
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि २१ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ३१, 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 
------------------------------------- 

  
मुांबई ि उपनगरातील रुग्णालयाांमध्ये अॅन्टीरेबीज  

लस उपलब्ध नसल्याबाबत 
(१) *  १३६९१३   श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर व उपनगरात भ्क्या कुत्रयाींनी नागररकाींवर हल्ला करण्याच े
प्रमाण वाढत असनू श्वानदींश झालेल्या व्यक्तीींना ददल्या जाणाऱ्या 
अॅन््ीरेबीज लसीचा परुवठा करणा-या कीं त्रा्दाराींनी परुवठा थाींबववल्यामळेु 
उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये अॅन््ीरेबीज लसीींचा तु् वडा ननमााण झाला 
असल्याचे ददनाींक १९ फेब्रवुारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई व उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये अॅन््ीरेबीज लस परेुशा 
प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींना ही लस खासगी रुग्णालयाींतनू खरेदी 
करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मुींबई व उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये परेुशा प्रमाणात 
ॲन््ीरेबीज लस उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) ॲन््ीरेबीज लसीचा परुवठा करणाऱ्या कीं त्रा्दाराने 
परुवठा थाींबववल्यामळेु उपनगरीय रुग्णालयाींमध्ये ॲन््ीरेबीज लसीचा तु् वडा 
ननमााण झाला ही बाब खरी नसल्याच ेबहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळववले 
आहे. 
(२), (३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस मे. भारत बायो्ेक या 
कीं पनीमाफा त दोन वर्ाांपासनू ॲन््ीरेबीज लसीचा परुवठा ननयलमतपणे 
करण्यात येतो. 
     ददनाींक १० त े २० जानेवारी, २०१९ दरम्यान सदर लस परुवठा 
करण्यास कीं पनीकडून ववलींब झाला. तथावप ॲन््ीरेबीज लस प्रत्येक कें द्रात 
परेुशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे. 

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

पुणे शहरातील सहिारनगर ि पिवती येथील शासिीय  
भूखांडाच्या गैरव्यिहाराबाबत 

(२) *  १४०५३९   श्री.विजय िाळे (मशिाजीनगर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पणेु शहरातील सहकारनगर व पवाती येथील १७ हजार १०० चौ.मी. 
शासकीय  भखूींडावर ननयमबाह्यरीत्या ननयोजजत सहकारी सींस्था दशाववण्यात 
आली असनू नागरी जमीन कमाल धारणा (यएुलसी) कलम २६ 
अन्वये  पवूापरवानगी न घेता या भखूींडाची ववक्री करून गरैव्यवहार करण्यात 
आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, महसलू व महानगरपाललकेच्या अधधकारी व कमाचाऱ्याींनी 
सींगनमताने बनाव् प्रनतज्ञापत्र, दस्त व कागदपत्राआधारे शासनाची करोडो 
रुपयाींची फसवणूक केली असनू या प्रकरणातील दोर्ी व्यावसानयक 
व अधधकाऱ्याींवर फौजदारी गनु्हे दाखल करण्याबाबत लेखी मागणी सामाजजक 
कायाकत े व सींघ्नाींच े प्रनतननधी याींनी जजल्हाधधकारी, पणेु याींच्याकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त जलमनीची अवधैरीत्या ववक्री करणाऱ्या 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२), (३) व (४) मौज-ेपवाती, ता.हवेली, जज.पणेु 
येथील सव्हे क्र. ८७/१/अ १ क्षते्र १ हे.७१ आर. या जलमनीवर सन १९६६ च्या 
ववकास आराखड्यानसुार पाका चे आरक्षण असल्याने व नाजकधा 
अधधननयमानसुार सदरच े क्षेत्र अबाींधधव क्षेत्र असल्याने त्या क्षेत्राची 
दद.१४.१२.१९८७ रोजी १८ व्यक्तीींना ववक्री झाल्याचे ददसनू येत आहे. तथावप, 
सदरची जमीन सन १९९२ च्या ववकास आराखड्यानसुार रदहवास ववभागात 
समाववष् झाल्याने सवा खरेदीदार व्यक्तीींनी नाजकधा कलम ६(१) खाली 
सक्षम प्राधधकारी कायाालयाकड े दाखल केलेले वववरणपत्र व अन्य नागरी 
समहूामध्ये जमीन धारण करत नसल्याचे प्रनतज्ञापत्र ववचारात घेऊन सक्षम 
प्राधधकारी, पणेु नागरी समहू याींनी त्याींचे दद.१२.३.१९९३ च्या कलम ८(४) 
खालील आदेशानसुार नाजकधा अींतगातची कायावाही अींतीम केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यात क्षयरोग रुग्णाांच्या सांख्येत झालेली िाढ 
  

(३) *  १३५२१४   डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), डॉ.सशु्जत 
ममणचिेर (हातिणांगले), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.गोिधवन शमाव 
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(अिोला पश्श्चम) :  सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात क्षयरोगाच्या प्राथलमक और्धाींना प्रनतसाद न देणाऱ्या क्षयरोग 
रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असनू मुींबईसह राज्यातील इतर भागात 
क्षयरोगावर प्रनतबींध घालण्यासाठी तसेच क्षय रुग्णाींना वेळेत योग्य उपचार 
लमळण्यासाठी राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण कायाक्रमाींतगात शासनाने “जीत” 
प्रकल्प राबववण्याचा ननणाय घेतला असनू सदर प्रकल्पाचे ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  
ऑफ सोशल सायन्स येथे उदघा्न करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल्हयात सन २०१८ या वर्ी ५२ हजारा पेक्षा जास्त 
क्षयरोगाचे रुग्ण असल्याच ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये ननदशानास आले असनु 
उपचारादरम्यान १६७ पेक्षा अधधक रुग्णाींचा मतृ्य ुझाला आहे. तसेच अकोला 
जजल्ह्यातील खाजगी दवाखान्याींमध्ये ३५८ तर शासकीय रुग्णालयात १८२ 
रुग्णाींची तपासणी केली असता त्यातील ४४० रुग्णाींना क्षयरोग झाल्याचे माहे 
मे, २०१९ मध्ये ननदशानास आले असनु लभवींडी (जज.ठाणे) शहरात समुारे ७४३ 
क्षयरोगाचे रुग्ण माहे माचा,२०१९ मध्ये आढळून आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, क्षयरोगाच े उच्चा्न करण्याकररता राबववण्यात येणाऱ्या 
उपक्रमाींची अींमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नाही, तसेच सदर उपक्रमाींबाबत 
जनजागतृी, प्रसार व प्रचार करण्यात शासनाला अपयश आल े असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्षयरोग होऊ नये यासाठी घ्यावयाची काळजी व या रोगाचे 
उच्चा्न होण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
यत ेआहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
     खाजगी वदैयकीय क्षेत्रात उपचार घेणाऱ्या क्षयरुग्णाींचे व्यवस्थापन 
करण्यासाठी जीत प्रकल्प राबववण्यात येत आहे. त्याचे उदघा्न मुींबई येथील 
TISS सींस्थेच्या सभागहृात दद.१६ डडसेंबर, २०१८ रोजी आरोग्य मींत्री हयाींच े
हस्त ेकरण्यात आले.    
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(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सधुारीत राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण कायाक्रमाींतगात उपलब्ध सवा उपक्रम 
कें द्र सरकारचे मागादशान तत्वानसुार राज्यात सवाच जजल्हयात राबववण्यात 
येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोठारी-दहमायतनगर (श्ज.नाांदेड) या र्त्याच ेिाम पुणव िरण्याबाबत 

  

(४) *  १४०५७९   श्री.प्रदीप नाईि (किनिट) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हयातील ककनव्-भोकर राषरीय महामागा क्र.१६१ वरील कोठारी 
दहमायतनगर या रस्त्याचे काम अधाव् जस्थतीत असनु ननकृष् दजााच े
करण्यात येत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामास केव्हा सरुुवात करण्यात आली व 
काम अधाव् जस्थतीत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार कोठारी-दहमायतनगर या रस्त्याचे काम पणुा 
करुन ननकृष् दजााच े काम करणाऱ्या ठेकेदाराींववरुध्द शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 ककनव्-भोकर हा रस्ता रा.म.क्र.१६१ ए असा असनू सदर रस्त्याच्या 
कोठारी त े दहमायतनगर लाींबीतील रस्त्याचे काम अधाव् जस्थतीत नसनू 
प्रगतीपथावर आहे. तसेच सदर काम आवश्यक दजााचे गणुवत्तापवूाक करुन 
घेण्यात येत आहे. 
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(२) व (३) सदर रस्त्याच्या कामास दद.२७.०६.२०१७ रोजी सरुुवात करण्यात 
आली असनू हे काम अधाव् जस्थतीत नसनू प्रगतीत आहे. सदयजस्थतीत 
समुारे १९ ्क्के काम पणूा झाले असनू उवारीत कामाची गती वाढववण्यासाठी 
सींबींधधत ठेकेदार याींना तोंडी /लेखी सचूना देण्यात आल्या आहेत. तसेच  
सींबींधीत ठेकेदार याींच्या देयकामधून दींडापो्ी रु.१.८२ को्ी इतकी रक्कम 
कपात करण्यात आली आहे. 
(४) अ) उवारीत कामाची गती वाढवनू काम पणूा करण्यासाठी सींबींधधत ठेकेदार 
याींना तोंडी /लेखी सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
   ब) अनकु्रमाींक १ च्या अनरु्ींगाने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
पनिेल महानगरपामलिा हद्दीतील गहृननमावण सां्थाना िाटप िेलेल्या 

जममनीच्या ‘ब’ सत्ता प्रिारात बदल िरण्याबाबत 
  

(५) *  १३४८७१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल महानगरपाललका हद्दीत अनेक गहृननमााण सींस्थाना ननवासी 
कारणासाठी वा्प केलले्या “ब” सत्ता प्रकारच्या शासकीय जलमनीवरील 
गहृननमााण सींस्थाींच्या पनूववाकासास मींजूरी लमळण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रधान सधचव, 
महसलू, मदु्राींक शलु्क व नोंदणी ववभाग याींच्याकड ेननवेदनादवारे केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, “ब” सत्ता प्रकार असलेल्या सदर जलमनीवरील गहृननमााण 
सींस्थाींच्या इमारती जनु्या झाल्या असनू मोडकळीस आल्या असल्याने मानवी 
जजवीतास धोका ननमााण झाला असनू ‘ब’ सत्ता प्रकारात बदल न केल्यामळेु 
सदर जलमनीवरील गहृननमााण सींस्थाींच्या पनुववाकासात अडचणी ननमााण होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून पनवेल महानगरपाललका हद्दीतील 
गहृननमााण सींस्थाींच्या पनूववाकास प्रकल्पास मींजरुी लमळण्यासाठी या 
जलमनीच्या ‘ब’ सत्ता प्रकारात बदल करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) रायगड जजल्ह्यामध्ये अनेक जलमनीचा 
धारणाधधकार नगर भमूापन अलभलेखात “ब” म्हणून दशाववण्यात आला असनू 
अशा “ब” वगाातील काही जलमनीमध्ये इमारती बाींधून तथेे सहकारी 
गहृननमााण सींस्था स्थापन झाल्या आहेत. अशा “ब” वगाातील जलमनी सहकारी 
गहृननमााण सींस्थाच्या नावे अलभहस्ताींतररत करण्यासाठी राजधिया सहकारी 
गहृननमााण सींस्था, पनवेल याींचे ददनाींक २०.३.२०१९ च े ननवेदन शासनाकड े
प्राप्त त झाले होत.े सदर ननवेदन उधचत कायावाहीसाठी जजल्हाधधकारी, रायगड 
याींचेकड े पाठववण्यात आले आहे. त्यानरु्ींगाने नगर भमूापन अलभलेखाची 
पाहणी केली असता मौ. पनवेल येथे जवळपास ६०० “ब” सत्ताप्रकारच्या 
लमळकती आढळतात. सदर लमळकतीमध्ये वेळोवेळी खरेदी खताच्या व इतर 
हस्ताींतरणाच्या नोंदी झाल्या आहेत. सदर प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने 
जजल्हाधधकारी, रायगड याींच्या स्तरावर छाननी सरुु आहे. जजल्हाधधकारी याींचा 
अहवाल प्राप्त त झाल्यानींतर पढुील उधचत ननणाय घेण्याची तजववज ठेवण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड श्जल््यातील गौण खननज ्िामीत्िधन पाित्याांच्या आधारे 
यितमाळ श्जल््यातील पैनगांगा नदी पात्रातून िाळूचा  

उपसा होत असल्याबाबत 
  

(६) *  १३५४८७   श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माहूर (जज.नाींदेड) तालकु्यात अभयारण्याचा अडसर ठरत असल्याने 
एकाही वाळू घा्ाचा लललाव झाला नाही परींत ु ववदभाातील महागाव 
(जज.यवतमाळ) तालकु्यातील काही वाळू घा्ाींचा लललाव झाला असनु या 
घा्ावरील गौण खननज स्वामीत्वधन पावत्याींच्या आधारे पनैगींगा नदीच्या 
पात्रातनू वाळूचा अवधै उपसा होत असल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, २०१९ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महागाव (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील पनैगींगा नदी पात्रातील 
वरुडी येथील लललाव धारकाींकडून गौण खननज स्वामीत्वधनाची एक पावती 
ककनव्च्या (जज.नाींदेड) नावे घेऊन या ऑनलाईन पावतीच्या आधारे 
तालकु्यातील ्ाकळणी व हडसणी येथ ेवाळूचा मोठया प्रमाणात अवधै उपसा 
सरुु असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहूर येथून मींगरुळपीरकड े क्षमतपेेक्षा अधधक रेती घेऊन 
जाणा-या चार द्प्त परला प्रशासनाने ताब्यात घेतले असनू एका पावतीवर 
एकच वाहतकू करण्याची परवानगी असताना एका पावतीच्या आधारे वाळू 
तस्कर अहोरात्र वाळूची वाहतकू करीत असल्याने शासनाच्या महसलूाचे 
नकुसान होत असनू याकड ेमहसलू ववभागातील अधधकारी दलुाक्ष करत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून बनाव् पावत्याच्या आधारे वाळू 
तस्करी करणाऱ्या दोर्ीींववरुद्ध व माहूर येथून मींगरुळपीरकड ेक्षमतपेेक्षा अधधक 
रेती घेऊन जाणा-या चार द्प्त परववरुद्ध तसेच याकड ेदलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत 
जबाबदार अधधकाऱ्याींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) माहूर (जज.नाींदेड) तालकु्यातील काही भाग हा 
पयाावरणदृषट्या सींवेदनशील क्षेत्रामध्ये येत असल्याने माहूर तालकु्यातील 
वाळूग् लललावासाठी ठेवण्यात आला नाही. तथावप, पनैगींगा नदीपात्रातनू 
अवधै वाळूचा उपसा होत असल्याची बाब ननदशानास आली नाही.   
(२) व (३) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



  9 

 
लातूर श्जल््यातील वपिाांच ेनुिसान झालेल्या शतेिऱयाांना  

वपि विमा मांजुर िरण्याबाबत 
  

(७) *  १३८५३०   डॉ.सधुािर भालेराि (उदगीर), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू 
ग्रामीण) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू जजल् ह्यामधील जळको् तालकु् यातील १०२०० शतेकरी व उदगीर 
तालकु् यातील अींदाजे ३९४६८ शतेक-याींनी खरीप हींगाम सन २०१८ साठी 
सोयाबीन, तरू, मगु, उडीद इत् यादी वपकाींचा प्रधानमींत्री वपक ववमा योजनेंतगात 
बँकेदवारा वपकववमा भरणा केला असनु हे दोन तालकेु दषु काळरस्स् त जादहर 
केले असताना कृर्ी ववभाग व वपकववमा कीं पनीदवारे चुकीच् या पध् दतीने 
सवेक्षण करुन शासनाला अहवाल पाठववल् यामळेु जळको् तालकु् यातील 
१०२०० शतेकरी व उदगीर तालकु् यातील वाढवणा व नळीगीर या दोन 
मींडळातील अनकु्रमे ५६८० व ६०९७ शतेक-याींना वपक योजनेचा लाभ 
लमळालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप व रब्बी हींगाम २०१७-१८ व 
२०१८-१९ मधील लातरू, रेणापरू व औसा तालकु्यातील वपक ववमा मींजूर 
झालेल्या महसलू मींडळातील अनेक गावे इतर महसलू मींडळात समाववष् 
झाल्याने व काींही गावे पो ा्लवरील मास््र ललस्् मधून वगळली असल्याने 
या गावातील शतेकरी ववमा मींजुरीपासनू वींधचत रादहली असनु ताींदळुजा 
(ता.लातरू) महसलू मींडळातील वपक ववमा हप्त ता भरलले्या शतेकऱ्याींना खरीप 
हींगाम २०१८-१९ चा वपक ववमा मींजूर झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,लातरू जजल्ह्यातील जळको्, उदगीर  रेणापरू, लातरू व औसा, 
तालकु्यातील शतेकऱ्याींना वपक ववमा मींजूर करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
ननवेदनादवारे शासनाकड ेमागणी केली आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदरहू शतेकऱ्याींना वपक ववमा मींजुर करुन वा्प 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रधानमींत्री वपक ववमा योजना खरीप हींगाम २०१७ मधील नकुसान 
भरपाई माहे जुल ै २०१८ मध्ये मींजूर झाल्यानींतर राषरीय वपक ववमा 
पो ा्लवरील मास््र ललस्् मध्ये लातरू जजल्ह्यातील ३४ गावे चुकीच्या 
महसलू मींडळात नोंदववल्याचे ददसनू आले. सदर ३४ गावातील खरीप हींगाम 
२०१७ मध्ये ३६८९३ पात्र शतेकऱ्याींना रु.४.९२ को्ी नकुसान भरपाई ववतरीत 
करण्यात आली असनू रब्बी हींगाम २०१७-१८ मध्ये ११,९०७ पात्र लाभार्थयाांना 
रु.१.४७ को्ी नकुसान भरपाई ववतरीत करण्यात आली आहे. 
 तथावप, लातरू जजल्ह्यातील रेणापरू, लातरू, औसा, जळको् व 
उदगीर तालकु्यातील शतेकऱ्याींना वपक ववमा मींजूर करण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ननवेदनादवारे शासनाकड ेमागणी केली आहे. हे खरे आहे. 
(४) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये भारतीय कृवर् 
ववमा कीं पनीकडून राबववण्यात आली असनू, औसा तालकु्यातील ९८०८० 
शतेकऱ्याींना रु.४९.९२ को्ी, लातरू तालकु्यातील ५३४७२ शतेकऱ्याींना रु.५४.५४ 
को्ी, रेणापरू तालकु्यातील ४५९ शतेकऱ्याींना ४.९३ लाख, तसेच उदगीर 
तालकु्यातील ७२५५१ शतेकऱ्याींना ३२.९७ को्ी इतकी पीक ववमा नकुसान 
भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त ववतरीत करण्यात आलेली आहे. तसेच जळको् 
तालकु्यातील तरु व कापसू पीकाींची नकुसान भरपाई ननजश्चत करण्याची 
कायावाही सरुु असनू, योजनेच्या मागादशाक सचुनाींनसुार अधधसधूचत ववमा क्षेत्र 
घ्कातील अधधसधूचत पीकाींखालील (तरू व कापसू वगळून) सरासरी उत्पन्न 
हे उीं बरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त आल्याने नकुसान भरपाई देय झाली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे ददघी (ता.पाचोरा, श्ज.जळगाांि) येथील घरिुल  
लाभार्थयाांना जागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(८) *  १३७८१६   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे ददघी (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) येथ े परुातत्व ववभागाच्या अींतगात 
येत असलेले हेमाडपींथी भवानी मातचेे मींददर असनू सदर मींददर हे गावाला 
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लागनूच असल्याने प्राधचन स्मारके व परुातत्वीय स्थळे व अवशरे् 
अधधननयम, १९५८ च्या तरतदूीनसुार या मींददराच्या पररघाच्या आता कोणतहेी 
उत्खनन ककीं वा बाींधकाम करु नये अशी तरतदू करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या तरतदुीमळेु या गावात प्रधानमींत्री आवास योजना, रमाई 
आवास योजना, शबरीमाता आवास योजना अींतगात घरकूल 
बाींधकामासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने लाभार्थयाांना शासकीय ग्ातनू 
जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतच लखेी ननवेदन रस्ामपींचायत, ददघी याींनी 
ददनाींक १४ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास जजल्हाधधकारी, जळगाींव 
याींच्याकड ेददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या गावातील ववववध योजनेअींतगातच्या घरकुल 
लाभार्थयाांना शासकीय ग्ातनू जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) मौजे ददघी (ता.पाचोरा, जज.जळगाींव) येथील घरकुल पात्र परींत ू जागा 
उपलब्ध नसलेल्या लाभाथींना शासकीय जलमन उपलब्ध करण्यासाठीचा 
प्रस्ताव दद.६.६.२०१९ रोजी जजल्हाधधकारी जळगाींव याींचेकड े सादर करण्यात 
आलेला असनू या प्रकरणी कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे माश्जिड े(ता.श्ज.ठाणे) येथील आददिासी िुटुांबबयाांची जमीन 
‘मे.िल्पतरु प्रॉपटीज’ या वििासिाने अिैधररत्या ताब्यात घेतल्याबाबत 
  

(९) *  १३८९९६   श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे माजजवड े (ता.जज.ठाणे) येथील सव्हे क्र.२९८ दहस्सा क्र.१, सव्हे 
क्र.२९७ दहस्सा क्र.३ व सव्हे क्र. २९८ दहस्सा क्र.५ ही आददवासी कु्ुींबबयाींची 
जलमन मे.कल्पतरु प्रॉप्ीज या ववकासकाने ननयमबाह्यररत्या ताब्यात घेऊन 
त्यावर बाींधकाम केल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी तहलसलदार, ठाणे याींनी माहे जून, २०१७ च्या 
आदेशान्वये आददवासीींचे अपील मान्य करुन ववकासकास लमळकतीवरील 
बाींधकामासहीत लमळकतीचा ताबा आददवासी कु्ुींबास आठ ददवसात 
देण्याच ेआदेश पारीत करुनही सदर लमळकतीचा ताबा अदयाप आददवासी 
कु्ुींबबयास लमळाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन सदर लमळकतीवर चाल ू
असलेल्या बाींधकामास स्थधगती देऊन सदर लमळकतीचा ताबा उक्त 
आददवासी कु्ुींबबयाींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) िी.रामचींद्र शींकर घामोड े(मयत) 
तफे वारस िीमती कुसमु रामचींद्र घामोड े व इतर याींनी मौजे माजजवड,े 
ता.जज.ठाणे येथील स.नीं. २९७/३ व २९८/१ या लमळकतीचा ताबा लमळणेसाठी 
महाराषर अनसुधूचत जमातीींना जलमनी प्रत्यावपात करण्यासाठी अधधननयम, 
१९७४ च्या कलम ३ अन्वये तहलसलदार, ठाणे याींच्याकड ेदावा क्र.६६/२०१६ 
दाखल केला होता. सदर दावा तहलसलदार, ठाणे याींनी त्याींच्या 
दद.२१/०६/२०१७ च्या आदेशान्वये मींजूर करुन कल्पतरु मे. प्रॉप्ीज (ठाणे) 
प्रा. लल. याींनी सदर लमळकतीवर चाल ूअसलेल्या बाींधकामासदहत लमळकतीचा 
ताबा अजादार याींना देणेबाबत आदेश ददल ेआहेत. 
     तहलसलदार, ठाणे याींचे उक्त दद.२१/०६/२०१७ च्या आदेशाववरुध्द 
मे.कल्पतरु प्रॉप्ीज (ठाणे) प्रा. लल. याींनी मा.महाराषर महसलू 
न्यायाधधकरण, मुींबई याींच्याकड े अपील दाखल केले होत.े सदर अवपलात 
मा.महाराषर महसलू न्यायाधधकरण, मुींबई याींनी त्याींच्या दद.२६/१०/२०१८ च्या 
आदेशान्वये तहलसलदार, ठाणे याींचे उक्त दद.२१/०६/२०१७ चे आदेश रद्द केल े
आहेत. 

----------------- 
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डहाणू (श्ज.पालघर) या पयाविरणदृष्ट््या सांिेदनशील तालुक्यातील धचिू 
बागायतीमध्ये िोणतेही बदल न िरण्याबाबत 

  

(१०) *  १३७७१३   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (जज.पालघर) तालकु्यातील धचकू बागायतीमध्ये कोणतहेी बदल न 
करण्याकररता कें द्र शासनाने ददनाींक २० जून, १९९९ रोजी सदर तालकुा 
पयाावरणदृष्या सींवेदनशील असल्याबाबत अधधसचुना काढली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अधधसचुनेचे पालन न करता धचकू बागायतदार व 
दलाल धचकू वाडयाींचे ११ गुींठे प्त लॉ् पाडून त्याींची ववक्री करून दयु्यम 
ननबींधकाकड े नोंदणी करत असल्याचे व महसलू ववभाग ककरकोळ दींड 
आकारुन सदर ववक्री कायदेशीर करत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार कें द्र शासनाच्या अधधसचुनेचे पालन न करणाऱ्या 
धचकू बागायतदार व सींबींधधत दलाल तसेच सदर ववक्री कायदेशीर करणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
   
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) भारत सरकारच्या ददनाींक २०.०६.१९९१ 
च्या अधधसचूने अन्वये डहाणू तालकुा पयाावरण दृषट्या सींवेदनलशल घोवर्त 
करण्यात आलेला आहे. मुींबई तकुडबेींदी व तकुडजेोड अधधननयम १९४७ च्या 
तरतदूीशी नसुार डहाणू तालकु्यातील  दहा (१०) (जामशते, सोगव,े आसवे, 
चरी, को्बी, नींदारे, गींजाड, ऐने, डहेणे, व पळे) ही गावे वगळून उवारीत 
रस्ामीण भागाकररता बागायती शतेजलमनीचे (म्हणजेच धचकू, आींबा, नारळ,  
काजू ककीं वा लल ींबवूगीय फळे इ.) या फळबागायती शतेजलमनीची ववक्री 
करण्यासाठी प्रमाणभतू ववक्री क्षेत्र १० गुींठे असे आहे. दयु्यम ननबींधक, 
कायाालयाकडून शतेजलमनीच्या खरेदी-ववक्री दस्ताींची नोंदणी करताना सींबींधधत 
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शते जलमनीच्या गा.न.नीं ७/१२ ची पीकपाणी नोंद तपासनू त्याप्रमाणे 
शतेजलमनीचे प्रमाणभतू क्षते्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा तकुडा होणार नाही याची 
खात्री करुन दस्त नोंदणी केली जात.े त्यामध्ये शेतजलमनीच्या प्रमाणभतू 
क्षेत्रापके्षा कमी क्षेत्राच्या लमळकतीची खरेदी-ववक्री झाल्याचे आढळून आलेले 
नाही. तसेच दींड आकारुन सदर ववक्री कायदेशीर करणेत आलेली  नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भडगाि (ता.गडदहांग्लज, श्ज.िोल्हापूर) येथील दहरण्यिेशी  
नदीिरील पुलाच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 

  

(११) *  १३७०७४   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भडगाव (ता.गडदहींग्लज, जज.कोल्हापरू) येथील दहरण्यकेशी नदीवरील 
मुींबई-पणेु-चींदगड व गोवा या दठकाणाींना जोडणाऱ्या पलुावरुन मोठ्या 
प्रमाणात वाहतकू होत असनु सदर पलू अरुींद असल्यामळेु वाहतकु कोंडी 
होऊन अपघात घडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या पलुाच्या रुीं दीकरणाबाबत सींबींधधत लोकप्रनतननधीनी 
मा.सावाजननक बाींधकाम तथा पालकमींत्री, कोल्हापरू याींचेकड े ददनाींक ३० 
नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच्या व लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार या पलुाच े
रुीं दीकरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे,    
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे  खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) ववर्याींककत पलुाचे काम ननकर्, मींजूरी व ननधी उपलब्धततचे्या 
अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन आहे 

----------------- 
  
नामशि येथील मसव्हील रुग्णालयामध्ये बनािट मशक्क्याांच्या आधारे 

प्रमाणपत्राांच ेहोत असलेले वितरण 
  

(१२) *  १३९२५९   श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम), श्री.योगेश 
(बाप)ू घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक येथील लसव्हील रुग्णालयामध्ये जजल्हा शल्यधचककत्सक व सह 
जजल्हा शल्यधचककत्सक याींचे बनाव् रबरी लशक्के व कोरे वदैयकीय प्रमाणपत्र 
महापाललकेच्या एका कमाचा-याकडून जप्त त करण्यात आल्याचे माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या बेवारस मतृदेहाींची ववल्हेवा् 
लावण्याचे काम महापाललकेने सोपववलेल्या कमाचा-याकडून आजारपणाच्या 
रजा, अपींगत्वाचे दाखले व महत्वाच्या दाखल्याींसाठी या बनाव् लशक्क्याींचा 
वापर झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच ेननषकर्ा 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार चौकशीत दोर्ी आढळून आलेल्या सींबींधधताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) जजल्हा रुग्णालय, नालशक येथ ेजजल्हा शल्यधचककत्सक आणण 
अनतररक्त जजल्हा शल्यधचककत्सक याींचे दोन बनाव् रबरी लशक्के सापडल्याने 
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नालशक महानगरपाललकेच्या शवागारात काम करणाऱ्या सींबींधधत 
कमाचाऱ्याववरुद्ध सरकारवाडा पोलीस स््ेशन, नालशक येथे ग.ुर.नीं. ०१२४/२०१९ 
भा.दीं.वव.क. ४२०, ४६५, ४७२ व ३४ अन्वये ददनाींक १५.०३.२०१९ रोजी दाखल 
करण्यात आला आहे.  सदर गनु्ह्याचा तपास सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सांग्रामपूर (श्ज.बुलडाणा) तालुक्यात विना परिाना  
रेती व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(१३) *  १३७३७९   श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींरस्ामपरू (जज.बलुडाणा) तालकु्यात ववना परवाना रेती व्यवसाय सरुु 
असनू याकड ेस्थाननक प्रशासनाकडून दलुाक्ष केले जात असल्याने शासनाच्या 
महसलुाचे मोठया प्रमाणात नकुसान होत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अवधै रेती व्यवसायाववरुद्ध महसलू व पोलीस 
प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने अवधै रेती उपसा केला 
जात असनू त्यामळेु येथील १६०० ब्रास रेतीचा साठा दलुाक्षीत होऊन 
पयाावरणाचेही नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करुन सींरस्ामपरू तालकु्यात अवधै रेती 
व्यवसाय करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) सींरस्ामपरू (जज.बलुडाणा) तालकु्यात 
ववनापरवाना वाळू वाहतकू सरुु असल्याच ेननदशानास आल्याने गौण खननजाचे 
अवधै उत्खनन व वाहतकूीवर प्रनतबींध करण्यासाठी पथक स्थापन करण्यात 
आले आहे.  
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     सींरस्ामपरू तालकु्यात ववववध दठकाणी माहे एवप्रल,२०१९ मध्ये  जप्त त 
केलेल्या १५७८ ब्रास वाळूसाठ्याचा लललाव करण् यात आला असनू सदर 
लललावातनू रु.२३,८१,०००/- इतका महसलू प्राप्त त झाला आहे.  
     गौण खननजाच ेअवधै उत्खनन व वाहतकू प्रनतबींध करण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या पथकामाफा त बलुडाणा जजल्ह्यात माहे एवप्रल, २०१९ त े
मे,२०१९ या कालावधीत गौण खननजाचे अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या ४४ 
प्रकरणी रु.१४,२७,७००/- इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली आहे. 
तसेच ६ प्रकरणी गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात लष्ट्िरी अळीच्या प्रादभुाविामुळे वपिाांच ेझालेले नुिसान 
  

(१४) *  १३७६१५   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गलुाबी बोंड अळी पाठोपाठ आता कपाशी वपकाींवर लषकरी 
अळीचा धोका वाढला असनु मका, ऊस व ज्वारी या वपकाींवर लषकरी अळीचा 
प्रादभुााव झाल्याने शतेकऱ्याींनी त्या दृष्ीने काळजी घेण्याचे आवाहन अकोला 
येथील डॉ.पींजाबराव देशमखु कृर्ी ववदयापीठाच्या कुलगरुूीं नी माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लषकरी अळीच्या प्रादभुाावामळेु आतापयांत ककती नकुसान 
झाले असनु प्रादभुााव रोखण्यासाठी कृर्ी ववदयापीठाकडून कोणत ेसींशोधन केले 
आहे, 
(३) असल्यास, त्यानसुार लषकरी अळीच्या प्रादभुााव रोखण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. अननल बोंड े: (१) होय. 
(२) व (३) आजलमतीस ऊस, कापसू व ज्वारी इ. या वपकावर लषकरी 
अळीच्या प्रादभुाावामळेु नकुसान झाल्याचे आढळून आलेले नाही.  
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 या ककडीचा प्रादभुााव आढळून येताच राज्यातील कृवर् 
ववदयापीठाींमाफा त शतेकरी व कृवर् ववस्तार कायाकत ेयाींच्यामध्ये जनजागतृी 
करुन खालीलप्रमाणे उपाययोजना सचुववण्यात आल्या. 
 “मक्यावरील अमेरीकन लषकरी अळी व्यवस्थापन” या ववर्यावर 
दद.२०.२.२०१९ रोजी औरींगाबाद येथ ेराज्यस्तरीय कायाशाळा तर “कपाशीवरील 
गलुाबी बोंड अळी व मक्यावरील नववन अमेररकन लषकरी अळीच े
व्यवस्थापन” यावर ववदभास्तरीय कायाशाळा दद.८.४.२०१९ रोजी डॉ. पींजाबराव 
देशमखु कृवर् ववदयापीठ, अकोला येथे आयोजजत करण्यात आली 
होती.         
 दद.१ माचा, २०१९ रोजी सींपन्न झालेल्या राहुरी कृवर् ववदयापीठाच्या 
सींशोधन ननयोजन बठैकीत अमेररकन लषकरी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी 
जैववक व रासायननक कक्कनाशकाींचे दोन स्वतींत्र प्रयोग घेवनू  त्याचे ननषकर्ा 
लशफारस करण्यासाठी सादर करण्यात येतील, असे प्रस्ताववत करण्यात 
आलेले आहे.   
 कृवर् ववभाग, महाराषर शासन व महात्मा फुले कृवर् ववदयापीठ, 
राहुरी याींच्या सींयकु्त ववदयमाने दद. २०.४.२०१९ रोजी कृवर् ववभागातील 
अधधकारी व कमाचाऱ्याींना “मक्यावरील लषकरी अळीचे व्यवस्थापन” या 
ववर्यावर प्रलशक्षण देण्यात आले.  तसेच दद. २.५.२०१९ रोजी मा. कुलगरुु 
तसेच सींशोधन सींचालक,  महात्मा फुले कृवर् ववदयापीठ, राहुरी आणण मा. 
आयकु्त (कृवर्) याींच्या उपजस्थतीत खरीप आढावा बठैकीमध्ये मक्यावरील 
अमेररकन लषकरी अळी, कपाशीवरील गलुाबी बोंडअळी या ककडीींच्या 
व्यवस्थापनाववर्यी प्रलशक्षण देण्यात आले. 
 डॉ.बाळासाहेब सावींत कोकण कृवर् ववदयापीठ, दापोली ववदयापीठाच्या 
कायाक्षेत्राींतगात मका वपकावर लषकरी अळीचा प्रादभुााव फेब्रवुारी, २०१९ 
दरम्यान अत्यल्प प्रमाणात आढळून आला असनू त्याचे प्रमाण आधथाक 
नकुसान पातळीच्या खाली आहे. या ककडीच्या ननयींत्रणासींबींधी 
उपाययोजनाववर्यी सववस्तर लेख दापोली कृवर् ववदयापीठामाफा त दैननक 
ॲरस्ोवनमध्ये दद. ७ माचा, २०१९ रोजी प्रलसध्द करण्यात आला आहे. 
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      तसेच यासींदभाात कृवर् आयकु्तालय, पणेु येथे ३ राज्यस्तरीय बठैका 
आयेाजजत करण्यात आल्या होत्या.  या बठैकाींमध्ये मक्यावरील लषकरी 
अळीबाबत सवातोपरी चचाा व सवांकर् ननयींत्रणाच े पॅकेज तयार करुन 
राज्यस्तरावर प्रसारीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे श्जल््यात हायब्रीड अॅन्युईटी योजनेंतगवत  
सुरु असलेल्या िामाांबाबत 

  

(१५) *  १३६२९२   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला), श्री.सरेुश गोरे (खेड 
आळांदी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल्ह्यात हायब्रीड अॅन्यईु्ी योजनेंतगात नाींदेड त ेवेल्हे, खानापरू त े
पानशते, खेड लशवापरू त ेलस ींहगड पायथा या रस्त्याींच्या दरुुस्तीची कामे सरुु 
असनु या कायाासाठी भौगोललकदृषट्या ववचार करून सलगररत्या खोदाई 
करण्यात येत नसनू कामाच्या दठकाणी कोणतीही सरुक्षक्षतता न बाळगता 
ननकृष् दजााची कामे सरुु असल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खेड (जज.पणेु) तालकु्यातील आींबठेाण चौक त े करींजववहीरे 
(प्रजीमा २०) या औदयोधगक वसाहतीला जोडणाऱ्या मखु्य रस्त्याची मागील 
दोन वर्ाापासनू मोठ्या प्रमाणात दरुवस्था झाली असनू या रस्त्याचे काम 
हायब्रीड अॅन्यईु्ी योजनेअींतगात मींजूर होवनू १ वर्ा झाले असतानाही पणूा 
झाले नसल्याने प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या सवा प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार वरील सवा रस्त्याींची कामे गणुवत्तसेह तातडीने 
पणूा करून ननकृष् दजााची कामे करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     पी.एन.२७ पॅकेजच े फायनाजन्शयल क्लोजर अदयोजकाने सादर 
केल्यानींतर दद.८/५/२०१९ हा ननयकु्ती ददनाींक (Appointed Date) देण्यात 
आला आहे. 
     सदयजस्थतीत अदयोजकाने काम हाती घेतले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) ननरींक 

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

िृषी मांत्रालयाांतगवतच्या गणु ननयांत्रण विभागाच ेिामिाज  
ऑफलाईन होत असल्याबाबत 

  

(१६) *  १३६९५७   श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, 
श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृर्ी मींत्रालयाींतगातच्या गणु ननयींत्रण ववभागाचे कामकाज 
ऑनलाईन सरुु नसल्याने प्रत्यक्ष भे्ुन ऑफलाईन परवाने घ्यावे लागत 
असल्याची तक्रार ननववषठा उदयोगातनू करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक्कनाशक उत्पादनाींच्या दहा हजार को्ीच्या ववक्रीसाठी 
कीं पन्या, डडलसा, ववके्रत्याींना कृर्ी ववभागाचे परवाने घ्यावे लागत असनु सदर 
परवाने ववतररत करताना ऑनलाईनचा उल्लखे असला तरी प्रत्यक्षात कृर्ी 
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आयकु्तालयाला भे् ददल्यालशवाय परवाने मींजूर केले जात नसनु ऑफलाईन 
कामकाजाला प्रोत्साहन ददल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ जजल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कक्कनाशक 
ववर्बाधेची घ्ना घडलेली असतानाही कक्कनाशके ववक्री तपासणी, बनाव् 
कक्कनाशकाींची मादहती शतेकऱ्याींना देणे तसेच परवाना पध्दतीत पारदशाकता 
आणणे, ही कामे झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, त्यानसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 गणु ननयींत्रण ववभागासाठी सन २०१२ मध्ये (National Information 
Centre, Pune) याींचेकडून ई- परवाना सींगणक प्रणाली ववकलसत करण्यात 
आली होती. त्यामध्ये ऑनलाईन अजा जस्वकारले जात होत.े  कक्कनाशके 
कायदयामध्ये वेळोवेळी सधुारणा होत असल्यामळेु सदर सींगणक प्रणालीमध्ये 
वेळोवेळी बदल करणे गरजचेे ठरत.े त्याचप्रमाणे सींगणक प्रणालीची सातत्याने 
देखभाल करावी लागत.े त्यानरु्ींगाने एन.आय.सी. पणेू याींना सींगणक प्रणाली 
पनुववाकलसत करणेबाबत ववनींती करण्यात आलेली होती. परींत,ु एन.आय.सी. 
पणेू याींनी सींगणक प्रणाली पनुववाकलसत करणे व देखभालीच्या कामास 
असमथाता दशाववली आहे. 
 त्यामळेु परवाना मींजूरीची कामे पारदशाक पध्दतीने व ववदहत मदुतीत 
पार पाडण्याच्या दृष्ीने महाऑनलाईन या सींस्थेकडून ई- परवाना सींगणक 
प्रणाली ववकलसत करण्याच े काम अींनतम ्प्त प्त यात आले असनु सवा परवाने 
ऑनलाईन देण्यात येतील. 
(३) ववर्बाधा ्ाळण्यासाठी प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करण्यात आलेल्या 
आहेत. कक्कनाशके ववक्री तपासणी, कक्कनाशकाींची मादहती शतेकऱ्याींना 
देणे तसेच, परवाना पध्दतीत पारदशाकता आणणे यासाठी गणुवत्ता ननयींत्रण 
ववभाग व कक्कनाशक उत्पादक / ववके्रत ेकीं पन्याींसोबत जजल्हाननहाय नोडल 
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कीं पन्याींची नेमणकू करुन व्यापक स्वरुपात शतेकऱ्याींमध्ये जनजागतृी, प्रचार 
व प्रलसध्दी देण्यात येत आहे. तसेच, परवाना मींजूरीची कामे पारदशाक 
पध्दतीने व ववदहत मदुतीत पार पाडण्याच्या दृष्ीने महाऑनलाईन या 
सींस्थेकडून ई-परवाना सींगणक प्रणाली ववकलसत करण्याचे काम अींनतम 
्प्त यात असनू सवा परवाने ऑनलाईन देण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा श्जल््यात िृषी विभागाांतगवत ननयमबा्यररत्या  
झालेल्या िामाांबाबत 

  

(१७) *  १३५५४३   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्ह्यात २३ सप्त े्ंबर, २००८ त े१९ जून, २०१२ व २५ एवप्रल, 
२०१५ त े ३ जून, २०१८ या कालावधीत झालेल्या कृर्ी ववभागाच्या 
ननयमबाह्य कामाच्या चौकशीचे आदेश कृर्ी सहसींचालक याींनी ददले 
असल्याचे ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्ा 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त कालावधीत बलुढाणा जजल्हा कृर्ी अधीक्षक 
कायाालयाींतगात करण्यात आलेल्या ननयमबाह्य कामाींची चौकशी करून 
सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१) बलुढाणा जजल्ह्यातील दद. २३ सप्त े्ंबर, २००८ त ेदद.१९ 
जून, २०१२ आणण दद. २५ एवप्रल, २०१५ त ेदद. ३ जून, २०१८ या कालावधीत 
झालेल्या कृवर् ववभागाच्या कामाबाबत प्राप्त त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने मा. 
आयकु्त (कृवर्) याींनी दद.२१/६/२०१८ च्या पत्रान्वये अधधक्षक कृवर् अधधकारी 
(दक्षता पथक), कृवर् आयकु्तालय, पणेु याींना क्षबेत्रय कामाची तपासणी 
करण्याबाबत तसेच सहायक सींचालक (लखेा-२), कृवर् आयकु्तालय, पणेु याींना 
जजल्हा अधधक्षक कृवर् अधधकारी, बलुढाणा कायाालयातील लेखा ववर्यक 
बाबीींची चौकशी करण्याबाबत ननदेश ददले आहेत. उक्त ननदेशाींच्या अनरु्ींगाने 
सहायक सींचालक (लेखा-२), कृवर् आयकु्तालय, पणेु या कायाासनाच्या 
पथकादवारे जजल्हा अधधक्षक कृवर् अधधकारी, बलुढाणा या कायाालयाचे दद. 
२४/९/२०१८ त ेदद. २९/९/२०१८ या कालावधीत लखेा पररक्षण करण्यात आलेले 
आहे. तसेच दक्षात पथकामाफा त क्षेत्रीय कामाची चौकशी दद. ०१/०५/२०१९ त े
दद. ७/०५/२०१९ या कालावधीत करण्यात आली आहे. 
(२) प्रस्ततु प्रकरण सन २००८ त ेसन २०१२ व सन २०१५ त ेसन २०१८ या 
कालावधीतील आहे. सदरचा चौकशीचा कालावधी  बराच मोठा असल्यामळेु 
सववस्तर अहवाल सादर करण्यास अधधकचा कालावधी लागणार आहे. सबब, 
चौकशीचा ननषकर्ा अदयाप प्राप्त त झालेला नाही. 
(३) चौकशीची कायावाही कायााजन्वत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

सारसन आणण ठाणे न्हािे (ता.खालापूर, श्ज.रायगड) येथील रि 
टममवनस खाजगीिरणाांतगवत वि्तारीत िरण्याच्या  

िामात झालेला गैरव्यिहार 
(१८) *  १३८१७९   श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु महामागाावरील सारसन आणण ठाणे न्हावे (ता.खालापरू, 
जज.रायगड) येथील रक ्लमानस खाजगीकरणाींतगात ववस्तारीत करण्यासाठी 
महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळाने ननववदा मागववल्या होत्या, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननववदा प्राप्त त करणाऱ्या कीं त्रा्दाराने बनाव् अनभुवाचे 
प्रमाणपत्र व बनाव् ने्वथा स्ीकफके् महामींडळाकड े सादर केल्याबाबत 
महालेखापालाींच्या अहवालामध्ये आक्षेप घेण्यात आला असनू ननववदेच्या अ्ी-
शती बदलनू मोठ्या प्रमाणावर अननयलमतता करुन २५ एकर क्षेत्रफळाच े
भखूींड महामींडळाने खाजगीकरणासाठी ठेकेदाराच्या नावे केल्याने शासनाच े
समुारे २००० को्ी रुपयाींच ेनकुसान झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर २००० को्ी रुपये उत्पन्न अपेक्षक्षत असलेला भखूींड 
महामींडळाने रक ्लमानस, हॉ्ेल आणण पेरोल पींपासाठी केवळ १० को्ी 
रुपयाींत मे. ववक्रम ्ेललमॅ्ीक्स, पणेु व मे. लमस््ॅकल ्ेक्नोप्त लास््, ठाणे या 
कीं पन्याींना देण्यात आल्याने याप्रकरणात मोठा आधथाक गरैव्यवहार झाल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी तीन मदहन्यात चौकशी करुन कारवाई करण्याचे 
आश्वासन मा.मींत्री महोदयाींनी देऊन एक वर्ा झाल े असतानाही कोणतीही  
कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून गरैव्यवहार करणाऱ्या दोर्ीींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही   केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : 
(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ठाणेन्हावे व सारसन येथील रक ्लमानस या सवुवधेकरीता 
प्राप्त त ननववदाींमध्ये काही कीं पन्याींचे अनभुव प्रमाणपत्र व ने्वथा 
सद ा्कफके्मध्ये अननयलमतता असल्याचा आक्षेप महालेखापालाींच्या 
अहवालामध्ये घेण्यात आला होता. सदर आक्षेपाबाबत महामींडळाकडून 
महालेखापाल कायाालयास अहवाल सादर करण्यात आललेे आहेत. 
 या वाहनतळासाठी ददलेले भखुींड ३० वर्ाांकरीता भाडतेत्वावर 
कीं त्रा्दाराींना ददलेले असनू सदर भखुींड हे महामींडळाच्याच नावे आहेत. 
याभखूींडावर अत्यावश्यक सवुवधा गरजचेे असलेले रक ्लमानस उभारले आहे. 
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 महामींडळास प्राप्त त होणाऱ्या अधधमलु्य रक्कमेपो्ी ८० वर्ाांनतींरचे 
काल्पननक मलु्य रुपये२०००  को्ी दशाववल ेआहे. सदर जलमनीच े मलु्य हे 
शासकीय Ready Recknor Rates प्रमाणे ठरववण्यात आले आहे.  रक 
्लमानससाठी  भखुींड ३० वर्ाांच्या भाडपेट्टयावर ददले असनू मदुतीनींतर हे 
भखुींड महामींडळाकड ेत्यावरील बाींधकामासह ताब्यात येतील. 
(३) हे खरे नाही, महामींडळास प्राप्त त होणाऱ्या अधधमलु्य रक्कमेपो्ी ८० 
वर्ाांनतींरचे काल्पननक मलु्य रुपये २००० को्ी दशाववले आहे. सदर 
भखुींडाींपो्ी महामींडळाला १६.६१ को्ी रुपये अधीमलु्य प्राप्त त होत आहे. तसेच 
रक ्लमानस उभारण्यापो्ीचा ककमान खचा प्रत्येकी रु.२० को्ी असा एकूण 
रु.४० को्ी रुपये इतका आहे. याव्यनतररक्त पाककां गच्या महसलूाचा ५० ्क्के 
वा्ा महामींडळाला देण्याचे करारनाम्यात नमदू केले आहे. वाणणज्यीक 
वापराच्या सवुवधेपो्ी उभारण्यात आलेली इमारत व इतर सोई-सवुवधा 
महामींडळाला ३० वर्ाांनतींर सपुदूा करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणामध्ये 
महामींडळाचे कोणतहेी आधथाक नकुसान झालेले नाही. 
(४) व (५) हे खरे नाही. महामींडळाकड े रक ्लमानसच्या बाबतीत प्राप्त त 
तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने सह व्यवस्थापकीय सींचालक (प्रशासन व ववत्त) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली चौकशी सलमती गठीत करण्यात आली होती. सदर चौकशी 
सलमतीचा अहवाल दद.३१.०१.२०१८ रोजी महामींडळास सादर करण्यात आला. 
सदर चौकशी अहवाल सींचालक मींडळाच्या दद.१४.२.२०१८ व दद.०४.०५.२०१८ 
रोजीच्या बठैकीत चचेस ठेवला होता.  सदर सलमती अहवालानसुार सदर 
ननववदा प्रकक्रयेतील मौजे सारसन येथील  रक ्लमानल सींदभाात ननववदा 
छाननीमधील काही प्रशासकीय त्रु् ी वगळता कोणतहेी तर्थय आढळुन येत 
नाही व प्रकल्पाींचे कायाान्वय चाल ू ठेवणे महामींडळाच्या दहताचे आहे, असा 
ननषकर्ा नोंदवला आहे. चौकशी सलमती अहवालानसुार सदर व्यवहारात 
महामींडळाचे कोणतहेी आधथाक नकुसान झालेले नाही. तसेच महामींडळाच े
कोणतहेी अधधकारी दोर्ी असल्याचा ननषकर्ा सलमतीने नोंदववलेला नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई (श्ज.पालघर) समुद्र किनाऱयाजिळ बेिायदा  
िाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 

  

(१९) *  १४००४३   श्री.दहतेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास तरे (बोईसर), 
श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जज.पालघर) समदु्रककनाऱ्याजवळील बेकायदा वाळू उपशामळेु 
ककनारा खचत असनू वाळूचीही मोठ्या प्रमाणात धूप होत असल्यामळेु प्रचींड 
ला्ा उसळुन पया् काींच्या जीवास धोका ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महसलू ववभागातील अधधकारी व वाळू माकफया याींच्या 
सींगनमताने वाळू उपसा सरुु असनु येथे बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्याींवर 
महसलू ववभागाकडून कोणती कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन वसई समदु्रककनाऱ्याजवळ बेकायदा 
वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माकफयाींववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर श्जल्हयात बनािट िाळू विक्री होत असल्याबाबत 
  

(२०) *  १४१३१९   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हयात वाळू उपशावर बींदी असल्यामळेु बनाव् काळी वाळू 
तयार करुन ववक्री करण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाळू उपसा बींदीमळेु ननमााण झालेल्या वाळू ी्ंचाईचा फायदा 
घेऊन समदु्राची वाळू, फाउींड्रीतनू बाहेर पडणारी काळी वाळू आणण क्रशसँड 
म्हणज ेक्रशरमध्ये राहणारी पावडर याींच ेलमिण नगरची काळी वाळू म्हणून 
मोठया प्रमाणात कोल्हापरू शहरात ववकण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, त्यानसुार कोल्हापरू जजल्हयात बनाव् काळी वाळू 
ववकणाऱ्या दोर्ीींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रेणापूर (श्ज.लातूर) तालुक्यात अनतिषृ्ट्टीमुळे जममनीची धपू  
झालेल्या शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 

  

(२१) *  १३९७९०   श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेणापरू (जज.लातरू) तालकु्यामध्ये सन २०१६-१७ या कालावधीत 
अनतवषृ्ीमळेु जलमनीची धुप होऊन जलमन वाहून गेल्यामळेु नकुसान 
झालेल्या शतेकऱ्याींची नावे जजल्हाधधकारी, लातरू याींनी शासनास सादर 
केलेल्या नकुसान भरपाई मागणीच्या यादीत समाववष् न केल्यामळेु 
शतेकऱ्याींना मदतीपासनू वींधचत राहावे लागले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदतीस पात्र असतानाही तहसीलदार, रेणापरू याींच्या 
ननषकाळजीपणामळेु वींधचत रादहलेल्या नकुसानरस्स्त शतेकऱ्याींना मदत 
देण्याची मागणी लातरू, स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ११ मे, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास तसेच जजल्हाधधकारी, लातरू 
याींच्याकड े ददनाींक ७ डडसेंबर, २०१८ रोजी ननवेदनादवारे केली असनु 
जजल्हाधधकारी याींनी सदरचा प्रस्ताव पत्रान्वये उप सधचव, मदत व पनुवासन 
ववभाग याींच्याकड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन नकुसानरस्स्त शतेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत व प्रस्ताव सादर करण्यास ववलींब करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(३) जजल्हाधधकारी, लातरू याींच्याकडून रेणापरू तालकु्यात माहे जुल ै त े
ऑक््ोबर, २०१६ या कालावधीत अनतवषृ्ीमळेु आलेल्या परुामळेु शतेजलमनी 
खरडून / वाहून गेलेल्या जमीनीच्या नकुसानीसाठी बाधधत शतेकऱ्याींना मदत 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त त झाला असनू सदर प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधधन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाांददिली (मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा रुग्णालयातील  
अपुऱया िैद्यिीय सोयी-सुविधाांबाबत 

  

(२२) *  १३५६३०   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्रीमती मांदा म्हात्र े
(बेलापरू) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददवली (मुींबई) येथील राज्य कामगार ववमा रुग्णालयामध्ये प्रसनूतगहृ, 
नवजात लशशुींची काळजी घेण्यासाठी ववशरे् कक्ष, तसेच आय.सी.य.ु कक्षाची 
उपलब्धता नसल्यामळेु या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाींना इतर 
रुग्णालयात उपचारासाठी पाठववण्यात येत असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ 
च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय व 
त्याचे ननषकर्ा काय आहेत, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार या रुग्णालयात अदययावत वदैयकीय सवुवधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्य कामगार ववमा योजनेमाफा त परुववण्यात येणाऱ्या सेवा या अधधक 
सलुभतनेे व पररणामकारकररत्या परुववता याव्यात याकरीता राज्य कामगार 
ववमा महामींडळाने प्रस्ताववत केल्यानसुार शासनाने राज्य कामगार ववमा 
योजनेकरीता दद.०५.०५.२०१८ रोजी सोसाय्ी स्थावपत करावयाचा घेतलेल्या 
ननणायाच्या अनरु्ींगाने दद.११.०३.२०१९ रोजी “महाराषर राज्य कामगार ववमा 
सोसाय्ी” ची नोंदणी करण्यात आली असनू तसेच सदर सासाय्ी माफा त 
सदर रुग्णालयातील प्रसनूतगहृ, NICU व ICU या सेवा सरुु करण्याबाबत 
कायावाही करण्यात येत असल्याने चौकशीचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) सोसाय्ी माफा त सदर रुग्णालयातील प्रस्ततुीगहृ, NICU व ICU या 
सेवा सरुु करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पालि (चौल) (ता.आमलबाग, श्ज.रायगड) येथील डायनॅममक्स व्हेिेशन 
ररसॉटव प्रा.मल. या िां पनीने विनापरिाना िाांदळिनाची तोड िेल्याबाबत 

  

(२३) *  १३८२१८   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड 
(िल्याण पिूव), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव) :   
सन्माननीय पयाविरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालव (चौल) (ता.आललबाग, जज.रायगड) येथील डायनॅलमक्स व्हेकेशन 
ररसॉ ा् प्रा.लल. या कीं पनीच्या सींचालक व बबल्डरने स्वतःच्या मालकीच्या 
जलमनीसह आजूबाजूच्या पररसरातील शासकीय जलमनीवरील काींदळवनाची 
ववना परवाना तोड केल्याबाबत मादहतीच्या अधधकारातनू लमळालेल्या 
मादहतीच्या आधारे रस्ामस्थ िी.सींजय साींवत याींनी महसलू ववभागाकड े तक्रार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने महसलू ववभागाने काींदळवनाची 
ववना परवाना तोड केल्याबाबतचा अहवाल वन ववभागाकडून मागववला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालातील ननषकर्ाानसुार ववना परवाना बेकायदा 
काींदळवनाची तोड करणाऱ्या कीं पनीचे सींचालक व सींबींधधत बबल्डर याींच्यावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे, पररक्षेत्र वन अधधकारी अललबाग याींनी सदर 
प्रकरणी स्थाननक वनपाल नागाव याींचे माफा त पींचनामा करून दद. 
२३.०१.२०१९ अन्वये अहवाल तहलसलदार, अललबाग याींना सादर केला आहे. 
काींदळवन तोडी सींदभाात मे.  डायनॅलमक्स व्हेकेशन ररसॉ ा् प्रा.लल., िी. 
ननरींजन एल. दहरानींदानी याींचे ववरुद्ध उपववभागीय अधधकारी अललबाग याींनी 
मखु्य न्यायदींडाधधकारी अललबाग याींच े न्यायालयात पयाावरण सींरक्षण 
अधधननयम १९८६ चे कलम १९ अन्वये रे. के. नीं. ५२/२०१९ अन्वये दावा 
दाखल केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
यािल, रािेर ि चोपडा (श्ज.जळगाि) या तालुक्यातील िेळी उत्पादि 

शतेि-याांना नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 
  

(२४) *  १३८३७२   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यावल, रावेर व चोपडा (जज.जळगाव) या तालकु्याींमध्ये उषणता खुप 
वाढल्यामळेु जलमनीतील पाण्याची पातळी कमी होऊन केळीच े वपक जळून 
गेले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अींदाज े १५० त े २०० को्ी रुपयाींच्या केळी वपकाींच ेनकुसान 
झाले असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी नकुसान झालेल्या केळी वपकाींच े पींचनामे 
करून शतेक-याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे ननदशानास आले नाही. 
(३) पींचनामे करण्याची कायावाही करण्यात आलेली नाही. तथावप, ववमा 
कीं पनी माफा त नकुसान भरपाई देय आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मुांबई कक्रिेट असोमसएशनला थकित िर भरण्यासाठी मुांबई 
श्जल्हाधधिारी िायावलयाने नोटीस ददल्याबाबत 

  

(२५) *  १३७३५१   श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अजय चौधरी (मशिडी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वानखेड ेस््ेडडअमसाठी मुींबई कक्रके् असोलसएशनला शासनाने ५० 

वर्ााच्या कराराने भाडतेत्वावर ददलेल्या जागचेी मदुत गत वर्ी माहे फेब्रवुारी 
मदहन्यात सींपली असनू करार नतुनीकरण, थकीत कर व अनधधकृत बाींधकाम 

प्रकरणी जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर कायाालयाने मुींबई कके्रके् असोलसएशनला 
१२० को्ी १६ लाख १७ हजार ८५ रुपये भरणा करण्याची नो्ीस बजावली 
असल्याच ेददनाींक २३ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुींबई कक्रके् असोलसएशन व शासन याींच्यामध्ये झालेल्या 
करारानसुार एमसीए शासनाला ननमााण क्षेत्राचे १ रुपया प्रती गज आणी 
ररकाम्या क्षते्राचे १० पसै े प्रती गज या दराने भाड े देणार होत े तसेच    
एमसीएने कक्रके् से्ं र बनववल्यानींतर शासनाने नवीन भाड्याचा दावा सदु्धा 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भाड े न भरल्यास जागा ररक्त करण्याबाबतचे आदेश 
जजल्हाधधकारी कायाालयाने ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन वानखड े स््ेडडअमबाबत योग्य 
ननणाय घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) फो ा् महसलू ववभागातील भ.ू 
क्र.९/१७७८  ही लमळकत दद.०६/०२/१९६८ रोजी कायाकारी अलभयींता, 
सावाजननक बाींधकाम ववभाग, इलाखा शहर याींच्याकडून ५० वर्ाांसाठी रु.१ 
प्रती चौ.वार बाींधीव क्षते्रासाठी व १० पसैे प्रती चौ.वार मोकळ्या जागेसाठी या 
दराने मुींबई कक्रके् असोलसएशनला भाडपेट्टय्ाने ददलेली होती. सदर 
लमळकतीचा भाडपेट्टा दद.०५/०२/२०१८ रोजी सींपषु्ात आलेला आहे. सदर 
लमळकतीच्या भाडपेट्टा नतुनीकरणासाठी मुींबई कक्रके् असोलसएशने 
दद.०७.०४.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मा. मखु्यमींत्री महोदयाींना ववनींती केलेली 
आहे. भाडपेट्टाकरार नतुनीकरण, थकीत कर याबाबत जजल्हाधधकारी, मुींबई 
शहर याींनी मुींबई कक्रके् असोलसएशन (एमसीए) ला दद. १६ एवप्रल, २०१९ 
रोजी नो्ीस पाठववलेली आहे. सदर नोद्शीत महाराषर जमीन महसलू 
सींदहता, १९६६ मधील कलम ५३ अन्वये करण्यात आलेली तरतदू नमदू करुन 
मुींबई कक्रके् असोलशएशनला भाडपेट्टानतुनीकरणासाठी रु.१२०,१६,१७,०८५/- 
भरणे आवश्यक असल्याच ेजजल्हाधधका-याींनी कळववले आहे. त्यानरु्ींगाने सदर 
प्रकरणी जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर कायाालयामाफा त सींबींधधतास सनुावणी 
देण्यात येत असनू दद.१८/०६/२०१९ रोजी पढुील सनुावणी आयोजजत करण्यात 
आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नाांदगाांि (श्ज.नामशि) तालुक्यातील गािाांना  

गािठाण मांजूर िरण्याबाबत 
(२६) *  १३९३७४   श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मल्हारवाडी, धगरणानगर, क्राींतीनगर, िीरामनगर, फुलेनगर, गींगाधरी 
(ता.नाींदगाींव, जज.नालशक) या गावाींना गावठाण उपलब्ध नसल्यामळेु या 
गावातील रस्ामस्थ अनेक वर्ाांपासनू मलुभतू सवुवधा व अन्य शासकीय 
योजनाींचा लाभ लमळण्यापासनू वींधचत राहत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त गावाींना गावठाण क्षते्र मींजुर करण्याबाबत 
तहलसलदार, नाींदगाींव याींनी जजल्हाधधकारी, नालशक याींच्याकड े पाठववलेला 
प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,   
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उपरोक्त सींबींधधत गावाींना गावठाण मींजूर 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मल्हारवाडी, धगरणानगर, क्राींतीनगर, िीरामनगर, फुलेनगर, 
गींगाधरी या गावच्या रस्ामपींचायतीींना गावठाण मींजूरी सींबींधधत रस्ामपींचायत 
याींचेकडील फक्त ठराव ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सलमती, नाींदगाींव 
याींचेमाफा त तहलसलदार, नाींदगाींव याींच ेकायाालयास प्राप्त त झाले आहेत. प्रस्ततु 
प्रकरणी फक्त ठराव प्राप्त त असल्याने ग्ववकास अधधकारी व सींबींधधत 
रस्ामपींचायतीचे रस्ामसेवक याींची तहलसलदार, नाींदगाींव याींनी सींयकु्त बठैक 
घेऊन पररपणूा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सचूना ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िृषी विद्यापीठातील प्राध्यापिाांना बेिायदा  
िेतनिाढ देऊन िेलेला गैरव्यिहार 

(२७) *  १३८३०४   श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील चार कृर्ी ववदयापीठातील ८०० प्राध्यापकाींना बेकायदा 
वेतनवाढ देवनू २५० को्ी रूपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याचे ददनाींक २६ 
डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने बेकायदा वेतनवाढीनसुार ददलेली रक्कम 
सींबींधधताकडून वसलु करण्याबाबत व सदरहू गरैव्यवहारात सहभागी असलेल्या 
प्रशासनातील सींबधधत अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
 तथावप महाराषरातील चारही कृवर् ववदयापीठातील लशक्षकवगीय 
अधधकारी याींना शासन ननणाय दद.१८/३/२०१० व शासन शधु्दीपत्रक 
दद.२०/९/२०१० अन्वये सहाव्या वेतन आयोगाच्या लशफारशी लाग ू करण्यात 
आल्या असनू शासन शधु्दीपत्रक दद.२०/९/२०१० अन्वये सहाय्यक प्राध्यापक/ 
सहयोगी प्राध्यापक याींना चुकीची वेतनिेणी लाग ू करण्यात आल्या मळेु 
त्याींना वेतनात रक्कम अनतप्रदान झाल्याचे ननदशानास आले आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चारही कृवर् ववदयापीठातील सहाय्यक 
प्राध्यापक/सहयोगी प्राध्यापक याींना चुकीची वेतनिेणी लाग ू करण्यात 
आल्याचे ननदशानास आल्या नींतर अनतप्रदान झालेली रक्कम वसलू 
करण्यासाठी कृवर् ववभागाचा शासन ननणाय दद. २४/८/२०१८ अन्वये दद. 
२०/९/२०१० चे शासन शधु्दीपत्रक पवुालक्षी  प्रभावाने रद्द करण्यात आलेले 
आहे. याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या सींबींधधत अधधकारी/कमाचारी याींचे ववरुध्द 
कायावाहीचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) खाडी किनाऱयािर अिैध  
रेती उपसा होत असल्याबाबत 

  

(२८) *  १३८३५१   श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूव) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) खाडी ककनाऱ्यावर रेती उपसा करण्यासाठी 
बींदी असतानाही सक्शन पींपादवारे शकेडो ब्रास रेतीचा अवधै उपसा केला जात 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कल्याण-डोंबबवली खाडी-ककनाऱ्याच्या बाजूला रेल्वे मागा असनू 
रात्रीच्या वेळी रेती उपसा व वाहतकू केली जात असल्याने रेल्वे रूळाींना धोका 
ननमााण झाल्याच े तसेच या अवधै रेती उपसा प्रकरणी स्थाननक पोलीस 
स्थानकात अज्ञात रेती माकफयाींवर गनु्हे दाखल करुन याकड ेदलुाक्ष केले जात 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार कल्याण डोंबबवली खाडी ककनारी अवधै रेती 
उपसा करणाऱ्या रेती माकफयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आललेी नाही.  
(२) अशी बाब ननदशानास आली नाही. 
 कल्याण डोंबबवली खाडी पररसरात अवधै रेती उपसा होत असल्याच े
ननदशानास आल्यास वेळोवेळी महसलू प्रशासन व पोलीस ववभाग याींच्याकडून 
सींबींधधताींववरुध्द कारवाई करण्यात येत.े 
(३) व (४) गौण खननजाच ेअवधै उत्खनन व वाहतकूीस आळा घालण्याच्या 
दृष्ीने जजल्हाधधकारी, उपववभागीय अधधकारी व तहसीलदार याींचे स्तरावर 
ववशरे् दक्षता पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.  सदर पथकामाफा त 
वेळोवेळी गौणखननजाचे अवधै उत्खनन व वाहतकूीच्या प्रकरणी दींडात्मक 
तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येत.े त्यानसुार सन २०१८-२०१९ या 
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कालावधीत कल्याण तालकु्यात गौण खननजाचे अवधै वाहतकूीच्या ३४ 
प्रकरणात रु.२३.४९ लक्ष इतकी दींडात्मक रक्कम वसलू करण्यात आली असनू 
३ गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भायखळा (मुांबई) येथील सीएस क्र. १४७१ या भूखांडाचा  
अनधधिृतररत्या िापर होत असल्याबाबत 

  

(२९) *  १३५३४९   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भायखळा (मुींबई) येथील सर जे.जे. रुग्णालय, कॉनार को ा् जवळच्या 
सीएस क्र.१४७१ मधील शासकीय लमळकतीचा भाडपेट्टा ददनाींक ०७ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोजी सींपषु्ात आला असताना शासन जमा झालेल्या या भखूींडावर 
अनतक्रमण झाल्याचे तसेच भखूींडाचा वापर लग्न, सभा इत्यादी कामासाठी 
करण्यात येत असल्याचे ददनाींक ४ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सदर भखूींडावरील अनतक्रमण व होत असलेले 
अनधधकृत कायाक्रम रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), व (३) भायखळा महसलू ववभागातील भकूर 
क्र.१४७१ ही शासकीय लमळकत तीन स्वतींत्र भाडपेट्टाकराराींन्वये मे. ररचडासन 
ॲन्ड कु्रडास (१९७२) लल. या कें द्र शासनाच्या उपक्रमास देण्यात आलेली 
असनू सदर भाडपेट्टय्ाींचा कालावधी अनकु्रमे दद.२७/०३/१९७४, दद.११/०८/१९९२ 
व दद.३१/०८/२००२ रोजी सींपषु्ात आला आहे. सदर कीं पनीने शासन ननणाय 
क्र.२५०५/प्र.क्र.४०५/ ज-२, दद.१२.१२.२०१२ मधील तरतदुीींनसुार नसुार उक्त 
नमदू लमळकत भोगव्ादार वगा-२ म्हणून रुपाींतररत करण्यासाठी 
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जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींचेकड ेअजा केला होता. तथावप, मे. ररचडासन 
ॲन्ड कु्रडास (१९७२) लल. याींनी सदर लमळकत ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात 
आली होती त्या प्रयोजनामध्ये बदल केल्याच े तसेच सदर लमळकत 
शासनाच्या पवूापरवानगी लशवाय वाणणजज्यक प्रयोजनाकरीता उपभाडपेट्टय्ाने 
ददल्याच े ननदशानास आल्याने भाडपेट्टा करारातील अ्ी व शतींचा भींग 
केल्यावरुन जजल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्या दद.०७/१०/२०१६ रोजीच्या 
आदेशान्वये सदर लमळकत शासन जमा करण्यात आली असनू 
लमळकतपबत्रकेमधून भाडपेट्टाधारक मे. ररचडासन ॲन्ड कु्रडास (१९७२)लल. याींच े
नाव कमी करून “महाराषर शासन” असे नाव दाखल करण्यात आले आहे.  
 जजल्हाधधका-याींच्या उक्त आदेशाववरुद्ध मे.ररचडासन एण्ड कु्रडास 
(१९७२) लल. याींनी मा.उच्च न्यायालयात रर् वप्ीशन (एल) क्र.३०७५/२०१६ 
(रर् वप्ीशन क्र.६३३/२०१७) याधचका दाखल केल्या असनू प्रकरणी “जैसे थ”े 
पररजस्थती ठेवण्यास मा.उच्च न्यायालयाने आदेलशत केले असनू मेमोरॅंडम 
ऑफ असोलशएशन आणण आद ा्कल्स ऑफ असोलशएशन प्रमाणे वापर चाल ू
ठेवण्यास मा. उच्च न्यायालयाने मभुा ददली आहे. 
 याप्रकरणी समोपचाराने मागा काढण्याच्या दृष्ीने जे.जे.रुग्णालयाच्या 
ववस्तारीकरणाकररता उक्त जमीन आवश्यक असल्याने ५०% जमीन 
शासनजमा करुन उवाररत ५०% जलमनीच्या भाडपेट्टय्ाच ेनतुनीकरण करण्याचा 
प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेपाठववण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

भुदरगड (श्ज.िोल्हापूर) तालुक्यातील शतेिऱयाांना  
नुिसान भरपाई ममळण्याबाबत 

  

(३०) *  १३६३६१   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भदुरगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यात पावसाळयामध्ये वादळी वाऱ्यासह 
झालेला पाऊस व नसैधगाक आपत्तीत नकुसान झालेल्या २०९ शतेकऱ्याींपकैी 
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फक्त २५ शतेकऱ्याींनाच १,३२,६२५ रुपये एवढी नकुसान भरपाई लमळाली 
असनु उवाररत १८४ शतेकरी नकुसान भरपाईपासनू वींधचत असल्याचे माहे 
फेब्रवुारी,२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानरु्ींगाने उवाररत नकुसानरस्स्त शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) ददनाींक ३१ जानेवारी, १९८३ च्या शासन ननणायात नमदू केलेल्या 
ननकर्ात बसत असलेल्या पात्र नकुसानरस्स्ताींना नकुसान भरपाई देण्यात 
आली आहे. तथावप सदर शासन ननणायाच्या ननकर्ात बसत नसलेल्या 
नकुसानरस्स्ताींना नकुसान भरपाई देता आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील अांबाडी-उसगाि या मागावच ेिाम 
ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

(३१) *  १३६३७१   श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अींबाडी -उसगाव (राज्यमागा क्र. ८१) या लभवींडी (जज.ठाणे) तालकु्यातील 
प्रलसद्ध वज्रेश्वरी देवस्थान मधून जाणाऱ्या रस्त्याच े लसमें् काँकक्र्ीकरणाच े
काम अींदाजपत्रकानसुार न करता ननकृष् दजााच े केल्याने नागररकाींनी 
कायाकारी अलभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग, ठाणे याींना ननवेदन देऊन 
आींदोलनाचा इशारा ददल्याचे माहे जानेवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्त्याच्या ननकृष् दजााच्या कामाबाबत उप अलभयींता, 
सावाजननक बाींधकाम ववभाग, लभवींडी याींच्याकड े वेळोवेळी तक्रारी करूनही 
त्याींनी कोणतीही कायावाही केली नाही, हे ही  खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या सींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय,    
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकर्ा काय व त्यानसुार या रस्त्याचे ननकृष् 
दजााचे काम करणाऱ्या दोर्ीींवर व कामाकड े जाणीवपवूाक दलुाक्ष करणाऱ्या 
सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नाींककत लभवींडी तालकु्यातील एस. ्ी. डपेो (पारनाका) अनााळा 
पडघा कल्याण लशळ मोहप ेरस्ता रा.मा.८१ असा आहे. सदर अींबाडी उसगाव 
या लभवींडी जज.ठाणे तालकु्यातील प्रलसध्द वज्रेश्वरी देवस्थानातनू जाणाऱ्या 
रस्त्याच्या लसमें् कॉ ींक्री्ीकरणाच ेकाम तातडीने पणूा करण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी  व सींघ्नाींनी मागणी केली होती. 
 सदय:जस्थतीत सदर रस्त्याचे कॉ ींक्री्ीकरणाचे काम पणूा करण्यात 
आले आहे, व या रस्त्याचे काम पणूा केल्याबद्दल स्थाननक लोकप्रनतननधी व 
सींघ्नाींनी समाधान व्यक्त केले आहे. 
        सदय:जस्थतीत रस्त्यावरील वाहतकू सरुळीत सरुु आहे.   
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आरोग्य विभागाने ििव रोगािार उपचारासाठी तयार िेलेल्या मागवदशवि 

तत्िाांच्या ननयमािलीची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(३२) *  १३५३१७   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) महात्मा फुले जनआरोग्य आणण आयषुयमान योजनेअींतगात कका रोगावर 
योग्य उपचार लमळण्यासाठी आरोग्य ववभागाने ्ा्ा ममेोररयल रुग्णालयाच्या 
मदतीने मागादशाक तत्वाींची ननयमावली तयार केली असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू ननयमावली आरोग्य ववमा योजनेत सहभागी असणाऱ्या 
सवा खासगी आणण शासकीय रुग्णालयाींना बींधनकारक असनु या ननयमावलीच े
सॉफ््वेअर तयार करून त ेयोजनेत सहभागी असणाऱ्या रुग्णालयाींना परुववले 
जाणार असनु त्यामळेु रुग्णाींच्या उपचाराींना योग्य ददशा लमळणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यभरातील खासगी आणण शासकीय रुग्णालयाींमध्ये या 
मागादशाक ननयमावलीची तातडीने अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) होय. महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य 
योजना आणण प्रधानमींत्री जन आरोग्य योजना या योजनेंतगात कका रोगाच्या 
प्रोलसजसाच्या ्ा्ा कॅन्सर से्ं रचा मोठा सहभाग असलेल्या नॅशनल कॅन्सर 
रस्ीडच्या मागादशाक तत्त्वाींना आधारभतू ठेवनू शासकीय रुग्णालयाींच्या तज्ञ 
डॉक््राींच्या मदतीने मागादशाक तत्त्वाींची (जक्लननकल प्रो्ोकॉल) सधुारीत 
ननयमावली तयार केली आहे.   
 कका रोग ववशरे्ज्ञ सेवा असलेल्या सवा अींगीकृत रुग्णालयाींना सदर 
प्रो्ोकॉल्स फॉमा ऑनलाईन भरणे बींधनकारक आहे. 
 जक्लननकल प्रो्ाकॉलमळेु रुग्णालयाींना योग्य उपचार ननवडण्यास 
मदत होत.े तसेच प्रोलसजसाच्या गरैवापरावर सधु्दा आळा घालता येतो. 
सींगणक प्रणालीमध्ये जक्लननकल प्रो्ोकॉल्सचे मोड्यलु पणुा भरल्यानींतरच 
रुग्णालये उपचारपवुा मान्यता पाठव ूशकतात.  
(३) शासकीय रुग्णालयाींच्या तज्ञ डॉक््राींच्या मदतीने मागादशाक तत्त्वाींची 
(जक्लननकल प्रो्ोकॉल) सधुारीत ननयमावली तयार केली असनु हे प्रो्ोकॉल्स 
सींगणक प्रणालीबरोबर लवकरच सींलजग्नत करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सारमळ (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील बबग ्पेस ररअल्टी िां पनीने 
बनािट द्तऐिज सादर िरून जमीन अिृषि िेल्याबाबत 

  

(३३) *  १३८६७०   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा) :  सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सारमळ (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील बबग स्पेस ररअल््ी कीं पनीने सन 
२००८ मध्ये बनाव् दस्तऐवज सादर करून जमीन (एन.ए.) अकृर्क केल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार बनाव् दस्तऐवज सादर करून जमीन अकृर्क 
करणाऱ्या कीं पनीववरुद्ध तसेच सदर दस्ताऐवज तपासणी न करता जागा 
(एन.ए) अकृर्क करून देणाऱ्या महसलू ववभागाच्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२), (३) व (४) मौज े सारमाळ, ता.शहापरू, 
जज.ठाणे येथील स.नीं. १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७अ, २७ब, 
२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, 
४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८ एकूण क्षेत्र 
२,९०,४४०.०० चौ.मी. पकैी भसूींपादनाचे क्षते्र ६,१४०.०० चौ.मी. वगळून उवाररत 
क्षेत्र २,८४,३००.०० चौ.मी. या जलमनीस सहायक सींचालक नगर रचना, ठाणे 
याींनी केलेल्या लशफारशीनसुार जजल्हाधधकारी, ठाणे याींच्या ददनाींक 
१८/०९/२००८ च्या आदेशान्वये वेअर हाऊसेस गोडाऊन या वाणणज्य 
वापरासाठी अलभन्यास व बाींधकाम नकाशाींना िी.गोवव ींद पाींडू शलेार व इतर 
याींचे कुलमखुत्यारपत्र धारक िी.ददलीपकुमार जैन याींच्या नावे मींजुरी व 
बबनशतेी परवानगी ददली आहे. 
        उपरोक्त जलमनीचे आज रोजीचे अधधकार अलभलेख पाहता मौज े
सारमाळ, ता.शहापरू येथील स.नीं. १८, १९, २४, २५, २७अ, २७ब, २८, २९, 
३२, ३३, ३४, ३५, ३९, ४०, ४२, ४९, ५१, ५२, ५३, ५८ या जलमनी फेरफार 
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क्रमाींक ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ददनाींक 
३०/१२/२००८ व फेरफार क्रमाींक ५०१, ५०२, ५०४, ५०५, ददनाींक २३/०५/२०११ 
अन्वये खरेदीने मे.बबग स्पसे ररअल््ी प्रा.लल. तफे डायरेक््र िी.ददलीपकुमार 
फुलचींद जैन याींचे नावे दाखल झालेल्या आहेत. सदयजस्थतीत सदर स.नीं. 
च्या ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी बबगस्पेस ररअल््ी एल.एल.पी तफे डायरेक््र 
िी.ददलीपकुमार फुलचींद जनै याींचे नाव दाखल असल्याचे ददसनू येत.े तसेच 
स.नीं. २०, २१, २२, २३, २६, ३०, ३१, ३६, ३७, ३८, ४१, ४३, ४४, ४५, ४६, 
४७, ४८, ५०, ५४, ५५, ५६, ५७ च्या जलमनी सींबींधधत शतेकरी खातदेार याींच े
नावे दाखल असल्याच ेददसनू येत.े   
 सदर प्रकरणी मे.बबग स्पेस ररअल््ी प्रा. लल. याींनी सन २००८ मध्ये 
बनाव् दस्तऐवज सादर करुन जमीन अकृवर्क करुन घेतल्याबाबत कोणतीही 
तक्रार प्राप्त त नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
ददग्रस ते दारव्हा (श्ज.यितमाळ) या र्त्याच्या िामासाठी अिैधररत्या 

गौण खननज उत्खनन िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(३४) *  १३७४३६   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ददरस्स त ेदारव्हा (जज.यवतमाळ) या रस्त्याच्या ददरस्स तालकु्यातील सरुू 
असलेल्या कामासाठी जेसीबीच्या सहाय्याने ननयमबाह्यररत्या पररसरातील 
्ेकड्या फोडून लाखो ब्रास गौण खननजाींच े उत्खनन करुण द्प्त परच्या 
साहाय्याने अहोरात्र वाहतकू सरुु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय व त्यानसुार अवधैररत्या गौण खननज 
उत्खनन करणाऱ्या कीं त्रा्दारावर व सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे नाही. 
 ददरस्स त े दारव्हा या रस्त्याच्या कामाकरीता लागणा-या खननजाचे 
उत्खनन कीं त्रा्दारामाफा त महाराषर शासनाच्या प्रचललत ननयमानसुार ररतसर 
परवानगी घेवनूच करण्यात आले असनू ननयमबाहय कोणतहेी खोदकाम 
करण्यात आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मसन्नर (श्ज.नामशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयात  
रॉमािेअर सेंटर सुरु िरण्याबाबत 

  

(३५) *  १३८८४३   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) लसन्नर (जज.नालशक) तालकु्यात सवााधधक अपघात होत असनु 
अपघाताींमध्ये मतृ पावणाऱ्याींची सींख्या जास्त असल्यामळेु रस्ामीण 
रुग्णालयात रॉमाकेअर से्ं र सरुु करण्याबाबतची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.सावाजननक आरोग्य मींत्री याींचेकड े ददनाींक ७ जानेवारी, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवदेनादवारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्ामीण रुग्णालय लसन्नर येथे रॉमाकेअर से्ं र सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) रामा केअर यनुन् हे रुग्णालयास सींलग्न असत.े लसन्नर येथील रस्ामीण 
रुग्णालयाच े बाींधकाम पणूात्वास आले असनू सदर इमारत अदयाप आरोग्य 
ववभागास हस्ताींतरीत झालेली नाही. व त्यामळेु येथील रुग्णालय सरुु झालेले 
नाही. सन २०११ च्या लोकसींख्येवर जोड बहृत आराखडया तयार करण्याची 
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कायावाही आरोग्य सेवा सींचालनालयस्तरावरुन सरुु असनू या दठकाणी रामा 
केअर यनुन् सरुु करण्याबाबतच्या मागणीचा ननकर्ानसुार जोड बहृत 
आराखडयामध्ये समावेश करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात शतेिऱयाांच्या झालेल्या आत्महत्या 
  

(३६) *  १३४८८१   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय 
भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभस े
(लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.यशोमती 
ठािूर (नतिसा), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड 
दषक्षण), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू 
शहर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.भारत 
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भालिे (पांढरपरू), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव मशिाजीनगर), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायििाड (िल्याण पिूव), श्री.योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), डॉ.राहूल 
आहेर (चाांदिड), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्री.ज्ञानराज चौगलेु 
(उमरगा), श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकरी आत्महत्येस प्रनतबींध घालण्यासाठी शतेकरी स्वावलींबी 
लमशन सन्मान योजना राबववण्यात येत असतानाही धरणातील खालावत 
चाललेली भजूल पातळी, नावपकी, कजाबाजारीपणा, शतेमालाला नसलेला 
योग्य भाव, दषुकाळावर उपाययोजना करण्यास आलेले अपयश इत्यादी 
कारणामळेु माहे जानेवारी, २०१५ त े डडसेंबर, २०१८ या चार वर्ााच्या 
कालावधीत समुारे ११९९५ शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केली असल्याचे माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेवारी त े माचा, २०१९ या कालावधीत ६१० 
शतेकऱ्याींनी आत्महत्या केल्या असनू त्यापकैी १९२ आत्महत्यारस्स्त 
शतेकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना मदतीसाठी पात्र ठरववण्यात आले असनू ३२३ 
आत्महत्यारस्स्त शतेकऱ्याींच े कु्ुींबीय अपात्र झाल्याने मदतीपासनु वींधचत 
रादहल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आत्महत्याप्रकरणाची नोंदणी करताना शतेकऱ्याींच्या मालकीची 
जमीन आहे की नाही याींची नोंदणी करण्यात येत असल्याने मदहला, 
आददवासी व दललत याींची नोंदणी या आकडवेारीत होत नसनू त्याींची नोंदणी 
इतर या कॉलममध्ये होत असल्याने राज्यातील इतर या कॉलममध्ये होणाऱ्या 
आत्महत्याींच्या नोंदणीत ९४ ्क्क्याींनी मोठी वाढ होऊन अनेक 
आत्महत्यारस्स्त कु्ुींबबय नकुसान भरपाईपासनू वींधचत राहत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने शतेकरी आत्महत्या रोखण्यासह शासकीय मदतीतील 
ननकर्ाींत लशधथलता आणून वींधचत आत्महत्यारस्स्त कु्ुींबबयाींना आधथाक मदत 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु : (१) सन २०१५ त ेसन २०१८ या कालावधीत राज्यात 
एकूण १२०२१ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशानास आली असनू त्यापकैी 
६८८८ प्रकरणे ननकर्ात बसत असल्यामळेु जजल्हास्तरीय सलमतीमध्ये पात्र 
ठरववण्यात आलेली आहेत. एकूण पात्र प्रकरणाींपकैी ६८४५ प्रकरणी 
आत्महत्यारस्स्त शतेकऱ्याींच्या वारसाींना रू.१.०० लक्ष ची मदत देण्यात आली 
आहे. 
(२) माहे जानेवारी त े माचा, २०१९ या कालावधीत ६१० शतेकऱ्याींनी 
आत्महत्या केल्या असनू त्यापकैी १९२ प्रकरणे जजल्हास्तरीय सलमतीमध्ये 
पात्र ठरली आहेत. ९६ प्रकरणे ननकर्ात बसत नसल्यामळेु अपात्र ठरवली 
आहेत. पात्र ठरलेल्या १९२ प्रकरणाींपकैी १८२ प्रकरणी आत्महत्यारस्स्त 
शतेकऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींना मदत देण्यात आली आहेत. तसेच ३२३ प्रकरणे 
चौकशीसाठी प्रलींबबत आहेत. 
(३) व (४) ददनाींक २७ फेब्रवुारी २००६ च्या शासन ननणायानसुार मतृ 
शतेकऱ्याींच्या वारसाींना मदत देण्याबाबत चौकशी करतवेेळी सदर व्यक्ती 
शतेकरी होता ककीं वा कसे याबाबत ननकर् सधुारण्यात आले असनू मतृ 
व्यक्तीच्या कु्ुींबातील कोणतीही व्यक्ती शतेजमीन धारण करीत असेल तर 
सदर व्यक्तीस शतेकरी म्हणून गहृीत धरण्यात येत,े  मतृ शतेकऱ्याींच्या 
वारसाींना मदत देण्याबाबत चौकशी करताना सदर व्यक्तीने शतेीसाठी, शतेी 
सधुारण्यासाठी कजा घेतले होत ेककीं वा कसे याबाबत ननकर् सधुारण्यात आले 
असनू मतृ व्यक्तीच्या कु्ुींबातील कोणत्याही व्यक्तीने राषरीयकृत बँका, 
सहकारी बँका, सहकारी पतसींस्था व मान्यताप्राप्त त सावकार याींचेकडून कजा 
घेतले असल्यास व सदर कजााची परतफेड न करता आल्यामळेु कजााचे हप्त त े
प्रलींबबत असल्यास सदर व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरववण्यात येते, 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला श्जल्हयातील जीएमसी रुग्णालयामध्ये विना  
तपासणी रुग्णाला रेबीजचे इांजेक्शन ददल्याबाबत 

  

(३७) *  १३८४२२   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पश्श्चम) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हयातील जीएमसी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी गेलेल्या एका 
रुग्णाला वदैयकीय अधधका-याींने ववचारपसू न करता रेबीजचे इींजेक्शन 
ददल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्ा काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार रुग्णाला रेबीजचे इींजके्शन ददलेल्या वदैयकीय 
अधधका-यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. ददनाींक २४/०४/२०१९ रोजी 
आींतरवासीता पदावर काम करणाऱ्या प्रलशक्षणाथी डॉक््राींकडून अनावधानाने 
रुग्णास ॲन््ी रेबीज इींजके्शन देण्यात आले आहे. 
(२) होय.सींबींधधत ववभागप्रमखुाींच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे.  
चौकशीत आींतरवासीता पदावर काम करणारे प्रलशक्षणाथी डॉक््र हे प्रत्यक्षपणे 
तर कननषठ ननवासी डॉक््र व अधधपररचारक हे अप्रत्यक्षपणे सदर घ्नेस 
जबाबदार असल्याचा ननषकर्ा नोंदववण्यात आला आहे. 
(३) प्रलशक्षणाथी डॉक््राींचा प्रलशक्षण कालावधी वाढववण्यात आला आहे. 
घ्नेस अप्रत्यक्ष जबाबदार असणाऱ्याींचे २ ददवसाींचे वेतन कपात करण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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भुसािळ (श्ज.जळगाांि) येथे शासिीय मत््य  

विद्यालय ्थापन िरण्याबाबत 
  

(३८) *  १४१३१६   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्ताईनगर) :   सन्माननीय 
मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसूावळ (जज.जळगाींव) येथ े शासकीय मत्स्य ववदयालय स्थापन 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी कृर्ी व पदमु ववभागाकड े सन २०१५ पासनू 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनसुार व लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार भसूावळ येथ े
शासकीय मत्स्य ववदयालय स्थापन करण्याबाबत तसेच या ववदयालयास 
जजल्हाधधकारी कायाालयाकडून जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) होय. 
(२), (३) व (४) भसुावळ जज.जळगाींव येथ े नववन मत्स्य ववज्ञान 
महाववदयालय स्थापन करण्याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे 
ननदेश महाराषर पश ु व मत्स्य ववज्ञान ववदयापीठास देण्यात आले असनू, 
तसा प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त त झाल्यावर याववर्यी पढुील कायावाही करण्यात 
येईल. 

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

इळये िरांडिाडी ते जामसांड े– िळिू पाटथर िाडी (ता.देिगड, 
श्ज.मसांधदुगुव) येथे पूल बाांधण्याबाबत 

  

(३९) *  १३५७१९   श्री.ननतशे राणे (िणििली) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) इळये वरींडवाडी त ेजामसींड–ेवळकू पा्थर वाडी (ता.देवगड, जज.लस ींधुदगुा) 
येथे पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबत पररसरातील रस्ामस्थाींनी गत २५ वर्ाांपासनू 
सातत्याने मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री, पालकमींत्री, लस ींधदुगुा, कायाकारी 
अलभयींता, सावाजननक बाींधकाम ववभाग, कणकवली, सावाजननक बाींधकाम उप 
ववभाग, देवगड याींच्याकड ेलेखी ननवेदनादवारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पलुाच्या बाींधकामास यापवूीच मींजुरी देण्यात आली असनूही 
सदर पलुाच्या उभारणीचे काम अदयापपयांत सरुु करण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाअभावी पररसरातील रस्ामीण जनतचेी मोठ्या 
प्रमाणात गरैसोय होत असनू अदयावप सदरहू पलुाचे बाींधकाम सरुु न 
करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून या पलुाच्या बाींधकामास सरुुवात 
करून तातडीने काम पणूा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मींजूर प्रशासकीय मान्यता ककमींतीपेक्षा पलूाची ककमींत जास्त होत 
असल्याने सदर काम हाती घेण्यात आले नाही. 
(४) मागणी असलेल्या दठकाणी पलूाची लाींबी समुारे २२०.० मी. असनू 
प्रस्ताववत पलू हा तारामुींबरी खाडीवर आहे. पलूाच ेपाया व इतर डडसाईनसाठी 
चाचणी रींधे्र आवश्यक असनू चाचणी रींधे्र घेणे कामाचे ठेकेदारी ननजश्चत 
करुन कामाचे आदेश ददले आहेत. सदर चाचणी रींधे्र घेऊन पलूाचे सींकल्पन 
सींकल्प धचत्र मींडळाकडून घेणेबाबत  कायावाही करणेत येत आहे. सववस्तर 
नकाश े प्राप्त त झाल्यावर पलूाचे बाींधकाम,पलूाच े जोडरस्त े व त्यासाठी 
लागणाऱ्या जागेचे भसूींपादन  याींचे अींदाजपत्रक तयार करुन लवकरात लवकर 
काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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साांगली राज्यमागाविरील मोगराळे घाटातील ‘एस’ आिाराच्या  
िळणािर होत असलेल्या अपघाताबाबत 

  

(४०) *  १४०३००   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) साींगली राज्यमागाावरील दधेुबाची पासनू जवळच असलेल्या मोगराळे 
घा्ातील ‘एस’ आकाराच्या वळणामळेु या दठकाणी वारींवार मोठे अपघात 
घडत असनू या अपघातात अनेक नागररकाींचा मतृ्य ुझाल्याचे माहे म,े २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददहवडी वरुन फल्णकड ेजाताना मोगराळे घा्ामध्ये ‘एस’ 
आकाराच्या वळणावर वाहने रस्त्याच्या तीव्र उतारावरुन भरधाव वेगाने येत 
एकमेकाींना ओव्हर्ेक करीत असल्याने व रस्त्यावरील सरुक्षाकठडाही 
तु् ल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने या घा्ातील ‘एस’ आकाराच्या 
वळणावर अपघात घडू नये म्हणून उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     प्रश्नाींककत अहमदनगर मठेवडगाव काष्ी दौड बारामती फल्ण 
दहीवडी मायणी वव्ा तासगाव साींगली अींकली रस्ता रा.मा.६० असा आहे. 
(२) सदर रस्ता मोगराळे घा्ामध्ये ‘एस’ आकाराच्या वळणाचा आहे. माहे 
माचा २०१९ त ेमाहे मे २०१९ दरम्यान एक अपघात मो्ारसायकल स्वाराच्या 
ननषकाळजीपणामळेु झाल्याचे पोलीस दप्त तरी नोंद आहे. 
(३) व (४) सदय:जस्थतीत घा् लाींबीतील सींरक्षण कठड े सजुस्थतीत आहेत. 
वाहतकूीच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू सदर रस्ता सजुस्थतीत ठेवण्यात 
आला आहे. 
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     प्रश्नाींकीत राज्यमागा ६० हा राषरीय महामागा क्र.१६५ असा घोवर्त 
झाला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात साथीच्या ि जलजन्य आजाराांचा प्रादभुावि िाढल्याबाबत 
  

(४१) *  १३५९५६   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपरू), श्री.अननल बाबर (खानापरू), श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू 
पश्श्चम), डॉ.मममल ांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अममत विलासराि देशमखु 
(लातरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि 
मभसे (लातरू ग्रामीण), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल), श्री.राज परुोदहत (िुलाबा), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), 
िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात डेंग् य,ु दहवताप, धचकनगनुीयासह इतर कक्कजन्य आजाराींचा 
प्रादभुााव वाढल्यामळेु मागील तीन वर्ाामध्ये डेंग्य ुया आजाराने एकूण १६४ 
रूग्णाींचा तर दहवतापाने ५९ रूग्णाींचा मतृ्य ू झाला असल्याच े ददनाींक २७ 
एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात कॉलरा, गॅस्रो, अनतसार, कावीळ, ववर्मज्वर या 
जलजन्य आजाराींची सन २०१५ मध्ये ५१७५, सन २०१६ मध्ये ६०१२, सन 
२०१७ मध्ये ८५४९, सन २०१८ मध्ये १४०४ असे एकूण २११४० नागरीकाींना 
लागण होवनु ४९ नागरीकाींचा मतृ्य ुझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील साथीच्या व जलजन्य आजाराींच्या ननयींत्रणासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अशत: खरे आहे. 
 २०१६ त े२०१८ या ३ वर्ााच्या कालावधीमध्ये डेंग्यमूळेु राज्यात १६८ 
जणाींचा मतृ्य ू झाल तर याचा कालावधीत दहवतापामळेु ५९ जणाींचा मतृ्य ू
झाला. 
 तथापी राज्यात डेंग्यचूा प्रादभुााव वाढत असला तरी दहवताप व 
धचकनगनुनयाचे रुग्णाींमध्ये घ् होताना ददसत आहे.   
(२) हे अशत: खरे आहे. 
 राज्यात जनजन्य आजाराींचा उदे्रकाींचा तपशील पढुील प्रमाण आहे. 
हत्तीरोग सींक्रमण पडताळणी सवेक्षणात FTS ककट्स व्दारे तपासणीत दवुर्त 
आढळुन आलेल्या हत्तीरोग दवुर्त ६ ववदयार्थयाास हत्तीरोगाचा १२ ददवसाचा 
हत्तीरोग उपचार देण्यात आलेा आहे. तसेच यापवुी सन २००४ पासनु दरवर्ी 
हत्तीरोग दरुरकरणाकररता एक ददवसीय सामदुानयक और्धोपचार मादहती 
राबववण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

रायगड श्जल््यातील गािाांमध्ये चक्रीिादळ ननिारा िें द्र उभारण्याबाबत 
(४२) *  १४०१९२   श्री.धयैवशील पाटील (पणे) :   सन्माननीय मदत ि 
पनुिवसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या पजश्चम ककनारपट्टीवरील जजल्ह्याींमध्ये राषरीय चक्रीवादळ धोके 
ननवारा प्रकल्प शासनामाफा त राबववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाींतगात रायगड जजल्ह्यातील ववचुींबे (ता.पनवेल), 
चाणज े(ता.उरण), ककदहम व गोंधळपाडा (ता.अललबाग), मरुूड व हाकफजखार 
(ता.मरुूड), िीवधान व ददघी (ता.िीवधान) आणण म्हसळा (ता.म्हसळा) या ९ 
गावाींमध्ये चक्रीवादळ ननवारा कें द्र उभारण्यासाठी ४ वर्ाापवूी जजल्हा प्रशासनाने 
राज्य शासनाकड ेप्रस्ताव सादर केल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील ९ प्रस्तावाींपकैी िीवधान तालकु्यातील 
ददघी येथ ेचक्रीवादळ ननवारा कें द्र उभारण्याकरीता राज्य शासनाने ४ को्ी १० 
लाख ६४ हजार ८७० रूपयाींचा ननधी मींजूर केला असनू उवारीत ८ गावाींमध्ये 
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चक्रीवादळ ननवारा कें द्र उभारणीचे प्रस्ताव शासनाकड े मींजूरीसाठी प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील उवाररत ८ गावाींमध्ये चक्रीवादळ ननवारा 
कें द्र उभारणीसाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) होय. 
(२), (३), (४), (५) रायगड जजल्हयातील राषरीय चक्रीवादळ धोके ननवारण 
कें द्र उभारण्यासाठी प्राप्त त झालेल्या सवा प्रस्तावाींची छाननी करण्यात आली 
असनू, त्यापकैी ददघी (ता.िीवधान) व बोली (ता.मरूुड) या दठकाणाींची ननवारा 
कें द्र उभारण्यासाठी ननवड करण्यात आली. ददघी येथील ननवारा कें द्रासाठी 
आतापयांत ७ वेळा ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. परींत ुएकही ननववदा 
प्राप्त त झालेली नाही. ददघी व बोली या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. ददघीसाठी ननववदा प्राप्त त झाली नसल्यामळेु शासनाने चारही 
जजल्हयातील प्रस्ताववत ११ दठकाणी बहुउद्देलशय  चक्रीवादळ ननवारा कें द्र 
उभारण्याकरीता एकबत्रत ननववदा प्रकक्रया राबववण्यास मान्यतादेण्याची 
जागनतक बँकेस ववनींती केली आहे. 

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

सायन-पनिेल महामागाविरील खारघर येथील टोलनाक्याच्या 
िां त्राटदाराने टोलिसूलीची रक्िम शासनािड ेजमा न िेल्याबाबत 

  

(४३) *  १३५४३४   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.अतलु भातखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी 
पश्श्चम), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाव गायििाड 
(धारािी), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.किशोर 
पाटील (पाचोरा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबरू), 
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श्री.सदा सरिणिर (मादहम) : सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि 
उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनवेल महामागाावरील खारघर येथील ्ोलनाक्याचे कीं त्रा् ददलले्या 
डीआर सववासेस याींनी दर आठवड्याला १.०८ को्ी रुपये एवढी रक्कम 
शासनाकड ेजमा करावी असा करार कीं त्रा्दार व शासन याींच्यात करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं त्रा्दाराने माहे ऑक््ोबर,२०१८ पासनू शासनाला देय 
असलेली रक्कम ददली नसल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, याबाबत चौकशी करून शासनाची देय रक्कम थकवणाऱ्या 
कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
      माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये सायन-पनवेल महामागाावरील पथकर 
वसलुीचे काम मे.डी.आर.सववासेस याींना देण्यात आले होत.े ननववदेतील अ्ी व 
शतीनसुार कीं त्रा्दाराने प्रत्येक आठवड्यास रुपये १,८२,९५,८९३/- इतकी 
रक्कम शासनास जमा करणे आवश्यक होत.े  
 तथावप, कीं त्रा्दार सदर रक्कम ववदहत कालावधीत जमा करीत 
नसल्याने त्याींचे कीं त्रा् रद्द करण्यात आले असनू ददनाींक २.०४.२०१९ रोजी 
पथकर नाक्याच्या ताबा घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार लवाद गठीत 
करण्यात आला असनू लवादाची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
नतरोडा (श्ज.गोंददया) तालुक्यात अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 

  

(४४) *  १४०४५६   श्री.विजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नतरोडा (जज.गोंददया) तालकु्यात ३ रेतीघा् असनू कोणत्याही रेतीघा्ावर 
सीसी्ीव्ही लावण्यात आलेला नसल्याने जेसीबी व पोकल्याींड मलशनच्या 
सहाय्याने रेतीचा अवधै उपसा केला जात असल्याच ेननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात अवधै रेतीची वाहतकू करणाऱ्या वाहनाींवर 
जीपीएस दवारे देखरेख ठेवली जात नसनू जप्त ती केलेली वाहने अधधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने सोडून ददल्या जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त तालकु्यात अवधै रेती उपसा करणाऱ्याींवर 
तसेच सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(३), (४) व (५) प्रश्न उदवभवत नाही. 

----------------- 
  
राज्यात राबविलेल्या हायब्रीड ॲन्युईटी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  १३५५२६   श्री.जयांत पाटील (इ्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ 
(येिला), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.सरेुश लाड (िजवत), 
श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.शमशिाांत मश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.विजय भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि मशांदे (माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), 
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श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम 
थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात हायब्रीड ॲन्यईु्ी योजनेतनू बाींधल्या जात असलेल्या रस्त्यावर 
पनु्हा दसुऱ्या योजनेतनू कामे दाखवनू परस्पर देयके काढल्यामळेु राज्यातील 
१९६ रस्त्याींच्या कामाींची तपासणी करण्याचा ननणाय सधचव, सावाजननक 
बाींधकाम ववभाग याींनी माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३)  असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार या प्रकरणातील 
सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. तथावप दद.१४ फेब्रवुारी २०१९ 
रोजीच्या सधचव (रस्त)े याींच्या अधाशासकीय पत्रान्वये हायब्रीड ॲन्यईु्ी 
कामाच्या वावाची अन्य योजनेतील कामाच्या वावामध्ये दववरुक्ती  झाली 
आहे ककीं वा कसे हे तपासण्याचे ननदेश ददले आहेत तसेच इतर योजनेतनू सरुु 
असलेल्या कामाींची देयके अदा केल्यानींतर त्याच कामाची देयके हायब्रीड 
ॲन्यईु्ी योजनेतनू अदा होत नाहीत याबाबतची खात्री करण्याचे ननदेश ददले 
आहेत. 
(२), (३) व (४) हायब्रीड ॲन्यईु्ी योजनेतनु अन्य कामाींची देयके अदा 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
िसई (श्ज.पालघर) तालुक्यातील दगडखदानीिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(४६) *  १३७८८४   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.शमशिाांत मश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) वसई (जज.पालघर) तालुक््यात दगडखदानीचे परवाने शासनाने बींद केले 
असतानाही ववरार (पवुा) चींदनसार येथील सवे क्र.३५९ येथे असलेला डोंगर 
दगडखदान माकफयाींनी पणूापणे नष् केला असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरच्या दगडखदानी अनधधकृत उत्खनन करीत असल्याने 
शासनाच्या लाखो रुपयाींच्या महसलूाचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार अनधधकृत उत्खनन करणाऱ्या सींबींधधत 
दगडखदानीववरुद्ध शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
 मौजे-चींदनसार, ता.वसई, जज.पालघर येथील सव्हे क्र.३५९ मधील क्षेत्र 
३७४.७६ हेक््र असनू त्याचा वधैाननक दजाा राखीव वन असा आहे. वन 
(सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात सदर सव्हे क्रमाींकामधील ०.८० हेक््र 
वनक्षेत्र दगडखदानीसाठी वळती करण्यास कें द्र शासनाच्या ददनाींक 
१४/११/२००६ रोजीच्या आदेशानसुार परवानगी प्राप्त त झाली होती. तथावप, कें द्र 
शासनाने ददनाींक १८/०५/२०१२ रोजीच्या पत्रान्वये दगडखानी करीता पयाावरण 
ववर्यक मींजूरी घेणे आवश्यक असल्याचे ननदेश ददले आहेत. प्रकल्प यींत्रणेने 
पयाावरण ववर्यक मींजूरी प्राप्त त केली नसल्याने उपवनसींरक्षक, ठाणे याींनी 
ददनाींक २२/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सदर दगडखदान बींद करण्याचे ननदेश 
ददले आहेत. 
(२) प्रकल्प यींत्रणेने वन (सींवधान) अधधननयम, १९८० अींतगात प्राप्त त झालेल्या 
मान्यतनेसुार पयाायी वनीकरण, नक्त वतामान मलू्य व सरुक्षा क्षेत्र इ. 
बाबीपो्ी ववदहत रक्कमेचा भरणा केला आहे. तसेच प्रकल्प यींत्रणेकडून 
प्रचललत ननयमानसुार स्वालमत्व शलु्काची वसलूी करण्यात आलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) व (५) कें द्र शासनाच्या ननदेशानसुार प्रकल्प यींत्रणेने पयाावरण ववर्यक 
मान्यता प्राप्त त केली नसल्याने ददनाींक २२/०५/२०१७ पासनू सदर दगडखदान 
बींद करण्याची कायावाही करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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िोढणपुर फाटा ते मशिापुर (ता.हिेली, श्ज.पुणे) या  
र्त्याच्या िामाबाबत 

  

(४७) *  १४१४६०   श्री.बाबरुाि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोढणपरु फा्ा त े लशवापरु (ता.हवेली, जज.पणेु) या रस्त्याच्या ननकृष् 
दजााच्या कामामळेु सावाजननक बाींधकाम ववभाग, पणेु याींना रस्त्याच े १० 
मदहन्यात ३ वेळा काम करावे लागले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या रस्त्याचे ननकृष् दजााच ेकाम सरुु असल्याने ददनाींक २२ 
मे, २०१८ रोजी स्थाननक पदाधधकाऱ्याींनी सदर काम बींद पाडले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर काम पणुा झाल्यानींतर चारच मदहन्यात या रस्त्याला 
पनु्हा खड्ड े पडल्याचे ददनाींक २८ सप्त े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून या रस्त्याचे ननकृष् दजााचे काम 
करणाऱ्या सींबींधधत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाींकीत रस्ता डोणजे कोंढणपरू लशवापरू हा प्रजजमा ३६ असा आहे. 
मे २०१८ मध्ये पावसाळयापवुी २.०० कक.मी. लाींबीमध्ये डाींबरी पषृठभागावरील 
खड्ड े भरण्यात आल,े त्यानींतर हायब्रीड ॲन्यइु्ी अींतगात मजबतुीकरणाचे 
काम सरुु असनू प्रगतीपथावर आहे. 
(२) ददनाींक २२ मे, २०१८ रोजी स्थाननक पदाधधकाऱ्याींनी सदर कामावर भे् 
देऊन काम व्यवजस्थत करणे ववर्यी सचूना केलेल्या होत्या सदरचे काम आज 
रोजी पयांत सजुस्थतीत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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अमलबाग (श्ज.रायगड) येथील श्जल्हा रुग्णालयात सोनोग्राफी सेंटर सुरु 
िरण्यासह श्त्रकक्रयेसाठी आिश्यि असलेले सादहत्य 

उपलब्ध िरुन देण्याबबात 
  

(४८) *  १३७९९७   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशठे पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा सामान्य रूग्णालयात अनेक 
भागातनू दररोज समुारे ६०० पेक्षा जास्त गरीब गरजू रूग्ण तपासणीसाठी 
येत असनू या रूग्णालयात ननयलमतपणे प्रसतूीसाठी येणाऱ् या मदहला, 
अपघातात जखमी झालेले रूग्ण अशा समुारे ८० पेक्षा जास्त रुग्णाींना 
सोनोरस्ाफी करावी लागत असताना स्वतींत्र सोनोरस्ाफी से्ं र मधील तज्ञ 
मागील ७ मदहन्यापासनू नसल्यामळेु सोनोरस्ाफी से्ं र बींद आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच, या रुग्णालयात फॅक्चर झालेल्या रूग्णाींसाठी आवश्यक असलेली 
पट्टी (रॉड) अथवा वॉल इत्यादी अत्यावश्यक सादहत्य वेळीच उपलब्ध होत 
नसल्यामळेु अशा रूग्णाींवर शस्त्रकक्रयेसाठी ८ त े १० ददवस थाींबावे लागत 
असल्याने रुग्णाींना मुींबई ककीं वा खाजगी रूग्णालयात उपचार घ्याव े लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार या रुग्णालयातील सोनोरस्ाफी से्ं र सरुु करण्यासह 
शस्त्रकक्रयेसाठी आवश्यक असलेले सादहत्य व अन्य सोयीसवुवधा तात्काळ 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
जजल्हा रुग्णालय, अलीबाग येथील क्ष-ककरणतज्ञ याींची सामान्य रुग्णालय, 
ठाणे येथे बदली झाल्याने माहे जून,२०१८ त े माहे डडसेंबर, २०१८ या 
कालावधीत सदर पद ररक्त असल्याने रुग्णाींची गरैसोय झाली होती. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) जजल्हा रुग्णालय, अलीबाग येथे ददनाींक १.१.२०१९ पासनू क्ष-
ककरणतज्ञ कायारत आहे. सोनोरस्ाफी से्ं रसाठी आवश्यक सादहत्य परेुशा 
प्रमाणात उपलब्ध असल्याने रुग्णाींना सोनोरस्ाफी सवेा ननयलमतपणे ददली 
जात आहे. 
 तसेच शस्त्रक्रीयेकरीता आवश्यक सादहत्यसामरुस्ी व सोयीसवुवधा परेुशा 
प्रमाणात उपलब्ध आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
गडधचरोली श्जल््यातील रेती िां त्राटदार ननयमाप्रमाणे मांजूर िेल्यापेक्षा 

अधधि प्रमाणात रेती उपसा िरत असल्याबाबत 
  

(४९) *  १४००८३   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजल्ह्यातील रेती कीं त्रा्दार अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
ननयमाप्रमाणे मींजूर केल्यापेक्षा अधधक प्रमाणात शासकीय ननयमाींच्या आधारे 
रेती उपसा करत असनू उपसा केलेली अनतररक्त रेती साठवनू (डींवप ींग) ठेवत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साठा केलेल्या रेतीतनू दररोज तवेढीच रेती बाहेर ववक्रीला 
गेल्यानींतरही तवेढाच साठा कायम राहत असल्याने सातत्याने रेती उपसा सरुु 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सबींधधताकड े वारींवार तक्रारी करूनही उक्त 
कीं त्रा्दाराींवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सींबींधधत कीं त्रा्दार तसेच 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करत आहे,    
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) अशी बाब ननदशानास आलेली नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड श्जल्हयातील र्त्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 
  

(५०) *  १३८४९३   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.सनुनल राऊत 
(विक्रोळी) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नायगाींव (जज.नाींदेड) तालकु्यातील राहेर-हुस्सा-डोंगरगाव, कु्ुींर-सालेगाव-
दगुाव घुींगराळा-रुई-बळेगाव या रस्त्याींची प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु दरुवस्था 
झाल्याने नागररकाींना अनेक गरैसोयीींना सामोरे जावे लागत असल्याच ेददनाींक 
२० माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उमरी तालकु्यातील माळकोंढा-भापेगाव-इजतगाव-बळेगाव-महा्ी-
बबजेगाव-कोरेगाव, जोडरस्ता लशरुर, सोमठाणा-बबतनाल-सावरगाव मोखींडी- 
बोपी- तरुा्ी या रस्त्याींची व धमााबाद तालकु्यातील वप ींपळगाींव-सालेगाव, 
धमााबाद त े बेल्लरू (ब.ु) धच ींचोली-बेल्लरू (ख.ु) जाफलापरू व नायगाव (ध) या 
रस्त्याींची दरुवस्था झाल्यामळेु नागररकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, उमरी व नायगाींव या तालकु्याींना जोडणाऱ्या कुीं ्ुर त ेइकळी 
माळ या रस्त्याींच े काम ननकृष् दजााचे करण्यात आले असनु ककरींमगाव 
(ता.दहमायतनगर, जज.नाींदेड) येथील रस्ामस्थाींनी रस्त्याच्या मागणीसाठी 
लोकसभा ननवडणूकीवर बदहषकार ्ाकण्याचा इशारा ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाात चौकशी करून नाींदेड जजल्ह्यातील या रस्त्याींची 
दरुुस्ती करून ककरींमगाव या गावासाठी रस्ता बाींधण्याबाबत व कुीं ्ुर त ेइकळी 
माळ या रस्त्याच े ननकृष् दजााचे काम करणाऱ्यावर तसेच रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नाधीन रस्त्यावर सावाजननक बाींधकाम ववभागामाफा त खड्ड े
भरण्यात येऊनसधु्दा वाळूच्या अवजड वाहतकुीमळेु रस्त े क्षनतरस्स्त होत 
आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     प्रश्नाधीन रस्त्याच्या गणुवत्तवेवर्यक दक्षता व गणुननयींत्रण 
प्रयोगशाळेच्या चाचणी अहवालातील ननषकर्ा समाधानकारक आहेत. 
ककरमगाव येथील रस्ामस्थाींनी रस्त्याच्या मागणीसाठी लोकसभा ननवडणूकीवर 
बदहषकार ्ाकण्याचा इशारा ददला होता, हे खरे आहे. तथापी, या रस्त्यावरील 
मींजुर कामाची वस्तजुस्थती सावाजननक बाींधकाम उपववभाग, दहमायतनगर 
याींनी ननदशानास आणून ददल्यानींतर रस्ामस्थाींनी मतदान केले आहे.  
(४) ककरमगाव येथील रस्त्याींचे एकूण लाींबीपकैी १.०० ककमी लाींबीच े काम 
ननववदास्तरावर आहे. उवाररत २.०० ककमी लाींबीचे काम मींजुरी, प्राधान्यक्रम व 
ननधधच्या उपलब्धतनेसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.  
 कुीं ्ूर त े इकळामाळ रस्त्याींचे काम ननकर्ानसुार करण्यात येत 
असल्याने सींबींधधत अधधका-याववरूध्द कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील मत््य व्यािसानयिाांना आधथवि मदत देण्याबाबत 
  

(५१) *  १३५६९७   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि 
मध्य) :   सन्माननीय मत््यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात यावर्ी मत्स्यदषुकाळ पडल्यामळेु माशाींच्या उत्पादनात मोठ्या 
प्रमाणात घ् झाल्यामळेु राज्यातील पारींपाररक मत्स्यव्यावसानयकाींवर आधथाक 
सींक् ओढवल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लस ींधुदगुा जजल्हयात जेलीकफशचे झालेले आक्रमण, वाई् 
हवामान आणण परप्राींतीय हायस्पीड रॉलसाकडून एलईडी पध्दतीने होणारी 
मासेमारी यामळेु जजल्ह्याच्या ककनारपट्टीवरील मासळी उत्पादनात मोठी घ् 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार लस ींधुदगुा जजल्ह्यासह सींपणूा राज्यात 
मत्स्यदषुकाळ जाहीर करून मत्स्य व्यावसानयकाींना आधथाक मदत देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर : (१) हे खरे नाही. 
 राज्याचे मागील २ वर्ााचे मत्स्योत्पादन खालील प्रमाणे आहे. 

िषव सागरी मत् ्यउत्पादन मस ांधुदगूव श्जल्हयाच े मत् ्यउत्पादन 
२०१७-१८ ४७४९९२ २०५८२ 
२०१८-१९ ४६७००० १९०५४ 

(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राष्ट्रीय फलोत्पादन वििास अमभयानातील गैरप्रिार 
  

(५२) *  १३९८४४   श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.विरेंद्र जगताप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय फलोत्पादन अलभयान (एनएचएम) मधून अनदुानाच े प्रस्ताव 
लॉ्री पध्दतीने न काढता त्यासाठी ऑनलाईन अजा करुन ऑफलाईन प्रस्ताव 
कृर्ी ववभागास सादर केल्यानींतर कागदपत्राींची तपासणी केल्यावर इरादापत्र े
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(एलओआय) देण्यापवुी कृर्ी ववभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवर मोका तपासणी 
केल्यानींतरही तपासणीची तारीख व इरादपत्र े ऑनलाईनने कळववले जात 
नसल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृर्ी ववभागाकडून इरादापत्र पाठववले जात असनू त्यात 
ताींबत्रक ननकर् नसल्यामळेु प्रत्येक मोका तपासणीत अनेक त्रू् ी काढल्या जात 
असनू, अनदुान ककती दयावे, याची लशफारस मोका पथकाकडून होत 
असल्याने, त्याची सरबराई शतेकऱ्याींनी केल्यावर अनदुान प्राप्त त होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृर्ी खात्याच्या सींकेत स्थळावर एकाजत्मक फलोत्पादन 
ववकास अलभयानासींदभाातील मागादशाक सचूना, ताींबत्रक ननकर्, पररपत्रके, 
शासकीय आदेश व ननधी वा्पाची जस्थती याबाबतची मादहती शतेकऱ्याींना 
देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अलभयानातील 
कामकाजासींदभाात शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आल,े 
(५) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधतींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयदत्त क्षीरसागर : (१) अींशत: खरे आहे. 
  (अ) मोठ्या अनदुानाच ेसवा प्रस्ताव लॉ्री पध्दतीने काढले जातात. 
  (ब) योजनेच्या मागादशाक सचूनाींनसुार प्रस्तावाला पवूासींमती देण्यापवूी 
प्रकल्प नवीन उभारणी करणार असल्याबाबतची खात्री करण्यासाठी प्रकल्प 
स्थळाची मोका तपासणी करण्यात येत.े  
  (क) मोका तपासणीची तारीख व वेळ ऑनलाईन कळववली जात नसनू ती 
सींबींधधतास क्षते्रीय कायाालयाकडून स्थाननक कमाचाऱ्याींमाफा त कळववण्यात 
येत.े  तसेच इरादा पत्र ेप्रलींबबत ठेवल्याचे ननदशानास आलेले नाही . 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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 एकाजत्मक फलोत्पादन ववकास अलभयानाच्या मागादशाक सचूना, 
ताींबत्रक ननकर् कृर्ी ववभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in तसेच 
www.mahanhm.gov.in या सींकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच शासकीय 
पररपत्रके, शासकीय आदेश, ननधी वा्पाची जस्थती याबाबत वेळोवेळी सींबींधधत 
लाभाथी शतेकरी, सींस्था व कायाालये याींना कळववण्यात येत.े 
(४), (५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांधेरी (मुांबई) येथील एमआयडीसी पररसरातील राज्य  
िामगार विमा रुग्णालयाला लागलेली आग 

(५३) *  १३५६३५   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.अममत विलासराि 
देशमखु (लातरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव मशिाजीनगर), 
डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी (मुींबई) येथील एमआयडीसी पररसरातील राज्य कामगार ववमा 
रुग्णालयाच्या इमारतीला ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
लागलेल्या आगीत ८ जणाींचा मतृ्य ू तर, १४२ हून अधधक व्यक्ती जखमी 
झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयाचे मागील दहा वर्ाापासनू दरुुस्तीचे काम सरुु 
असनु ठेकेदार कीं पनीच्या कामगाराचे एसीच्या वेजल्डींगचे काम करत असताना 
वेल्डीींगची दठणगी पडून आग लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी हॉजस्प्ल प्रशासनासह ठेकेदार कीं पनी एनबीसीसी 
ही जबाबदार असनू याप्रकरणी अनेक कामगाराींनी यापवूीही तक्रार केल्या 
असनु रुग्णालयामध्ये अजग्नशमन दलाच्या ननयमाींचे सराासपणे झालेले 
उल्लींघन याबाबत तक्रार करुनही प्रशासनाने दलुाक्ष केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, मुींबईत आगीच्या घ्ना वाढत असनू, त्यामध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर जीवीत हानी होत असताना सरुक्षचेे ननयम रुग्णालयाींकडून दलुाक्षक्षत 
करण्यात येत असनू मुींबईत अनधधकृत असलेल्या नलसांग होममध्ये कोणतीही 
अजग्नशमन यींत्रणा कायारत नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
आगीींना प्रनतबींध करण्याच्यादृष्ीने उपाययोजना करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर दघुा् नेत १३ व्यक्ती मतृ्यमूखुी पडले असनू तसेच २७ गींभीर इजा 
व १५७ ककरकोळ दखुापत झालेल्या होत्या.  
(२) हे खरे आहे. 
     शासनाने अप्त पर मखु्य सधचव, उदयोग,ऊजाा व कामगार ववभाग, 
मींत्रालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती गठीत केली आहे. सलमतीचा 
अहवाल प्रनतक्षेत आहे. तथावप, प्रथमदशानी आगीच े कारण वले्डीींग करत 
असताना तळमजल्यावरील रबरसील सादहत्यावर दठणगी पडून आग 
लागल्याचे कारण ददसनू आले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
     अजग्नशमन दल, एम.आय.डी.सी., अींधेरी याींच्या प्राथलमक 
अहवालानसुार अजग्नशमन ववभागाच्या अदयावत ननयमाींच्या अनपुालनाचा 
अभाव हे सदर घ्नेचे कारण असल्याच े ददसनू येत,े अींनतम अहवाल 
शासनाने गठीत केलेल्या सलमतीकडून  प्रनतक्षेत आहे..  
(४) हे अींशत: खरे आहे. 
(५) हे खरे आहे. 
 अींधेरी रुग्णालय हे कें द्र शासनाच्या अधधपत्याखाली राज्य कामगार 
ववमा महामींडळ, नवी ददल्ली याींच्या सननयींत्रणाखाली आहे. सदर घ्नेनींतर 
राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयामधील १२ रुग्णालयाींमध्ये प्रत्यक्ष 
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आग प्रनतबींधक उपाययोजने ववर्यी प्रात्यक्षक्षक व प्रलशक्षण घेण्यात आलेले 
आहे. सवा इमारतीींच्या प्रत्येक मजल्यावर अजग्नशमन प्रनतबींधक नळकाींडी 
बसवण्यात आली आहे. 
      शासनाने ददनाींक २७.१२.२०१८ अन्वये अप्त पर मखु्य सधचव, उदयोग, 
ऊजाा व कामगार ववभाग, मींत्रालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली अींधेरी आग 
दघुा् ने प्रकरणी सलमती स्थापन केली आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पुणे शहरात प्रसूती दरम्यान मदहलाांच्या होणाऱया मतृ्यूबाबत 
  

(५४) *  १४०७६८   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) चाकण (जज.पणेु) येथील डॉ.अरगड े रुग्णालयामध्ये प्रसतूीनींतर सपना 
सधुीर पवळे या मदहलेचा मतृ्य ू झाल्यामळेु तीन डॉक््राींवर गनु्हा दाखल 
करण्यात आला असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जनजागतृीचा अभाव, सकस आहार, उपचाराींबाबतची 
उदासीनता व रुग्णालयाींकडून उपचाराींमध्ये होणाऱ्या ददरींगाईमळेु 
प्रसतूीदरम्यान मदहलाींचे मतृ्यचूे प्रमाण वाढत असनू पणु्यामध्ये सन २०१४-१५ 
मध्ये प्रसतुीदरम्यान मतृ्यचूे प्रमाण ६६ व सन २०१८-१९ मध्ये ९४ आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन प्रसतूीदरम्यान मदहलाींच्या 
होणाऱ्या मतृ्यचू ेप्रमाण कमी करण्याबाबत व उपचारामध्ये ददरींगाई करणाऱ्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     एका खाजगी रुग्णालयातनू दसुऱ्या खाजगी रुग्णालयात सींदभीत 
केल्यावर वा्ेत मतृ्य ू झाल्या प्रकरणात चाकण पोलीस स््ेशन येथ े
दद.१०.०५.२०१९ रोजी एफआयआर क्र.०७७८ अन्वये गनु्हा दाखल झाला आहे. 
(२) पणेु जजल्हयात सन २०१४-१५ मध्ये १०४ सन २०१८-१९ मध्ये १२८ 
मातामतृ्य ू प्रसतुीपवूा व प्रसतूीपश्चात रक्तस्त्राव एक्लामशीया व जींतदूोर् 
इत्यादी कारणामळेु झाले आहेत.   
(३) जजल्हास्तरावर जजल्हा शल्यधचककत्सक याींच े अध्यक्षतखेाली तीन तज्ञ 
वदैयककय अधधकाऱ्याींची मातामतृ्य ूअन्वेर्ण सलमती स्थापन करण्यात आली 
असनू त्याचे माफा त दरमहा जजल्हयात होणारे माता मतृ्यबूाबत सखोल 
अन्वेर्ण केले जात.े 
 माता मतृ्यचूे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने खालील उपाययोजना 
केल्या आहेत.  
• गरोदरपणामध्ये लवकरात लवकर नोंदणी (१२ आठवडयाची)  
• ननयलमत पाठपरुावा करुन ककमान ४ वळेा गरोदरपणी तपासणी. 
• ववशरे् जोखमीच्या माताींचा तज्ञाींमाफा त अनतररक्त तपासणी 
• सवा प्रजननक्षम माताींना आठवडयाला एक या प्रमाणे वर्ााला ५२ लोहयकु्त 
गोळया देण्यात येतात.  
• कें द्र शासनाच्या सचुनेनसुार राज्यात दर मदहन्याच्या ९ तारखेला प्रधानमींत्री 
सरुक्षक्षत माततृ्व अलभयान राबववण्यात येत.े 
• सवा गरोदर माताींना सींस्थमेध्ये बाळींतपणासाठी प्रवतृ्त करण्यात येत.े  
• बाळींतपणानींतर गरोदर माताींना ककमान ३ ददवस आरोग्य सींस्थेसमध्ये 
वास्तव्य करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच प्रस्ततु प्रकरणी उपचार करणाऱ्या डॉक््राींवर चाकण पोलीस 
स््ेशनमध्ये दद.१०.०५.२०१९ रोजी एफआयआर क्र. ०७७८ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू पढुील कायावाही सरुु आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
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राज्यात ‘्िाईन फ्लल्यू’ आजाराला प्रनतबांध घालण्यासाठी  
उपाययोजना िरण्याबाबत 

(५५) *  १३४९३९   श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.विरेंद्र 
जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), 
श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.राहुल 
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती 
सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), डॉ.राहूल 
पाटील (परभणी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.सांजय साििारे 
(भसुािळ), श्री.प्रताप सरनाईि (ओिळा माश्जिडा), श्री.चांद्रदीप नरिे 
(िरिीर), श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
डॉ.भारती लव्हेिर (िसोिा), श्री.तिुाराम िात े (अणशुक्ती नगर), श्री.राज 
परुोदहत (िुलाबा), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे 
(नेिासा), श्रीमती मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), 
श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबरू), श्री.अब ूआजमी (मानखूदव मशिाजीनगर), श्री.सदा सरिणिर (मादहम), 
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श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), डॉ.सांजय 
रायमलुिर (मेहिर), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री.राहूल िुल 
(दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर) :  
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात १ जानेवारी त े १४ मे, २०१९ या कालावधीत १ हजार ५३६ 
रुग्णाींना स्वाईन फ्ल्यचूी बाधा झाली असनू १५६ रुग्णाींचा स्वाईन फ्ल्यनेू 
मतृ्य ूझाला असनू माहे माचा व एवप्रल या दोन मदहनाींच्या कालावधीत ८४९ 
स्वाईन फ्लचूे रुग्ण आढळून आले असनू ६१ पेक्षा जास्त रुग्णाींचा मतृ्य ू
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावाजननक आरोग्य ववभागाच्या मादहतीनसुार राज्यात 
नालशक, नागपरू, अहमदनगर, पणेु आणण कोल्हापरू मध्ये सवााधधक स्वाईन 
फ्लचूे रुग्ण आढळले असनू नालशकमध्ये १५, नागपरू १४, पणेु ६, कोल्हापरू 
व मुींबईत २, अहमदनगर मध्ये १ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय,   
(३) असल्यास, दरवर्ी माहे एवप्रल त ेमे या मदहन्यात राबववण्यात येणाऱ्या 
लसीकरण मोदहमेत गरोदर माता, मधुमेह, उच्च रक्तदाब असलले्या व्यक्ती, 
ज्येषठ नागररक, लहान मलेु व आरोग्य कमाचाऱ्याींना मोफत देण्यात येणारी 
लस उपलब्ध नसल्यामळेु स्वाईन फ्ल्यचु्या रुग्णाींना प्राण गमवावे लागले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन स्वाईन फ्ल्यचूा फैलाव होव ूनये व 
वाढत्या स्वाईन फ्ल ूआजाराला प्रनतबींध घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय हे खरे आहे. 
   १ जानेवारी त े१४ म े२०१९ या कालावधीत राज्यात स्वाईन फ्ल्यचूे १५३६ 
रुग्ण आढळले असनू १५६ रुग्णाींचा या आजाराने मतृ्य ूझाला आहे. माचा व 
एवप्रल २०१९ या दोन मदहन्याींच्या कालावधीत स्वाईन फ्ल्यचूे ९०८ रुग्ण 
आढळून आले असनू या दोन मदहन्यात ९८ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाल आहे. 
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(२) हे अींशत: खरे आहे 
 १ जानेवारी त े१४ मे २०१९ या कालावधीत नालशकमध्ये ३४, नागपरू 
व पणु्यात २१, तर कोल्हापरू मध्ये ९, मुींबईमध्ये ५ आणण अहमदनगर 
जजल्हयात १४ मतृ्य ूझाले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
     सन २०१८ मध्ये फ्ल्य ूववरोधी लस १,२८,०२६ व्यक्तीींना देण्यात आली 
होती या लसीमळेु लमळणारी प्रनतकार शक्ती ८-१२ मदहने द्कत.े 
(४) स्वाईन फ्ल्यचू्या प्रभावी प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी पढुील उपाययोजना 
राबववण्यात येतात - 
  १) फ्ल्य ूरुग्णाींचे ननयलमत सवेक्षण 
  २) फ्ल्य ूरुग्ण उपचारासाठी सवा सावाजननक आरोग्य रुग्णालयात तसेच 
     खाजगी रुग्णालयात उपचार सवुवधा 
  ३) फ्ल्य ूननदानाची सोय 
  ४) फ्ल्य ूवरील प्रभावी और्ध ऑसेल्ॅमी वरची परेुशी उपलब्धता 
  ५) गींभीर रुग्णाींसाठी व्हें्ीले्र उपचार सवुवधा 
  ६) अनतजोखमीच्या व्यक्तीना मोफत  फ्ल्य ूलसीकरण 
  ७) सरकारी व खाजगी डॉक््राींचे प्रलशक्षण 
  ८) स्वाईन  फ्ल्य ूप्रनतबींधासाठी जनतचेे ववववध माध्यमातनू प्रबोधन 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

धचपळूण ि सांगमेश्िर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील मुांबई-गोिा 
महामागावलगतच्या गािाांसाठी बायपास, भुयारीमागव,  

बॉक्स मोरी ि सश्व्हवस रोड बाांधण्याबाबत 
  

(५६) *  १४०४१७   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणाच्या कामामळेु व 
भववषयातील वाढत्या वेगवान वाहतकुीमळेु सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने महामागााच्या 
दोन्ही बाजूच्या असडु,े आगवे, कोंडमळा, खेरशते इत्यादी (ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) व आरवली (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) या गावाींमध्ये 
बायपास, भयुारीमागा, बॉक्स मोरी व दोन्ही बाजूने सजव्हास रोड होणेबाबत 
स्थाननक रस्ामस्थ व सींबधधत रस्ामपींचायतीकडून वारींवार मागणी केली जात 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनीही याबाबत मखु्य अलभयींता, राषरीय 
महामागा, महाराषर, जजल्हाधधकारी, रत्नाधगरी व सींबधीत कायाालयाींकड े
पत्रव्यवहार करून उपरोक्त गावाींच्या दठकाणी शाळा व हायस्कूल तसेच 
बाजारपेठ, शतेी, पाण्याचे स्त्रोत, रेशन दकुाने, बस थाींबे आदी नेहमीच्या 
वापराची दठकाणे असल्यामळेु याबाबत मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रस्ामस्थाींच्या व लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार उक्त 
गावाींसाठी बायपास, भयुारीमागा, बॉक्स मोरी व दोन्ही बाजूने सजव्हास रोड 
बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) राषरीय महामागा क्र.६६ च्या चौपदरीकरणाच्या मींजूर आराखडयामध्ये 
कोणतहेी बदल न करण्याचे कें द्र शासनाचे ननदेश आहेत.तथावप रस्ामस्थ व 
लोकप्रनतननधीींच्या मागणीनसुार १.वालोपे २.कोंडमळा ३. आगवे. ४. खेरशते 
यादठकाणी पादचारी भयुारी मागााचा प्रस्ताव कें द्र शासनास मींजुरीसाठी सादर 
करण्याबाबत कायावाही प्रगतीत आहे. त्यानींतर कें द्र शासनाकडून प्राप्त त होणा-
या मींजुरीनींतर/आदेशानसुार सदरबाबत पढुील कायावाही हाती घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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िळमखार (ता.धारणी, श्ज.अमरािती) येथील प्राथममि आरोग्य 

िें द्रातील िननष्ट्ठ सहायिाने िेलेल्या गैरव्यिहार 
  

(५७) *  १३७६३०   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमखार (ता.धारणी, जज.अमरावती) प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील 
िी.ववक्राींत लादे, कननषठ सहायकाने कमाचा-याींच्या ऑनलाईन वेतन देयक 
वदैयकीय अधधका-याींचे लॉधगन आईडी पासवडाचा गरैवापर करुन समुारे १७ 
लाख, ४७ हजार, ३५३ रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे सींबींधधत मखु्य कायाकारी 
अधधकारी याींच्या चौकशी अहवालावरुन स्पष् झाल े असल्याचे ददनाींक ५ 
एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार कळमखार प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील कननषठ 
सहायकावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कननषठ सहायक याींच े ववरुध्द पोलीस स््ेशन धारणी येथे कलम ४०९ 
अन्वये ददनाींक ४.४.२०१९ फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.  
त्याअनरु्ींगाने मखु्य कायाकारी अधधकारी याींनी त्याींना दद. ८.१.२०१९ रोजी 
ननलींबीत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मांगळूरपीर- अिोला या राष्ट्रीय महामागावच्या िामासाठी ननिृष्ट्ट दजावच े
सादहत्य िापरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(५८) *  १४१२९२   श्री.अममत झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम 
(सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वालशम जजल्हयामधुन जाणारा मींगरुळपीर-अकोला हा राज्य महामागा 
राषरीय महामागा म्हणुन दजोन्नत झाला असनू या राषरीय महामागााच्या 
सधुारणेसाठी १३२ को्ी रुपये खचा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामागााचे रुीं दीकरण व मजबतुीकरणाच्या कामासाठी 
सींबींधधत ववभाग नाकारलेला मरुुम, ्ोळ गो्याचा वापर करीत असनु 
महामागाावर पाडीताड फा्याजवळ कोणतहेी खोदकाम न करता केवळ 
काळया मातीवर मरुुम ्ाकून दबाई करून गरैव्यवहार करीत असल्याच े
ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या रस्त्यासाठी ननकृष् दजााचे सादहत्य 
वापरणाऱ्या कीं त्रा्दारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
   सदर महामागााच्या पाडीताड फा्याजवळ अजस्तत्वातील भपूातळी मध्ये 
६० सें.मी. उींचीचे खोदकाम करुन काळी माती काढून ्ाकण्यात आली आहे. 
तसेच सदर कामाकररता आणलेल्या मरुुमामधील ववदहत ववननदेशातील 
आकारमानापेक्षा मोठे आढळलेले गो्े दबाई पवूी काढून ्ाकून त्यानींतरच 
रस्ता भरावाची पाणी ्ाकून दबाई करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
जत (श्ज.साांगली) येथील तहसील ि प्राांताधधिारी िायावलयात बनािट 

पाित्याांच्या (चालान) आधारे िेलेला गैरव्यिहार 
  

(५९) *  १३५१९३   अडॅ.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जत (जज.साींगली) येथील तहसील व प्राींताधधकारी कायाालयातील 
कमाचाऱ्याींनी अवधै वाळू वाहतकुीच्या दींडाच्या बनाव् पावत्या दाखवनू २२ 
लाख ५० हजार रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीरपणे वाळू आणण अन्य गौण खननजाींची वाहतकू 
करणाऱ्याींची वाहने जप्त त करून बनाव् चलनाच्या आधारे त्याींच्याकडून 
रक्कम जमा करून सदर गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून उक्त कायाालयातील सींबींधधत दोर्ी 
कमाचारी व इतर सींबींधधताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१), (२) व (३) जत, जज.साींगली येथील उपववभागीय 
अधधकारी कायाालय व तहलसलदार कायाालय येथील कमाचाऱ्याींचा  अवधै वाळू 
वाहतकूीच्या दींडाच्या रुपये २७.४० लक्ष इतक्या रक्कमचे्या बनाव् चलनाींच्या 
गरैव्यवहार प्रकरणी सहभाग असल्याचे प्रथम दशानी  ननदशानास आल ेआहे.  
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     या प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी, जत व तहलसलदार कायाालय, जत 
याींचे कायाालयातील प्रथम दशानी दोर्ी आढळून आलेल्या ८ कमाचाऱ्याींववरुध्द 
ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत असनू त्यापकैी २ कमाचाऱ्याींना दद.१०/६/२०१९ 
रोजी ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच सींबींधधत वाहनधारकाींववरुध्द जत 
पोलीस ठाणे व उमदी पोलीस ठाणे (जज.साींगली) येथ ेगनु्हे दाखल करण्यात 
आले असनू प्रकरण पोलीस तपासावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
आटपाडी (श्ज.साांगली) तालुक्यातील रब्बी हांगामातील वपिे ि डामळांब 

या फळ वपिाांसाठी वपि विमा मांजूर िरण्याबाबत 
  

(६०) *  १३८०५९   श्री.अननल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी (जज.साींगली) तालकु्यातील खररपाच्या २६ गावाींसाठी खरीप वपके 
आणण बहुवावर्ाक वपकाींसाठी पीक ववमा जादहर करण्यात आला असनु 
रब्बीच्या ३४ गावाींतील रब्बी वपके आणण डालळींबासाठी ववमा जाहीर करण्यात 
आला नसल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रब्बीच्या ३४ गावाींतील रब्बी वपके आणण डालळींबासाठी ववमा 
जाहीर करण्यास ववलींब होत असल्याने शतेकरी धचींतारस्स्त झाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी  केली आहे काय,चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार आ्पाडी तालकु्यातील रब्बीच्या ३४ गावाींतील रब्बी 
वपके आणण डालळींबासाठी ववमा जाहीर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही. 
     प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनेंतगात रब्बी हींगाम २०१८-१९ मधील ववमा 
नकुसान भरपाई अदयाप ननजश्चत करण्यात आलेली नाही. तसेच पनुराधचत 
हवामानावर आधारीत फळपीक ववमा योजना आींबीया बहार २०१८-१९ ची 
नकुसान भरपाई ननजश्चत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
सायन-पनिेल महामागाविर तुभे ते खारघर दरम्यान सहा किमी लाांबीचा 

बोगदा बाांधनू आठपदरी र्ता तयार िरण्याबाबत 
  

(६१) *  १३६१३९   श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.भा्िर जाधि (गहुागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील अींतगात वाहतकुीमळेु शीव-पनवेल महामागाावर होणारी 
वाहतकुीची कोंडी दरू करण्यासाठी तभेु त े खारघर दरम्यान सहा ककमी 
लाींबीचा बोगदा बाींधून आठपदरी रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार 
करण्याच े ननदेश मा. मखु्यमींत्री याींनी पायाभतु सवुवधा सलमतीच्या बठैकीत 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींच्या ननदेशानसुार प्रस्ताव तयार करण्यात  
आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने शीव-पनवेल महामागाावर तभेु त े
खारघर दरम्यान सहा ककमी लाींबीचा बोगदा बाींधून आठपदरी रस्ता तयार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक २९.०८.२०१८ रोजी झालेल्या मींबत्रमींडळ पायाभतू सवुवधा 
सलमतीतील ननदेशानसुार ददनाींक ०१.१०.२०१८ रोजीच्या शासन ननणाया व्दारे 
सायन पनवेल या रस्त्यावरील वाहतकु कोंडी सोडववण्यासाठी पयााय म्हणून 
तभेु त े खारघर बोगदयाच्या प्रकल्पाबाबत महाराषर राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळ याींनी ससुाध्यता तपासावी. लसडको आणण एम.आय.डी.सी. याींनी या 
प्रकल्पात महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळ याींच्यासोबत सहभागी होऊन 
या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जलमनीच्या उपलब्धतबेाबत व प्रकल्पासाठी 
लागणाऱ्या भाग ववत्तीय सहाय्य करावे. असे ननदेश ददले आहेत. त्यास 
अनसुरुन सदया सदर बोगदा व जोड रस्त्याच्या प्रकल्पाची पवूा ससुाध्यता 
(Prefeasibility) तपासण्याचे काम प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

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

सुिापूर-नेरे (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) या र्त्यािरील अनतक्रमण 
ननष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(६२) *  १३५०६१   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सकुापरू-नेरे (ता.पनवेल, जज.रायगड) या सावाजननक बाींधकाम ववभागाच्या 
अखत्याररतील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूींना अधधकाऱ्याींच्या दलुाक्षामळेु गॅरेज, 
फेरीवाल,े खादय पदाथाांची दकुाने, हातगाडया, फनीचरची दकुाने याींनी मोठ्या 
प्रमाणात अनतक्रमण केले असनु त्यामळेु दररोज वाहतकू कोंडी होऊन 
नागररकाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, चौकशीनसुार सकुापरू-नेरे या रस्त्यावरील अनतक्रमण 
ननषकालसत करून याकड े दलुाक्ष करणाऱ्या सींबींधधत अधधका-याींवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पनवेल नेरे मालडुींगे या राज्यमागा क्र. १०३ चा सकुापरू-नेरे हा भाग 
असनू या रस्त्यावर प्रामखु्याने आदई सका ल त े धचपळे फा्ा या लाींबीमध्ये 
अनतक्रमणे आहेत. 
(२), (३) व (४) सदर अनतक्रमणे ह्ववण्यासाठी अनतक्रमण धारकाींना दद. 
१८.०१.२०१७ रोजी अनाधधकृत केलेले बाींधकाम काढण्याबाबत क्षेत्रीय 
कायाालयाने अनतक्रमण धारकाींना नो्ीस बजावनू अनतक्रमणे अींशत: 
काढण्यात आली आहेत. उवारीत लाींबीतील अनतक्रमणे पोललस सींरक्षणात 
काढण्याच ेननयोजन आहे. 

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

पालघर ि डहाणू (श्ज.पालघर) तालुक्यात बनािट औषधे  
शतेिऱयाांना वििण्यात येत असल्याबाबत 

  

(६३) *  १३९०२२   श्री.रुपेश म् हात्र े(मभिांडी पिूव), श्री.पा्िल धनारे (डहाणू), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर व डहाणू (जज.पालघर) तालकु्यात बागायती शतेी करणाऱ्या 
शतेकऱ्याींना खत े व और्धे ववके्रत े हे जैववक और्धाींच्या नावाखाली बोगस 
और्धे ववकत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने बोगस और्ध ववके्रत्याींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



  80 

डॉ. अननल बोंड े: (१) नाही. 
(२) व (३) कृवर् ननववषठाींच ेववक्री सींबींधी ददनाींक १३/०४/२०१९ रोजीच्या दैननक 
पणु्यनगरी मध्ये बोगस जवैवक खत े व और्धाींच्या नावाखाली शतेकऱ्याींची 
फसवणूक अशा आशयाचे वतृ्त प्रलसध्द झाले. त्याअनरु्ींगाने ७ गणुननयींत्रण 
ननररक्षकाींमाफा त पालघर व डहाणू तालकु्यातील १३ कृवर् सेवा कें द्राची 
तपासणी करण्यात आली. तथावप, वतृ्तपत्रातील बातमीच्या अनरु्ींगाने 
तपासणीत या कृवर् ननववषठा ववक्री कें द्रात बोगस ववक्री सींबींधातील कुठलीही 
बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाणगाांि पाटेपाडा ते िाणगाांि (ता.डहाणू, श्ज.पालघर)  
या र्त्याच्या बाांधिामाबाबत 

(६४) *  १३७७५४   श्री.अममत घोडा (पालघर) :   सन्माननीय सािवजननि 
बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वाणगाींव (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथील रस्ामपींचायत हददीतील वाणगाींव 
पा्ेपाडा त ेवाणगाींव या बायपास रस्त्याची काम ेही ननयमबाहय सीआरझेड 
प्रनतबींधधत क्षते्रात करून ठेकेदाराने कें द्र शासनाच्या डहाणू नोद्कफकेशन १९९१ 
मधील तरतदुीींचा आणण जलमन महसलू कायदयातील तरतदुीींचा भींग केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रस्ता बाींधण्यासाठी सावाजननक बाींधकाम ववभाग, 
जव्हार, याींनी रुपये २१,२८,६७२/- रकमचेी  ननववदा मींजूर केली होती परींत ु
ननयोजजत दठकाणी रस्ता न बाींधता अन्यत्र बाींधून ननधीचा गरैवापर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीनसुार ननयोजजत दठकाणी रस्ता न बाींधता अन्यत्र 
रस्ता बाींधणाऱ्या सींबींधधत ठेकेदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्नाींककत पा्ेपाडा त ेवाणगाींव रस्त्यावर कक.मी. ०/०० त े०/४५० मध्ये 
अजस्तत्वातील कच्च्या रस्त्याच्या भरावाची उींची वाढवनू खडीकरण केलेले 
असनू मींजूर दठकाणीच काम करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मदहपाळगड (श्ज.िोल्हापूर) या गािाची महसुली  
अमभलेखात नोंद घेण्याबाबत 

  

(६५) *  १३७१००   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील मदहपाळगड ककल्ल्यावर १५०० नागररक राहत 
असतानाही या गावाची शासनाकड े नोंद नसल्यामळेु सदर गाव शासनाच्या 
सवा योजनाींपासनू वींधचत राहत असल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे २०० हेक््र पररसरात मदहपाळगड गाव ववस्तारलेल े
असनू या गावाचा लस्ीसव्हे नकाशा ककीं वा गावठाण वस्तीचा सातबारा तसेच 
शतेीचा सातबारा याची नोंद नसल्यामळेु तथेील नागरीकाींना अनेक अडचणीींचा 
सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गावातील शतेकऱ्याींचा सातबारा व लस्ी सव्हे नकाशा 
तयार करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.महसलू मींत्री तथा 
पालकमींत्री, कोल्हापरू याींच्याकड े ददनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या मागणीच्या अनरु्ींगाने उक्त गावातील शतेकऱ्याींचा 
सातबारा व लस्ी सव्हे नकाशा तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) कोल्हापरू जजल्ह्यातील मदहपाळगड हे गाव मळू 
चींदगड तालकु्यातील सुींडी या गावापकैी असनू दद. ०१/०७/१९७६ च्या शासन 
अधधसचूनेव्दारे तसेच जजल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींच्या दद. १७/०७/१९७८ च्या 
आदेशान्वये स्वतींत्र महसलूी गाींव म्हणून अजस्तवात आलेले आहे, 
(२) मौजे मदहपाळगड जुना स. नीं. १/१ ला नववन ग. नीं. २ असनू क्षेत्र १३६ 
हे. ९८ आर असनू गा. न. नीं. ७/१२ या अधधकार अलभलेखात धारक सदरी 
“महाराषर शासन वने” अशी नोंद असनू सदर क्षेत्रातच मदहपाळगड ककल्ला व 
नागरी वस्ती येत.े  गा. न. नीं. ७/१२ या अधधकार अलभलेखात धारक सदरी 
“महाराषर शासन वने” अशी नोंद असल्यामळेु नगर भमूापनाची कायाावही 
करता आलेली नाही. 
(३) व (४) होय. 
     या सींदभाातील स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे दद. २९/११/२०१८ चे ननवेदन 
प्राप्त त झाले आहे.  
     उक्त गावातील रदहवाशाींसाठी अधधकार अलभलखे तयार करण्याकामी 
वन ववभागाशी ववचार ववननमय करून उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत 
आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात मदहलाांची घरी प्रसूती होण्याच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
  

(६६) *  १३७६२२   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.विश्िश्जत िदम 
(पलसू िडगेाि), श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्ि)े, अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतिसा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.प्रिाश फातपेिर 
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(चेंबरू) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ त े२० फेब्रवुारी, २०१९ या कालावधीत 
समुारे ११ हजार ९५० मदहलाींची प्रसतूी घरीच झाल्याची बाब आरोग्य 
ववभागाच्या माहे एवप्रल, २०१९ च्या पदहल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या 
नोंदीवरुन ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील २६ महापाललकाींमध्येही एकूण २२२३ 
मदहलाींची प्रसतूी घरीच झाली असल्याची नोंद असनु नींदरुबार, अमरावती व 
गडधचरोली या जजल्ह्यात मदहलाींची घरी प्रसतूी होण्याची आकडवेारी जास्त व 
लक्षणीय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य व कें द्र शासनाकडून ववववध योजनाींदवारे कोट्यावधी 
रुपये खचा करण्यात येत असतानाही रुग्णालयाऐवजी घरीच प्रसतूी होण्याच्या 
प्रमाणात वाढ होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबतचा आढावा घेवनू मदहलाींची प्रसतूी रुग्णालयातच 
व्हावी यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) राज्य व कें द्र शासनामाफा त राबववण्यात येणाऱ्या ववववध उपाययोजनाींमळेु 
मागील ३ वर्ाात घरी झालेल्या प्रसतुीच्या सींख्येत लक्षणीय घ् झालेली 
आहे.  
i. राज्यात होणाऱ्या एकुण प्रसतुीींपकैी ९९ ्क्के प्रसतूी हया सींस्थात्मक 
प्रसतूी तर १% प्रसतुी हया घरी होणाऱ्या प्रसतूी आहेत.  
ii. राज्यातील अनतदगुाम आददवासी बहुल जजल्हयाींमध्ये घरी होणाऱ्या प्रसतूीच े
प्रमाण जास्त आहे. त्याची कारणे खालील प्रमाणे - 
• आददवासीींच्या रुढी आणण परींपरा 
• दळणवळणाची सोय कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे.  
• मोबाईल कनेक््ीवी्ी कमी असल्याने लाभाथींना आरोग्य सींस्थेशी सींपका  
करण्यास अडचणी ननमााण होतात. 
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(४) राज्यात होणाऱ्या एकुण प्रसतुीींपकैी घरी होणाऱ्या प्रसतुीचे प्रमाण अत्यल्प 
आहे. सदर प्रसतुी सींस्थेत करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात येत 
आहे.  
सवा गरोदर माताींचे अपेक्षक्षत प्रसतूीचा ददनाींक व अपेक्षक्षत प्रसतूीच े दठकाण 
याचे सींननयींत्रण करण्यात येत.े  
   i. जननी लशश ु सरुक्षा कायाक्रम अींतगात मोफत वाहतकु सेवेअींतगात 
लाभाथींना १०२ व १०८ क्रमाींकावर फोन करण्याची सवुवधा उपलब्ध केली 
आहे. या सवुवधेनसुार फोन केल्यास लाभाथीस वाहनाची सोय उपलब्ध होत.े 
   ii. गरोदर मातचेी प्रसतूीपवुा, प्रसतूीदरम्यान व प्रसतूी पश्चात ६ 
आठवडयापयांत मोफत तपासणी केली जात.े तसेच एका वर्ाापयांतच्या आजारी 
बालकाचेदेखील मोफत ननदान केले जात.े 
   iii. घरी बाळींतपण होणाऱ्या मातलेा सींस्थेमध्ये प्रसतूी करण्यास प्रोत्साहीत 
केल्यास प्रनत लाभाथी रु.४००/- याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक भत्ता दाईस ददला 
जातो. 
   iv. जननी सरुक्षा योजने अींतगात अनसुधूचत जाती अनसुधूचत जमाती व 
दाररद्रय रेर्खेालील प्रवगाातील गभावती लाभाथींना शासकीय अथवा शासन 
मान्य सींस्थेत प्रसतूी झाल्यास आधथाक लाभ देण्यात येतो. 
   v. आददवासी पाडयाींमध्ये डोंगराळ भाग असनू अवघड रस्त े असल्याने 
गभावती मदहलाींना प्रसतुीसाठी आरोग्य सींस्थेत पोहोचणे अडचणीचे होव ूनये 
म्हणून ९ आददवासी जजल्हयाींमध्ये “माहेरघर” योजनेदवारे सवाकर् सेवा 
उपलब्ध केली आहे. या सेवेनसुार गभावती मदहलेस प्रसतूीपवूा ४ त े५ ददवस 
अगोदर या माहेरघर मध्ये राहता येत.े जेणे करुन आरोग्य सींस्थेत तात्काळ 
पोचणे सलुभ होत.े 
   vi सींपका  तु् णा या गावाींसाठी बेली बब्रजेस व फू् ओव्हर बब्रजेस ची 
बाींधणी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
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पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागावच्या सहापदरीिरणाच्या िामातील 
नसरापूर ि चलेाडी भागातील मभांतीच ेिाम  

ननिृष्ट्ट दजावच ेसुरु असल्याबाबत 
(६७) *  १३६७०१   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु-सातारा राषरीय महामागााच्या सहापदरीकरणाच्या कामातील नसरापरू 
व चेलाडी भागातील रस्त्यावरील लभींतीच ेकाम ननकृष् दजााचे होत असल्याच े
माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नसरापरू येथील चेलाडी फाट्यावर गत सहा मदहन्याींपासनू 
उड्डाणपलुाच े बाींधकाम सरुु असनू या कामामध्ये पणेु-सातारा बाजूच्या 
महामागाावरील पलुाची लभ ींत ननकृष् दजााची बाींधल्याने लभ ींत कुमकुवत झाली 
असनू अनेक दठकाणी तड ेगेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या लभ ींती लगत दोन्ही बाजूने राषरीय महामागाावरील 
अवजड वाहनाींची सींख्या मोठी असल्याने भववषयात मोठी दघुा् ना घडण्याची 
शक्यता ननमााण झाली असनू सींबींधधताींकडून याकड ेदलुाक्ष करण्यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून सदर लभींतीचे काम गणुवत्तापणूा करुन 
ननकृष् दजााचे काम करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
 सदर काम कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागा 
प्राधधकरणामाफा त हाती घेण्यात आले असनू त्याींनी प्रस्ततु बाब खरी 
नसल्याचे कळववले आहे. 
(२) हे खरे नसनू नसरापरू येथील चेलाडी फा्यावरील उड्डाणपलूाच्या 
ॲप्रोचच्या लभ ींतीचे काम ववदहत ववननदेशानसुार करण्यात येत आहे. तसेच  
सदर लभींतीला तड े गेल्याचे पाहणीअींती ददसनू आलेले नाही, असे प्रकल्प 
सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण, पणेु याींनी कळववले आहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
 सदर दठकाणी बाींधण्यात आलेल्या लभ ींतीमळेु (RE Wall) भववषयात 
मोठी दघुा् ना/अपघात घडण्याची शक्यता नसल्याचे प्रकल्प सींचालक,भारतीय 
राषरीय राजमागा प्राधधकरण,पणेु याींनी कळववले आहे. 
(४) सदर काम ववदहत ववननदेशानसुार करण्यात येत असल्याने कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही, असे प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय 
राजमागा प्राधधकरण,पणेु याींनी कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बुलढाणा तालुक्यात शांभर खाटाांच ेमदहला ि बाल रुग्णालय सुरु 
िरण्यासह मोताळा तालुक्यातील ५० खाटाांच्या  

रुग्णालयाच ेशे्रणीिधवन िरण्याबाबत 
  

(६८) *  १३५६४४   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बलुढाणा तालकु्यातील १०० खा्ाींचे मदहला व बाल रुग्णालय इमारतीच े
बाींधकाम पणूा झाले असनू कमाचारी आकृतीबींध सदु्धा मींजूर झाला असनुही 
सदर रुग्णालय सरुु झाले नसल्याचे ददनाींक ३१ माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मोताळा (जज.बलुढाणा) तालकु्यात ३० खा्ाींचे रस्ामीण रुग्णालय 
कायााजन्वत असनू सदर रुग्णालय ५० खा्ाींच्या रुग्णालयाच े िेणीवधान 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव आरोग्य सींस्थाींच्या बहृत आराखड्यात सधुाररत 
करताना ववचारात घेण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, बलुढाणा तालकु्यातील शींभर खा्ाींचे मदहला व बाल रुग्णालय 
सरुु करण्यासह मोताळा तालकु्यात ५० खा्ाींच्या रुग्णालयाच े िेणीवधान 
करण्याबाबत कोणती  कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) बलुढाणा येथील १०० खा्ाींच्या मदहला व बाल रुग्णालयाच्या 
इमारतीचे बाींधकाम पणूा झाले असनू ववदयतुीकरण व पाणीपरुवठा 
पाईपलाईनचे काम अींनतम ्प्त प्त यात आहे. याबाबत बाींधकाम ववभागाकड े
पाठपरुावा सरुु आहे. 
     सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधारीत बहृत आराखडा तयार करण्याची 
कायावाही सींचालनालयस्तरावर सरुु असनू रस्ामीण रुग्णालय, मोताळा चे ५० 
खा्ाच्या उपजजल्हा रुग्णालयामध्ये िेणीवधान करण्याबाबत ननकर्ानसुार जोड 
बहृत आराखडयामध्ये समाववष् करण्याची कायावाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अांधेरी (मुांबई) येथील सिे नां. १०५, न.भू.क्र.२११ प.ैएस.एस.१० या 
जागेचा झालेला गैरव्यिहार 

  

(६९) *  १३८३७७   श्री.मधुिरराि चव्हाण (तळुजापरू), श्री.राजेश िाशीिार 
(सािोली), श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी (मुींबई) येथील सवे नीं. १०५, न.भ.ूक्र.२११ प.ैएस.एस.१० धगल्ब ा् 
दहल या जागेतील बॉम्बे कन्स्रक्शन कापोरेशन कीं पनीस भाडपेट्टयाने मींजूर 
केलेल्या ७६५०० चौ.वार जलमनीबाबत झालले्या गरैव्यवहाराची चौकशी करुन 
दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबतचे ननवेदन अध्यक्ष, लाईफ ॲण्ड लाई् सींस्था 
याींनी मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक २६ माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू जलमनीचा भाड े करार (ललज) सींपषु्ात आल्यानींतर 
मदुतवाढ देण्याबाबतची ववनींती जजल्हाधधकारी याींनी फे्ाळल्यानींतर सदर 
जमीन शासनाने ताब्यात घेण्याऐवजी तहलसलदार याींनी उक्त जलमनीस कुीं पण 
घालण्याची परवानगी सींबींधधतास ददली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर जमीन ज्या मळु मालकाने भाडपेट्टयावर घेतली 
त्याींच्याशी कोणताही सींबींध नसताना अल्पेश अजमेरा याींनी त्याच नावाची 
कीं पनी तयार करुन व अधधकाऱ्याींशी सींगनमत करुन कोणताही परुावा, 
वारसदार नसताना जमीन हडप करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयाींची 
फसवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करून सदर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत 
तसेच सींबींधधत दोर्ीींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) मौजे अींधेरी, ता.अींधेरी, जज.मुींबई उपनगर 
येथील सवे नीं. १०५अ, न.भ.ूक्र.२११ प.ै,एस.एस.१० धगल्ब ा् दहल क्षते्र ७६५० 
चौ.वार. (६३९६.३२ चौ.मी.) या मे. बॉम्बे कन्स्रक्शन कापोरेशन कीं पनीस 
प्रदान केलेल्या जलमनीबाबत झालले्या गरैव्यवहाराची चौकशी करून दोर्ीींवर 
कारवाई करण्यासींदभाात मा. मखु्यमींत्री महोदयाींना दद. २६/०३/२०१९ रोजी 
ललहीलेले पत्र  मखु्यमींत्री सधचवालयात अथवा या ववभागात प्राप्त त झाल्याच े
आढळून येत नाही. तथावप, या सींदभाात मा. मखु्यमींत्री महोदयाींना उद्देशनु 
यापवूी  लाईफ इन लाई् या सींस्थेने ललदहलेले पत्र जजल्हाधधकारी मुींबई 
उपनगर याींना दद. १४/०८/२०१७ रोजी प्राप्त त झाले होत.े  
     मौजे अींधेरी येथील उक्त नमदू जमीन मे. बॉम्बे कन्स्रक्शन 
कापोरेशन कीं पनीस दद. ०१/०८/१९४३ पासनू १७ वर्ााच्या कालावधीसाठी क्रशर 
उभारणे, खाणीतनू काढलेल्या गौण खननजाचा साठा केणे व कामगाराींसाठी 
झोपड्या बाींधणे इत्यादी प्रयोजनासाठी ठराववक अ्ी व शतीवर भाडपेट्टयाने 
देण्यात आली होती. सदर भाडपेट्टय्ाची मदुत दद. ३१/०७/१९६० साली सींपषु्ात 
आली असनू, ही मदुत पढेु १५ वर्ाांनी वाढवनू लमळण्याबाबत सींस्थेने ववनींती 
केली होती.  तसेच, सदर कीं पनीने  जलमनीचे अनतक्रमणपासनू सींरक्षण व्हावे 
म्हणून  जलमनीसभोवार आवार लभ ींत बाींधण्याकरीता त्याींच्या दद. २९/०३/१९९६ 
च्या पत्रान्वये परवानगी माधगतली. त्यानसुार, जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी दद. ०३/०४/१९९६ रोजीच्या पत्रान्वये तात्परुत े तारेचे कुीं पण घालण्यास 
परवानगी ददली होती. तसेच सदर परवानगीव्दारे कीं पनीस कोणत्याही प्रकारचा 
हक्क प्राप्त त होणार नाही असे देखील स्पष् करण्यात आले होत.े 
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(३) व (४) िी अल्पेश अजमेरा याींच्या अजाावरून मे. बॉम्बे कन्स्रक्शन 
कापोरेशन कीं पनीच्या नाव े उक्त भाडपेट्टयाच े नतुनीकरण दद. ३१/१२/२०२८ 
पयांत तत्का. जजल्हाधधकारी याींनी दद. २७/०७/२००४ च्या आदेशान्वये केल े
आहे. सदर आदेशास तत्कालीन मा. मींत्री (महसलू) याींनी दद. ३१/०७/२००७ 
रोजीच्या अधान्यायीक आदेशान्वये मान्यता ददलेली आहे. तदनींतर 
जजल्हाधधकारी याींच्या दद.२७/०४/२०१२ रोजीच्या आदेशान्वये अनजजात 
उत्पन्नाची रक्कम वसलू करून मे. दशान डवे्हलपसा प्रा. लल. याींचकेड ेसदर 
भाडपेट्टयाचे हस्ताींतरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रश्नाधीन 
जलमनीवर मे. दशान डवे्हलपसा प्रा. लल. करीत असलेल्या बाींधकामास 
जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी दद. १६/०१/२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये 
स्थधगती  ददली होती. त्यावर मे. दशान डवे्हलपसा प्रा. लल. याींनी दाखल 
केलेल्या पनुररक्षण अजाावर मा. राज्यमींत्री (महसलू) याींनी सनुावणीअींती दद. 
२८/०९/२०१६ रोजी आदेश पाररत  करून पनुरीक्षण अजा मींजूर केला. या 
आदेशाववरोधात मा.उच्च न्यायालयात दाखल याधचकेमध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने दद. २४/०४/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये ननदेलशत केल्याप्रमाणे 
मा.मींत्री (महसलू) याींनी पनुववालोकन  प्रकरणी सनुावणी घेऊन 
दद.३१/०१/२०१९ रोजी आदेश पाररत केले असनू मा.राज्यमींत्री (महसलू) याींच े
ददनाींक २८/०९/२०१६ च े आदेश रद्द केल े आहेत. तसेच,सदर आदेशान्वये 
प्रश्नाधधन जलमनीच्या भाडपेट्टा नतुननकरणाच्या आदेशाबाबत जजल्हाधधकारी 
मुींबई उपनगर याींनी चाचणी न्यायालय या नात्याने दहतसींबींधीताींना नसैगीक 
न्याय तत्वानसुार सींधी देऊन भाडपेट्याबाबत परुावे प्राप्त त करून घेऊन उधचत 
आदेश पाररत करावेत अस ेआदेलशत केल ेआहे.  त्यानरु्ींगाने जजल्हाधधकारी 
स्तरावर कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोल्हापूर श्जल्हयात रुग्णालयाांनी महात्मा फुले  

जनआरोग्य योजनेत िेलेला गैरप्रिार 
(७०) *  १४१३३३   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :    सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) कोल्हापरू जजल्हयातील रुग्णालयाींनी गरीब रुग्णाींकररता असलेल्या 
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा गरैफायदा घेवनु रुग्णाींकडून जादा रक्कम 
वसलू करणे, उपचार देण्यास नकार देणे, प्रत्यक्ष खचाापेक्षा जास्त बबल े
दशावनू अनदुान घेणे अशा अनेक तक्रारी आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राप्त त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने जजल्हयातील रुग्णालयाींची 
तपासणी शासनाकडून करण्यात आली आहे काय व त्यानसुार तपासणीत 
दोर्ी आढळून आलेल्या रुग्णालयाींची नावे काय आहेत, 
(३) असल्यास, दोर्ी आढळून आलेल्या रुग्णालयाींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेंतगात 
कोल्हापरु जजल्हयामध्ये एकुण ११२६ तक्रारी प्राप्त त झालेल्या आहेत. त्यापकैी 
९५५ तक्रारीींच ेननराकरण करण्यात आले आहेत.  एकुण १७१ तक्रारी प्रलींबबत 
आहेत. 
     सदर तक्रारीींपकैी रुग्णाींकडुन जादा रक्कम वसलु करण्याबाबतच्या १०७५ 
तक्रारीपकैी ९२० तक्रारीींच े ननराकरण करण्यात आले असनू १५५ तक्रारी 
प्रलींबबत आहेत. उपचारास नकार देण्याबाबतच्या ३३ तक्रारी पकैी १८ तक्रारीच े
ननराकरण करण्यात आले असनू १५ तक्रारी प्रलींबबत आहेत. 
(२) प्राप्त त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने जजल्हयातील रुग्णालयाींची तपासणी 
शासनाकडुन करण्यात आली असनू आतापयांत १५ रुग्णालये ननलींबबत तर १६ 
रुग्णालयाींच ेअींधगकरण रद्द करण्यात आले आहे. 
(३) महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेंतगात योजनेचा लाभ न 
देणाऱ्या अींगीकृत रुग्णालयावर ननलींबाची ककीं वा अींगीकरण रद्द करण्याची 
कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच अनतरीक्त पसैे घेतल्याच्या तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने रुग्णाींना पसैे परत करुन तक्रारीचे ननराकरण करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खाजगी रुग्णालयाांनी रुग्णाांची विना परिानगी  
‘श्क्लननिल रायल’ घेतल्याबाबत 

  

(७१) *  १३६३७०   श्री.सनुनल प्रभ ू (ददांडोशी) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परदेशातील मोठ्या खाजगी कीं पन्याींनी और्धे व सौंदया प्रसाधने 
कायदयातील ननयमाींचे उल्लींघन करुन राज्यातील ववववध खाजगी 
रुग्णालयाींमधील रुग्णाींची परवानगी न घेवनु घेतलेल्या ‘जक्लननकल रायल’ 
(और्धाींचे पररणाम तपासणी चाचण्या) मध्ये मागील १४ वर्ाापासनू त े
अदयापपयांत समुारे ५ हजार रुग्णाींचा बळी जावनु २० हजाराींहून अधधक 
रुग्णाींना ववववध शारररीक समस्याींना समोरे जाव ेलागत असल्याचे  ददनाींक 
२१ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याचे 
ननषकर्ा काय आहेत, त्यानसुार ककती व कोणत्या कीं पन्याींनी रुग्णाींवर 
‘जक्लननकल रायल’ अींतगात चाचणी केली असल्याचे ननषपन्न झाल ेआहे, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने ‘जक्लननकल रायल’ अींतगात चाचणी 
करुन मतृ पावलेल्या रुग्णाींच्या कु्ुींबबयाींना व दषुपररणामास सामोरे जात 
असलेल्या रुग्णाींना सींबींधधत कीं पन्याकडून नकुसान भरपाई देण्यासह सींबींधधत 
दोर्ी कीं पन्याींववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) रुग्णाींवर और्धाींचे पररणाम तपासणी चाचण्या 
(जक्लननकल रायल) वर ननयींत्रण व अींमलबजावणी कें द्र शासनाच्या आरोग्य 
मींत्रालयाच्या कें द्रीय और्ध प्रमाण ननयींत्रण सींघ्ना माफा त केले जात.े सबब, 
ही बाब कें द्र शासनाच्या अखत्याररत आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील िुष्ट्ठरुग्णाांच्या पुनिवसनासाठी सिविष  
योजना तयार िरण्याबाबत 

  

(७२) *  १३६३६४   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.राज ु
तोडसाम (अणी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवेक्षणात दोन लाख ७६ हजार ७०७ सींशनयत कुषठरुग्ण 
असनू त्यापकैी दोन लाख ६५ हजार ६४७ जणाींची तपासणी करण्यात आली, 
त्यात प्रत्यक्षात पाच हजार २६८ जणाींना कुषठरोग झाला असल्याच े माहे 
फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवोच्च न्यायालयाने सन २०१८ मध्ये कुषठरूग्णाींच्या 
पनुवासनासाठी सवाकश योजना तयार करून अींमलबजावणी करण्यास 
शासनाला आदेश ददले असतानाही राज्यातील अनेक कुषठरूग्णाींना शासनाच्या 
ववववध योजनाींपासनू वींधचत रहावे लागत असनू कुषठरूग्णाींच्या पनुवासनाचा 
प्रश्न अदयाप प्रलींबबत असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४)  असल्यास, त्यानसुार कुषठरूग्णाींच्या पनुवासनासाठी सवाकर् योजना 
तयार करण्याबाबत व कुषठरोगावर प्रनतबींधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील सवा जजल्हयाींमध्ये दद.२४.०९.२०१८ त े दद.०९.१०.२०१८ या 
कालावधीत कुषठरुग्ण शोध मोदहम राबववण्यात आली. यामध्ये रस्ामीण 
भागातील सवा लोकसींख्या व शहरी भागातील ननवडक लोकसींख्या (३०%) १ 
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परुुर् स्वयींसेवक व १ आशा स्वयींसेवक याींचेकडून सव्हे करण्यात आला 
आहे.  या सवेक्षणामध्ये ५२६८ नवीन कुषठरुग्ण माहे ऑक््ोंबर २०१८ अखेर 
शोधुन और्धोपचाराखाली आणण्यात आले. 
(२) हे खरे नाही. 
     मा.सवोच्च न्यायालयाच्या याधचका क्र.११५१/२०१७ ददलेल्या 
ननदेशानसुार कुषठरुग्णाींना समाजाच्या मखु्य प्रवाहात आणण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे कायावाही करण्यात आलेली आहे. 
• कुषठरोगा ववर्यी जनजागतृी करुन कुषठरोग पणुापणे बरा होतो व हा 
आजार कमी प्रमाणात सींसगाजन्य आहे. याची प्रलसध्दी कुषठरोग शोध 
मोदहम, स्पशा जनजागतृी अलभयान यासारखे मोदहम घेऊन करण्यात येत.े 
• मा.सवोच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार कायावाही करण्यासाठी 
दद.११.११.२०१८ रोजी राज्यातील सवा जजल्हा आरोग्य अधधकारी, 
जजल्हाशल्यधचककत्सक, मखु्य वदैयकीय अधधकारी (मनपा), सहाय्यक 
सींचालक (कुषठरोग) याींना सववस्तर मागादशाक सचुना देण्यात आल्या आहेत. 
• दरुदशान, आकाशवाणी, स्थाननक केबल इ वरुन समाजामध्ये 
कुषठरुग्णाींववर्यी भेदभाव न करण्यासाठी ववववध अलभयानात सींदेश देण्यात 
येताता. 
• कुषठरुग्णाींच्या ननदान व उपचारामध्ये कोणताही भेदभाव करण्यात येत 
नाही.सवासाधारण आरोग्य सेवेकडून सवा शासककय व ननमशासककय 
दवाखान्यामध्ये आवश्यक त्या सवा सेवा ददल्या जातात. 
• स्पशा जनजागतृी कायाक्रमाींतगात कुषठरोग ननवारण ददन (३० जानेवारी) ला 
रस्ामसभेमध्ये कुषठरुग्णाींना देण्यात येणा-या शासककय योजनाींची मादहती 
देण्यात येत.े 
• ववकृती प्रनतबींध व वदैयककयय पनुवसान या कायाक्रमाींतगात रुग्णाींच े
वदैयककय, सामाजजक व आधथाक पनुवासन करण्यात येत.े 
• राज्यामध्ये पनुवासन तत्वावर १६ स्वयींसेवी सींस्था कायारत असनू त्याींच्या 
माफा त सन २०१८-१९ मध्ये १२१४२ रुग्णाींचे पनुावसन करण्यात आले आहे. 
• या कायाक्रमाींतगात कुषठरुग्णाींना परुववण्यात आलेल्या ववववध सेवाचा 
अहवाल ननयलमत शासनास सादर करण्यात आल ेआहे. 
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• या कायाक्रमाींतगात कुषठरुग्णाींना परुववण्यात आलेल्या ववववध सेवाचा 
अहवाल ननयलमत शासनास सादर करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
(४) कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसूार खालीलप्रमाणे प्रनतबींधात्मक 
उपाययोजना करण्यात येत े:- 
• कुषठरुग्णाींचे पनुवासन शासन व स्वींयसेवी सींस्था याींच्या माफा त करण्यात 
येत.े 
• नववन रुग्णाींच्या सहवालसताींची तपासणी करण्यात येत.े नववन रुग्णाींच्या 
घराभोवतीच्या ३०० घराींचा कुषठरोग सव्हे केला जातो. 
• शालेय आरोग्य तपासणी 
• सतत ३ वर्ा शनु्य रुग्ण असलेल्या गाव /वाडा सव्हेक्षण करण्यात येत.े 
• कुषठरोग शोध मोदहम (२४ सप्त े्ंबर २०१८ त े ९ ऑक््ोबर २०१८) 
राज्यातील सवा जजल्हया राबवनू यामध्ये ७ को्ी ३६ लाख लोकसींख्येचा 
सवेक्षण करण्यात आला. यामध्ये ५२६८ नववन रुग्ण शोधून उपचाराखाली 
आणण्यात आले. 
• स्पशा कुषठरोग जनजागतृी अलभयान मागील ३ वर्ाापासनू ३० जानेवारी 
गाींधी जयींती ददनी राज्यातील सवा रस्ामपींचायतीमध्ये ववशरे् रस्ामसभा घेऊन 
लवकर कुषठरुग्ण शोधणे व कुषठरोगववर्यक समाजात असलेली घणृा कमी 
करण्यासाठीची मोदहम स्पशा या नावाने राबववण्यात येत.े 
• तसेच ववववध आरोग्य लशक्षण कायाक्रमाींतगात खाजगी वदैयकीय 
व्यवसानयक कायाशाळा, शालेय ववदयार्थयाांची प्रश्नमींजरू्ा रॅली, आरोग्य लशबीर, 
अशासकीय सींस्था /मदहला मींडळ सभा. इ उपक्रम राबववण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

टािीपठार (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्राच े
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावच ेिेल्याबाबत 

(७३) *  १३६६५५   श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास  मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ्ाकीपठार (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथे बाींधण्यात आलेल्या प्राथलमक 
आरोग्य कें द्राचे बाींधकाम ननकृष् दजााचे करण्यात आले असनू कीं त्रा्दार व 
शाखा अलभयींता याींनी सींगनमताने गरैव्यवहार केला असनु त्याींच्यावर कारवाई 
करण्याची मागणी सामाजजक सींस्थाींनी ग्ववकास अधधकारी, शहापरू 
याींच्याकड ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर इमारतीचे बाींधकाम पणूा न करता काम अधाव् 
असतानाच कीं त्रा्दाराला सींपणूा देयके अदा करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्ा काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार प्राथलमक आरोग्य कें द्राचे बाींधकाम ननकृष् दजााच े
करणाऱ्या सींबींधधत कीं त्रा्दार व शाखा अलभयींत्यावर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात अििाळी पािसामुळे शतेी वपिाांच ेि फळ  
बागाांच ेझालेले नुिसान 

  

(७४) *  १३४८८३   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय 
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भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर), 
श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.मममलांद माने (नागपरू उत्तर), श्री.अममत 
विलासराि देशमखु (लातरू शहर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), 
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), श्री.चांद्रिाांत सोनिणे 
(चोपडा), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सोलापरू, कोल्हापरू, साींगली, अहमदनगर, जळगाींव तसेच 
मराठवाड्यातील परभणी, दहींगोली, बीड, लातरू, नाींदेड व उस्मानाबाद 
जजल्हयात ददनाींक २६ माचा, २०१९, ४ व ५ एवप्रल, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास वादळी वारा व गारपी्ाींसह झालेल्या अवकाळी पावसामळेु शतेी 
वपकाींच े तसेच आींबा, केळी, मोसींबी, द्राक्ष इत्यादी फळ वपकाींच े कोट्यवधी 
रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ववदभाातील चींद्रपरू, गडधचरोली, नागपरू, वधाा, भींडारा, गोंददया, 
यवतमाळ या जजल्ह्यातील अनेक दठकाणी ददनाींक २० माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास गारपी्ीसह झालेल्या अवकाळी पावसामळेु गहू, हरभरा, वा्ाणा, 
लाखोळी, आब्याींच्या कैऱ्या, सींत्रा यासह अनेक वपकाींचे मोठ्या प्रमाणावर 
नकुसान झाले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वादळी वारा व गारपी्ीसह झालेल्या अवकाळी पावसात 
मराठवाड्यात वीज पडून ५ व्यक्तीींचा, ववदभाांत १० व्यक्तीींचा व नालशकमध्ये 
४ व्यक्तीींचा मतृ्य ू झाला असनू शतेकऱ्याींची हजारो पशधुन दगावली 
असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात अवकाळी पाऊसामळेु झालेल्या नकुसानीची पाहणी 
शासनाने केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार मतृ्यमुखुी पडलेल्या व्यक्तीींच्या कु्ुबबयाींना आधथाक 
मदत देण्यासह शतेवपकाींच,े फळबागाींचे व पशधुन दगावलेल्या शतेकऱ्याींना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने काणेती कायावाही केली वा करण्या येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) व (२) अींशत: हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. मराठवाड्यात ५, ववदभाात ७ व नालशकमध्ये ४ 
व्यक्तीींचा वीज पडून मतृ्य ूझाला असनू, त्याींच्या वारसाींना प्रत्येकी रु. ४ लक्ष 
इतकी मदत देण्यात आली आहे. 
(४) व (५) ददनाींक २३ एवप्रल, २०१९ च्या शासन पत्रान्वये माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये गारपी्ीमळेु शतेीवपकाींच्या व फळवपकाींच्या झालेल्या नकुसानीचे 
सींयकु्त पींचनामे करुन बाधधत शतेकऱ्याींना मदत देण्यासाठी सववस्तर प्रस्ताव 
सादर करण्याचे आदेश क्षेबत्रया कायाालयाींना ददले आहेत. 
     तसेच, पशधुन व ववत्तहानीबाबत पात्र बाधधताींना मदत देण्याची 
कायावाही क्षेबत्रयस्तरावर सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यात निजात बालिाांच्या मतृ्युत झालेली िाढ 
  

(७५) *  १३४९८२   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
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अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), 
श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र महेता (ममरा भाईंदर), श्री.अममत साटम 
(अांधेरी पश्श्चम), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.सांदीपानराि भमुरे 
(पठैण), िुमारी प्रणणती मश ांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्रीमती ननमवला गावित 
(इगतपरूी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा) :    सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कें द्रीय आरोग्य ववभागाच्या मादहतीनसुार पाणी, स्वच्छता, पोर्णमलु्य व 
प्राथलमक आरोग्य सवुवधा व तज्ञ डॉक््राींच्या अभावामळेु सन २०१८-१९ मध्ये 
राज्यात समुारे १६३३६ अभाकाींचा मतृ्य ूझाला असल्याची मादहती ददनाींक ७ म े
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय रुग्णालयात अपऱु्या सवुवधा व तज्ञ 
डॉक््र उपलब्ध नसल्यामळेु सन २०१६-१७ मध्ये १४०३६ तर सन २०१७-१८ 
मध्ये १७ हजार २६५ नवजात अभाकाींचा मतृ्य ू झाला असनू समुारे ७८४३२ 
बालकाींची प्रकृती धचींताजनक अवस्थेत असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई शहर व उपनगरात १७६३ नवजात बालकाींचा मतृ्य ु
झाला असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये  ननदशानास आले असनु पणेु शहरात 
सन २०१७-१८ मध्ये १४०० व सन २०१८-१९ मध्ये १२८६ इतकी मतृ बालके 
जन्माला आल्याचे सावाजननक आरोग्य ववभागाच्या आकडवेाडीनसुार 
ननदशानास आल,े तसेच रायगड जजल्ह्यात माधगल तीन वर्ाात ९६७ बालकाींचा 
मतृ्य ू झाला असनू,  इन्क्यबेु्र, व्हें्ीले्रासह वदैयकीय सवुवधा व तज्ञ 
डॉक््र नसल्यामळेु माहे एवप्रल त ेऑगस््, २०१७ या कालावधीत नालशक 
जजल्हा शासकीय रुग्णालयात २२७,  ठाणे येथील लसव्हील रुग्णालयात ४७ व 
सोलापरूमध्ये ८१२ नवजात अभाकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राषरीय आरोग्य अलभयान मोदहमेंतगात राज्यातील अभाकमतृ्य ू
दर १० पयांत खाली आणण्याच े उदद्दष् राज्य सरकारने ननजश्चत केलेले 
असतानाही सदर मतृ्यूींचे प्रमाण जास्तच असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय 
(५) असल्यास, राज्यातील नवजात बालकाींच्या मतृ्यवूर ननयींत्रण ठेवण्याबाबत 
शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या व करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्याच्या एचएमआयएसच्या अहवालानसूार राज्यामध्ये सन २०१८-
१९ मध्ये एकूण १६५३९ अभाकाींचा मतृ्य ू झाल्याची नोंद आहे. जींतसुींसगा, 
न्यमुोननया, जन्मता कमी वजन व जन्मत: श्वासारोध इ. कारणामळेु हे मतृ्य ू
झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्याच्या एचएमआयएस च्या अहवालानसूार राज्यामध्ये सन २०१६-
१७ व सन २०१७-१८ मध्ये अनकु्रमे एकूण १०३४८ व १३०६९ नवजात 
अभाकाींचा मतृ्य ूझाल्याची नोंद आहे. 
 राज्यामध्ये १८२८ प्राथलमक आरोग्य कें दे्र, १०६६८ उपकें दे्र, ४६२ 
आयवेुददक दवाखाने, १०८ प्राथलमक आरोग्य कें द्र, कफरत ेआरोग्य पथक, २८१ 
भरारी पथके इ.दठकाणी कायारत वदैयकीय अधधकारी व ववशरे्ज्ञ याींच्यादवारे 
प्राथलमक आरोग्य सवुवधा देण्यात येतात. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रुग्णालयाींमध्ये वदैयकीय प्रमाणकानसूार आवश्यक सोयीसवुवधा 
उपलब्ध करुन ददल्या आहेत. 
 कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनानसूार व्हेन््ीले्रची सवुवधा 
एसएनसीयमुध्ये अपेक्षक्षत नाही. उपरोक्त प्रमाणे झालेले बालमतृ्य ूइन्क्यबेु्र, 
व्हें्ीले्रसह वदैयकीय सवुवधा व तज्ञ डॉक््राींचा अभावामळेु झालेले नसनू 
प्रामखु्याने जींतसुींसगा, न्यमुोननया, जन्मत: कमी वजन, जन्मत: श्वसावरोध 
या कारणामळेु होत असतात. एचएमआयएस अहवालानसूार एवप्रल त ेऑगस्् 
२०१७ या कालावधीमध्ये सोलापरू जजल्ह्यामध्ये एकूण ३०९ नवजात 
अभाकाींचा मतृ्य ूझाल्याची नोंद आहे. 
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(४) हे खरे आहे. 
 सन २०१३ त े २०३० पयांत SDG (Sustainable Development 
Goal) अींतगात महाराषरदवारे राज्यातील अभाकमतृ्य ू दर १० पयांत खाली 
आणण्याचे उदद्दष् राज्य सरकारने ननजश्चत केलेले आहे. त्यानसूार सन २०१४ 
मध्ये अभाक मतृ्य ूदर २२ होता. सदयजस्थत तो १९ पयांत खाली आला आहे. 
(५) सावाजननक आरोग्य ववभागामाफा त राज्यातील बालमतृ्यचूे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी पढुील उपाय योजना करण्यात येतात. - गरोदरपणातील सींपणूा 
तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसतुी, जननी लशश ुसरुक्षा कायाक्रम, जननी 
सरुक्षा योजना, ननयलमत लसीकरण, नवजात काळजी कक्ष, एचबीएनसी व 
इन््ेनलसफाईड एचबीएनसी, जीवनसत्व “अ” व जींतनाशक मोदहम, बाल 
उपचार कें द्र, पोर्ण पनुवासन कें द्र, राषरीय बाल स्वास्थ कायाक्रम, मानव 
ववकास कायाक्रमाींतगात तज्ञाींमाफा त माताींची व बालकाींची तपासणी व उपचार, 
नवसींजीवनी कायाक्रमाींतगात माततृ्व अनदुान योजना, भरारी पथकामाफा त 
आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बठैक योजना इत्यादी. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागरी िमाल जमीन धारणा िायद्याांतगवत मुांबई आणण ठाणे  
शहरात शासनास प्राप्त होणाऱया भूखांडाबाबत 

(७६) *  १३५५०७   श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), श्री.सनुनल प्रभ ू
(ददांडोशी), श्री.सनुनल राऊत (विक्रोळी), श्री.अजय चौधरी (मशिडी), श्री.राज 
परुोदहत (िुलाबा), श्री.सांजय पोतनीस (िमलना), श्री.सनुनल मशांदे (िरळी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अममन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.सनुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनरुी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्री.तिुाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.प्रिाश सिेु 
(मागाठाणे), श्रीमती माधुरी ममसाळ (पिवती) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा सन २००७ मध्ये रद्द झाल्यानींतर 
शासनाने या कायदयाींतगात वा्प केलेले भखूींड ताब्यात घेतले नसल्याने या 
कायदयाींतगात मुींबईत ७ हजार २० एकर आणण ठाणे शहरात १० हजार ५५२ 
एकर क्षते्राच ेभखूींड शासनास उपलब्ध होणार असनू सदयजस्थतीत १००९ एकर 
क्षेत्राचे भखूींड शासनाकडुन सींपादीत करण्यात आले असनू उवाररत भखूींड 
सध्या कॉपोरे् कीं पन्या आणण ववकासकाींच्या ताब्यात आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीनसुार खासगी कॉपोरे् कीं पन्या आणण ववकासकाींच्या 
ताब्यात असलेले भखूींड सींपादीत करण्याच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची सदयःजस्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच्या नागरी जमीन (कमाल 
धारणा व ववननयमन) अधधननयम, १९७६ मधील कलम २० अन्वये 
राज्यामधील नागरी समहुातील जमीनीींना गहृबाींधणी, तळेगाव दाभाड ेभखुींड 
ववकास योजना, कृर्ी व औदयोधगक प्रयोजनाथा सींपादनापासनू सु्  देण्यात 
आली आहे. पररणामी कलम २० च्या सु् ीच्या आदेशातील अ्ी / शतींनसुार 
जलमनीचा ववकास करणे योजनाधारकाींवर बींधनकारक असनु, गहृबाींधणी व 
तळेगाव दाभाड ेभखुींड ववकास योजना यामधून शासनास सदननका/ भखुींडाच्या 
स्वरूपात शासनदेय क्षेत्र लमळणे अपके्षक्षत आहे. 
      कें द्र शासनाने उक्त अधधननयम ननरलसत केल्यानींतर राज्य शासनाने 
नाजकधा ननरसन अधधननयम, १९९९ हा दद.२९.११.२००७ रोजी जस्वकारला 
आहे. सदर ननरसन अधधननयमानसुार कलम २० अन्वये मींजुर केलेल्या 
योजना व कलम १०(३)/१०(५) नसुार ताब्यात घेतलेल्या जलमनीींना सींरक्षण 
प्राप्त त आहे. 
     उक्त अधधननयमाच्या वधैतबेाबत महाराषर चेंबर ऑफ  हाऊसीींग 
इींडस्रीज व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेसमोर दाखल रर् 
याधचका क्र.९८७२/२०१० मध्ये मा.न्यायालयाने कलम २० खालील  योजनेच्या 
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अ्ी व शती योजनाधारकाींवर बींधनकारक असल्याचा ददलेला ननणाय मा. 
सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ववशरे् अनमुती याधचका क्र.२९००६/२०१४ 
मध्ये आव्हाननत झाला असनु, मा.न्यायालयाने दद.१०.११.२०१४ रोजी 
योजनाधारकाींवर कोणताही प्रनतकूल पररणाम होईल, अशी कारवाई 
(Coercive action)  करु नये असे आदेश ददले आहेत. 
 उपरोक्त पाश्वाभमुीवर सन २०१६ च्या ववधानमींडळाच्या पावसाळी 
अधधवेशनामध्ये उपजस्थत लक्षवेधी सचुनेवर देण्यात आलेल्या आश्वासनानसुार 
गठीत करण्यात आलेल्या िी.बी.एन.िीकृषण (मा.सवोच्च न्यायालयाच ेननवतृ्त 
न्यायमतुी) व िी.बी.एन.मणखजा (ननवतृ्त आय.ए.एस.) याींच्या दववसदस्यीय 
सलमतीने सादर केलेला अहवाल व शासनाची भलुमका मा.सवोच्च न्यायालयास 
लसव्हील ॲप्त लीकेशनदवारे अवगत करण्यात आली असनु, सदरची बाब 
न्यायप्रववषठ असल्याने, मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार पढुील कायावाही 
करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

अमलबाग, िजवत, पेण ि खालापूर (श्ज.रायगड) या तालुक्यातील 
पशुिैद्यिीय दिाखान्याांची दरुु्ती िरण्याबाबत 

(७७) *  १३८००५   श्री.सभुाष उफव  पांडडतशठे पाटील (अमलबाग), श्री.धैयवशील 
पाटील (पणे) :   सन्माननीय सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग, कजात, पेण व खालापरू (जज.रायगड) या तालकु्याींमधील 
पशवुदैयकीय दवाखान्याींच्या दरुूस्तीच्या ८ कामाींसाठी १को्ी रूपयाींच्या 
ननववदा सावाजननक बाींधकाम ववभागामाफा त मागववण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पश ु वदैयकीय दवाखान्याींच्या दरुूस्ती कामाींसाठी 
कायाकारी अलभयींता, ववशरे् बाींधकाम ववभाग, वरळी कायाालयामाफा त ददनाींक 
१६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ऑनलाईन ननववदा प्रलसध्द करण्यात 
आली असनू सदर ननववदा उघडण्याचा ददनाींक ५ सप्त े्ंबर, २०१८ होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासाठी मुींबईसह रायगड जजल्ह्यातील काही ठेकेदाराींनी ववदहत 
कागदपत्राींसह ननववदा दाखल केला परींत ुइीं्रने्सह इतर ताींबत्रक कारणे पढेु 
करून सींपणूा ननववदा प्रकक्रया अवधैररत्या रद्द करण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करून या कामाींसाठी तातडीने ननववदा 
प्रकक्रया राबवनू पशवुदैयकीय दवाखान्याींचे कामे पणूा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 प्राप्त त ननववदाकाराींपकैी ननववदेतील अ्ीनसुार ननववदाकार पात्र ठरत 
नसल्याने ननववदा रद्द करण्यात आल्या. 
(४) सदर कामाच्या पनुश्च: ननववदा ददनाींक ४/०१/२०१९ रोजी बोलावनू 
ननववदा प्रकक्रया पणुा करुन सदरची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाांदेड श्जल्हयातील शतेिऱयाांना वपि विमा मांजुर िरण्याबाबत 
  

(७८) *  १३८५१८   श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड 
उत्तर), श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :    सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हयात सवााधधक दषुकाळी पररजस्थती असताना येथील धमााबाद, 
नायगाव, मखुेड व उमरी तालकु्यात पीक ववमा योजनेतनू कापसू, सोयाबीन, 
उडीद, मगु,ज्वारी, तरू या वपकाींना वगळण्यात आले असल्याचे ददनाींक ३० 
एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले असनु त्यामळेु येथील 
५० ्क्के शतेकरी येणाऱ्या खरीपाच्या पेरणीपासनू वींधचत राहण्याची शक्यता 
ननमााण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच, नाींदेड जजल्हयात सन २०१८-१९ च्या खरीप हींगामासाठी १० लाख 
९१ हजार शतेक-याींनी ४८ को्ी रुपयाींची रक्कम ववम्यापो्ी कीं पनीकड े
भरलेली असतानाही तीव्र दषुकाळात शतेक-याींना फक्त १८ को्ी रुपयाींचा 
ववमा मींजूर करण्यात आला असल्याचे माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले असनु, सदर ववमा कीं पनीकडून चकुीची आणेवारी काढून 
मींजूर झालेली ववम्याची रक्कम शतेक-याींना वेळेत लमळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदरहू वपकाींना ववमा सींरक्षण देण्यासह शतेकऱ्याींना 
सरसक् ववमा मींजूर करण्याबाबत व चुकीची आणेवरी काढणाऱ्या ववमा 
कीं पनी ववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

डॉ. अननल बोंड े: (१) हे खरे नाही.     
(२) हे खरे नाही. 
     प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनेंतगात नकुसान भरपाई ननजश्चत करताींना 
पसैेवारी, दषुकाळ, ी्ंचाई पररजस्थती आणण परुामळेु झालेल्या नकुसानीसींदभाात 
कोणत्याही शासकीय ववभाग / सींस्थेमाफा त घोवर्त करण्यात आलेली 
आकडवेारी रस्ाह्य धरण्यात येत नसनू सदर योजनेंतगात पीक कापणी 
प्रयोगाींव्दारे प्राप्त त होणाऱ्या पीकाींच्या सरासरी उत्पन्नाच्या आकडवेारीची 
तलुना ही उीं बरठा उत्पन्नाशी करुन नकुसान भरपाई ननजश्चत केली जात.े 
     प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप हींगाम २०१८ मध्ये नाींदेड 
जजल्हयात इफको ्ोककयो जनरल इींशरुन्स कीं पनीमाफा त राबववण्यात आली. 
नाींदेड जजल्हयातील १०.९३ लाख शतेकऱ्याींनी रु.४८.४९ को्ी इतका ववमा 
हप्त ता भरुन सदर योजनेत सहभाग घेतला होता. सहभागी शतेकऱ्याींपकैी ६० 
हजार शतेकऱ्याींना रुपये १८.६१ को्ी नकुसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त 
ननजश्चत करण्यात आली असनू, नकुसान भरपाई वा्पाची कायावाही सरुु 
आहे.    
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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रेिस आिरे पोटव (ता.अमलबाग, श्ज.रायगड) प्रिल्पासाठी सांपादीत 
िेलेल्या जममनी शतेिऱयाांना परत िरण्याबाबत 

  

(७९) *  १३५६९८   श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रेवस आवरे पो ा् (ता.अललबाग, जज.रायगड) प्रकल्पासाठी १९ वर्ाापवूी 
शतेक-याींच्या जलमनी सींपादीत केल्या असताना अदयापी या प्रकल्पाला 
सरुवात झाली नसल्याने सदरच्या जलमनी परत देण्याच्या मागणीसाठी 
शतेकऱ् याींनी माहे माचा, २०१९ मध्ये जजल्हाधधकारी, रायगड कायाालयासमोर 
उपोर्ण केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जलमनी शतेक-याींना परत करण्यासींदभाात योग्य तो 
ननणाय घेण्यासाठी महसलू ववभागाने ववभागीय आयकु्त, कोकण व 
जजल्हाधधकारी, रायगड याींना तीन वर्ाापवूीच आदेश ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार रेवस आवरे पो ा् प्रकल्पासाठी सींपादीत केलेल्या 
जलमनी शतेकऱ्याींना परत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) मे. रेवस पो ा् लल. या कपींनीला ववकास आयकु्त 
(उदयोग), मुींबई याींचे ददनाींक ०४.१२.२००७ च्या आदेशान्वये रायगड 
जजल्हयातील अललबाग तालकु्यातील राींजणखार डावली, लमळकतखार, कावड,े 
बेलपाडा, हलशवरे, बदहरीचा पाडा, रामकोठा, सोनकोठा, मानकुळे, फोफेरी, 
नारींगीखार व माींडवखार येथील जलमनी मल््ी प्रॉडक्् ववशरे् आधथाक क्षेत्र 
स्थापन करण्याकरीता खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. 
उक्त जलमनी सन २००७ त े२०१० या कालावधीत खरेदी केल्या आहेत. सदर 
जलमनी मळु शतेकऱ्यास परत कराव्यात, या मागणीसाठी शतेकरी उपोर्णास 
बसले होत.े 
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(२) ववभागीय आयकु्त, कोकण याींनी माचा, २०१६ दरम्यान मे. रेवस पो ा् 
लल. कीं पनीने खऱ्याखुऱ्या औ दयोधगक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जलमनीींबाबत 
महाराषर कुळवदहवा् व शतेजमीन अधधननयम, १९४८ च्या कलम ६३ एक-अ 
मधील तरतदुी व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सधुारणा ववचारात घेऊन कायावाही 
करण्याच्या सचूना ददल्या आहेत. 
(३) व (४) सदर जलमनीींचा खराखुरा औदयोधगक वापर न केल्याने महाराषर 
कुळवहीवा् व शतेजमीन अधधननयम, १९४८ च े कलम ६३एक-अ अन्वये 
सनुावणीची प्रकक्रया चाल ूअसनू, प्रकरण अधान्यानयक प्रकक्रयेत आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

बीड श्जल््यात अिैधररत्या मदहलाांच्या गभववपशिी 
िाढण्याच्या श्त्रकक्रया झाल्याबाबत 

  

(८०) *  १३५४९६   श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अममन 
पटेल (मुांबादेिी), श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.सनुनल िेदार 
(सािनेर), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांि मध्य), 
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िसांतराि चव्हाण 
(नायगाांि), डॉ.राहूल आहेर (चाांदिड), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दषक्षण), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पश्श्चम) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्ह्यात मागील तीन वर्ाात १०१ रुग्णालयाींमध्ये समुारे ४६०५ 
मदहलाींची गभावपशवी काढण्याची शस्त्रकक्रया झाल्याची मादहती आरोग्य 
ववभागाच्या अहवालातनू ननदशानास आली असनु आरोग्य ववभागाच्या 
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सलमतीने याची चौकशी केली असता जजल्ह्यातील १० रुग्णालयाींमध्ये दीड 
हजारापेक्षा जास्त शस्त्रकक्रया झाल्या असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््राींनी मदहला रुग्णाींना ववववध आजाराींची लभती दाखवनू 
त्याींच्या गभा वपशव्या काढण्याची शस्त्रकक्रया करुन रुग्णाींकडून प्रत्येकी ५० 
हजार रुपये शस्त्रकक्रयेसाठी घेतले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शल्यधचककत्सक डॉ. अशोक थोरात व डॉ आय 
व्ही. लश ींदे याींच्या नेततृ्वाखाली चौकशी सलमती गठीत करुन शासनास अहवाल 
सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींधधत रुग्णालयाींवर व दोर्ी डॉक््राींववरुध्द 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.  
      जजल्हा शल्य धचककत्सक याींनी प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी 
सलमती गदठत केली होती. या सलमतीने सादर केलेल्या अहवालावरुन मदहला 
रुग्णाींकडून प्रत्येकी रुपये ५०,०००/- एवढी रक्कम घेतली असल्याचा उल्लेख 
प्राप्त त मादहतीमध्ये ददसनू आला नाही.   
(४) जजल्हाधधकारी बीड याींनी दद.१६.४.२०१९ च्या पत्रान्वये जजल्हयातील सवा 
रस्ामीण/उपजजल्हा/स्त्री रुग्णालयाचे वदैयकीय अधीक्षक, खाजगी रुग्णालय व 
नलसांग होमचे वदैयकीय व्यवसानयक याींना दहस््रेक््ॉमीबाबत  ननयमाींच े 
का्ेकोरपणे पालन करण्याच्या सचुना ददल्या.  तसेच अशी शस्त्रकक्रया 
कोणत्या पररजस्थतीत करणे आवश्यक आहे व त्याचे रुग्णाींच्या आरोग्यावर 
काय दषुयपररणाम होतात याबाबतही सवा रुग्णालयात सचूना फलक 
लावण्याच्या सचूना ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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धामनगाि रेल्िे (श्ज.अमरािती) तालुक्यात समदृ्धी महामागावच्या 
बाांधिामासाठी मुरूम ि मातीच ेअिैध उत्खनन  

िरण्यात येत असल्याबाबत 
(८१) *  १४०६३२   प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेल्िे) :   सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामनगाव रेल्वे (जज.अमरावती) तालकु्यातील समदृ्धी महामागााच्या 
बाींधकामाचे कीं त्रा् एनसीसी या कीं पनीला ददले असनू कीं पनीने रस्त्यासाठी 
मरुूम व माती परुवण्याच े काम उप कीं त्रा्दाराींना ददले आहे. सदर उप 
कीं त्रा्दार  माती व मरुूमाींचे अवधै उत्खनन करीत असल्याचे माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपकीं त्रा्दार रात्रभर रकच्या सहाय्याने मरुुमाच ेअवधै 
उत्खनन करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी सींबींधधत गावाींमधील लोकाींनी 
केल्यानींतर उप कीं त्रा्दाराने तक्रार करणाऱ् या शतेकऱ् याींना जीवे मारण्याची 
धमकी तसेच प्रयत्न केला असल्याचे व तरीही याबाबत प्रशासनाने दाखल 
घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तळणी रेल्वे (ता.धामनगाव रेल्वे) येथील शतेकरी िी.अनींत 
तवर व गावकऱ् याींनी काळाशी पररसरात होत असलेल्या अवधै उत्खननाची 
लेखी तक्रार जजल्हाधधकारी व उपववभागीय अधधकारी याींच्याकड े केली 
असताना या तक्रारीकड े जाणीवपवूाक दलुाक्ष केल्यामळेु तक्रारकत्यााने 
उपोर्णाचा इशारा ददला असता त्याींच्या मलुाला काळाशी तळणी मागाावर 
जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करून मरुूम व मातीचे अवधै उत्खनन 
करणाऱ्या सदर उप कीं त्रा्दारावर व या प्रकरणातील सींबींधधत दोर्ीींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) अशी बाब ननदशानास आली आहे.  
(२) अवधै उत्खननाच्या तक्रारी करणाऱ्या रस्ामस्थाींना/शतेकऱ्याींना 
उपकीं त्रा्दाराने जीव े मारण्याची धमकी तसेच प्रयत्न केला असल्याबाबतच े
तक्रार वजा ननवदेन जजल्हाधधकारी कायाालयास प्राप्त त झाले नाही. 
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(३) िी.शभुमलसींह अनींतलस ींह तींवर, मौजे तळणी रेल्वे या व्यक्तीने 
दद.३०/४/२०१९ रोजी मौजे कळाशी पररसरात होत असलेल्या अवधै 
उत्खननाबाबत लखेी तक्रार जजल्हाधधकारी, अमरावती याींचेकड े केली होती. 
तसेच िी.तींवर हे मौजे तळणी येथे दद.७/५/२०१९ रोजी उपोर्णास बसनू 
त्याींनी दद.८/५/२०१९ रोजी उपोर्ण मागे घेतले. तक्रारदार/उपोर्णकत े याींना 
जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार प्राप्त त झाली नाही.           
(४) प्रश्नाधीन अवधै उत्खनन प्रकरणी प्राप्त त तक्रारीनसुार उत्खननाच्या 
दठकाणी गौण खननजाच्या उत्खननाच े मोजमाप करुन सींबींधधत कीं त्रा्दार 
याींचेवर दींडात्मक कारवाई करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यातील िाढत्या अ्थमा रोगािर उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(८२) *  १३५१९६   अडॅ.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन 
आर.तममल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.अतलु भातखळिर (िाांददिली पिूव), 
प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी) : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील वर्ाभरात अस्थमा झालेल्या बाल रुग्णाींच्या सींख्येत तीन 
हजाराींनी वाढ झाली असनु कें द्रीय आरोग्य ववभागाच्या अहवालानसुार अस्थमा 
झालेल्या बालकाींची सींख्या सन २०१७-१८ मध्ये ४१८५ तर सन २०१८-१९ 
मध्ये  ७४१७ अशी असनू अस्थमाच ेप्रमाण सन २००८ मध्ये ५.५ ्क्के तर 
सन २०१८ मध्ये १५ ्क्के असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, शनू्य त े पाच वयोव्ातील बालकाींमध्ये अस्थमाच े प्रमाण 
वाढत असनु मुींबईत २३६८, पणु्यात १३१७, नालशक ५६१ तर पालघरमध्ये 
५४७ इतक्या लहान बालकाींना अस्थमा असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, श्वसनाशी सींबींधधत ववववध प्रकारच्या सींसगाामळेु व 
वातावरणातील ववर्ाणू घ्काींमळेु या आजारात वाढ झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, अस्थमावर ननयींत्रण लमळवण्यासह अस्थमा झालेल्या लहान 
बालकाींवर और्धोपचार सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ मशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     आरोग्य व्यवस्थापन मादहती प्रणाली (HMIS) नसूार सन २०१७-१८ या 
वर्ाात एकूण ४१८५ व सन २०१८-१९ मध्ये ६८८६ इतक्या बालकाींना अस्थमा 
असल्याच े ननदशानास आले आहे. Health Management Information 
System (HMIS) अहवालावरुन अस्थमा असलले्या बालकाींची डा्ा एन्री 
करण्यात येत असल्यामळेु ही सींख्या ददसत.े 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मे २०१९ अखेर Health Management Information System 
(HMIS) नसूार ० त े ५ वयोग्ातील मुींबई मध्ये २४०१, पणु्यात ११२१, 
नालशकमध्ये ३८७ व पालघरमध्ये ४८५ इतक्या बालकाींना अस्थमा असल्याच े
ननदशानास आले आहे. 
(३) वातावरणातील ववववध घ्काींमळेु एलजी होण्याची शक्यता असनू त्या 
घ्काींमध्ये वाढ झाल्यास पररणामी एलजीमळेु झालेल्या Bronchial 
Asthma या आजाराच्या रुग्ण सींख्येमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. 
(४) राषरीय बाल स्वास्र्थय कायाक्रमाींतगात आींगणवाडीतील ० त े ६ 
वयोग्ातील बालकाींचे व तसेच शाळेतील ६ त े१८ वयोग्ातील मलुा-मलुीींची 
तपासणी करण्यात येत.े राषरीय बाल स्वास्र्थय कायाक्रमाींतगात सन २०१८-१९ 
या आधथाक वर्ाामध्ये ० त े ६ वयोग्ातील एकूण ६०,७३,५४२ बालकाींची 
तपासणी केली त्यापैंकी Reactive Airway Disease या आजाराींतगात 
एकूण २३२३३ (०.४३%) बालकाींना उपचार देण्यात आला आहे. तसेच ववववध 
आरोग्य सींस्थाींमध्येही वदैयकीय अधधकारी याींच्यामाफा त ननदान करुन उपचार 
केले जातात व त्यासाठी आवश्यक और्धे उपलब्ध करुन ददली जातात. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

  
िोंढिे-धािड ेि न्यू िोपरे (ता.हिेली, श्ज.पुणे) येथे  

प्राथममि आरोग्य िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(८३) *  १३७१४६   श्री.मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोंढव-ेधावड ेव न्य ूकोपरे (ता.हवेली, जज.पणेु) येथ े५० हजारापेक्षा अधधक 
लोकसींख्या असलेल्या गावात प्राथलमक आरोग्य कें द्र नसल्याचे माहे मे, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींना १७ कक.मी. अींतरावरील प्राथलमक आरोग्य कें द्रात 
उपचारासाठी जावे लागत असल्यामळेु योग्य वेळेत उपचार न लमळाल्याने 
एका तरुणाचा डेंगीने मतृ्य ू झाल्याचेही  ननदशानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कोंढव-ेधावड े व न्य ूकोपरे येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्र सरुु 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथ मशांदे : (१) अशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  हवेली तालकु्यातील ११ गावाींचा समावेश पणेु महानगरपाललकेमध्ये 
झाला असल्याने यादठकाणच्या उपकें द्राच ेस्थलाींतर कोंढवे-धावड ेव न्य ूकोपरे 
येथे करण्याची कायावाही सरुु आहे. त्याचप्रमाणे सन २०११ च्या लोकसींख्येवर 
आधारीत रुग्णालय सरुु करण्यासाठी जोड बहृत आराखडा तयार करण्यात 
येत असनू कोंढवे-धावड े व न्य ू कोपरे येथ े प्राथलमक आरोग्य कें द्र सरुु 
करण्याची मागणी ननकर्ानसुार जोड बहृत आराखड्यामध्ये समाववष् 
करण्याबाबतची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे आिरे, िडापे (ता.उरण, श्ज.रायगड) येथील जमीन  
ररलायन्स महामुांबई एसईझडेला विक्री िेल्याबाबत 

(८४) *  १३६३९८   श्री.सनुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे आवरे, कडापे (ता.उरण, जज.रायगड) येथील सावकाराने 
शतेकऱ्याींची ३०० एकर जमीन परस्पर ररलायन्स महामुींबई एसईझेडला ववक्री 
केल्याच्या ननर्धेाथा शकेडो शतेकऱ्याींनी ददनाींक १८ माचा, २०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास तहलसलदार, उरण याींच्या कायाालयावर मोचाा काढुन आींदोलन 
केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी कुळाींनी सरुु केलेल्या उपोर्णामळेु तहलसलदाराींनी 
कुळाींची नावे ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्याचे आदेश ददले असताना माहे मे, 
२०१० मध्ये वा त्यासमुारास कुळाची कोणतीही परवानगी न घेता व त्याींना 
मोबदला न देता या जमीनीींची ताबे पावती ररलायन्सच्या नावे करण्याच े
आदेश तहलसलदारानी ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय व त्यानसुार सदर जमीन त्वरीत 
कुळाींच्या नावे करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली तसेच माहे म े
२०१९ अखेरपयांत ३०० एकर पकैी एकूण ककती एकर जमीन मळु शतेकऱ्याींना 
प्रत्यावपात करण्यात आली आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मभिांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामीण भागातील खड्ड ेभरण्याच्या 
िामात झालेली अननयममतता 

(८५) *  १३६४७५   श्री.महेश चौघलेु (मभिांडी पश्श्चम) :   सन्माननीय 
सािवजननि बाांधिाम (सािवजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) लभवींडी (जज.ठाणे) तालकु्यातील रस्ामीण भागातील पावसाळी व उन्हाळी 
खड्ड ेभरण्याच्या कामात सावाजननक बाींधकाम ववभागाचे अधधकारी व ठेकेदार 
याींनी सींगनमताने लाखो रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याच ेननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या रस्त्यावरील खड्ड ेमातीने भरले असनू सदर कामाची 
चौकशी करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे फेब्रवुारी, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान मा.सावाजननक बाींधकाम मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी करून दोर्ीींवर शासनाने 
कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लोकप्रनतननधीींच्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सबींधधत ठेकेदार व 
अधधकारी याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे पत्र माहे फेब्रवुारी २०१९ मध्ये ववभागास 
प्राप्त त झाले आहे. 
(३) लभवींडी तालकु्यातील प्रजजमा व रा.मा. दजााच्या रस्त्याचे सन २०१७-१८  
व सन २०१८ -१९ या जव्दवावर्ाक दरुुस्तीमध्ये पावसाळयात खडीने व 
पावसाळयानींतर डाींबराने खड्ड े भरणे, माती भराव पनुाबाींधणी, मोऱ्या व 
पलुाींची दरुुस्ती, साईड पट्टी पनुाबाींधणी, रींगकाम इ. कामे ननववदा शतीनसुार व 
मींजूर अींदाजपत्रकानसुार ठेकेदाराकडून करण्यात आलेले आहे व सदरचे रस्त े
सजुस्थतीत ठेवण्यात आलेले आहे. सदर कामाींची पाहणी गणुननयींत्रण व दक्षता 
पथक याींचेमाफा त करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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राज्यातील दषु्ट्िाळी श््थतीिर प्रभािी उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(८६) *  १३४८८५   श्री.अश्जत पिार (बारामती), श्री.जयांत पाटील 
(इ्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शमशिाांत मश ांदे (िोरेगाि), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भा्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 
(एरांडोल), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), श्री.सरेुश लाड (िजवत), श्री.विजय 
भाांबळे (श्जांतरू), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्तर), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.बबनराि मशांदे 
(माढा), श्री.ददलीप सोपल (बाशी), श्री.सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर), 
श्रीमती समुन पाटील (तासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
श्री.अममत विलासराि देशमखु (लातरू शहर), श्री.अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अ्लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.त्र्यांबिराि मभसे (लातरू ग्रामीण), श्रीमती तपृ्ती सािांत (िाांदे्र पिूव), 
श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण 
(िराड दषक्षण), श्री.बसिराज पाटील (औसा), प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.विश्िश्जत िदम (पलसू िडगेाि), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू), 
श्री.अममत साटम (अांधेरी पश्श्चम), श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर), श्री.योगेश 
(बाप)ू घोलप (देिळाली), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरूी), श्री.अब ूआजमी 
(मानखूदव मशिाजीनगर), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), अॅड.आिाश फुां डिर 
(खामगाांि), श्री.गणपतराि देशमखु (साांगोले), श्रीमती ्नेहलता िोल्हे 
(िोपरगाि), श्री.ज्ञानराज चौगलेु (उमरगा), श्री.तानाजी मटुिुले (दहांगोली),  
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श्री.सभुाष साबणे (देगलरू), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), िॅप्टन आर.तममल सेल्िन (सायन-
िोळीिाडा), श्री.िसांतराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.डी.पी.सािांत (नाांदेड उत्तर), 
श्री.रुपेश म् हात्र े (मभिांडी पिूव), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.राहुल बोंदे्र 
(धचखली), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय मदत ि पनुिवसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १५१ तालकु्याींमध्ये दषुकाळ जाहीर केला असनु समुारे २८५२३ 
गावाींमध्ये दषुकाळी पररजस्थती असनू शतेीच्या पाण्यासह जनावराींचा चाेा व 
पाण्याची समस्या ननमााण झाली असताना शासनाने गावननहाय चारा 
छावण्याींची व्यवस्था करण्यात येईल अशी घोर्णा करूनही सदयजस्थतीत 
समुारे ८२ लाख जनावराींना चाऱ्याची गरज असल्याचे ददनाक १० एवप्रल, 
२०१९ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सदय:जस्थतीत समुारे ८६९ छावण्याींदवारे साडपेाच 
लाख जनावराींना चारा ददला असनू उवाररत जनावराींना मबुलक चारा लमळत 
नसल्यामळेु माहे फेब्रवुारी व माचा, २०१९ या मदहन्याींमध्ये दधु सींकलन 
समुारे २४ लाख लल्रने कमी झाल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने दषुकाळी व्यवस्थापन सींदहतानसुार (२०१६) 
दषुकाळाचे ननकर् ननजश्चत केले असनू वनस्पती ननदेशनासाठी तालकुा हा 
ननकर् रस्ाह्य धरुन मदृ, आद्रता, पजान्यमापन महसलुी मींडळ स्तरावर करणे 
व वपक पाहणी इत्यादी ननकर्ाींचा ववचार करुन दषुकाळ जादहर करण्यात 
आला असल्याने कें द्र शासनाकडून दषुकाळ ननवारणासाठी अत्यींत तु् पूींजी 
मदत लमळणार असल्याचे ननदशानास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात दषुकाळावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी ककती 
को्ी रुपयाींच्या ननधीची मागणी शासनाने कें द्र शासनाकड े केली असनु 
त्यापकैी ककती आधथाक मदत राज्य शासनाला लमळाली व ककती अदयाप 
बाकी आहे, तसेच राज्य शासनाकडून दषुकाळ ननवारणासाठी ककती ननधीची 
तरतदू केली आहे, 
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(५) असल्यास, राज्यातील दषुकाळ पररजस्थतीची पाहणी करुन शतेकऱ्याींना 
दषुकाळ अनदुान मदतननधी तातडीने लमळवनू देण्यासह जनावराींसाठी परेुसा 
चारा उपलब्ध होण्यासाठी गावननहाय चारा छावण्या सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु : (१) राज्यातील दषुकाळ जादहर केलेल्या १५१ तालकेु व 
२६८ महसलूी मींडळामध्ये लहान व मोठी अशी एकूण १,३३,३१,१२३ जनावरे व 
८१,४७,१२५ शळे्या मेंढ्या असनू, याींचेसाठी चा-याची आवश्यकता असल्याच े
ननदशानास आलेले आहे.  
(२) राज्यात दधूासाठी सप्त े्ंबर त ेमाचा हा कालावधी पषु्काळ असतो. तसेच 
माचा त े सप्त े्ंबर हा कृशकाळ असतो. दधूाच्या पषु्काळात दधू उत्पादनात 
वाढ होणे व कृशकाळात दधू उत्पादनात घ् होणे हे नसैधगाक आहे. 
     माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये प्रनत ददन १३८.८६१ लक्ष लल्र दधू सींकललत 
होत होत.े हेच फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये प्रनतददन १३८.६६१ लक्ष लल्र व माचा, 
२०१९ मध्ये १३५.९१९ लक्ष लल्र प्रनतददन सींकललत झाले आहे. त्यामळेु 
प्रश्नात नमदू केल्यानसुार फेब्रवुारी व माचा, २०१९ मध्ये २४ लक्ष लल्र दधू 
सींकलन कमी झाले आहे अशी वस्तजुस्थती नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्य शासनाने कृर्ीववर्यक नकुसान, वपण्याचा पाण्याचा परुवठा व चारा 
यासाठी रूपये ७९६२.६३ को्ी इतक्या रकमचेे मदतीच ेज्ञापन कें द्र शासनास 
पाठववले होत.े त्यानसुार कें द्र शासनाने राज्य शासनास राषरीय आपत्ती 
प्रनतसाद ननधीमधून रूपये ४५६२.८८ को्ी इतका मदत ननधी मींजूर केला 
आहे. यापकैी रू.४२४८.५९ को्ी इतका ननधी राज्यास प्राप्त त झाला आहे व 
रू.३१४ को्ी अदयाप बाकी आहे. अथासींकल्पात रू.४४७३.१७ को्ी इतकी 
तरतदू केली आहे.  
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(५) महसलु व वन ववभाग, शासन ननणाय ददनाींक २५ जानेवारी, २०१९ 
अन्वये दषुकाळ जादहर केलेल्या भागात जनावराींच्या चारा छावण्या सरुू 
करण्यात आल्या आहेत. सदयजस्थतीत राज्यात १६३५ छावण्या सरुू असनू 
समुारे ११,००,००० जनावरे दाखल आहेत. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   श्जतेंद्र भोळे 
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