महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०२०
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शक्र
ु िार, ददनाांि ०६ माचच, २०२० / फाल्गन
ु १६, १९४१ ( शिे )
(१)

उप मख्
ु यमां्ी

(३)

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी

(२)
(४)
(५)
(६)
(७)

जलसांपदा ि लाभक्षे् वििास मां्ी
ग्रामवििास मां्ी

िैद्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िायच मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

मदहला ि बालवििास मां्ी
मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७३
-------------------------------------

आतोणे (ता.रोहा, जज.रायगड) गािातील जजल्हा पररषदे च्या
शाळे ची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(१)

*

३६६३

श्री.महें द्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाड) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आतोणे (ता.रोहा, जि.रायगड) गावातील जिल्हा पररषदे च्या शाळे ची

दे खभाल व दरु
गेल्या तीन ते चार
ु स्तीअभावी दरु वस्था झालेली असन
ू

वषाापासन
ा णे िीणावस्था झाल्याने येथील आददवासी वाडीतील
ू इमारतीची पण
ू प
समािमींददरात शाळा भरववली िात असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त समािमींददराला गळके पत्रे व खखडक्याींना दारे नसन
ु
स्वच्छतागह
ृ ाअभावी ववद्याथीनीींची अत्यींत गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या शाळे सद
ीं भाात ग्रामपींचयतीने अनेकदा प्रस्ताव दे ऊनही
अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या शाळे च्या इमारतीची तातडीने दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

शाळाचे

वगा

भरववण्यात

येत

असलेल्या

समािमींददराची

दरु
ु स्ती

लोकसहभागातन
ू करण्यात आली आहे . तसेच, जिल्हा ननयोिन सममतीकडून
उपलब्ध ननधधतन
ू स्वच्छतागह
ु स्ती करण्यात येत आहे .
ृ ाची दरु
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पुरांदर (जज.पुणे) तालुक्यातील ि-हा नदीिरील
बांधाऱयाांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(२)

*

५६०३

श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय मद
ु ील
ृ ि जलसांधारण मां्ी पढ

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परु ीं दर

(जि.पण
ु े)

तालक्
ु यातील

क-हा

नदीवर

असलेले

बींधारे

माहे

ऑक््ोबर, २०१९ या मदहन्यात झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े वाहून गेले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बींधाऱ्यात पाणी सा त नसल्याने स्थाननक नागररकाींना
आगामी दोन मदहन्यानींतर पाण्याची ्ीं चाई ननमााण होण्याची शक्यता आहे, हे
ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, यासींदभाात शासनाने पाहणी करुन येथील वाहून गेलेले बींधारे
तातडीने दरु
ु स्त करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही.

परु ीं दर तालक्
ु यातील क-हा नदीवर असलेले बींधारे माहे ऑक््ोबर, २०१९

या मदहन्यात झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े वाहून गेलेले नाहीत. त्याींच्या बािुला
असलेला माती भराव वाहून गेलेला आहे .
(२) व (३) सदर बींधाऱ्यात पाणीसा ा करणेसा
क्षमतेच्या बींधारे दरु
ु स्ती कामाींसा

१०१ ते २५० हे क््र मसींचन

जिल्हा ननयोिन सममतीमार्ात ननधी

प्रस्ताववत करण्यात आला आहे . तसेच ० ते १०० हेक््र मसींचन क्षमतेच्या
बींधा-याींच्या दरु
ु स्ती कामाींसा

क्षेत्रीय यींत्रणाींकडून जिल्हा पररषद, पण
ु े व

जिल्हा ननयोिन सममती याींचेकडे ननधी मागणी प्रस्ताव सादर करण्यात आला
आहे .

यामशवाय क-हा नदी व नतच्या उपनदीवरील दरु
ु स्तीस पात्र अशा

बींधाऱ्याच्या दरु
ु स्तीची कामे िलसींधारण कामाींचा दरु
ु स्ती कायारम म सन २०२०२१ अींतगात आराखड्यात समाववष् करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भोर (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील ननरा-दे िधर प्रिल्पाांतगचत येणाऱया
िेनिडी उपसा जलशसांचन योजनेबाबत

(३)

*

५९९१

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), िुमारी

प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांजय जगताप (परु ां दर), श्रीमती
सल
ु भा

खोडिे

(अमरािती),

श्री.बळिांत

िानखडे

(दयाचपरू ),

श्री.दहरामण

खोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.सरु े श िरपड
ु िर
(पाथरी) :
काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
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(१) भोर (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील ननरा-दे वधर प्रकल्पाींतगात येणाऱ्या वेनवडी
उपसा िलमसींचन योिनेच्या मींिूर झालेल्या कामाींना रुपये १८ को्ीचा ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.िलसींपदा

मींत्री याींच्याकडे ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी
पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागणीच्या अनष
ीं ाने वेनवडी उपसा िलमसींचन योिनेच्या
ु ग
कामासा

तातडीने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) व (२) भोर (जिल्हा पण
ु े) तालक्
ु यातील ननरा-दे वधर
प्रकल्पाींतगात

येणाऱ्या

वेनवडी

उपसा

िलमसींचन

योिनेस

ननधी

मींिूर

करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोक प्रनतननधीींकडून मा.िलसींपदा मींत्री

याींना दद.२०.१.२०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पत्रान्वये मागणी केली
असल्याचे अद्यापपयंत आढळून आलेले नाही. तथावप, मा.मींत्री (िलसींपदा)

याींच्या अध्यक्षतेखाली ननरा-दे वधर प्रकल्पाबाबत दद.२८.१.२०२० रोिी बै क
सींपन्न झाली. सदर बै कीत “ननरा-दे वधर प्रकल्पातील वेनवडी उपसा मसींचन
योिनेसा

अनतररक्त रु.२० को्ी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी

मा.श्री.सींग्राम थोप्े , ववधानसभा सदस्य याींनी केली. ही मागणी शासनाच्या
ववचाराधीन आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जजल््यातील जजल्हा पररषद प्राथशमि शाळा,
इमारती ि िगच खोल्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४)

*

४०२३

श्री.राम सातपत
ु े (माळशशरस), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) सोलापरू जिल््यातील ग्रामीण भागात असलेल्या जिल्हा पररषद शाळाींच्या

सम
ु ारे ५२८ वगा खोल्या धोकादायक असन
ू त्या शाळाींचे स्रक्चरल ऑडड्
करण्यात आल्याचे ददनाींक ३ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माळमशरस तालक्
ु यातील प्राथममक शाळाींच्या १७४ पैकी १४२

वगा खोल्या, पींढरपरू तालक्
ु यातील २२ शाळा व ७१ इमारती तसेच मींगळवेढा
तालक्
ु यातील १७ शाळा व ४८ इमारती धोकादायक असल्याचे ननदशानास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर धोकादायक वगा खोल्या पाडण्यास जिल्हा पररषदने

मींिूरी ददलेली असतानाही सींबधीं धत तालक
ु ास्तरावरून याबाबत ववलींब होत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सोलापरू जिल््यातील शाळा, इमारती व वगा खोल्याींची पाहणी

शासनाने केली आहे काय, त्यानस
ु ार शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) हे अींशत: खरे आहे .

ननलेखखत केलेल्या धोकादायक वगा खोल्या पाडण्याबाबत ग्राम पींचायती

पातळीवर प्रलींबबत आहे .
(४) होय.

आि अखेर नतन्ही तालक्
ु यातील एकूण ७०१ खोल्याींचे पाडकाम पण
ू ा

झालेले आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उां बरगव्हाण (ता.िळिण, जज.नाशशि) येथील प्राथशमि
आरोग्य िेंद्र बांद असल्याबाबत
(५)

*

५८९७

श्री.ननतीन अजन
ुच (ए.टी.) पिार (िळिण) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) उीं बरगव्हाण (ता.कळवण, जि.नामशक) येथील आददवासी बाींधवाींकररता
शासनाने कोट्यवधी रुपये खचा करुन प्राथममक आरोग्य केंद्राची दोन वषाापव
ू ी

इमारत बाींधून या प्राथममक आरोग्य केंद्रात आकृतीबींधानस
ु ार वैद्यककय
अधधकाऱ्याींसह आवश्यक पदे मींिरू करुनही अदयापही सदरहू प्राथममक
आरोग्य केंद्राची इमारत बींद अवस्थेत असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्राथममक आरोग्य केंद्रास आवश्यक पदे मींिरू करुनही
इमारत अद्याप ववनावापर पडून असण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धताींवर कारवाई करण्यासह प्राथममक आरोग्य

केंद्र तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२), (३) हे खरे नाही.

उीं बरगव्हाण (ता.कळवण, जि.नामशक) हे नवननममात प्राथममक आरोग्य

केंद्र दद.२७ िुल,ै २०१९ रोिी कायाजन्वत करण्यात आले आहे व त्यात २
वैद्यककय अधधकाऱ्याींसह इतर कमाचारी वगा कायारत आहे त व बा्यरुग्ण
ववभाग ननयममत स्वरुपात चालू आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मनोधेयच योजने पासून वपडीत मदहला ि बालिे िांधचत असल्याबाबत
(६)

*

२५१९

श्री.रोदहत पिार (िजचत जामखेड) :

सन्माननीय मदहला ि

बालवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या मनोधेया योिनेअत
ीं गात वपडीत मदहला व बालके यापैकी
िवळपास ४०० मदहला व ६२५ बालके त्याींच्या पत्यावर राहत नसल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, लैंधगक अत्याचारला बळी पडलेल्या मदहला आखण बालकाींच्या
पन
ु वासनासा

शासनाने मनोधेया योिनेअत
ीं गात प्रत्येकी १० लाख मींिूर केले

आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यातील पीडडत मदहला व बालके याींचे सध्याचे राहण्याचे
द काण शोधून त्याींना लाभ ममळवन
ू दे ण्यासा
केली वा करण्यात येत आहे,

शासनाने कोणती कायावाही

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) होय.
(२) होय.

मनोधेया योिनेच्या सध
ु ारीत शासन ननणाय मदहला व बाल ववकास

ववभाग दद.३०.१२.२०१७ नस
ु ार लैंधगक अत्याचाराला बळी पडलेल्या मदहला व

बालकाींना प्रकरणननहाय रुपये ३ ते १० लाखापयंत अथासहाय्य अदा करण्याची
तरतद
ू आहे . यानस
ु ार जिल्हा ववधी सेवा प्राधधकरण याींचे मार्ात प्रकरण
ननहाय अथा सहाय्याची रक्कम ननजश्चत करण्यात येत.े

(३) वपडीत मदहला व बालके याींचे सध्याचे रहावयाचे द काण शोधन
ु
काढण्यासा

पोलीस ववभागास अवगत करण्यात आले असन
ू अशा वपडीताींचे

राहण्याचे द काण शोधण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात डेंग्यूची लागण होऊन रुग्णाांचे होत असलेले मत्ृ यू
(७)

*

१८६८

श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पजश्चम), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.मोहनराि हां बडे (नाांदेड
दक्षक्षण),

श्री.सनु नल

प्रभू

(ददांडोशी),

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी),

श्री.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा), श्री.अशमन पटे ल
(मब
ुां ादे िी), श्री.सभ
ु ाष धोटे (राजूरा), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ), िुमारी प्रणणती
शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अतल
सािे
ु
(औरां गाबाद

पि
ू )च ,

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपरू ),

श्री.राम

सातपत
ु े
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(माळशशरस), श्री.विजयिुमार दे शमख
ु (सोलापरू शहर उत्तर), श्री.राजेश एिडे
(मलिापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाढते शहरीकरण, अननयममत पाऊस आखण सततच्या बदलत्या

वातावरणामळ
ु े सन २०१४-२०१८ या पाच वषाात ३९१४१ रुग्णाींना डेंग्यच
ू ी
लागण होऊन त्यामध्ये २३० नागरीकाींचा मत्ृ यू झाल्याचे सन २०१९ मध्ये
प्रदमशात झालेल्या राषरीय अहवालाद्वारे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, ववदभाातील नागपरू , चींद्रपरू , गडधचरोली, वधाा, भींडारा, गोंददया

या जिल्हयात डेंग्यग्र
ु स्त १३०१ रुग्णाींची नोंद होवन
ू त्यापेकी १० रुग्णाींचा

मत्ृ यू झाल्याचे ददनाींक २ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास
आले असन
ु , अमरावती शहर व ग्रामीण भागात डेंग्यू या आिाराचा
प्रशासनाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाल्याने गेल्या ५ मदहन्यात

२१३ डेंग्यच
ू े पॉखझद्व्ह रुग्ण आढळून आले असल्याचे ददनाींक १४ नोव्हें बर
२०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद शहरात डेंग्यच्
ू या आिारामळ
ु े ११ िणाींचा बळी

गेला असतानाही शहरात औषध व धूरर्वारणी करण्यात येत नाही, तसेच

मींगळवेढा (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यात ननसगाात बदलत्या वातावरणामळ
ु े डेंग्यू
सदृश्य रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असन
ू शासकीय रुग्णालयात ववववध

चाचण्याींच्या अभावामळ
ु े नागररकाींना मोठ्या प्रमाणात खािगी रुग्णालयात
िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

राज्यात

र्ैलावत

असलेल्या

डेंग्यू

आिाराला

आळा

घालण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अशींत: खरे आहे .

ववदभाातील या सहा जिल्हयाींमध्ये एकूण १३०५ डेंग्यू बाधधत रुग्ण

आढळले असन
ू त्यापैकी ३ रुग्णाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .
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(३) औरीं गाबाद शहरात सन २०१९ मध्ये डेंग्यू आिारामळ
ु े २ मत्ृ यू झालेले
आहे त. महानगरपामलका कायाक्षेत्रात माहे सप््ें बर ते नोव्हें बर या कालावधीत

७१,६६० ननवासी पररक्षेत्रात औषध र्वारणी तर २७,०९४ ननवासी पररक्षेत्रात

धरु र्वारणी करण्यात आली आहे . तसेच बहुताींश ननवासी पररक्षेत्रात व्हे ईकल
माऊींद्ींग धुर र्वारणी करण्यात आली आहे . तसेच मींगळवेढा (जि.सोलापरू )
तालक्
ु यात सन २०१७ मध्ये-११, सन २०१८-१० तर सन २०१९ मध्ये-६ डेंग्यच
ू े
रुग्ण आढळून आलेले आहे त.

राज्यातील डेंग्यू दवु षत रुग्णाींच्या ननजश्चत ननदानासा

४२ सेंद्नल

सें्स सा (प्रयोगशाळा) कायाान्वीत असन
ू या द काणी सवा ववषाणुिन्य आिाराींची
मोर्त तपासणी केली िाते.

(४) राज्यात कक्किन्य रोग ननयींत्रण कायारम माींतगात डेंग्यू आिाराच्या
प्रनतबींध

िातात.

व

ननयींत्रणासा

खालील

उपाययोिना

ननयममतपणे

राबववल्या

• आरोग्य कमाचाऱ्यामार्ात ननयममत ताप सवेक्षण.
• उद्रे काच्या द काणी िलद ताप रुग्ण सवेक्षण.

• साथरोग उद्रे काच्या प्रभावी व्यवस्थापनासा
प्रनतसाद पथके कायारत.

जिल्हा पातळीवर शीघ्र

• ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमन
ू े घेऊन सेंन््ीनल हॉस्पी्ल येथील प्रयोगशाळे त
मोर्त तपासणी.

• राज्यात डेंग्यू ववषाणि
ू न्य तापाच्या ननदानासा

स्थापना व डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये गप्पीमासे सोडणे.

४२ सें्ीनल सें्साची

• ननयममत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण.

• उद्रे कग्रस्त द काणी कक्कनाशकाची धूरर्वारणी

• शासकीय तसेच खािगी वैद्यकीय व्यावसानयकाींचे डेंग्यू रुग्ण व्यवस्थापन
ववषयक कायाशाळे चे आयोिन.

• डेंगी रुग्णाींना लक्षणाधारीत उपचार

• सवा आरोग्य सींस्थाींना औषधे व इतर साधन सामग्र
ु ीचा परु े सा परु व ा

• १६ मे हा ददवस राषरीय डेंग्यू ददवस म्हणन
ू तसेच िल
ु ै मदहना डेंग्यू
ववरोधी मदहना म्हणून सािरा करुन िनिागत
ृ ी करण्यात येत.े
• शालेय डेंग्यू िागत
ृ ी मोदहम.
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• उद्रे कग्रस्त द काणी उपाययोिनाींच्या मागादशानासा
राज्यस्तरीय अधधकाऱ्याींच्या भे्ी.

जिल्हा / ववभागीय /

• ववववध माध्यमाींद्वारे िनतेस आरोग्य मशक्षण
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील धरणाांना निीन उपिरणे बसविण्यािररता
(८)

*

ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
२६३८

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील मो

व मध्यम २९६ िुन्या धरणाींमध्ये िुने दोष व त्र्
ु ी

तसेच प्रमख
ु ७७ धरणाींमधील ननम्याहून अधधक उपकरणे ननकामी झाल्याची
बाब माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास राज्यातील धरणाींच्या सरु क्षेबाबत दखल घेऊन सदरहू धरणाींचे
दोष व त्र्
ु ी दरू करुन व नववन उपकरणे बसववण्याकररता तातडीने ननधी
उपलब्ध करुन सदरहू कामे ववनाववलींब करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप शासनाने कायावाही केली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) धरण दरु
ु स्तीसा

उपलब्ध होणा-या ननधीतन
धरण सरु क्षक्षततेच्या
ू

अनष
ीं ाने प्रथम प्राधान्याने कामे हाती घेण्यात येतात. उखणवा/त्र्
ु ग
ु ी दरु
ु स्त
करुन घेण्यात येतात.
बींद

असलेल्या

उपकरणाींच्या

दरु
ु स्तीचे

कामे

व

नवीन

उपकरणे

बसववण्याची कामे क्षेबत्रय मागणीनस
ु ार उपकरणे सींशोधन ववभागामार्ात केली
िातात.तसेच राज्यातील १४० प्रकल्पाींचा समावेश DRIP II & III या केंद्र

शासनाच्या िागनतक बँक अथा सहाय्यीत योिनेत करण्याचे ननयोिन आहे .

उपकरणे बींद असल्याने धरण सरु क्षेला गींभीर धोका झाला आहे अशी
सद्य:जस्थती नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िोिणातील रत्नाधगरी, रायगड ि शसांधद
ु ग
ु च जजल््यातील पयचटिाांच्या

सुरक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या जीिरक्षिाांच्या नेमणुिा रद्द िेल्याबाबत
(९)

*

७

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), डॉ.भारती

लव्हे िर (िसोिा) :
करतील काय :(१)

मब
ींु ईसह

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा

कोकणातील

सवा

ककनाऱ्याींवर

पया्काींच्या

सरु क्षेबाबत

उपाययोिना करण्याच्या सच
ू ना राज्याच्या पया्न ववभागाने ददल्या असन
ू
मसींधुदग
ु ा जिल््यातील १३ समद्र
ु ककनारे धोकादायक असन
ू प्रत्येक ककनारी २

या प्रमाणे २६ िीवरक्षकाींची नेमणक
करुन त्याींना दरमहा ६०००/- रुपये
ू

मानधन दे ण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने िनदहत याधचका रम .८९/२०१०
अन्वये शासनास ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकण ग्राममण पया्न ववकास कायारम म या योिनेतन
ू माहे

माचा, २०१८ पयंत िीवरक्षकाींना मानधन दे ण्यात आले असन
त्यानींतर
ू
मानधन दे ण्यासा
एवप्रल,

२०१८

ननधी उपलब्ध न झाल्याने सींबधीं धत ग्रामपींचायतीने माहे

पासन
ू

िीवरक्षकाींना

मानधन

अदा

केलेले

नसल्याने,

िीवरक्षकाींचे मानधन व ववमा सींरक्षण दे ण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७
िानेवारी, २०२० रोिी मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकडे लेखी ननवेदनाव्दारे
मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक पया्न स्थळी लावण्यात येणारे धोक्याच्या सच
ू ना
दे णारे र्लक सींबधीं धत ववभागातील शासकीय यींत्रणाींनी र्क्त ककनाऱ्यावर

लावले असन
ू बऱ्याच द काणी कायमस्वरुपी र्लक लावण्यात आलेले नाहीत,

तसेच कोकणातील रत्नाधगरी, रायगड व मसींधुदग
ु ा या तीनही जिल््यातील
िीवरक्षकाींच्या

नेमणुका

शासनाने

रद्द

केल्यामळ
ु े

मागील

वषाभरापासन
ू

पया्काींच्या सरु क्षेचा प्रश्न ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पया्काींच्या सरु क्षेबाबत तातडीने उपाययोिना करण्यासह
िीवनरक्षकाींना ननयमीत मानधन अदा करण्यासा

ननधी उपलब्ध करुन

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत खरे आहे . तथावप, पया्न व साींस्कृनतक काया
ववभागाच्या दद.८/९/२००६ रोिीच्या शासनननणायानस
ु ार िीवरक्षकाींची नेमणूक
करण्याचे आदे श प्राप्त होते. त्यानस
ु ार ववभागाच्या दद. २९/९/२०१६ रोिीच्या

शासनननणायानस
ु ार ३४ समद्र
ु ककनाऱ्यावर प्रती िीवरक्षक रु.६०००/- इतके
मानधन दे ण्याचा ननणाय झाला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

मसींधुदग
ु ा

जिल्हयातील

पया्न

स्थळी

धोक्याच्या

सच
ु ना

दे णारे

कायमस्वरूपी र्लक लावण्यात आलेले आहे त. तसेच, रत्नाधगरी, रायगड व

मसींधुदग
ु ा या तीन जिल््यातील िीवरक्षकाींच्या नेमणक
ु ा शासनाने रद्द केलेल्या
नाहीत.

परीं त,ु

काही

ग्रामपींचायतीींचे

उत्पन्न

कमी

असल्याने

िीवरक्षकाींचे मानधन दे ता आलेले नाही, ही वस्तजु स्थती आहे .
(४)

ववभागाच्या

दद.०३

ऑगस््,

२०१७

रोिीच्या

शासन

तेथील

ननणायान्वये

रत्नाधगरी, पालघर, रायगड व मसींधुदग
ु ा या ४ जिल््यातील एकूण ३८
समद्र
ु ककनाऱ्यावरील प्रत्येकी २ िीवरक्षकाींना (एकूण ७६ िीवरक्षक) प्रती

िीवरक्षक रूपये ६०००/-इतके मानधन एक ववशेष बाब म्हणून एकूण
रू.५४,७२,०००/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे . तसेच सदर
शासन

ननणायान्वये

िीवरक्षक मानधनासा

एवप्रल,

२०१८

वषाापासन
ू

सींबधीं धत

ग्रामींपचायतीींनी

स्वउत्पन्नातन
ु तरतद
ु करावी असा ननणाय घेतला

आहे . त्यामळ
ु े शासनाकडून एवप्रल, २०१८ पासन
ू िीव रक्षकाींना मानधन अदा
करण्यात आलेले नाही, ही वस्तजु स्थती आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वपांळझे (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीतील रस्त्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत
(१०)

*

२३८

श्री.महे श

चौघल
ु े

(शभिांडी

पजश्चम) :

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय
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(१) वपींळझे (ता.मभवींडी, जि. ाणे) ग्रामपींचायतीतील सावरपाडा, बींदरपाडा,
नींबरपाडा,

वारणापाडा,

िाण्यासा

अडगापाडासह

आदी

आददवासी

गाव

पाड्याींवर

जिल्हा पररषदे मार्ात एमएमआरडीएच्या माध्यमातन
ू ८० लाख

रुपये खचा करुन सन २०१८ मध्ये करण्यात आलेला रस्ता वषाभरातच माहे
ऑगस््, २०१९ मध्ये वाहून गेला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू ननकृष् बाींधकाम झाल्या
नागररकाींनी

स्थाननक

े केदार व सींबधीं धत अधधकारी याींच्यावर कारवाईची मागणी केली

आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

प्रकरणी

असल्यास,

सदर

ननवेदनाच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

े केदाराला

काळ्यायादीत

्ाकण्यात आले आहे काय व त्याच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आहे ,
तसेच याची सद्य:जस्थती काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) मभवींडी तालक्
ु यातील वपळीं झे बेंदरपाडा नींबरपाडा भवरपाडा हा रस्ता
ग्रामीण मागा रम . १०० दिााचा असन
ू या रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी.
आहे .

सदर

मिबत
ु ीकरणाचे

रस्त्याच्या
काम

करण्यात आलेले आहे .
सदरचे

काम

सा.रम .

०/००

ते

१/६००

एम.एम.आर.डी.ए.

बा्य

रस्ते

अींदािपत्रकात

समाववष्

या

पषृ भागाचे

सध
ु ारणा

असलेल्या

अींतगात

बाबीींनस
ु ार

दद.३०.३.२०१८ रोिी पण
ू ा करण्यात आले होते. तथावप माहे िुलै व ऑगस््
२०१९

मधील

अनतवषृ ्ीतील

परु ामळ
ु े

सा.रम .

०/७००

ते

१/२००

मधील

साधारणत: ३१.०० मी्र लाींबीतील रस्ता वाहून गेला आहे . उवारीत रस्ता
सजु स्थतीत आहे . अनतवषृ ्ीमळ
ु े बाधधत झालेल्या उपरोक्त रस्त्याचे काम
३०५४ २४१९

रस्ते व पल
ु दरु
ु स्ती परररक्षण कायारम म सन २०१९-२० अींतगात

प्रस्ताववत करण्यात आलेले आहे .

तसेच अनतवषृ ्ीमळ
ीं ीत
ु े रस्ता बाधधत झाला असल्याने सींबध

कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

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

े केदारावर
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राजीि उपसा शसांचन (ता.चामोशी, जज.गडधचरोली) योजनेला
ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(११)

*

३३१९

डॉ.दे िराि होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भें डाळा (ता.चामोशी, जि.गडधचरोली) गावािवळ वैनगींगा नदीवर रािीव
ऊपसा मसींचन योिना मींिरू करण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू मसींचन योिना कायााजन्वत झाल्यास या क्षेत्रातील
शेतकऱ्याींना त्याचा मो ा लाभ होऊन हिारो हे क््र िमीन मसींचनाखाली
येण्यास मदत होईल, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रािीव ऊपसा मसींचन योिना मींिूर असन
ू ही अिून पयंत
त्यावर कोणतेही काम झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू योिना तातडीने कायााजन्वत करण्यासा
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.

सदर योिना अन्वेषणाधीन आहे .

(२) गडधचरोली जिल्हयातील चामोशी तालक्
ु यातील भें डाळा गावािवळ वैनगींगा

नदीवर रािीव उपसा मसींचन योिना प्रस्ताववत असन
ू अन्वेषणाधधन आहे व
अद्याप प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेत आलेली नाही.

या योिनेमळ
ु े गडधचरोली जिल्हयातील चामोशी तालक्
ु यातील एकूण

६१०४ हे . क्षेत्रास मसींचन प्रस्ताववत आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) सदर योिना अन्वेषणाधधन आहे . सदर योिनेचा सववस्तर प्रकल्प
अहवाल

तयार

करून

प्रशासकीय

मान्यता

प्रदान

केलेनत
ीं र

आथोपाया जस्थतीनस
ु ार योिना कायााजन्वत करणे शक्य आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्याच्या
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महाराष्ट्र जलसांधारण महामांडळाने लघु पाटबांधारे तलािाची िामे

वप्र-क्िाशलकफिेशन ननविदा प्रक्रीयेत अहचता न तपासता ददल्याबाबत
(१२)

*

६०२२

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औींध (जि.पण
ु े) येथील वॉ्रफ्रीं् कन्स्रक्शन प्रा.मल. या कींपनीला
िलसींधारण महामींडळ, महाराषर राज्य, मब
ींु ई याींचेकडील वगा-१ अींतगात सन
२००८ ते २०१४ या कालावधीमध्ये एकूण २९ लघु पा्बींधारे तलावाची कामे
दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

िलसींधारणाची

कामे

दे ताना

वप्र-क्वामलकर्केशन ्ें डररींग कररता अहाता तपासणीसा

ननववदा

प्रकरम येमध्ये

कींपनीची गेल्या ५

वषाातील आधथाक उलाढाल, कींपनीची ताींबत्रक क्षमता व कींपनीची याींबत्रक

क्षमता तपासण्यात येत असताना सदर कींपनीची वप्र-क्वामलकर्केशन ्ें डररींग

मध्ये अहाता न तपासता सदरच्या ननववदा प्रकरम येमध्ये शासकीय अधधकारी
याींनी अथापण
ू ा व्यवहार करुन सदरची कामे दे ण्यात आली आहे त, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदरहू कींपनीने न केलेल्या कामाची व त्यासा न वापरल्या
गेलेल्या मालाची खचाामध्ये नमद
ू करुन त्यासींदभाात कोणतीही माल खरे दीची
दे यके सादर न करता शासनाकडून करोडो रुपये प्राप्त केले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, या सींपण
ू ा गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
त्यात काय आढळून आले,
(५)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

सींबधीं धत

दोषी

अधधकारी,

कमाचारी

व

ते २०१४

या

कींत्रा्दाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच या
प्रकरणाची सद्यःजस्थती काय आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) अींशत: खरे आहे .
महाराषर

कालावधीत

िलसींधारण

एकूण २४

महामींडळाींतगात

योिनाींच्या

ननववदाींची

सन २००८

कामे स्पधाात्मक पध्दतीने
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वॉ्रफ्रीं् कन्स्रक्शन प्रा.मल., पण
ु े याींना प्रदान झालेली आहे त. या व्यनतरीक्त
एक काम िलसींपदा ववभागाकडून ननववदा प्रकरम या पण
ू ा करुन िलसींधारण
ववभागास हस्ताींतरीत झालेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

तत्कामलन कायापध्दतीनस
ु ार ज्या कामाची ननववदा ककीं मत रुपये ३.००

को्ी पेक्षा अधधक आहे अशा कामाींची ननववदा कायावाही वप्र-क्वॉलीकर्केशन
नस
ै ी १७ कामाींबाबत तत्कालीन
ु ार करण्यात येत होती. उपरोक्त २५ कामाींपक
ननववदा पव
ू ा अहाता मल्
ु याकन सममतीने ननववदा पव
ू ा अहाता तपासन
ू मशर्ारस
केल्यानस
ु ार पात्र

रलेल्या सवा

े केदाराींचे ननववदा दे कार पजु स्तका उघडून

त्यातील ननम्नतम दे कार असलेल्या

े केदाराची ननववदा स्वीकृत करण्यात

आली आहे . उवाररत ७ कामापैकी प्रत्येक काम रुपये ३.०० को्ी पेक्षा कमी

ककीं मतीचे असल्यामळ
ु े तत्कालीन कायापध्दतीनस
ु ार या कामाींना ननववदापव
ू ा
अहाता

मल्
ु याींकनाची

आवश्यकता

नसल्याने

या

७

कामाींच्या

ननववदा

स्पधाात्मक ननववदे अत
ीं गात ननम्नतम दे कारानस
ु ार स्वीकृत करण्यात आल्या
आहे त.

(३) हे खरे नाही

अशा प्रकारची कोणतीही दे यके अदा करण्यात आलेली नाहीत.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे असदपूर (ता.अचलपूर, जज.अमरािती) येथील अांशतः बुडीत
गािठाणातील घरे निीन पुनिचशसत गािठाणात घेण्याबाबत

(१३)

*

५६२७

श्री.बळिांत िानखडे (दयाचपरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रभागा बॅरेि बह
ृ त लघु प्रकल्पाअींतगात असदपरू व शहापरू ही दोन गावे
बाधधत होणार असन
ू असदपरू येथील ग्रामस्थाींच्या मागणीनस
ु ार त्याींची घरे
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बड
े ाहे र काळ्या मातीच्या थरावर असल्याने प्रकल्पामध्ये
ु ीत क्षेत्राच्या रे षब
पाणी िमा झाल्यास त्याींच्या घराींना धोका ननमााण होणार असल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ग्रामस्थाींच्या मागणीनस
ु ार उपाध्यक्ष ववदभा पा्बींधारे

ववकास महामींडळ आखण जिल्हाधधकारी, अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली
ददनाींक १० िानेवारी, २०१९ रोिीच्या बै कीत झालेल्या ननणायानस
ु ार ववशेष

बाब म्हणन
ू घराींचे पन
ु वामसत गाव ाणात समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव
माहे िून, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान कायाकारी सींचालक, ववदभा पा्बींधारे
ववकास महामींडळ, नागपरू याींचेकडे सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

मौिे

असदपरू

येथील

अींशतः

बड
ु ीत

गाव ाणातील

नदीका ावरील ७३ घरे नवीन पन
ु वामसत गाव ाणात घेण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) हे अशींत: खरे आहे .

चींद्रभागा बॅरेि बह
ृ त लघु प्रकल्पाींतगात असदपरु व शहापरु ही दोन गावे

बाधधत होणार आहे त.

असदपरू येथील बड
े ाहे रील घराींना कोणताही धोका
ु ीत क्षेत्राच्या रे षब

सींभवत नाही असे ननदशानास आले आहे .
(२) आखण (३) हे खरे आहे .
ग्रामस्थाींच्या

मागणीनस
ु ार

तसेच

तत्कालीन

मा.उपाध्यक्ष,ववदभा

पा्बींधारे ववकास महामींडळ, नागपरु याींची दद. १०.०१.२०१९ च्या बै कीतील
ननदे शान्वये, ववशेष बाब म्हणुन

असदपरू येथील बड
े ाहे रील ७३
ु ीत क्षेत्र रे षब

घराींचा पन
ु वामसत गाव ाणामध्ये समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववदभा
पा्बींधारे ववकास महामींडळास दद.१२.०४.२०१९ रोिी सादर करण्यात आला
होता.

त्यावर

महामींडळाने

दद.०४.०५.२०१९

चे

पत्रान्वये

काही

मद्
ु याींचे

अनप
ु ालनाकररता मख्
ु य अमभयींता, िलसींपदा ववभाग, अमरावती याींना परत
केला.

तद्नींतर सदर प्रस्ताव ववशेष बाब म्हणुन पन
ु वासन प्राधीकरणाकडे

सादर करण्यास ननयामक मींडळाची मान्यता दे ण्यास्तव दद. २८.०१.२०२०
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रोिीच्या ननयामक मींडळाच्या ७७ व्या बै ककत ववचाराथा सादर करण्यात
आला आहे . सदर बै कीचे इनतवत्ृ त मान्य झाल्यानींतर पढ
ु ील कायावाही
करण्यात येईल.

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

साांगली जजल्हयातील तािारी उपसा शसांचन योजनेची शेतिऱयाांिडील
थिीत पाणीपट्टी माफ िरण्याबाबत
(१४)

*

४३८२

श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील ताकारी उपसा मसींचन योिनेची शेतकऱ्याींकडे सन
२००२ पासन
ू ६४ को्ी रुपयाींची पाणीपट्टी थकीत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े प्रशासनाने ही रक्कम सींबधीं धत शेतकऱ्याींच्या ७/१२
उता-याींवर

बोिा

म्हणन
ू

चढवण्यासा

कायावाही

सरु
ु

केल्याने

शेतकऱ्याींना अनेक अडचणी येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

येथील

(३) असल्यास, सदरहू शेतकऱ्याींची थकीत पाणीपट्टी मार् करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

रु.१०९.४६ को्ी पाणीपट्टी आकारणीपैकी सम
ु ारे रु.४५.७८ को्ी इतकी

वसल
ू ी करण्यात आली असन
ू रु.६३.६८ को्ी इतकी पाणीपट्टी रक्कम थककत
आहे . यामध्ये वीि दे यकाचा समावेश आहे .
(२) नाही.

अशी कोणतीही कायावाही प्रस्ताववत नाही.

(३) व (४) ताकारी उपसा मसींचन योिनेची थकीत पाणीपट्टी मार् करणेबाबत
कायावाही केलेली नाही. पाणीपट्टी मार् करणेबाबत शासनाचे कोणतेही धोरण
नाही. त्यामळ
ु े ववलींबाचा प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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जानशी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील
आरोग्य उपिेंद्र बांद असल्याबाबत

(१५)

*

८०

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ननवेली ग्रामपींचायत कायाक्षेत्रातील िानशी (ता.रािापरू , जि.रत्नाधगरी)
येथील आरोग्य उपकेंद्राच्या इमारत बाींधकामाकररता लाखो रुपये खचा केलेले

असताना सदरहू आरोग्य उपकेंद्र गेली अडीच वषे कमाचारी नसल्याने बींद
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य उपकेंद्र बींद असल्याबाबत शासनाने चौकशी केली
आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार ववनावापर पडून असलेले िानशी आरोग्य उपकेंद्र
सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) नाही.

(२) सदर उपकेंद्रातील आरोग्य सेवक (मदहला) व आरोग्य सेवक (परु
ु ष) याींची
बदली झाल्याने त्याद काणी िवळच्या उपकेंद्रातील आरोग्य सेवक (मदहला) व
आरोग्य सेवक (परु
े डे िानशी उपकेंद्राचा अनतररक्त कायाभार दे ण्यात
ु ष) याींचक

आलेला आहे . त्यामळ
ु े सदर आरोग्य सेवक (मदहला) व आरोग्य सेवक (परु
ु ष)
हे ते िानशी उपकेंद्रामध्ये ये-िा कर्रती करीत असतात, त्यामळ
ु े सदर

उपकेंद्रामध्ये लसीकरण ककीं वा इतर राषरीय आरोग्य कायारम म व्यवजस्थतररत्या
राबववल्या िातात.

(३) राज्याच्या मेगाभरती-२०१९ अींतगात सवा जिल्हा पररषदे कडील आरोग्य

सेवक (मदहला) व आरोग्य सेवक (परु
ु ष) ही पदे भरण्याची कायावाही सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

20
उस्मानाबाद जजल््यात मुख्यमां्ी ग्रामसडि योजने अांतगचत
ननिृष्ट्ट दजाचची िामे झाल्याबाबत

(१६)

*

५७४३

श्री.िैलास घाडगे पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उस्मानाबाद जिल््यात सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन
आधथाक वषाात मोठ्या प्रमाणात मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिने अींतगात नवीन
रस्ता सध
ु ारण्याची कामे झाली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू सवा कामे ननकृष् व दिााहीन झाली असल्याने
स्थाननक लोकप्रतीननधी याींनी या ववभागाचे मख्
ु य अमभयींता, पण
ु े याींना माहे

डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्राद्वारे या तीन वषाात झालेल्या सवा
कामाींची र्ेर तपासणी राज्य गण
दक्षता व ननयींत्रण पथका कडून करावी
ु
अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ीं ाने मख्
ु ग
ु य अमभयींता, पण
ु े व राज्य
गण
ु वत्ता पथकाने यावर काय कायावाही केली तसेच त्यानस
ु ार ननकृष् दिााचे
काम करणाऱ्या सींबधीं धत अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) सदर मागणीच्या अनष
ीं ाने सदर कामाींची र्ेरतपासणी करण्याबाबत
ु ग

राज्य गण
ु वत्ता समन्वयक याींना कळववण्यात आले आहे . सदर कामाची
र्ेरतपासणी करण्याकरीता राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षकाींची नेमणक
ु केली असन
ू
दद. २५.०२.२०२० पासन
ू त्याींचा तपासणी दौरा ननयोजित आहे . तपासणीअींती
प्राप्त अहवालाच्या आधारे पढ
ु ील कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील आगाशी, िामण, पारोळ आणण
(१७)

*

भाताणे प्राथशमि आरोग्य िेंद्राांची झालेली दरु िस्था

६०४७

श्री.श्रीननिास िनगा (पालघर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) पालघर जिल्हा पररषदे च्या अींतगात येत असलेली वसई तालक्
ु यातील
आगाशी, कामण, पारोळ आखण भाताणे या चार प्राथममक आरोग्य केंद्राींच्या

बाींधकामाींना ५० वषांहून अधधक काळ झाला असल्याने सदर इमारती
मोडकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या चारही प्राथममक आरोग्य केंद्रात बालरोग तज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ,
भल
ु तज्ञ आखण इतर वैद्यकीय अधधकारी व कमाचारी त्याचप्रमाणे सोनोग्रार्ी

मशीन, एक्सरे मशीन, डायलासीस केंद्र इत्यादी सोई-सवु वधाींचा अभाव आखण
औषधाींचा त्
ु वडा भासत असल्याने या चारही प्राथममक आरोग्य केंद्राींसा

आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी स्थाननकाींनी ददनाींक ६
िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदनाद्वारे मा.मख्
ु यमींत्री
महोदयाींकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू ननवेदनाच्या अनष
ीं ाने उपरोक्त प्रकरणी शासनाने
ु ग
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

चार प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या बाींधकामास झालेली वषे पढ
ु ील प्रमाणे

आहे त :- आगाशी २२ वषा, कामण २६ वषा, पारोळ ३३ वषा आखण भाताणे ३४
वषा.

(२) व (३) हे खरे आहे .
पदे

प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या ननकषानस
ु ार या द काणी तज्ञ डॉक््राींची

मींिरू नाहीत तसेच सोनोग्रार्ी/एक्स-रे

मशीन व डायलेसीस च्या

सवु वधाही उपलब्ध नसतात. प्राथममक आरोग्य केंद्रामध्ये सवा प्रकारचा
औषधसा ा मब
ु लक प्रमाणावर उपलब्ध आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िुसुांबा (ता.जज.धळ
ु े ) येथील रॉमा िेअर सेंटरचे
बाांधिाम िरण्याबाबत

(१८)

*

(मब
ुां ादे िी),

५५५६

श्री.िुणाल पाटील (धुळे

श्री.दहरामण

खोसिर

(इगतपरू ी),

ग्रामीण), श्री.अशमन पटे ल
श्री.मोहनराि

हां बडे

(नाांदेड

दक्षक्षण), श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.सभ
ु ाष धोटे (राजूरा), श्री.वििास ठािरे

(नागपरू पजश्चम), श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत), श्री.लहू िानडे (श्रीरामपरू ),
श्री.सरु े श िरपड
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब
ु िर (पाथरी) :
िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कुसब
ुीं ा (ता.जि.धुळे) येथे रॉमा केअर सें्र मींिूर झाले असन
ू ननधी
अभावी सदर रॉमा केअर सें्रचे बाींधकाम सरु
ु झालेले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रॉमा केअर सें्रच्या बाींधकामासा

तातडीने ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) राज्यातील रॉमा केअर यनु न्ची व्यवहायाता तपासन
ू धोरण ननजश्चत
करण्यासा

सममती स्थापन करण्यात आली आहे . सदर सममतीचा अहवाल

शासनास प्राप्त झाला असन
ू सममतीच्या अहवालावर आयक्
ु त, आरोग्य सेवा
याींचे अमभप्राय मागववण्यात आले आहे त. आयक्
ु त, आरोग्य सेवा याींचे

अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर रॉमा केअर यनु न्बाबतचे धोरण ननजश्चत
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
-----------------
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जजल्हा पररषद सािचजननि बाांधिाम उपविभाग (ता.माळशशरस,
जज.सोलापूर) येथील उपअशभयांता, शाखा अशभयांता
याांनी िेलेला गैरव्यिहार

(१९)

*

७८६

श्री.बाबासाहे ब

पाटील

(अहमदपरू ) :

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जिल्हा

पररषद

सावािननक

बाींधकाम

उपववभाग

सन्माननीय
(ता.माळमशरस,

जि.सोलापरू ) येथील उपअमभयींता, शाखा अमभयींता याींनी सन २०१७-१८ व
२०१८-१९ मध्ये तालक्
ु यात ग्ार, रस्ते काँकरम ्ीकरण, दे खभाल दरु
ु स्तीची

आखण २५१५ ची कामे अत्यींत ननकृष् दिााची करुन लाखो रुपयाींचा
गैरव्यवहार

केला

असल्याचे

माहे

िुल,ै

ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०१९

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने तातडीने चौकशी करुन दोषी
अधधकारी व

े केदार याींच्यावर कारवाई करावी यासा

तेथील नागरीकाींनी व

सामाजिक सींघ्नाींनी ददनाींक १५ ऑगस्् २०१९ रोिी पींचायत सममती
माळमशरस येथे बेमद
ु त धरणे आींदोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार सदर प्रकरणातील दोषी असणाऱ्या अधधकारी व
े केदार याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा

करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही. तथावप, रम ाींनतकारी सींघषा याींचा तरम ार
अिा दद.०९.०८.२०१९ रोिी प्राप्त झाला होता.
(२) हे खरे आहे .

(३) जिल्हा पररषद सोलापरू याींच्याकडून चौकशी करण्यात आली असन
ू , सदर
प्रकरणी सींबधीं धत अधधकारी दोषी आढळलेले नाहीत.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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िधाच जजल््यातील शेतिरी शसांचना पासून िांधचत असल्याबाबत
(२०)

*

५२९४

श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वधाा जिल््यातील शेतक-याींच्या बाींधापयंत पाणी पोहचण्याकररता कालवे

व ववतरीका तयार करण्यात आलेल्या असतानाही दे खभाल व दरु
ु स्तीकडे
शासनाचे दल
ा झाल्याने शेतकरी मसींचना पासन
ु क्ष
ू वींधचत असल्याची बाब माहे
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िानकी दे वी बिाि ग्रामववकास सींस्थेंने पा् पन
ु वासन प्रकल्प
व दे खभाल दरु
ु स्ती प्रकल्पाचे काया हाती घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन त्यानष
ीं ाने शासनाने कोणती
ु ग
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे नाही.
(२)

िानकी

दे वी

बिाि

ग्रामववकास

सींस्थेने

Corporate

Social

Responsibility (CSR) ननधीतन
पोथरा मध्यम प्रकल्पाच्या धचचघा्
ू
ववतरीकेच्या १०० हे . क्षेत्रात पा् पन
ीं गात दे खभाल दरु
ु वासन प्रकल्पाींअत
ु स्तीची
आवश्यक कामे माहे डडसेंबर २०१९ मध्ये पण
ू ा केलेली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजा रोहणा (ता.आिी, जज.िधाच) येथील भोलेश्िरी
(२१)

*

नदीिर पूल बाांधण्याबाबत
६५७३

श्री.दादाराि िेचे (आिी) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिा रोहणा (ता.आवी, जि.वधाा) येथील भोलेश्वरी नदीवरून नागापरू
वस्तीकडे िाण्या-येण्याचे दृष्ीने नदीवर पल
ू होण्याकररता पत्राद्वारे मागणी
केली आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, भोलेश्वरी नदीवरून नागापरू वस्तीकडे िाणाऱ्या पल
ू ननमीती
करण्यासा

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , त्याचे

स्वरूप काय आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत
नाही.

(२) व (३) आवी तालक्
ु यातील राषरीय महामागा रम .३४७ अ पासन
ू रोहणा हे
गाव १२५ मी्र अींतरावर आहे . महामागाापासन
ू गावात िाण्यासा
अजस्तत्वात आहे . रोहणा ग्रामपींचायतीमध्ये

पल
ु

नागापरू मौिा असन
तेथे
ू

ग्रामपींचायत कायाालय आहे . नागापरू मौिा लगत राषरीय महामागा व गावात
िाणारा रस्ता आहे .

सद्य:जस्थतीत भोलेश्वरी नदीवर राषरीय महामागाावर एक व गावात

िाणाऱ्या रस्त्यावर एक असे दोन पल
अजस्तत्वात आहे त. व या दोन
ु

पल
ु ाींमधील अींतर २०० मी्र आहे . प्रश्नाधीन पल
ु हा अजस्तत्वात असलेल्या
पल
र्क्त ६०.०० मी्र अींतरावर असल्याने येथे
ु ापासन
ू
बाींधण्याची आवश्यकता नाही.

नव्याने पल
ु

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

पाली (ता.सध
ु ागड, जज.रायगड) येथील ग्रामीण
(२२)

*

रूग्णालयाचे बाांधिाम पूणच िरणेबाबत

२०४९

श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) पाली (ता.सध
ु ागड, जि.रायगड) येथे मागणी व वाढत्या लोकसींख्येनस
ु ार
प्राथममक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवधान करून ग्रामीण रूग्णालयात रूपाींतर करुन

भम
ु ीपि
ू न झाले असतानाही अद्याप रूग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम सरु
ु
झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

पाली

येथील

ग्रामीण

रूग्णालयात

येणाऱ्या

सध
ु ागड

तालक्
ु यातील १०६ गावे व वस्त्या असलेल्या आददवासी बहुल क्षेत्रातील गरीब,
कष्करी शेतमिूर वगाास औषधोपचाराींपासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर ग्रामीण रूग्णालयाचे बाींधकाम सरु
ु करुन तातडीने पण
ु ा
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) पाली येथे प्राथममक आरोग्य केंद्र कायााजन्वत आहे . तेथे उपचाराथा
आलेल्या रुग्णाींवर प्राथममक उपचार केले िात आहे त.

(३) पाली ता. सध
ु ागड ग्रामीण रुग्णालयाचे मख्
ु य इमारत व ननवासी गाळे

बाींधकामाचे अींदािपत्रक व आराखडे सन २०१५-१६ च्या दरसच
ू ीवर आधाररत
होते. सदर अींदािपत्रक सद्याच्या दरसच
ू ीवर आधाररत तयार करुन सादर
करण्याबाबत आरोग्य सेवा आयक्
ु तलयास कळववण्यात आले असन
ू पढ
ु ील
कायावाही सरु
आहे . सध
ु
ु ाररत अींदािपत्रक

प्राप्त झाल्यानींतर ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार प्रशासककय मान्यता दे ण्याबाबत कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

प्रिाश इज्स्टट्युट ऑफ मेडडिल साय्स ॲण्ड ररसचच सेंटर
(ता.इस्लामपूर, जज.साांगली) महाविद्यालय ि
रुग्णालयाच्या गैरिारभाराबाबत

(२३)

*

श्री.ददपि

५६५२
चव्हाण

श्रीमती सीमा महे श दहरे (सीमाताई) (नाशशि पजश्चम),
(फलटण),

श्री.सांददप क्षक्षरसागर (बीड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

प्रकाश

(ता.इस्लामपरू ,

इजन्स््ट्य्
ु

ऑर्

जि.साींगली)

श्री.सांग्राम

जगताप

(अहमदनगर

मेडडकल

सायन्स

ॲण्ड

शहर),

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मां्ी पढ
ु ील

या

महाववद्यालय

व

ररसचा

सें्र

रुग्णालयाच्या

गैरकारभाराबाबत तेथे मशक्षण घेणाऱ्या ववद्यार्थयांनी केलेल्या तरम ारीनस
ु ार

शासनाने चौकशी सममती नेमली असल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०२० रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सममतीमध्ये वैद्यकीय मशक्षण सींचालक डॉ.तात्याराव

लहाने, िे.िे. समह
डॉ. सींिय
ु रुग्णालयाच्या पॅथॉलॉिी ववभागाचे प्रमख
ु

बबिबे व िी.एस.मेडडकल कॉलेिच्या सिारी ववभागाचे प्रमख
डॉ.रािीव
ु
सातोसकर याींचा समावेश होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ु सममतीने सदर रुग्णालय व महाववद्यालयात केलेल्या
पाहणीत

४०

डॉक््राींच्या

कर्ीं गर

वप्रींन््चे

मोल्ड

बनवन
ू

त्याद्वारे

या

डॉक््राींच्या हिेऱ्या दाखववल्या िात असल्याचे, बोगस रुग्ण आढळल्याचे
तसेच अनेक वॉडााना कुलप
वॉडा बींद जस्थतीत असल्याचे तसेच
ू लावन
ू
महाववद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाने चौकशीस सममतीस सहकाया करण्याचे

नाकारल्याचे चौकशी सममतीने अहवालात नमद
ू करुन सदर सींस्थेचे कॉलेि

चालववण्याची परवानगी व प्रमाणपत्र रद्द करावे अशी शासनास मशर्ारस केली
असल्याचेही ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे,
(४)

असल्यास,

अहवालात

नमद
ू

करण्यात

आलेल्या

मशर्ारशीनस
ु ार

सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) होय हे अींशत: खरे आहे .
प्रकाश

(ता.इस्लामपरू ,

इजन्स््ट्य्
ु

जि.साींगली)

ऑर्

या

मेडडकल

खािगी

महाववद्यालयात मशक्षकाींची हिेरी लावण्यासा

सायन्स

ॲन्ड

ररसचा

ववनाअनद
ु ाननत
बो्ाींचे

सें्र,

वैद्यकीय

से मोल्ड तयार

करुन वापरले िातात तसेच तेथे आींतररुग्ण म्हणन
ू दाखवलेले रुग्ण त्या
पत्यावर राहत नसल्याची तरम ार सींचालक, वैद्यकीय मशक्षण आखण सींशोधन,
मब
ींु ई याींना प्राप्त झाली होती.

सदर तरम ारीींची दखल घेवन
सींचालक
ू

याींच्यामार्ात चौकशी सममती ग त करण्यात आली होती.
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) हे अींशत: खरे आहे .

प्रस्तत
ु सममतीने सदर रुग्णालय व महाववद्यालयाची पाहणी केली

असता काही वॉडााना कुलप
वॉडा बींद जस्थतीत असल्याचे तसेच
ू लावन
ू
महाववद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाने चौकशी सममतीस सहकाया करण्याचे
नाकारल्याचे चौकशी सममतीने अहवालात नमद
ू केले आहे .
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(४) सींचालक, वैद्यकीय मशक्षण आखण सींशोधन, मब
ुीं ई याींनी दद.२२.०१.२०२०
रोिीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे . सदर अहवालावर
पढ
ु ील कायावाही सरू
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ां ी (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) (िाळिस) भातसा नदी
ग्रामपांचायत िोशशब
पा्ात विनापरिानगी शसमें ट िााँकक्रट बाांधिाम िेल्याबाबत
(२४)

*

५१७१

श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय नगर

वििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रामपींचायत कोमशींबी (ता.मभवींडी, जि. ाणे) (वाळकस) भातसा नदी पात्रात
बेकायदा बाींधकामे व बो्ीसा

मसमें् बोगदा बनववण्याबाबत ग्रामपींचायत व

भातसा प्रकल्प कायाकारी अमभयींता, जिल्हाधधकारी,

ाणे याींची कोणतीही

पव
ा रवानगी (बबनशेती आदे श) न घेता थे् नदी पात्रात मसमें ् काँकरम ्
ू प
बेकायदा बाींधकाम केले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(३) असल्यास, तदनस
ु ार उक्त बाींधकाम ननषकासीत करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे : (१) होय.

(२) व (३) या सींदभाात उपववभागीय अधधकारी, मभवींडी याींचेकडे तरम ार अिा

प्राप्त झाला असन
ु , सदर द काणी ववना परवाना बाींधकाम आढळून आल्याने
महाराषर िममन महसल
ु अधधननयम, १९६६ व महाराषर प्रादे मशक व नगर
रचना

अधधननयम,

१९६६

करणेसद
ीं भाात जिल्हाधधकारी,
कळववले आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार

आवश्यक

ती

कायावाही

ाणे कायाालयाने तहमसलदार, मभवींडी याींना

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

29
ढिळी (ता.शमरज, जज.साांगली) येथील
ग्रामपांचायतीत झालेला गैरव्यिहार
(२५)

*

५९२९

डॉ.सरु े श (भाऊ) खाडे (शमरज) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ढवळी (ता.ममरि, जि.साींगली) येथील ग्रामपींचायतीने ११४ व्या ववत्त
आयोगाच्या ननधीत, स्मशान भम
ू ीच्या कामात तसेच ववववध कामात लाखो

रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ढवळी ग्रामपींचायतीने केलेल्या ववकास कामाींत गैरव्यवहार
झाला असल्याने सींबधीं धत दोषी व्यक्तीींवर कारवाई करण्याबाबत ददनाींक २१
िानेवारी,

२०२०

रोिी

वा

त्यासम
ु ारास

जिल्हाधधकारी,

साींगली,

मख्
ु य

कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, साींगली याींना ननवेदन ददले आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार शासनाने सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) सदर तरम ारीच्या अनष
ीं ाने चौकशी सममती नेमण्यात आली असन
ु ग
ू
याबाबत चौकशी सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भोिरदन (जज.जालना) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजजल्हा
रुग्णालयात श्रेणीिधचन िरणेबाबत
(२६)

*

२१६६

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) भोकरदन (जि.िालना) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे ५०
खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवधान शासन ननणाय रम :श्रे णीवधान-

२०१६/प्र.रम .६७/आरोग्य-४, ददनाींक १७ िुलै २०१९ नस
ु ार करण्यात आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त उपजिल्हा रुग्णालयासा
उपजिल्हा रुग्णालयासा

िागा आरक्षीत करणे,

बाींधकाम करणे व पदननममाती करणे याबाबत

स्वतींत्रपणे कायावाही करण्याबाबत ननदे श ददलेले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याअनष
ीं ाने या रुग्णालयासा
ु ग

िागा आरक्षीत करुन

रुग्णालयाचे बाींधकाम व आवश्यक पदननमीती करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

दद.१७ िुल,ै २०१९ च्या शा. नन. अन्वये ३० खा्ाींच्या रुग्णालयाचे ५०

खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवधान करण्यास मींिूरी दे ण्यात आली
आहे .

(३) भोकरदन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या अधधकच्या खा्ाींसा

िागा उपलब्ध

असन
इमारत बाींधण्याकरीता अींदािपत्रक व आराखडे तयार करण्याची
ू
कायावाही सावािननक बाींधकाम ववभागाकडे सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

परभणी जजल््यातील लघु, मध्यम ि मोठ्या शसांचन प्रिल्पातील
शसांचन पाणीपट्टी थिीत असल्याबाबत

(२७)

*

५०१८

डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल््यातील लघ,ु मध्यम व मोठ्या मसींचन प्रकल्पातील एकूण

५० को्ी ७३ लाख ८२ हिार रुपये एवढी मसींचन पाणीपट्टी थकीत असन
ू

िायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची ४४ को्ी ३९ लाख रुपये पाणीपट्टी
थकीत आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टी थकीत असण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, पाणीपट्टी वसल
ा करणाऱ्या सींबधीं धत अधधकाऱ्याींची
ु ीकडे दल
ु क्ष
चौकशी करुन त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच थकीत मसींचन पाणीपट्टी
वसल
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय.
(२)

गोदावरी

मरा वाडा

पा्बींधारे

ववकास

महामींडळाअींतगात

मींिरू

आकृतीबींधानस
ीं ाातील मसींचन व्यवस्थानाकरीता मींिूर असलेल्या
ु ार ववववध सींवग
पदाींपक
ै ी अींदािे ६० % पदे ररक्त आहे त.

अपरु ा कमाचारी वगा असल्यामळ
ु े पाणीपट्टी वसल
ु ीसा

पा परु ावा कमी

पडतो. तसेच दषु काळी पररजस्थतीमळ
ु े पाण्याची अननजश्चतता, शेतक-याींचे
घ्लेले उत्पन्न, कधी पाणी ्ीं चाई तर कधी अनतवषृ ्ीमळ
ु े शेतमालाचे झालेले

नक
ु सान, यामळ
ु े शेतक-याींचा पाणीपट्टी भरण्याकडे कल कमी झालेला आहे .
पररणामी पाणीपट्टी थकीत राहते.

क्षेबत्रय स्तरावर उपलब्ध कमाचारी याींच्या मार्ात पाणीपट्टी वसल
ु ीची

कामे केली िातात. वसल
ु ी पथक स्थापन करुन गावोगावी कर्रुन प्रयत्न

करणे. साखर कारखानाकडे पाणीपट्टी कपात करुन भरणा करावा याबाबत
पा परु ावा करणेबाबत क्षेबत्रयस्तरावर प्रयत्न सातत्याने होत आहे त.

बहुताींशी मसींचन प्रकल्पात अपरु ा पाणीसा ा उपलब्ध असल्याने तसेच
दषु काळद्दश्य जस्थती असल्याने लाभधारक थकीत पाणीपट्टी भरण्यास अनत्ु सक
ु
होते.

(३) सींबधधत अधधकारी / कमाचारी याींनी कायाक्षेत्रावर वेळोवेळी बै का
आयोजित करुन पाणीपट्टी वसल
ु ीसा
आहे त.

आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात आले

महामींडळ स्तरावरुन दे खील पत्राद्वारे पाणीपट्टी वसल
ु ी पा परु ाव्यासा

वारीं वार सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

अधधकारी/ कमाचारी याींचे पाणीपट्टी वसल
ा झालेले नाही.
ु ी बाबत दल
ु क्ष

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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ननळिांडे (ता.अिोले, जज.अहमदनगर) धरणाच्या
(२८)

*

(पाचोरा)
काय :-

िालव्याांची िामे पुणच िरण्याबाबत
३४२२
:

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.किशोर पाटील

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ननळवींडे (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) धरणाच्या उिव्या व डाव्या
कालव्यासा

मशडी सींस्थानने ५०० को्ी रुपयाींचा ननधी सन २०१९ मध्ये

मींिूर केला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याच कामासा

उवाररत लागणारा ८०० को्ी रुपयाींचा ननधी

(३) असल्यास, उक्त कामासा

केंद्र शासनाकडून ननधी प्राप्त झाला आहे

केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार होता, हे ही खरे आहे काय,

काय, तसेच प्राप्त ननधीच्या अनष
ीं ाने ननळवींडे धरणाच्या उिव्या व डाव्या
ु ग
कालव्याींचा कामाींची सरु
ु वात करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, ननळवींडे धरणाच्या कालव्याींची कामे तातडीने पण
ू ा करण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) श्री.साईबाबा सींस्थान, ववश्वस्त व्यवस्था, मशडी कडुन
ननळवींडे धरणाच्या डाव्या व उिव्या कालव्याींच्या ववकासासा

रू.५०० को्ी

इतका ननधी उसनवार तत्वावर (बबनव्यािी परत करण्याच्या बोलीवर)

िलसींपदा ववभागाच्या अखत्याररतील गोदावरी मरा वाडा पा्बींधारे ववकास
महामींडळ, औींरगाबाद याींना दे ण्यासा

“एक ववशेष बाब” म्हणून दे ण्यास

मान्यता दे ण्याबाबत ववधी व न्याय ववभाग, मींत्रालय, मब
ुीं ई याींनी शासन
ननणाय, दद.३०/११/२०१८ व १३/१२/२०१८ अन्वये मान्यता ददलेली आहे .
तथावप

त्याबाबत

मा.उच्च

न्यायालय,

खींडपी

िनदहत

याधचका

रम . १५२/२०१८

औरीं गाबाद

येथे

श्री.साईबाबा सींस्थान ववश्वस्त व्यवस्था मशडी याींचेकडून ममळणाऱ्या ननधी
ववतरणाववरोधात

–

(श्री.सींददप

वविय

कुलकणी ववरुद्ध महाराषर शासन) दाखल करण्यात आली आहे . यावरील
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे शानस
ु ार ननधी ववतरणास मनाई केली आहे .
सद्य:जस्थतीमध्ये प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
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(२) नाही.

(३) केंद्र शासनाकडून ननधी प्राप्त झालेला नाही.

(४) शासन ननणाय दद. ०९/०९/२०१९ अन्वये प्रगतीपथावरील पा्बींधारे प्रकल्प
पण
ु ा करण्यासा

रु. १५००० को्ीचे

ददघा मद
ु तीचे किा घेण्यासा च्या ५२

प्रकल्पाच्या यादीमध्ये ननळवींडे प्रकल्पाचा समावेश करणेत आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उपजजल्हा रुग्णालय, मलिापरू (जज.बल
ु ढाणा) येथील
शस््कक्रया िक्ष सुरु िरण्याबाबत

(२९)

*

२२४८

श्री.राजेश एिडे (मलिापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू (जि.बल
ु ढाणा) येथील शस्त्रकरम या कक्ष

मागील अनेक वषांपासन
ू बींद असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े गोरगररब व गरिू रुग्णाींना बल
ु ढाणा, अकोला जिल्हा
रुग्णालयात अथवा खासगी महागड्या रुग्णालयाींमध्ये उपचार करावे लागत
असल्याने त्याींची आधथाक वपळवणक
ू होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू येथे अत्याधुननक सेवा सवु वधा,

मस्ीस्कॅन मशीन उपलब्ध करण्यासह बींद असलेले शस्त्रकरम या कक्ष तात्काळ
सरू
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.

उपजिल्हा रुग्णालय, मलकापरू येथील शस्त्रकरम या कक्षात मागील ३

वषाापासन
ू शस्त्रकरम या करण्यात येत आहे त. सन २०१९-२० मध्ये ४२९ मो या
शस्त्रकरम या व ४५१ छोट्या शस्त्रकरम या करण्यात आल्या आहे त.
(२) हे खरे नाही.
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(३) उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मानकानस
ु ार मस्ीस्कॅन मशीन मींिूर नसल्याने

सदर रुग्णालयात उपलब्ध करणे शक्य नाही. परीं त,ु ननकषानस
ु ार अन्य
उपकरणे, यींत्रसामग्र
ु ी व इतर सोयी सवु वधा उपलब्ध आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात िोरोना विषाणुांची लागण झालेले रुग्ण आढळल्याबाबत
(३०)

*

५२५२

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.सधचन िल्याणशेट्टी

(अक्िलिोट), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.शाांताराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण),
श्री.विश्िनाथ भोईर (िल्याण पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम),
श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), श्रीमती लताबाई सोनिणे (चोपडा), डॉ.बालाजी

किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि (भायखळा), श्री.महें द्र
थोरिे

(िजचत),

श्री.चेतन

तप
ु े

(हडपसर),

श्री.प्रिाश

फातपेिर

(चें बरू ),

श्री.सभ
(सोलापरू दक्षक्षण), श्री.चांद्रिाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील
ु ाष दे शमख
ु

(मक्
ु ताईनगर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा),

श्री.िैभि नाईि (िुडाळ), श्रीमती दे ियानी फराांदे (नाशशि मध्य), श्री.झीशान
शसदद्दिी (िाांद्रे पि
ू )च :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात कोरोना ववषाणुींची लागण झालेले ८ सींशयीत रुग्ण आढळले
असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोरोना ववषाणुींची लागण झालेले सींशयीत रुग्ण मब
ुीं ई, पण
ु े,
नाींदेड व पालघर जिल््यातील वसई व ववरार या भागात आढळले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यात कोरोना या ववषाणच
ुीं ा प्रादभ
ु ााव होऊ नये यासा
शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे : (१) अींशत: खरे आहे .

िानेवारी २०२० मध्ये राज्यात कोरोना ववषाणू आिाराचे सींशनयत १५

रुग्ण आढळले. तथावप प्रयोगशाळा तपासणीत या सवांना कोरोना आिार
नसल्याने ननषपन्न झाले.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

हे सवा बाधधत भागातन
ू आलेले प्रवासी असन
ू त्याींना कोरोना ववषाणूची

लागण झालेली नव्हती.

(३) राज्यात कोरोना ववषाणूींचा प्रादा भ
ु ाव होऊ नये म्हणून रम ेंद्र शासनाने

ददलेल्या सच
ू नानस
ू ार आरोग्य सेवा सींचालनालयाने दद.२२.०१.२०२० च्या
पत्रान्वये खालीलप्रमाणे मागादशाक सच
ू ना ननगाममत केल्या आहे त.

• आींतरराषरीय ववमानतळावर बाधधत भागातील प्रवाशाींची तपासणी केंद्र
शासनामार्ात करण्यात येत.े

• इन्र्ूल्यए
ू ींझा सदृश्य रुग्ण आखण श्वसन सींस्थेच्या तीव्र प्रादा भ
ु ाव या

आिाराचे सवेक्षण सवा आरोग्य सींस्थानी करण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले
आहे .

• एनआयव्ही पण
ु े याींना रुग्ण ननदानासा
शल्य

धचककत्सकाींमार्ात

राज्य

नमन
ु े पा ववताींना ते जिल्हा

आय.डी.एस.पी.

पा ववण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

ववभागाच्या

अनम
ु तीने

• रुग्णालय स्तरावर सींसगा प्रनतबींध यींत्रणा कायारत करण्याबाबत सवा
शासकीय आरोग्य सींस्थाींना ननदे मशत करण्यात आले आहे .

• कोरोना रोग प्रसार कसा होता व त्यावर प्रनतबींधात्मक उपाय याबाबतचे
िनतेस आरोग्य मशक्षण व प्रबोधन करण्यात येत.े

• एन.आय.व्ही. पण
ु ेसह कस्तरु बा रुग्णालय, मब
ुीं ई व आय.िी.एम.सी. नागपरू
येथे करोना ननदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे .

• राज्यात बहुताींश रुग्णालयाींमध्ये ववलगीकरण कक्षाींची स्थापना करण्यात
आली आहे .
• राज्य ननयींत्रण कक्षाची व समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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दे िनाळा (ता.िळां ब, जज.यितमाळ) येथील
तलािाचे िाम पूणच िरण्याबाबत
(३१)

*

५७५३

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाि) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे वनाळा (ता.कळीं ब, जि.यवतमाळ) पररसरामध्ये पा्बींधारे लघु प्रकल्पा

मार्ात पररसर दषु काळ मक्
ु त व्हावा म्हणन
ु तलावाचे काम मींिरु करण्यात

आले असन
ू सदर मींिूर तलावाला शासनाकडून ननधी ममळाला परीं तु चार ते
पाच वषााचा कालावधी होवन
ू सध्
ु दा ननधी अपरु ा असल्याने तलावाचे काम

पण
ु ा झाले नसल्याचे ददनाक १२ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदा शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अधाव् असलेले तलाव बाींधकाम पण
ु ा करण्याकररता ननधी

उपलब्ध करण्याबाबत माहे माचा, २०१९ मध्ये मा.िलसींधारण मींत्री याींच्याकडे
बै क घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानष
ीं ाने सदरहू तलावाचे काम पण
ननधी
ु ग
ू ा करण्यासा
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) दे वनाळा लघमु सींचन तलाव या प्रकल्पाच्या उवाररत कामाकररता व मख्
ु य
ववमोचकाच्या कामाकररता जिल्हा ननयोिन सममती अींतगात सध
ु ाररत ताींबत्रक

मान्यता प्राप्त आहे . त्यानष
ीं ाने पढ
ु ग
ु ील आधथाक वषाामध्ये जिल्हा ननयोिन
सममती

(सवासाधारण

उपयोिना)

लेखामशषाा

अींतगात

ननधी

झाल्यानींतर तातडीने प्रकल्पाचे काम पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उपलब्ध
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धगरणा (ता.नाांदगाि) प्रिल्पातून ननघणारे पाांझण डािा िालिा ि
म्याड उजिा िालिा दरु
ु स्तीबाबत

(३२)

*

५७३३

श्री.मांगेश चव्हाण (चाळीसगाि) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धगरणा (ता.नाींदगाव) प्रकल्पातन
ू ननघणारे कालवे अनरम 
ु मे पाींझण डावा
कालवा

एकूण

५३

कक.मी.

लाींबीचा

असन
ू

त्याद्वारे

मालेगाव,

धळ
ु े,

चाळीसगाव व भडगाव तालक्
ु यातील १२१४१ हे क््र मसींचन क्षेत्र आहे तसेच
मन्याड मध्यम प्रकल्प (ता.नाींदगाव), मन्याड उिवा कालवा
कक.मी. लाींबीचा,

एकूण २०

४७०० हे क््र मसींचन क्षेत्र असल्याने या कालव्याींवर

चाळीसगाव मतदार क्षेत्रातील २२ गावे अवलींबन
ू आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्यात बऱ्याच प्रमाणात गळती असन
ु
बाींधकामाचीही दरु वस्था झालेली असल्याने कालवा व ववतरीकाींच्या शेव्च्या

भागापयंत पाणी पोहचू शकत नसल्याने पयाायाने शेव्च्या भागातील शेतकरी
पाण्यापासन
ू वींधचत राहत असन
ू आवतान दे खील कमी ममळतात, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्याींची ववशेष दरु
ु स्ती अींतगात कामे होणे

आवश्यक असन
ू मन्याड कालव्याच्या सरु
ु वातीच्या भागातन
ू गळती िास्त
ीं
असल्याने या भागात मसमें् कॉकरम ्
लायननींग करणे आवश्यक आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर दोन्ही कालव्याींच्या दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

(४) मन्याड मध्यम प्रकल्पाच्या ८ कक.मी पयंत आवश्यकतेनस
ु ार काही

लाींबीतील भागात दगडी अस्तरीकरण करण्यात आलेले आहे . आखण सन
२०१५-१६ मध्ये १३ व्या ववत्त आयोगा अींतगात उपलब्ध ननधी नस
ु ार सदर
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दगडी अस्तरीकरणास दरु
ु स्ती करण्यात आलेली आहे . सदर दोन्ही कालव्याींची
ववशेष दरु
ु स्तीअींतगात कामे तापी पा्बींधारे

ववकास महामींडळास प्राप्त

होणाऱ्या पाणीपट्टीतन
ू व ववशेष दरु
ु स्तीच्या ननधीतन
ू प्राधान्यरम मानस
ु ार व
ननधी उपलब्धतेनस
ु ार करणेत येतील.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मौजे शशरिली िेलोंडेिाडी (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील धरण
प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३३)

*

१३८६

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे मशरवली वेलोंडेवाडी (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) येथे मसमेलगत लघु
पा्बींधारे प्रकल्पाचे काम ४० ्क्के पण
ू ा झाल्यानींतर गेल्या पाच वषांपासन
ू
बींद आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्थाननक िनतेने सवातोपरी सहकाया केले असतानादे खील

प्रकल्पग्रस्ताींच्या न्याय मागण्याींकडे शासनाने हे तप
ा दल
ा करून सदरहू
ू व
ू क
ु क्ष
प्रकल्पाचे काम प्रलींबबत े वले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याींच्या मागण्या पण
ू ा करून धरणाचे काम
तात्काळ पण
ू ा करण्यासा
आहे,

शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) येलोंदवाडी लघु पा्बींधारे तलावाच्या भस
ीं ादनाच्या
ु प
अडचणीमळ
ु े सन २०१४ ते २०१७ या कालावधीत काम बींद होते, त्यानींतर
काम प्रगतीपथावर असन
ू आता डडसेंबर, २०१९ पयंत २५ % पण
ू ा झाले आहे .
(२) सदर धरणासा

शेतकऱ्याींच्या िममनी सींपाददत करण्यासा

नवीन

भस
ीं ादन अधधननयम-२०१३ च्या कायद्यानस
ू प
ु ार खािगी वा्ाघा्ीने थे्
पध्दतीने िमीन खरे दी करुन घेवन
त्याची मोबदला वा्पाची कायावाही
ू
प्रगतीपथावर आहे .
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(३) या प्रकल्पाद्वारे नारदखेरकी, दे वखेरकी व मशरवली ही ३ गावे बाधीत
होत असन
ू त्याींमध्ये एकूण ८२ कु्ीं बे (लोकसींख्या ४३९) आहे त.

दे वखेरकी व मशरवली या गावातील ६७ घरे बाधधत होत आहे त.

नारदखेरकी व दे वखेरकी याींचे कु्ुींब सींकलन रजिस््र पण
ू ा झाले आहे .
नारदखेरकी

प्रकल्पग्रस्ताींनी

िममन

स्वेच्छा

घेण्याववषयी

सींकलन

रजिस््रमध्ये मलहून ददले आहे व दे वखेरकी प्रकल्पग्रस्ताींनी िममन स्वेच्छा व
घरे शासकीय पन
ू वासन असे सींकलन रजिस््रला मलहून ददले आहे . मशरवली
गावाचा अींनतम ननणाय अद्याप झालेला नाही.

धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे . कालवे व ववतरण व्यवस्था Pipe

Distribution Network (PDN) अींतगात असन
ु सींकल्पनाबाबतची कायावाही
प्रगतीपथावर आहे . सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मान्यतेची कायावाही
सरू
आहे . सध
ु
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन तसेच पन
ु वासन/
भस
ीं ादनाची कायावाही पण
ू प
ू ा करुन धरण पण
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे ..
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

शसध्दबेट श्री क्षे् आळां दी (जज.पण
ु े) या नतथचक्षे्ाचा
वििास िरण्याबाबत

(३४)

*

२८०३

श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ) :

सन्माननीय उप

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्री सींत ज्ञानेश्वर महाराि याींची िन्मभम
ु ी मसध्दबे् श्री क्षेत्र आळीं दी

(जि.पण
ु े) या नतथाक्षेत्राचा ववकास करण्याबाबत ववधानसभा सदस्य, बल्लारपरू
याींनी जिल्हाधधकारी, पण
ु े याींना ददनाींक १ िानेवारी, २०२० रोिी वा
त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) अद्याप कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

40
श्री. अजजत पिार : (१) होय.

(२) “श्रीक्षेत्र दे हू आळीं दी, पींढरपरू , भींडारा डोगर, पालखीतळ क्षेत्रातील मल
ु भत
ू
सवु वधा ननमााण करणे” या ववकास आराखड्यामध्ये “मसध्दबे् स्थळाचा
ववकास” या अींतगात ववववध कामाींकररता एकुण रु. १५.०० को्ी इतका ननधी
मींिूर करण्यात आला आहे . त्यापैकी पाककंग, कींु पण मभींत, सभामींडप, दगडी
पदपथ, वक्ष
ृ लागवड इ. रु. ८.०२ को्ी

ककमतीची कामे पण
ू ा केलेली आहे त.

तसेच इींद्रायणी तीराचे उत्तरे कडील मसध्दबे्च्या बािच्
ू या मभींतीचे रु. ३.७४

को्ीचे बाींधकाम असे एकुण रु. ११.७६ को्ी ककमतीची कामे पण
ू ा करण्यात
आली आहे त.

मसध्दबे् पररसर सध
ु ारणा अींतगात स्वच्छतागहृ ाींची सवु वधा, पणाकु्ी

प्रसादालय, ध्यान मींदीर, ज्ञानेश्वर महाराि मातावपता व भावींडाचे स्मारक व

माऊलीसषृ ्ी ही कामे परू पातळी रे षा ब्ल्यू लाईन या प्रनतबींधधत भागात येत
असल्यामळ
ु े तसेच अन्यत्र परु े शी िागा नसल्यामळ
ु े सदर कामे सरू
ु करण्यात
आलेली नाहीत.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

नागपूर जजल्हयातील जजल्हापररषद शाळे च्या
(३५)

*

िगचखोल्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

११९५

श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू जिल््यातील जिल्हापररषद शाळे च्या १७० वगाखोल्या धोकादायक
तर ६२५ वगाखोल्या पडक्या स्वरुपात असल्याचे स्रक्चरल ऑडड्नस
ु ार माहे

नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या जिल््यातील मभवापरू व कुही तालक्
ु यात अशा धोकादायक
शाळाींची सींख्या अधधक आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासा

२७ को्ी खननि प्रनतष ान तर १७ को्ी रुपयाींची

तरतद
ू जिल्हा ननयोिन सममतीमधून करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे,
हे ही खरे आहे काय,
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(४)

असल्यास,

सदरहू जिल्हा पररषद शाळे च्या वगाखोल्याींची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
मभवापरू

तालक्
ु यात

धोकादायक आहे त.

२४

व

कुही

तालक्
ु यात

२१

शाळा

इमारती

(३) होय, हे खरे आहे .

जिल्हा ननयोिन सममती मधन
ू रु.१४ को्ी व जिल्हा खननि प्रनतष ाण

मधुन रु.५.२७ को्ीच्या कामाींचे ननयोिन झालेले असन
ू २१ को्ीींची कामे
जिल्हा खननि अींतगात पन
ु :प्रस्ताववत करण्यात आली आहे त.
(४)

प्राधान्याने

धोकादायक

शाळा

इमारती

ऐविी

आवश्यक

वगाखोली

बाींधकामे व शाळा दरु
ु स्ती करण्याबाबत जिल्हा ननयोिन व जिल्हा खननि
प्रनतष ाण अींतगात कामाींचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

आदशच आांगणिाडी िीट ननविदा प्रकियेत झालेला गैरप्रिार
(३६)

*

१३४

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशष
शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील (तळ
ु जापरू ), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्रीमती दे ियानी

फराांदे (नाशशि मध्य), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.अशभम्यु पिार
(औसा), श्री.वििास ठािरे (नागपरू पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी),
श्री.वििास िांु भारे (नागपरू मध्य) :

सन्माननीय मदहला ि बालवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) आदशा आींगणवाडी की् ननववदा प्रककयेत ्े क्नोरम ाफ्् असोमसएशनने

बनाव् आधथाक उलाढाल प्रमाणप्रत्र सादर करुन कींत्रा् प्राप्त केल्याची बाब
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ्े क्नोरम ाफ्् असोमसएशनने सन २०१८-१९ कररता प्रोजव्हिनल
अींकेक्षक्षत ताळे बद
ीं ३१.६८ को्ी रुपये असल्याचे यड
ु ी आय एन द्वारे केलेल्या
तपासणीत उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बनाव् प्रमाणपत्राींच्या आधारे कींत्रा् प्राप्त करुन घेणाऱ्या
कींपनीवर

तसेच

प्रमाणपत्र

प्रमाखणत

करुन

दे णाऱ्याींवर

गन्
ु हे

दाखल

करण्याबाबत तसेच कींपनीला दे ण्यात आलेले कींत्रा् रद्द करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

कींपनीचे अींनतम अींकेक्षक्षत ताळे बद
ीं व आधथाक उलाढालाची नोंद सनदी

लेखापाल याींना यु डी आय एन वर १ िुल,ै २०१९ पासन
ू अननवाया करण्यात

आलेले आहे . त्यानस
ु ार लेखापररक्षण अींतीम झाल्यानींतर सींबधधत सनदी
लेखापाल (CA) मार्ातच सदर मादहती अपलोड करण्यात येत.े
(३) स्मा्ा अींगणवाडी कक्सा

प्रकामशत ई-ननववदे अत
ीं गात मे. ्े क्नोरम ाफ््

असोमसएशन हे L१ ननववदाधारक असल्याने त्याींना परु व ा आदे श दे ण्यात
आलेला होता. सदर ननववदाधारकाींच्या दस्ताऐविाींची तपासणी माहे सप््ें बर,
२०१९ मध्ये करण्यात आलेली असन
ू कींपन्याींचे लेखापररक्षण करणेसा

३१

ऑक््ोंबर, २०१९ पयंत मद
ु त असल्याने सदर L१ ननववदाधारकाने प्रोव्हीिनल
्ना ओव्हर प्रमाणपत्र हे सनदी लेखापाल (CA) याींच्या स्वाक्षरीने सादर
केलेले असल्याने त्या आधारावर सदर ननववदाधारकास ताींबत्रकदृष्या पात्र
रववण्यात आलेले होते. त्याच सनदी लेखापालाने (CA) यु डी आय एन वर

अींनतम लेखापररक्षण झाल्यानींतरचे आधथाक उलाढाल (Turnover) व ताळे बद
ीं
बाबतची मादहती अपलोड केलेली आहे .
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तथावप, सदर कींपनीच्या अींनतम लेखापररक्षणाअींती त्याींची सन २०१८-१९

या आधथाक वषाात आधथाक उलाढाल कमी झालेली असल्याचे ननदशानास
आल्याने सदरची

ननववदा रद्द करण्यात आलेली आहे . तसेच

सींबधधत

परु व ाधारकास कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे . नो्ीसीचा

खुलासा प्राप्त झाल्यानींतर सींबधधत परु व ाधारकावर योग्य ती कारवाई
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यात बेिायदे शशरररत्या फामाचशसस्ट नोंदणी प्रमाणप् ि नुतनीिरण
िरणाऱया बोगस औषध विक्रेत्या सांघटनाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(३७)

*

३७६

श्री.मांगेश

िुडाळिर

(िुलाच),

(अांबरनाथ), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.बालाजी

किणीिर

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण

(१) राज्यात र्ामाामसस््च्या नोंदणी प्रमाणपत्र प्रकरम येसह नत
ु नीकरण प्रकरम या
महाराषर वैद्यक पररषदे च्या माध्यमातन
ू ऑनलाईन प्रकरम येव्दारे केली िाते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील वेगवेगळ्या भागात औषधाींची दक
ु ाने सरु
ु करणे,
र्ामाामसस््ची नोंदणी प्रमाणपत्रे दे ण्यासा

खासगी औषध ववरम ेत्याींच्या

सींघ्नाींना अधधकार असल्याचे भासवन
प्रमाणपत्रे दे ण्यात येणे, मद
ू
ु त
सींपलेल्या प्रमाणपत्राच्या नत
ु नीकरण प्रकरम येसा

ननयमापेक्षा िादा शल्
ु क घेत

असल्याचे महाराषर राज्य औषध व्यवसाय पररषदे च्या ननदशानास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय

आढळून आले व त्यानस
ु ार बेकायदे मशरररत्या र्ामाामसस्् नोंदणी प्रमाणपत्र व
नत
ु नीकरण प्रकरम या राबववणाऱ्या बोगस औषध ववरम ेत्या सींघ्नाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. अशमत विलासराि दे शमख
: (१) नाही. सदर प्रकरम या महाराषर राज्य
ु
औषध व्यवसाय पररषदे कडून करण्यात येत.े

(२) औषधाींची दक
ु ाने सरू
ु करण्यास परवाने महाराषर राज्य औषध व्यवसाय
पररषदे कडून
नत
ु नीकरण

दे ण्यात

महाराषर

येत

राज्य

नाही.

र्ामाामसस््ची

औषध

प्रणालीव्दारे करण्यात येत,े यासा

व्यवसाय

नोंदणी

आखण

पररषदे कडून

त्याचे

ऑनलाईन

ववदहत शल्
ु क आकारण्यात येत.े तसेच

खािगी औषध ववरम ेत्याींच्या सींघ्नाींना अधधकार असल्याचे भासवन
ू प्रमाणपत्रे
दे ण्यात आल्याची बाब पररषदे च्या ननदशानास आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

भामा-आसखेड (जज.पुणे) धरणात भराि िरून अनतक्रमण िेल्याबाबत
(३८)

*

५९७०

श्री.ददलीप मोदहते-पाटील (खेड आळां दी) :

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

भामा-आसखेड

(जि.पण
ु े)

धरणात

भराव

करून

सन्माननीय

मोठ्या

प्रमाणात

अनतरम मण केल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनतरम मणामळ
ु े धरणातील पाणी सा वण क्षमता कमी होत
असतानाही

याबाबत

प्रशासनाकडून

कोणतीही

कायावाही

नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

करण्यात

येत

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार अनतरम मण करणाऱ्या सींबधीं धताींवर व याकडे
दल
ा
ु क्ष

करणाऱ्या

अधधकाऱ्याींवर

कारवाई

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करण्याबाबत

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

शासनाने

कोणती
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श्री. जयांत पाटील : (१) होय.

भामा आसखेड धरणाच्या बड
ु ीत क्षेत्रामध्ये प्रथमदशी अींशत: अनतरम मण

केलेले ददसन
आले. त्यानस
आलेल्या अनतरम मणाचे
ू
ु ार प्रथमदशी ददसन
ू

अनष
ीं ाने कायाकारी अमभयींता, भामा आसखेड धरण ववभाग, पण
ु ग
ु े याींनी

सदरचे अनतरम मण तात्काळ काढण्याबाबत तहमसलदार, पण
ु े व सींबधीं धत
व्यक्तीींना दद.०५/१२/२०१९ च्या पत्रान्वये नो्ीस ददली आहे .
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

(४) भामा- आसखेड धरणाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात होणाऱ्या अनतरम मणाचे सींदभाात
आवश्यक सवेक्षणाव्दारे पण
ु ा सींचय पातळी
याींना पढ
ु ील कायावाहीसा
झालेले

नसल्यामळ
ु े

उद््ावत नाही.

कळववणेत आले आहे . अनतरम मणाकडे दल
ा
ु क्ष

सींबधीं धत

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

ननजश्चत करुन, तहमसलदार खेड

अधधकाऱ्याींवर

कारवाई

करण्याबाबत

प्रश्न

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

आ्िा (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील जजल्हा पररषदे च्या शाळे च्या
दरु
ु स्तीचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाले असल्याबाबत

(३९)

*

५३३०

श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आन्वा (ता.भोकरदन, जि.िालना) येथील जिल्हा पररषद शाळे च्या

दरु
ु स्तीचे काम अनतशय ननकृष् दिााचे झाले असल्याचे माहे िानेवारी, २०२०
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या शाळे च्या दरु
ु स्तीच्या कामासा

हिारो रुपये खचा केला

असन
ू यात गैरप्रकार झाल्याचे नागररकाींनी ननदशानास आणले असन
ू वेळोवेळी
तरम ार करूनही अद्याप याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबधीं धताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िाघळूद (जज.अिोला) ग्रामपांचायतीमध्ये रोजगार हमी
योजनेच्या िामात झालेली अननयशमतता

(४०)

*

पजश्चम) :
काय :-

१७२६

श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच) लालाजी (अिोला

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) वाघळूद (जि.अकोला) ग्रामपींचायतीमध्ये रोिगार हमी योिनेच्या कामात

१ को्ी १७ लाख ७० हिार ४२४ रुपयाींची अननयममतता झाली असन
ू
याप्रकरणी मालेगाव पींचायत सममतीचे सहाय्यक ग्ववकास अधधकारी याींच्या

तरम ारीवरुन मशरपरु पोलीसाींनी सात िणाींववरुध्द ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९
रोिी वा त्यासम
ु ारास गन्
ु हा दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार या अननयममतता प्रकरणातील सींबधीं धताींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे , तथावप वाघळूद
ग्रामपींचायत अकोला जिल््यात नसन
ू वाशीम जिल््यात आहे . त्यानस
ु ार

जिल्हाधधकारी वाशीम याींचे स्तरावरील चौकशी पथकाने एकूण ६० कामाींची
चौकशी केली असता काही कामात आधथाक अननयममतता झाल्याने, तत्कालीन

ग् ववकास अधधकारी, सहाय्यक लेखाधधकारी, शाखा अमभयींता, कींत्रा्ी पॅनल
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ताींबत्रक अधधकारी, क्लाका कम डा्ा एींन्री ऑपरे ्र, सरपींच, ग्रामरोिगार

सेवक इत्यादी ववरुद्ध दद. २०.१२.२०१९ रोिी पोलीस स््े शन मशरपरू येथे
र्ौिदारी गन्ु हे दाखल करण्यात आले आहे त. तसेच तत्कालीन ग् ववकास
अधधकारी,

सहाय्यक

लेखाधधकारी,

शाखा

अमभयींता

याींचेवर

ननलींबनाची

कायावाही करून त्याींची खाते ननहाय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .
ताींबत्रक सहाय्यक, क्लाका कम डा्ा एींन्री ऑपरे ्र व ग्रामरोिगार सेवक
याींना याप्रकरणी सेवेतन
ू कमी करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

धचखली (जज.बुलडाणा) येथील मांजूर उपजजल्हा
रुग्णालय १०० खाटाांचे होण्याबाबत

(४१)

*

१२८१

श्रीमती श्िेता महाले (धचखली) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) धचखली (जि.बल
ु डाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय
म्हणन
ू मान्यता ममळालेली असन
ू उपजिल्हा रुग्णालय हे केवळ ५० खा्ाींचे

असल्याने एवढ्या कमी खा्ाींमध्ये धचखली तालक्
ु यातील िनतेला आरोग्य
सवु वधा ममळणे शक्य होणार नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बल
ु डाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दिेदार परु े शा आरोग्य

सवु वधा उपलब्ध नसल्याने धचखली येथील मींिूर उपजिल्हा रुग्णालय हे १००
खा्ाींचे करण्यात येऊन त्यामध्ये मस्ी स्कॅन व डायलेमसस सें्रसह

अत्याधुननक आरोग्य सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यात याव्या अशी मागणी
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २० डडसेंबर, २०१९ रोिी लेखी पत्राद्वारे

नागपरू येथील मा.मख्
ु यमींत्री याींनी घेतलेल्या आढावा बै की दरम्यान केली, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मागणीच्या अनष
ीं ाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा
ु ग
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे : (१) होय, अशींत: खरे आहे .

धचखली (जि.बल
ु डाणा) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे ५० खा्ाींच्या

उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवधान करण्यास दद.२४ ऑक््ोबर, २०१८ च्या
शासन

ननणायाअन्वये

मान्यता

दे ण्यात

आली

आहे .

सदर

ग्रामीण

रुग्णालयामध्ये बाहयरुग्ण, आतींररुग्ण व शस् करम या अशा आरोग्य सवु वधा
उपलब्ध आहे त. बेड ऑक्यप
ु न्सी रे ् १०० पेक्षा िास्त आहे .
(२) होय, अींशत: खरे आहे .

(३) ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार रुग्णालयाच्या श्रेणीवधानाची कामे हाती घेण्याची
कायावाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मोखाड ते मरसूळ (ता.पुसद, जज.यितमाळ) रस्त्याचे
िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे होत असल्याबाबत

(४२)

*

२५६६

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्हयातील जिल्हा पररषदे च्या बाींधकाम रम . २ अींतगात
येणाऱ्या पस
ु द उपववभागातील मोखाड ते मरसळ
ू या आददवासीबहूल गावाला
िोडणाऱ्या रस्त्याचे बाींधकाम ननकृष् दिााचे करण्यात येत आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कींत्रा्दार कोणताही ताींबत्रक व आधथाक मापदीं ड न पाळता थे्

डाींबराववना धगट्टा अींथरने, रस्त्याचे रुीं दीकरण न करणे, बीबीएम आदी काम न
करत असल्याने रस्त्याचे काम ननकृष् दिााचे होत असल्यामळ
ु े स्थाननक
ग्रामस्थाींनी सदर काम बींद पाडले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापव
ू ी पस
ु द तालक्
ु यात रस्त्याच्या बाींधकामाचे गैरप्रकार
ननदशानास आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार मोखाड ते मरसळ
ू या रस्त्याच्या कामाची चौकशी
करुन शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

(४) व (५) प्रश्नाींककत मोखाड पारध रस्त्याला िोडणारा मरसळ
ू िोडरस्ता

ग्रामीण मागा रम .३७ च्या १५३० मम्र लाींबीतील सध
ु ारणा करण्याचे काम
आददवासी उपयोिनेअत
ीं गात मींिरू आहे . सद्यजस्थतीत १५३० मी्र मध्ये
बी.बी.एम, कारपे्, मसलको्चे काम झालेले असन
ू पदु ढल काम प्रगतीत आहे .

राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींनी सदर कामावर दद.६.१.२०२० रोिी भे्

ददली असन
ू कामाचा दिाा समाधानकारक असल्याचा अमभप्राय ददला आहे .

तसेच कामावर वापरण्यात आलेल्या सादहत्याची चाचणी प्रधानमींत्री ग्राम
सडक योिना, यवतमाळ याींच्या शासकीय प्रयोगशाळे त करण्यात आलेली
असन
ू सादहत्य चाींगल्या दिााचे आहे .

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

साजजिली (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील भातसा
उजव्या िालव्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४३)

*

६२४५

श्री.दौलत दरोडा (शहापरू ) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साजिवली (ता.शहापरू , जि. ाणे) येथील भातसा उिव्या कालव्यातन
ू शेती
मसींचनासा
उिवा

३० ्क्के पाणीपरु व ा सरु
ु असताना गेल्या १० वषाापासन
ू भातसा

कालव्याची

दरु
ु स्ती

व

सार्सर्ाई

न

झाल्यामळ
ु े

शेतकऱ्याींच्या

शेतापयंत मब
ु लक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यामळ
ु े साजिवली, ख्ाडी, सरलाींब,े दहागाव, वामसींद या पररसरातील
सम
ु ारे २० ते २५ गावातील हरभरा, ममरची, कडधान्ये व भातवपके होत

नसल्याने सदरहू शेतकऱ्याींवर उपासमारीची वेळ आल्याची बाब माहे िानेवारी,
२०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहु कालव्याची तातडीने दरु
ु स्ती करुन शेतकऱ्याींना पाणी
उपलब्ध करुन रब्बी हीं गामात वपकाींचे उत्पादन ममळण्याच्या दृष्ीने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे .

भातसा उिवा कालव्याची ककमी ३३ पयंत मख्
ु य कालवा व ननवडक

ववतरण व्यवस्थेची दरु
ु स्तीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच दद.२० डडसेंबर,
२०१९ पासन
ू भातसा उिव्या कालव्यात पाणी सोडण्यात आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

सन २०१९-२० यावषी रब्बी हीं गामासा

सोडण्यात आले आहे .

दद.२०/१२/२०१९ पासन
ू पाणी

सन २०१९-२० यावषी रब्बी हीं गामात उिव्या कालव्याद्वारे उपलब्ध

होणाऱ्या पाण्यामळ
ु े २० ते २५ गावातील शेतकऱ्याींनी भें डी, मशमला ममरची,

दहरवी लहान ममरची, मका, भात, काकडी, कारली, तोंडली, धगलकी यासारखी
वपके शेतकऱ्याींनी घेतलेली आहे त.

(३) भातसा उिवा कालव्याची ककमी ३३ पयंत मख्
ु य कालवा व ननवडक
ववतरण व्यवस्थेचे दरु
ु स्तीची कामे प्रगतीपथावर असन
ू मसींचनासा
पाणी सोडण्यात येत आसन
ू मसींचनासा
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

आवश्यक

आवश्यक पाणी सोडण्यात येत आहे .

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

परळ (मुांबई) येथील िैद्यिीय महाविद्यालयात झालेला गैरव्यिहार
(४४)

*

६४४१

श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :

सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळ (मब
ुीं ई) येथील शासनाच्या वैद्यकीय महाववद्यालयामध्ये गेली काही
वषे कर्जिमशयन व सिान आदद कोसेस मशकववले िात आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कर्जिमशयन व सिान आदद कोसेस याींना अखखल भारतीय
मेडडकल कॉजन्सलची मान्यता घेण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या गैरव्यवहाराबाबत चौकशी
करण्यासा
शासनाने डॉ.पी.्ी. वाकोडे िॉइीं् डायरे क्् वैद्यकीय मशक्षण,

महाराषर शासन याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सममती ग त करण्यात आली
होती, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, सदर सममतीने अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(५)

असल्यास,

सदरहू अहवालातील मशर्ारशी काय
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

आहे त,

त्यानस
ु ार

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) परळ, मब
ुीं ई येथे शासकीय वैद्यकीय
महाववद्यालय नसन
ू महानगरपामलकेचे वैद्यकीय महाववद्यालय आहे . तसेच
त्याव्यनतररक्त वैद्यकीय पदव्यत्ु तर पदववका अ्यासरम म चालववणारी कॉलेि

ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स (CPS) ही सींस्था दे खील परळ येथे
कायारत आहे .

(२) ‘कॉलेि ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स’ या सींस्थेस इींडडयन मेडडकल

डडग्री ॲक््,१९१६ नस
ु ार व महाराषर वैद्यकीय पररषद अधधननयम १९६५
मधील तरतद
ु ीनस
ु ार वैद्यकीय अ्यासरम म (सीपीएस) चालववण्याचे अधधकार
प्रदान

करण्यात

आले

आहे त.

सध्या

सीपीएस

पदववका/र्ेलोमशप अ्यासरम म सरु
ु असन
ू त्यापैकी

सींस्थेचे

पदव्यत्ु तर

काही अ्यासरम म हे

भारतीय आयवु वाज्ञान पररषदे च्या अनस
ु च
ू ीमध्ये अींतभत
ूा असन
ू इतर काही
अ्यासरम म हे महाराषर वैद्यकीय पररषद अधधननयमातील तरतद
ु ीन्वये राज्य
शासनाने ददलेल्या मान्यतेनस
ु ार चालववण्यात येत आहेत.

(३) हे अींशत: खरे आहे . कॉलेि ऑर् कर्जिमशयन्स ॲन्ड सिान्स (सीपीएस)

या सींस्थेमार्ात राबववण्यात येणाऱ्या ववववध अ्यासरम माींच्या मान्यतेसद
ीं भाात
सममती ग त करण्यात आली होती.
(४) होय, हे खरे आहे .

(५) सीपीएस सींस्थेच्या अ्यासरम मासींदभाात ग त सममतीने शासनास सादर
केलेल्या अहवालात ववववध मशर्ारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये सीपीएस

सींस्थेची कायदे शीर जस्थती (legal status) बाबत स्पष्ता येणे आवश्यक
असणे,

सींस्थेच्या

अ्यासरम माबाबत

असलेल्या

न्यायालयीन

प्रकरणाींवर

ननणाय बाकी असल्याने त्यानष
ीं ाने कायदे शीर मत प्राप्त करणे, सींस्थेने
ु ग

भारतीय आयवु वाज्ञान पररषद/भारत सरकार याींची पदव्यत्ु तर अ्यासरम मास

मान्यता घेणे, तोपयंत सीपीएस सींस्थेच्या कारभारापासन
ू राज्य शासनाने दरू
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राहणे, सीपीएसला भारतीय आयवु वाज्ञान पररषद/भारत सरकारने परवानगी
ददल्यानींतर

राज्यशासनाच्या

भमू मकेबाबत

पन
ु ववाचार

करणे,

तद्नींतर

सीपीएसचे सवा प्रवेश हे नी् (NEET) परीक्षेमार्ात व प्रवेश ननयामक
प्राधधकरण याींच्या ननयींत्रणाखाली आणणे, अ्यासरम माींचे शल्
ु क हे शल्
ु क

ननयामक प्राधधकरणामार्ात ननजश्चत करणे, सीपीएस अ्यासरम माच्या परीक्षा

हया महाराषर आरोग्य ववज्ञान ववद्यापी ामार्ात घेणे, सींलजग्नकरण चालू
े वण्यासा

सींशोधन

पायाभत
सवु वधा व मनषु यबळ याींची वैद्यकीय मशक्षण व
ू

सींचालनालय/महाराषर

आरोग्य

ववज्ञान

ववद्यापी

याींचम
े ार्ात

ननयममत तपासणी करणे, प्रवेश प्रकरम येत सींववधाननक आरक्षणाचा अवलींब
करणे, ननवासी डॉक््राींना ववद्यावेतन व राहण्याची व्यवस्था करणे, इत्यादी
बाबीींचा मशर्ारशीमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे .

सममतीने सादर केलेल्या मशर्ारशीींच्या अनष
ीं ाने शासन स्तरावर
ु ग

कायावाही सरु
ु आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापरू जजल्हयातील ग्राशमण रस्त्याांच्या दरु
ु स्तीिररता
ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४५)

*

४३४५

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापरू जिल्हयातील राधानगरी, आिरा, भद
ु रगड, चींदगड, करवीर,

मशरोळ व पन्हाळा तालक्
ु यातील ग्राममण रस्त्याींची महापरु ा मळ
ु े मो या

प्रमाणात हाणी झाल्यामळ
ु े त्याींच्या दरु
ु स्तीकरीता कोल्हापरु जिल्हा पररषदे ने

४०० को्ी रुपयाींची मागणी केली असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू जिल््यातील उक्त तालक्
ु याींमधील रस्त्याींच्या

दरु
ु स्तीकररता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशत: खरे आहे .

र्क्त प्रश्नाींककत तालक्
ु यातील ग्रामीण रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसा

शासनास सादर करण्यात आली नसन
ीं गात
ू कोल्हापरू जिल्हा पररषदे अत

मागणी

रस्ते

व पल
ु , मोऱ्या, वपण्याच्या पाण्याच्या सवु वधा, आरोग्य सवु वधा, शाळा,
अींगणवाड्या,ग्रामपींचायती

इमारती,

पशव
ै यकीय
ु द्

दवाखाने

इ.

पायाभत
ू

सोयीींच्या दरु
ु स्तीकरीता जिल्हा पररषदे ने रु.३९९.२३ को्ीींची मागणी केली
आहे .

(२) व (३) राज्यातील ग्रामीण मागा व इतर जिल्हा मागा याींच्या दे खभाल व
दरु
ु स्तीसा

ननधीचे वा्प रस्त्याींची लाींबी व मानव ववकास ननदे शकाच्या

प्रमाणात करण्यात येत.े
सन

२०१७-१८

या

आधथाक

वषाासा

कोल्हापरू

जिल्हा

पररषदे स

रु.५१९.४३ लक्ष व सन २०१८-१९ मध्ये रु. ५६५.५० लक्ष इतका ननधी उपलब्ध

करुन दे ण्यात आला आहे . तसेच सन २०१९-२० या आधथाक वषाासा ची
तरतद
ू उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .

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

आटपाडी (जज.साांगली) येथील उपजजल्हा रुग्णालयाचे
बाांधिामास ननधी शमळण्याबाबत
(४६)

*

१३४४

श्री.अननल बाबर (खानापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आ्पाडी (जि.साींगली) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवधान झाले

असन
ू बाींधकामास ननधी ममळण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री व सावािननक आरोग्य
मींत्री याींना स्थाननक लोकप्रनतननधीनी वारीं वार लेखी ननवेदन दे ऊनही अद्यापही
ननधी उपलब्ध करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या बाींधकामाकररता ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभाात
शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप ननणाय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सदर बाींधकामाच्या अींदािपत्रकास व आराखड्यास ननधीच्या
उपलब्धतेनस
ु ार प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबतची कायावाही सरू
ु आहे .
-----------------

दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील ४६ गािाांना
उजनी धरणाचे पाणी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४७)

*

६५९३

श्री.विजयिुमार

दे शमख
ु

(सोलापरू

शहर

उत्तर) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दक्षक्षण सोलापरू (जि.सोलापरू ) तालक्
ु यातील कासेगाव, गेवाडी, उळे गाींव,

गींगेवाडी, उळे वाडी, वडिी, वरळे गाींव, वपींिरवाडी, मस्
ु ती, बोरामणी, बक्षी

दहप्परगे, मळ
ु े गाव, मळ
ु े गाव ताींडा ही गावे अद्यापही उिनीच्या पाण्यापासन
ू
वींधचत असल्याचे ददनाींक ३ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तालक्
ु यातील ४६ गावाींना उिनी धरणाचे पाणी ममळाले
पादहिे यासा
अनेक वषाापासन
ू या गावातील नागररक सींघषा करत असन
ु
या

पैकी

३२

गावाींना

पाणी

उपलब्ध

करून

दे ण्याचा

ननणाय

झालेला

असतानाही अद्यापपयंत ३२ गावाींच्या पाण्याचे ननयोिन पण
े े
ू त्ा वास गेलल
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरहू गावाींना उिनी धरणाचे पाणी उपलब्ध
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

करुन

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) दक्षक्षण सोलापरू तालक्
ु यातील ४६ गावाींची उिनीच्या पाण्यासा

मागणी

आहे . तथावप एकूण ४६ गावापैकी ३२ गावाींना पाणी दे ण्याचे ननयोिन पण
ू ा
केले आहे . त्यासा ची एकरूख उपसा मसींचन योिना व दे गाींव शाखा
कालव्याची कामे प्रगतीपथावर आहे त.
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(३) दक्षक्षण सोलापरू तालक्
ु यातील ४६ गावापैकी एकरूख उपसा मसींचन

योिनेअत
ीं गात २१ गावे व दे गाींव शाखा कालवा अींतगात ११ गावे अशी एकूण
३२ गावाींना पाणी दे ण्याचे ननयोिन मींिूर आहे . उिनी प्रकल्पाचे पाणी
वापराचे ननयोिन पण
ू ा झाल्याने उवाररत १४ गावाींसा
पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

उिनी प्रकल्पाींतगात

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

किल्लारी (ता.औसा, जज.लातरू ) येथे राष्ट्रीय आयुष अशभयान अांतगचत
आयष
ु रुग्णालय मांजरू िरण्याबाबत

(४८)

*

४६०८

श्री.अशभम्यु पिार (औसा) :

सन्माननीय सािचजननि

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

(१) राषरीय आयष
ु अमभयान अींतगात ववववध सेवा सवासामान्य िनतेला
उपलब्ध व्हाव्यात यासा
येथे

मब
ु लक

िागा

लातरू जिल््यातील ग्रामीण रुग्णालय ककल्लारी

उपलब्ध

असल्याने

जिल्हाधधकारी,

लातरू

याींच्या

सच
ू नेवरून आयष
ु रुग्णालय, ककल्लारी (ता.औसा) येथे मींिूर करण्याबाबतचा
प्रस्ताव आयक्
ु त, आरोग्य सेवा तथा अमभयान सींचालक राषरीय आरोग्य
अमभयान, मब
ींु ई याींच्याकडे जिल्हा शल्यधचककत्सक, लातरू याींनी मान्यतेसा

ददनाींक १९ सप््ें बर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास सादर केला आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास ववशेष बाब म्हणून मींिुरी दे ण्याची मागणी
स्थाननक लोकप्रनतननधी (औसा) याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ननवेदनाद्वारे

ददनाींक २० िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, लातरू जिल््यातील भक
ू ीं पग्रस्त व इतर रुग्णाींच्या सोयीसा

ववशेष बाब म्हणन
सदर आयष
ू
ु रुग्णालय ककल्लारी येथे मींिरू करून
कायााजन्वत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे . सदर प्रस्ताव ददनाींक १३.११.२०१९ रोिी
सादर केला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) केंद्र सरकारच्या मागादशाक सच
ु नाींनस
ु ार या पयाायी उपचार पध्दतीचा लाभ

िास्तीत िास्त लोकाींना घेता यावा म्हणून आयष
ु रुग्णालय ५० खा्ाींचे
असणे

आवश्यक आहे . तसेच

या रुग्णालयाींसा

६

प्रकारचे ववशेषज्ञ

आवश्यक आहे त. सबब, ही रुग्णालये जिल्हा मख्
ु यालयात घेण्याबाबत ददनाींक

७.११.२०१९ रोिी ननणाय घेण्यात आला आहे . त्यामळ
ु े ककल्लारी येथे आयष
ु
रुग्णालय मींिूर करण्याचा ववचार करण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

मुरूड (जज.रायगड) येथील ऐनतहासीि पद्मदग
ु च
किल्ल्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(४९)

*

४१०

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

अॅड.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्रीमती

मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.महें द्र दळिी (अशलबाग), श्री.भरतशेठ गोगािले
(महाड) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायच मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) मरू
ु ड (जि.रायगड) येथील ऐनतहासीक पद्मदग
ु ा ककल्ल्याची अनतशय

दरु वस्था झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ककल्ल्याच्या सींरक्षक मभींती पडल्या असन
ू सवात्र गवत,
झाडीझुडपे

वाढणे,

अस्वच्छ

तलाव

असताना

पाण्याची सोय नसणे तसेच ककल्ल्यावर िाण्यासा

स्वच्छतागॄह,

वपण्याच्या

तरीं गती िे्ी नसल्याने

पया्काींची सींख्या कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मशवभक्त, पया्क आखण स्थाननक नागररकाींनी ककल्ल्याची
तातडीने दरु
ु स्ती करावी अशी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पया्नाला चालना
ममळण्याच्या दषॄ ्ीने ककल्ल्याच्या दे खभाल दरू
ु स्तीसा
करण्याबाबत

तसेच

ककल्ल्याकडे

दल
ा
ु क्ष

करण्याऱ्या

ववशेष ननधी उपलब्ध
सींबध
ीं ीत

ववभागाच्या

अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु : (१) असे ननदशानास आले नाही.

हा ककल्ला राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक आहे . तो केंद्र शासनाच्या

अखत्यारीत असल्याने त्याच्या ितन दरू
ु स्तीची बाब भारतीय परु ातत्व
सवेक्षण याींच्याकडून हाताळण्यात येत.े
(२) हे अींशत: खरे आहे .

सदर ककल्ल्यावरील वाढलेली गवते व झाडेझुडपे काढण्याचे काम भारतीय
परु ातत्व सवेक्षण मींडळ याींनी यापव
ू ी केलेले आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार
ितन व दरू
ु स्तीचे काम भारतीय परु ातत्व सवेक्षण कडून करण्यात येईल.
(३) अशी बाब ननदशानास आली नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

वपांपळगाि (ता.मोताळा, जज.बल
ु ढाणा) येथील दे िी प्राथशमि आरोग्य
िेंद्राची नविन इमारत बाांधण्याबाबत

(५०)

*

१४५२

श्री.सांजय

गायििाड

(बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) वपींपळगाव (ता.मोताळा, जि.बल
ु ढाणा) येथील दे वी प्राथममक आरोग्य
केंद्राची

नववन

इमारत

बाींधण्याबाबतचा

प्रस्ताव

वैद्यकीय

अधधकारी,

याींचेमार्ात माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर करण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य केंद्राच्या इमारत बाींधकामाकररता

ननधीची उपलब्धता करुन बाींधकामास मींिूरी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे , तसेच याबाबतची सद्यःजस्थती काय
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) अशींत: खरे आहे .

वपींपळगाव (ता.मोताळा, जि.बल
ु ढाणा) प्राथममक आरोग्य केंद्र दे वी येथील

नवीन इमारतीचे ९० ्क्के बाींधकाम पण
ु ा झाले आहे . उवाररत बाींधकामाकरीता

परु े से अनद
ु ान उपलब्ध असन
ू सदर प्राथममक आरोग्य केंद्राचे बाींधकाम पण
ू ा
करण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तामसिाडी (ता.रािेर, जज.जळगाि) येथील भोिर नदीिरील िोल्हापूर
पध्दतीच्या बांधाऱयाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(५१)

*

५२८७

श्री.शशरीष चौधरी (रािेर) :

सन्माननीय मद
ि
ृ

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तामसवाडी (ता.रावेर, जि.िळगाव) येथील भोकर नदीवरील के्ीवेअरची

र्ु्ून दरु वस्था झाली असल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत अधधकाऱ्याींना वारीं वार सच
ू ना दे वन
ू ही त्याींनी याकडे
दल
ा केल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सदर के्ीवेअरच्या दरु वस्थेस िबाबदार असणाऱ्या

सींबधधताींवर कारवाई करण्यासह सदर के्ीवेअर तात्काळ दरु
ु स्ती करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) स्थाननक ग्रामस्थ व ग्रामपींचायत कायाालयामार्ात सच
ू ना ममळाल्यानींतर

क्षेत्रीय अधधकाऱ्याींमार्ात तात्काळ पाहणी करुन दरु
ु स्ती कामाची कायावाही
हाती घेण्यात आली व अींदािपत्रक तयार करण्यात आले.

(३) व (४) सदर योिनेचे दरु
ु स्तीचे काम जिल्हा ननयोिन सममती अींतगात
प्रस्ताववत करुन कामाचे अींदािपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसा

सादर करण्यात

आले आहे . सदर मान्यता व ननधी उपलब्धतेनस
ु ार दरु
ु स्ती काम पण
ु ा
करण्याचे ननयोजित आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िेल्हे (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील िाजेघर, िाांगणी खोर ि शशिगांगा
खोरे या उपसा जलशसांचन योजनेबाबत

(५२)

*

६००१

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), िुमारी

प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य), श्रीमती सल
ु भा खोडिे (अमरािती),
श्री.बळिांत िानखडे (दयाचपरू ), श्री.दहरामण खोसिर (इगतपरू ी), श्री.वििास
ठािरे (नागपरू पजश्चम) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) वेल्हे (जि.पण
ु े) तालक्
ु यातील वािेघर, वाींगणी खोरे व मशवगींगा खोरे या
उपसा िलमसींचन योिना गि
ुीं वणी चापे् प्रकल्पात समाववष् करुन त्या
उपसा िलमसींचन योिनेद्वारे क्षेत्र ओमलताखाली आणण्यासा

४० को्ीचा

ननधी मींिूर करुन उपलब्ध करुन दे ण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीनी
मा.िलसींपदा मींत्री, याींना ददनाींक २१ िानेवारी, २०२० रोिी वा त्यासम
ु ारास
लेखी पत्रान्वये केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

िलमसींचन योिनाींसा

मागणीच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

वेल्हे

तालक्
ु यातील

उपसा

ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती

कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.

प्रस्तत
ीं ाने मा.मींत्री, िलसींपदा याींच्या अध्यक्षतेखाली
ु ववषयाच्या अनष
ु ग

दद.२८/०१/२०२० रोिी झालेल्या बै कीत चचाा झाली आहे .

(२) अनतररक्त पाणी उपलब्धतेच्या अनष
ीं ाने सवंकष अ्यास करण्यात येत
ु ग
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

विठ्ठलिाडी (ता.माढा, जज.सोलापरू ) येथे प्राथशमि
आरोग्य उपिेंद्र नसल्याबाबत

(५३)

*

४०४४

श्री.राम सातपत
ु े (माळशशरस) :

सन्माननीय सािचजननि

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

ववठ्ठलवाडी

(ता.माढा, जि.सोलापरू )

येथे

प्राथममक

आरोग्य

उपकेंद्र

नसल्याने आिारी वयोवद्ध
ु े याींची मो
ृ व्यक्ती, मदहला आखण लहान मल
गैरसोय होत असल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या धोरणानस
ु ार प्रत्येक गावात आरोग्य सेवा असणे
आवश्यक असताना ववठ्ठलवाडी गावात एकही वैद्यकीय सवु वधा नसल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जिल्हा शल्यधचककत्सक याींनी सदर बाबतीत पा परु ावा
करूनही अद्याप कोणतीच कायावाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, माढा तालक्
ु यातील ववठ्ठलवाडी येथे प्राथममक आरोग्य उपकेंद्र
मींिूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजेश टोपे : (१) व (२) हे खरे नाही. ववठ्ठलवाडी हे गाव उपळाई खुदा या
उपकेंद्राींतगात येत असन
ू या द काणी ननयमीत लसीकरण व आरोग्य ववषयक
कायारम म राबववण्यात येतात.

(३) व (४) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आधाररत नवीन रुग्णालय सरु
ु
करणे व कायााजन्वत रुग्णालयाचे श्रेणीवधान करणे यासा

िोडबह
ृ त आराखडा

61
तयार करण्याची कायावाही आरोग्य सेवा आयक्
ु तालय स्तरावरुन सरु
ु असन
ू

ववठ्ठलवाडी (ता.माढा, जि सोलापरू ) येथे उपकेंद्र स्थापन करण्याची मागणी
ननकषानस
ु ार िोडबह
ु
ृ त आराखड्यामध्ये समाववष् करण्याची कायावाही सरु
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

तापी नदीचे पाणी पूणच क्षमतेने अडविण्यासाठी
शसांचन प्रिल्प उभारण्याबाबत

(५४)

*

२६३९

श्री.सनु नल प्रभू (ददांडोशी) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषरात
सममतीने

तापी

अहवालानस
ु ार

राज्याला दहश्याप्रमाणे

नदीच्या

खोऱ्यातन
ू

नदीच्या

पाणी

सन

१९६२

वा्पाच्या

मधील

सत्र
ु ाप्रमाणे

अय्यींगार
महाराषर

ममळणाऱ्या १९१ ्ी.एम.सी. पाण्यापैकी महाराषर

सरकार िेमतेम ९० ्ी.एम.सी. पाणी अडवन
ू वापर करीत असल्याचे आढळून
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर शासनाने िळगाींव, धुळे, नींदरू बार जिल््यात तापी
नदीचे पाणी पण
ू ा क्षमतेने अडववण्यासा

अद्याप एकही मसींचन प्रकल्प न

उभारल्यामळ
ु े तापी खोऱ्याचे सम
ु ारे १०० ्ी.एम.सी. पाणी गि
ु रात राज्य
महाराषर राज्याच्या दहश्याचे आितागायत वापरत असल्याचे ननदशानास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर शासनाने गि
ु रात राज्यात वाहून िाणारे पाणी पण
ू ा
क्षमतेने अडववण्याच्या दृष्ीने धरण प्रकल्प उभारण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली तसेच त्याकररता शासनाने ककती ननधीची तरतद
ु उपलब्ध
करुन ददली आहे ,

(४) अद्याप याबाबत शासनाने कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?
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श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.

उकाई ताींबत्रक सममतीने (अय्यींगार सममती) िाने. १९५८ मध्ये तापी

खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याच्या वा्पाबाबत अ्यास केला आहे . त्यानस
ु ार

७५% ववश्वासाहतेनस
ु ार ४०० अघर्ु पाणी तापी खोऱ्यात उपलब्ध आहे . त्या

पाण्याचे वा्प हे गि
ु रात राज्यास १३८.६० अघर्ु, महाराषर राज्यास १९१.४०
अघर्ु व उवारीत ७० अघर्ु मध्यप्रदे श राज्यास याप्रमाणे दे ण्याची मशर्ारस
करण्यात आलेली आहे .

महाराषरातील तापी नदी खो-यात िलसींपदा ववभागाचे ४२० प्रकल्प पण
ू ा

झाले असन
त्यात ३३७६.११५ द.ल.घ.मी. (११९.२१ अ.घ.र्ु.) पाणीसा ा
ू
झालेला असन
ू त्याचा वापर सरू
ु आहे व ७० प्रकल्पात ११३१.५१८ द.ल.घ.मी.

(३९.९५ अ.घ.र्ु.) पाणीसा ा ननमााण झालेला असन
ू त्या प्रकल्पाींची ववतरण

प्रणालीची कामे प्रगतीत आहे त. एकूण (३३७६.११५ + ११३१.५१८ = ४५०७.६३३
दलघमी) १५९.१६ अ.घ.र्ु. पाणीसा ा ननममाती झालेला असन
ू उवारीत ६१
प्रकल्पाींचा पाणीसा ा ननममाती व ववतरण प्रणालीची कामे प्रगतीत आहे त.

अशा प्रकारे महाराषराच्या दहश्याचे १९१.४० अ.घ.र्ु. पाण्याचा पण
ू ा

वापराचे ननयोिन करण्यात आले आहे . त्यामळ
ु े महाराषर शासन िेमतेम ९०
्ीएमसी पाणी वापर करीत आहे ही बाब खरी नाही.
(२) नाही.

एकाजत्मक राज्य िलआराखडयातील तापी खो-यामधील पाणीसा ा व

ववतरण कामे प्रगतीत असलेल्या ६१ प्रकल्पाींतगात २५६८ द.ल.घ.मी. (९०

अ.घ.र्ु.) पाण्याचे ननयोिन करण्यात आलेले आहे . सद्य:जस्थतीत काही
प्रकल्प

बाींधकामाधीन

योिनाींकरीता

ही

असन
ू

ननयोिन

९०

करण्यात

अ.घ.र्ु

पाण्यापैकी

आलेले आहे .

सदर

झाल्यानींतर महाराषराच्या दहश्याचे सींपण
ू ा पाणी अडववले िाईल.

भववषयकालीन
प्रकल्प

पण
ु ा

एकाजत्मक राज्य िलआराखडयातील तापी खो-यामधील नमद
ू केलेल्या

प्रकल्पाींच्या पाणीसा ा ननममातीचे काम प्रगतीत असल्याने व मध्यप्रदे शच्या

दहश्याचे ७० अ.घ.र्ु. पाणी वापराचे ननयोिन मध्य प्रदे श सरकार कडून
झालेले नसल्याने सदर पाणी खाली वाहून येत आहे . त्यामळ
ु े तापी खोऱ्याचे
सम
ु ारे १०० ्ीएमसी पाणी गि
ु रात राज्य महाराषर राज्याच्या दहश्याचे
आितागायत वापरत असल्याचे बाब खरी नाही.
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(३) तापी खोऱ्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या महाराषराच्या वा्याच्या पाण्याचे
ननयोिन

करणेत

आले

भववषयकालीन प्रकल्पाींसा

आहे .

त्या

अनष
ीं ाने
ु ग

बाींधकामाधीन

राज्याच्या आथोपायी पररजस्थती नस
ु ार उपलब्ध

होणाऱ्या ननधीनस
ु ार पाणी अडववणेची कायावाही प्रगतीत आहे .
(४)

उपरोक्त

प्रकल्पाींसा

नस
ु ार

ननधी

तसेच

कायावाही

प्रगतीत

उपलब्धता,

आहे .

भस
ीं ादनातील
ू प

तथावप

अडचणी,

ननयोिनानस
ु ार

उपलब्धता इ. मळ
ु े प्रकल्प पण
ू ा होणेस ववलींब होत आहे.

वन

िमीन

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

ऐनारी तलाि (जज.शसांधद
ु ग
ु )च प्रिल्पाच्या शसमें ट
ग्रािणाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार

(५५)

*

६२१३

श्री.ननतेश राणे (िणििली) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ऐनारी तलाव (जि.मसींधद
ु ग
ु )ा प्रकल्पातन
ू खालच्या बािूने पाणी खझरपू नये
यासा

श्रीराम असोमसअ् या कींपनीने प्रकल्पाच्या पायर्थयाशी १० मी्र

पयंत मसमें ् ग्रावणाचे काम केले असन
ू या कामासा

सदरहू कींपनीला ३०
को्ी ९६ लाख ५ हिार ३६४ रुपयाींची रक्कम अदा केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू कामाचे मोि माप न करता ननववदामधील अ्ी व
शथी न तपासता अधधकारी व े केदार याींच्या सींगनमताने रक्कम अदा
केल्याचे नक
ु तेच उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकारणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे
ननषकषा काय आहे त,
(४)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

या

गैरव्यवहारातील

सींबधीं धताींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,

कारवाई

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) अशींत: खरे आहे .

ऐनारी तलाव (जि.मसींधुदग
ु )ा प्रकल्पातन
ू खालच्या बािूने पाणी खझरपू

नये यासा

िलरोधीचरात मसमें ् ग्रावणाची उपाययोिना करणे आवश्यक
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असल्याचा

अहवाल

वररष

भव
ै ाननक,
ू ज्ञ

मध्यवती

सींकल्पधचत्र

सींघ्ना,

नामशक याींनी ददला होता. यास्तव सदर मसमें ् ग्रावणाची उपाययोिना

करणेचे रु.३ को्ी ३४ लक्ष इतक्या रकमेचे काम अनतररक्त बाब म्हणून
सक्षम प्राधधकाऱ्याच्या मान्यतेने हाती घेण्यात आले. सदर

कामाची मोिमापे

घेऊन दस
ु ऱ्या व नतसऱ्या चालू दे यकात ननववदे मधील अ्ी व शतीना अधधन
राहून कामाची रक्कम सींबधधत े केदारास अदा करण्यात आली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्बवत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

साांगली जजल्हयातील टें भू उपसा जलशसांचन योजना
(५६)

पुरेशा ननधीअभािी रखडल्याबाबत

*

५०७२

श्री.विक्रमशसांह सािांत (जत) :

सन्माननीय जलसांपदा

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्हयातील ्ें भू उपसा िलमसींचन योिना परु े शा ननधीअभावी

रखडली असन
ू त्यामळ
ु े तेथील ८० हिार हे क््र शेती क्षेत्र मसींचनापासन
ू
कायम वींधचत रादहली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, येथील कडेगाींव तलाव या योिनेच्या लाभक्षेत्रात यावा यासा

प्रनतवषी वारीं वार सींतप्त शेतक-याींकडून मोचे ननघत आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या योिनेसा
पण
ू ा

करण्याबाबत

तसेच

ननधीची तरतद
ू करुन सदरहू योिना तातडीने
कडेगाव तलाव या योिनेच्या लाभक्षेत्रात

आणण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) नाही.
्ें भू

उपसा

मसींचन

योिनेचे

काम

केंद्र

शासनाच्या

बळीरािा

िलसींिीवनी योिनेअत
ीं गात प्रगतीपथावर असन
ू , प्रकल्पीय ८०,४७२ हे . मसींचन
क्षेत्रापैकी िून, २०१९ अखेर ३८,२९९ हे . मसींचन क्षेत्र ननममाती झाली आहे व
उवारीत कामे ननयोिनानस
ु ार प्रगतीपथावर आहे त.
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(२) होय.

(३) ्ें भू उपसा मसींचन योिनेचा केंद्र शासनाच्या बळीरािा िलसींिीवनी
योिनेतग
ीं त
ा

समावेश

असन
ू

प्रकल्पाच्या

कामास

ननयोिनानस
ु ार

ननधी

उपलब्ध आहे व प्रकल्पाची कामे िन
ू , २०२० अखेर पण
ू ा करणेचे ननयोिन
आहे .

कडेगाव तलाव हा १९७५ साली पण
ू ा झालेला, ४२४ हे . लाभक्षेत्र असलेला

पण
ा : वेगळा प्रकल्प आहे . त्यामळ
ू त
ु े कडेगाव तलावाच्या लाभक्षेत्राचा समावेश
्ें भू योिनेच्या लाभक्षेत्रात करणेचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील एिूण ४६ प्राथशमि आरोग्य
उपिेंद्रापैिी १५ उपिेंद्राना स्िमालिीची इमारत नसल्याबाबत

(५७)

*

२१७

श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािापरू (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील एकूण ४६ प्राथममक आरोग्य
उपकेंद्रापैकी सम
ु ारे १५ उपकेंद्राना स्वमालकीची इमारत नसल्याने आरोग्य
उपकेंद्र भाडयाच्या अथवा ग्रामपींचायतीच्या इमारतीत सरु
ु असल्याचे माहे
िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त उपकेंद्राच्या स्वमालकीच्या इमारती नसण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्यास, उपकेंद्राींना स्वमालकीची इमारत बाींधण्यासा

शासनाने ननधी

मींिूर केला आहे काय व ककती ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ,

(४) असल्यास, उक्त उपकेंद्राींच्या इमारतीचे काम तातडीने पण
ू ा होण्याकररता
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे आहे .

(२) सदर १५ उपकेंद्रापैकी १ उपकेंद्राला िागा उपलब्ध असन
ू ४ उपकेंद्राींना
िागा बक्षक्षसपत्राद्वारे उपलब्ध करून घेणेबाबत कायावाही सरू
ु आहे . तसेच
उवाररत १० उपकेंद्राींना िागा उपलब्ध होण्यासा
सद्यजस्थतीत ते भाड्याच्या िागेत सरू
ु आहे त.

पा परु ावा सरू
असन
ु
ू

(३) व (४) सदर १५ उपकेंद्रापैकी १ उपकेंद्राला (उपकेंद्र डोंगर, ता.रािापरू )
िागा उपलब्ध झाल्याने जिल्हा वावषाक योिना २०१९-२० अींतगात कामाला
रक्कम रू.३०.०० लक्ष मींिरू झालेले असन
ू या कामाला प्रशासकीय मान्यता

दे ण्यात आली आहे . सदर उपकेंद्र इमारतीच्या कामाची ननववदा प्रकरम या सरू
ु
आहे . इतर उपकेंद्राींना िागा उपलब्ध झाल्यानींतर इमारत बाींधकामाची
कायावाही प्रस्ताववत करणेत येईल.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

माळशशरस (जज.सोलापूर) येथे पाझर तलािाांच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(५८)

*

७८९

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लघु पा्बींधारे

उपववभाग (ता.माळमशरस, जि.सोलापरू ) याींच्यावतीने

कण्हे र (सरगरवाडी) येथे पाझर तलावाचे काम अत्यींत ननकृष् दिााचे केले
असन
ु या कामात ननकृष् दिााचे सादहत्य वापरणे, सदर कामाची लाींबीरुीं दी
कमी असणे, तसेच कामासा

ननकृष् दिााची माती, खडी व मरु
ु म वापरुन

या कामात उपअमभयींता,कायाकारी अमभयींता, शाखा अमभयींता व

े केदार याींनी

लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माळमशरस तालक्
ु यात इतरही गावात अशाच प्रकारची कामे
झालेली असन
ू तालक्
ु याच्या पींचायत सममती सदस्याींच्या गावातही ननकृष्
दिााची पाझर तालावाींची कामे करुन तेथील अधधकारी व

े केदार याींनी

सींगनमतानी लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास,याबाबत नागरीकाींनी व पदाधधकारी याींनी मख्
ु य कायाकारी
अधधकारी,

जि.प.सोलापरू ,

जिल्हाधधकारी

सोलापरू ,

कायाकारी

अमभयींता
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लघप
ु ा्बींधारे , जि.प.सोलापरू याींच्याकडे सन २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननवेदनाद्वारे तरम ारी ददल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानस
ु ार सींबधीं धत अधधकारी व

े केदार याींच्यावर कारवाई

करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) होय.

(४) सदर कामाची नविीवन ग्रामववकास प्रनतष ाण गि
ुीं ेगाव ता.मींगळवेढा या

त्रयस्थ यींत्रणेमार्ात तपासणी करण्यात आली असन
ू तपासणी अहवालात सदर
काम चाींगले झाले असल्याचे अमभप्राय ददले आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उपजजल्हा रुग्णालय दहांगणघाट (जज.िधाच) येथे रॉमा
िेअर युननट सुरु िरणेबाबत
(५९)

*

५३०४

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट) :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) उपजिल्हा रुग्णालय दहींगणघा् (जि.वधाा) येथील रॉमा केअर यनु न्चे
बाींधकाम ३ वषाापव
ू ी पण
ू ा झालेले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दहींगणघा् शहर राषरीय महामागा रम .७ वर असन
ू या मागाावर
दररोि िवळपास १० हिार वाहनाींची वाहतक
ु होत असन
ू या महामागाावर
मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असताना रॉमा केअर यनु न् सरु
ु नसल्याने
अपघातातील रुग्णाींना इतरत्र द काणी उपचारासा
हे खरे आहे काय,

घेऊन िाताना मत्ृ यू होतो,

(३) असल्यास, रॉमा केअर यनु न् सरु
ु करण्याबाबत उपसींचालक, आरोग्य
सेवा, नागपरू मींडळ, नागपरू याींनी प्रस्ताव सादर केला असन
याबाबत
ु
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनीही वारीं वार मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, रॉमा केअर यनु न् सरु
ु करण्याबाबत मा.ववत्त व ननयोिन
मींत्री याींनी दे खील तज्ञ डाँक््र, मस्ीस्कँन, आवश्यक मशीन व औषध सा ा
परु वन
ू हे यनु न् कायााजन्वत करण्याबाबतचे ननदे श ददले होते, हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, त्यानस
ु ार सदरहू रॉमा केअर यनु न् सरु
ु करण्यासा
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. सदर रॉमा केअर यनु न् येथील शस्त्रकरम यागह
ृ हे उपजिल्हा
रुग्णालय दहींगणघा् येथील मनषु यबळ व साधनसामग्र
ु ीचा उपयोग करुन
अींशत: कायााजन्वत करण्यात आलेले आहे .
(३) व (४) अींशत: खरे आहे.

(५) व (६) शासनाकडुन सदर रॉमा केअर यनु न्च्या आकृतीबींधानस
ु ार १०
पदाींपक
ै ी ५ पदे भरण्यात आलेली आहे त. उवाररत पदे भरण्याची कायावाही व
उवाररत साधनसामग्र
ु ी परु ववण्याची कायावाही सरु
ु आहे .
-----------------

मौजा थार-बोरखेडी-चामला (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) येथे
जाम नदीिर शमनी डॅमची ननशमचती िरण्याबाबत
(६०)

*

६५८२

श्री.दादाराि िेचे (आिी) :

सन्माननीय जलसांपदा मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिा एकाींबा-पाडी (ता.कारीं िा, जि.वधाा) येथील नवननममात मभकािी ममनी
डॅम तसेच मौिा थार-बोरखेडी-चामला (ता.आष्ी, जि.वधाा) येथे िाम नदीवर
ववशेष बाब म्हणून ममनी डॅमची ननममत
ा ी करण्याबाबत मागणी होत आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिा पाडी, एकाींबा, बो्ोणा, सारवाडी व पालोरा (ता.कारीं िा)

मौिा चामला, बोरखेडी, थार व बाींबडाा (ता.आष्ी) ही गाींवे बारमाही पाणी
्ीं चाईची असन
ू येथील शेतकऱ्याींना व गावकऱ्याींना तीव्र पाणी ्ीं चाईचा सामना
करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या द काणी डॅम ननममातीसा

शासनाने कोणती कायावाही

केली वा करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे .
त्याींचे

ननवेदन

दद.१७/१२/२०१२

व

दद.

ग्राम

११/१२/२०१४

पींचायत

अन्वये

थार

याींनी

तत्कालीन

मा.मख्
ु यमींत्री महाराषर राज्य, याींना िाम नदीवरील, िाम प्रकल्पाच्या
अन्वेषणाच्या अनष
ीं ाने मींिुरी दे ण्याची मागणी केली आहे .
ु ग

(२) पाणी्ीं चाईबाबत मा.आ.श्री.दादाराव केचे (आवी ववधानसभा मतदार सींघ)

याींनी त्याींचे दद.११/१२/२०१४ चे पत्रा नस
ु ार तत्कालीन मा. मींत्री, िलसींपदा,
महाराषर राज्य याींना अवगत केले होते. वधाा जिल्हातील कोणतेच क्षेत्र
अवषाण प्रवण क्षेत्रात समाववष् नाही.

(३) व (४) िाम नदीवर बोरखेडी येथे तलावाची मागणी असलेले क्षेत्र उध्वा
वधाा प्रकल्पाच्या पाणलो् क्षेत्रात येते व या भागात नवीन प्रकल्पासा

पाणी

उपलब्ध नाही. सदर बाब प्रादे मशक कायाालयाचे पत्र रम .२८२२, दद.०६/०८/२०१३
अन्वये ग्रामपींचायत थार ता.आष्ी याींना कळववण्यात आली आहे .
-----------------

रायगड मधील पाली शहरातील अरूांद रस्ते ि अष्ट्टविनायि मांददरात
येणाऱया भावििाांच्या िाहनाांमुळे िाहतूि िोंडी होत असल्याबाबत
(६१)

*

२०५७

श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड मधील पाली शहरातील अरूींद रस्ते व अष्ववनायक मींददरात

येणाऱ्या भाववकाींच्या वाहनाींमळ
कोंडी यामळ
ु े होणारी वाहतक
ू
ु े स्थाननक व
भाववकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त द काणी होणाऱ्या वाहतक
ू कोंडीवर उपाययोिना म्हणून
पाली गावाला बाहय वळण (बायपास) रस्ता करण्यासींदभाात शासनाने कोणता

ननणाय घेतला व उक्त ननणायााची अींमलबिावणी केव्हापयंत करण्यात येणार
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) होय, हे खरे आहे .

पाली शहरातील वाहतक
ु समस्येमळ
ु े येथील रस्ते हे एकेरी करण्यात

आलेले असन
ू श्री बल्लाळे श्वर मींददर येथे व ववळे भागाड माणगावकडे िाणा-

या वाहनाींची सींख्या ददवसेंददवस वाढत असन
ू , त्यामळ
ु े पाली शहरातील

वाहतक
ु समस्या ही ि्ील होत चाललेली आहे . वाहतक
ु समस्येचा स्थाननक
प्रवाशाींना तसेच भाववकाींना त्रास न होणेकररता शहरातील महत्वाचे नाके येथे
प्रशासनाकडून वाहतक
ु पोलीस कमाचारी याींची नेमणक
ु करण्यात येत असते.

(२) पाली शहरास वतळ
ुा ाकृती बाहयवळण रस्ता असा रस्ता कोणत्याही

योिनेतन
ु मींिूर नाही. परीं त,ु पाली पा्णुस रस्ता रा मा. ९४ या रस्त्यास
पयाायी रस्ता सावािननक बाींधकाम खात्यामार्ात प्रस्ताववत आहे . पाली

पा्णुस रस्त्यास पयाायी पाली गाींवातन
ू वळणरस्ता करणे कक.मी.००/०० ते
३/०० या कामाकररींता िममन भस
ीं ादन करणे या कामास प्रशासकीय मान्यता
ू प
प्राप्त आहे .

पाली गावास पाली पा्णुस रस्ता रा. मा. ९४ या रस्त्यास पयााय रस्ता

करणे या कामास प्रशासककय मान्यता प्राप्त असन
ू , सदर कामासा ीं

लागणाऱ्या िागेची भस
ीं ादन प्रकरम या सरु
ीं ादन करण्याचे काम पण
ु प
ु आहे . भस
ु प
ु ा
झाल्यानींतर पढ
ु ील कायावाही शक्य आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दहसोडा (बुद्रि
ु ) (ता.भोिरदन, जज.जालना) येथील आरोग्य
(६२)

*

उपिेंद्र १२ िषाांपासून बांद असल्याबाबत

३९८०

श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दहसोडा (बद्र
ु क
ु ) (ता.भोकरदन, जि.िालना) येथील लाखो रुपये खचन
ूा
बाींधण्यात आलेले आरोग्य उपकेंद्र हे गेल्या १२ वषांपासन
ू बींद असल्याने एक
बेवारस इमारत समिली िात असन
ू पररसरातील गरीब, गरिू रुग्णाींसा

सदर आरोग्य उपकेंद्र उपयक्
ु त असल्याकारणाने ते पण
ू ा क्षमतेने सरू
ु
करण्याची मागणी पररसरातील िागरूक नागररक, स्थाननक स्वराज्य सींस्थाचे

पदाधधकारी, लोकप्रनतननधी याींनी मा.सावािननक आरोग्य मींत्री, मा.ग्रामववकास

71
मींत्री, िालन्याचे मा.पालकमींत्री, जिल्हाधधकारी,िालना, जिल्हा व तालक
ु ा
वैद्यकीय अधधकारी याींच्याकडे माहे सप््ें बर, २०१९ मध्ये वा त्यात्यादरम्यान
लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

उपकेंद्रामध्ये

सवात्र

कचरा,

घाण

पसरली

असन
ू

इमारतीतील सादहत्याींची अज्ञाताींकडून मोडतोड करण्यात आली असल्याने
दरवािे उखडले आहे त, आवार मभींत कोसळली आहे, लोखींडी गे् सडले आहे त,
र्रशा उखडल्या आहे त, लाई् कर््ीींग ननघाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आरोग्य ववभागाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े या उपकेद्राची दरु वस्था

झाल्याचे स्थाननक िबाबदार व्यक्तीींनी याबाबत वररष ाींकडे तरम ार करुनही
याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन दहसोडा (बद्र
ु क
ु ) येथील आरोग्य
उपकेंद्र सरु
ीं ीताींवर कारवाई
ु करण्याबाबत तसेच यास िबाबदार असणारे सींबध
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

ददनाींक २०.०२.२०२० रोिी जिल्हा आरोग्य अधधकारी, जिल्हा पररषद,

िालना तसेच तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी, भोकरदन याींनी उपकेंद्रास भे्
दे ऊन इमारतीच्या पररसरातील अस्वच्छता दरू केली आहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) सदर प्राथममक आरोग्य उपकेंद्रात कमाचाऱ्याींच्या नेमणूका करुन कमाचारी
सेवा दे त आहे त. सदर उपकेंद्राच्या बाींधकामाच्या ववलींबाबाबत कायाकारी
अमभयींता,

मागववण्यात

जिल्हा

पररषद,

आलेला

आहे

बाींधकाम
तसेच

ववभाग

उपकेंद्राच्या

याींचक
े डून

खुलासा/अहवाल

दरु ावस्थेसा

तत्कालीन

वैद्यकीय अधधकारी व तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी याींना कारणे दाखवा नोद्स
बिावण्यात येऊन खुलासा मागववण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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मौजे प्हाळजे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे प्राथशमि
आरोग्य िेंद्र मांजूर िरण्याबाबत
(६३)

*

१३८९

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय सािचजननि

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

मौिे

तालक्
ु याच्या

पन्हाळिे

(ता.खेड,

द काणापासन
ू

जि.रत्नाधगरी)

सम
ु ारे

५०

गाव

ककलोमी्रवर

अत्यींत

असन
ू

दग
ा
ु म

व

िवळपास

कोणतीही वैद्यकीय सवु वधा उपलब्ध नसल्याने नागररकाींची गैरसोय होत
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मौिे पन्हाळिे येथे प्राथममक आरोग्य केंद्र व्हावे यासा

िागेच्या उपलब्धतेसह पररपण
ू ा प्रस्ताव जिल्हा आरोग्य अधधकारी, रत्नाधगरी
याींचेमार्ात शासनाकडे पा ववण्यात आला असन
या आरोग्य केंद्रासा
ू

स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी दे खील ददनाींक ८ माचा, २०१७ रोिी वा त्यानींतर
सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्राथममक आरोग्य केंद्राला मींिुरी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मौिे पन्हाळिे येथे उपकेंद्र कायारत आहे व उपकेंद्रामार्ात तेथील

िनतेला वैद्यकीय सेवा परु ववण्यात येतात.
(२) हे खरे आहे .

(३) मौिे पन्हाळिे येथे प्राथममक आरोग्य केंद्र मींिूर करण्याची बाब

लोकसींख्येच्या ननकषात बसत नसल्याने बह
ृ त आराखडयात प्रस्ताववत केले
नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

-----------------
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पोंभुणाच (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील शेति-याांना गोसीखद
ु च धरणाच्या
िालव्याचे पाणी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

*

(६४)

२८०६

श्री.सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

(बल्लारपरू ) :

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पोंभण
ु ाा

(जि.चींद्रपरू )

तालक्
ु यातील

शेतक-याींना

सन्माननीय

गोसीखुदा

धरणाच्या

कालव्याचे पाणी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत ववधानसभा सदस्य, बल्लारपरू

याींनी अधधक्षक अमभयींता, गोसीखुदा प्रकल्प मींडळ, नागपरू याींना ददनाींक २२
डडसेंबर, २०१९ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेदन सादर केले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) अद्याप कायावाही झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

(२) पोंभण
ु ाा शहर व दे वाडा-खद
ु ा केमारा जिल्हा पररषद क्षेत्र गोसीखद
ु ा

प्रकल्पाच्या अधधसच
ू ीत लाभक्षेत्राच्या बाहे र आहे तसेच याक्षेत्रात मसींचनाकरीता
पाणी उपलब्ध करून दे णे गोसीखुदा प्रकल्पाच्या ननयोिनात नसल्यामळ
ु े
मसींचनाकरीता

पाणी

उपलब्ध

करून

दे णे

शक्य

नाही.

सदर

क्षेत्राच्या

मसींचनाकरीता वेगळ्याने पयाायी प्रकल्प हाती घेणे योग्य राहील, असे

सहा.अधीक्षक अमभयींता, गोसीखुदा प्रकल्प मींडळ, नागपरू याींनी ददनाींक
१२.०२.२०२० च्या पत्रान्वये मा.ववधानसभा सदस्य याींना कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

राज्यातील िां्ाटी डॉक्टराांना िेतन िेळेत शमळण्याबाबत
(६५)

*

१३०७

श्री.टे िचांद सािरिर (िामठी), श्री.सांतोष बाांगर (िळमनरु ी),

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना), श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े (उमरगा), डॉ.राहूल पाटील
(परभणी), श्री.मोहन मते (नागपरू
दक्षक्षण), श्रीमती लताबाई सोनिणे
(चोपडा),

श्री.महें द्र

थोरिे

(िजचत),

अॅड.आशशष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम),
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अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), िॅप्टन आर.
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर
(ठाणे), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.राजन साळिी (राजापरू ) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्राममण व दग
ा भागातील िनतेला वेळेत उपचार ममळावे
ु म

यासा आरोग्य सेवा सींचालनालयाने प्राथममक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय

व उपजिल्हा रुग्णालयाींमध्ये कींत्रा्ी पध्दतीने १३०० डॉक््राींची ननयक्
ु ती केली
असन
ू सदरहू डॉक््राींना मागील ६ महीन्याींपासन
ू वेतन ममळाले नसल्याचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, गडधचरोली, नींदरु बार, रत्नाधगरीसह राज्याच्या दग
ा भागात
ु म
अत्यल्प वेतनावर काम करणाऱ्या आरोग्य ववभागाच्या ५० ्क्के डॉक््राींनी
वेळेवर वेतन ममळत नसल्याने रािीनामे ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहू डॉक््राींना वेतन न ममळण्यास िबाबदार असणाऱ्या
सींबधीताींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच थकीत वेतन तात्काळ दे ण्यासह
यापढ
ु े वेळेत वेतन ममळण्यासा
करण्यात येत आहे ,

शासनाने कोणती कायावाही केली वा

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही.
अन्वये

शासन ननणाय रम .मवैअ-१०५४/प्र.रम .२४१ (भाग-१)/सेवा-३, दद.३/१२/२०१८
प्रदान

अध्यक्षतेखालील

केलेल्या

सममतीने

अधधकारानस
ु ार
११

अधधकाऱ्याींची ननयक्
ु ती केली आहे .

सींबधीं धत

मदहन्याींसा

जिल्हाधधकारी

१७८४

कींत्रा्ी

याींच्या

वैद्यकीय

(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) १०- कींत्रा्ी सेवा या बाबीअींतगात परु वणी मागणी मींिुर होईपयान्त
राषरीय

आरोग्य

अमभयानअींतगात

मशल्लक

ननधीतन
ू

कींत्रा्ी

वैदयकीय

अधधका-याींना सींचालनालय स्तरावर मानधन दे ण्यात आले आहे . सन २०१९
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च्या दहवाळी अधधवेशनात एकुण रु. ५६ को्ीींची परु वणी मागणी मींिुर झाली
असन
ू त्यानस
ु ार दद.३१.०१.२०२० रोिी सवा उपसींचालकाींना कींत्रा्ी वैद्यकीय
अधधकाऱ्याींना मानधन अदा करण्यासा
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

ननधी ववतरीत केला आहे .

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

राशीन-अळसुांदे-ननांबे (ता.िजचत, जज.अहमदनगर) या रस्त्याचे
(६६)

*

िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे होत असल्याबाबत

१९७

श्री.दे िेंद्र फडणिीस (नागपरू दक्षक्षण पजश्चम), श्री.चांद्रिाांत

(दादा) पाटील (िोथरुड), श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (बल्लारपरू ), अॅड.आशशष
शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांददिली पि
ू )च , श्रीमती दे ियानी
फराांदे (नाशशि मध्य) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राशीन-अळसद
ींु े -ननींबे (ता.किात, जि.अहमदनगर) या सम
ु ारे १२ कक.मी.
रस्त्याचे खडीकरण व डाींबरीकरणाचे काम मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योिनेंतगात
सरु
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे काम प्लॅ न एजस््मे्नस
ु ार होत नसल्याबाबत

तसेच सदर रस्त्याचे काम ननकृष् दिााचे होत असल्याबाबत ग्रामस्थाींनी
सींबधीं धत कायाकारी अमभयींता याींचेकडे तरम ारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर तरम ारीस अनस
ु रुन या रस्त्याची तपासणी सावािननक
बाींधकाम ववभागाच्या गण
ु वत्ता व ननयींत्रण पथकाद्वारे करण्यात आली आहे

काय, त्यानस
ु ार रस्त्याच्या कामात उखणवा अथवा त्र्
ु ी आढळून आल्या आहे त
काय,
(४)

असल्यास,

त्यानष
ीं ाने
ु ग

दोषी

अधधकारी

व

कींत्रा्दाराींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही.

सदर काम िुलै २०१९ मध्ये पण
ु ा झाले आहे .

कारवाई
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(२)

होय, हे खरे आहे .

(३) या योिनेंतगात मींिूर कामाींची तपासणी करण्याची स्वतींत्र बत्रस्तरीय
यींत्रणा कायांजन्वत आहे . सदर कामाची २ राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक व १
वरीष

राज्य गण
ु वत्ता ननररक्षक याींनी वेळोवेळी तपासणी केली आहे . सदर

तपासणीत उखणवा अथवा त्र्
ु ी आढळून आलेल्या नाहीत. तथावप सदर
रस्त्याचे डाींबरीकरण झाल्यानींतर मो या प्रमाणावरील अविड वाहतक
ु ीमळ
ु े
रस्ता द कद काणी खराब झाला आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

यितमाळ जजल््यात ग्रामपांचायतीच्या वििासािरीता
शमळालेल्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार
(६७)

*

२७२५

श्री.मदन येरािार (यितमाळ) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ जिल््यात ग्रामपींचायतीच्या ववकासाकरीता १४ व्या ववत्त

आयोग, म.गाीं.रा.ग्रा.रो.ह.योिना, दमलत वस्ती, ताींडा वस्ती, िनसवु वधा आदद
योिनाींच्या ममळालेल्या ननधीत गैरव्यवहार झालेल्या कामाींची १५५७ प्रकरणे
उघडकीस आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तालक
ु ा यवतमाळ १४४ प्रकरणे, कळीं ब २९, बाभळ
ु गाींव १००,
नेर ८०, दारव्हा ४६, आणी ११९, ददग्रस ३०, पस
ु द ११८, महागाींव ९३,

उमरखेड १०८, घा्ीं िी ६८, राळे गाींव १५८, पाींढरकवडा १८१, मारे गाींव ८७, झरी
११३, वणी ८३ असे एकूण १५५७ प्रकरणाींमध्ये ३२ को्ी ६५ लाख ४५ हिार
६०० रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उमरखेड येथील १०८ प्रकरणाींचा चौकशी अहवाल ग्ववकास
अधधकारी याींनी पा ववला नसल्याने पींचायत ववभागाकडे नोंद नसन
ू तब्बल २

को्ी १३ लाख ४० हिार २८६ रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचे
ननदशानास येत,े हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

77
(५)

असल्यास,

चौकशीनस
ु ार

या

गैरव्यवहारातील

सींबधीं धताींवर

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

कारवाई

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) अींशता खरे आहे . लेखापररक्षण अींती सामान्य
ननधी,िरोयो,

िग्रासींयो,

(२)

नाही,

सींग्रारोयो

ननधीची

१५५७

अर्रातर्र

प्रकरणे

उघडकीस आली आहे त. यामध्ये मग्रारोह योिनेच्या प्रकरणाचा समावेश नाही.
हे

खरे

तथावप

यवतमाळ

जिल्हयातील

१६

ग्रामपींचायती मधील लेखापररक्षण अींती सामान्य ननधी,

तालक्
ु यातील

िरायो ननधी,

िग्रासयो ननधी, सींग्रारोयो ननधीची एकूण १५५७ अर्रातर्र प्रकरणे उघडकीस
आली असन
ू त्यापैकी ७३४ अर्रातर्र प्रकरणाींची प्राथममक चौकशी केली

असन
ू त्यामध्ये रु. १६,७४,५७,७५५/- इतकी रक्कम गत
ुीं लेली आहे . सदर ७३४
प्रकरणात

रु.१०,५४,२३,३६३/-

रु.६,२०,३४,३९२/-

चौकशी

अींती

समायोजित

झाली

आहे .व

वसल
येत.े सदर वसल
ू ीस पात्र असल्याचे ददसन
ू
ू पात्र

रकमेपक
ै ी रु.४६,३७,९१७

/-वसल
करण्यात आली आहे . उवारीत रक्कम
ू

रु.५,७३,९६,४७५/- मशल्लक रकमेबाबत वसल
ु ीची कायावाही सरु
ु आहे .तसेच ८२३
प्रकरणे चौकशी करीता प्रलींबबत आहे त. त्यामध्ये रु.१९,६७,३५,७४१/- इतकी
रक्कम गत
ुीं लेली आहे . सदर प्रलींबबत सवा प्रकरणाींची चौकशी सरू
ु असन
ू ती
तातडीने पण
ु ा करून पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईल.

(३) हे खरे नाही, तथावप पींचायत सममती, उमरखेड कडे १०८ प्रकरणे प्रलींबबत
होती. त्यापैकी ८१ प्रकरणाची प्राथममक चौकशी पण
ु ा झाली आहे . त्यामध्ये

रु.१,१४,७७,५५०/- रक्कम गत
ुीं लेली होती. त्यापैकी रु.९०,६६,३७७/- समायोजित
झाली असन
ू रु.२४,११,१७३/- वसल
ू ीस पात्र असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी

रु.२,२७,९८०/- वसल
ू करण्यात आली व रु.२१,८३,१९३/- वसल
ू ी करीता मशल्लक

आहे . त्याबाबत वसल
ू ीची कायावाही सरु
ु आहे . तसेच २७ प्रकरणे चौकशी
करीता प्रलींबबत असन
ू त्यामध्ये रु.१,०८,७१,०७३/- इतकी रक्कम गत
ुीं लेली
आहे .सदर प्रलींबबत प्रकरणाींची प्राथममक चौकशी सरू
ु आहे .

(४) होय, १५५७ प्रकरणाींपक
ै ी ७३४ प्रकरणाींची चौकशी पण
ु ा झाली असन
ू
उवारीत प्रकरणात चौकशी करण्याची कायावाही सरू
ु आहे .
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(५) काही प्रकरणाींत सींबधीं धत ग्रामसेवकाींवर वावषाक वेतनवाढ रोखणे, ताकीद
दे णे, कारणे दाखवा नो्ीस दे णे बाबत कायावाही करण्यात आली आहे . उवारीत

प्रकरणात सींबधीं धत ग्रामसेवक व ग्रा.वव.अ. याींचेवर खाते चौकशी सरू
ु

करण्यात आली आहे . तसेच ननलींबनाची सध्
ु दा कायावाही करण्यात आली
आहे . उवारीत प्रकरणात चौकशी पण
ु ा होताच त्याप्रमाणे सींबधीं धतावर कायावाही
करण्यात येईल.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

िोल्हापूर जजल््यातील धरणाांची सुरक्षा िरण्याबाबत
(६८)

*

४३४६

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

जलसांपदा मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जिल््यातील दध
ु गींगा, राधानगरी, पा्गाव, तळ
ु शी, कींु भी-

कासारी यासह अन्य मसींचन प्रकल्पाींवर सरु क्षारक्षक, पथददवे व मसमस्ीव्ही
कॅमेरे नसल्यामळ
ु े धरणाींच्या सरु क्षेचा प्रश्न एैरणीवर आला असल्याची बाब
माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार या धरणाींच्या सरु क्षेच्या दृष्ीने शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) नाही, हे खरे नाही.

दध
ु गींगा, राधानगरी, या मोठ्या प्रकल्पाींवर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापरू

(गह
ृ खाते) याींचेमार्ात सरु क्षा व्यवस्था परु ववण्यात आलेली आहे .

पा्गाव, तळ
ु शी, कींु भी व कासारी या व अन्य मसींचन प्रकल्पाींवर

मींडळाींतगात सींबधीं धत ववभागातील कायारत असणाऱ्या बा्य अमभकरणामार्ात
ननववदाद्वारे कायारत सरु क्षा कमाचाऱ्याींकडून धरणाींची सरु क्षा करण्यात येत.े
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दध
ु गींगा, राधानगरी, या प्रकल्पाींवर पथददवे व मसमसद्व्ही बसववलेले

आहे त. पा्गाव, कींु भी व कासारी या मध्यम प्रकल्पाींवर पथददवे बसववलेले
आहे त. इतर बसववणेची कायावाही करणेत येत आहे .
नाही.

तथावप, धरणाींच्या सरु क्षेशी सींबध
ीं ीत कोणतीही गैरबाब ननदशानास आली

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) आवश्यकतेनस
ु ार या धरणाींच्या

सरु क्षेच्या दृष्ीने मसमस्ीव्ही, पथददवे व

बा्यअमभकरणामार्ात सरु क्षा रक्षक नेमण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

उरण (जज.रायगड) तालुक्यात अत्याधनु नि सुविधाांसह
(६९)

*

सुसज्ज रूग्णालय उभारण्याबाबत

२४२८

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य ि

िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उरण (जि.रायगड) तालक्
ु यात १० वषाापव
ू ी १०० खा्ाींचे अत्याधुननक
शासकीय रूग्णालयाला मान्यता शासनाकडून दे ण्यात आली असन
सदर
ू
रूग्णालय उभारण्यासा

द्रोणाधगरी ववभागामध्ये मसडको प्रशासनाकडून भख
ू ींड

ही दे ण्यात आलेला असताना अदयाप या कामाला सरु
ु वात झाली नसल्याचे
माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

तालक्
ु यात

अत्याधनु नक

रूग्णालय नसल्यामळ
ु े रूग्णाींना उपचारासा

सवु वधाींनी

उपयक्
ु त

असे

पनवेल, नवी मब
ींु ई व मब
ींु ई येथे

िावे लागत असल्यामळ
ु े अनेक अडचणीींना सामोरे िावे लागत असन
ू
लाींबच्या प्रवासामळ
ु े अनेक रूग्णाींना िीवही गमवावा लागत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उरण तालक्
ु यातील
रूग्णाींना

अत्याधनु नक

सोईसवु वधाींनी

सस
ु ज्ि

असे

रूग्णालय

उभारण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

तातडीने
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श्री. राजेश टोपे : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे .

सदरील रुग्णालय सीएसआर माध्यमातन
ननधी उभारुन बाींधकाम
ू

करण्यास ददनाींक १५ सप््ें बर, २०१८ च्या शासन ननणायान्वये प्रशासकीय
मान्यता

दे ण्यात

आली

असन
ू

ममळववण्याबाबत कायावाही सरु
ु आहे .

सीएसआरच्या

माध्यमातन
ू

ननधी

सध्यजस्थतीत उरण येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय कायाान्वीत

असन
ु रुग्णालयातील उपलब्ध असलेल्या सेवा नागररकाींना परु ववण्यात येत
आहे त.

उरण येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये
रुपाींतर करण्यास ददनाींक १७ िानेवारी, २०१३ च्या शासन ननणायान्वये मींिूरी
दे ण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

सोलापूर जजल्हयातील माढा, पांढरपूर, साांगोली, माळशशरस ि मांगळिेढा
या तालुक्यात जलयक्
ु त शशिार योजनेत झालेला गैरव्यिहार

(७०)

*

४९७२

श्री.बाबासाहे ब पाटील (अहमदपरू ) :

सन्माननीय मद
ृ ि

जलसांधारण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू जिल्हयातील माढा, पींढरपरू , साींगोला, माळमशरस व मींगळवेढा

तालक्
ु यात सन २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ आखण २०१८-२०१९ मध्ये िलयक्
ु त
मशवार योिनेच्या कामात तेथील कायाकारी अमभयींता, उपअमभयींता याींनी

े केदाराशी सींगनमत करुन ननकृष् दिााची कामे करुन लाखो रुपयाींचा

गैरव्यवहार केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तालक्
ु यातील नागररकाींनी, सींबधीं धत तालक्
ु यातील जिल्हा

पररषद, तालक
ु ा पींचायत सममती येथील पदाधधकारी याींनी जिल्हा पररषद लघु
पा्बींधारे ववभाग आखण राज्य शासनाकडे सन २०१८-२०१९ मध्ये तरम ारी
केलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदरच्या

प्रकरणात

गैरव्यवहार

झाल्याचे

तत्कालीन

िलसींधारण मींत्री याींनी माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मान्य केले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

81
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले व त्यानस
ु ार सींबधीं धत दोषी अधधकारी व

े केदार याींचेवर

कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

(३) अशी बाब आढळली नाही.

(४) मौ.कण्हे र येथील पाझर तलाव दरू
ु स्तीच्या कामाची त्रयस्थ यींत्रणेमार्ात
तपासणी करण्यात आली असन
ू तपासणी अहवालात सदर काम चाींगले झाले
असल्याचे अमभप्राय ददले आहे त.

मौिे खींडाळी येथील मसमें ् बींधाऱ्याच्या तरम ारीच्या अनष
ीं ाने उप
ु ग

अमभयींता लघु पा्बींधारे ववभाग, उपववभाग पींढरपरू व उप अमभयींता लघु
पा्बींधारे ववभाग, उपववभाग मोहोळ याींचेमार्ात सदर बींधाऱ्याची सींयक्
ु तरीत्या
तपासणी करण्यात आली असन
ू तपासणी अहवालात कामाचा दिाा चाींगला

असल्याचे नमद
ू केले आहे . तसेच सदर कामाची त्रयस्थ यींत्रणेमार्ात तपासणी
केली असन
ू तपासणी अहवालात सदर काम समाधानकारक असल्याचे नमद
ू
केले आहे .

मौिे बागेचीवाडी येथील तरम ारीच्या अनष
ीं ाने मसमें ् बींधाऱ्याच्या
ु ग

सींधानकाच्या पडदीचे काम (िॅके्ीींग) कींत्रा्दाराने पण
ू ा करून ददले आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील भुांडा पुल धोिादायि
अिस्थेत असल्याबाबत

(७१)

*

१९८८

श्री.रविशेठ पाटील (पेण) :

सन्माननीय ग्रामवििास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पेण (जि.रायगड) तालक्
ु यातील भोगावती नदीवरील पेण-तरणखोप-पनवेल

तसेच पेण-खोपोलीकडे िाणाऱ्या भड
ुीं ा पल
ु ावर सींरक्षक क डे, कु लाही सींदेश
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दे णारे र्लक नसल्याने, पल
ु ाचा काही भाग ननखळून पडल्याने पल
ु ाची
दरु वस्था झालेली असता वाहने व पादचाऱ्याींना दै नदीं दन प्रवास करणे अत्यींत
गैरसोयीचे झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पल
ु ाची दरु
ु स्ती ककीं वा नवीन पल
ु बाींधण्याची ग्रामस्थाींनी
मागणी करुनही याकडे दल
ा व ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, वाहतक
ु ीकरीता धोकादायक झालेल्या सदर पल
ु ाची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. हसन मश्र
ु ीफ : (१) हे खरे नाही. पेण बोरगाव या इतर जिल्हा मागा
रम .५६ वर प्रश्नाींककत पल
ु आहे . सदरचा पल
ु हा Submersible स्वरुपाचा
आहे . पल
ु ाच्या दोन्ही बािस
ू पल
ु अरुीं द असलेबाबतचा नामर्लक लावण्यात
आलेला आहे . २०१९ च्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े पल
ु ावरील डाींबरी पषृ भाग खराब

झालेला होता, परीं तु आता रस्त्याची डागडुिी करण्यात आलेली आहे .
सद्यजस्थतीत वाहतक
ु सरु ळीत सरु
ु आहे .

(२) व (३) अशी मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, भड
ींु ा
पल
ु ाच्या पन
ु बांधणीचा प्रस्ताव परु हानी कायारम म सन २०१९-२० अींतगात
जिल्हाधधकारी, रायगड याींच्याकडे जिल्हा पररषदे मार्ात पा ववण्यात आला
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

ढािमोली (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील
धरणाच्या िामाबाबत

(७२)

*

२००९

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ढाकमोली

सोडववण्यासा

(ता.धचपळूण,

जि.रत्नाधगरी)

ढाकमोली येथे धरण बाींधण्यासा

सन्माननीय जलसांपदा
पींचरम ोशीतील

पाणीप्रश्न

सन २००६ ते २००९ या

कालावधीत शासनाकडून सव्हे करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर धरणाच्या कामाला गती दे ण्यासा
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

शासनाने कोणती

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील : (१) हे खरे आहे .

ढाकमोली येथे धरण बाींधण्यासा

सव्हे करण्यात आला असन
ू सदर

भववषयकालीन योिनेचे नाव सत
ु ारवाडी लघु पा्बींधारे योिना असे प्रस्ताववत
आहे .

(२) सदर योिनेचे सवेक्षण पण
ू ा झाल्यावर प्रकल्पाचे अींदािपत्रक माहे एवप्रल,
२००७ मध्ये तत्कालीन उत्तर कोकण पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, (कळवा)

ाणे

या मींडळामार्ात कोकण पा्बींधारे ववकास महामींडळास सादर करण्यात आले
होते.

तथावप, महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाचे पत्र ददनाींक ०५/०८/२०१०
अन्वये मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननदे शानस
ु ार रत्नाधगरी जिल््यात मसींचनाचा

अनश
े असला तरी जिल््यात त्यावेळी प्रगतीपथावर असलेल्या योिनामधून
ु ष
मसींचनाचा अनश
े भरुन येणार असल्याने रत्नाधगरी जिल््यात नववन मसींचन
ु ष
प्रकल्पाची आवश्यकता नाही, असे कळववले आहे . त्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या
प्रशासकीय मान्यतेबाबतची कायावाही करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

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

दे िळे (ता.पोलादपरू , जज.रायगड) येथे बाांधण्यात आलेल्या
धरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत

(७३)

*

३५०४

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.महे श बालदी (उरण),

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मद
ृ ि जलसांधारण मां्ी

(१) दे वळे (ता.पोलादपरू , जि.रायगड) येथे िवळपास साडेचार को्ी रूपये खचा
करून अनेक वषाापव
ू ी बाींधण्यात आलेल्या धरणाचे काम ननकॄष् दिााचे केले
असल्याचे माहे िानेवारी, २०२० मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सींबध
ीं ीत पा्बींधारे ववभागाच्या दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े धरणाचे काम
ननकॄष् दिााचे झाले असन
ू धरण बाींधल्यापासन
ू धरणातन
ू मो या प्रमाणात
पाणी गळती होत आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त तालक्
ु यातील एकमेव असलेल्या धरणातन
ू होणाऱ्या
पाणी गळतीमळ
ु े ग्रामस्थ वपण्याच्या पाण्यापासन
ू वींचीत असन
ु शेतकऱ्याींच्या

शेतीचे नक
ु सान होत असल्याने ग्रामस्थाींनी याबाबत वारीं वार तरम ार करुन
सद्ध
ु ा

सींबध
ीं ीत

ववभागाच्या

अधधकाऱ्याींच्या

दल
ा ामळ
ु क्ष
ु े

अद्यापही

धरण

दरू
ु स्तीच्या कामाला सरू
ु वात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानस
ु ार या ववभागात वपण्यासा
उपलब्ध करून दे ण्यासा

व शेतीसा

पाणी

धरण दरू
ु स्तीच्या कामाला तातडीने ननधी उपलब्ध

करून दे ण्याबाबत तसेच धरणाच्या ननकृष् कामाकडे दल
ा
करणाऱ्या
ु क्ष
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. शांिरराि गडाख : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
योिनेचे

काम सन-२००३

मध्ये पण
ु ा झाल्यावर पदहल्याच

वषी

साींडव्याच्या अधोबािूच्या अश्मप्लावरुन गळती झाल्याचे ननदशानास आले.
(३), (४) व (५) अशींत: खरे आहे .

दरु
ु स्तीच्या अींदािपत्रकास मान्यता दे ण्याची कायावाही सरु
ु आहे .

धरणाच्या

कामाकडे

दल
ा
ु क्ष

कायावाही प्रस्ताववत आहे .
(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
विधान भिन :
मुांबई.

करणाऱ्या

अधधकाऱ्याींवर

मशस्तभींग

ववषयक

----------------राजेंद्र भागित

सधचि (िायचभार),
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