली 
होती. िादहरातीमध्ये ददल्याप्रमाणे सदर पदाकरीता एकूण २७ पदवीिारकाींनी 
अिव सादर केले होत.े त्यापकैी ७ पदवीिारकाींचे अिव शकै्षणणक पात्रतते अपात्र 
ठरल्यामळेु रद्द करण्यात येऊन उववररत २० पदवीिारकाींचे आवेदन अिव मींिूर 
करण्यात आले. 
 भारतीय कृषी अनसुींिान पररषद, नवी ददल्ली याींनी ददलेल्या 
ननकषानसुार एम.एस.सी कृषी हवामान शास्त्र/हवामान शास्त्र/कृषी ववद्या/ 
भौनतकशास्त्र या ववषयात पदव्यतु्तर पदवी हा ननकष असल्याने कृषी ववद्या 
या ववषयात पदव्यतु्तर पदवीिारण करणायाया पात्र उमदेवाराींची ननवड 
करण्यात आली आहे. 
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 नागपरू येथील कृषी हवामान शास्त्रज् या पदाची िादहरात कें द्रीय 
कापसू सींशोिन कें द्र याींचेमाफव त देण्यात आली होती. कें द्रीय कापसू सींशोिन 
कें द्र, नागपरू हे भारतीय कृषी अनसुींिान पररषद, नवी ददल्ली याींच्या 
अखत्याररत येत असल्याने येथील पदभरती प्रकक्रया त्याींचेमाफव त राबववण्यात 
आली आहे. त्यामळेु डॉ.पींिाबराव देशमखु कृषी ववद्यापीठाकडून पदाची 
िादहरात काढण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांजनगाि-दयावपूर–मूनतवजापूर राज्य महामागव र्त्याच्या  
दतुफाव निीन िकृ्ष लािण्याबाबत 

  

(२६) * ४८३०१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल््यातील अींिनगाव-दयावपरू-मनूत विापरू राज्य महामागव क्रमाींक 
२८२ रुीं दीकरणासाठी रस्त्याच्या दतुफाव उभी असलेली दहरवीगार महाकाय 
ललींबाच्या हिारो वकृ्ष तोडण्यात येणार असल्याच े माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत सावविननक बाींिकाम ववभागाने वन ववभागाला 
प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य महामागव क्रमाींक २८२ च्या रस्त्याच्या दतुफाव असलेली 
झाड ेतोडण्यात येणार असल्याचा फायदा घेऊन तालकु्यात अविै वकृ्षतोड होत 
असल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्य महामागव रस्त्याच्या दतुफाव वकृ्षतोडीच्या बदल्यात नवीन वकृ्ष 
लावण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
 अींिनगाव-दयावपरू-मनुत विापरू राज्यमागव क्र. २८२ हा रस्ता अमरावती 
व अकोला या जिल््यातनु िातो. सदर रस्त्याचे रुीं दीकरणासह सिुारणा करणे 
हे काम हायब्रीड ॲन्यईु्ी अींतगवत मींिूर असनू रुीं दीकरणाचे काम सरुु 
करण्यात आलेले आहे. या रस्त्याच्या दतुफाव असलेली वकृ्ष रुीं दीकरणात येत 
असल्यामळेु तोडणे आवश्यक आहे.  
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) सदर रस्त्याच्या दतुफाव असलेल्या वकृ्षतोडीच्या बदल्यात नतन प् नववन 
वकृ्ष लावण्याबाबत कायववाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िधाव जजल््यातील चारा टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२७) * ४८३४९ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विाव जिल््यातील अधिकाया याींच े ननयोिनबध्द कायवक्रम व िोरण 
नसल्याने तसेच चारा, बबयाणाींचा वेळेत परुवठा शतेकया याींना उपलब्ि न 
झाल्याने जिल््यात चारा ी्ंचाई ननमावण होऊन ७५ हिार िनावराींवर 
उपासमारीची वळे आली असल्याचे ददनाींक १०/०५/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विाव जिल््यात चारा ी्ंचाई दरू करण्याबाबत कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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बीड जजल््यातील गोदािरी नदीपात्रात अिैध िाळू उपसा 
िरणाऱयाांविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२८) * ४८४२८ श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी नदीपात्रात अविै वाळू उपसा करणायायाींववरुध्द िप्तीची कारवाई 
करुन रुपये ४ को्ी ८६ लाख रुपयाींची दींड वसलुी ददनाींक १० मे, २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास जिल्हाधिकारी, बीड याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू व पोलीस ववभागाने समुारे ३२५ वाळू माकफयाींववरुध्द 
कारवाया केल्या असनू प्रत्यक्षात केवळ ७ प्रकरणातच गनु्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उववररत वाळू माकफयाींववरुध्द गनु्हे दाखल करुन कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) बीड जिल््यात गौण खननिाचे अविै 
उत्खनन व वाहतकू रोखण्यासाठी उपववभाग व तालकुास्तरावर भरारी पथके 
ननमावण करण्यात आली आहेत. सदर पथकाींमाफव त बीड जिल््यात सन  
२०१८-१९ या कालाविीत वाळूचे अविै उत्खनन व वाहतकूीच्या ३२५ प्रकरणी 
कारवाई करुन रुपये ४.८६ को्ी इतकी दींडात्मक रक्कम शासनिमा करण्यात 
आली असनू १७ प्रकरणात गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
 माहे एवप्रल व म,े २०१९ मध्ये वाळूच्या अविै उत्खनन व 
वाहतकूीच्या ४७ प्रकरणाींमध्ये रुपये ९५.९४ लक्ष इतकी दींडात्मक रक्कम 
शासनिमा करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबईत िामगार विमा योजनेच ेदिाखाने ि औषधाांची  
दिुाने सुरु िरण्याबाबत 

  

(२९) * ४८९६१ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कामगार ववमा योिनेतील समुारे दीड हिाराींहून अधिक छो्े 
दवाखाने व छोट्या दवाखान्याींसह योिनेच्या प्रमखु सहा रुग्णालयाींना औषि 
परुवठा करणारी समुारे साड े सहाश े औषिाींची दकुाने बींद झाल्याची बाब 
ददनाींक ४ मे, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून ववमा योिनेचा परतावा वेळेवर न लमळणे, 
कामगार ववमा योिनेचे काडव बींद होणे, औषिाींची उपलब्िता नसणे या 
कारणामळेु ववमा योिनेच्या लाभापासनू कामगार व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना 
वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुींबईतील गरि ू कामगाराींसाठी कामगार ववमा योिनेच े दवाखाने 
आणण औषिाींची दकुाने सरुु करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 समुारे ३० वषाी पवुी राज्य कामगार ववमा योिनेंतगवत दीड हिार IMP 
व ८० registered chemist कायवरत होत.े तथावप, बदलत्या काळानसुार 
औद्योधगक पररजस्थतीमध्ये झालेल्या मोठ्या बदलाींमळेु मुींबईतील कॉ्न 
लमल्स व इतर कारखाने बींद होऊन काही कीं पन्या मुींबईच्या बाहेर गेल्या. 
त्यामळेु मध्यींतरीच्या काळात ववमािारकाींच्या सींख्येत घ् होऊन त्यानसुार 
वेळोवेळी आवश्यक त्या प्रमाणात ववमा वदै्यकीय व्यवसायीींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत मुींबईत ४२३ ववमा वदै्यकीय व्यवसायी 
IMP आणण ०६ registered chemist कायवरत असनू १२ सेवा दवाखान े
सधु्दा कायवरत आहेत. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्य कामगार ववमा महामींडळाने ऑनलाईन पो व्ल स्थावपत केल े
असल्यामळेु ववमा योिनेचा परतावा वेळेवर लमळत असनू काडव बींद होण्याच े
प्रकार सधु्दा होत नाहीत. हाफकीन महामींडळाकडून औषिी वेळेवर उपलब्ि न 
झाल्यामळेु ननमावण झालेला तु् वडा दरू करण्यासाठी राज्य कामगार ववमा 
महामींडळामाफव त चार मदहन्याींच्या औषिाींचा साठा उपलब्ि करुन घेण्याचा 
ननणवय घेण्यात आला आहे. 
(३) महाराषर राज्य कामगार ववमा सोसाय्ीमाफव त अनतररक्त IMP व 
chemist याींची ननयकु्ती करण्यात येणार असल्याने चौकशीचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
रत्नाधगरी जजल््यातील सहाय्यि आयुक्तासह परिाना अधधिारी  

याांना धमिीच ेपत्र शमळाल्याबाबत 
  

(३०) * ४९११९ अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल््यातील सहाय्यक आयकु्तासह परवाना अधिकारी याींना 
पसवसीन ने् नौकाींच्या ववरोिात कारवाई केली तर तमुचा कायवक्रम करु 
अशाप्रकारे एका अज्ात इसमाकडून ्पालाद्वारे िमकीचे पत्र लमळाले 
असल्याचे ददनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सहाय्यक आयकु्ताींनी याबाबतची तक्रार शहर 
पोललसाींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



37 

श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) पोलीस ववभागाकडून कारवाई सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

पाणजू (ता.िसई, जज.पालघर) येथे प्राथशमि 
आरोग्य िें द्र उभारण्याबाबत 

 

(३१) * ४९१४६ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाणिू (ता.वसई, जि.पालघर) येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्रासाठीच्या 
िागेसाठी २६ वषाी पवूी शासनाकडून रुपये ५ को्ीींची तरतदू करण्यात येऊन  
२ एकर िागेला मींिूरी देण्यात आली, तसेच सदर पाणिू गावातील िनतलेा 
वदै्यकीय उपचार लमळण्यासाठी प्राथलमक आरोग्य कें द्र स्थापन करण्याची 
मागणी अनेक वष ेस्थाननक ग्रामस्थ, ग्रामपींचायतीचे सरपींच करीत असल्याचे 
तसेच ‘समथवन’ सींस्थेने मा.सावविननक आरोग्य मींत्री, मा.आददवासी ववकास 
तथा पालकमींत्री (पालघर), प्रिान सधचव, सावविननक आरोग्य ववभाग तसेच 
आरोग्य सींचालकाींकड े ददनाींक २५/०३/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणिू भागातील नागररकाींना आरोग्य सोयी सवुविा 
लमळण्यासाठी त्यादठकाणच्या माती भरावासाठी कायावदेश काढण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती कालाविीत प्राथलमक आरोग्य कें द्राच्या कामाला सरुुवात 
करण्याचे अपके्षक्षत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाणि ूयेथे प्राथलमक 
आरोग्य कें द्र उभारण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 पाणि ू येथ े प्राथलमक आरोग्य पथकाच्या इमारतीचे बाींिकाम 
करण्याबाबत व प्राथलमक आरोग्य कें द्र उभारण्याकरीता नागररकाींकडून मागणी 
करण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) पाणिू (ता.वसई, जि.पालघर) येथे प्राथलमक आरोग्य पथक 
ग्रामपींचायतीच्या इमारतीत कायवरत आहे. प्राथलमक आरोग्य पथकाकरीता 
उपलब्ि झालेली िागा समदु्रालगतची असनू बाींिकामापेक्षा सींरक्षक लभींत व 
सपा्ीकरण करण्याचा खचव फार िास्त असल्याने पयावयी िागा उपलब्ि 
करुन घेण्याची कायववाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविरील खालापूर येथील 
भूखांड िाटपात अननयशमतता र्ाल्याबाबत 

  

(३२) * ४९१५३ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४४०३६ 
ला ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाववरील खालापरू तालकु्यातील सारसन आणण 
ठाणे न्हावे येथील रक ्लमवनस खािगीकरणाींतगवत ववस्तारीत करण्यासाठी 
महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाने ननववदेव्दारे देकार मागववल ेअसता 
मौिे सारसन आणण ठाणे न्हावे येथील रक ्लमवनस या सवुविेकरीता ज्या 
ननववदाकारास ननववदा प्राप्त झाल्या त्याने बनाव् अनभुवाचे प्रमाणपत्र व 
बनाव् ने्वथव सद व्कफके् महामींडळाकड े सादर केल्याने यासींबींिी 
महालेखापालाींच्या अहवालामध्ये आक्षेप घेण्यात येणे, तसेच ननववदेच्या अ्ी 
शती बदलनू मोठ्या प्रमाणावर अननयलमतता करुन २५ एकर एवढ्या प्रचींड 
क्षेत्रफळाचे भखूींड महामींडळाने खािगीकरणाच्या नावाखाली ठेकेदाराच्या नावे 
करणे, या सवव प्रकरणामध्ये शासनाचे समुारे रुपये २००० को्ीींचे नकुसान 
झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, समुारे रुपये २००० को्ी उत्पन्न अपेक्षक्षत असलेले भखूींड 
महामींडळाने रक ्लमवनस, हॉ्ेल आणण परेोल पींपासाठी फक्त रुपये      
१० को्ीत मे.ववक्रम ्ेललमॅ्ीक्स पणेु व मे.लमस््ॅकल ्ेक्नोप्लास््, ठाणे या 
कीं पन्याींना देण्यात आल्याने या प्रकरणात आधथवक गरैव्यवहार झाल्याच े
ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी अथवसींकल्पीय अधिवेशन, २०१७ मध्ये लक्षवेिी 
सचूनेला उत्तर देताना तीन मदहन्यात चौकशी करुन कारवाई करण्याच े
आश्वासन सभागहृात मा.मींत्री महोदय याींनी देवनूही कोणतीच कारवाई 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहार करणायायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. ठाणेन्हावे व सारसन येथील रक 
्लमवनस या सवुविेकरीता प्राप्त ननववदाींमध्ये काही कीं पन्याींचे अनभुव 
प्रमाणपत्र व ने्वथव सद व्कफके्मध्ये अननयलमतता असल्याचा आक्षेप 
महालेखापालाींच्या अहवालामध्ये घेण्यात आला होता. सदर आक्षेपाबाबत 
महामींडळाकडून महालेखापाल कायावलयास अहवाल सादर करण्यात आलेले 
आहेत.  
 या वाहनतळासाठी ददलेले भखूींड ३० वषाी करीता भाडतेत्वावर 
कीं त्रा्दाराींना ददलेले असनू सदर भखूींड हे महामींडळाच्याच नावे आहेत. या 
भखूींडावर अत्यावश्यक सवुविा गरिचेे असलेले रक ्लमवनस उभारले आहे. 
 महामींडळास प्राप्त होणायाया अधिमलू्य रक्कमेपो्ी ८० वषाी नतींरचे 
काल्पननक मलू्य रुपये २००० को्ी दशवववले आहे. सदर िलमनीचे मलू्य हे 
शासकीय Ready Recknor Rates प्रमाणे ठरववण्यात आले आहे. रक 
्लमवनससाठी भखूींड ३० वषाी च्या भाडपेट्टयावर ददले असनू मदुतीनींतर हे भखूींड 
महामींडळाकड ेत्यावरील बाींिकामासह ताब्यात येतील. 
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(२) हे खरे नाही, महामींडळास प्राप्त होणायाया अधिमलू्य रकमेपो्ी        
८० वषाी नींतरच े काल्पननक मलू्य रुपये २००० को्ी दशवववल े आहे. सदर 
भखूींडापो्ी महामींडळाला १६.६१ को्ी रुपये अधिमलू्य प्राप्त होत आहे. तसेच 
रक ्लमवनस उभारण्यापो्ीचा ककमान खचव प्रत्येकी रुपये २० को्ी असा 
एकूण रुपये ४० को्ी रुपये इतका आहे. याव्यनतररक्त पाककी गच्या महसलूाचा 
५० ्क्के वा्ा महामींडळाला देण्याचे करारनाम्यात नमदू केले आहे. 
वाणणजज्यक वापराच्या सवुविेपो्ी उभारण्यात आलेली इमारत व इतर सोई 
सवुविा महामींडळाला ३० वषाी नतींर सपुदूव करण्यात येणार आहेत. या 
प्रकरणामध्ये महामींडळाच ेकोणतहेी आधथवक नकुसान झालेले नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. महामींडळाकड े रक ्लमवनसच्याबाबतीत प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनषुींगाने सह व्यवस्थापकीय सींचालक (प्रशासन व ववत्त) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकशी 
सलमतीचा अहवाल ददनाींक ३१/०१/२०१८ रोिी महामींडळास सादर करण्यात 
आला. सदर चौकशी अहवाल सींचालक मींडळाच्या ददनाींक १४/०२/२०१८ व 
ददनाींक ४/०५/२०१८ रोिीच्या बठैकीत चचेस ठेवला होता. सदर सलमती 
अहवालानसुार सदर ननववदा प्रकक्रयेतील मौिे सारसन येथील रक ्लमवनल 
सींदभावत ननववदा छाननीमिील काही प्रशासकीय त्रु् ी वगळता कोणतहेी तर्थय 
आढळून येत नाही व प्रकल्पाींचे कायावन्वय चाल ूठेवणे महामींडळाच्या दहताच े
आहे, असा ननषकषव नोंदवला आहे. चौकशी सलमती अहवालानसुार सदर 
व्यवहारात महामींडळाच े कोणतहेी आधथवक नकुसान झालेले नाही. तसेच 
महामींडळाचे कोणतहेी अधिकारी दोषी असल्याचा ननषकषव सलमतीने 
नोंदववलेला नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुलुांड (पूिव), मुांबई येथील भूखांड िापराच्या  
अटी शतीच ेसां्थेने उल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(३३) * ४९१५५ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठा समािाच्या उन्नतीसाठी मौि ेमलुुींड (पवूव), मुींबई मिील सव्हे नीं. 
१२१ त े१२३ मिील सिुाररत अलभन्यासातील भखूींड क्र. १३ हा शासन ज्ापन 
ददनाींक २८/०४/१९८९ अन्वये मराठा मींडळ, मलुुींड, मुींबई या सींस्थेस ववद्याथी 
वसनतगहृ, वाचनालय, साींस्कृनतक कें द्र इ. प्रयोिनाथव काही अ्ी व शतीच्या 
अिीन राहून शासनाने मींिरू केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भखूींडावर सींस्थेमाफव त ववद्याथी वसनतगहृ चाल ू केले 
नसल्यामळेु ववदहत अ्ीींचे पालन केले नाही, तसेच सदरहू भखूींडाचा 
वाणणजज्यक वापर करु नये असे शासकीय िमीन वा्प आदेशात स्पष्पणे 
नमदू असताना सधु्दा तथे े व्यापारी दराने सभागहृ वाणणजज्यक व खािगी 
वापरासाठी भाड्याने देण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू सींस्थेववरुध्द प्राप्त झालेल्या ववववि तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने सींस्थेच्या पदाधिकायायाींवर ववभागाने कोणतीही कारवाई केली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भखूींड वापराच्या 
उल्लींघनाबाबत सींस्थेच्या पदाधिकायायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४) व (५) मौिे मलुुींड मिील स.नीं. १२१ 
त े १२३ मिील सिुाररत अलभन्यासातील भखूींड क्र. १३ हा शासन ज्ापन 
ददनाींक २८/४/१९८९ अन्वये मराठा मींडळ, मलुुींड या सींस्थसे ववद्याथी 
वसनतगहृ, वाचनालय, साींस्कृनतक कें द्र इ. प्रयोिनाथव प्रदान करण्यास काही 
अ्ी व शतीस अधिन राहून शासनाने मींिुरी ददली आहे. त्यानसुार सदर 
१५५०.७५ चौ.मी. लमळकतीचा ताबा सींस्थेस ददनाींक २९/१२/१९८९ रोिी देण्यात 
आला आहे. तद्नींतर शासन ज्ापन ददनाींक २१/१०/१९९४ अन्वये सिुाररत 
अलभन्यासातील भखूींड क्र. १३ चे क्षेत्र रस्त्याच्या तळपषृठ ननदेशाींकासह 
२१७१.०५ चौ.मी. असल्याने तवेढे क्षेत्र उपरोक्त प्रयोिनाथव मींिूर करण्यात 
आले आहे. 
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 जिल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या अहवालानसुार, सदर िलमनीवर 
तळ मिला + ३ मिले अशी इमारत असनू तळमिल्यावर वाचनालय व 
मींडळाचे कायावलय आहे. पदहल्या मिल्यावर साींस्कृनतक कें द्र सभागहृ व 
दसुयाया मिल्यावर साींस्कृनतक कें द्र सभागहृ/वि-ुवर सचुक मींडळ आहे. 
नतसयाया मिल्यावर ववद्याथी वसनतगहृासाठी ६ खोल्या सजुस्थतीत असनू 
नतथे अभ्यालसका करण्यात आली आहे. तसेच, या सींस्थेमाफव त कोणत्याही 
अ्ी व शतीचा भींग झाल्याची बाब ननदशवनास आललेी नाही आणण मराठा 
मींडळ सींस्थेमाफव त सदर भखूींडाचा वापर वाणणजज्यक व खािगी वापर केला 
िात नसल्याचे ननदशवनास आल्याने सींस्थेवर कायववाही करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील गांभीर दधुवर आजारािरील औषधोपचार ि  
श्त्रकक्रयेसाठ च्या खचावची प्रनतपूती िरण्याबाबत 

  

(३४) * ४९१५९ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गींभीर दिुवर आिारावरील औषिोपचार व शस्त्रकक्रयेसाठीच्या 
खचावची प्रनतपतूी शासनाकडून होत,े परींत ुहे आधथवक सहाय्य गींभीर स्वरुपाच्या 
फक्त २६ आिाराींसाठीच अनजु्ेय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत हृदयप्रत्यारोपण शस्त्रकक्रयेसारखे गींभीर रोगाचे 
प्रमाण लोकप्रनतननिी व शासकीय अधिकारी-कमवचाया याींमध्ये वाढत आहे परींत ु
हृदयप्रत्यारोपणानींतर अण््ी इमॅनुो सपे्रलसव ड्रग्िची आवश्यकता असत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासाठी सींबींधित रुग्णाचे केलेल्या खचावची प्रनतपतूी सींबींधित 
रुग्णास लमळण्याबाबतचा उल्लेख शासनाने ददनाींक ३१/०१/२०१२ रोिीच्या 
शासन ननणवयामध्ये केला नसल्यामळेु अनेक रुग्णाींची देयके शासनाच्या रुग्ण 
सलमतीसमोर प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ददनाींक ३१/०१/२०१२ 
रोिीच्या शासन ननणवयात सिुारणा करुन गींभीर आिारातील शस्त्रकक्रयेनींतर 
रुग्णाने केलेल्या औषिावरील खचावची प्रनतपतूी करण्याबाबत कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही.  
 राज्य शासकीय कमवचारी व त्याींचे कु्ुींबीय याींना शासन ननणवय 
ददनाींक १९/३/२००५ अन्वये शासन ववननददवष् २७ आकजस्मक व ५ गींभीर 
आिारावरील उपचार व शस्त्रकक्रया इ.साठी वदै्यकीय खचावची प्रनतपतूी ददली 
िात.े     
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणवय ददनाींक ३१/१/२०१२ मध्ये सिुारणा करण्याची कायववाही 
सरुु आहे.  
(४) या ववभागाच्या ददनाींक २१ ऑगस््, २०१८ च्या शासन ननणवयान्वये 
शासकीय कमवचाया याींना वदै्यकीय खचव प्रनतपतूीच्या मींिूरी सींदभावतील 
वदै्यकीय देखभाल ननयम १९६१ व प्रचललत शासन ननणवय यामध्ये आवश्यक 
त्या सिुारणा करण्याकरीता सलमती गदठत करण्यात आली असनू सिुाररत 
ननयम तयार करण्याची कायववाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

आिाशिाणी आमदार ननिास, मुांबई या इमारतीच ेबाहेरील  
िऱ हाड्यायाांच ेदरुु्तीच ेिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेर्ाल्याबाबत 

  

(३५) * ४९२१५ श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) आकाशवाणी आमदार ननवास, मुींबई या इमारतीचे बाहेरील वया हाड्याींचे 
दरुुस्तीचे काम अनतशय ननकृष् दिावचे करण्यात येवनू कोट्यविी रुपयाींचा 
गरैव्यवहार करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही, 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाशशि जजल््यात आत्महत्याग्र्त शतेिऱयाांच्या  
िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(३६) * ४९२९१ श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक जिल््यात सन २०१९ या वषावच्या पदहल्या चार मदहन्यात     
२५ शतेकयायाींनी आत्महत्या केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आत्महत्याग्रस्त 
शतेकयायाींच्या कु्ुींबबयाींना मदत देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) नालशक जिल््यात ददनाींक १ िानेवारी त े ३० एवप्रल, २०१९ या 
कालाविीमध्ये २९ व्यक्तीींनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यापकैी ०७ प्रकरणी 
जिल्हास्तरीय सलमतीने अींनतम ननणवय घेतला असनू ४ प्रकरणे पात्र करण्यात  
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आलेली आहेत. ३ प्रकरणे अपात्र करण्यात आलेली आहेत. उववररत प्रलींबबत 
२२ प्रकरणी जिल्हास्तरीय सलमतीची तात्काळ बठैक आयोजित करुन अींनतम 
ननणवय घेण्याची कायववाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ग्लायफोसेट ननशमवती िरणाऱया िां पन्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(३७) * ४९१९७ प्रा.जोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकरी दरवषी ग्लायफोसे् ननलमवती करणायाया कीं पन्याींकडून 
समुारे ७०० को्ी रुपयाींचे ३५ लाख लल्र तणनाशकाचा शतेात वापर करतात, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्लायफोसे्च्या वापरामळेु ककव रोग होत असल्याचे हिारो दावे 
अमेररकेच्या न्यायालयात दाखल झाले असनू न्यायालयाने ककव रोगाचा मदु्दा 
मान्य करीत नकुसान भरपाई देण्याच े आदेश ददल्याची बाब माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ग्लायफोसे्च्या बींदीच्या फायली पनु्हा उघडण्याचा 
ननणवय घेऊन राज्यभरातील सवव ककव रोगग्रस्ताींची मादहती गोळा करण्याच े
आदेश देऊन राज्यातील ग्लायफोसे्वर बींदी घालण्याच्या नो्ीसा उत्पादक 
कीं पन्याींना बिावल्या असनू, ग्लायफोसे्ची ननलमवती आणण शोिात अग्रेसर 
असलेल्या मोन्सॅन््ोला देखील नो्ीस बिावण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ग्लायफोसे् ननलमवती करणायाया कीं पन्याींवर कोणती कारवाई करुन 
ककव रोगग्रस्ताींना नकुसान भरपाई देण्याच्यादृष्ीने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) अमेररकन न्यायालयाने ददलेल्या आदेशाबाबतची अधिकृत मादहती 
उपलब्ि नाही. तथावप, इीं्रने्वरुन शोिले असता, न्ययूॉकव  ्ाईम्समध्ये 
याबाबतची बातमी प्रलसध्द झालेली आहे. 
(३) नाही. 
 ग्लायफोसे्वर बींदी घालण्याच्या नो्ीसा उत्पादक कीं पन्याींना 
बिावण्यात आलेल्या नाहीत. तथावप, ग्लायफोसे्च्या वापरामळेु 
ककव रोगासारखे घातक पररणाम आरोग्यावर होतात ककीं वा कसे, याबाबत 
राज्यातील सवव कृषी ववद्यापीठे, सींशोिन सींस्था, सामाजिक सींस्था, तसेच, 
ववववि शतेकरी मींडळ/ ग् याींचेकडून अलभप्राय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(४) वरील सवव सींस्थाींच ेग्लायफोसे् बाबतचे अलभप्राय ववचारात घेऊन पढुील 
कायववाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ जजल््यात आयोजजत िृषी महोत्सिाची  
मादहती शतेिऱयाांना शमळाली नसल्याबाबत 

  

(३८) * ४८५४७ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल््यात कृषी तींत्रज्ान व्यवस्थापन यींत्रणाच्यावतीने ददनाींक 
२७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी ५ ददवसीय कृषी महोत्सवाचे आयोिन करण्यात 
आले असनू या कृषी महोत्सवाची मादहती कृषी ववभागाने जिल््यातील 
ग्रामीण शतेकयायाींपयी त पोहोचवली नसल्यामळेु सदर महोत्सवास शतेकरी 
उपजस्थत राहू शकले नसल्याने सदर महोत्सवाकरीता खचव करण्यात आलेला 
ननिी वाया गेला असल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त कृषी महोत्सवासाठी ककती ननिी उपलब्ि करण्यात 
आला होता, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कृषी महोत्सवाची मादहती शतेकयायाींपयी त पोहचववण्यास दलुवक्ष 
करणायायाींवर व या अपयशी महोत्सवामध्ये वापरलेला ननिी वाया 
घालववणायाया सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 जिल्हा कृषी महोत्सव योिनेंतगवत यवतमाळ जिल््यात ददनाींक           
२७ फेब्रवुारी, २०१९ त े ०३ माचव, २०१९ या कालाविीत समता मदैान, 
यवतमाळ येथे भव्य कृषी महोत्सवाचे आयोिन करण्यात आलेले होत.े 
जिल््यातील शतेकया याींना या प्रदशवनाची मादहती लमळण्याच्या उद्देशाने       
६ वेगवेगळी वतवमानपत्र,े दरुदशवन, आकाशवाणी, फेसबकु, घडीपबत्रकाचे वा्प 
गावोगाव करुन, ग्रामस्तरावर तालकुा तींत्रज्ान व्यवस्थापक, सहाय्यक 
तींत्रज्ान व्यवस्थापक, कृषी ववभागातील क्षेबत्रय अधिकारी / कमवचारी 
याींचेमाफव त तसेच उपववभागननहाय कफरत े वाहन तयार करुन त्यावर कृषी 
महोत्सवाचे फलेक्स, जस्पकर लावनू मोठ्या प्रमाणात कृषी महोत्सवाची 
प्रलसध्दी करण्यात आली होती. प्रत्येक ददवशी अींदािे ४५०० या प्रमाणे समुारे 
२२४७० शतेकया याींनी सदर प्रदशवनास भे् देऊन कृषी महोत्सवाचा लाभ 
घेतलेला आहे.  
(२) सदर कृषी महोत्सवाकरीता रुपये १४ लक्ष इतका ननिी उपलब्ि करुन 
देण्यात आला होता. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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टेंभुणी (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील प्राथशमि आरोग्य  
िें द्रात डॉक्टर उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३९) * ४६८०८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) े्ंभणुी (ता.माढा, जि.सोलापरू) येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्रात अधिकृत 
डॉक््र उपलब्ि नसल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, े्ंभणुी येथील 
प्राथलमक आरोग्य कें द्रात दररोि ककमान तीनश ेरुग्ण उपचारासाठी येत असनू 
प्राथलमक आरोग्य कें द्रात डॉक््र नसल्याने तथेील मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ 
रुग्णाींना लमळत नसल्याचे ददनाींक १३/०४/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आरोग्य कें द्रास दोन एम.बी.बी.एस. डॉक््राींची 
आवश्यकता व मान्यता असतानाही केवळ एकाच डॉक््राींवर तथेील आरोग्य 
कें द्राची िबाबदारी सोपववल्यामळेु तसेच, उक्त आरोग्य कें द्रात ननयकु्त 
केलेल्या डॉक््राींचा करार सींपल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर प्राथलमक आरोग्य कें द्रात डॉक््र उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) व (२) प्राथलमक आरोग्य कें द्र े्ंभणुी, ता.माढा, 
जि.सोलापरू येथ ेवदै्यकीय अधिकारी, ग्-अ सींवगावची दोन पदे मींिूर असनू 
सदर पदाींवर बींिपबत्रत वदै्यकीय अधिकारी कायवरत होत.े सदर वदै्यकीय 
अधिकायायाींचा बींिपबत्रत कालाविीची मदुत सींपल्याने त्याींच्या सेवा सींपषु्ात 
आल्या आहेत. सदर पदाींचा इतर प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील वदै्यकीय 
अधिकारी याींच्याकड ेअनतररक्त कायवभार सोपववण्यात आला असनू प्राथलमक 
आरोग्य कें द्र े्ंभणुी येथील कामकाि ननयलमतपणे सरुु ठेवण्यात आले आहे. 
तसेच कोणताही रुग्ण आरोग्य सेवेपासनू वींधचत रादहलेला नाही ककीं वा रुग्णाींची 
गरैसोय झालेली नाही. 
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(३) वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ सींवगावची ८७७ पदे भरण्याबाबतची िादहरात 
ददनाींक २८/१२/२०१८ रोिी प्रलसध्द करण्यात आली असनू त्यानसुार 
पदभरतीची कायववाही सरुु आहे. दरम्यानच्या काळात रुग्णसेवेत बािा येऊ 
नये याकरीता ननयलमत वदै्यकीय अधिकारी उपलब्ि होईपयी त कीं त्रा्ी 
वदै्यकीय अधिकारी याींची नेमणूक करण्याची कायववाही जिल्हास्तरावर सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

िसई-विरार (जज.पालघर) शहर पररसरात अनतिषृ्ट्टीच्या दृष्ट्टीने 
 उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(४०) * ४८४८५ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार (जि.पालघर) शहर पररसर माहे िुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान सलग ५ ददवस पाण्याखाली होत ेव पाऊस थाींबनूही दोन ददवस 
शहरात परुपररजस्थती ननमावण झाली होती व त्यामध्ये स्थाननक नागररकाींच े
आधथवक नकुसान झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या परुपररजस्थतीमळेु बाधित झालेल्या नकुसानीचा चौकशी 
अहवाल तयार करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालानसुार सन २०१८ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु 
झालेले नकुसान पाहता, यावषी पावसामळेु नकुसान होव ू नये याकरीता   
वसई-ववरार महापाललकेने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय. 
(३) १. ददनाींक १७/०७/२०१८ रोिी परुपररजस्थतीवर उपाययोिना सचुववण्यासाठी 

आय.आय.्ी. मुींबई व ननरी या अभ्यासग्ाची ननयकु्ती करण्यात 
आली. 

 



50 

२. ददनाींक ०४/०८/२०१८ त े ददनाींक ११/०८/२०१८ या दरम्यान प्रभाग 
सलमती “ए” त े “आय” कायावलयात िनसनुावणीचे आयोिन करुन 
नागररकाींच्या हरकती, सचूना घेण्यात आल्या. 

३. ननरी व आय.आय.्ी. मुींबई याींच्या अहवालानुसार त्याींनी सधूचत 
केलेल्या नाल्याींच े रुीं दीकरण/गाळ काढण्याचे काम 
महानगरपाललकेमाफव त पणूव करण्यात आले. 

४. रेल्वे रॅक खाली तीन कल्व व् बाींिणेकामी रुपये २२.६१ को्ी 
महानगरपाललकेमाफव त रेल्व े प्रशासनाकड ेवगव करण्यात आले आहेत. 
सदर काम पजश्चम रेल्वेने हाती घेऊन तीन पकैी दोन कल्व व्ची काम े
प्रगतीपथावर आहेत. 

५. खारभमूी ववकास ववभाग, कळवा याींच्याकड ेनारींगी त ेआगाशी पयी त 
असलेल्या बींिायायाींखाली तीन उघड्याींच्या कामासाठी रुपये १.३५ को्ी 
वगव करण्यात आल े असनू तीन पकैी दोन उघड्याींची कामे 
प्रगनतपथावर आहेत. 

६. प्रभाग सलमती “ए” त े “आय” अींतगवत सवव नाल्याींमिील गाळ 
काढण्याची कामे पणूव करण्यात आली असनू ग्ारी, पावसाळी नाल,े 
साफसफाईची कामे पणूव करुन घेण्यात आली आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

  

राज्यात बालमतृ्यू रोखण्याबाबत 
  

(४१) * ४८०९८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय आरोग्य अलभयान मोदहमेंतगवत राज्यातील अभवक मतृ्यदूर     
१० पयी त खाली आणण्याचे उदद्दष् शासनाने २०१३ मध्ये ननजश्चत केल े
असनूही अभवकाींच्या मतृ्यचू ेप्रमाण वाढत आहे व कें द्रीय आरोग्य ववभागाच्या 
मादहतीनसुार सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात १६ हिार ३३६ अभवकाींचा मतृ्य ू
झाल्याचे ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यात बालमतृ्य ू रोखण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 सन २०३० पयी त SDG (Sustainable Development Goal) 
अींतगवत महाराषराद्वारे राज्यातील अभवकमतृ्य ूदर १० पयी त खाली आणण्याचे 
उदद्दष् राज्य सरकारने ननजश्चत केलेले आहे. सद्य:जस्थतीत एसआरएस 
अहवालानसुार राज्याचा अभवक मतृ्यदूर १९ आहे. तसेच, राज्याचा अभवक 
मतृ्यदूर १० पयी त आणण्यास प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
 एसआरएस अहवालानसूार सन २०१४, २०१५, २०१६, २०१७ या 
वषावमध्ये राज्याचा अभवक मतृ्यदूर अनकु्रमे २२, २१, १९ व १९ एवढा आहे. 
अभवक मतृ्यदूर सातत्याने कमी होत आहे. 
(२) सावविननक आरोग्य ववभागामाफव त राज्यातील बालमतृ्यचूे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी पढुील उपाययोिना करण्यात येतात. 

गरोदरपणातील सींपणूव तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसतूी, िननी 
लशश ुसरुक्षा कायवक्रम, िननी सरुक्षा योिना, ननयलमत लसीकरण, नविात 
काळिी कक्ष, नविात जस्थरीकरण कक्ष, ववशषे नविात काळिी कक्ष, 
बालमतृ्य ू अन्वेषण, एचबीएनसी व इन््ेनलसफाईड एचबीएनसी, िीवनसत्व 
“अ” व िींतनाशक मोदहम, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुववसन कें द्र, राषरीय 
बाल स्वास्र्थय कायवक्रम, मानव ववकास कायवक्रमाींतगवत तज्ाींमाफव त माताींची व 
बालकाींची तपासणी व उपचार, नवसींिीवनी कायवक्रमाींतगवत माततृ्व अनदुान 
योिना, भरारी पथकामाफव त आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बठैक योिना 
इत्यादी. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागावच्या भूसांपादनात  
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४२) * ४८१०६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागावच्या भसूींपादनात येणायाया िलमनीींवर 
बाींिकाम असल्याच,े बबगरशतेी वापर असल्याचे आणण वकृ्ष लागवड असल्याच े
भासवनू िलमनीचे मलू्य वाढवनू भमूाकफयाींकडून शासनाची फसवणूक 
केल्याबाबत तसेच अन्य गरैव्यवहाराींबाबतच्या तक्रारी भ्रष्ाचारववरोिी 
िनआींदोलनाने ववभागीय आयकु्त, कोकण व जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्याकड े
माहे एवप्रल-मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा ननयोिन सलमतीनेही भसूींपादनातील गरैव्यवहाराींची 
चौकशी करण्याच े आदेश उपववभागीय अधिकारी, लभवींडी, जि.ठाणे याींना 
देवनूही कोणतीच कायववाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) मुींबई-नागपरू समधृ्दी महामागावच्या भसूींपादन 
प्रकक्रयेबाबत भ्रष्ाचार ववरोिी िनआींदोलनाने दाखल केलेली तक्रार ववभागीय 
आयकु्त, कोकण ववभाग कायावलयास व जिल्हाधिकारी, ठाणे याींचेकड े प्राप्त 
झालेली नाही. मात्र उपववभागीय अधिकारी, लभवींडी ववभाग, लभवींडी याींच े
कायावलयाकड े यालशवाय अन्य तक्रार ददनाींक ९/३/२०१९ रोिी प्राप्त झाली 
असनू सदर तक्रारीत िमीन खरेदीमध्ये गरैव्यवहार केल्याचे नमदू केले आहे. 
सदर तक्रारीची चौकशी सरुू असनू चौकशीअींती योग्य ती कायववाही करणेची 
तिवीि ठेवली आहे. 
 तसेच मुींबई नागपरू समधृ्दी महामागव भसूींपादन प्रकल्पाींतगवत खरेदी 
करीत असलले्या िलमनीच्या तक्रारीबाबत चौकशी करुन कागदपत्राींसह 
अहवाल सादर करणेस अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे याींना ददनाींक ०२/०४/२०१९ 
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च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, ठाणे याींनी कळववल े आहे. त्याप्रमाणे सवव 
सींबींधिताींची सनुावणी व चौकशीची प्रकक्रया अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे 
याींचेस्तरावर सरुु आहे. त्याींचेकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर शासनास 
अहवाल सादर करणेची तिवीि जिल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या कायावलयाकडून 
ठेवण्यात आली आहे. 
(२) जिल्हा ननयोिन सलमतीच्या बठैकीत उपजस्थत बाबीवर पडताळणी 
करण्याचे काम सरुू आहे. 
(३) अपर जिल्हाधिकारी, ठाणे याींचकेडून सवव सींबींधिताींची सनुावणी व 
चौकशीची प्रकक्रया सरुू आहे. 
(४) ववलींबाचा प्रश्न नाही. 

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

बीड ि आष्ट्टी (जज.बीड) येथील चारा छािण्यात  
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(४३) * ४८९५९ श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ा िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसल े: सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बीड व आष्ी (जि.बीड) येथील चारा छावण्यात रुपये ५ को्ीींचा 
गरैव्यवहार झाला असनू याबाबतची चौकशी जिल्हाधिकारी, बीड याींनी सरुु 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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मोखाडा ते त्र्यांबिेश्िर या महामागाविरील तोरांगण घाट  
र्त्याची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(४४) * ४८२४८ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा त ेत्र्यींबकेश्वर या महामागाववरील तोरींगण घा् रस्त्याची दरुवस्था 
झाली असल्याने या घा् रस्त्यावर वारींवार अपघात होऊन जिववतहानी व 
ववत्तहानी झाल्याच्या घ्ना ननदशवनास आल्या असनू त्र्यींबकेश्वरकडून 
मोखाड्याला येताना तोरींगण गावािवळील रस्ता नागमोडी वळण व तीव्र 
उताराचा असल्याने तसेच घा् रस्त्यावर िोकादायक असल्याच ेतत्सम इशारा 
देणारा सचूनाफलक अथवा उतारावरून येणाया या गाड्याींसाठी गनतरोिक असणे 
बींिनकारक असतानाही या रस्त्यावर गनतरोिक नाहीत, पररणामत: दर 
मदहन्याला अपघाताींची पनुरावतृ्ती होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २४ माचव, २०१९ रोिी गिुरात राज्यातील भाववकाींच्या 
खािगी रॅव्हल बसला अपघात होऊन त्या अपघातात ३ भाववकाींना िीव 
गमवावा लागला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू दठकाणी सरुक्षा लभ ींतीचे बाींिकाम करण्याऐविी मातीच े
दढगारे आणून ्ाकण्याचा प्रकार सावविननक बाींिकाम ववभागाने केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने तोरींगण घा् रस्ता सरुक्षक्षत करणे तसेच नागमोडी वळणे व तीव्र 
उताराबाबत सिुारणा करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नाींककत मोखाडा त्र्यींबकेश्वर या तोरींगण घा्ात आवश्यक त े
वेगमयावदा सचूना व िोक्याबाबतचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. 
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(२) होय, बसवाहकाचे बसवरील ताबा सु् ल्याने, तोरींगण घा्ात वळणावर 
अपघात झाला होता, अस े पोलीस ननरीक्षक मोखाडा पोलीस ठाणे याींच्या 
अहवालावरुन ददसनू येत.े 
(३) व (४) अजस्तत् वातील कॅ्रश बॅररअर व सींरक्षक लभींत अपघातामळेु तु् ल्याने 
त्याची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. 
 तसेच दरीच्या बािूने सींरक्षणासाठी मरुमाचा बाींि घालनू तात्परुत्या 
स्वरुपात व्यवस्था केली आहे. तसेच वळणाच्या दठकाणी रस्त्याच्याकडनेे 
कॅ्आय व गनतरोिक सचूना देणेसाठी ररफेल्क््र बसववण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
शसांधदुगुव जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील रक्तपेढीच ेरक्तातनू िाढलेले 

शसरम खाजगी िां पनीला ननयमबा्यपणे विक्री िेल्याबाबत 
  

(४५) * ४९०५७ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ा िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) लस ींिुदगुव जिल््यातील लसींिुदगुव जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रक्तपेढीच े
रक्तातनू काढलेले लसरम खािगी कीं पनीला ननयमबा्यपणे ववकले िात 
असल्याबाबतची तक्रार लोकप्रनतननिीींनी सधचव, सावविननक आरोग्य ववभाग 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयाचे कमवचारी हा प्रकार करीत असनू हे कमवचारी 
१७ वषावपासनू एकाच दठकाणी कायवरत असनू त्याींची बदली इतरत्र करण्यात 
येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय रुग्णालयातील लसरम खािगी कीं पनीला ननयमबा्य 
पध्दतीने ववकणायायाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) या कायवक्रमाशी सींबींधित रक्तपेढी तींत्रज् १५ वषावपासनू जिल्हा रुग्णालय, 
लस ींिुदगुवनगरी येथे कायवरत आहेत. तथावप, रक्तपेढी चालववण्यासाठी अन्न व 
औषि प्रशासनाने मान् य केलेल्या अहवता प्राप्त ताींबत्रक कमवचायायाींची गरि 
असत ेव सींबींधित कमवचायायाींची नावे ही अनजु्प्तीवर असतात. या कारणामळेु 
पयावयी अहवतािारक ताींबत्रक कमवचारी ननयकु्त केल्यालशवाय बदली करण्यात 
येऊ नये अशा प्रकारची लशफारस जिल्हास्तरावरुन आरोग्य सेवा कायावलय 
नागपरू मींडळ याींचेकड े करण्यात आलेली होती. सन २०१८ व २०१९ मध्ये 
लस ींिुदगुव येथील ररक्तपेढी तींत्रज् याींच्या बदल्या प्रस्ताववत करण्यात आल्या 
होत्या. तथावप, ननवड मींडळाने सदर बदल्यास १ वषव मदुतवाढ ददलेली आहे. 
(३) लसरम (प्लाझ्मा) कें द्र शासनाने ननजश्चत केलेल्या दराने खािगी 
फॅ्रक्शने्रना ववकले िात असल्यामळेु त्यामध्ये कोणतहेी ननयमबाहयता 
आढळून न आल्यामळेु चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

मुांबईतील शशि्मारिाच ेविशषे लेखापररक्षण िरण्याबाबत 
  

(४६) * ४७३१५ आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील लशवस्मारक प्रकल्पात अननयलमतता होत असल्याने त्याचे 
ववशषे लेखापररक्षण करण्याची मागणी सावविननक बाींिकाम ववभागाने 
राज्यातील कॅगच्या महालेखापरीक्षकाींना ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास पत्र ललहून केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िुल,ै २०१८ मध्ये ववभागीय लेखाधिकारी, स्मारक 
ववभाग याींनी देखील या प्रकल्पात अननयलमतता झाल्याची बाब ननदशवनास 
आणून ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने या प्रकल्पाच े महालेखापाल याींच्या मागवदशवनाखाली ववशषे 
लेखापररक्षण करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदर प्रकल्पात अननयलमतता होत नसनू सावविननक बाींिकाम 
ववभागाने याबाबत ववशषे लेखापररक्षण करण्याची मागणी राज्यातील कॅगच्या 
महालेखापाल याींना ददनाींक २६/०२/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास पत्र ललहून 
केलेली नाही. 
(२) तत्काललन ववभागीय लखेाधिकारी याींनी ददनाींक २४ िुल,ै २०१९ रोिीच्या 
पत्रान्वये सद्य:जस्थतीमध्ये अनतररक्त कायवभार असलेल्या ववभागीय 
लेखाधिकारी याींनी वररषठ लेखाधिकारी (Senior account officer), मुींबई 
याींना ववशषे लेखापररक्षण करणेबाबत कळववले आहे. अननयलमतता नसल्याने 
सदर बाब ननयलमत लेखापररक्षणाची आहे. 
(३) व (४) छत्रपती लशवािी महाराि प्रकल्प ववभागाच ेननयलमत लेखापररक्षण 
महालेखाकाराींच्या कायावलयाकडून मे, २०१९ पासनू प्रगतीत असनू चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जजल््यात चक्रीिादळ ननिारा िें द्र उभारण्याबाबत 
  

(४७) * ४६६२८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या पजश्चम ककनारपट्टीवरील जिल््याींमध्ये राषरीय चक्रीवादळ िोके 
ननवारा प्रकल्प शासनामाफव त राबववण्यात आला असनू सदर प्रकल्पाींतगवत 
रायगड जिल््यातील ववचुींबे (ता.पनवेल), चाणिे (ता.उरण), ककदहम व 
गोंिळपाडा (ता.अललबाग), मरुूड व हाकफिखार (ता.मरुूड), श्रीविवन व ददघी 
(ता.श्रीविवन) आणण म्हसळा (ता.म्हसळा) या ९ गावाींमध्ये चक्रीवादळ ननवारा 
कें द्र उभारण्यासाठी ४ वषाी पवूी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकड े प्रस्ताव सादर 
केला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रायगड जिल््यातील ९ प्रस्तावाींपकैी (ता.श्रीविवन) ददघी येथ े
चक्रीवादळ ननवारा कें द्र उभारण्याकरीता शासनाने रुपये ४ को्ी १० लाख ६४ 
हिार ८७० ननिी मींिूर केला असनू उववरीत ८ गावाींमध्ये चक्रीवादळ ननवारा 
कें द्र उभारणीचे प्रस्ताव शासनाच्या मींिूरीच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रायगड जिल््यातील 
उववररत ८ गावाींमध्ये चक्रीवादळ ननवारा कें द्र उभारणीसाठी कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२) व (३) रायगड जिल््यातील राषरीय चक्रीवादळ िोके ननवारण कें द्र 
उभारण्यासाठी प्राप्त झालले्या सवव प्रस्तावाींची छाननी करण्यात आली असनू, 
त्यापकैी ददघी (ता.श्रीविवन) व बोली (ता.मरूुड) या दठकाणाींची ननवारा कें द्र 
उभारण्यासाठी ननवड करण्यात आली. ददघी येथील ननवारा कें द्रासाठी 
आतापयी त ७ वेळा ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. परींत ुएकही ननववदा 
प्राप्त झालेली नाही. ददघी व बोली या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. ददघीसाठी ननववदा प्राप्त झाली नसल्यामळेु शासनाने चारही 
जिल््यातील प्रस्ताववत ११ दठकाणी बहुउद्दलेशय चक्रीवादळ ननवारा कें द्र 
उभारण्याकरीता एकबत्रत ननववदा प्रकक्रया राबववण्यास मान्यता देण्याची 
िागनतक बँकेस ववनींती केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

निी मुांबईत मासेमारी पास/परिाना िायावलय सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८) * ४८६३५ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईि, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नवी मुींबईतील ददवाळे-बेलापरू येथे मत् स् यव् यवसाय करणाया या कोळी 
बाींिवाींना मासेमारी पास/परवाने व फॉमव नीं. २ लमळववण् याकरीता वसई-पालघर 
येथे िावे लागत असल् याने प्रवासाच् यादृष ्ीने गरैसोयीचे होत असनू नवी 
मुींबईतच मध् यवती दठकाणी सदर परवाने लमळण् याच े कायावलय स् थलाींतररत 
करण् यात यावे अशी मागणी कोळी समािातील मदहलाींनी माहे मे, २०१९ च्या 
प्रथम सप् ताहात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) असे ननवेदन आढळून आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यितमाळ येथील उपअधीक्षि, भूशम अशभलेख  
िायावलयातील गैरिारभाराबाबत 

  

(४९) * ४८४५९ श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील उपअिीक्षक, भलूम अलभलखे कायावलयात नागररकाींना 
कागदपत्र े गहाळ झाल्याच े साींगनू मानलसक त्रास ददला िात असनू तथेे 
दलालाव्यनतररक्त काम केले िात नसल्याच्या तक्रारी नागररकाींनी ववभागीय 
आयकु्त, अमरावती, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ व प्रिान सधचव, महसलू 
ववभाग याींचेकड े वारींवार करुनही कारवाई केली नसल्याचे ददनाींक ३ माचव, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औद्योधगक न्यायालयाचे ननवतृ्त न्यायािीश याींचे िमीन 
अकृषक प्रकरण गत दोन वषावपासनू उपअिीक्षक, भलूम अलभलेख याींचेकड े
प्रलींबबत असल्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ याींचेकड े ददनाींक १७ 
नोव्हेंबर, २०१७ तसेच उपअिीक्षक, भलूम अलभलेख याींना ददनाींक १९ डडसेंबर, 
२०१८ रोिी पत्र देऊन कारवाई करण्याच्या सचूना ददल्या असनू कोणतीही 
कायववाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ याींचे पत्रानसुार कायववाही 
होण्याऐविी प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी दलालाने रुपये ४० हिाराींची 
मागणी केल्याबाबतची तक्रार सींबींधित प्रकरणाथी याींनी जिल्हाधिकारी, 
यवतमाळ याींचेकड े केली असल्याच े ददनाींक ३ माचव, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने उपअिीक्षक, भलूम अलभलेख याींच े
गरैकारभाराची चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) यवतमाळ येथील उपअिीक्षक भलूम अलभलेख 
कायावलयात कागदपत्र े गहाळ झाल्याचे साींगनू नागरीकाींना मानलसक त्रास 
ददला िात असल्याच्या ककीं वा तथेे दलालाव्यनतररक्त काम केले िात 
नसल्याच्या सववसािारण तक्रारी नागरीकाींनी केल्याचे ननदशवनास आले नाही.  
 तथावप, मौिा डोळींबा, तालकुा यवतमाळ येथील श.ेस.नीं. १२ मिील 
वाणणज्य अकृषक सीमाींकन केलेला नकाशा हा कायावलयातील कमवचारी व 
कधथत दलाल याींच्यामळेु वारींवार मागणी करुनही उपअिीक्षक भलूम अलभलखे, 
यवतमाळ याींनी जिल्हाधिकारी कायावलयाकड े न पाठववल्याची तक्रार 
औद्योधगक न्यायालयाच े सेवाननवतृ्त न्यायािीश श्री.पी.एस. घोसे याींनी 
ददनाींक ०२/०३/२०१९ रोिी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ याींना केली होती.  
(२), (३) व (४) श्री.पी.एस. घोसे याींचे प्रकरणी अकृषक मोिणी शलु्काचा 
भरणा केल्याची पावती उपअिीक्षक, भलूम अलभलेख, यवतमाळ याींना प्राप्त 
झाल्यानींतर ई-मोिणीनसुार मोिणीची नो्ीस बिावनू मोिणीची कायववाही 
ददनाींक ०२/०४/२०१८ रोिी पणूव करुन अिवदारास मोिणीची क प्रत (नकाशा) 
ननयमानसुार परुववण्यात आली आहे. 
 वरील अिावव्यनतररक्त श्री.घोसे याींनी हद्द कायम मोिणीचा स्वतींत्र 
अिव उपअिीक्षक भलूम अलभलेख, यवतमाळ याींना सादर केला होता. 
त्यानसुार मोिणीसाठी नेमलेल्या ददनाींकाला अिवदार गरैहिर रादहल्याने 
ददनाींक १४/११/२०१८ रोिी पनुवभे् मोिणी फी भरल्यानींतर ददनाींक 
१८/०२/२०१९ रोिी प्रत्यक्ष िागेवर िावनू मोिणीची कायववाही पणूव करण्यात 



61 

आली असनू अिवदाराला नकाशाची ‘क’ प्रत तातडीने परुववण्यात येत आहे. या 
प्रकरणी झालेल्या ववलींबास िबाबदार असलेल्या भकूरमापक व तत्कालीन 
उपअिीक्षक, भलूम अलभलेख याींचेवर लशस्तभींगाची कायववाही करण्याच े
प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

नायगाांि (ता.िसई, जज.पालघर) येथे नतिराांच्या र्ाडाांची ित्तल 
 िरुन अनधधिृत िाहन तळ उभारल्याबाबत 

  

(५०) * ४८२११ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नायगाव (पजश्चम) रेल्वे स्थानकालगत (ता.वसई, जि.पालघर) सव्हे 
क्रमाींक ११७ व १२१-अ या ४ एकर शासकीय िलमनीवर असलेल्या नतवराींच्या 
झाडाींची बेसमुार कत्तल करुन त्यादठकाणी अनधिकृत मातीभराव करुन 
बेकायदेशीरररत्या खािगी वाहन तळ उभारुन सववसामान्य नागररकाींकडून भाड े
वसलु केले िात असल्याची बाब एका रािकीय पक्षाच्या स्थाननक 
प्रनतननिीींनी ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१८ रोिी मा.महसलू मींत्री, मा.वने मींत्री, 
मा.पयाववरण मींत्री तसेच ददनाींक ६ माचव, २०१९ रोिी मा.मखु्यमींत्री याींच्या 
ननदशवनास आणून ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) या आशयाचे ननवेदन श्री.अशोक गिानन 
शळेके, सदस्य, जिल्हा ववद्यतु ववतरण सलमती, पालघर तसेच श्री.प्रफुल्ल 
नारायण ठाकूर, नागरी व्यवस्था पररवतवन, सामाजिक सींस्था, ववरार (प)ू 
याींच्याकडून प्राप्त झाले आहे. मौिे उमेळे ता.वसई येथील स.नीं. ११७ व 
स.नीं. १२१ अ या शासकीय िलमनीवर काींदळवनाची तोड करुन अविैररत्या 
वाहनतळ ववकलसत केल्याची बाब ददसनू येत नाही. तथावप, मौिे उमळेे 
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येथील स.नीं. ११६ या रेल्वे ववभागाच्या नावे असलेल्या िलमनीवर वाहनतळ 
असल्याचे मोिणीअींती स्पष् झाले आहे. तसेच सदर स.नीं. ११६ मध्ये 
असलेल्या पे पाककी ग िागबेाबत जिल्हाधिकारी, पालघर याींनी पजश्चम रेल्वे 
याींना कळववले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

फाफोरे (ता.अमळनेर, जज.जळगाांि) येथे गौण खननज  
उत्खननात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

(५१) * ४८२२४ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फाफोरे (ता.अमळनेर, जि.िळगाींव) येथे बोरी नदीवर बींिारा बाींिकाम 
केवळ बींिारा बाींिकामासाठी आवश्यक गौण खननि उपसा करण्यास 
परवानगी असताना ठेकेदाराने अनतररक्त गौण खननि उपसा करुन इतर 
बाींिकाम व्यावसानयकाींना ववक्री केल्याचा प्रकार ननदशवनात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित ठेकेदाराने गौण खननि उपसा केला असताना 
तहलसलदार, अमळनेर याींनी केवळ ५०० ब्रास गौण खननि उपसा केल्याबाबत 
सींबींधित ठेकेदाराला दींड ननदशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी ठेकेदार व सींबींधित दोषी अधिकारी/कमवचायायाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौि ेफाफोरे, ता.अींमळनेर, जि.िळगाींव 
येथे बोरी नदीवर बींिायायाचे काम करण्यात येत आहे. सदर बींिायायासाठी 
खोदण्यात आलेल्या पायातनू ननघालेली वाळू सदर बींिायायाच्या बाींिकामासाठी 
वापरण्यात येत आहे. तसेच वापरलेल्या वाळूच्या स्वालमत्विनाची रक्कम 
कीं त्रा्दाराच्या देयकातनू वसलू करुन शासनिमा करण्यात आली आहे. 
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 सदर बींिायायाचा पाया खोदताना ननघालेल्या वाळू साठ्यातील वाळू 
अपणूव बींिायायाचे बाींिकामासाठी वापरण्याची परवानगी लमळण्याची ववनींती 
जिल्हा िलसींिारण अधिकारी, मदृ व िलसींिारण ववभाग, िळगाींव याींनी 
केली आहे. 
 बाींिकाम कीं त्रा्दाराने अनतररक्त वाळूचा उपसा करुन इतर बाींिकाम 
व्यावसानयकाींना ववक्री केल्याची बाब दृष्ोत्पत्तीस आली नाही. सदर प्रकरणी 
कोणतीही अननयलमतता झालेली नसल्याने सींबींधित कीं त्रा्दार, अधिकारी व 
कमवचारी याींचेवर कारवाई करण्यात आली नाही. 
 बींिायायाच्या पायामिून ननघालेल्या वाळूसाठ्यापकैी बींिायायाच्या 
बाींिकामासाठी आवश्यक वाळूसाठा वगळून उववररत वाळूसाठ्याचा लललाव 
करुन रक्कम शासनिमा करण्याचे ननयोजित आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मार्गाि, मुांबई येथील ि्तू ि सेिा िर विभागाच्या  
इमारतीची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(५२) * ४९२३९ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माझगाव, मुींबई येथील वस्त ू व सेवा कर ववभागाच्या मखु्य 
कायावलयाच्या इमारतीची दरुवस्था होवनू अनतशय िीणव झालेल्या सदर 
इमारतीच्या ९ व्या मिल्यावर ्ेकू लावण्यात आल्यामळेु या िोकादायक 
इमारतीत कमवचारी व अधिकारी याींना िीव मठुत घेऊन काम करावे लागत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर इमारतीची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर िुन्या व नवीन इमारतीचे व्ही.िे.्ी.आय. या सींस्थकेडून 
सींरचनात्मक पररक्षण करण्यात आलेले असनू बा्यभागाचे काम प्रगतीत 
आहे. पररक्षण अहवालानसुार बा्य व अींतगवत भागाची सींरचनात्मक दरुूस्ती 
व मिबतूीकरणाच्या कामाचे अींदािपत्रक तयार करण्यात आले आहे. अींतगवत 
भागाचा प्रस्ताव ववत्त ववभाग, मींत्रालय याींचेकड े अींनतम मींिूरीसाठी सादर 
केलेला असनू, त्यास मींिूरी प्राप्त होताच त्वरीत काम हाती घेण्याचे ननयोिन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जजल््यात प्रधानमांत्री िृषी सन्मान योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(५३) * ४६८४१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.ा िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कें द्र शासनामाफव त लाग ू करण्यात आलेल्या पींतप्रिान कृषी 
सन्मान योिनेंतगवत शतेकयायाींना रुपये ६ हिार तीन ्प्प्यात प्रनतवषी 
देण्याचे िाहीर करण्यात आले असनू सदर योिनेच्या अ्ी व ननकषानसुार 
कु्ुींब हा घ्क िरुन अल्पभिूारक म्हणून पाच एकर शतेी िलमनीची मयावदा 
घालण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभावतील एकबत्रत कु्ुींब पध्दतीमळेु शतेी िलमनीची तकुड े
पध्दत अवलींबबण्यात आली असनू ववशषेत: नागपरू जिल््यातील १ लाख ११ 
हिार शतेकया याींनी प्रिानमींत्री कृषी सन्मान योिनेकरीता अिव करुनही ननम्मे 
लाभाथी योिनेच्या लाभापासनू वींधचत रादहल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर योिनेतील दोन हिार रुपये शतेकयायाींच्या बँक खात्यात 
िमा होऊन काही वेळेनींतर पसैे परत गेल्याने लाभाथी शतेकयायाींना सदर 
योिनेचा पदहला लाभ माहे फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये देण्याचे ननयोिन असताना 
उक्त योिनेचा लाभ लमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर योिनेतील ५ एकर शते िलमनीची मयावदा काढून 
्ाकण्याची मागणी ववदभावतील शतेकयायाींनी मा.मखु्यमींत्री व अप्पर मखु्य 
सधचव (कृषी), मींत्रालय याींचकेड ेमाहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात ववशषेत: 
ववदभावत शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रिानमींत्री कृषी सन्मान योिना 
प्रभावीपणे राबववण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
 पात्र शतेकरी लाभार्थयाी ची मादहती कें द्र शासनाने उपलब्ि करुन 
ददलेल्या सींकेतस्थळावर अपलोड करण्याची कायववाही सरुु आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 नागपरू जिल््यातील या योिनेच्या २३९७६ पात्र लाभाथी शतेकयायाींना 
पदहल्या हप्त्याचा लाभ देण्यात आला आहे. पात्र लाभार्थयाी च्या अचूक बँक 
खात ेक्रमाींक पडताळणीची कायववाही सरुु आहे. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) ववदभावत प्रिानमींत्री कृषी सन्मान ननिी योिना प्रभावीपणे राबववण्यासाठी 
परत आलेली मादहती अद्ययावत करुन सींकेतस्थळावर सादर करण्याची 
कायववाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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शतेमालाच ेउत्पादन विक्रीिरीता ्माटव योजना राबविण्याबाबत 
  

(५४) * ४८११३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकयायाींचे शतेमालाचे उत्पादन व ववक्री योग्य प्रकारे व्हावी 
व शतेकरी स्वावलींबी व्हावा, यासाठी राज्यातील दहा हिार गावाींमध्ये २३०० 
को्ी रुपये खचावची स्मा व् योिना राबवनू त्यासींदभावत नामवींत कीं पन्याींशी 
िवळपास ३० सामींिस्य करार करण्याचा ननणवय ददनाींक १ डडसेंबर, २०१८ 
रोिी वा त्यासमुारास घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणवयाचे स्वरुप काय आहे, त्यानसुार सामींिस्य करार 
करण्यात आला आहे काय व त्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, यासाठी लागणारा ननिी कशाप्रकारे उपलब्ि करण्यात आला 
वा येणार असनू सदर योिना कायावजन्वत करण्यासींदभावतील सद्य:जस्थती 
काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.अननल बोंड े: (१) अींशत: खरे आहे.  
 िागनतक बँक अथवसहाय्यीत महाराषर राज्य कृषी व्यवसाय व 
ग्रामीण पररवतवन प्रकल्प राबववण्यास ददनाींक १९/०१/२०१९ च्या शासन 
ननणवयान्वये तत्वत: मान्यता ददली असनू सदर प्रकल्पाच्या शभुारींभाच्या 
कायवक्रमामध्ये ४९ कीं पन्याींशी सामींिस्य करार करण्यात आले आहेत. 
(२) िागनतक बँक अथवसहाय्यीत महाराषर राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण 
पररवतवन हा समुारे रुपये २२२० को्ी (३०० दशलक्ष डॉलर) गुींतवणकूीचा 
प्रकल्प ६ वष े कालाविीकरीता राबववण्यास तसेच प्रकल्प आराखडा तयार 
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करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास ददनाींक १९/०१/२०१९ 
च्या शासन ननणवयान्वये तत्वत: मान्यता ददली आहे. सदर प्रकल्प सींपणूव 
राज्यात राबववला िाणार असनू सध्या प्रकल्प अींमलबिावणी आराखडा तयार 
करण्याच ेकाम सरुु आहे. शतेकरी उत्पादक कीं पन्या व खरेदीदार याींच्यामध्ये 
सामींिस्य करार करण्यात आले आहेत. 
(३) िागनतक बँक अथवसहाय्यीत महाराषर राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण 
पररवतवन हा समुारे रुपये २२२० को्ी (३०० दशलक्ष डॉलर) गुींतवणकूीचा 
प्रकल्प असनू या प्रकल्पाींतगवत िागनतक बँकेच्या किावचा ७०% दहस्सा    
(रुपये १५५४ को्ी) व राज्य शासनाचा २६.६७% दहस्सा (रुपये ५९२ को्ी) 
रादहल आणण ग्राम सामाजिक पररवतवन फाऊीं डशेनचा ३.३३% दहस्सा    
(रुपये ७४ को्ी) राहील (१US$ = रुपये ७४ या ववननमय दराने).  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मु्ती (ता.दक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर) येथील आत्महत्याग्र्त 
शतेिऱयाांच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(५५) * ४८१२४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मसु्ती (ता.दक्षक्षण सोलापरू, जि.सोलापरू) येथील श्री.लसध्दाराम महादप्पा 
ववभतू े या ६५ वषावच्या शतेकयायाने महसलू प्रशासनाच्या अडवणुकीच्या 
िोरणाला कीं ्ाळून ददनाींक २७ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शतेकयायाने थकबाकी भरल्याच े लस ींचन ववभागाने सन 
२०१५ मध्ये तहलसलदाराींना कळवनू देखील ग् नीं. ४४३ च्या उतायायावरील 
शासनाचे नाव कमी करुन मळू मालकाींचे नाव लावण्याची कायववाही सींबींधित 
महसलू यींत्रणेने सन २०१९ पयी त केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने आत्महत्येस प्रवतृ्त केल्याप्रकरणी सींबींधित दोषी महसलू 
अधिकायायाींववरुध्द गनु्हा दाखल करुन कारवाई करण्याबाबत तसेच 
आत्महत्याग्रस्त शतेकयायाच्या कु्ुींबबयास मदत देण्याबाबत कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 उपववभागीय अधिकारी, सोलापरू क्र.२ याींचकेडील आदेश 
क्र.२०१९/उववअसोक्र.२/कुका/पनुवववलोकन/कावव/१३, ददनाींक ३०/०३/२०१९ नसुार 
प्रश्नाधिन िमीन ग.नीं.४४३ चे कब्िेदार सदरी फेरफार क्र.५१२७ अन्वये मळू 
मालकाचे नाव लावणेत आले आहे. 
(३) सदरची आत्महत्या नावपकी, तगादा, किवबािारीपणामळेु केलेली 
नसल्याने तालकुा स्तरीय सलमतीने सदर प्रकरण शतेकरी आत्महत्या 
नसल्याने अपात्र ठरववले आहे. परींत ुआत्महत्याग्रस्त शतेकयायाींच्या वारसाींना 
मा.मखु्यमींत्री सहायता ननिीतनू मदत लमळणेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, 
सोलापरू याींचेकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सायन-पनिेल महामागाविर बेलापूर खखांडीजिळीत दरडग्र्त दठिाणी  
सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(५६) * ४९०६४ श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ा िाजा बेग, श्री.अननल 
भोसल े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 



69 

(१) सायन-पनवेल महामागाववर प्रलसध्द बेलापरू णखींडीआिी असलेल्या 
उरणफा्ा येथील डोंगरावरील दरड कोसळून जिववत व ववत्तहानी होण्याची 
शक्यता ननमावण झाली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दठकाणी 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) सायन-पनवेल महामागाववरील बेलापरू णखींडीआिी असलेल्या उरणफा्ा 
येथील डोंगरावरील दरड कोसळू नये याकरीता सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने लोखींडी 
सींरक्षण िाळी बसववण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील औद्योधगि प्रशशक्षि सां्थेच्या 
इमारतीच ेबाांधिाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(५७) * ४६६३२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुुड (जि.रायगड) तालकु्यातील औद्योधगक प्रलशक्षक सींस्थेच्या 
इमारतीच्या भलूमपिूनाला नऊ वष े होऊनही सदर इमारतीचे बाींिकाम 
अपणूाववस्थेत बींद पडलेले असनू इमारतीच्या कामाकरीता खचव करण्यात 
आलेले रुपये १ को्ी ७० लाखाचा अपव्यय झाला असनू इमारतीच्या अपणूव 
बाींिकामामळेु शकेडो ववद्यार्थयाी चे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीच्या कामाचा सरुुवातीला खचव रुपये १ को्ी ४० 
लाख होता, परींत ुइमारतीच ेकाम मदुतीत झाले नसल्याने सन २०१५ मध्ये 
इमारतीच्या कामास अनतररक्त रुपये ३० लाख खचव झाला, सन २०११ च्या मे 
मदहन्यात सदरहू इमारतीच े बाींिकाम पणूव होण्याचे अपेक्षक्षत असताना सन 
२०१८ अखेरही इमारतीच ेबाींिकाम पणूव झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने औद्योधगक प्रलशक्षक सींस्थेच्या इमारतीची अपणूव कामे पणूव 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 मखु्य इमारतीचे काम पणूव करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नाशशि जजल््यातील गाळपेरा जमीन िसण्यासाठ  वितरण िरणेबाबत 
  

(५८) * ४८६४२ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५६७५ ला ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ननफाड (जि.नालशक) तालकु्यातील अकरा गावाींतील शतेकरी सन १९४८ 
पासनू गोदावरी नदी काठालगतची १००१२.७३७ हेक््र गाळपेरा िमीन सन 
१९९० पयी त कसत होत,े सदर गाळपेरा िमीन पनु्हा भाडतेत्वावर 
कसण्यासाठी लमळण्याची मागणी शतेकयायाींनी केली असनू यासींदभावत मखु्य 
अलभयींता, िलसींपदा ववभाग, उत्तर महाराषर प्रदेश, नालशक याींच्या 
कायावलयाकडून ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, 
नालशक व उपवनसींरक्षक, वन्यिीव, नालशक याींच ेअलभप्राय मागववण्यात आले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िमीन वा्पाची सींपणूव कायववाही प्राताींधिकारी 
(ता.ननफाड, जि.नालशक) याींचेकड े अींनतम ्प्प्यातील कायववाहीसाठी प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नालशक जिल््यातील 
गाळपेरा क्षेत्राचे स्थाननक, भलूमहीन व मागासवगीयाींच्या सहकारी सींस्थाींना 
पवूवपध्दतीने कसण्यासाठी ववतरण करणेबाबत कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नालशक जिल््यातील गाळपेरा क्षेत्राचे िमीन 
स्थाननक, भलूमहीन व मागासवगीयाींच्या सहकारी सींस्थाींना पवूीच्या पध्दतीने 
भाडतेत्वावर कसण्यासाठी ववतरण करण्याबाबतच्या मागणीच्या अनषुींगाने 
उपजस्थत वविानपररषद ताराींकीत प्रश्न क्र.४५६७५ ला अनलुक्षून मखु्य 
अलभयींता, िलसींपदा ववभाग, उत्तर महाराषर प्रदेश, नालशक याींच्या 
कायावलयाकडून ददनाींक ६/११/२०१८ च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, नालशक व 
उपवनसींरक्षक, वन्यिीव, नालशक याींच ेअलभप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(२) गाळपेरा िलमनीच्या सींदभावत प्राप्त ननवेदने व वयैजक्तकररत्या प्राप्त 
झालेल्या एकूण २०७ अिाववर तहलसलदार, ननफाड याींच्यामाफव त चौकशी 
करण्यात येत आहे. 
(३) शासन अधिसचूना ददनाींक २५/२/१९८६ अन्वये ननफाड तालकु्यातील    
११ गावाींचे एकूण १००१२.७४ हे.क्षेत्र नाींदरु-मिमेश्वर अभयारण्यासाठी 
अधिसधूचत झाल्याने सदरच ेक्षेत्र स्थाननक भलूमहीन व मागासवगीय सहकारी 
सींस्थाींना पवुवपध्दतीने कसणेसाठी ववतरण वा मदुतवाढ देण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 
 ----------------- 
  

खाननिड े(ता.िसई, जज.पालघर) येथे जजल्हा  
ग्रामीण रुग्णालय उभारण्याबाबत 

  

(५९) * ४८२१२ श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.विलास पोतनीस : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) खाननवड े (ता.वसई, जि.पालघर) येथे ३० खा्ाींचे जिल्हा ग्रामीण 
रुग्णालय उभारण्याचा ननणवय शासनाने सन २०१४ मध्ये घेतला असनू 
यासाठी रुपये १५ को्ी ५१ लाख २९ हिार इतक्या रकमेस प्रशासकीय मींिूरी 
देवनू रुग्णालयाच्या बाींिकामासाठी समुारे ०.९९ हेक््र िमीन उपलब्ि 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िलमनीपकैी ०.१८ हेक््र िमीन ही वन ववभागाची 
असल्यामळेु वन ववभागाच्या परवानगीअभावी सदर रुग्णालयाच ेकाम मागील 
५ वषावपासनू प्रलींबबत असल्याची बाब वसई तालकु्यातील एका रािकीय 
पक्षाच्या स्थाननक लोकप्रनतननिीने ददनाींक २६ िानेवारी, २०१८ रोिी लखेी 
ननवेदनाद्वारे मा.वने मींत्री व मा.सावविननक आरोग्य मींत्री याींच्या ननदशवनास 
आणून ददली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खाननवड े (ता.वसई, जि.पालघर) येथे ३० खा्ाींचे जिल्हा ग्रामीण 
रुग्णालय उभारण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.णिनाथ शशांदे : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
 माींडवी येथे मींिूर असलेले ग्रामीण रुग्णालय िागा उपलब्ि नसल्याने 
माींडवी ऐविी खाननवड े (ता.वसई, जि.पालघर) येथे सरुु करण्यास ददनाींक 
२७/०१/२०१४ च्या शासन ननणवयानसुार मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
रुग्णालयासाठी वन ववभागाने ८० गुींठे िागा देण्यास मान्यता ददली असनू 
सदर िागेच ेहस्ताींतरण करुन घेण्यासाठी वन ववभागाकड ेपाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. िागा प्राप्त झाल्यानींतर रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बाींिकामासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



73 

धरणगाांि (जज.जळगाांि) येथे ग्रामीण रुग्णालयात  
उपचाराअभािी मदहलेचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 

  

(६०) * ४८२४३ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िरणगाींव (जि.िळगाींव) येथे ग्रामीण रुग्णालयात उपचाराअभावी बाळींतीन 
मदहलेचा मतृ्य ूझाल्याचे माहे माचव, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात नेमणकू करण्यात आलेले वदै्यकीय 
अधिकारी उपजस्थत नसल्याने उपचारा अभावी मदहलेचा मतृ्य ूझाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी डॉक््र व 
रुग्णालयावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.णिनाथ शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायवभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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