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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, ददनाांि २५ जून, २०१९ / आषाढ ४, 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 एिूण सांख्या - ८६ 
------------------------------------- 

  
राज्यात चारा छािण्या सुरु िरण्याबाबत 

  

(१) * ४६८१४ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ूखललफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात माहे एप्रिल व मे, २०१९ च्या दषुकाळी पररस्थितीच्या काळात 
शतेीच्या पाण्याबरोबरच जनावराींच्या चारा व पाणी ी्ंचाईची गींभीर समथया 
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ननमााण झाली असल्याने शासनाने गावननहाय चारा छावण्या सरुु करण्याची 
घोषणा व शासन ननणाय ननगाममत करुनही राज्यातील पालघर, ठाणे व 
रायगड या कोकण पट्टय्ात चारा छावण्या सरुु केल्या नसल्याच ेमाहे एप्रिल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळाच्या काळात राज्यात प्रवशषेत: साींगोला (स्ज.सोलापरू) 
तालकु्यात शासनाच्या जाचक अ्ीमळेु ्ँकसा व चारा छावण्या सरुु न 
झाल्याने पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली असनू जनावराींवर पाणी व चाऱ्याअभावी 
उपासमारीची समथया ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर, ठाणे, कल्याण व रायगड (कोकण प्रवभागात) चारा 
छावण्या सरुु करण्याबाबत सामास्जक कायाकत ेयाींनी मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना 
ननवेदन सादर करुन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात ककती ठठकाणी 
चारा छावण्या सरुु केल्या आहेत तसेच, चाऱ्याअभावी जनावराींची होणारी 
उपासमार रोखण्याच्यादृष्ीने गावननहाय चारा छावण्या सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) अींशतः खरे आहे. 
 महसलू व वन प्रवभाग, शासन ननणाय, ठदनाींक २५ जानेवारी, २०१९ 
अन्वये सन २०१८ खरीप हींगामात शासनाने दषुकाळ जाहीर केलेल्या भागात 
जनावराींच्या चारा छावण्या सरुू करण्यात आल्या आहेत.  
 ठाणे व रायगड या स्जल््यात दषुकाळ / दषुकाळ सदृश्य पररस्थिती 
जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच पालघर स्जल््यात दषुकाळ जाहीर 
करण्यात आला असला तरी, स्जल््यामध्ये वरैणीची कमतरता नसल्याने तिे े
चारा छावणी सरुू करण्याचा िश्न उद् भवत नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 माहे एप्रिल अखेर साींगोला तालकु्यामध्ये ५२ गावाींमध्ये ५४ छावण्या 
तसेच माहे मे अखेर ७१ गावाींमध्ये एकूण १०८ छावण्या सरुु होत्या. सध्या 
साींगोला तालकु्यामध्ये ७१ गावाींमध्ये १२६ चारा छावण्या सरुू असनू त्यामध्ये 
लहान १०७४५ व मोठी ८१४८२ अशी एकूण ९२२२७ जनावरे दाखल आहेत.  
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 तसेच सोलापरू स्जल््यात ठदनाींक १०/०६/२०१९ अखेर २९६ गावे व 
१७६८ वाडयाींना एकूण ३३५ ॅ्ंकरद्वारे प्रपण्याच्या पाण्याचा परुवठा करण्यात 
येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सद्यःस्थितीत राज्यात १६३८ चारा छावण्या सरुू असनू त्यात ९३७९४८ 
मोठे पशधुन व ११५८६१ छो्े पशधुन असे एकूण १०५३८०९ पशधुन दाखल 
आहेत.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-िडोदरा महामागावत बाधधताांना मोबदला देण्याबाबत 
  

(२) * ४६५४६ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम 
िाळे, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब : ददनाांि 
२८ फेब्रिुारी, २०१९ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि ४५७३८ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-वडोदरा महामागाामध्ये कल्याण (स्ज.ठाणे) तालकु्याच्या         
१२ गावाींतील शकेडो एकर जमीन बाधधत होत असनू या महामागाांत कल्याण 
तालकु्यातील ठ््वाळा व बाल्याींनी पररसरात राहणाऱ्या चाळीतील अनेक 
रठहवाशी बाधधत होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याण तालकु्यातील १२ गावाींमधून मुींबई-वडोदरा महामागा 
क्र. १२ जात असनू त्यातील बाधधत ित्येक नागररकास मोबदला ममळणे 
गरजेचे असताना ठ््वाळा बाल्याींनी पररसरातील जममनीवर अनेक प्रवकासक 
व जमीन मालकाींनी एकत्रत्रत चाळी बाींधल्या असनू, जममनीचे ७/१२ जमीन 
मालकाींच्या नावावर असल्याने मोबदल्याच्या नो्ीसा केवळ जमीन 
मालकाींनाच पाठप्रवण्यात आल्या आहेत, त्यामळेु सदर मोबदला प्रवकासक व 
जमीन मालकाींना ममळत असल्याने शकेडो चाळधारक मात्र नकुसान 
भरपाईपासनू वींधचत राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाात थिाननक नगरसेप्रवका याींनी स्जल्हाधधकारी, ठाणे व 
उपप्रवभागीय अधधकारी, कल्याण याींच्याकड ेमोबदला द्या नाहीतर पनुवासन 
करा अशा आशयाचे ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िथताप्रवत महामागा क्र. १२ मळेु बाधधत होणाऱ्या चाळीतील 
रठहवाशाींना मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
 सदर िकल्पाच्या NH Act १९५६ व LARR Act २०१३ च्या शडेयलू 
१, २, ३ नसुार भसूींपादन करण्यासाठी सक्षम िाधधकारी म्हणून उपप्रवभागीय 
अधधकारी, कल्याण याींची नेमणूक करण्यात आलेली असल्याचे िकल्प 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरण, ठाणे याींनी कळप्रवले आहे. 
 मौजे बल्याणी ता.कल्याण येिील सींपाठदत क्षते्रापकैी एकूण २७ सर्व्हे 
नींबसामध्ये चाळीींचे बाींधकाम करणेत आलेले आहे. सींयकु्त मोजणी िमाणे 
सदर चाळीींच े मलू्याींकन करण्यात आले असनू त्यािमाणे चाळीींच्या 
बाींधकामाींच्या मलू्याींकनाची रक्कम सींबींधधत सर्व्हे नींबरच्या खातदेाराींच्या 
नावावर अींनतम ननवाडा ठदनाींक ३१/०३/२०१८ मध्ये दशाप्रवण्यात आली आहे. 
त्यानषुींगाने सींबींधधत खातदेारास मोबदल्याच्या नो्ीसा देण्यात आलले्या 
आहेत. 
 तिाप्रप, चाळीींचे बाींधकाम असलेल्या ७/१२ वरील खातदेाराींस चाळीींच े
मलू्याींकन देण्यात आलेले नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) बाधधत होणाऱ् या चाळीतील रठहवाश्याींना मलू्याींकनानसुार महसलू 
प्रवभागामार्ा त मोबदला अदा केला जाईल. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आिरे-िडापे (ता.उरण, जज.रायगड) येथील जलमनीिर 
िुळाांची नोंद घेण्याबाबत 

  

(३) * ४७६९० प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आवरे-कडापे (ता.उरण, स्ज.रायगड) येिील ३०० एकर जमीन सावकाराने 
७/१२ वरील कुळ म्हणून असलेल्या शतेकऱ्याींची नावे परथपर कमी करुन ही 
जमीन ररलायन्स महामुींबई एसईझेडला प्रवकली असल्याची बाब माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जममनीवर उपस्जवीका करणाऱ्या ४०० कु्ूींबाची र्सवणूक 
झाली असनू महामुींबई प्रवशषे आधिाक क्षते्राच्या भसूींपादन अधधकाऱ्याींनी 
याबाबत कोणतीही खातरजमा न करता हा र्व्यवहार केल्याने त्याींच ेआदेश रद्द 
करुन सदर जममनीच्या ७/१२ वर पनु्हा कुळाींची नावे लावण्यात यावीत अशी 
मागणी थिाननक जनतनेे स्जल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू जममनीच्या ७/१२ वरील कुळाींची नावे परथपर कमी 
करणाऱ्या भसूींपादन अधधकारी/कमाचारी तसेच सावकाराींवर कारवाई करून 
उक्त जममनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर कुळाींच्या नावाींची नोंद घेण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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लोिमांगल मजल्ट्टेट िो-ऑपरेदटव्ह सोसायटी लल.,  
सोलापूर मध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(४) * ४६५२० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लोकमींगल मस्ल््थ्े् को-ऑपरेठ्र्व्ह सोसाय्ी मल., सोलापरू याींनी 
बनाव् कागदपत्र सादर करुन दगु्धशाळा प्रवथतारीकरण आणण भकु्ी िकल्प 
सरुु करण्यासाठी रुपये २४ को्ी ८१ लाख खचााचा िथताव सादर केला व 
त्यानसुार काही अनदुान ननधी शासनाकडून ममळप्रवल्याने याबाबत ठदनाींक   
२९ नोर्व्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास सोलापरू पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
दाखल झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बनाव् कागदपत्र सादर 
करुन गरैर्व्यवहार करणाऱ्या लोकमींगल मस्ल््थ्े् को-ऑपरेठ्र्व्ह सोसाय्ी 
मल., सोलापरू व त्याींना सहकाया करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी/कमाचाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर : (१) होय. 
(२) व (३) या िकरणी शासनाने लोकमींगल मस्ल््थ्े् को-ऑपरेठ्र्व्ह 
सोसाय्ी मल. सोलापरू या दधू सींघाचा सन २०१८ मध्ये रुपये २४.८१ को्ी 
रकमेचा मींजूर केलेला िकल्प िथताव ठदनाींक २२ नोर्व्हेंबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन ननणायान्वये रद्द केला आहे. 
 सदर सींघाच्या बनाव् कागदपत्राींबाबत पोलीस ठाण्यात तातडीने 
एर्आयआर नोंदवावा अस े आयकु्त दगु्धर्व्यवसाय याींना शासनाने ठदनाींक   
२७ नोर्व्हेंबर, २०१८ रोजीच्या पत्राद्वारे ननदेश ठदले होत.े त्यानसुार ठदनाींक  
२८ नोर्व्हेंबर, २०१८ रोजी स्जल्हा दगु्धर्व्यवसाय प्रवकास अधधकारी, सोलापरू 
याींनी पोलीस ठाणे, सोलापरू येि े एर्आयआर दाखल केला आहे. सदर 
िकरणी पोलीस प्रवभागाकडून पढुील कायावाही सरुु आहे. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील शतेिऱयाांना प्रधानमांत्री  
पीि विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(५) * ४७५५९ डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररलस ांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल््यातील महसलू प्रवभाग मींडळाकडून दषुकाळ घोप्रषत 
तालकु्यातील पीक कापणी ियोगाचे अहवाल कृषी प्रवभागाला मदुतीत सादर 
न केल्याने िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेपासनू शतेकऱ्याींना वींधचत राहावे 
लागत असल्याची बाब माहे माचा, २०१९ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन यवतमाळ स्जल््यातील 
दषुकाळग्रथत घोप्रषत तालकु्यातील पीक कापणी ियोगाचे अहवाल कृषी 
प्रवभागाला पाठवनू शतेकऱ्याींना िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 खरीप हींगाम २०१८ मध्ये िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेंतगात सरासरी 
उत्पन्नाची आकडवेारी प्रवठहत मदुतीत प्रवमा कीं पनीींना सादर करण्यात आली 
असनू पात्र शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई अदा करण्याची कायावाही प्रवमा 
कीं पनीकडून सरुु आहे.  
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यात खताांच्या किां मतीत दरिाढ झाल्याबाबत 
  

(६) * ४७९७७ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनाने खताच्या िनतगोणीमागे रुपये ११० त े २५० पयांत 
खताींच्या ककींमतीत वाढ केल्याने शतेकरी अडचणीत आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाने अनदुान कमी केल्याने खताींच्या ककींमतीत वाढ 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन खताींच्या ककींमत कमी 
करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) खताींच्या ककींमतीत वाढ झालेली आहे. 
(२) व (३) रासायननक खताींच्या प्रवक्री ककींमती सन २००९-१० पयांत कें द्रीय 
खत सवलत योजनेंतगात कें द्र शासनामार्ा त ठरप्रवण्यात येत होत्या. कें द्र 
शासनाने ठदनाींक ०१/०४/२०१० पासनू खत अनदुान योजनेत बदल करुन 
मलु्यद्रर्व्य आधारीत अनदुान योजना सरुु केलेली आहे. तरे्व् हापासनू कें द्र शासन 
दरवषी अन्नद्रर्व्यननहाय अनदुान दर ननस्श्चत करत.े सदर योजनेमध्ये शासन 
िनत ्न अनदुान दर ननस्श्चत करुन देत.े अधधकतम प्रवक्री मलु्य ठरप्रवण्याचे 
अधधकार कें द्र शासनाने उत्पादक कीं पनीस ठदलेले आहेत. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

विरार (जज.पालघर) जजल्हा रुग्णालयात सोयी सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७) * ४६८५० श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रवरार (स्ज.पालघर) स्जल्हा रुग्णालयाच्या शीतगहृात मतृदेह ठेवण्यास 
जागा नसल्यामळेु मतृदेह खोलीमध्ये ठेवण्यास अडचण ननमााण झाली असनू 
याकड ेमहानगरपामलका िशासन दलुाक्ष करीत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने स्जल्हा रुग्णालयात सोयी सपु्रवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रवरार (स्ज.पालघर) येिे स्जल्हा रुग्णालय नसनू ३० खा्ाींच े ग्रामीण 
रुग्णालय कायाान्वीत आहे. तसेच वसई प्रवरार महानगरपामलकेच्या 
कायाक्षेत्रातील प्रवरा् नगर येिील ठहींद ू थमशानभमूीमध्ये ६ मतृदेह क्षमतचे े
महाननगरपामलकेचे शवागहृ कायाान्वीत आहे. 
(२) ग्रामीण रुग्णालय, प्रवरार येिे ४ मतृदेह क्षमतचेे शवागार कक्ष बाींधण्याच े
काम सरुु आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

  

राज्यात क्षयरोग आजारािर ननयांत्रण लमळविण्याबाबत 
  

(८) * ४७०१६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननिेत 
तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररलस ांग 
राठोड, डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात सन २०१७ मध्ये ६८ हजार ४८४ रुग्णाींची कें द्र शासनाने क्षयरोग 
हा आजार नो्ीर्ायबल म्हणून रुग्णाींची नोंदणी झाली असनू सन २०१८ 
मध्ये २ लाख ६७ हजार ७०६ एवढ्या केसेस नोंदप्रवण्यात आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात माहे माचा, २०१८ त ेजानेवारी, २०१९ या कालावधीत 
१४४१ बालकाींना जन्मत: क्षयरोग झाल्याचे तर मुींबईमध्ये ६५९ बालकाींना 
जन्मत: क्षयरोग झाल्याचे ठदनाींक १७/०२/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले असनू सन २०१८ मध्ये मुींबई महानगरपामलकेने राबप्रवलेल्या 
क्षयरुग्ण शोध मोठहमेत ६३ रुग्ण आढळले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील क्षयरुग्णासाठी असलेले मशवडी येिील जी.्ी.बी. 
रूग्णालयामध्ये बाल क्षय रुग्णासाठी ककती खा्ाची सींख्या उपलब्ध आहे, 
गेल्या दोन वषााच्या कालावधीमध्ये दाखल झालेले बालरुग्ण आणण पणूात: 
ककीं वा अींशत: बरे झालेली बाल रुग्णाींची सींख्या ककती आहे, तसेच ठहींगोली 
स्जल््यात क्षयरोगाचे ककती रुग्ण आढळून आले आहेत, या रुग्णाींवर 
कोणत्यािकारे उपचार करण्यात आले आहेत, 
(४) असल्यास, क्षयरोगावर िभावी असलेले ‘बेडाक्यलुीन’ औषधाींचा वापर 
सींिगतीने सरुु असल्याच े ठदनाींक १०/०४/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले असनू राज्यात माहे जानेवारी त ेडडसेंबर, २०१८ मध्ये ४११ 
रुग्णाींना ‘बेडाक्यलुीन’चे उपचार ठदले असनू अजून ७८४ रुग्ण िनतक्षेत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िनतक्षेत असलेल्या क्षयरुग्णाींना ‘बेडाक्यलुीन’चे उपचार देण्यासोबत 
शासकीय रुग्णालयात अशा रुग्णाींसाठी खास अनतदक्षता प्रवभाग सरुु 
करण्याबाबत तसेच, क्षयग्रथत बालरुग्णाच्या आरोग्य व उपचारासाठी प्रवशषे 
सोयी सपु्रवधा देऊन क्षयरोग या आजारावर ननयींत्रण ममळप्रवण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 २०१७ मध्ये आढळलेल्या क्षयरुग्णाींची सींख्या -१,७८,२५५ 
 २०१८ मध्ये आढळलेल्या क्षयरुग्णाींची सींख्या -२,११,०४३ 
(२) हे खरे नाही. 
 सींपणूा राज्यात माहे माचा, २०१८ त ेजानेवारी, २०१९ या कालावधीत 
०-१ वष ेवयोग्ातील ६५९ बालकाींना क्षयरोग झाल्याचे आढळून आले आहे. 
तसेच मुींबई मध्ये ०-१ वष े वयोग्ातील १९२ बालकाींना क्षयरोग झाल्याच े
आढळून आले आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या क्षयरुग्ण शोधमोठहमेंतगात सन २०१८ 
मध्ये २३२ नवीन क्षयरुग्ण आढळले आहेत. 
(३) मशवडी येिील जी.्ी.बी. रुग्णालयामध्ये बाल क्षय रुग्णासाठी ६ खा्ा 
उपलब्ध आहेत. गेल्या दोन वषााच्या कालावधीमध्ये दाखल झालेले बालरुग्ण 
आणण पणूात: ककीं वा अींशत: बरे झालेल्या बाल रुग्णाींची सींख्या पढुीलिमाणे 
 
 

 २०१७-१८ २०१८-१९ 
दाखल झालेले रुग्ण ४९ ६५ 
डडथचाजा झालेले रुग्ण ४५ ५७ 
  

ठहींगोली स्जल््यात आढळून आलेले क्षयरुग्ण खालीलिमाणे आहेत :- 
 सन २०१८ मध्ये १०२० व जानेवारी त ेमाचा, २०१९ या कालावधीत 
एकूण २६१ क्षयरुग्ण आढळून आले आहेत. या सींदभाात ्या रुग्णाींवर 
क्षयरोगप्रवरोधी औषधोपचार सरुु करण्यात आले. 
(४) हे खरे नाही. 
 सन २०१८ मध्ये ४६४ रुग्णाींना बेडाक्यलुीन औषधोपचार ठदले असनू 
िनतक्षा यादीत ८ रुग्ण होत े व जानेवारी, २०१९ त े माचा, २०१९ या 
कालावधीत ३९१ रुग्णाींपकैी िनतक्षा यादीत ६७ रुग्ण होत.े िनतक्षा यादीत 
असलेल्या सवा रुग्णाींना त्याींचे मलू्यमापनानींतर योग्य औषधोपचार सरुु 
करण्यात आलेला आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
(६) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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परभणी जजल््यातील राज्य ि राष्ट्रीय महामागावची 
िामे पूणव िरण्याबाबत 

  

(९) * ४६८७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.विप्लि बाजोररया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५००४ ला 
ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल््यातील वा्ूर र्ा्ा त े स्जींतरू, स्जींतरू त े नागेश्वर वाडी, 
स्जींतरू त े परभणी, गींगाखडे त े परभणी, गींगाखेड त े सोनपेठ, सेल-ूपािरी-
सोनपेठ व इतर महत्वाचे राज्य व राषरीय महामागा याींची मींजुरी होऊनही 
सदरील कामे पणूा न झाल्याने तसेच केवळ कामे िगतीपिावर आहेत, असे 
शासनाकडून धोरण राबप्रवण्यात येत असल्याने स्जल््यात दळणवळणाच्या 
अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जींतरू-परभणी या महामागाावरील कौसडी त े बोरी या 
रथत्याच्या ननकृष् दजााच्या कामाींमळेु रथत्याची दरुवथिा झाली असल्याच े
माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दजााची कामे करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याबाबत 
तसेच, राज्य व राषरीय महामागााची कामे प्रवठहत मदुतीत करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, सदरहू कामाींची सद्य:स्थिती 
काय आहे, तसेच सदरहू कामे ककती मदुतीत पणूा करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 म.रा.र.प्रव. महामींडळ (मयाा.) औरींगाबाद अींतगात प्रवषयाींककत 
रथत्याींपकैी स्जींतरु त ेपरभणी नप्रवन रा.मा. ७५२ के या रथत्याचे रुीं दीकरणाच े
व मजबतुीकरणाच े काम िगतीपिावर आहे. स्जींतरु त े परभणी महामागााच े
काम करीत असताना तिेील थ िाननक नागररकाींनी प्रवरोध करुन बऱ् याच 
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वेळेस काम बींद पाडले होत.े तसेच सदरहू रथत्याच्या कीं त्रा्दाराींच्या 
अडचणीींमळेु हे काम ४ मठहने बींद होत.े सदरहू काम ठदनाींक २५/०५/२०१९ 
पासनू सरुु करण् यात आले असनू, मशघ्रगतीने पणूा करण् याचे ननयोजन 
करण् यात आले आहे. उवारीत रथत े सावाजननक बाींधकाम प्रवभागाच्या 
अखत्यारीतील रथत े असनू प्रवभागाच्या प्रवप्रवध योजनामधून वाहतकुीस 
ससु्थितीत ठेवण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
(२) कौसडी त ेबोरी रथत्याची, महाराषर राज्य रथत ेप्रवकास महामींडळामार्ा त 
िगतीपिावर असणाऱ्या राषरीय महामागाावरील बाींधकाम साठहत्याच्या 
क्षमतपेेक्षा जाथत जड वाहतकुीमळेु रथत्याची हानी झाली असनू, याबाबत 
सींबींधधत महामींडळास सधूचत केले आहे. आज रोजी नादरुुथत लाींबीतील 
दरुुथती करुन रथता वाहतकुीस ससु्थितीत ठेवण्यात आला आहे. 
(३) स्जींतरु–परभणी महामागााचे बाींधकाम िगतीपिावर असल्याने चौकशी 
करण् याचा िश् नच उद् भवत नाही. सदर बाींधकामास प्रवलींब झाल्याबाबत 
कीं त्रा्दारास ताींत्रत्रक सल्लागाराींनी नो्ीसा बजावल्या आहेत. वेळोवेळी या 
बाींधकामावर देखरेख करणारे ताींत्रत्रक सल्लागार याींनी नो्ीसा बजावलेल्या 
आहेत सदरचे बाींधकाम माहे एप्रिल, २०२० पयांत पणूा करण्याचे ननयोजन 
आहे. 
 उवारीत रथत े सावाजननक बाींधकाम प्रवभागामार्ा त ससु्थितीत 
ठेवण्याबाबत कायावाही करण्यात येत असल्याने चौकशी करण्याचा िश्न 
उद् भवत नाही.  
(४) थिाननक नागररक, प्रवप्रवध सींघ्ना याींनी केलेल्या तीव्र प्रवरोधामळेु तसेच 
रथत्याच्या दतुर्ाा असलेली झाड े तोडण्यासाठी परवानगी ममळण्यास व 
रथत्याच्या दतुर्ाा असलेल्या प्रवदयतु वाठहन्या व पाणीपरुवठा वाठहन्या 
इत्यादीींचे थिलाींतर करण्यास वेळ लागल्यामळेु स्जींतरु परभणी या 
महामागााच्या कामास प्रवलींब झाला आहे. 
 

----------------- 
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लोहारा ि उ्मानाबाद (जज.उ्मानाबाद) तालुक्यातील  
शतेिऱयाांना पीि विम्याची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(१०) * ४६७०० श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहारा व उथमानाबाद (स्ज.उथमानाबाद) तालकु्यातील शतेकऱ्याींना सन 
२०१७-१८ व २०१८-१९ या वषाातील पीक प्रवम्याची रक्कम देण्यात आलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१८-१९ या वषाासाठी उथमानाबाद तालकु्यातील 
शतेकऱ्याींचे सोयाबीन पीक प्रपकप्रवम्यातनू वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ्याींना पीक 
प्रवम्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 खरीप हींगाम २०१७ वषाातील िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेच्या 
मागादशाक सचूनाींनसुार लोहारा व उथमानाबाद (स्ज.उथमानाबाद) तालकु् यातील 
योजनेत सहभागी शतेकऱ्याींना पात्र ठरलेली नकुसान भरपाई अदा करण्यात 
आलेली आहे. तसेच खरीप हींगाम २०१८ मध्ये लोहारा व उथमानाबाद 
(स्ज.उथमानाबाद) तालकु् यातील सहभागी शतेकऱ्याींपकैी पात्र शतेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई प्रवमा कीं पनीमार्ा त ननस्श्चत करण्यात आली असनू सदर 
नकुसान भरपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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माटणे (ता.दोडामागव, जज.लसांधदुगुव) येथील  
दगड धचरेखाणी बांद िरण्याबाबत 

  

(११) * ४६९३७ श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा्णे (ता.दोडामागा, स्ज.मस ींधुदगुा) येिील गावात शासनाने भमुमहीन 
असलेल्या लोकाींना उपस्जप्रवका करण्यासाठी ठदलेल्या शकेडो एकर 
जममनीमध्ये काही लोकाींनी दलालाींच्यामार्ा त बनाव् कागदपत्र ेतयार करुन 
त्याठठकाणी काळा दगड उत्खनन, धचरेखाणी सरुु केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाात एका राजकीय पक्षाच्या कायाकत्यााने तहमसलदार 
दोडामागा याींचकेड े माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रारी करुन 
सधु्दा दलालाींप्रवरुध्द कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदा काळा 
दगड उत्खनन, धचरे खाणीप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शतेिऱ याांना अचिू हिामानाचा अांदाज देण्याबाबत 
  

(१२) * ४७३१३ आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात वातावरणातील बदल आणण कमी होत चाललेले वनक्षते्र तसेच 
हवामान खात्याच्या चूकीच्या अींदाजामळेु सवााधधक नकुसान शतेकऱ् याींचे होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कोणत्या 
भागात ककती व कधी पाऊस पडले की पडणारच नाही याबाबत शतेकऱ् याींना 
अचूक माठहती देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. अननल बोंड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पजान्यमानप्रवषयक हवामानाचा अचूक अींदाज वताप्रवण्याची बाब ही कें द्र 
शासनाच्या अखत्यारीतील भारतीय हवामानशाथत्र प्रवभागाशी (India 
Metrological Department) सींबींधधत असनू त्या प्रवभागामार्ा त 
हवामानप्रवषयक देण्यात येणाऱ्या सचूना राज्यातील कृषी प्रवद्यापीठे व 
जाथतीत जाथत शतेकऱ्याींना देण्यात येतात. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िृषी विभागाांतगवत मदृ ि जलसांधारणाांच्या िामाांमध्ये  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(१३) * ४६७७४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत 
तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.सजुजतलसांह ठािूर : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
 
 
 

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

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

"डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, वि..प.स. याांची 
उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपररषद या पदी ननिड 
झाल्याने त्याांचे नाि ेअसलेला ताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादीतील ताराांकित प्रश्न िगळण्यात आला आहे." 
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खेड (जज.रत्नाधगरी) खाडीपट्टय्ात िणव्यामुळे बाधधताांना  
नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(१४) * ४७३८५ श्री.हररलस ांग राठोड, अॅड.हु्नबान ूखललफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जस्.रत्नागस्री) येिील खाडीप््््यातील कोींडस्वली आणस् अलसुर े
गावाच्या दरम्यान जींगलात वणवा लागनू शकेडो हेक््र पररसरातील आींबा, 
काजूच्या झाडाींसह अनेक झाड े जळून खाक झाली असल्याचे ठदनाींक      
२५ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बाधधत क्षेत्राचा पींचनामा करुन नकुसानग्रथताींना मदत देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) मौजे कोंडीवली, अलसरेु सीमेदरम्यान खाडी 
पट्टयातील जींगलात ठदनाींक २५/०३/२०१९ रोजी दपुारी कोंडीवली धरणाच्या 
वरच्या बाजूस अचानकपणे आग लागनू एकूण ६ खातदेार शतेकऱ्याींचे ०.६५ 
हेक््र क्षते्रातील ५३ आींबा कलमाींचे व २३ काजू कलमाींचे ३० त े ४० 
्क्क्यापयांत नकुसान झाले. उक्त िकरणी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी 
सहाय्यक याींचे सींयकु्त पाहणी पींचनामा केला आहे. परींत,ु आग लागनू 
झालेल्या नकुसानीस शासन ननणाय ठदनाींक १३ मे, २०१५ अन्वये नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत तरतदू करणेत आली नसल्याने सदर नकुसानग्रथत 
र्व्यक्तीींना शासकीय अनदुान वा्प करण्यात आलेले नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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मौजे माजजिड े(ता.जज.ठाणे) येथील आददिासीांच्या लमळितीिर 
वििासिाने ननयमबा्य बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(१५) * ४६६२२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे मास्जवड े (ता.स्ज.ठाणे) येिील सर्व्हे क्र. २९८ ठहथसा क्र. १, सर्व्हे 
क्र. २९७ ठहथसा क्र. ३ व सर्व्हे क्र. २९८ ठहथसा क्र. ५ या आठदवासी 
ममळकतीवर मे.कल्पतरु िॉप्ीज या प्रवकासकाने कब्जा करुन ननयमबा्य 
बाींधकाम केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी तहमसलदार, ठाणे याींनी माहे जून, २०१७ च्या 
आदेशान्वये आठदवासीींचे अपील मान्य करुन प्रवकासकास ममळकतीवरील 
बाींधकामासहीत ममळकतीचा ताबा आठदवासी कु्ुींबास आठ ठदवसात द्यावा 
असे आदेश पारीत करुनही सदर ममळकतीचा ताबा आठदवासी कु्ुींत्रबयास 
ममळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ममळकतीवर सरुू 
असलेल्या बाींधकामास थिधगती देऊन सदर ममळकतीचा ताबा आठदवासी 
कु्ुींत्रबयाींना देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) श्री.रामचींद्र शींकर घामोड े (मयत) 
तरे् वारस श्रीमती कुसमु रामचींद्र घामोड े व इतर याींनी मौजे मास्जवड,े 
ता.स्ज.ठाणे येिील स.नीं. २९७/३ व २९८/१ या ममळकतीचा ताबा ममळणेसाठी 
महाराषर अनसुधूचत जमातीना जममनी ित्याप्रपात करण्यासाठी अधधननयम, 
१९७४ च्या कलम ३ अन्वये तहमसलदार, ठाणे याींच्याकड ेदावा क्र. ६६/२०१६ 
दाखल केला होता. सदर दावा तहमसलदार, ठाणे याींनी त्याींच्या ठदनाींक 
२१/०६/२०१७ च्या आदेशान्वये मींजूर करुन मे.कल्पतरु िॉप्ीज (ठाणे) िा.मल. 
याींनी सदर ममळकतीवर चाल ू असलेल्या बाींधकामासठहत ममळकतीचा ताबा 
अजादार याींना देणेबाबत आदेश ठदल ेआहेत. 



19 

 तहमसलदार, ठाणे याींचे उक्त ठदनाींक २१/०६/२०१७ च्या आदेशाप्रवरुध्द 
मे.कल्पतरु िॉप्ीज (ठाणे) िा.मल. याींनी मा.महाराषर महसलू न्यायाधधकरण, 
मुींबई याींच्याकड ेअपील दाखल केले होत.े सदर अप्रपलात मा.महाराषर महसलू 
न्यायाधधकरण, मुींबई याींनी त्याींच्या ठदनाींक २६/१०/२०१८ च्या आदेशान्वये 
तहमसलदार, ठाणे याींचे उक्त ठदनाींक २१/०६/२०१७ चे आदेश रद्द केल ेआहेत. 
 

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

राज्यात गरीब ि गरजू िुटुबाांना महात्मा ज्योनतबा फुले जन  
आरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१६) * ४७८५८ श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सन २०१३ मधील राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील 
मळू तरतदूी कायम ठेवनू सदर योजना सन २०१७ पासनू महात्मा ज्योनतबा 
रु्ले जन आरोग्य योजना या नावाने राबप्रवण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचा लाभ गरीब व गरजू लोकाींना ममळावा म्हणून 
शासनाकडून कु्ुींबाचे सर्व्हे करुन या योजनाींचे काडा वा्प करण्यात आले 
असनू राज्यात या योजनाींच ेएकूण ककती काडा वा्प करण्यात आले आहेत व 
ककती कु्ुींब या योजनेपासनू वींधचत आहेत, 
(३) असल्यास, या नवीन बदल करण्यात आलेल्या योजनेंतगात रुग्णाींसाठी 
मींजूर झालेल्या ननधीतनू केवळ ५२ ्क्के ननधी उपचारावर खचा करण्याची 
मयाादा असल्याने उवाररत रक्कम न भरल्यास रुग्णाींना पणूा उपचार ममळणार 
नसल्याची मभती ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वींधचत असलेल्या गरीब व गरज ू कु्ूींबाना या योजनेचे काडा 
ममळण्याबाबत तसेच, रुग्णाींना पणूा उपचार ममळण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



20 

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय. 
 शासन ननणाय ठदनाींक १३ एप्रिल, २०१७ नसुार राजीव गाींधी 
जीवनदायी आरोग्य योजनेतील मळू तरतदुी कायम ठेवनू सदर योजना 
“महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजना” या नावाने राबप्रवण्यात येत 
आहे.  
(२) व (३) महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजनेच्या (पवुीची राजीव 
गाींधी जीवनदायी आरोग् य योजना) पठहल्या ्प् प्यात (अमरावती, नाींदेड, धुळे, 
गडधचरोली, रायगड, सोलापरू, मुींबई शहर व मुींबई उपनगर या ०८ 
स्जल्हयाींसाठी) एकूण २३,६३,८८० इतक्या आरोग्य ओळखपत्राींचे वा्प 
करण्यात आले आहे. तर योजनेच्या दसुऱ्या ्प्यात (राज्यातील उवाररत २८ 
स्जल्हयाींमध्ये ठदनाींक २१ नोर्व्हेंबर, २०१३ पासनू) एकूण ७७.४१.२५४ इतक्या 
काडाचे (आरोग्य ओळखपत्राचे) वा्प करण्यात आले आहे.  
 महात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोग्य योजनेचा लाभ प्रपवळी, 
अत्योंदय, अन्नपणुाा, केशरी मशधापत्रत्रकाधारक (ज्याींचे उत्पन्न १ लाख 
रुपयेपयांत असलेली) आणण शतेकरी आत्महत्याग्रथत १४ स्जल््यातील शभु्र 
मशधापत्रत्रकाधारक याींना आरोग्य ओळखपत्राच्या वा शासनमान्य र्ो्ो 
ओळखपत्राच्या सहाय्याने या योजनेंतगात वाप्रषाक प्रवमा सींरक्षण रक्कम िनत 
वषा/िनत कु्ुींब रुपये १.५० लक्ष एवढया मयाादेपयांत मोर्त उपचार अनजु्ञेय 
असनू मतु्रप्रप ींड ित्यारोपणासाठी सदर मयाादा रुपये २.५० लक्ष एवढी आहे. 
शासकीय व खाजगी अींगीकृत रुग्णालयाींमधून रोख रक्कमरठहत (कॅशलेस) या 
वदै्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. ही िकक्रया अत्यींत सलुभ असनू 
लाभार्थयाांना योजनेंतगात अींगीकृत रुग्णालयाींत योजनेचा लाभ घेता येतो. या 
योजनेच्या लाभापासनू कोणीही वींधचत झाले नाही.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आडूळ (ता.पैठण, जज.औरांगाबाद) मांडळातील शतेिऱयाांना  
पीि विम्याची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(१७) * ४६५५७ श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आडूळ (ता.पठैण, स्ज.औरींगाबाद) मींडळातील शतेकऱ्याींनी माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये पींतिधान पीक प्रवमा योजनेंतगात आडूळसह पररसरातील खरीप 
हींगामातील प्रपकाींसह र्ळबागाींचा ऑनलाईन प्रवमा भरला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळामळेु पीक प्रवमा परतावा ममळण्याबाबत शतेकऱ्याींनी 
अजा केला असता पीक प्रवमा उतरप्रवलेल्या प्रपकाींपकैी बाजरी, मगु, मोसींबी व 
डाळीींब उत्पादक शतेकऱ्याींना प्रवमा मींजूर होऊनही शतेकऱ्याींच्या खात्यात पीक 
प्रवमा योजनेची रक्कम जमा झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पीक प्रवम्याची रक्कम 
अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेंतगात पठैण तालकु्यातील आडूळ महसलू 
मींडळातील बाजरी पीकासाठी ५८१ व मगु पीकासाठी १८७७ असे एकूण २४५८ 
शतेकऱ्याींनी योजनेत सहभाग घेतलेला होता. सहभागी शतेकऱ्याांपकैी २४५० 
शतेकऱ्याींना रुपये १८.१४ लाख नकुसान भरपाई प्रवमा कीं पनीमार्ा त ननस्श्चत 
करण्यात आली असनू नकुसान भरपाई वा्पाची कायावाही सरुु आहे. उवारीत 
८ लाभािी शतेकऱ्याींचे खात ेक्रमाींक चकुीचे असल्याने नकुसान भरपाई रक्कम 
प्रवतरीत करण्यात आली नसनू सदर चकू दरुुथत करुन नकुसान भरपाईची 
रक्कम प्रवतरीत करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
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 तसेच पनुराधचत हवामानावर आधाररत र्ळपीक प्रवमा योजनेंतगात 
पठैण तालकु्यातील आडूळ महसलू मींडळातील ६५४ शतेकऱ्याींनी मोसींबी तर 
१७७ शतेकऱ्याींनी डाळीींब या र्ळपीकाचा प्रवमा उतरप्रवला असनू त्यापकैी ६५४ 
मोसींबी प्रवमा धारक शतेकऱ्याींपकैी ६२९ तर १७७ डाळीींब प्रवमा धारक 
शतेकऱ्याींपकैी ७२ शतेकऱ्याींना प्रवमा नकुसान भरपाई अदा करण्यात आलेली 
आहे. उवारीत अनकु्रमे २५ व १०५ मोसींबी व डाळीींब प्रवमा धारक शतेकऱ्याींच्या 
पीक प्रवमा पो ा्लवर अपलोड करण्यात आलेल्या कागदपत्राींमध्ये त्रु् ी 
असल्यामळेु सदर त्रु् ीींची पतूाता करण्यात आली असनू नकुसान भरपाई 
शतेकऱ्याींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

उरण (जज.रायगड) येथे उपजजल्हा रूग्णालय बाांधण्याबाबत 
  

(१८) * ४७६६७ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण येिील इींठदरा गाींधी ग्रामीण रुग्णालय हे गरीब गरजू रुग्णाींसाठी 
असलेले एकमेव रुग्णालय अनेक समथयाींनी ग्रासलेले असल्यामळेु गोरगरीब 
रुग्णाींना उपचारासाठी नाईलाजाथतव खाजगी दवाखान्यात जावे लागत असनू 
सदरहू शासकीय रुग्णालयातील वदै्यकीय अधीक्षक पद ही गत सहा 
वषाांपासनू ररक्त आहे त्यामळेु सदर रुग्णालयात अनतररक्त सोयी सपु्रवधा 
तयार करून १०० खा्ाींचे रुग्णालय उभारण्याची मागणी ग्रामथिाींकडून गत ५ 
वषाांपासनू सातत्याने केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या उपलब्ध असलले्या जागेत शींभर खा्ाींचे 
मल््ीथपेशामल्ी रुग्णालय तसेच अधधकारी, कमाचाऱ्याींसाठी ननवासथिाने 
उभारणे अशक्य असल्यामळेु मसडकोने द्रोणाधगरी नोडमधील बोकडप्रवरा येि े
सहा हजार थक्वेअर मी्र क्षेत्राचा भखूींड मल््ीथपेशामल्ी रुग्णालयासाठी 
ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उरण सामास्जक सींथिेने शासनाच्या प्रवप्रवध प्रवभागा प्रवरोधात 
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याधचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने 
जेएनपी्ी येिे रामा से्ं र उभारणीच े आदेश ठदलेले असनूही कोणतीही 
कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार उरण येि े १०० खा्ाींचे मस्ल््थपेशामल्ी 
रुग्णालय बाींधण्याबाबत कोणतीही कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. 
 उरण येिील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयात ननकषानसुार 
आवश्यक असलेल्या सोयी सपु्रवधा उपलब्ध आहेत. 
 उरण ग्रामीण रुणालयातील वदैयकीय अधीक्षक वगा-१ हे पद ररक्त 
असनू वदैयकीय अधधकारी याींची ३ व वदैयकीय अधधकारी 
(दींतशल्यधचकीत्सक) याींचे एक अशी एकूण ४ पदे भरलेली आहेत. त्याींचेकडून 
रुग्णालयात येणाऱ् या रुग्णाींना आरोग्य सेवा ठदल्या जातात. 
 सावाजननक आरोग्य प्रवभाग, शासन ननणाय ठदनाींक १७ जानेवारी, 
२०१३ अन्वये ग्रामीण रुग्णालय, उरण चे १०० खा्ाींच्या उपस्जल्हा 
रुग्णालयात शे्रणीवधान करण्यास मान्यता ठदललेी आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 शे्रणीवधीत १०० खा्ाींच े उपस्जल्हा रुग्णालय व ननवासी गाळे 
बाींधकामासाठी मसडको िाधधकरणास रुपये ८४,१४,०००/- अदा केल्यावर 
५९८३.७९ थक्वे.मी्र जागा मसडको िाधधकरणाने उपलब्ध करुन ठदली आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 उरण सामास्जक सींथिेमार्ा त उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आलेल्या जनहीत याधचका क्र.१३७/२०१७ च्या अनषुींगाने मा.उच्च न्यायालयाने 
उरण येिे अपघातग्रथत रुग्णाींना तातडीने उपचार ममळावे याकरीता कायारत 
असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या ठठकाणी २० खा्ाींच ेऑिोपेडीक हॉस्थप्ल 
आवश्यक असल्याबाबत नमदू केले आहे. 
 



24 

(४) उरण स्जल्हा रायगड येिील १०० खा्ाींचे उपस्जल्हा रुग्णालय व 
अधधकारी/कमाचारी याींच े ननवासी गाळे इमारत बाींधकामाच्या रुपये 
५७,५१,३३,०००/- च्या अींदाजपत्रक आराखडयास ठदनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१८ 
च्या शासन ननणायान्वये िशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासाठी 
सी.एस.आर.र्ीं डातनू ननधी उपलब्ध करुन घ्यावयाचा आहे. सी.एस.आर. 
र्ीं डामधुन ननधी उपलब्धतबेाबत शासनथतरावरुन सींबींधधत कीं पन्याींच े
आथिापनाींना पत्रर्व्यवहार करण्यात आलेला असनू यासींदभाात पाठपरुावा 
करण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

रायगड जजल्हा सामान्य रुग्णालय, प्राथलमि आरोग्य िें द्रातील  
ररक्त पदे ि इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१९) * ४६५७६ श्री.जयांत पाटील, श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यातील स्जल्हा सामान्य रूग्णालय, िािममक आरोग्य कें द्रात 
वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे, अपरुा औषध परुवठा, सोनोग्रार्ी मशीन 
बींद अशा प्रवप्रवध कारणामळेु रायगड स्जल््यात माता व बाल मतृ्यचू्या 
िमाणात वाढ झाली असनू मागील तीन वषाात ८१ गरोदर माता व ९६७ 
बालकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हा सामान्य रुग्णालयात औषधाींचा तु् वडा, घाणीचे 
साम्राज्य, अत्यावश्यक साठहत्य व सोयी-सपु्रवधाींचा अभाव यामळेु रुग्णाींना 
शथत्रकक्रयेसाठी ८ त े १० ठदवस िाींबावे लागत ेअन्यिा मुींबई ककीं वा खाजगी 
रुग्णालयातनू उपचार करुन घ्यावा लागत असणे तसेच सोनोग्रार्ी से्ं रमध्ये 
तज्ञ नसल्यामळेु सोनोग्रार्ी से्ं र बींद आहे, त्यामळेु रुग्णाींना खाजगी 
सोनोग्रार्ी से्ं रमधून सोनोग्रार्ी करावी लागत असल्याने जादा आधिाक भार 
सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी अनतररक्त सींचालक, कु्ुींबकल्याण, पणेु याींनी 
स्जल्हा शल्यधचककत्सक, रायगड याींना ठदनाींक १२ नोर्व्हेंबर, २०१८ रोजी 
पत्रान्वये चौकशी करण्याबाबत कळप्रवण्यात आले होत,े त्यािमाणे चौकशी 
अहवाल तयार करुन सादर करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रायगड स्जल्हा सामान्य रुग्णालय, िािममक आरोग्य कें द्रातील 
ररक्त पदे, औषध परुवठा, सोनोग्रार्ी से्ं र व इतर सोयी सपु्रवधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 रायगड स्जल््यात मागील ३ वषाात ७५ मातामतृ्य ू आणण १०२१ 
बालमतृ्य ू झाले आहेत. त्यामध्ये वाढ नाही. तसेच हे मतृ्यू, ररक्त पदे, 
औषधपरुवठा व बींद सोनोग्रार्ी मशीन यामळेु झालेले नाहीत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 शथत्रकक्रया करण्यापवुी रुग्णाींच्या चाचण्या/तपासण्या करुन त्याींचा 
अहवाल आल्यानींतर शथत्रकक्रया केली जात.े यासाठी काही कालावधी लागतो. 
स्जल्हा रुग्णालय, रायगड येिे प्रवशषेतज्ञ उपलब्ध नसल्यामळेु ७ मठहने 
सोनोग्रार्ी बींद होती हे खरे आहे. परींत ु राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगात 
प्रवशषेतज्ञ उपलब्ध झाल्यानींतर ही सेवा सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. तिाप्रप, वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ पदावरील 
ननयममत ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायावाही शासनथतरावर सरुु आहे. तसेच 
वदै्यकीय अधधकारी याींच े ररक्त पदाींवर ननयममत वदै्यकीय अधधकारी 
उपलब्ध होईपयांत कीं त्रा्ी वदै्यकीय अधधकारी याींची नेमणूक करण्याची 
कायावाही स्जल्हाथतरावर सरुु आहे. औषधे व उपकरणे उपलब्ध करण्यात 
आले आहे. तसेच सोनोग्रार्ी से्ं र सरुु करण्यात आले आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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डागा रुग्णालय, नागपूर येथे डायललसीस िें द्र उभारणीबाबत 
  

(२०) * ४७५२७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वाढत्या ककडणीचे प्रवकारावर उपायोजना म्हणून डागा रुग्णालय, 
नागपरू येिे मठहलाींसाठी पठहला डायमलसीस कें द्र सरुु करण्याचे आश्वासन 
तत्कालीन आरोग्यमींत्री याींनी देवनूही दीड वषााचा कालावधी होऊन डायमलसीस 
कें द्र सरुु झाले नसल्याच े ठदनाींक २५ एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन डागा रुग्णालय, नागपरू 
येिे डायमलसीस कें द्र उभारणीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) व (२) सदर आश्वासनाबाबत लेखी माठहती प्रवभागास 
िाप्त झाल्याचे ठदसनू येत नाही. डागा रुगालय नागपरू येिे डायमलसीस 
कें द्रकरीता परेुशी जागा उपलब्ध नसल्याने तिेे डायमलसीस कें द्र सरुु करण्याच े
ननयोजन नाही. नागपरू येिील दोन शासकीय वदै्यकीय महाप्रवद्यालयामध्ये 
डायमलसीस सपु्रवधा उपलब्ध आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईत रक्त पुरिठा िरणारी ‘मागेल तेथे रक्त’  
(ब्लड ऑन िॉल) योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(२१) * ४७९३४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती ज्मता 
िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
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रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.हररलस ां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) सावाजननक आरोग्य प्रवभागाने सन २०१३ मध्ये सातारा येिे िायोधगक 
तत्वावर सरुु केलेली ‘मागेल तिेे रक्त’ (ब्लड ऑन कॉल) ही योजना सन 
२०१४ पासनू मुींबईसह राज्यात सरुु करण्यात आली असनू मुींबईतील जे.जे. 
रुग्णालयातील महानगर रक्तपेढीच्या माध्यमातनू रुग्णाींना रक्त परुवठा 
करणारी आरोग्य प्रवभागाची योजना बींद करण्यात आल्याचे माहे माचा, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जे.जे. रुग्णालयाची दयनीय अवथिा झाली असनू येिे 
रक्तदानासाठी येणाऱ्याींना तसेच रुग्णाींना तु् क्या खा्ा व र्ा्क्या चादरी 
ठदल्या जातात, तसेच, रक्ताच्या प्रवप्रवध चाचण्या करणारी उपकरणे बींद 
स्थितीत असल्याचे ननदशानास आले आहे, यामळेु समुारे ४० हजार 
रक्तप्रपशर्व्या साठवणूक करण्याची क्षमता असलेल्या रक्त पेढीत मठहन्यात 
केवळ अडीच त ेतीन हजार रक्ताच्या प्रपशर्व्या रक्तदानातनू जमा होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगर रक्तपेढीतील डॉक््र, तींत्रज्ञ व कमाचाऱ्याींच्या 
सींघ्नेने खा्ाींची दरुुथती, नवीन चादरी देण्याबरोबर बींद पडलेल्या 
उपकरणाींच्या जागी नप्रवन उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याची मागणी िधान 
सधचव, सावाजननक आरोग्य प्रवभाग याींच्याकड े करुनही कोणतीच कायावाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मबुलक रक्त परुप्रवणाऱ्या जे.जे. रुग्णालयातील महानगर 
रक्तपेढीतील उपकरणे अद्यावत करून मुींबईतील रक्त परुप्रवणारी ‘मागेल तिे े
रक्त’ (ब्लड ऑन कॉल) ही योजना सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. 
 या योजनेंतगात मुींबईतील रुग्णालयाकडून रक्ताची मागणी अत्यल्प 
असल्यामळेु योजना मुींबईसाठी वगळण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये १० अद्ययावत रक्तदाता बेडस खरेदी 
करण्यात आलेले आहेत. तसेच चादरी देखील ठदड वषाापवूी खरेदी केलेल्या 
आहेत. 
 सर जे.जे. महानगर रक्तपेढीची रक्त प्रपशर्व्या साठवणूक क्षमता    
१० हजार यनुन् एवढी आहे. िनत माह गरजेिमाणे अदाींजे २५०० त े३००० 
यनुन् एवढे रक्त सींकलन होत.े सदरच्या रक्ताचे प्रवलगीकरण करुन अींदाज े
९००० रक्त घ्क तयार करुन साठवणूक करण्यात येतात. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

औांध (जज.पुणे) येथील जजल्हा पशुिैद्यिीय धचकित् सालयात  
औषधाांची मुदत सांपण्यापूिीच नष्ट्ट िेल्याबाबत 

  

(२२) * ४७६३४ श्री.अननल भोसले : सन्माननीय पशसुांिधवन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील औींध येिील स्जल्हा पशवुदै्यकीय धचककत् सालयात 
शासनाकडून परुवठा केल्या जाणाऱ्या औषधाींची वधैता सन २०१९-२० पयांत 
मदुत असनूही औषधाींचा साठा जाळून नष् करण्याचा तसेच औषधे जममनीत 
परुण्याचा व ससु्थितीतील सलाईनच्या बा्ल्या कापनू नष् करण्यात 
आल्याचा िकार माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु पशवुदै्यकीय रुग्णालयात जनावराींच्या उपचाराकरीता 
आवश्यक औषधे खाजगी दकुानातनू जादा दराने प्रवकत घ्याव े लागत 
असल्याने पशपुालकाींना आधिाक भदुांड सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासनाकडून परुप्रवल्या जाणारी औषधे प्रवनाकारण नष् करणाऱ्या 
सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे आहे. 
(२) जी औषधे पशवुदै्यककय रुग्णालयात उपलब्ध असतात ती जनावराींच्या 
उपचाराकरीता िाधान्याने वापरली जातात. परींत ुजी औषधे उपलब्ध नसतात. 
अशी औषधे ही पशपुालकाींना आवश्यकतनेसुार बाहेरुन प्रवकत घ्यावी 
लागतात. 
(३) िादेमशक पशसुींवधान सहआयकु्त, पणेु प्रवभाग, पणेु याींचे िनतननधी व 
स्जल्हा पशसुींवधान उपआयकु्त पणेु याींनी ठदनाींक १९/०४/२०१९ रोजी तक्रारदार 
व इतर अधधकारी याींचे उपस्थितीत सदर िकरणी पींचनामा करुन िािममक 
अहवाल आयकु्त पशसुींवधान, पणेु कायाालयास सादर केलेला असनू, या सवा 
घ्नेची बहुसदथयीय सममतीद्वारे चौकशी करून दोषीप्रवरूध्द प्रवभागीय 
चौकशी िथताप्रवत करावी, असे िािममक अहवालात िथताप्रवत केलेले आहे.  
 अनतररक्त आयकु्त पशसुींवधान, पणेु याींनी ठदनाींक २२/०४/२०१९ च्या 
पत्रान्वये िादेमशक सहआयकु्त पशसुींवधान, पणेु प्रवभाग, पणेु याींना सदर 
िकरणी चौकशी करून अहवाल अमभिायासह सादर करण्याचे आदेश ठदलेले 
आहेत. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

निी मुांबईतील गािाांना जलमनीच ेप्रॉपटी िाडव देण्याबाबत 
  

(२३) * ४८०२२ श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील ऐरोली, ठदवा, राबाडा, गोठीवली, तळवली, घणसोली, 
कोपरखैरणे, महाप,े तभेु, मशरवणे आणण नेरुळ आठद गावाींचे ७ हजार ३० 
िॉप्ी काडा हे भमूापन कायाालयात उपलब्ध झाल े असल्याच े माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मळू गावठाणातनू क्लथ्र योजना कायमथवरुपी हद्दपार 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गावकऱ्याींना 
िॉप्ी काडा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नवी मुींबईतील तभेु सजा अींतगात ऐरोली, ठदवा, 
रबाळा, गोठीवली, तळवली, घणसोली, कोपरखैरणे, महापे, तभेु, मशरवणे, 
नेरुळ या गावातील गावठाण भमूापनाची कायावाही सन १९६८ त े१९७६ मध्ये 
पणूा झालेली असनू एकूण ७०३० ममळत पत्रत्रका उपलब्ध आहेत, हे खरे आहे. 
(२) समहू प्रवकास योजना (क्लथ्र योजना) बाबत नगरप्रवकास प्रवभागाकडून 
कायावाही करण्यात येत असनू सदर प्रवभागाकडून िाप्त अमभिायानसुार नवी 
मुींबईतील मळू गावठाणे व गावठाणालगत िकल्पग्रथताींनी गरजेपो्ी केलेल्या 
बाींधकामाींचे ननयममतीकरण व पनुप्रवाकासाबाबत समहू प्रवकास योजनेची 
(क्लथ्र योजनेची) तरतदू नवी मुींबईमधील मसडको नवनगर प्रवकास 
िाधधकरणाच्या अधीसधूचत क्षेत्राच्या सवासाधारण प्रवकास ननयींत्रण 
ननयमावलीमध्ये प्रवननयम ३५ नर्व्याने अींतभूात करण्यासाठी तसेच नवी मुींबई 
महानगरपामलकेच े मींजूर प्रवकास ननयींत्रण ननयमावलीत प्रवननयम ४६(६) चा 
नर्व्याने अींतभााव करण्यासाठी महाराषर िादेमशक व नगर रचना अधधननयम, 
१९६६ चे कलम ३७ (१अेअ)े अन्वये रे्रबदलाची सचूना ठदनाींक ०४/०३/२०१४ 
रोजी शासन, नगर प्रवकास प्रवभागाने िमसध्द केली होती. सदर रे्रबदल 
सचूनेच्या अनषुींगाने जनतनेे, लोकिनतननधी याींनी हरकती/सचूना केल्या 
होत्या. सदरहू रे्रबदलाची वधैाननक कायावाही पणूा करण्यात आली असनू 
अींनतम ननणाय सींकस्ल्पत आहे.  
(३) सदर गावामध्ये नगर भमूापन योजना लाग ू होवनू सदर गाींवे 
परररक्षणासाठी घेण्यात आलेली आहेत. अजादार याींनी नगर भमूापन 
अधधकारी, ठाणे याींच्याकड ेअजा सादर केल्यानींतर ममळकतदार याींना नक्कल 
कर् आकारून ममळकत पत्रत्रकेच्या नकला परुप्रवण्यात येतात. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाांददिली (मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा रुग्णालयामध्ये 
िैद्यिीय सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(२४) * ४६४८९ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींठदवली (मुींबई) येिील राज्य कामगार प्रवमा रुग्णालयामध्ये िसनूतगहृ, 
नवजात मशशुींची काळजी घेण्यासाठी प्रवशषे कक्ष, तसेच आय.सी.य.ु कक्षाची 
उपलब्धता नसल्यामळेु या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींना इतर 
रुग्णालयात उपचारासाठी पाठप्रवण्यात येत असल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने काींठदवली येिील राज्य कामगार प्रवमा योजनेच्या रुग्णालयात 
अद्ययावत वदै्यकीय सोयी सपु्रवधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे.  
(२) ठदनाींक ११/०३/२०१९ रोजी “महाराषर राज्य कामगार प्रवमा सोसाय्ी” ची 
नोंदणी करण्यात आली असनू त्याींचेमार्ा त काींठदवली रुग्णालयात िसनूतगहृ, 
NICU व ICU या सेवा सरुु करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत असल्याने 
चौकशीचा िश्न उद् भवला नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 
रामािेअर युननट िायावजन्ित िरण्याबाबत 

  

(२५) * ४६७५५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३१७९ ला ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आणी (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रामाकेअर 
यनुन् कायाास्न्वत करण्याबाबतचा िथताव उपसींचालक आरोग्य प्रवभाग, 
अकोला मींडळ, अकोला याींनी जा.क्र. ननयोजन/ग्रा.रु.आणी/रॉकेय/ु२०१५, 
ठदनाींक १६/०९/२०१५ नसुार सींचालक, आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई याींना 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार सींचालक आरोग्य सेवा याींनी जा.क्र. सीं.आ.से/कक्ष-
३/्े-५सींकीणा/रॉकेयबुाबत/ग्रा.रु.आणी बाबतचा िथताव ठदनाींक १३/१०/२०१६ 
रोजी शासनास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी मागणी करुनही सदर िलींत्रबत िथतावावर 
अनेक वषाापासनू कोणतीही कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) राज्यातील रामा केअर से्ं रची र्व्यवहायाता तपासनू कें द्र 
शासनाच्या मागादशाक सचूनाींच्या आधारे रामा केअर से्ं रचा बहृत आराखडा 
तयार करण्यासाठी ननकष तयार करुन शासनास मशर्ारस करण्यासाठी 
ठदनाींक २२/११/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये ताींत्रत्रक सममती गठीत करण्यात 
आली आहे. सदर सममतीचा अहवाल अिाप्त आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

चांद्रपूर जजल्हा सामान्य रुग्णालयात ि्तु खरेदीत  
अननयलमतता झाल्याबाबत 

  

(२६) * ४७१७९ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू स्जल्हा सामान्य रुग्णालयात सन २०१४-१५ त े २०१७-१८ या     
३ वषााच्या कालावधीत आहार, वाहन चालक, थवच्छता, सरुक्षा, धुलाई व 
इतर ताींत्रत्रक कीं त्रा्ी सेवा, ककरकोळ वथत ु खरेदी इत्यादी परुवठ्यात रुपये   
४ को्ी ४२ लक्ष ३० हजार ८१७ रुपयाची अननयममतता झाल्याचे लखेापररक्षण 
अहवालावरुन ठदसनू आल्याचे ठदनाींक १८/१२/२०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी कीं त्रा्दार व अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१४-१५ त े २०१७-१८ या कालावधीच े प्रवशषे लेखा पररक्षण, 
सहसींचालक, आरोग्य सेवा (अिा व िशासन), मुींबई याींचे पिकामार्ा त ठदनाींक 
३०/०७/२०१८ त े ११/०८/२०१८ या कालावधीत करण्यात आले. सदर 
अहवालानसुार दोषी आढळून आलेल्या अधधकारी व कमाचारी याींचेप्रवरुध्द 
मशथतभींगाची करण्याची कारवाई सरुु आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यात शासिीय िृषी महाविद्यालय  
्थापन िरण्याबाबत 

  

(२७) * ४७९२१ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल््यात शासकीय कृषी महाप्रवद्यालय थिापन करण्याबाबतचा 
सप्रवथतर िथताव कोकण कृषी प्रवद्यापीठ, दापोली याींनी तयार करुन 
शासनास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर िथतावावर ननणाय घेऊन पालघर स्जल््यात कृषी 
महाप्रवद्यालय थिापन करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े : (१) होय. परींत ु सदरचा िथताव चौर्थया अधधषठाता 
सममतीच्या ननकषानसुार सादर करण्यात आला होता. सद्य:स्थितीत 
राज्यातील चारही कृषी प्रवद्यापीठाींनी भारतीय कृषी अनसुींधान पररषद, नवी 
ठदल्ली याींच्या पाचर्व्या अधधषठाता सममतीच्या मशर्ारशी थवीकारलेल्या आहेत. 
यामळेु पालघर येिे कृषी महाप्रवद्यालय थिापन करणेबाबतचा सधुारीत 
िथताव पाचर्व्या अधधषठाता सममतीच्या ननकषाींनसुार प्रवद्यापीठाच्या कायाकारी 
पररषदेच्या मान्यतनेे कृषी पररषदेच्या मान्यतसेाठी पाठप्रवण्याबाबत 
डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी प्रवद्यापीठ, दापोली याींना कृषी पररषद 
कायाालयाकडून ठदनाींक ०६/१२/२०१८ रोजी कळप्रवण्यात आललेे आहे. तिाप्रप, 
सदरचा िथताव प्रवद्यापीठाकडून अिाप्त आहे.  
(२) बहृत आराखडा तयार करताना कोकण कृषी प्रवद्यापीठाकडून िाप्त 
पालघर येिे नवीन कृषी महाप्रवद्यालय थिापन करण्याच्या िथतावाचा प्रवचार 
करण्याबाबत शासनाने ठदनाींक २५/०३/२०१४ रोजीच्या पत्रान्वये महाराषर कृषी 
मशक्षण व सींशोधन पररषदेस सधूचत केले आहे. महाराषर कृषी मशक्षण व 
सींशोधन पररषदेकडून ठदनाींक ३/०७/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये डॉ.एस.एस. 
मगर, माजी कुलगरुु, डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृषी प्रवद्यापीठ, दापोली 
याींच्या अध्यक्षतखेाली गठठत करण्यात आलेल्या सममतीने तयार केलेला कृषी 
मशक्षणाचा बहृत आराखडा शासनास िाप्त झाला असनू सदरचा बहृत 
आराखडा शासनाच्या प्रवचाराधीन आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई, पालघर ि डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात समुद्र किनारी 
धपूप्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(२८) * ४७३४३ श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५१२१ ला ददनाांि 
२६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वसई, पालघर व डहाणू (स्ज.पालघर) तालकु्यातील समदु्रककनारी धूप 
िनतबींधक बींधारे बाींधण्याच्या कामाींची ननप्रवदा िकक्रया पणूा करण्यात आली 
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असनू सदर कामाींना पयाावरण प्रवभागाची मान्यता (CRZ Clearance) िाप्त 
करण्याकरीता महाराषर सागरी ककनारा र्व्यवथिापन िाधधकरण (MCZMA) 
याींचेकड े िथताव सादर करण्यात आले असता त्याींनी मशर्ारस केल्यािमाणे 
सदर िथताव SEIAA (State Environmental Impact Assessment 
Authority) याींचेकड े पाठप्रवण्यात आले असनू SEIAA याींचेकडून परवानगी 
िाप्त झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धुपिनतबींधक बींधाऱ् याच्या कामाकरीता कधीपयांत ननधी 
उपलब्ध होणार आहे व ित्यक्षात कामास कधीपयांत सरुुवात होण्याचे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन समदु्रककनारी धूप 
िनतबींधक बींधारे बाींधण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) वसई, पालघर व डहाणू (स्ज.पालघर) या 
तालकु्यातील समदु्रककनारी धूपिनतबींधक बींधारे बाींधण्याच्या कामाची ननप्रवदा 
िकक्रया पणूा करण्यात आली आहे. नवापरू वगळता सवा कामाींच्या Costal 
Zone Management Plan (CZMP) नकाशास Ministry of 
Environment Forest & Climate Change याींची मान्यता ममळाल्यानींतर 
पयाावरण आघात मलू्याींकन सममतीच्या (SEIAA) १५९ र्व्या बठैकीत 
परवानगीसाठी सादरीकरण झाले आहे. सदर बठैकीच ेइनतवतृ्त अद्याप िाप्त 
झालेले नाही.  
(२) व (३) वसई, पालघर व डहाणू तालकु्यातील सवा कामाींना काही िमाणात 
ननधी उपलब्ध झालेला असनू कामाींची पवूा तयारी िगतीपिावर आहे. SEIAA 
सममतीच्या १५९ बठैकीचे इनतवतृ्त िाप्त झाल्यावर त्यानषुींगाने कायावाही 
करण्यात येईल.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सोयगाांि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील आरोग्य  
िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२९) * ४६९४१ 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) सोयगाींव (स्ज.औरींगाबाद) तालकु्यातील ८६ गावाींकरीता जरींडी, बनो्ी व 
सावळदबारा ही तीन आरोग्य कें द्र असनू तिेे आरोग्य कमाचाऱ् याींची मींजूर ५१ 
पदाींपकैी ३९ पदे ररक्त असनू १२ कमाचारी कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील प्रवशषे करुन िसतूीसाठी मठहला रुग्णाींना 
आरोग्य सेवा ममळत नसल्याने खाजगी रुग्णालयात आधिाक भदुांड सहन 
करुन उपचार घ्यावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 जरींडी, बनो्ी व सावळदबारा या तीनही िािममक आरोग्य कें द्र 
ममळून एकूण ४५ पदे मींजरू असनू त्यापकैी २५ पदे भरलेली असनू २० पदे 
ररक्त आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
 बनो्ी येि े िसतूी सेवा चाल ूआहेत. जरींडी व सावळदबारा येिील 
िािममक आरोग्य कें द्राची इमारत मोडकळीस आल्याने त्याठठकाणी नवीन 
इमारत बाींधकाम सरुु असल्याने तिेे िसतुी सेवा देण्यात येत नाहीत. तिाप्रप, 
शासकीय रुग्णवाठहकेद्वारे (१०२ व १०८) रुग्णाींस इतर शासकीय रुग्णालयात 
हलप्रवण्यात येत असल्यामळेु रुग्णाींना कोणत्याही िकारचा आधिाक भदुांड 
सहन करावा लागत नाही.  
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(३) स्जल्हा आरोग्य सेवे अींतगात असलेली ररक्त पदे भरण्याची कायावाही 
ग्रामप्रवकास प्रवभागामार्ा त भरण्याची व सावाजननक आरोग्य प्रवभागाच्या 
अधधपत्याखालील ररक्त पदे भरण्याची िकक्रया सरुु झालेली आहे.  
(४) प्रवलींब झालेला नाही. 

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

अांधेरी (पूिव) मरोळ एम.आय.डी.सी. पररसरातील िामगार 
 रुग्णालय पूिवित सुरु िरण्याबाबत 

  

(३०) * ४७४९७ श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी (पवूा) मरोळ एम.आय.डी.सी. पररसरातील कामगार रुग्णालयाला 
ठदनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ रोजी दपुारी लागलेल्या भीषण आगीत ८ जण 
मतृ्यमूखुी व अन्य १५७ जण गींभीरररत्या जखमी झाले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रुग्णालय मठहनाभरात पवूावत सरुु करण्यात येईल असे 
आश्वासन कें द्र शासनाकडून देण्यात येऊनही रुग्णालय सरुु झाले नाही, 
त्यामळेु कामगार प्रवमा योजनेच्या लाभािी रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे 
माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने रुग्णालय पवूावत सरुु करुन रुग्णाींना मदत देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर दघुा् नेत १३ र्व्यक्ती मतृ्यमूखुी पडल्या असनू २७ र्व्यक्तीींना 
गींभीर इजा व १५७ र्व्यक्तीींना ककरकोळ दखुापती झालेल्या होत्या.  
(२) हे खरे आहे. 
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(३) शासनाने अप्पर मखु्य सधचव, उद्योग, ऊजाा व कामगार प्रवभाग, 
मींत्रालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली आहे. सममतीचा 
अहवाल िनतक्षेत आहे. तिाप्रप, ििमदशानी आगीच े कारण वले्डीींग करत 
असताना तळमजल्यावरील रबर सील साठहत्यावर ठठणगी पडून आग 
लागल्याचे कारण ठदसनू आले आहे. 
 मतृ र्व्यक्तीच्या वारसास राकाप्रव महामींडळाकडून ित्येकी दहा लाख 
िमाणे सानगू्रह अनदुान वा्प करण्यात आले आहे. गींभीर इजा पोहचलले्या 
२७ र्व्यक्तीींना ित्येकी दोन लाखािमाणे १५७ ककरकोळ जखमी र्व्यक्तीींना 
ित्येकी एक लाख यािमाणे अनदुान धनादेशाद्वारे देण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे-लमरज रेल्िे मागाविरीता सातारा जजल््यातील सांपाददत  
िेलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(३१) * ४७९२७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु-ममरज रेल्वे मागााचे दहेुरीकरण व प्रवद्यतुीकरणाच्या िकल्पाकरीता 
सातारा स्जल््यातील शतेकऱ्याींच्या सींपाठदत करण्यात आलले्या जममनीचा 
मोबदला ठदला नसल्याने रेल्वे प्रवभागासह ठेकेदाराने मशरवड े पररसरात 
प्रवद्यतुीकरणासाठी खाींब उभे करण्याचे सरुू केलेले काम शतेकऱ्याींनी आींदोलन 
करुन बींद पाडले असल्याचे ठदनाींक ६/०४/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपाठदत केलेल्या 
जममनीचा शतेकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) रेल्वे प्रवभागाकडून िाप्त माठहतीनसुार 
मशरवड े पररसरातील रेल्व े प्रवभागाच्या यापवूी ताब्यात असलेल्या क्षेत्रात 
प्रवद्यतुीकरणाचे खाींब उभे करण्याचे काम सरुू असताना शतेकऱ्याींनी आींदोलन 
केले आहे, ही बाब खरी आहे. 
 पणेु-ममरज रेल्वे मागााच्या दहेुरीकरणासाठी उपप्रवभागीय अधधकारी, 
कराड याींच्याकड े कराड तालकु्यातील २१ गावाींच े २३ खाजगी वा्ाघा्ीन े
भसूींपादनाचे िथताव िगतीपिावर आहेत. रेल्वे मागााचे दहेुरीकरण व 
प्रवद्यतुीकरणाच्या िकल्पाकरीता कराड तालकु्यातील कोणत्याही जममनीचा 
आगाऊ ताबा घेतलेला अिवा रेल्वे प्रवभागास देण्यात आलेला नाही. 
शतेकऱ्याींच्या सींमतीने खाजगी वा्ाघा्ीने िथताव पणूा झाल्यानींतर मोबदला 
देण्याची कायावाही ननयमािमाणे करण्यात येणार आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मानित (जज.परभणी) तालुक्यात दषु्ट्िाळजन्य पररज्थती  
ननमावण झाल्याबाबत 

  

(३२) * ४७२९० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मानवत (स्ज.परभणी) तालकु्यात दषुकाळजन्य पररस्थिती ननमााण झाली 
असल्याने पशधुनाला चाऱ् याअभावी पालन करणे कठीण जात आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्यातील जवळपास ८० ्क्के प्रवठहरी व बोअर आ्ल्या 
असल्याने ग्रामथिाींना तीन ककलोमी्र अींतरावर जावनू शतेातनू सायकल, 
बलैगाडी आदी वाहनाींवरुन पाणी आणाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन तालकु्यातील 
प्रपण्याच्या पाण्याची ठदवसेंठदवस वाढत चाललेली पाणी ी्ंचाई दरू 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 मानवत तालकु्यात २४,५९८ मोठी जनावरे, ६,०३४ लहान जनावरे 
तसेच, ९,६८८ शळेया-मेंढया असनू याींच्यासाठी िनतठदन १७२ मे.्न चाऱ्याची 
आवश्यकता आहे. तालकु्यात खरीप व रब् बी हींगामातनू एकूण ३१,०२० मे.्न, 
स्जल्हा वाप्रषाक योजनेंतगात वरैण प्रवकास कायाक्रमातनू २,४६४ मे.्न आणण 
राषरीय कृषी प्रवकास योजनेंतगात वरैण त्रबयाणे वा्प कायाक्रमातनू २१,८९० 
मे.्न चारा उत्पादन अपेक्षक्षत असनू, उपरोक्त सवा योजनाींमधून उत्पाठदत 
होणारा चारा तालकु्यातील पशधुनासाठी माहे ऑगथ्, २०१९ पयांत परेूसा 
होणार आहे.  
(२) तालकु्यातील पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी ५ ्ँकसा सरुु असनू, २१ प्रवहीर / 
बोअर अधधग्रहीत केलेल्या आहेत. नळ योजना प्रवशषे दरुुथतीच्या १३ कामाींना 
िशासकीय मान्यता िदान करण्यात आलेली असनू, त्यापकैी ०८ कामे पणूा 
झालेली आहेत. तसेच, ०३ नवीन प्रव ींधन प्रवहीर कामाींना देखील िशासकीय 
मान्यता िदान करण्यात आलेली असनू, सदरची कामे सरुु करण्याची 
कायावाही चाल ूआहे. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला येथील जुने शहरातील िॅनॉल रोडच्या मोजणीच े 
िाम पूणव िरण्याबाबत 

  

(३३) * ४७२३१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येिील जुने शहरातील कॅनॉल रोडच्या शासकीय मोजणीला माहे 
माचा, २०१८ मध्ये सरुुवात झाली असनू एक वषााचा कालावधी होऊनही भमूी 
अमभलेख प्रवभाग व महानगरपामलका िशासनाच्या दलुाक्षामळेु सदरहू 
मोजणीची िकक्रया अपणूा असल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अकोला येिील जुने शहरातील सकुापरू, 
ननजामपरू, तपलाबाद, अकोला येिील कॅनॉल रोडच्या मोजणीसाठी 
महानगरपामलका, अकोला याींनी उपअधीक्षक भमूम अमभलेख, अकोला 
कायाालयाकड े ठदनाींक २४/०१/२०१८ रोजी मोजणी अजा केला. मोजणी 
ठठकाणावरील अनतक्रममत झोपडपट्टीधारकाींचा असलेला प्रवरोध व जागेवरील 
का्ेरी झुडपे महानगरपामलका, अकोला याींचेकडून सार् केलेली नसल्याने 
मोजणीचे काम करता आलेले नाही. श्री.कमलकुमार श्रावणजी मभरड या 
र्व्यक्तीने मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ, नागपरू याींचेकडील याधचका क्र. 
४०७६/२०१४ ची कागदपत्र े मोजणी समयी दाखवनू मोजणीस प्रवरोध केला. 
तसेच लोकसभा सावात्रत्रक ननवडणूक २०१९ कामी उपअधीक्षक भमूम अमभलेख, 
अकोला कायाालयातील कमाचाऱ् याींच्या सेवा अधधग्रठहत केल्या होत्या. सदर 
कारणाींमळेु उपअधीक्षक भमूम अमभलेख, अकोला याींच्याकड े मोजणी अजा 
िाप्त झाल्याच्या ठदनाींकापासनू ११ मठहन्याच्या कालावधीत उपअधीक्षक भमूम 
अमभलेख, अकोला याींना मोजणी काम करता आल े नाही. तिाप्रप, मोजणी 
करावयाचे क्षेत्र हे अनतक्रममत असल्याने व जागेवर कच्ची व पक्की घरे 
बाींधल्याने कायम खणुाींचा आधार घेणेसाठी जादा क्षेत्राची मोजणी करुन 
मोजणी कामाची पतूाता ठदनाींक २१/०५/२०१९ अखेर पणूा केलेली आहे. कॅनॉल 
रोडच्या जागेच्या अमभलेखािमाणे हद्दी खणुा दाखप्रवण्यात येवनू अजादार याींना 
मोजणी नकाशाची “क” ित परुप्रवण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 

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

गेिराई ि माजलगाि (जज.बीड) तालुक्यातील अिैध  
िाळू साठे जप्त िरण्याबाबत 

  

(३४) * ४७९४३ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापरु, गींगावाडी (ता.गेवराई, स्ज.बीड) व इतर काही गावातनु दररोज   
३ हजार ब्रॉस वाळू वाळूमाकर्या हे तलाठी, मींडळ अधधकारी, तहमसलदार, 
नायब तहमसलदार, पोलीस िशासनातील डी.वाय.एस.पी., पोलीस ननरीक्षक, 
ठाणे अींमलदार, बी् अींमलदार व काही पदाधधकारी याींच्या सींगनमताने 
अवधैररत्या वाळू चोरी करीत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोडगाव िडी ठहवरा (ब)ु सारोळा, परुषोत्तमपरुी, मींजथि, 
आींबेगाव, बोरगाव, सोमढाणा, शकु्लतीिा, लीींबगाव, मोगरासह माजलगाव 
शहराजवळील मसींदर्ना नदीतील मनरु लखुेगावख, साींडस धचींचोली 
(ता.माजलगाव, स्ज.बीड) या ठठकाणाहून दररोज शकेडो ब्रास वाळू चोरी केली 
जात असनू वाळू माकर्या, शासकीय अधधकारी/कमाचारी याींच्या सींगनमताने 
वाळू साठवनू ठेवत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राजकमल कन्थरक्शनला राजापरु (ता.गेवराई, स्ज.बीड) मध्ये 
७०० ब्रास वाळू उपलब्ध परवाना असताना या ठेकेदाराने हजारो ब्रास वाळूची 
अवधैररत्या उचल केल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन वाळुच े साठे जप्त 
करण्याबरोबर वाळूमाकर्या व त्याींना सहकाया करणाऱ्या महसलू व पोलीस 
िशासनातील अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर र्ौजदारी गनु्हा दाखल 
करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) सन २०१८-२०१९ या वषाामध्ये बीड 
स्जल््यातील गेवराई तालकु्यातील मौजे राजापरू, गींगावाडी व इतर काही 
गावाींमधून वाळूच्या अवधै उत्खननाची काही िकरणे दृष्ोत्पत्तीस आली 
आहेत.  
 मौजे राजापरू येिील तलाठी ननलींत्रबत करण्यात आले असनू सींबींधधत 
मींडळ अधधकारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. तसेच 
अवधैररत्या वाळूसाठा करणाऱ्या ९ र्व्यक्तीींप्रवरुध्द पोलीस ठाणे तलवाडा येि े
गनु्हा नोंदप्रवण्यात आला आहे. 
 माजलगाींव तालकु्यातील मौजे ठहवरा ब.ु येिून ६०६ ब्रास वाळूसाठा, 
मौजे साींडस धचींचोली येिून २५ ब्रास वाळूसाठा व मौजे परुषोत्तमपरुी येिून 
२२ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. तिाप्रप, मौजे कोडगाविडी, 
सारोळा, मींजरि, आींबेगाव, बोरगाव, सोमढाणा, शलु्कतीिा, लीबगाव, मोगरा 
सह माजलगाींव शहराजवळी मस ींदर्णा नदीतील मनरु लखुेगाव येिे अनधधकृत 
वाळूसाठे केल्याच ेआढळून आले नाही. 
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 मौजे राजापरू येिील ७१५ ब्रास अनधधकृत वाळूसाठा जानेवारी, २०१९ 
मध्ये जप्त करण्यात येवनू त्याचा मललाव करण्यात आला होता. सदर 
मललाव श्री.राजकमल कन्थरक्शन, बीड याींना मींजूर करण्यात आला होता. 
सदर ७१५ ब्रास वाळूसाठ्यापकैी १५० ब्रास वाळू मललावधारकाने उचल केली 
आहे व उवाररत ५६५ ब्रास वाळू उचल करण्याचे मशल्लक आहे. 
 बीड स्जल््यात गौण खननजाचे अवधै उत्खनन व वाहतकू 
रोखण्यासाठी उपप्रवभागीय अधधकारी, तहमसलदार याींचे अधधनथि भरारी 
पिके ननमााण करण्यात आली आहेत. सदर पिकाींमार्ा त सन २०१८-१९ या 
वषाात गेवराई व माजलगाींव तालकु्यात गौण खननजाचे अवधै उत्खनन व 
वाहतकुीच्या २२३ िकरणी कारवाई करुन रुपये ३४७.०७ लक्ष इतकी दींडात्मक 
रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

बरबडा आणण पाटोदा (ता.नायगाि, जज.नाांदेड) येथील  
घरिुले ननिृष्ट्ट दजावची असल्याबाबत 

  

(३५) * ४७२५९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलस ांग 
राठोड, अॅड.हु्नबान ू खललफे : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बरबडा आणण पा्ोदा (ता.नायगाव, स्ज.नाींदेड) येिील २८८ नागररकाींसाठी 
को्यावधी रुपये खचुान बाींधण्यात आलेली घरकुले ही ननकृष् दजााची 
असल्यामळेु या घराींचा लाभार्थयाांनी ताबा घेतला नसल्याचे ठदनाींक ३ 
जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील घरकुले 
बाींधणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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

दघुाळा (ता.औांढा-नागनाथ, जज.दहांगोली) येथे नैसधगवि आपत्तीमुळे 
 मतृ पािलेल्याांच्या िुटुांबबयाांना मदत देण्याबाबत 

  

(३६) * ४७११७ श्री.रामराि िडिुत,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी : सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) दघुाळा (ता.औींढा-नागनाि, स्ज.ठहींगोली) येिील शतेकरी बबन सींतोबा 
पोले याींचा ठदनाींक २५ माचा, २०१९ रोजी झालेल्या अवकाळी पाऊसात अींगावर 
वीज पडून मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन नसैधगाक आपत्तीमळेु 
मतृ्य ूपावलेल्या कु्ुींत्रबयाींना आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु : (१) व (२) दघुाळा (ता.औींढा-नागनाि, स्ज.ठहींगोली) 
येिील श्री.मल ींबाजी सींतोबा पोले याींचा ठदनाींक २५ माचा, २०१९ रोजी वीज 
पडून मतृ्य ूझाला. सदर मतृ र्व्यक्तीच्या वारस पत्नीस रुपये ४ लक्ष सानगु्रह 
अनदुान देण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही.  

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) येथील मध्यिती प्रशासिीय  
इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३७) * ४७८२७ अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) खेड (स्ज.रत्नाधगरी) येिील मध्यवती िशासकीय इमारतीच्या 
बाींधकामासाठी रुपये ३ को्ी २९ लाखाींचा ननधी मींजूर करण्यात आला असनू 
सन २०१५ मध्ये नर्व्या िशासकीय इमारतीच्या बाींधकामास सरुुवात झाली 
असनू ४ वषााचा कालावधी होऊनही इमारतीच ेबाींधकाम पणूा झाले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीचे बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराींची देयके रखडल्याने 
इमारतीचे बाींधकाम िलींत्रबत राठहले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर इमारतीच े बाींधकाम प्रवठहत मदुतीत पणूा करण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ठेकेदारास वेळोवेळी झालेल्या कामानसुार देयके अदा करण्यात आलेली 
असनू कामावर आजपयांत रुपये १२५.२१ लक्ष खचा झाललेा आहे. 
(३) चौकशीचा िश्न उद् भवत नाही. 
     सद्य:स्थितीत इमारतीच्या तळमजल्याचे काम भौनतकदृष्या पणूा 
झालेले आहे. तसेच पठहल्या मजल्याचे थलॅबचे काम पणूा झाले असनू उवाररत 
काम िगतीत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाललिा क्षेत्रातील  
घराांची अनधधिृत नोंदणी सुरु असल्याबाबत 

  

(३८) * ४७६१० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८९३३ ला ददनाांि १ 
माचव, २०१८ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कल्याण-डोंत्रबवलीतील २७ गावातील बेकायदा इमारतीमधील सदननकाींची 
प्रवक्री खो्ी कागदपत्र े आणण स्या करून करीत असल्याने सदननकाींची 
नोंदणी अनेक मठहन्यापासनू बींद असतानाही वाढीव पसेै आकारुन दयु्यम 
ननबींधक कायाालयात नोंदणी केली जात असल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) िश्नामध्ये नमदु आशयाची तक्रार ठदनाींक       
१९ माचा, २०१९ रोजी िाप्त झाली असता, त्यानषुींगाने केलेल्या चौकशीअींती 
उक्त तक्रारीमध्ये कोणतहेी तर्थय आढळून आले नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हा सहिारी दधू उत्पादि सांघाने िेलेली  
पशुखाद्याची दरिाढ रद्द िरण्याबाबत 

  

(३९) * ४७८८७ श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पस्श्चम महाराष रातील प्रवशषेत: कोल्हापरू स्जल्हा सहकारी दधू उत्पादक 
सींघ मयाा. (गोकुळ) ने दधू खरेदी दरात उत्पादकाींना रुपये २/- दरवाढ 
देण्याची घोषणा करुनही दधू दरवाढ न देता पशखुाद्याच्या दरात वाढ 
केल्याचे ठदनाींक २५ एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोकुळमधील अवाजवी व मनमानी खचाावर तसेच सींचालक 
मींडळाच्या गाडयावर ननयत्रींण ठेवनू दधू उत्पादकाला दधू दराच्या माध्यमातनू 
रुपये २/- जादा देणे आवश्यक असताना त ेन करता सींचालक मींडळ अवाजवी 
खचा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, सरकी पडैीसारख् या सवााधधक मागणी असणाऱ् या पशखुाद्याींच् या 
ककींमतीत गेल् या दोन मठहन् यात रुपये ७ दरवाढ झाल् याने शतेकऱ् याींना दधू 
उत् पादन करताना आधिाक सींक्ाचा सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींघाने पशखुाद्याच्या 
दरात केलेली वाढ रद्द करुन दधू उत्पादक शतेकऱ्याींना दधू दरवाढ देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) एप्रिल, २०१९ मध्ये कोल्हापरू स्जल्हा सहकारी दधू 
उत्पादक सींघाने पशखुाद्याच्या दरात वाढ केली आहे. तसेच याच काळात दधू 
उत्पादकाींना रुपये २५/- िनत मल्र दराऐवजी रुपये २३/- िनत मल्र असा दधू 
खरेदी दर ठदला आहे, हे खरे आहे. 
 मात्र कोल्हापरू स्जल्हा सहकारी दधू उत्पादक सींघाने ठदनाींक २१ मे, 
२०१९ पासनू सदर दर पवूावत करुन रुपये २३/- ऐवजी रुपये २५/- िनत मल्र 
असा दर दधू उत्पादकाींना देण्यास सरुुवात केली आहे. 
(२) कोल्हापरू स्जल्हा सहकारी दधू उत्पादक सींघाचे सींचालक मींडळ अवाजवी 
खचा करीत असल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(३) पशखुाद्याींच्या ककींमतीत दरवाढ झालेली आहे परींत ु दधू उत्पादक 
शतेकऱ्याींच्या ठहताकरीता दधूाला योग्य खरेदी दर िाप्त र्व्हावा या उद्देशाने 
ठदनाींक १ ऑगथ्, २०१८ पासनू िनतमल्र रुपये ५/- इतके अनदुान शासनाने 
मींजूर केले आहे. ठदनाींक ३१ माचा, २०१९ पयांत दधू उत्पादकाींना        
रुपये ४७४.५२ को्ी इतकी रक्कम प्रवतरीत करण्यात आली आहे. यार्व्दारे दधू 
उत्पादकाींचे आधिाक ठहत जोपासण्याचा शासनाने ियत्न केला आहे. 
(४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४०) * ४८०६९ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयात शल्यधचककत्सक, िसतूीतज्ञ, 
कर्स्जमशयन्स आणण बालरोगतज्ञ अशा चारही प्रवशषे सेवा देणाऱ्या 
(थपेशामल्ी) डॉक््राींची १४४४ पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींची उपाचाराअभावी 
गरैसोय होत असल्याच ेमाहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे माचा, २०१८ च्या अहवालानसुार आरोग्य प्रवभागाची 
स्जल्हा रुग्णालये, उपस्जल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, थत्री रुग्णालये येि े
तज्ञाींची नेमणूक केली असनूही तज्ञाींची पदे ररक्त असल्याने रुग्ण प्रवशषे 
उपचारापासनू वींधचत रहात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मलु (स्ज.चींद्रपरू) येिील उपस्जल्हा रुग्णालयातील वदै्यककय 
अधधकारी थत्री रोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ डॉक््राची व ६ पररचारीकाची पदे 
ररक्त असल्याच े ठदनाींक २/०३/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील शासकीय रुग्णालयात महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, 
ग्-अ (६ र्व्या वेतन आयोगानसुार गे्रड पे रुपये ५४०० व त्यावरील) 
प्रवशषेतज्ञाींची एकूण १५९७ पदे मींजूर असनू, त्यापकैी ९५४ पदे भरलेली आहेत 
व ६४३ पदे ररक्त आहेत.  
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 महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (गे्रड प े रुपये ५४००) 
मधील वदै्यकीय अधधकारी व आयपीएचएस अींतगात शल्यधचककत्सक, 
िसतुीतज्ञ, कर्स्जमशयन व बालरोगतज्ञाींच्या सेवा परुप्रवण्यात येत असनू 
उपचाराअभावी रुग्णाींची गरैसोय होत नाही.  
(२) हे खरे नाही, 

महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (गे्रड प े रुपये ५४००) 
मधील वदै्यकीय अधधकारी व आयपीएचएस अींतगात कीं त्रा्ी प्रवशषेतज्ञाींची 
सेवा उपलब्ध करुन देऊन रुग्ण उपचारापासनू वींधचत राहणार नाही, याची 
दक्षता घेण्यात येत आहे.  
(३) हे अींशत: खरे आहे,  
 तिाप्रप, वदै्यकीय अधधकारी थत्रीरोगतज्ञ याींची सेवा उसनवार तत्वावर 
घेण्यात आली आहे. तसेच वदै्यकीय अधधकारी, बालरोगतज्ञ याींची ऑन कॉल 
तत्वावर सेवा घेण्यात आली आहे.  
 तसेच, पररसेप्रवकाींची २ पदे ररक्त आहेत. व अधधपररचारीकाींची १२ 
मींजूर पदाींपकैी १० पदे भरलेली असनू २ पदे ररक्त आहेत. 
(४) महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (गे्रड पे रुपये ६६००) मधील 
स्जल्हा शल्यधचककत्सक, स्जल्हा आरोग्य अधधकारी व प्रवशषेतज्ञ सींवगाातील 
पदे महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतनू (ठदनाींक ३०/०९/२०२१ पयांत) 
वगळून ती ननवड मींडळामार्ा त भरण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे. 
त्यानसुार सदर पदे भरण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच पदोन्नती 
को्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सरुु आहे.  
 महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड प े रुपये ५४००) 
मधील वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्यासाठी ८७७ पदाींकरीता 
जाठहरात ठदली असनू, ननवड िकक्रया सरुु आहे.  
 तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही सरुु 
आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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अमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
पीि विमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४१) * ४८२२३ श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (स्ज.जळगाींव) तालकुा दषुकाळी तालकुा म्हणून घोप्रषत असताना 
महसलू प्रवभागाच्या चुकीच्या पींचनाम्यामळेु तालकु्यातील शतेकऱ्याींना पीक 
प्रवमा योजनेचा लाभ ममळाला नसल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी कमाचाऱ्याींवर 
कारवाई करुन शतेकऱ्याींना पीक प्रवमा योजनेचा लाभ देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेंतगात कें द्र शासनाच्या मागादशाक 
सचूनाींनसुार अधधसधूचत प्रवमा क्षेत्र घ्कासाठी अधधसधूचत पीकाींसाठी 
ननधाारीत सींख्येिमाणे पीक कापणी ियोग घेण्यात येतात. सदर पीक कापणी 
ियोगार्व्दारे िाप्त होणाऱ्या प्रपकाींच्या सरासरी उत्पन्नाच्या आकडवेारीची 
तलुना ही उीं बरठा उत्पन्नाशी करुन नकुसान भरपाई ननस्श्चत केली जात.े 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

दटटिाळा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील िालिस  
पुलाची पनुबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(४२) * ४८३२७ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठ््वाळा (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येिील भातसा नदीवर असलेला वालकस 
पलू देखभाल, दरुुथती अभावी जीणा झाल्याने कोसळला असल्याचे ठदनाींक 
२३/०३/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



51 

(२) असल्यास, पलू कोसळल्याने वालकस व बेहरे गावाींचा खडवलीशी सींपका  
तु् ला असनू येिील ग्रामथि, प्रवद्यािी, नोकरदार, शतेकऱ्याींना रेल्वे रुळातनू 
चालत खडवली रेल्वे थिानकापयांत जावे लागत असल्याने ग्रामथिाींची गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वालकस पलुाची पनुबाांधणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 ठ््वाळा (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येिील भातसा नदीवर असलेला 
भातसा धरण र्व्यवथिापन याींचे अखत्यारीतील वाळकस पलु ठदनाींक 
११/०३/२०१९ रोजी कोसळल् याचे ननदशानास आले. 
(३) होय. 
 सदरचा पलू हा भातसा जलर्व्यवथिापन याींच्या अखत्यारीत आहे. 
सदर पलुाच्या पनुबाांधणीबाबत थिाननक लोकिनतननधीींच्या प्रवनींतीनसुार सदर 
पलुाचे काम नाबाडा-२५ अींतगात िथताप्रवत करण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

बबझीलॅन्ड िां ्टक्शन प्रा.लल., अमरािती याांच े 
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत 

  

(४३) * ४८७४८ श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्रबझीलॅन्ड कन्थरक्शन िा.मल., अमरावती याींना तत्कालीन उपप्रवभागीय 
अधधकारी, अमरावती याींनी ठदनाींक २७/१२/२०१० रोजी नाींदगाव पठे, 
ता.अमरावती येिील जममनीवर अकृषक ननवासी ियोजनािा मींजूर आदेशात 
सधुारणा करुन व कोणतहेी अमभिाय न मागप्रवता तसेच ननयमबा्यपणे  
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सधुारीत आदेश काढून ननवासी ियोजनािा मींजूर झालले्या जममनीच े
कुठल्याही अ्ी व शती मशवाय वाणणज्य ियोजनाकरीता रुपाींतरणाचा आदेश 
ठदनाींक ४/०३/२०१३ रोजी पारीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जममनीमध्ये ४०० दकुानाींचे बाींधकाम केलेले असताना 
त्यामध्ये बाींधकाम प्रवषयक शासकीय अ्ी व शतीचा भींग करुन बाींधकाम 
परवानगी मींजूर होण्यापवूीच दकुानाींचे बाींधकाम करण्यात आले आहे, तसेच 
लगतच्या ई वगा जममनीमध्येसधु्दा दकुाने व बाींधकाम करण्यात आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपप्रवभागीय अधधकारी, अमरावती याींनी सदर बाींधकाम अवधै 
असल्याबाबत अहवाल सादर करुन कारवाईची मशर्ारस केली होती तसेच 
यािकरणी नगर रचना प्रवभागाचा अहवाल सधु्दा मागप्रवला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्रबझीलॅन्ड कन्थरक्शन िा.मल., अमरावती याींनी नाींदगावपेठ व 
देगाव येिील अवधै/अनधधकृत/ननयमबा्य केलेल्या ४०० दकुानाींचे बाींधकाम 
शासकीय अधधकारी/कमाचारी याींच्या सींगनमताने केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनधधकृत बाींधकाम ननषकामसत करुन बाींधकामास मींजूरी देणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) मौजा नाींदगाींव पठे   
भाग-२ येिील शते स.नीं. ४४०/४ क्षेत्रर्ळ ४.९८ हे.आर. ही जमीन 
उपप्रवभागीय अधधकारी, अमरावती याींच्याकडून महाराषर जमीन महसलू 
अधधननयम, १९६६ चे कलम ४४ अन्वये ठदनाींक २७/१२/२०१० च्या आदेशान्वये 
ननवासी ियोजनािा अकृषक करण्यात आली होती. तिाप्रप, अींतगात 
लेखापरीक्षण अहवालामधील ननरीक्षणाचा प्रवचार करता सदरहू जमीन 
उपप्रवभागीय अधधकारी, अमरावती याींच्या ठदनाींक ०४/०३/२०१३ च्या 
आदेशान्वये ननवासी ियोजनाच्या ऐवजी वाणणज्य ियोजनािा अकृषक 
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करण्यात आलेली असनू बाींधकामाची परवानगी त्याींच्या ठदनाींक १६/०८/२०१६ 
च्या आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदरहू िकरणी िाप्त तक्रारीच्या 
अनषुींगाने उपप्रवभागीय अधधकारी, अमरावती याींचा अहवाल िाप्त झाल्यानींतर 
स्जल्हाधधकारी, अमरावती याींनी त्याींच्या ठदनाींक २०/१०/२०१६ च्या आदेशान्वये 
िथततु िकरणाची तपशीलवार अधधक चौकशी करण्यासाठी उपप्रवभागीय 
अधधकारी, अमरावती याींच्या अध्यक्षतखेाली एकूण पाच सदथयाींची चौकशी 
सममती गठीत केली आहे. िथततु िकरणी नाींदगाींव पेठ व देगाींव या दोन 
गावातील शते सर्व्हे नींबरचा समावेश असल्याने व पवुीच्या सर्व्हे नींबरच्या 
हद्दीच्या खुणा उपलब्ध नसल्याने झालेल्या बाींधकामा सींबींधात ननणाय घेण्यास 
अडचण जात आहे. त्यामळेु चौकशी सममतीची कायावाही पणूा झालेली नसनू 
चौकशी सममतीचा अहवाल िाप्त झाल्यानींतर पढुील कायावाही करण्याचे 
सींकस्ल्पत आहे.  

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

ऑनलाईन सांगणिीिृत प्रणालीत िॉलम १५ चा समािेश िरण्याबाबत 
  

(४४) * ४६६४२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ऑनलाईन सींगणकीकृत ७/१२ उताऱ्याच्या नोंदी करताना 
कुळकायदा जममनीसाठी असणारा १५ क्रमाींकाचा कॉलम काढून ्ाकण्यात 
आल्याने, सातारा स्जल््यातील ४० त े४२ हजार शतेकऱ् याींच्या नावे असलेल्या 
१ त े सर्व्वा लाख क्षते्राच्या वठहवा् व खात े उतारे ममळणार नसल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु ऑनलाईन िणालीत दरुुथती करून कॉलम १५ च्या 
नोंदीचा सींगणीकृत ७/१२ व खात ेउताऱ् यामध्ये समावशे करावा, अशी मागणी 
राज्य देवथिान इनाम जमीनधारक सींघ्नेने माहे माचा, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री, मा.महसलू मींत्री व िधान सधचव, महसलू प्रवभाग 
याींना लेखी ननवेदन देऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) महाराषर जमीन महसलू अधधकार अमभलेख व 
नोंदव्या (तयार करणे व ससु्थितीत ठेवणे) ननयम, १९७१ मधील 
ननयमानसुार गा.न.नीं. ७/१२ चा उतारा ठेवण्यात येतो. या गाव नमनु्यातील 
गा.न.नीं. ७ या नमनु्याचे मशषाक “अधधकार अमभलखे पत्रक” असनू, गा.न.नीं. 
१२ च ेमशषाक “प्रपकाची नोंदवही” असे आहे. महाराषर जमीन महसलू ननयम 
पसु्थतका (खींड ४) मध्ये प्रवठहत केलेल्या नमनु्यामध्येच गा.न.नीं. ७/१२ चा 
उतारा वापरण्याच्या सचूना शासनाने ठदल्या आहेत आणण त्याच धतीवर, 
सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा उतारा देण्यात येत आहे. गा.न.नीं. ७/१२ चे 
सींगणकीकरण करताींना महाराषर जमीन महसलू ननयम पसु्थतका (खींड ४) 
मध्ये प्रवठहत केलेल्या नमनु्याचाच आधार घेण्यात आला असनू त्यात 
कोणताही बदल करण्यात आला नाही.  
 कुळ वठहवा् नोंदवही थवतींत्रपणे गा.न.नीं. ७अ मध्ये ठेवण्यात येत ेव 
‘अधधकार अमभलेखानसुार जमीन कब्जात असल्याचे मानण्यात येणाऱ्या 
र्व्यक्ती र्व्यनतररक्त जमीन कब्जात असलेल्या इतर र्व्यस्क्त’ ची नोंद ही गाव 
नमनुा नींबर ७-ब मध्ये ठेवण्यात येत े व त्याची ित तलाठी कायाालयात 
उपलब्ध असत.े 
(२) मा.मखु्यमींत्री, मा.मींत्री (महसलू) तसेच अ.म.ुस. (महसलू) कायाालयाला 
सदरबाबत प्रवचारणा केली असता त्याींनी ई-ऑर्ीस या िणालीमध्ये शोध 
घेतला असता सदर ननवेदनाची नोंद आढळून आली नाही.  
(३) िश्न उद् भवत नाही.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

खाांडस (ता.िजवत, जज.रायगड) भागातील र्त्याांची िामे  
ननिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबत 

  

(४५) * ४८००४ प्रा.जोगने्द्र ििाड े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाींडस (ता.कजात, स्ज.रायगड) भागातील कशळेे-नाींदगाींव र्ा्ा, गणेश 
घा् या रथत्याचे सन २०१७ मध्ये रुपये ७ को्ी खचा करुन केलेले काम 
ननकृष् दजााचे झाल्याने रथत्याची दरुवथिा झाली असनू सदर रथता दरुुथतीच े
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काम पनु्हा त्याच कीं त्रा्दारास देण्यात आले असल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् दजााचे काम करणाऱ्या कीं त्रा्दाराप्रवरुध्द व सींगनमताने 
सदर काम त्याच कीं त्रा्दारास देणाऱ्या सावाजननक बाींधकाम प्रवभागातील 
अधधकारी व कमाचाऱ्याींप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) िश्नाधीन कशळेे खाींडस गणपती घा् 
िस्जमा क्र. १५ हा साखळी क्र. ०/०० त े१५/५०० असा एकूण १५.५० कक.मी. 
लाींबीचा रथता आहे. 
 सदर लाींबीपकैी ४.७० लाींबीतील काम सन २०१७ मध्ये पणूा करण्यात 
आलेले आहे. या कामाच्या दोषदानयत्व कालावधीत कीं त्रा्दाराने सदर 
रथत्याची दोन वष ेदेखभाल दरुुथती केलेली आहे. सद्य:स्थितीत सदरची लाींबी 
ससु्थितीत आहे. उवारीत लाींबीपकैी एकूण ५.१० कक.मी. लाींबीतील काम 
िगतीत आहे. 
 सदरची दोन्ही कामे वेगवेगळया साखळी क्रमाींकातील असनू दोन्ही 
कामे वेगवेगळया ठेकेदारामार्ा त कायाास्न्वत झालेले आहे. तसेच िगतीत 
असलेले काम वेगळया ठेकेदारामार्ा त कायाास्न्वत आहे. सद्य:स्थितीत पणूा 
झालेले काम गणुवत्तनेसुार झाले आहे व िगतीत असलेले काम 
गणुवत्तनेसुार करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविर रामा िेअर सेंटर ि  
हेललपॅड उभारण्याबाबत 

  

(४६) * ४६५६४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०५६१ ला ददनाांि २४ 
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माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाावर पाच वषाात २१७९ अपघात होऊन त्यात 
६४४ जणाींचे बळी गेल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागाावर होणाऱ्या अपघाताींमधील जखमीींना तातडीने 
उपचार ममळण्यासाठी रामा केअर से्ं र व हेमलपॅड उभारण्याचे माहे जून, 
२०१६ पासनू िथताप्रवत करण्यात आलेले असनू वडगाव ्ोल नाक्यानस्जक 
आींझड ेगावाच्या पररसरात २० गुींठे जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, 
यासाठी मसध्दी प्रवनायक रथ्ने आधिाक सहाय्य करण्याबाबत सहमती 
दशाप्रवली असनूही मुींबई-पणेु द्रतुगती मागाावर रामा केअर से्ं र व हेमलपॅड 
उभारण्यास समुारे अडीच वषाापासनू प्रवलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन मुींबई-पणेु द्रतुगती 
महामागाावर रामा केअर से्ं र व हेमलपॅड उभारण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, या सींदभाातील सद्य:स्थिती काय आहे व 
याबाबतची कायावाही केर्व्हापयांत पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) गेल्या पाच वषाात एप्रिल, २०१९ पयांत पोलीस 
प्रवभागाच्या उपलब्ध माठहतीनसुार एकूण अपघात १४३६ झाले असनू त्यामध्ये 
५१८ बळी गेले आहेत. तसेच ५९३ गींभीरररत्या जखमी झाले असनू ककरकोळ 
जखमीींची सींख्या १२८ एवढी आहे. 
(२) व (३) मौजे ओझड,े ता.मावळ येिे रामा केअर से्ं र व हेलीपो ा् बाींधणे 
यासाठी मुींबई कॉरीडोरमधील ७७ त े७९ कक.मी. या साखळी दरम्यान ठदनाींक 
१७/०५/२०१२ रोजी ननप्रवदा िमसध्द करण्यात आल्या होत्या त्यानसुार रामा 
केअर से्ं र व हेलीपो ा् बाींधणे या कामासाठी WoodStock Helicopter Pvt. 
Ltd. या कीं पनीची ननवड करण्यात आली आणण ठदनाींक १६/११/२०१२ रोजी 
करारनामा व ठदनाींक १९/११/२०१२ रोजी कायाारींभ आदेश देण्यात आले आहेत. 
सदर रामा केअर से्ं रची ३४०० चौ.रू्् इमारत ठदनाींक १४/०६/२०१६ रोजी 
महामींडळाकड े हथताींतरीत करण्यात आली आहे. तसेच हेलीपो ा्चे बाींधकाम 
पणूा झाले आहे. सदर रामा केअर से्ं रसाठी महामींडळाने ऑपरेठ्ींग 
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एजन्सीची ननयकु्ती केली आहे व ठदनाींक ३१/०८/२०१८ रोजी इरादापत्र देण्यात 
आले आहे. सदर इमारतीची डागडुजी करुन रामा केअर से्ं र सरुु करण्यात 
येईल. 
(४) या िकरणी प्रवलींब झाललेा नाही. 
 

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

राज्यातील शतेिऱयाांसाठी डडजजटल योजना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४७) * ४७६४८ डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किशोर दराड,े डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.विप्लि 
बाजोररया, श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शतेकऱ्याींना शते जममनीचे ७/१२ उतारे हे ऑनलाईन थवरुपात 
ममळण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सींकेतथिळे सतत खींडडत होत 
असल्याने राज्यात प्रवशषेत: महागाव (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यातील 
शतेकऱ्याींना ऑनलाईन ७/१२ उतारे उपलब्ध होत नसल्याने अडचणीींना सामोरे 
जावे लागत असल्याचे माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला स्जल््यातील शासनाचे “महाभलेूख” सींकेतथिळ तसेच 
ऑनलाईन सातबारा प्रवतरण बींद असल्याने सातबाराअभावी शतेकऱ्याींची काम े
िलींत्रबत राहत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जळगाींव स्जल््यातील महाऑनलाईचे सर्व्हार डाऊन 
असल्यामळेु नागररकाींना डडस्ज्ल ७/१२ उतारे ममळत नसल्याच े तसेच 
स्जल््यातील डडस्ज्ल थवाक्षरी यकु्त सातबाऱ्याच ेकाम अपणूा असल्याच ेमाहे 
एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ७/१२ उतारे सींकेतथिळ अधधक कायाक्षम करुन डडस्ज्ल 
७/१२ योजना योग्यररत्या सरुु करून ७/१२ उतारे ऑर्लाईन थवरुपात 
ठेवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) ई रे्रर्ार िकल्पाच्या अींमलबजावणी अींतगात माहे 
एप्रिल, २०१९ मध्ये शासनामार्ा त स्जल््यातील गा.न.नीं. ७/१२ चा सींपणूा डा्ा 
CLOUD वर मशफ्् करण्याची कायावाही सरुू होती. त्यामळेु सदरच्या काही 
कालावधीमध्ये ऑनलाईन गा.न.नीं. ७/१२ ममळण्यास अडचणी ननमााण होत 
होत्या. परींत ु यवतमाळ स्जल््यातील तलाठ्याींनी त्याींचे अधधनथत गावातील 
सवा सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा हा PDF थवरूपात डाउनलोड करून 
ठेवलेला होता त्यानसुार खातदेाराींचे मागणीिमाणे सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ 
तलाठ्याींमार्ा त उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यामळेु खातदेाराींना 
अडचणी आलले्या नाहीत.  
(२) माहे मे, २०१९ मध्ये अकोला स्जल््याचा गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा cloud 
वर थिलाींतरीत करण्यात आला आहे. यासींदभाात अकोला तहमसल 
कायाालयाकड ेकोणताही अजा/तक्रार िाप्त झालेली नाही.  
(३) जळगाव स्जल््यामध्ये सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ सर्व्हार अननयममतपणे 
काम करीत असल्यामळेु शतेकऱ् याींना सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ प्रवतरीत 
करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामळेु जळगाव स्जल््यातील डडस्ज्ल 
थवाक्षरीयकु्त गा.न.नीं. ७/१२ चे काम ही अपणूा आहे. ठदनाींक २३ मे, २०१९ 
पासनू जळगाव स्जल््याचा डा्ा cloud वर थिलाींतरीत करण्यात आला 
आहे.  
(४) सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा cloud वर थिानाींतरीत झाल्यावरही 
ई-रे्रर्ार आज्ञावलीच्या कामधगरीत सधुारणा झाली नसल्याने त्याबाबत 
राषरीय सचूना प्रवज्ञान कें द्र, पणेु व cloud सर्व्हीस िोर्व्हायडर याींना त्याबाबत 
तात्काळ कायावाहीच्या सचूना जमाबींदी आयकु्त, पणेु याींनी ठदल्या आहेत.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर ि डहाणू (जज.पालघर) तालुक्यात बोगस औषध  
विके्रत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४८) * ४६८६४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर व डहाणू (स्ज.पालघर) तालकु्यात खत े व औषधे प्रवके्रत े हे 
बागायती शतेी करणाऱ् या शतेकऱ् याींना जपै्रवक औषधाींच्या नावाखाली बोगस 
औषधे प्रवकत असल्याची बाब माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन बोगस औषध 
प्रवके्रत्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) नाही. 
(२) कृषी ननप्रवषठाींचे प्रवक्री सींबींधी ठदनाींक १३/०४/२०१९ रोजीच्या दैननक 
पणु्यनगरी मध्ये बोगस जपै्रवक खत े व औषधाींच्या नावाखाली शतेकऱ्याींची 
र्सवणूक अशा आशयाच े वतृ्त िमसध्द झाले. त्यानषुींगाने ७ गणुननयींत्रण 
ननरीक्षकाींमार्ा त पालघर व डहाणू तालकु्यातील १३ कृषी सेवा कें द्राची 
तपासणी करण्यात आली. तिाप्रप, वतृ्तपत्रातील बातमीच्या अनषुींगाने 
तपासणीत या कृषी ननप्रवषठा प्रवक्री कें द्रात बोगस प्रवक्री सींबींधातील कुठलीही 
बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील जजल्हा सामान्य रुग्णालयािरीता सोयी सुविधा 
 उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४९) * ४६९७२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सावाजननक आरोग्य प्रवभागाींतगात ३६ स्जल््यापकैी ३१ 
स्जल््यातील स्जल्हा सामान्य रूग्णालयाकरीता नप्रवन मस्ी थकॅन मशीन 
खरेदी केली जाणार असल्याचे ठदनाींक २८/०३/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभणी स्जल््यातील सामान्य रूग्णालयात मस्ीथकॅन 
ममशनरी, रेडीओलॉस्जथ्, अपऱू्या खा्ा, तज्ञ डॉक््सा, औषधाींचा तु् वडा, 
सोनोग्रॉर्ी मशीन्स व इतर अनेक अपऱू्या सपु्रवधाींमळेु रुग्णाींची गरैसोय होत 
असल्याने अद्ययावत सोयी सपु्रवधा उपलब्ध करून देण्यात यार्व्यात, अशी 
लेखी मागणी परभणी येिील लोकिनतननधीींनी मा.सावाजननक आरोग्य मींत्री 
याींच्याकड ेसन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून, परभणी स्जल््यासह 
राज्यात प्रवशषेतः आठदवासी भागातील व नक्षलिभावी उपस्जल्हा 
रुग्णालयाकरीता/सामान्य रुग्णालयात मस्ी थकॅन मशीन व अद्ययावत सोयी 
सपु्रवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. 
 हार्कीन जीव औषध ननमााण महामींडळ याींचथेतरावरुन राज्यातील  
२७ आरोग्य सींथिाींकरीता सी.्ी. थकॅन मशीन खरेदी करण्याबाबतच ेआदेश 
ठदनाींक २३/१०/२०१८ रोजी ननगाममत करण्यात आले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) परभणी स्जल््यासह राज्यात प्रवशषेत: आठदवासी भागातील व 
नक्षलिभावी उपस्जल्हा रुग्णालयाकरीता/सामान्य रुग्णालयात मस्ी थकॅन 
मशीन व डायलेमसस मशीन तसेच आहार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील नवननममात आरोग्य सींथिाींकरीता 
यींत्रसामगु्री खरेदी करण्याबाबतची कायावाही हार्कीन जीव औषध ननमााण 
महामींडळ याींचेथतरावरुन सरुु आहे. तसेच थवच्छता/सरुक्षा/वथत्रधुलाई सेवा व 
सीसी्ीर्व्ही या बाबीींच्या सेवा परुप्रवण्याबाबत सींचालनालय थतरावरुन ननप्रवदा 
िमसध्द करण्यात आलले्या आहेत. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
भुसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(५०) * ४८३९३ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड स्जल््यातील आगरदाींडा त ेइींदापरू रथता चौपदरीकरण करण्यात 
येणार असनू या रथत्यासाठी मरुुड तालकु्यातील नाींदले, उसडी, ्ोकेखार, 
सावली व ममठागार गावाींतील ९० शतेकऱ्याींच्या जममनी सींपाठदत करण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रथत्याच्या चौपदरीकरणाकरीता सींपाठदत करण्यात येणाऱ्या 
शतेकऱ्याींना त्याींच्या जममनीचा मोबदला देण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सींपाठदत जममनीचा मोबदला ममळत नाही तोपयांत कामाला 
सरुुवात करु नये अशी प्रवनींती सींबींधधत शतेकऱ्याींनी ठदनाींक ४ माचा, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपाठदत जममनीचा 
मोबदला शतेकऱ्याींना देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 कें द्रीय रथत े वाहतकू व महामागा प्रवभाग (MoRTH), मींत्रालयाने, 
इींदापरू-तळा-आगारदाींडा हा रथता नवीन राषरीय महामागा क्र.५४८ अ मध्ये 
घोप्रषत केला आहे. सदर रथता ठदनाींक २३ जून, २०१७ रोजी 
सा.बाीं.प्रवभागाकडून म.रा.र.प्रव.महामींडळास हथताींतरीत झाला असनू, सदर 
रथत्याींचे दहेुरीकरणाचे (२ lane with paved shoulder) बाींधकाम EPC 
तत्वावर कें द्रीय मींत्रालयाच्या ननदेशानसुार, म.रा.र.प्रव.महामींडळ (MSRDC), 
मुींबई मार्ा त हाती घेण्यात आले आहे. 
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 अस्थतत्वातील रथता व रथत्याींची हद्द सोडून सदर रथत्याचे राषरीय 
महामागा दजोन्नतीसाठी अनतररक्त लागणाऱ्या जममनीचे भसुींपादन सक्षम 
अधधकारी तिा उपप्रवभागीय अधधकारी, अमलबाग याींचमेार्ा त राषरीय महामागा 
भसूींपादन अधधननयम १९५६ नसुार सरुु आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) राषरीय महामागा भसूींपादन अधधननयम १९५६ अन्वये अनतररक्त 
भसूींपादनाची िकक्रया िगतीत असनू सद्य:स्थितीत ३D िकक्रया सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात विशषेत: लसांधदुगुव जजल््यातील अिैध मासेमारी रोखण्याबाबत 

  

(५१) * ४६६५२ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हु्नबानू 
खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रवशषेत: मस ींधदुगुा स्जल््यात जमेलकर्शच ेआक्रमण आणण खराब 
हवामान त्याचबरोबर परिाींतीय हायथपीड रॉलसाची घसुखोरी, पसासीन जाळी 
व एलईडी ठदर्व्याींच्या सहाय्याने होणारी मासेमारी यामळेु ककनारपट्टीवरील 
मासळीच्या उत्पादनात घ् झाल्याच े ठदनाींक १८ माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अवधैररत्या मासेमारी करणाऱ्या नौकाींवर कारवाई करावी, अस े
आदेश शासनाने मत्थयर्व्यवसाय आयकु्ताींना ठदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन अवधैररत्या मासेमारी 
करणाऱ्याींप्रवरुध्द कारवाई करण्याबाबत तसेच राज्यात मत्थयदषुकाळ जाहीर 
करुन पारींपाररक मस्च्छमाराींना आधिाक मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 महाराषर सागरी ननयमन अधधननयम १९८१ अींतगात सवा 
ककनारपट्टीवर अनधधकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकाींवर कारवाई सरुु असत.े 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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

पालघर जजल््यातील समुद्रात पसवसीन नेटद्िारे  
मासेमारी रोखण्याबाबत 

  

(५२) * ४८६५७ आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल््यातील समदु्रातील ननप्रषध्द क्षते्रात घसुनू पसासीन ने्धारक 
रॉलसाच्या माध्यमातनू अनधधकृत मासेमारी करीत असल्याची बाब माहे 
रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पसासीन ने्धारक रॉलसाद्वारे मासेमारी होत असल्याने 
पारींपारीक पध्दतीने मासेमारी करणाऱ् या थिाननक मस्च्छमाराींवर उपासमारीची 
वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर स्जल््यातील 
समदु्रात पसासीन रॉलसाद्वारे अनधधकृत मासेमारी करणाऱ् याींवर कारवाई करुन 
पसासीन ने्द्वारे मासेमारी रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) अवधै मासेमारी करणाऱ्या नौकाींवर कारवाई करुन, त्यातील मासळी जप्त 
करण्यात येऊन, त्याींना दींड देखील करण्यात आला आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िाल्हेर (ता.लभिांडी, जज.ठाणे) येथील िारखान्यात रासायननि द्रव्य 
लमसळून सुगांधी अगरबत्ती विक्री िरीत असल्याबाबत 

   

(५३) * ४६८०३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.सजुजतलसांह ठािूर : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

          
  

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

 
 
  

ददहसर (ता.बोरीिली) येथील लमळितीचा ताबा  
आददिासी िुटुांबास देण्याबाबत 

  

(५४) * ४८०४१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर : 
ददनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ४११४९ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दठहसर (ता.बोरीवली) येिील स.नीं. ३२७/४, ३२८/१० या ममळकतीवर 
बनाव् दथतऐवजाच्या आधारे कब्जा करुन ननयमबा्यपणे बाींधकाम 
केल्यािकरणी सन २०१८ च्या ठहवाळी अधधवेशनात उपस्थित केलले्या 
लक्षवेधीस प्रवभागाने चकुीच ेव ठदशाभलू करणारे ननवेदन सादर केल्यािकरणी 
लोकिनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्रर्व्यवहार केला 
होता, हे खरे आहे काय, 

"डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, वि..प.स. याांची 
उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपररषद या पदी ननिड 
झाल्याने त्याांचे नाि ेअसलेला ताराांकित प्रश्नोत्तराच्या 
यादीतील ताराांकित प्रश्न िगळण्यात आला आहे." 
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(२) असल्यास, सदर ममळकतीवर प्रवकासक कलम ३६ अ अन्वये कोणतीही 
परवानगी न घेता बहुमजली इमारतीच े बाींधकाम करुन सदननकाींची प्रवक्री 
करुन ग्राहकाींची र्सवणूक करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपप्रवभागीय अधधकारी, मुींबई उपनगर स्जल्हा याींनी सदर 
िकरणी प्रवकासकाने शासनथतरावर आवश्यक त्या परवानग्या िाप्त केलेले 
नसल्याने चाल ू असलेले प्रवकासकाम त्वरीत बींद करणे योग्य होईल असे 
अमभिाय ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मा.उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या ननदेशानसुार कारवाई करण्यात 
आलेली नसल्याने त्यािमाणे कारवाई करुन ममळकतीचा ताबा आठदवासी 
कु्ुींबास देवनू प्रवकासकावर गनु्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) लोकिनतननधीींनी अशा आशयाचे पत्र ठदनाींक १० मे, 
२०१९ रोजी या प्रवभागास पाठप्रवले आहे.  
(२) िथततु जमीन आठदवासी खातदेार याींना कुळ कायद्याींतगात ममळालेली 
ममळकत असल्याने, प्रवकास करणेकामी प्रवकासकाने महाराषर जमीन महसलू 
सींठहता, १९६६ च्या कलम ३६ अ अन्वये परवानगी िाप्त करुन घेतल्याच े
ठदसनू येत नाही.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) मौजे दठहसर येिील स.नीं. ३२७/४, ३२८/१० व ३२५/६ या जममनी 
ित्याप्रपात करून ममळणेबाबत तसेच, कलम ३६ अ िमाणे कायावाही 
करण्याबाबत यमनुा रत्ना लाखात व इतर आठदवासी याींनी स्जल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर याींचेकड े प्रवनींती केली होती. त्या अजाानसुार, अपर 
स्जल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी सनुावणी घेऊन ठदनाींक १३/०३/२०१८ रोजी 
या िकरणी “जैस-ेि”े स्थिती ठेवण्याबाबतचे आदेश पाररत केले होत.े 
दरम्यान, रर् याधचका क्र. ४३६३/२०१३ या याधचकेमध्ये प्रवकासक 
मे.नहालचींद लालचूींद िा.मल. याींनी सदरची बाब मा.उच्च न्यायालयाच्या 
ननदशानास आणली असता, उभयपक्षकाराींनी अपर स्जल्हाधधकारी याींच े उक्त 
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“जैस-ेि”े पररस्थिती ठेवण्याबाबतचे आदेश रद्द करण्याबाबत सींमती अजा 
दाखल करण्यास मा.उच्च न्यायालयाने मभुा ठदली व त्यािमाणे सींयकु्त 
सींमती अजा दाखल केल्यामळेु अपर स्जल्हाधधकारी याींनी त्याींचे उक्त “जैस-ेिे” 
स्थितीचे आदेश ठदनाींक १७/०४/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये रद्द केले आहेत.  
 तसेच, रर् याधचका क्र. ४३६३/२०१३ या याधचकेमध्ये ठदनाींक 
२०/४/२०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालयाने उक्त नमदू अपर स्जल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर याींचेकडील सनुावणी िकक्रया थिधगत करण्याबाबतचे आदेश 
पाररत केले आहेत. 

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

अललबाग ते िुदे (ता.अललबाग, जज.रायगड) र्त्याची  
दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(५५) * ४६५८२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग त े कुदे (ता.अमलबाग, स्ज.रायगड) रथत्यावर क्षमतपेेक्षा जाथत 
अवजड वाहनाींची वाहतकू होत असल्याने सदरहू रथता खडडमेय होऊन 
रथत्याची दरुवथिा झाली असल्यामळेु रथता वाहतकुीच्या दृष्ीने खराब झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर रथत्याची दरुुथती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 िश्नाींककत अमलबाग, रोहा, कणघर वावे रथता हा रा.मा.क्र. ९१ असा 
आहे. सदर रथत्यावरुन ऊसर येिील (खानाव) एचपीसीएल व गेल गॅस 
कीं पनी, तसेच साळाव येिील स्जींदाल कीं पनी इत्यादी औद्योधगक क्षेत्रातील 
अनतअवजड वाहनाींची मोठ्या िमाणात वाहतकू होत असल्यामळेु रथत्याींचा 
पषृठभाग क्षनतग्रथत होतो. 
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(२) सदर रथत्यावरील सन २०१८-१९ मध्ये अनतवषृ्ी तसचे अवजड 
वाहतकुीमळेु क्षनतग्रथत झालेल्या लाींबीतील खडड े खडी व डाींबराने भरुन 
वाहतकूीसाठी रथत ेससु्थितीत ठेवण्यात आले आहेत. 
 िश्नाींकीत रथत्याच्या क्षनतग्रथत लाींबीचे डाींबरीकरण व मजबतुीकरण 
करण्याची ननप्रवदा िकक्रया पणूा झाली असनू, कायाारींभ आदेश देण्यात आल े
आहेत. सद्य:स्थितीत रथत्याचे डाींबरीकरण व मजबतुीकरणाचे काम िगतीत 
आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर शहर ि पररसरात अिैध िाळू िाहतिुदाराांिर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(५६) * ४७५५५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात व पररसरात मोठ्या िमाणात अवधै वाळू वाहतकू सरुु 
असल्याने सदर अवधै वाळू वाहतकुदारावर ननयींत्रण ठेवणाऱ्या महसलू 
अधधकाऱ्याींवर स्जवघेणा हल्ला झाल्याचे ठदनाींक २४/०४/२०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) नायब तहमसलदार, नागपरू शहर हे गौण 
खननज अवधै वाहतकुीस िनतबींध करणाऱ्या त्याींच्या अधधनथत पिकातील 
कमाचाऱ्याींसह ठदनाींक २३/४/२०१९ रोजी सकाळी ७.३० वाजता अवधै गौण 
खननज तपासणी मोठहमेकरीता खरबी-वाठोडा ररींगरोडवर गेले असता गौण 
खननजाची अवधै वाहतकू करणाऱ्या वाहनधारकाींनी नायब तहमसलदार व  
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त्याींच्या अधधनथि कमाचाऱ्याींच्या अींगावर वाहन आणून जीवे मारण्याचा 
ियत्न केला. सदर घ्नेबाबत नींदनवन पोलीस ठाणे, नागपरू येिे गनु्हा नोंद 
करण्यात आला असनू सदर गनु्हा पोलीस तपासावर आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मच्छी विके्रत् याांना फायबरच् या पेयया (शीत पेयया)  
िापरण् यास परिानगी देणेबाबत 

  

(५७) * ४८६३० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शासनाने ठहवाळी अधधवेशन, २०१८ मध्ये अींमलबजावणी केलले् या 
प् लास्थ्क व िमााकॉल बींदीमळेु मच्छी प्रवक्री करणाऱ् या मठहलाींना पयााय 
म् हणून १०,००० नगर र्ायबरच् या पेयाया (शीत पेयाया) देण् याचे आश्वासन 
मा.मत् थ यर्व् यवसाय मी्ं याींनी प्रवधीमींडळ सभागहृात ठदले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर आश्वासनाची अींमलबजावणी झाली आहे काय, ककती 
शीत पेयायाींचे वा्प करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) सन २०१८ च्या ततृीय (ठहवाळी) अधधवेशनात 
याप्रवषयी लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. सदर लक्षवधेीस उत्तर 
देताना मा.मींत्री (मत्थयर्व्यवसाय) याींनी ननलक्राींती योजनेंतगात र्ायबर 
शीतपे्या परुवठा करण्याची योजना असनू, मठहलाींकरीता ६० ्क्के अनदुान 
देण्याचे योजनेंतगात िथताप्रवत आहे. त्यामळेु राज्यातील तमाम मठहला 
मस्च्छमाराींना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, असे सधुचत केले.  
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(२) व (३) याबाबत सवा सहाय्यक आयकु्त मत्थयर्व्यवसाय (सागरी) 
याींच्यामार्ा त िथताव मागप्रवण्याची कायावाही सरुु असनू िथताव िाप्त 
झाल्यावर, राज्यथतरीय मींजूरी व सननयींत्रण सममतीमध्ये मान्यता घेऊन कें द्र 
शासनास िथताव सादर करण्यात येतील.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय रुग्णालयात जेनेररि औषधाांची 
 दिुाने सुरु िरण्याबाबत 

  

(५८) * ४८०१४ श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरीब व मध्यमवगीय 
रुग्णाींना थवथत दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर रुग्णालयात 
जेनेररक औषधाींची दकुाने सरुु करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवा स्जल्हा रुग्णालयात जनेेररक औषधाींची दकुाने 
सरुु करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दकुाने सरुु न करण्याची कारणे काय आहेत, तसेच सवा 
स्जल्हा रुग्णालयात जेनेररक औषधाची दकुाने सरुु करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१), (२), व (३) हे खरे नाही. 
 सावाजननक आरोग्य प्रवभागाींतगात राषरीय आरोग्य अमभयानाच्या 
माध्यमातनू मोर्त औषधे कायाक्रमाींतगात सवा शासकीय रुग्णालयामध्ये 
मोर्त औषधे परुवण्यात येतात, यामध्ये िामखु्याने Generic Medicines 
आणण Consumables चा समावेश आहे. ही औषधी थपधाात्मक ननप्रवदा 
िकक्रयेतनू अनतशय कमी दराने व उच्च गणुवत्ता तपासनू खरेदी करण्यात 
येत.े सदर औषधी व वदै्यकीयसाधने शासकीय रुग्णालयातनू रुग्णाींना मोर्त 
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देण्यात येतात. सदर औषधे जेनेररक औषधाींच्या दरापेक्षा कमी दरात खरेदी 
करण्यात येतात व रुग्णाींना मोर्त देण्यात येतात. तसेच, शासन ननणाय 
ठदनाींक १९ माचा, २००८ अन्वये आरोग्य प्रवभागाच्या अधधपत्याखालील 
शासकीय रुग्णालयाच्या पररसरातील मोकळी जागा खाजगी सींथिा/र्व्यक्ती 
याींना कोणत्याही ियोजनासाठी प्रवतरीत न करण्याचा ननणाय घेतलेला आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील शासिीय ननिास्थानाच्या  
दरुु्तीच्या िामात ननधीचा अपव्यय होत असल्याबाबत 

  

(५९) * ४८४५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (स्ज.यवतमाळ) तालकु्यात सावाजननक बाींधकाम प्रवभागाच्या 
उपअमभयींता पदावरील अधधकाऱ्याींसाठी पवुीपासनूच शासकीय ननवासथिान 
(Quarters) बाींधण्यात आली असनू या ननवासथिानाींची दर वषााच्या माचा 
मठहन्यात रींगरींगो्ी व दरुुथती करण्यात येऊन त्यावर लाखो रुपये खचा 
करण्यात येत असल्याचे ठदनाींक २५ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासकीय ननवासथिानात एकही उपअमभयींता गले्या      
५ वषाापासनू राहत नसताना त्या ननवासथिानावर तिेील आवारातील झुडूपाींची 
सार्सर्ाई करण्याऐवजी सदर इमारतीच्या जुनी ्ाईल्स काढून त्या जागेवर 
नवीन ्ाईल्स बसवनू दरवषीिमाणे समुारे रुपये २० लाख इतका खचा 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशािकारे शासन ननधीची लु् मार करण्यािकरणी चौकशी 
करुन सींबींधधत अधधकाऱ्याींप्रवरुध्द कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तिेील 
नागररकाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) सदर ननवासथिानात सन २०१३-१४ पासनू २०१७-१८ पयांत कोणीही राहत 
नर्व्हत ेव त्या काळात कोणतीही दरुुथती करण्यात आलेली नाही व खचाही 
करण्यात आलेला नाही. सन २०१८-१९ मध्ये सदर ननवासथिानाची रींगरींगो्ी 
करणे, ्ाईल्स बदलणे व इतर ककरकोळ काम ेकरण्यात आली असनू त्यावर 
र्क्त रुपये ३.८२ लक्ष खचा करण्यात आला असनू त ेननवासयोग्य करण्यात 
आले आहे. सदर ननवासथिानात उपअमभयींता सा.बाीं. उप प्रवभाग उमरखेड हे 
राहत असनू त्याींच्याकडून ननयमािमाणे घरभाड े भत्ता त्याींच्या वेतनातून 
कपात करण्यात येत आहे.  
(३) अस ेकोणतहेी पत्र शासनाकड ेिाप्त झाले नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही 
(५) िश्न उद् भवत नाही 

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

गडधचरोली जजल््यातील भापडा नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 
  

(६०) * ४७२११ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली स्जल््यातील कारवार्ा, पेंढरी, जाराींवडी, कसनसरू या 
नक्षलिभावी भागातील आठदवासीींना व र्व्यापाराींना चालना ममळण्यासाठी तसेच 
दळणवळणासाठी भापडा नदीवर पलू बाींधण्याची आवश्यकता असनू सदर पलू 
बाींधण्याबाबत शासनाकड े ठदनाींक १३/०४/२०१९ रोजी वा त्यासमुारास मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर पलुाच्या कामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन पलुाचे काम 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) सदर मागणी िाप्त नाही, तिाप्रप गडधचरोली 
स्जल््यातील ए्ापल्ली तालकु्यातील भापडा गावाजवळील बाींडीया नदीवर 
पलुाचे बाींधकाम कें द्र शासनाने मींजूर केले असनू काम िगतीत आहे. सदर 
कामासाठी कें द्र शासनाच्या ग्रामीण प्रवकास प्रवभागाकडून ननधी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

जजल्हा रुग्णालय, ठाणे येथनू ददव्याांगाांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(६१) * ४७८९६ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठदर्व्याींग िमाणपत्र ममळप्रवण्यासाठी स्जल्हा रूग्णालय, ठाणे येिे सकाळी 
७ वाजल्यापासनू सायींकाळी ६ वाजेपयांत १० त े११ तास राींगेत उभ ेराहण्याची 
वेळ ठदर्व्याींगाींवर आल्याच े माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदाशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका, नगरपामलकाींमध्ये ठदर्व्याींग िमाणपत्र 
देण्याबाबत सचूना देऊनही कोणतीही कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िमाणपत्र उमशराने देणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई 
करून ठदर्व्याींगाींना ननयममत िमाणपत्र प्रवतरीत करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) नाही. 
 स्जल्हा रुग्णालय, ठाणे येि ेदर बधुवारी ठदर्व्याींगाींची तपासणी करुन 
िमाणपत्र देण्याची र्व्यवथिा ठेवली आहे. ठदर्व्याींगत्व िमाणपत्रासाठी येणाऱ्या 
ठदर्व्याींग र्व्यक्तीींची ििम बाहयरुग्ण प्रवभागात नोंदणीची कायावाही सकाळी 
८.३० त े १२.०० या वेळेत केली जात.े तद्नींतर सींगणकीय ऑनलाईनद्वारे 
प्रवठहत पध्दतीने नोंद करण्याची कायावाही सरुु असत.े ठदर्व्याींग िमाणपत्र 
वेबसाई् ननयममत चाल ूअसत.े  
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(२) सा.आ.प्रव. शासन ननणाय ठदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१७ नसुार मुींबई, नवी 
मुींबई व ठाणे येिील ०८ रुग्णालयाींना ठदर्व्याींगाींना ठदर्व्याींगत्व (अपींगत्व) 
िमाणपत्र सपु्रवधा सरुु करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. नवी 
मुींबई वाशी येिे रुग्णालयामध्ये अपींग िमाणपत्र देण्यात येत आहे.  
 तिाप्रप, ठाणे महानगरपामलकें तगात छत्रपती मशवाजी महाराज 
रुग्णालय, कळवा आणण लोकमान्य ठ्ळक हॉस्थप्ल, कोरस, ठाणे येिे अपींग 
िमाणपत्र प्रवतरण करण्याकरीता पायाभतु सपु्रवधा व तज्ञ वदै्यकीय अधधकारी 
उपलब्ध करुन देण्यात आल ेआहेत. परींत ुलॉगईन आयडी व पासवडा उपलब्ध 
होणे अभावी िमाणपत्र देणे िलींत्रबत आहे. आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या 
ठदनाींक ०५/०४/२०१९ नसुार लॉगईन आयडी व पासवडा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत आयकु्त, अपींग कल्याण कायाालय, पणेु याींना कळप्रवण्यात आले 
आहे.  
 तसेच प्रप ींपरी धचींचवड महानगरपामलकेमध्ये यशवींतराव चर्व्हाण 
हॉस्थप्ल प्रप ींपरी धचींचवड, पणेु महानगरपामलकेमध्ये कमला नेहरु हॉस्थप्ल, 
पणेु आणण नामशक महानगरपामलकेमध्ये त्रब्को रुग्णालय, नामशक आणण 
झाककर हूसनै हॉस्थप्ल द्वारका, नामशक या रुग्णालयामध्ये अपींग िमाणपत्र 
देण्याबाबतची कायावाही सरुु करण्यात आली आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

सफाळे-पालघर (जज.पालघर) या पररसराला जोडणाऱया 
 मािुणसार खाडी पुलाची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(६२) * ४७८११ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाावरील पालघर स्जल््यातील सर्ाळे-पालघर या 
पररसराला जोडणाऱ्या माकुणसार खाडी पलूाला भेगा पडल्या असनू, गडारचे 
गींजलेले लोखींड, खचलेले कठड े अशी दरुवथिा झाली असल्याने पलू 
वाहतकुीस धोकादायक असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, दरुवथिेत असलेल्या सदर पलुाची मागील दहा वषाापासनू 
कोणतीही डागडुजी, देखभाल, दरुुथती करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, माकुणसार खाडीपलुाचे सींरचना लेखापररक्षण र्व्हीजे् ीआय 
सींथिेतरे् ठदनाींक ७ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास करण्यात आले असनू 
त्याींनी ठदलेल्या अहवालानसुार पलूाचा खालील भाग धोकादायक झाला 
असल्याने सदरहू पलुाच्या दरुुथतीच्या कामाकड ेशासन दलुाक्ष करत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू पलूाच्या दरुुथतीचे काम करण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) दरुुथतीचे काम िगतीत आहे. 
(३), (४) व (५) सदर पलुाचे दरुुथतीच े काम िगतीपिावर असनू, 
र्व्ही.जे.्ी.आय. सींथिेच्या सवेक्षणानसुार पलुाच्या पनुबाांधणीसाठी साधारणपणे 
रुपये ३.०० को्ी इतक्या ननधीची आवश्यकता आहे. सदर पलुाच ेपनुबाांधणीच े
काम ननकष, मींजूरी व ननधी उपलब्धततचे्या अधीन राहून हाती घेण्याचे 
ननयोजन आहे. 

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

सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आरोग्य िें द्रातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(६३) * ४८२२६ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देवरूख व सींगमेश्वर (ता.सींगमेश्वर, स्ज.रत्नाधगरी) येिे २ ग्रामीण 
रूग्णालये, ११ िािममक आरोग्य कें द्र असनू सदरहू ग्रामीण रूग्णालय तसेच 
िािममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकारी तसेच अन्य सींवगाातील अनेक 
पदे मागील अनेक वषाापासनू ररक्त असल्याने अपरुी जागा, सेवा सपु्रवधाींचा  
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अभाव यामळेु आरोग्य सेवेची दरुवथिा झाली असनू औषधोपचारासाठी 
येणाऱ्या रूग्णासह नातवेाईकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवे खदुा िािममक आरोग्य कें द्राला हक्काची जागा नसल्याने 
मागील अनेक वष ेशाळेच्या वगा खोल्यामधून रूग्णाची सेवा केली जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई-गोवा महामागाावर सींगमेश्वर ग्रामीण रूग्णालय असनू 
रूग्णालयाच्या इमारतीची दरुवथिा झाल्यामळेु इमारत धोकादायक झाली 
असनू मभींती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात अशी स्थिती आहे आणण 
ग्रामीण रूग्णालय इमारतीींच्या वापराबाबत ननणाय न झाल्याने कारभार हा 
रामा केअर से्ं रच्या माध्यमातनू सरुू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींगमेश्वर तालकु्यातील आरोग्य सेवा चाींगल्या ररतीने व 
सरुळीतपणे सरुू होऊन रुग्णाींना प्रवनाप्रवलींब चाींगली आरोग्य सेवा उपलब्ध 
होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रुग्णालयातील मींजूर पदाींपकैी ६०% पदे भरलेली आहेत. 
आयपीएचएस व आर.बी.एस.के. अींतगात ०८ वदै्यकीय अधधकारी उपलब्ध 
आहे. त्याचेमार्ा त जनतसे आरोग्य सेवा ठदली जात.े 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) वदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींवगाातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनथतरावर कायावाही सरुु आहे. तसेच कीं त्रा्ी तत्वावर वदै्यकीय अधधकारी 
ननयकु्त करण्याची व ग्-क व ड सींवगाामधील ररक्त पदे भरण्याची कायावाही 
स्जल्हाथतरावर सरुु आहे. तसेच ग्रामीण रुग्णालय देवरुख येिील इमारत 
दरुुथतीबाबत सावाजननक बाींधकाम प्रवभाग (उत्तर) रत्नाधगरी याींनी इमारतीच े
थरक्चरल ऑडी् केल ेअसनू ऑडी् ररपो ा्नसुार सदर इमारतीच ेदरुुथतीचे  
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अींदाजपत्रक तयार करण्याची कायावाही सरुु आहे. तसेच ननवे खुदा िािममक 
आरोग्य कें द्राचे इमारती करीता जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तिेील 
ग्रामथिाींनी तयारी दशाप्रवली असनू त्यानसुार पढुील कायावाही सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

 

शासिीय रुग्णालय, सातारा येथील दांत विभागात 
रुग्णाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  

(६४) * ४७९२६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा स्जल््यातील शासकीय रुग्णालयातील दींत धचककत्सा प्रवभागात 
वररषठ डॉक््र कीं त्रा्ी डॉक््राींवर कामाचा अधधक भार देत असल्याने 
ओपीडीत येणाऱ्या रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याच ेठदनाींक ६/०४/२०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दींत उपचारासाठी एकच खचुी असल्याने पररणामी ६० पकैी 
२० रुग्णाींवर उपचार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कीं त्रा्ी डॉक््राींवर कामाचा अनतररक्त भार देणाऱ्या वररषठ 
डॉक््राींवर कारवाई करुन दींत उपचाराींसाठी जादा खुच्याा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 



77 

पेठलशिणी (ता.पालम, जज.परभणी) येथे नविन प्राथलमि  
आरोग्य िें द्र मांजूर िरण्याबाबत 

  

(६५) * ४७३०० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पठेमशवणी (ता.पालम, स्ज.परभणी) येिील नप्रवन िािममक आरोग्य कें द्र 
मींजूर करुन कायाास्न्वत करण्याची मागणी पेठमशवणी पररसरातील २० त े२५ 
गावातील ग्रामथि अनेक वषाापासनू करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीसींदभाातील िथताव मींजूरीअभावी िलींत्रबत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नप्रवन िािममक आरोग्य कें द्र मींजूर करुन कायाास्न्वत करणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 स्जल्हा आरोग्य अधधकारी परभणी याींचा िथताव पररपणूा नसल्याने 
त्रु् ीींची पतुाता करुन िथताव रे्रसादर करण्याबाबत आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाने ठदनाींक १३/०३/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळप्रवले आहे. 
(३) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरुु करण्यासाठी 
जोड-बहृत आराखडा तयार करण्यात येत असनू पालम तालकु्यामध्ये 
पेठमशवणी येिे नप्रवन िािममक आरोग्य कें द्र सरुु करण्याची मागणी 
ननकषानसुार जोड-बहृत आराखडयामध्ये समाप्रवष् करण्याची कायावाही सरुु 
आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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विदभव ि मराठिाड्यात नानाजी देशमुख िृषी सांजीिनी  
प्रिल्पाचा मुळ उदे्दश बदलल्याबाबत 

  

(६६) * ४७२३२ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रवदभा व मराठवाडयातील पाच हजारावर गावाींमध्ये जागनतक बँकेच्या 
अिासहाय् याने नानाजी देशमखु कृषी सींजीवनी िकल्प गेल्या अडीच वषाापासनू 
राबप्रवण्यात येत असनू उक्त िकल्प राबप्रवण्यामागचा मळू उद्देश बदलल्याने 
िकल्पामध्ये उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकल्पामळेु शतेकऱ् याींना ित्यक्षात र्ायदा झालेला नसनू 
ननधीचा अपर्व्यय केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िकल्पाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

बीड जजल््यातील शतेिऱयाांना प्रधानमांत्री पीि विमा योजनेचा  
लाभ लमळिून देण्याबाबत 

  

(६७) * ४७९४९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड स्जल््यातील शतेकऱ्याींना खरीप हींगामातील पीकाींसाठी िधानमींत्री 
पीक प्रवमा योजना सन २०१८-१९ लाग ू झाली असनू या योजनेच्या 
माध्यमातनु ४,३२,७०३ शतेकऱ्याींना लाभ देण्यात आला, परींत ु ९,७८,९१३ 
शतेकरी पीक प्रवमा योजनेच्या लाभापासनू वींधचत राठहले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, वा्प सरुु असलेला प्रवमा हा कापसू, सोयाबीन, तरु व काींदा 
या प्रपकाींना वगळून ठदला जात असल्याच ेकृषी प्रवभागाकडून साींगण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१८-१९ या वषाासाठी ओरीएीं् इन्शरुन्स कीं पनीकड ेया 
योजनेचे कीं त्रा् देण्यात आले होते, शतेकऱ्याींनी बॅंकेच्या माध्यमातनु “आपले 
सरकार” या पो ा्लद्वारे ऑनलाईन पीक प्रवम्याचे पसै ेभरुनही शतेकरी पीक 
प्रवम्याच्या लाभापासनू वींधचत राठहल्याने दषुकाळग्रथत शतेकरी आत्महत्या 
करीत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पीक प्रवम्याच्या 
लाभापासनू वींधचत राठहलेल्या शतेकऱ्याींना िधानमींत्री पीक प्रवमा योजनेचा 
लाभ ममळवनू देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.  
 िधानमींत्री पीक प्रवमा योजना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये बीड 
स्जल््यातील १४.१२ लाख शतेकऱ्याींनी रुपये ५३.६६ को्ी प्रवमा हप्ता भरुन 
५.८९ लाख हेक््र क्षते्र प्रवमा सींरक्षक्षत केले आहे. त्यापकैी १३.२८ लाख 
शतेकरी रुपये १४२४.५१ को्ी इतक्या नकुसान भरपाईस पात्र ठरले असनू, 
७.४२ लाख पात्र शतेकऱ्याींना रुपये ३४६.३२ को्ी नकुसान भरपाई वा्प 
करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कापसू प्रपकासाठी १.४० लाख शतेकऱ्याींना 
रुपये १३५.२४ को्ी, तरू पीकासाठी १.५३ लाख शतेकऱ्याींना रुपये ९१.१३ 
को्ी नकुसान भरपाई वा्प केली आहे. 
 तसेच सोयाबीन प्रपकाींसाठीची नकुसान भरपाई प्रवतरीत करण्याची 
कायावाही सरुु असनू काींदा या प्रपकासाठी नकुसान भरपाई देय झाली नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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दहमायतनगर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील तलािािरीता  
सांपाददत िेलेल्या भुसांपादनाचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(६८) * ४७२६४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठहमायतनगर (स्ज.नाींदेड) तालकु्यातील दरेसरसम साठवण तलावाकरीता 
सींपाठदत केलले्या जममनीच्या मावेजामध्ये तोडगा न काढता शासनाने काही 
शतेकऱ्याींना मोबदला ठदला तर काहीींना अजूनही भसूींपादनाचा मोबदला न 
देता िशासनाने परथपर काम सरुु केले असल्याने शकेडो शतेकऱ्याींनी तलावाचे 
काम बींद पाडून ननषधे केला असल्याच ेठदनाींक ३ जानेवारी, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बाधधत शतेकऱ्याींना भसूींपादनाचा मोबदला देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) नाही. 
(२) दरेसरसम साठवण तलावासाठी एकूण १०३.४२ हे.आर. इतकी जमीन 
सींपाठदत करण्यात आली आहे. या िकरणात सींपाींठदत जममनीकरीता ८०% 
अधग्रम मोबदला पवूीच भधूारकाींना अदा करण्यात आला आहे. भधूारकाींच्या 
मागणीनसुार जममनीचे खरेदीखत २०११ मध्ये झाल्याने सन २०११ चे 
मशघ्रमसध्दगणक वापरुन जममनीची मलू्याींकन ककींमत पररगणीत करण्यात 
आली व त्या रकमेतनू अदा केलेली रक्कम वजा करुन र्रकाची एकूण रुपये 
१५२.५६ लक्ष इतकी रक्कम भधूारकाींना उपप्रवभागीय अधधकारी, हदगाव व 
कायाकारी अमभयींता याींनी ित्यक्ष िकल्पथिळी जावनू सींबींधधत भधूारकाींना 
अदा केला आहे.  
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िानरखेडा ख.ु (ता.जज.दहांगोली) येथील शतेिऱयाांच्या सांपाददत  
िेलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  

(६९) * ४७५७५ श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कानरखेडा खु. (ता.स्ज.ठहींगोली) येिील पनैगींगा नदीवर उकळी पेन 
बॅरेजच्या कामाकरीता कानरखेडा येिील १२ शतेकऱ्याींच्या जममनी सींपाठदत 
केल्या असनू सदरहू बॅरेजच ेकाम पणूा होऊन दोन वषााचा कालावधी होऊनही 
जमीन सींपाठदत केलेल्या शतेकऱ्याींना जममनीचा मोबदला ममळाला नसल्याच े
माहे ऑगथ्, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जममनीचा मोबदला ममळण्यासाठी सींबींधधत शतेकऱ्याींनी 
उपस्जल्हाधधकारी, भसूींपादन कायाालयात अनेकदा जाऊनही अधधकारी लक्ष देत 
नसल्याने शतेकऱ्याींनी ठदनाींक ३० जुल,ै २०१८ रोजी आत्मदहन करण्याचा 
इशारा ठदला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपाठदत केलेल्या 
जममनीचा मोबदला देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कानडखेडा खु. (ता.स्ज.ठहींगोली) येिील पनैगींगा नदीवर उकळी बॅरेजच्या 
कामाकरीता कानडखेडा येिील २.१९ हे.आर. इतकी जमीन सरळ खरेदीने 
खरेदी करण्यात आल्या आहेत.  
 याकरीता ३० भधूारकाींच्या एकूण २.१९ हे.आर. जममनीसाठी रुपये 
४२,८७,१७५/- इतका ननधी सींबींधधत भधूारकाींना ठदनाींक १४/०८/२०१८ रोजी 
अदा करण्यात आला. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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िैभििाडी (जज.लसांधदुगुव) तालुक्यातील र्त्याांच ेखडीिरण ि 
 डाांबरीिरण िरण्याबाबत 

  

(७०) * ४८७६६ अॅड.हु्नबान ू खललफे : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वभैववाडी (स्ज.मस ींधुदगुा) तालकु्यातील रा.मा.१७७ त े करुळ-नावळे-सडुरे-
कुली-घोणसरी-र्ोंडा-रथता िमखु स्जल्हा मागा ६ मध्ये कक.मी. २ त े ५/५०० 
मध्ये खडीकरण व डाींबरीकरण करणे व सावाजननक बाींधकाम क्रमाींक ५/४०० 
मध्ये लहान पलू बाींधण्याचा िथताव अधीक्षक अमभयींता, रत्नाधगरी 
सावाजननक बाींधकाम मींडळ, रत्नाधगरी याींनी मींजुरीसाठी सावाजननक बाींधकाम 
प्रवभाग, मींत्रालय, मुींबई याींच्याकड ेपाठप्रवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िथताव चाल ूआधिाक वषाात मींजरू करण्याचा शासनाच्या 
प्रवचाराधीन आहे काय, सदर िथताव मींजूर करण्याचे ननयोजन काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन वभैववाडी तालकु्यातील 
रथत्याींचे खडीकरण व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सद्य:स्थितीत अस्थतत्वात असलेल्या रथत्याची सधुारणा व 
डाींबरीकरणाच े काम िािम्याने घेण्याचे ननयोजन असनू तद्नींतर िश्नाींककत 
रथत्याच्या नवीन लाींबीतील कक.मी. २/०० त े ५/५०० मध्ये मजबतुीकरण व 
डाींबरीकरण करणे व कक.मी. ५/४०० मधील पलुाच े काम ननधी ननकष व 
िाधान्य क्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय रुग्णालयातील पररचारीिाांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(७१) * ४८०८० डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण आणण शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयाींमध्ये 
पररचाररकाींच्या २५ हजार २७४ मींजूर पदाींपकैी ३ हजार ४१० पदे ररक्त 
असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सावाजननक आरोग्य सेवा प्रवभागात अधधसेप्रवकास वगा-३, 
सहायक अधधसपे्रवका, सावाजननक आरोग्य पररचाररका/ननदेमशका, शशु्रुषा 
अधधकारी/स्क्लननकल इन्थरक््र, सावाजननक आरोग्य पररचारीका मनोरुग्ण 
तज्ञ पररचाररका, बालरुग्ण तज्ञ पररचाररका, पररसेप्रवका अशी अनेक पदे 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इींडडयन नमसांग कौस्न्सलने ननस्श्चत केलेल्या िमाणापके्षा 
कायारत मनषुयबळ कमी असल्यामळेु शहरी व ग्रामीण आरोग्य सेवेवर 
प्रवपरीत पररणाम झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय रुग्णालयातील पररचारकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 सदर ररक्त पदाींवर बींधपत्रत्रत अधधपररचारीका व एनआरएचएम 
अींतगात कीं त्रा्ी तत्वावर अधधपररचारीका व पाठयननदेमशका कायारत आहेत. 
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(४) पदभरती िकक्रया सरुू करण्यात आलेली आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही.  
 

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

माांजली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथे प्राथलमि आरोग्य  
िें द्रास मांजूरी देण्याबाबत 

  

(७२) * ४६६४३ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) दहागाव (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येिे ठदनाींक ५ ऑगथ्, १९९९ मध्ये 
बाींधण्यात आलेल्या िािममक आरोग्य कें द्राींतगात २५ गावाींचा समावेश असनू, 
दहागाव येिील आरोग्य कें द्रावर ८० हजार ग्रामथि अवलींबनू असतानाही या 
कें द्रात कोणत्याही अत्यावश्यक सपु्रवधा नसल्याने गींभीर रुग्णाींना उल्हासनगर 
ककीं वा ठाण्याच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवावे लागत आहे, तसेच दहागाव 
पररसरातील २५ गावाींतील मठहलाींना प्रवशषेतः गभावतीींना अत्याधुननक आरोग्य 
सपु्रवधा ममळत नसल्याने अनेक गींभीर समथयाींना सामोरे जावे लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माींजली (ता.कल्याण) येिे िािममक आरोग्य कें द्र र्व्हावे 
म्हणून तिेील ग्रामपींचायतीने २० वषाापवूी ठराव करुन ठाणे स्जल्हा 
पररषदेकड ेपाठवला असनू माींजली ग्रामपींचायतने िािममक आरोग्य कें द्रासाठी 
जागा ननस्श्चत करुनही आरोग्य कें द्रास मींजूरी ममळाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने माींजली येिील िािममक आरोग्य कें द्राच्या िथतावास मींजुरी व 
आधिाक तरतदूीस मान्यता देवनू िािममक आरोग्य कें द्र कायाास्न्वत होण्याच्या 
दृष्ीन ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
दहागाव िािममक आरोग्य कें द्रासाठी जागा उपलब्ध न झाल्याने व 

थवत:ची इमारत नसल्याने त े उपकें द्राच्या इमारतीत ठदनाींक १/०८/१९९९ 
पासनू कायारत असनू रुग्णाींना िािममक वदै्यकीय सपु्रवधा परुप्रवण्यात येत 
आहेत. या िािममक आरोग्य कें द्राींतगात ४० गावे व २५ पाड े येतात. 
याठठकाणी पल्स पोमलओ कायाक्रम, माताबाल सींगोपन कायाक्रम, ठहवताप, 
कुषठरोग, क्षयरोग ननयींत्रण कायाक्रम इत्यादी सवा राषरीय कायाक्रमाींची 
अींमलबजावणी करण्यात येत.े गभावती मठहलाींसाठी िसतूी, गरोदर माता 
तपासणी, लसीकरण व जननी सरुक्षा योजना इ. उपचार व सेवा देण्यात 
येतात. गींभीर आजारी रुग्णाींना/गभावती मठहलाींना वररषठ रुग्णालयात सींदमभात 
करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दहागाींव पासनू १ कक.मी. अींतरावरील ग्रामपींचायत, माींजली याींचा 
िािममक आरोग्य कें द्र बाींधकामासाठी जागा देणेबाबतचा ठराव ठदनाींक 
९/०५/२०१७ रोजी आरोग्य प्रवभाग, स्जल्हा पररषद, ठाणे याींना िाप्त झाला 
असनू सदर जागा ताब्यात घेण्याची कायावाही स्जल्हा पररषद, ठाणे 
याींचेथतरावरुन सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर-तुळजापूर महामागावच्या िामाचा दजाव सुधारण्याबाबत 
  

(७३) * ४८५४६ डॉ.िजाहत लमझाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-तळुजापरू या राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणाचे काम ननकृष् 
व सींिगतीने सरुू असनू महागाव त ेवारींगा या रथत्याचे काम चाल ूअसताना 
पयाायी रथता बनप्रवण्याचे काम कीं त्रा्दार ननकृष् दजााचे करीत असल्याने 
अपघात व िदषूणाच्या समथयाींमध्ये वाढ झाल्याची धक्कादायक बाब माहे 
माचा, २०१९ च्या पठहल्या सप्ताहात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच प्रवदभाातील उमरखेड तालकु्यातील शतेकऱ्याींना भसूींपादनाचा 
मोबदला मराठवाडयातील शतेकऱ्याींपेक्षा कमी िमाणात ठदला जात 
असल्याचीही बाब माहे एप्रिल, २०१९ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशानास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर महामागााच्या कामाचा दजाा 
सधुारण्याबाबत तसेच प्रवदभाातील शतेकऱ्याींना भसूींपादनाचा योग्य मोबदला 
ममळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही.  
 नागपरू-तळुजापरू या राषरीय महामागा क्र. ३६१ चे काम कें द्र 
शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरणामार्ा त िगतीपिावर आहे. 
 यापकैी नागपरू त े महागाींव राषरीय महामागााच े काम ननयोस्जत 
वेळेपेक्षा वेगाने सरुु असनू सद्य:स्थितीत कामाची िगती ९५ ्क्के पेक्षा 
जाथत आहे. तसेच महागाींव त ेवारींगा हे काम देखील प्रवठहत कालावधीनसुार 
िगतीपिावर आहे. सदर कामे IRC च्या मानकािमाणे होत असनू कामाची 
गणुवत्ता थवतींत्र अमभयींतार्व्दारे तपासण्यात येत आहेत.  
 तसेच महागाींव त ेवारींगा रथत्याचे काम करताना काढण्यात आलेल्या 
पयाायी रथत्याची देखभाल व दरुुथती ठेकेदारामार्ा त वेळोवेळी करण्यात येत.े 
तिाप्रप, मान्सनूपवूी ठदनाींक १२/०६/२०१९ रोजी रथत े बाींधकामाची केलले्या 
पाहणी वेळी िवाश्याींची गरैसोय होणार नाही यादृष्ीने सदर पयाायी रथत्याची 
आवश्यक देखभाल व दरुुथती करणेसींदभाात सींबींधधत ठेकेदाराला पनुश्च: 
सचूना देण्यात आल्या आहेत. 

तसेच िदषूण होऊ नये याकरीता प्रवठहत मानकानसुार कायावाही 
करण्याकरीता व अपघात होऊ नये याकरीता करावयाच्या कायावाहीबाबतच्या 
सवा आवश्यक सचूना सींबींधधत ठेकेदारास देण्यात आल्या आहेत, असे भारतीय 
राषरीय राजमागा िाधधकरणाच्या सींबींधधत अधधकारी याींनी कळप्रवले आहे.  
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(२) हे खरे नाही. 
 सदर भसूींपादन िकरणात मलू्याींकनाची पररगणना “भमूी सींपादन, 
पनुवासाहत यामध्ये पारदशाकता राखण्याचा हक्क अधधननयम-२०१३” मधील 
कलम २६ त े ३० मध्ये नमदू तरतदुीनसुार करण्यात आली आहे. त्यामळेु 
उमरखेड तालकु्यातील सवा शतेकऱ् याींना सदर कायदेशीर तरतदुीनसुार योग्य 
मोबदला अदा करण्यात आला आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील ग्रामीण भागात महालॅब मोफत तपासणी  
योजना सुरु िरण्याबाबत 

  

(७४) * ४६८६८ श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील रुग्णाींसाठी र्ायदेशीर असलेली राज्य 
शासनाची महालॅब प्रवशषे मोर्त तपासणी योजना बींद करण्याचा ननणाय 
शासनाने माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, योजनेंतगात ग्रामीण रुग्णाींसाठी प्रवप्रवध िकारच्या १५० 
तपासण्या मोर्त करुन ठदल्या जात होत्या परींत ु योजना बींद केल्यामळेु 
रुग्णाींना खाजगी तपासणी कें द्रात जावे लागत असनू गरोदर स्थत्रया, वयोवधृ्द 
रुग्ण याींना तालकु्याच्या ठठकाणी ये-जा करावी लागत असल्यामळेु शारररीक 
आणण आधिाक सींक्ाला सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महालॅब मोर्त तपासणी योजना सरुु करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 

 

मराठिाडा िृषी विद्यापीठातील प्राध्यापिाांना ननयमबा्य 
जादा िेतन अदा िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(७५) * ४७०६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मराठवाडा कृषी प्रवद्यापीठातील सहाय्यक िाध्यापक व इतराींना 
ननयमबा्यररत्या जादा वेतन अदा करुन करण्यात आलेल्या कोयायवधी 
रुपयाींच्या गरैिकार िकरणी सींबींधधताकडून वसलूी करण्याचे आदेश कृषी 
प्रवभागाच ेसह सधचवाींनी सन २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान काढल ेआहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननयमबा्यररत्या जादा वेतन घेणाऱ्या सींबींधीत िाध्यापक व 
इतराींकडून वसलूी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन जादा वेतन वा्प 
करणाऱ्या जबाबदार अधधकारी व यींत्रणा याींच्याप्रवरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) व (२) होय.  
 महाराषरातील चारही कृषी प्रवद्यापीठातील मशक्षकवगीय अधधकारी 
याींना शासन ननणाय ठदनाींक १८/०३/२०१० व शासन शदु्धीपत्रक ठदनाींक 
२०/०९/२०१० अन्वये ६ वा वेतन आयोगाच्या मशर्ारशी लाग ूकरण्यात आल्या 
आहेत. तिाप्रप, शासन शदु्धीपत्रक, ठदनाींक २०/०९/२०१० अन्वये सहायक 
िाध्यापक/सहयोगी िाध्यापक याींना चुकीची वेतनशे्रणी लाग ू करण्यात 
आल्यामळेु त्याींना अनतिादान झालेली रक्कम वसलू करण्यासाठी शासन 
ननणाय, ठद.२४/०८/२०१८ अन्वये शासन शदु्धीपत्रक, ठदनाींक २०/०९/२०१० 
पवुालक्षी िभावाने रद्द करण्यात आले आहे.  
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 त्यानषुींगाने सींबींधधताकडून अनतिदान झालेली रक्कम वसलूीकरीता 
सवा कृषी प्रवद्यापीठाच्या कुलसधचवाींनी आदेश ननगाममत केले आहे. तिाप्रप, 
वसलुीचे सदर आदेश रद्द करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ 
औरींगाबाद व नागपरू येिे याधचका दाखल झालेल्या असनू मा.उच्च 
न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी रर् प्रप्ीशन क्रमाींक १३८५८/२०१८ मध्ये 
ठदनाींक १२/१२/२०१८ च्या आदेशान्वये थिधगती ठदललेी आहे. सद्य:स्थितीत 
िकरण न्यायिप्रवष् आहे.  
(३) सींबींधधत जबाबदार अधधकारी/कमाचारी याींचेप्रवरूध्द कायावाही करण्याच े
िथताप्रवत करण्यात आले आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील िाडडया रुग्णालयात डॉक्टराांच्या चिुीच्या ननदानामुळे 
गभावमध्येच बाळाला व्यांगत्ि आल्याबाबत 

  

(७६) * ४८३५८ श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई वाडडया रुग्णालयातील डॉक््राींच्या अयोग्य ननदानामळेु गभाामध्येच 
बाळाला ननमााण झालेल्या र्व्यींगामळेु जन्मलेली नवजात मलुगी मतृ्यशूी झुींज 
देत असल्याची घ्ना माहे मे, २०१९ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू दाम्पत्यास मलुीस भे्ण्यास मनाई करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मलुीचा जीव वाचप्रवण्यासाठी बाळाचे पालक अममत व श्रनृतका 
पाींचाळ हे दाम्पत्य गेल्या दीड मठहन्यापासनू धडपडत असनू वाडडया 
रुग्णालयाप्रवरोधात त्याींनी उपोषणास बसण्याचा ननणाय घेतला आहे, तसेच 
सदर घ्नेत रुग्णालयातील डॉक््राींचा ननषकाळजीपणा कारणीभतू असल्याचा 
ठपका ठेवनू पालकाींनी भोईवाडा पोलीस ठाणे येि ेरुग्णालय व डॉक््राींप्रवरुध्द 
तक्रार दाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बेजबाबदार डॉक््र व रुग्णालयावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे नाही. 

वाडडया रुग्णालयामध्ये श्रीमती श्रनृतका अममत पाींचाळच्या मलुीचा 
जन्म ठदनाींक २८/०३/२०१९ पासनू एन.आय.सी.य.ूमध्ये वदै्यकीय उपचारासाठी 
दाखल केली होती. ठदनाींक २६/०५/२०१९ रोजी श्री.अममत पाींचाळ याींनी मलुीचा 
डडथचाजा घेतला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) भोईवाडा पोलीस ठाणे येिे श्री.अममत पाींचाळ याींनी तक्रार नोंद केलेली 
आहे. पोलीस प्रवभागाकडून चौकशी सरुु आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

िृषी आयुक्तालयाने मान्सून फदटवलायझसव णण्ड णग्रो प्रा.लल. िां पनीला 
ननयमबा्यपणे खत उत्पादन परिाना ददल् याबाबत 

  

(७७) * ४८०७२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय खत ननयींत्रण आदेशातील अ्ी व शतींच े उल्लींघन करुन कृषी 
आयकु्तालयाने मान्सनू र्ठ ा्लायझसा ॲण्ड ॲग्रो िायर्व्हे् मलमम्ेड या 
कीं पनीला खत उत्पादन परवाना ठदल् याचे माहे एप्रिल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी आयकु्तालय तसेच गणुननयींत्रण सींचालनालयातील अनेक 
अधधकारी याींच्या सींगनमताने एका खाजगी कीं पनीला ननयमबा्य र्ायदा 
देण्याच्या हेतनेू परवाना देण्याची िकक्रया पार पाडण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, सदर गरैिकाराची चौकशी करावी व सींबींधधताींप्रवरुध्द कारवाई 
करावी, अशी मागणी प्रवरोधी पक्ष नेत,े प्रवधानपररषद याींनी शासनास ठदनाींक 
९ मे, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैर्व्यवहार करणाऱ्या 
दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सदर िकरणी चौकशी करण्यात आली असनू त्यानषुींगाने 
श्री.एस.अे. कोलत,े कृषी उपसींचालक खत े याींचेवर चकुकचा उत्पादन थिळ 
तपासणी अहवाल ठदल्यामळेु ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली असनू 
सींबींधधत उत्पादकाचा ममश्रखत ननममाती परवाना ठदनाींक १०/०५/२०१९ रोजी रद्द 
करण्यात आला आहे. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

पालघर जजल््यातील मजच्छमाराांना डडझले परताव्याची  
रक्िम देण्याबाबत 

  

(७८) * ४८६४३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल् ्यातील मस्च्छमार सींथ िाींना माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ त ेमाहे म,े 
२०१८ पयांतच् या कालावधीतील मलू् यवधधात डडझेल (र्व् हॅ् ररर्ीं ड) कर 
परतार्व् याची रक् कम ममळाली नसल्याच े माहे एप्रिल, २०१९ च् या शवे्च् या 
आठवडयात ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पालघर स्जल् ्यातील मस्च्छमार सींथ िाींची डडझेल परतावा 
कराची मागणी रुपये ७.५० को्ी असताना सदर सींथ िाींना मात्र रुपये १.२५ 
को्ी ननधी ठदला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, उक् त िकरणी शासनाने चौकशी करुन पालघर स्जल््यातील 
मस्च्छमाराींना डडझले परतार्व्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तिाप्रप सींथिाींची मागणी ही रुपये ५.३३ को्ी एवढी आहे. 
त्यापकैी रुपये १.७५ को्ी इतका ननधी सन २०१८-१९ मध्ये व रुपये ३.०० 
को्ी इतका ननधी सन २०१९-२० मध्ये प्रवतरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मौजे मालाड (ता.बोरीिली) येथील खजुररया तलािातील  
बेिायदेशीर बाांधिाम ननष्ट्िालसत िरण्याबाबत 

  

(७९) * ४६६३६ श्री.विलास पोतनीस : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३७० ला 
ददनाांि १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मालाड (ता.बोरीवली) येिील स.नीं. १२४, न.भ.ूक्र. ४१७ हा महाराषर 
शासनाच्या मालकीचा व बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या प्रवकास ननयोजन 
आराखडयाींतगात राखीव असलेल्या भखूींडाचे सन २००९ मध्ये मनोरींजन मदैान 
म्हणून प्रवकमसत करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात मा.मुींबई उच्च न्यायालयाकड े दाखल करण्यात 
आलेल्या जनठहत याधचका क्र. ६/२०१३, ठदनाींक ०३/०८/२०१८ अन्वये सदरहू 
भखूींडाचा ताबा शासन/स्जल्हाधधकारी याींनी घेवनू खजुररया तलावात झालेले 
बेकायदेशीर बाींधकाम ननषकामसत करण्याचे व सदर तलाव मळु स्थितीत 
आणण्याचे आदेश शासनास ठदले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या आदेशानसुार खजरुरया 
तलावातील बेकायदेशीर बाींधकाम ननषकामसत करून सदर तलाव मळु स्थितीत 
आणण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोणती कायावाही करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) मौजे मालाड, ता.बोरीवली येिील स.नीं. 
१२४, न.भ.ूक्र. ४१७, क्षेत्र ४८१४.७ चौ.मी. हा भखूींड बहृन्मुींबई म.न.पा.च्या 
प्रवकास ननयोजन आराखडयामध्ये “मनोरींजन मदैान” या करीता राखीव असनू 
सदर भखूींडाची मालकी महाराषर शासनाची आहे. बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेतरे् सन २००९ मध्ये सदर भखूींड “मनोरींजन मदैान” म्हणून 
प्रवकमसत करण्याचे काम हाती घेतले होत.े त्यास शासनाने सन २०१४ मध्ये 
कायोत्तर मींजुरी ठदली असनू सदरहू ४८१४.७ चौ.मी. क्षेत्राचा भखूींड बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेकड े हथताींतरीत करण्यास देखील शासनाने मान्यता ठदलेली 
आहे.  
 दरम्यान, सदर िकरणी मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालले्या 
जनठहत याधचका क्र. ६/२०१३ मध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ठदनाींक 
०३/०८/२०१८ रोजी आदेश पाररत करून, िश्नाींककत भखूींडाचा ताबा शासन / 
स्जल्हाधधकारी याींनी घेऊन तिेील खजुररया तलावामध्ये झालेले बेकायदेशीर 
बाींधकाम ननषकामसत करण्याचे व सदर तलाव मळु स्थितीत आणण्याचे 
आदेमशत केले आहे.  
 तिाप्रप, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या उक्त नमदू आदेशाप्रवरूध्द 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये एसएलपी दाखल 
केली असनू मा.सवोच्च न्यायालयाने ठदनाींक १६/११/२०१८ रोजीच्या 
आदेशान्वये जैस-ेिे (status-quo) स्थिती ठेवण्याबाबत आदेमशत केललेे आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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िाघाळा (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) गािाच ेलसमाांिन िरण्याबाबत 
  

(८०) * ४७२३३ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाघाळा (ता.आरमोरी, स्ज.गडधचरोली) गावाचे आरमोरी शहरालगत सन 
१९६८ मध्ये पनुवासन होवनू ५० वष े होवनूही वाघाळा ग्रामपींचायतीच े
मसमाींकन झाल े नसल्याच े ठदनाींक ११ एप्रिल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावाची लोकसींख्या १२०० असनू ग्रामपींचायतीने 
तहमसलदार, आरमोरी व स्जल्हाधधकारी, गडधचरोली याींना मसमाींकन 
करण्याबाबत सन २०१५ मध्ये ननवेदन ठदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर गावाचे मसमाींकन 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) यासींदभाात सरपींच ग्रामपींचायत 
वाघाळा याींनी मामसक सभेच्या ठरावाच्या सत्यितीसह ठदनाींक ७/११/२०१५ 
रोजी पत्र तहमसलदार आरमोरी याींचेकड ेसादर केले आहे. 
 ग्रामपींचायत वाघाळा अींतगात मौजा वाघाळा गावाच्या नागरीकाींच े
पनुवासन मौजा आरमोरी हद्दीतील आबादी जागेवर पट्टयाने भखूींड वा्प 
करण्यात आले असनू महसलूी अमभलेखानसुार उक्त पनुवासनाचे क्षते्र आरमोरी 
गावाच्या हद्दीत असल्याने नवीन वाघाळा हे गाव आरमोरी महसलूी हद्दीतनू 
कमी करून वाघाळा गावाच्या सजामध्ये समाप्रवषठ करण्याची सरपींच 
ग्रामपींचायत वाघाळा याींनी प्रवनींती केली आहे. 
 वरील मागणीच्या अनषुींगाने सदर पनुवासनाच्या जममनीींचे वाघाळा 
ग्राींमपींचायत हद्दीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रवठहत कायािणाली अनसुरून 
मसमाींकन करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
 

----------------- 
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रत्नाधगरी जजल््यातील समुद्रात विद्युत प्रिाशझोताद्िारे मासेमारी 
िरण्याची पध्दत सुरु िरण्याबाबत 

  

(८१) * ४८५११ अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल््यातील समदु्रात रॉमल ींग आणण डोलने् मासेमारीमळेु 
मत्थयसाठा कमी होत असल्याचा आरोप मच्छीमार सींघ्नेने माहे एप्रिल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रवद्यतु िकाश झोताद्वारे मासेमारी करण्यास शासनाने 
मान्यता ठदली असल्याने मच्छीमाराींनी रुपये ३५ लाखाींची एलईडी सामगु्री 
खरेदी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वषाभराच्या कालावधीत प्रवद्यतु िकाशझोताद्वारे मासेमारी 
करण्यास शासनाने बींदी घातली असल्याने अत्याधनुनक एलईडी सामगु्री खरेदी 
केलेले मस्च्छमार आधिाक सींक्ात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मासेमारीची पध्दत बींद केल्यामळेु मस्च्छमाराींनी खरेदी केलेल्या 
सामगु्रीची नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच, प्रवद्यतु िकाशझोताद्वारे 
मासेमारी करण्याची पध्दत पनु्हा सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर : (१) ननवेदन आढळून आलेले नाही. 
(२) प्रवद्यतु िकाशझोताद्वारे मासेमारी करण्यास शासनाने िनतबींध केला 
आहे. 
(३) प्रवद्यतु िकाशझोताद्वारे मासेमारी करण्यास राज्य शासनाने १२ सागरी 
क्षेत्रात व कें द्र शासनाने EEZ क्षेत्रामध्ये बींदी घातल्यामळेु मच्छीमार सींक्ात 
आले आहे ही बाब खरी नाही. 
(४) व (५) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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व्दारली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) गािातील मुलाांना  
हत्तीरोगाची लागण झाल्याबाबत 

  

(८२) * ४७७९० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्व्दारली (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) गावातील सहा त ेआठ वयोग्ातील सहा 
मलुाींना हत्ती रोगाची लागण होऊ शकत े अशी बाब शासनाच्या आरोग्य 
प्रवभागामार्ा त ठदनाींक ३ त े ७ डडसेंबर, २०१८ या कालावधीत राबप्रवलले्या 
हत्तीरोग ननमुालन मोठहमेतील वदै्यकीय अहवालातनू ननदशानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने हत्ती रोगाची लागण झालेल्या मलुाींच्या आरोग्याच्यादृष्ीने तसेच 
या रोगाचा िसार होऊ नये यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ लशांदे : (१) हे खरे आहे. अींबरनाि तालकु्यातील र्व्दारली गावातील 
स्जल्हा पररषद शाळा येिे हत्तीरोग सींक्रमण मलू्यमापन सवेक्षणाींतगात इयत् ता 
१ ली व २ री च्या प्रवद्यार्थयााची FTS ककयास र्व्दारा हत्तीरोगाकरीता 
तपासणी केली असता ६ प्रवद्यािी हत्तीरोगाकरीता दपू्रषत आढळून आले 
आहेत. 
(२) हत्तीरोग सींक्रमण पडताळणी सवेक्षणात FTS ककयास र्व्दारे तपासणीत 
दपू्रषत आढळून आलेल्या हत्तीरोग दपू्रषत ६ प्रवद्यार्थयाास हत्तीरोगाचा      
१२ ठदवसाचा हत्तीरोग उपचार देण्यात आला आहे. तसेच यापवुी सन २००४ 
पासनू दरवषी हत्तीरोग दरुरकरणाकरीता एक ठदवसीय सामदुानयक 
औषधोपचार माठहती राबप्रवण्यात आलेली आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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आसूद (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) गािातील  
साििाची पुनबाांधणी िरण्याबाबत 

  

(८३) * ४८४८८ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.हु्नबान ू खललफे : सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) आसदू (ता.दापोली, स्ज.रत्नाधगरी) हे गाव पया् नासाठी िमसध्द असनू या 
गावातील आपयायाच्या नदीवरील लोखींडी साकव हा अत्यींत जीणा झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ठठकाणी र्व्याघे्रश्वर मींठदर, ग्रामदेवता झुलाई देवीच े
मींठदर आदी देऊळे असनू येिे राज्यातील, राज्याबाहेरील तसेच परदेशातील 
भाप्रवक व पया् क मोठ्या िमाणात येत असनू येणारे पया् क तसेच गावातील 
६ वाडयाींतील ग्रामथि, अबालवधृ्द, प्रवद्यािी हे या लोखींडी साकवावरून ये-जा 
करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त साकवाच्या पनुबाांधणीसाठी शासनाने २७ लाख ४९ हजार 
इतका ननधी मींजूर केलेला असतानाही साकवाची पनुबाांधणी करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, साकवाच्या पनुबाांधणीच ेकाम पणूा करण्याच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) होय.  
(२) होय. 
(३), (४) व (५) सदर कामास खासदार थिाननक प्रवकास कायाक्रमाींतगात सन 
२०१७-१८ मध्ये स्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी, स्जल्हा ननयोजन सममतीमार्ा त 
ठदनाींक १७/०९/२०१८ रोजी िशासकीय मान्यता िाप्त असनू सद्य:स्थितीत 
मसमें् काकँ्री्च्या साकवाच ेकाम िगतीपिावर आहे. 
 

----------------- 
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अिोट-तेल्हारा (जज.अिोला) ग्रामीण र्त्याांची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

(८४) * ४७२४३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको्-तले्हारा (स्ज.अकोला) या ग्रामीण रथत्याींची दरुवथिा झाल्याचे माहे 
एप्रिल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रथत्याच्या दरुुथतीबाबत दोन वषाापासनू मागणी करुन 
कोणतीही कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन रथत्याची दरुुथती 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. अको् तले्हाराला जोडणारा कुठलाही 
ग्रामीण रथता सावाजननक बाींधकाम प्रवभागाच्या अखत्यारीत नाही. तिाप्रप 
अको् त ेठहवरखेड व ठहवरखेड त ेतले्हारा हे राज्यमागा सावाजननक बाींधकाम 
प्रवभागाच्या अखत्यारीत असनू वाहतकुीस योग्य आहेत. 
(२), (३) व (४) सदर रथत्यापकैी अको् त े ठहवरखडे या रथत्याची प्रवशषे 
दरुुथतीचे काम मींजूर असनू िगतीत आहे. तसेच ठहवरखेड त े तले्हारा या 
रथत्याची सधुारणा हायत्रब्रड ॲन्यइु्ी अींतगात मींजूर असनू नकुतीच कामास 
सरुुवात झालेली आहे. 

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

नायगाि बाजार ि बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील  
र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

  

(८५) * ४७२६५ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नायगाव बाजार व त्रबलोली (स्ज.नाींदेड) तालकु्यात रेतीच्या जड वाहनाींमळेु 
अनेक रथत्याींची दरुवथिा होऊन त्यावर मोठे खडड े पडले असनू सदर 
रथत्यावर अपघात होण्याची शक्यता ननमााण झाल्याच े ठदनाींक ३ जानेवारी, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रथत्याची दरुुथती 
करण्याबाबत तसेच क्षमतपेेक्षा जाथत वाळू भरुन जाणाऱ्या वाहनाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 अवजड वाहनातनू करण्यात येणाऱ् या वाळू वाहतकुीमळेु रथत े
क्षनतग्रथत होत आहेत. 
 
(२) क्षनतग्रथत रथत्यावरील खडड े भरून रथत े ससु्थितीत ठेवण्याबाबत 
सावाजननक बाींधकाम प्रवभागामार्ा त कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच, 
क्षमतपेेक्षा जाथत मालाची वाहतकू करणाऱ् या वाहनावर पररवहन प्रवभागामार्ा त 
ननयममतपणे दींडात्मक कारवाई करण्यात येत.े 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबई-िडोदरा राष्ट्रीय महामागावचा मुळ मागव बदलल्याबाबत 
  

(८६) * ४८०८४ डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-वडोदरा राषरीय महामागााचा मळू मागा बदलनू तो बदलापरूमधील 
चाम्ोली गावाच्या हद्दीतील अकृप्रषक (एनए) जममनीवरुन वळप्रवण्यात येत 
असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले असनू सदर 
महामागााकरीता मुींबई त ेवडोदरा हायवेसाठी कल्याणमधील १३ आणण अींबरनाि 
तालकु्यातील १३ गावातील जममनी सींपाठदत केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ज्या जममनी सींपाठदत करण्यात येत आहेत, त्या जममनीींच े
ठाणे स्जल्हाधधकारी कायाालयाकडून सात वषाापवूीच अकृप्रषक (एन.ए.) दाखल े
देण्यात असनू, अकृप्रषक दाखल्यावरून सींबींधधत शतेकऱ्याींच्या बेरोजगार 
मलुाींनी कजा काढून उपजीप्रवकेसाठी लग्नाचे हॉल, हॉ्ेल व अन्य र्व्यवसाय 
उभे केले असल्यामळेु, सदर जममनीवर वडोदरा राषरीय महामागााचे 
नोठ्कर्केशन आल्यामळेु शतेकरी व र्व्यावसनयक अडचणीत आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रवकासकाींच्या र्ायद्याकरीता व त्याींची शाळा, हॉस्थप्ल 
वाचप्रवण्याकरीता शतेकऱ् याींच्या अकृप्रषक जममनीवरुन हा राषरीय महामागा 
वळवल्याचा आरोप थिाननक शतेकऱ् याींनी केला आहे, उक्त महामागााचा मळु 
मागा बदलण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, प्रवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर राषरीय महामागााच े काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय 
राजमागा िाधधकरणामार्ा त हाती घेण्यात आले आहे. 
 या राषरीय महामागााच्या सापे गावातील आखणीमध्ये अस्थतत्वातील 
बहुमजली इमारती, बाींधकामे कमीत कमी बाधधत होतील, यादृष्ीने मळु मागा 
बदलण्यात आला असनू त्यास कें द्र शासनाकडून ०४/०२/२०१९ अन्वये मान्यता 
िाप्त झाली आहे. 
 सदर िकल्पासाठी कल्याण तालकु्यातील १२ गावाींतील व अींबरनाि 
तालकु्यातील १३ गावाींतील जममनी सींपाठदत करण्याची िकक्रया िगतीपिावर 
आहे, असे िकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरण, ठाणे याींनी 
कळप्रवले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मुींबई वडोदरा महामागाासाठी सींपादन होणाऱ् या सवा जममनी ्या 
शतेजममनी आहेत. घोप्रषत केलेल्या ननवाडयात एकही जमीन ही अकृप्रषक 
जमीन नाही.  
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 तसेच सदर राषरीय महामागााच्या भसूींपादनास प्रवरोध असल्याबाबत 
थिाननक शतेकऱ् याींच्या कोणत्याही िकारच्या तक्रारी िाप्त झालेल्या नसनू 
सदर भसूींपादनास कोणीही प्रवरोध दशाप्रवलेला नाही.  
(३) अशा िकारचे आरोप असलेले कोणतहेी ननवेदन क्षेत्रत्रय कायाालयास िाप्त 
झाल ेनसल्याच ेिकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा िाधधकरण, ठाणे 
याींनी कळप्रवले आहे. 
 सदर महामागााचा मळु मागा बदलण्यामागील कारणमममाींसा 
अनकु्रमाींक १ च्या उत्तरात नमदू करण्यात आली आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा िकक्रया महाराषर प्रवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


