अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दस
ु री यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शशक्षिाांचे सेिातनित्ृ तीचे प्रस्ताि मांजूर िरण्याबाबत
(१)

८३ (१०-०२-२०२०). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े श्री.किशोर दराडे, श्री.विक्रम िाळे , डॉ.सध
ु ीर ताांबे : सन्माननीय
शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळे तील शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना
तयाींचे सेवाननवतृ तीचा प्रस्ताव सादर करताना सेवा केलेल्या सवम शाळे तन
ू सेवा
प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवम शाळे तील प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सींबधीं ित कममचाऱयास

आधथमक व मानशसक त्रास होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या
असन
ू

कममचा-याींच्या

नेमणूकीपासन
ू

सेवाननवतृ तीपयंतच्या

सेवापस्
ु तकात असतात, हे ही खरे आहे काय,

सवम

नोंदी

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सेवाननवतृ तीच्या

शेव्च्या शाळे तील सेवा प्रमाणपत्राच्या आिारे सेवाननवतृ तीचा प्रस्ताव मींजूर
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. िषाा गायििाड (२८-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) सेवापस्
ु तकात केवळ सेवा ववषयक प्रशासकीय नोंदी केल्या
जातात.

तयामळ
ु े

सेवाननवतृ तीचा प्रस्ताव मींजूर करण्यासाठी सेवाकाळात सवम

शाळाींमिील ना दे य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नागपूर येथील ग्रामीण भागातील वििास िामाांबाबत
(२)

३९० (२३-०२-२०२०). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि

गाणार : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील ग्रामीण भागातील ववकास कामाींपक
ै ी सन २०१९-२०२०
मिील मींजूर कामाींपक
ै ी ज्या कामाींचे कायामरींभ आदे श दे ण्यात आलेले नाहीत
अशी सवम कामे पढ
ु ील आदे श शमळे पयंत स्थधगत करण्यात यावीत अशा

सच
ू ना ग्रामववकास ववभागाने ददनाींक ४ डडसेंबर, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये
जजल्हा पररषद व सावमजननक बाींिकाम ववभागाला ददल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या योजनेंतगमत रुपये ४३५०.०० लक्ष रकमेची ववकासकामे
मींजरू

करण्यात

आली

असन
ू

तयापैकी

रुपये

३५४४.००

लक्ष

रकमेची

ववकासकामे कायामरींभ आदे श न झाल्यामळ
ु े स्थधगत करण्यात आली आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर ववकास कामाींमध्ये रस्ते, ग्ारे , स्मशानभम
ू ी सि
ु ारणा,
सींरक्षण

शभींत

व

सामाजजक

सभागह
ृ

इतयादी

सारख्या

सोई-सवु विाववषयक कामाींचा अींतभामव आहे , हे ही खरे आहे काय,

मल
ु भत
ू

(४) असल्यास, या योजनेसाठी तरतद
ू केलेला ननम्मम्मयाहून जास्त ननिी
अखधचमत असन
ू सदर कामाींसाठी उपरोक्त योजनेंतगमत उपलब्ि असलेल्या

ननिीचा माहे माचम, २०२० पयंत ववननयोग करावयाचा असल्याने प्रलींबबत

कामाींबाबत कायामरींभ आदे श दे ऊन कामे पण
ू म करण्याबाबत शासनाने उधचत
ननणमय घेतला आहे काय तसेच घेतलेल्या ननणमयाचे स्वरुप काय आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. हसन मश्र
ु ीफ (२५-०२-२०२०) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४)

सन

२०१९-२०२०

मिील

कामाींच्या

स्थधगतीच्या

ननणमयाबाबत

शासनस्तरावर साींगोपाींग ववचार करुन उधचत ननणमय घेण्याची बाब ववचारािीन
आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यातील जजल्हा पररषदे च्या शाळे त िला, क्रीडा ि िायाानभ
ु ि
शाळाांिरील शशक्षिाांना न्याय दे ण्याबाबत

(३)

४७६ (१५-०२-२०२०).

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास

आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील इयतता ६ वी व ८ वी पयंतच्या १०० पेक्षा जास्त प्सींख्या

असलेल्या जजल्हा पररषदे च्या शाळे त कला, क्रीडा व कायामनभ
ु व शाळाींवरील
अनतथी ननदे शकाची सन २०१५-२०१६ मध्ये ननयक्
ु ती करण्यात आल्याने

राज्यातील १८ हजार शशक्षकाींवर उपासमारीची वेळ आल्याचे ददनाींक २
जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शशक्षकाींना न्याय
दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. िषाा गायििाड (१८-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

___________
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राज्यातील शालेय विद्याथीनीांच्या उपजस्थती
भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत
(४)

७२७ (१५-०२-२०२०). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र

व्यास, श्री.विजय ऊफा भाई धगरिर, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सततश चव्हाण,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.विक्रम िाळे , श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.रामदास
िदम, श्री.प्रविण दरे िर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील,
श्री.सजु जतशसांह ठािूर, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) क्राींतीज्योती साववत्रीबाई फुले याींच्या जयींती ददनी ददनाींक ३ जानेवारी,

१९९२ रोजीपासन
ू सरु
ु करण्यात आलेल्या उपजस्थती भतता योजनेनस
ु ार पदहली
ते चौथी मिील जजल्हा पररषद, नगरपाशलका, नगरपररषदाींमाफमत चालववल्या
जाणाऱया शाळे तील आददवासी क्षेत्राव्यनतररक्त राज्याच्या अन्य भागातील

अनस
ु धू चत जाती-जमाती, भ्क्या जमाती आणण ववमक्
ु त जमातीतील दाररद्रय
रे षख
े ालील ववदयाथींनीींना शाळे तील उपजस्थतीच्या प्रतयेक ददवसासाठी मागील
२८ वषांपासन
ू केवळ १ रुपया एवढा उपजस्थती भतता शासनामाफमत ददल्याचे
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयासम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी २८ वषामचा कालाविी होऊनही सदरहू उपजस्थती
भततयाच्या रक्कमेत वाढ न झाल्यामळ
ु े या रक्कमेत वाढ करण्यात यावी
यासाठी

ववदयाथीनीींच्या पालकाींनी

शासनाकडे अनेकदा

मागणी करुनही

उपजस्थती भततयाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, प्राथशमक शशक्षण ववभागाने सदर उपजस्थती भततयात वाढ
करण्याबाबत प्रशासनास पत्रव्यवहार केला असन
ू ग्रामीण भागातील मल
ु ीींच्या
शाळे तील उपजस्थतीचे प्रमाण वाढवन
तयाींना आधथमक व मानशसकदृष्या
ु
सक्षम

बनववण्याकररता

ववचारािीन आहे,

इतर

कोणतया

योजना

राबववण्याचे

शासनातफे

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वाढती महागाई
लक्षात

घेता

शाळाींमध्ये

तसेच

सींख्या

दग
म
ु म

भागातील

वाढववण्याच्यादृष्ीने

मागास

जजल्हा

ववदयाथीनीींची

पररषद

शासकीय

महानगरपाशलका,
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नगरपररषदाींच्या शाळे त शशकणाऱया गररब ववदयार्थयांना दे ण्यात येणाऱया

उपजस्थती भततयात वाढ करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. िषाा गायििाड (०४-०३-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) उपजस्थती भतता या योजनेनत
ीं र केंद्र/राज्य परु स्कृत मध्यान्ह
भोजन योजना, मोफत पाठयपस्
ु तके योजना व मोफत गणवेष योजना सरू
ु

करण्यात आल्या. तसेच मानव ववकास शमशनमाफमत मल
ु ीींना मोफत सायकल

वा्प योजना राबववण्यात आली. मल
ु ीींना १२ वी पयंत मोफत शशक्षण

योजनाही राबववण्यात येत आहे . तयामळ
ु े उपजस्थती भतता ही योजना आता
कालबाहय

झाली

आहे . ही

वस्तजु स्थती

लक्षात

घेता “उपजस्थती

भतता

योजने”चे रूपाींतर “मल
ु ीींकरीता शौचालयाची दे खभाल” या नवीन योजनेत
करण्याचे शासनाच्या ववचारािीन आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अततथी तनदे शि ि िांत्राटी शशक्षिाांना िायम िरण्याबाबत
(५)

९६८

(१५-०२-२०२०).

श्री.िवपल

पाटील,

श्री.विक्रम

िाळे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अनतथी ननदे शक व कींत्रा्ी शशक्षकाींना कायम करण्याबाबत शशक्षक भारती
आणण ववववि सींघ्नाींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात आहे, तसेच तयाबाबतची सदय:जस्थती काय आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. िषाा गायििाड (०४-०३-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) व (३) सदय:जस्थतीत असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन
नाही.

___________
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राज्यातील शाळा ि महाविद्यालयातील शशक्षि/शशक्षिेतर
िमाचाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत
(६)

९७०

(३१-०१-२०२०).

श्री.िवपल

पाटील,

श्री.विक्रम

िाळे :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय-ननमशासकीय आणण खाजगी अनद
ु ाननत प्राथशमक,
माध्यशमक शाळा तसेच कननषठ व वररषठ महाववदयालयामिील शशक्षक व
शशक्षकेतर कममचाऱयाींची हजारो पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे
भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. िषाा गायििाड (१८-०२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) “पववत्र” प्रणालीमाफमत शशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही सरु
ु
असन
ू ,

दद.०९/०८/२०१९

रोजी

५,८८२

उमेदवाराींची

ददनाींक ०७/०२/२०२० रोजी ८३८ उमेदवाराींची दस
ु री

पदहली

शासन

ननणमय

दद.०७/०३/२०१९

नस
ु ार

तसेच

ननवड यादी प्रशसध्द

करण्यात आली आहे . उवमररत ररक्त जागाींसाठीची ननवड
करण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

यादी

शशक्षकेतर

यादी प्रशसध्द

कममचाऱयाींची

सींचमान्यता पण
ू म करण्यात आली असन
ू , अनतररक्त ठरलेल्या कममचाऱयाींचे
समायोजन करुन ररक्त पदे भरण्यास परवानगी दे ण्याची कायमवाही सींचालक
(माध्यशमक व उच्च माध्यशमक) याींच्यास्तरावर सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भायखळा (मांब
ु ई) येथील िायाालयात आरटीआय िायाित्यााला
बेदम मारहाण िेल्याबाबत

(७)

१०२५ (१५-०२-२०२०).

डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे :

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ

सन्माननीय
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(१) भायखळा (मब
ींु ई) येथील कायामलयात पोलीस उपायक्
ु त अववनाश कुमार
याींनी आर्ीआय कायमकताम यशवींत शशींदे याींना बेदम मारहाण केल्याची घ्ना
माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने सींबधीं ितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अतनल दे शमख
ु (२७-०२-२०२०) : (१), (२) व (३) दद.२७/१२/२०१९ रोजी
श्री.यशवींत शशींदे हे प्रथम अवपलाच्या सन
ु ावणीसाठी श्री.अशभनाश कुमार याींच्या
कायामलयात गेले असता सन
ु ावणी दरम्मयान तयाींना मारहाण झाल्याची तयाींनी
तक्रार केली आहे . अपर पोलीस आयक्
ु त, मध्य प्रादे शशक ववभाग, मब
ुीं ई याींनी
सखोल

चौकशी

केली

आहे .

चौकशीमध्ये ददसन
ू आली नाही.

तथावप,

तयाींना

मारहाण

झाल्याची

बाब

___________

मराठिाडयातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्राना
निीन रुग्णिाहहिा शमळण्याबाबत
(८)

१११५ (०६-०२-२०२०).

श्री.अांबादास दानिे :

सन्माननीय सािाजतनि

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

(१) मराठवाडयात मानव ववकास कायमक्रमाींतगमत येणाऱया जजल्हयात एकुण

१३१ प्राथशमक आरोग्य केंद्र असन
ु या केंद्राींच्या रुग्णवादहका १० ते १२ वषे
जुन्या असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर १३१ प्राथशमक आरोग्य केंद्राींना रुग्णवादहकेसाठी रुपये
१३ को्ी १० लक्ष इतक्या ननिीची आवश्यकता आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

प्राथशमक

आरोग्य

केंद्राींना

नवीन

रुग्णवादहका

खरे दी

करण्यासाठी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे (२५-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

मराठवाड्यातील जालना, परभणी, दहींगोली, नाींदेड व बीड या ५

जजल्हयातील ३० तालक्
ु यामिील ११६ प्राथशमक आरोग्य केंद्रे मानव ववकास

कायमक्रमाींतगमत येतात. यातील ११६ प्राथशमक आरोग्य केंद्राींपक
ै ी ११२ प्राथशमक
आरोग्य केंद्राींची वाहने १० ते १३ वषे जुनी आहे त.
(२) हे खरे आहे .

(३) जेथे प्राथशमक आरोग्य केंद्राींमिील रुग्णवादहका जुन्या झाल्या आहे त
ककीं वा उपलब्ि नाहीत तेथे डीपीडीसी/मानव ववकास ननिीतन
ू /मा.खासदारमा.आमदार ननिीतन
ू अनद
ु ान प्राप्त करुन नवीन रुग्णवादहका उपलब्ि करुन

घेण्याबाबतच्या सच
ू ना राज्यातील सवम जजल्हा पररषदाींना दे ण्यात आल्या
आहे त.

मानव ववकास कायमक्रमाींतगमत ननिीतन
जजल्हा पररषद नाींदेड व
ू

परभणी तसेच, मराठवाडा ववकास महामींडळाींतगमत उपलब्ि होणाऱया ननिीतन
ू

जजल्हा पररषद बीड, जालना व दहींगोली येथे रुग्णवादहका परु ववण्याची
कायमवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यातील विद्युत िांत्राटदार अशभयांता, िुशल ि अिुशल
िामगाराांच्या रोजगारीबाबत

(९)

११८२

(०७-०२-२०२०).

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया :

सन्माननीय

सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) सावमजननक बाींिकाम ववभागाने स्थापतय व ववदयत
ु ववभागातील कामाची
एकबत्रत ननववदा काढण्याचे पररपत्रक प्रशसध्द करुन ववदयत
ववभागातील
ु

कींत्रा्दाराला स्वतींत्र्य ननववदा भरता येणार नसल्याचे नमद
ु करण्यात आले
आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर पररपत्रकामळ
ु े राज्यात ४० हजार ववदयत
ु कींत्रा्दार
अशभयींता व तयाींच्यावर अवलींबन
असलेले कुशल व अकुशल कामगार
ू

बेरोजगार होणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थापतय व ववदयत
ु कामाची एकबत्रत ननववदा काढण्यामागची
कारणे काय आहे त याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय
आढळून आले व तदनस
ु ार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अशोिराि चव्हाण (२५-०२-२०२०) : (१) मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ई
याींच्या

दद.०५/०९/२०१९

रोजीच्या

आदे शास

अनस
ु रुन

रु.३

को्ीवरील

व

शध्
ु दीपत्रक

ककीं मतीच्या कामाींसाठी स्थापतय व ववदयत
कामाींच्या एकबत्रत ननववदा
ु
मागववण्याच्या

सच
ू ना

शासन

ननणमय

दद.०५/१२/२०१९

दद.१३/१२/२०१९ नस
ु ार दे ण्यात आल्या आहे त.
(२) खरे नाही.

(३) स्थापतय व ववदयत
ु कामे ही एकमेकाींशी सींलग्न आहे त. ववदयत
ु कामे

ववदहत वेळेत पण
ू म होत नाहीत, पररणामी उपभोक्ता ववभागास हस्ताींतरणास
ववलींब ्ाळावा या दृष्ीने दद.०५/०९/२०१९ च्या मा.उच्च न्यायालयाच्या
ननणमयास अनस
ु रुन एकबत्रत ननववदा मागववण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अिोला शहरातील अनेि भागातील पथहदिे बांद असल्याबाबत
(१०)

११९४ (०७-०२-२०२०).

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय नगर

(१) अकोला शहरातील अनेक भागातील पथददवे बींद असल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पथददवे बींद असल्याबाबत ई.ई.एस.एल. कींपनीकडे तक्रार
करुनही जाणीवपव
म दल
म होत असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे
ू क
ु क्ष
आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार जबाबदार असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) अकोला शहरात

अींदाजे एकूण २६,००० इतके पारीं पाररक पथददवे असन
ू , केंद्र शासनाच्या
िोरणानस
ु ार, यापैकी २२,२९७ इतके एल.ई.डी. पथददवे बसववण्यासींदभामत
ई.ई.एस.एल. कींपनीबरोबर करार करण्यात आलेला असन
ू , आज अखेर

२२,१३४ इतके पथददवे बसववण्यात आल्याचे कींपनीने महापाशलकेस कळववले
आहे . तयानस
ु ार कींपनीने बसववलेल्या ददव्याींची पडताळणी सध्या सरु
ु आहे .

अकोला शहरात अींदाजे एकूण २६,००० इतके पथददवे असन
ू , यातील

सरासरी १५० ते २०० ददवे बींद असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात.

सदरच्या तक्रारीचे ननवारण करण्याकररता, महापाशलकेशी सींबि
ीं ीत

ददव्यासींदभामत महापाशलकेकडून व ई.ई.एस.एल. कींपनीच्या ददव्यासींदभामत
सींबि
ीं ीत कींपनीकडून ननयशमतपणे कायमवाही केली जाते.
___________

अिोला-िाशशम मागाािरील पातूर घाटातील
िळण रस्त्याची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(११)

१२२१

(१४-०२-२०२०).

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया : सन्माननीय

सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला-वाशशम मागामवरील पातरू घा्ातील वळण रस्तयावर अनेक
दठकाणी खड्डयाींचे साम्राज्य पसरलेले असन
ू अपघात होत असल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पाहणी केली आहे काय, तयात काय

आढळून आले व तदनस
ु ार उक्त रस्तयाची दरु
ु स्ती करणेबाबत शासनस्तरावर
काय कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.प. २ (11)

श्री. अशोिराि चव्हाण (०३-०३-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.
अकोला-पातरु -मालेगाींव-वाशशम-दहींगोली

रा.म.क्र.१६१

रस्तयावरील

कक.मी.३४/०० ते ३६/२०० ही लाींबी पातरु घा्ामध्ये येत.े सन २०१९ च्या

पावसाळयात तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१९ मध्ये झालेल्या अनतवषृ ्ीमळ
ु े सदर
घा् लाींबीत पडलेल्या खड्डयाींची पावसाळयात तातपरु ती दरु
ु स्ती करण्यात
आली

व

पावसाळा

सींपल्यानींतर

खडी

व

डाींबराव्दारे

खड्डे

दरु
ु स्ती

ददनाींक ०६ डडसेंबर, २०१९ पयंत पण
ू म करण्यात येऊन घा्ातील रस्ता
वाहतक
ु ीसाठी सजु स्थतीत ठे वण्यात आला आहे .

याशशवाय अकोला ते मेडशी कक.मी.०/०० ते ४७/७०० पयंतच्या

रस्तयाच्या लाींबीमध्ये चौपदरीकरण करण्याकररता केंद्र शासनाच्या भारतीय
राषरीय राजमागम प्राधिकरणामाफमत सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे
काम

हाती

घेण्यात

आले

आहे .

तसेच

चौपदरीकरणाकररता

ननववदा

मागववण्यात आल्या आहे त असे, प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागम
प्राधिकरण, वाशशम याींनी कळववले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

शासिीय-तनमशासिीय ि खाजगी सांस्थाांमध्ये महहला तक्रार
तनिारण सशमती असण्याबाबत
(१२)

१२२२ (०६-०२-२०२०).

श्री.अांबादास दानिे :

सन्माननीय महहला ि

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकीय-ननमशासकीय व खाजगी सींस्थामध्ये शासनाच्या ननयमानस
ु ार
मदहला तक्रार ननवारण सशमती असणे बींिनकारक आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

औरीं गाबाद

जजल्हयात

शासकीय-ननमशासकीय

कायामलये,

महाववदयालय, शाळा, छो्े -मोठे उदयोग याींची सींख्या हजारोवर असन
ु ही
जजल्हयात

फक्त

६३

आस्थापनाींमध्ये

मदहला

तक्रार

असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

ननवारण

समिती

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे .
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (२०-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) औरीं गाबाद जजल्हयात ११४ आस्थापनामध्ये मदहला तक्रार ननवारण
सशमती स्थापन करण्यात आलेली आहे . ज्या आस्थापनेवर मदहला तक्रार

ननवारण सशमती स्थापन करण्यात आलेली नाही. तया कायामलयामध्ये सशमती
स्थापन करण्याबाबत पाठपरु ावा सरू
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िैभििाडी (जज.शसांधद
ु ग
ु )ा तालुक्यातील झीरां ग नदीिर पूल बाांधण्याबाबत
(१३)

१२९५ (०६-०२-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे गडमठ, राऊतवाडी (ता.वैभववाडी, जज.शसींिद
ु ग
ु )म आणण मौजे कासाडे,

सा्मवाडी (ता.कणकवली) या दरम्मयान वाहणाऱया झीरीं ग नदीवरील पल
ू

बाींिण्यात यावा म्महणून तया पींचक्रोशीतील ग्रामस्थाींनी शासनाकडे सन १९८३
मध्ये

मागणी

केली

असता

शासनाने

सन

१९८६-१९८७

मध्ये

तेथील

ग्रामस्थाींची मागणी ववचारात घेऊन सदरहू दठकाणी पल
ु ाऐवजी साकव बाींिला,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, २५ वषामपव
ू ी बाींिलेला साकव कालबाह्य, कमकुवत व
िोकादायक झाल्याने पावसाळ्यात या साकवावरून पाणी वाहत असल्याने

नदी पलीकडील गावाींचा सींपकम त्
ु तो तसेच एस.्ी. बस सेवा बींद झाल्यामळ
ु े
शाळकरी ववदयाथी, गरोदर मदहला, ज्येषठ नागररकाींना अनेक समस्याींना
सामोरे जावे लागत असल्याने, साकवा ऐवजी मोठ्या उीं चीचा लहान पल
ू

बाींिण्यात यावा म्महणून तेथील ग्रामस्थाींनी मा.मख्
ु यमींत्री, मा.सावमजननक
बाींिकाम मींत्री, मा.ग्रामववकास मींत्री, मा.पालकमींत्री, शसींिुदग
ु ,म जजल्हाधिकारी,

शसींिद
ु ग
ु ,म कायमकारी अशभयींता, सावमजननक बाींिकाम ववभाग, कणकवली,
कायमकारी

अशभयींता,

जजल्हा

पररषद

बाींिकाम

ववभाग

व

उपअशभयींता,

बाींिकाम ववभाग, वैभववाडी इत्यादीकडे लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली
आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने झीरीं ग नदीवरील िोकादायक व कालबाह्य झालेल्या साकवा ऐवजी
ु ग
िोठ्या उीं चीचा लहान पल
बाींिण्याच्यादृष्ीने कोणती कायमवाही केली वा
ू
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
े ा ९००
ु ीफ (२४-०२-२०२०) : (१) प्रश्नाींककत दठकाणी २० राींगच
मी.मी. व्यासाचा ह्यम
ु पाईप कॉजवे बाींिलेला आहे .
(२) व (३) अींशत: खरे आहे.

ओझरम कासाडे ब्राम्महणवाडी आधचणे गडमठ या इतर जजल्हा मागम

क्र.१२ च्या सा.क्र.१०/५०० मध्ये उपरोक्त कॉजवे अजस्ततवात आहे . सदर
कॉजवेवरुन पावसाळ्यात अनतवषृ ्ीवेळी पाणी वाहते व वाहतक
ू खींडीत होते.
सदर कॉजवेचा कााँक्री् पषृ ठभाग खराब झाला आहे. कॉजवे दरु
ु स्तीसाठी
जजल्हा

वावषमक

योजना

ननववदास्तरावर आहे .

सन

२०१९-२०२०

अींतगमत

काम

मींजरू

असन
ू

तसेच सावमजननक बाींिकाम ववभागाकडून कॉजवेच्या दठकाणी पल
ू

बाींिण्याचे काम नाबाडम ्प्पा २५ मिन
ू प्रस्ताववत असन
ू पढ
ु ील कायमवाही
सावमजननक बाींिकाम ववभागामाफमत सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अांधेरी प्रादे शशि पररिहन िायाालयाने मे.शशि इन्रा जव्हजन प्रा.शल. या
वििासिाला इरादा पत्र जारी िेल्याबाबत
(१४)

१२९९

(२४-०२-२०२०).

श्री.प्रसाद

लाड,

श्री.प्रविण

दरे िर :

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :ृ तनमााण मांत्री पढ

(१) अींिेरी प्रादे शशक पररवहन कायामलय प्रकल्पात (आर्ीओ) नव्याने ननयक्
ु त
करण्यात आलेल्या मे.शशव इन्रा जव्हजन प्रा.शल. ववकासकाला इरादा पत्र
जारी करताना, करारनाम्मयाची सतयता तपासण्यात आली नसल्याचे मादहती
अधिकारातन
ू ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, प्रकल्पाला इरादा पत्र जारी करताना झोपडपट्टीिारकाींच्या
करारनाम्मयाची

सतयता

पडताळून

पाहणे

आवश्यक

असन
ू

याबाबत

प्राधिकरणाच्या तहशसलदाराींनी कायमकारी अशभयींता, पजश्चम उपनगरे याींना
ददनाींक

४

डडसेंबर,

२०१९

रोजी

पत्र

ददलेले

पत्र

पाठवन
ू

करारनाम्मयाची

तपासण्यात आली नाही, असे पत्र ददले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

अशभयींता,

असे

असतानाही

बी.आर.

मोरे ,

सतयता

कायमकारी

आर.एच. पगार, सहाय्यक अशभयींता आणण व्ही.सी. नतऱहे कर,

उपअशभयींता याींनी करारनामे उपजजल्हाधिकारी याींनी तपासल्याचा खो्ा

अहवाल सादर केल्याचे ननदशमनास आल्यानींतर सदर अहवालाच्या अनष
ीं ाने
ु ग

दस
ु ऱया ददवशी म्महणजे ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१९ रोजी इरादा पत्र जारी
करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले तदनस
ीं ीत दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा
ु ार सींबि
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जजतें द्र आव्हाड (०४-०३-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.

ववकास ननयींत्रण व प्रोतसाहन ननयमावली २०३४ मिील ववननयम

३३(१०) (VI) (१.१५) च्या तरतद
ु ी अन्वये ववकासकाने ५१% झोपडीिारकाींचे
वैयजक्तक करारनामे आशयपत्र दे ण्यापव
ू ी सादर करणे आवश्यक आहे .

तयाप्रमाणे ववकासक मे.शशव इन्रा जव्हजन प्रा.शल. याींनी एकूण पात्र ५१७
झोपडीिारकाींपक
ै ी ३४४ (६६.५३%) झोपडीिारकाींचे वैयजक्तक वैि करारनामे
आशयपत्र पाररत करण्यापव
ू ी झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणास ननयमानस
ु ार
सादर केलेले आहे त.

तसेच अण्णा नगर सहकारी गह
ृ ननमामण सींस्था आणण

नववन ववकासक मे.शशव इन्रा जव्हजन प्रा.शल. याींनी सदर करारनाम्मयाींच्या

सतयतेबाबत दद.०३/१२/२०१९ रोजीचे नो्री केलेले प्रनतज्ञापत्र सादर केलेले
आहे .

करारनाम्मयाची सींख्या ननयमानस
ु ार आहे .

तसेच सदर करारनाम्मयाींच्या

सतयतेबाबत सींबधीं ित झोपडीिारकाींच्या सींस्थेने नववन ववकासकासह नो्री
करुन प्रनतज्ञापत्र सादर केलेले आहे .
(३) हे खरे नाही.
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सदर योजनेचा ववकास अनतशय सींथ गतीने सरु
ु होता म्महणन
ू

झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाने ववकासक मे.के.एस.चमणकर याींची ननयक्
ु ती

महाराषर झोपडपट्टी क्षेत्र (स.ु नन. व प.ु ) अधिननयम, १९७१ च्या कलम १३(२)
अन्वये रद्द केली.
ननयींत्रण

व

तदनींतर कायदे शीर व न्यायालयीन प्रकक्रयेअत
ीं ी ववकास

प्रोतसाहन

ननयमावली-२०३४

अनस
ु ार

दद.०८/०३/२०१९

रोजी

सि
ु ाररत आशयपत्र दे ण्यासाठी ववकासक मे.शशव इन्रा जव्हजन प्रा.शल. याींनी

प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्तावाच्या अनष
ीं ाने आशयपत्र पाररत
ु ग
करण्यापव
म ा करण्याच्या अिीन राहून झोपडपट्टी
ू ी अ्ी व शतींची पत
ू त
पन
ु वमसन प्राधिकरणाने दद.३१/१०/२०१९ रोजी प्रस्तावास ततवत: मींजरु ी ददली
आहे . सदर

अ्ी

झोपडीिारकाींचे

व

शतीपैकी

वैयजक्तक

अ्

करारनामे

क्र.१

सादर

अनस
ु ार

ववकासकाने

करण्याच्या

अ्ीची

५१%

पत
म ा
ू त

दद.०४/१२/२०१९ रोजी केल्याने दद.०५/१२/२०१९ रोजी आशयपत्र जारी करण्यात
आले, असा झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय
ि प्राथशमि आरोग्य िेंद्रामधील अपुऱया सोयी सुविधाांबाबत

(१५)

१३२६ (३१-०१-२०२०).

श्री.जगन्नाथ श दिं े , श्री.आनिंद ठाकूर, श्री.हे मत
िं

टकले, श्री.ककरण पावसकर, श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय सािाजतनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील उपजजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व

प्राथशमक आरोग्य केंद्राच्या जीणम झालेल्या इमारती, डॉक््राींची ररक्त पदे व
अप-ु या सोयी सवु विाींमळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाींमध्ये अपऱु या सवु विा व कममचाऱयाींमळ
ु े तेथे
काम करणाऱयाींना जादा वेळ काम करावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तयानष
ीं ाने जीणम झालेल्या इमारतीींची दरु
ु ग
ु स्ती, डॉक््र
व कममचाऱयाींची ररक्त पदे तसेच सोयी सवु विा परु ववण्याबाबत कोणती
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (१७-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) उपजजल्हा रुग्णालय, शहापरू ची इमारत सजु स्थतीत आहे . उपजजल्हा
रुग्णालयातील डॉक््राींची १५ पदे भरण्यात आली आहेत.
प्रशसध्द

ग्रामीण रुग्णालय, खडीकरीता नववन इमारत बाींिणेसाठी ई-ननववदा
करण्यात

आली

आहे .

ग्रामीण

रुग्णालयास

स्वतःची

इमारत

नसल्यामळ
ै ी १५ पदे भरण्यास मींजूरी आहे . तयापैकी ११
ु े २५ मींजूर पदाींपक
पदे

भरलेली

आहे त.

उपजजल्हा

व

ग्रामीण

रुग्णालयातील

अधिकारी/कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबतची कायमवाही सरु
ु आहे .

शहापरू तालक्
ु यातील ९ प्राथशमक आरोग्य केंद्रापैकी ५ प्राथशमक

आरोग्य केंद्राच्या इमारती जीणम झाल्या असन
ू , तयासाठी डी.पी.डी.सी. मध्ये
अनद
ु ानाची

मागणी

केली

आहे .

प्राथशमक

आरोग्य

केंद्रातील

वैदयकीय

अधिकाऱयाींची सवम म्महणजे १८ पदे भरण्यात आली आहे त. ९ प्राथशमक
आरोग्य केंद्रातील एकूण १९९ पैकी १८९ पदे भरली असन
ू १० पदे ररक्त

आहे त. ररक्त पदे भरणेची कायमवाही जजल्हा पररषद स्तरावरुन सरु
ु आहे .
रुग्णालयात येणाऱया सवम रुग्णाींना उपलब्ि आरोग्य सोयी सवु विा परु ववण्यात
येत आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

प्रिल्प बाधधत शेतिऱयाांच्या मागण्याांबाबत
(१६)

१३३८ (०४-०२-२०२०).

श्री.जगन्नाथ श दिं े , श्री.ककरण पावसकर :

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) ठाणे, रायगड आणण पालघर जजल्ह्यातन
प्रस्ताववत ववरार-अशलबाग
ू
बहुउद्देशीय माधगमकेसाठी सींपाददत केलेल्या जमीनिारकाींना बल
ु े् रे नसाठी
सींपाददत केलेल्या जशमनीींप्रमाणे मोबदला शमळावा अशा आशयाची मागणी

करणारे ननवेदन सवमपक्षीय यव
ु ा मोचामच्या शशष्मींडळाने श्री सींजय खींदारे ,
अनतररक्त

आयक्
ु त,

मब
ुीं ई

महानगर

ववकास

प्राधिकरण

याींना

२३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास ददले आहे, हे खरे आहे काय,

ददनाींक

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात बाधित जशमनीींच्या मोबदल्याचे दर ननजश्चत

करावेत, कुळाींच्या जशमनी नोकऱया यासारख्या मागण्या ननवेदनात करण्यात
आलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्प बाधित
शेतक-याींच्या मागण्याींबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२५-०२-२०२०) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) व (४) ववरार-अशलबाग बहुउद्देशीय माधगमका प्रकल्प मब
ींु ई महानगर प्रदे श
ववकास प्राधिकरणामाफमत राबववण्यात येत आहे . सदर प्रकल्पासाठी सींपादन
करावयाच्या

खाजगी

जशमनीचा

मोबदला

भशू मसींपादन,

पन
ु वमसन

व

पन
ु वमसाहत करताना उधचत भरपाई शमळण्याचा आणण पारदशमकतेचा हक्क
अधिननयम, २०१३

प्रमाणे मब
ुीं ई महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणामाफमत

दे ण्यात येणार आहे . शेतकऱयाींनी सींपादनास सींमती दशमववल्यास महसल
ू व

वन ववभागाकडील शासन परीपत्रक ददनाींक २५/०१/२०१७ प्रमाणे मोबदला
जजल्हास्तरीय सशमतीव्दारा ननजश्चत करण्यात येणार आहे . ननजश्चत करण्यात
येणारा मोबदला प्राधिकरणाकडून सींबधीं ित जमीनिारकाींना दे ण्यात येईल.
___________

िसारा (जज.ठाणे) येथील पाणीपरु िठा योजनेचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(१७)

१३४८ (१०-०२-२०२०).

श्री.जगन्नाथ श दिं े :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

४६७१४ ला हदनाांि २० जन
ू , २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) कसारा (जज.ठाणे) ग्रामस्थाींच्या वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी
मागी

लावण्यासाठी

शासनाकडून

वाढीव

परू क

पाणीपरु वठा

योजनेसाठी

रुपये १४ को्ी मींजूर होऊन सन २०१४ मध्ये प्रतयक्ष कामाला सरु
ु वात झाली
होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रशासकीय स्तरावरून सदर योजनेला मान्यता शमळण्यासाठी

स्थाननकाींकडून आवश्यक ती लोकवगमणी जमा करण्यात आली असन
ू कसारा
येथील ५ प्रभागात आठ ददवसाींनी होणारा पाणीपरु वठा चार ददवसाींवर
आणण्याची शासनाची योजना असफल झाल्याने नागररकाींचे प्रचींड हाल होत

असन
मागील ४ वषामपासन
प्रलींबबत असलेल्या पाणीपरु वठा योजनेच्या
ू
ू
कामाची चौकशी करण्यात आली काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींना सदरहू
योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत कायमवाही करुन सींबधीं ित दोषीींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. गल
ु ाबराि पाटील (२८-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
सदर

योजनेचे

काम

भौनतकदृष्या

१००%

पण
ू म

झाले

असन
ू

ददनाींक १६/०३/२०१९ पासन
ू जलशध्
ु दीकरण केंद्रातन
ू पाणीपरु वठा सरु
ु करण्यात
आला आहे . तथावप, अजस्ततवातील ववतरण व्यवस्थेवरील नळ जोडण्या

ग्रामपींचायतीमाफमत नवीन ववतरण व्यवस्थेवर स्थलाींतरीत न झाल्याने, नवीन
ववतरण

व्यवस्था

अजस्ततवातील

कायामजन्वत

ववतरण

करता

व्यवस्थेदवारे

येत

नाही. तयामळ
ु े

ग्रामपींचायतीमाफमत

८

गावातील

ददवसाींनी

पाणीपरु वठा करण्यात येत आहे . तथावप, शासनाची पाणीपरु वठा योजना
असफल झाली नसल्याने पाणीपरु वठा योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यात
आलेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यासह टां चाईग्रस्त इतर तालक्
ु याांना
टँ िरने पाणीपुरिठा िरण्याबाबत
(१८)

१३५२ (१५-०२-२०२०).

श्री.जगन्नाथ श दिं े :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

४१३६४ ला हदनाांि ९ जल
ु ,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :

सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई शहराला पाणीपरु वठा करणाऱया शहापरू व मरु बाड (जज.ठाणे)

तालक्
ु यात दरवषी सवामधिक ्ाँ करने पाणीपरु वठा करावा लागत असन
ू आता
कल्याण ग्रामीण आणण शभवींडी तालक्
ु यातील वाड्या वस्तयाींनासध्
ु दा दरवषी
्ाँ करने पाणीपरु वठा करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शहापरू तालक्
ु यातील ७१ गावे आणण १६४ पाड्याींसाठी सन
२०१८-२०१९ मध्ये सवामधिक ३४ ्ाँ करने पाणीपरु वठा करताना रुपये १ को्ी
पेक्षा अधिक ननिी खचम केल्याने ठाणे जजल्ह्यातील ्ीं चाईग्रस्त तालक्
ु याींच्या
तल
ु नेत

मब
ींु ई

शहराला

पाणीपरु वठा करणारा

शहापरू

तालक
ु ा

्ाँ करग्रस्त तालक
ु ा म्महणून गणला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

सवामधिक

(३) तसेच, शहापरू तालक्
ु यातील अजनप
ू , कोळीपाडा, वरचा गायदरा या
आददवासी पाड्यातील ववदहरीींनी तळ गाठल्याने येथील ग्रामस्थाींनी ग्ववकास
अधिकारी, पींचायत सशमती, शहापरू याींना माहे
सरु
ु वातीलाच

ननवेदन

दे ऊन

या

गावाींना/पाड्याींना

करण्याची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,

जानेवारी, २०२० च्या
्ाँ करने

पाणीपरु वठा

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शहापरू तालक्
ु यासह
ठाणे जजल्ह्यातील ्ीं चाईग्रस्त तालक्
ु याींना ्ाँ करने पाणीपरु वठा करण्यासाठी
प्रनतवषी

को्यविी

रुपये

खचम

होत

असल्याने

तयावर

कायमस्वरूपी

उपाययोजना करण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. गल
ु ाबराि पाटील (०४-०३-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

शहापरू व मरु बाड तालक्
ु यातील काही गावाींना ्ाँ करने पाणीपरु वठा

करावा लागतो. तथावप, कल्याण व शभवींडी तालक्
ु यात मागील ६ वषांमध्ये
्ॅं करने पाणीपरु वठा करावा लागलेला नाही.
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(२) अींशत: खरे आहे .

सन २०१८-२०१९ मध्ये शहापरू तालक्
ु यात ६४ गावे आणण १६६

पाड्याींसाठी ३४ ्ाँ करने पाणीपरु वठा करण्यात आला आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .
शहापरू

तालक्
ु यातील

अजनप
ु

ग्रामपींचायतीींतगमत

कोळीपाडा

व

वारलीपाडा या पाड्याींमिील ववदहरीींची पाणी पातळी पण
म णे खालावल्याने
ू प
सदर २ पाड्याींना

ददनाींक ३१/०१/२०२० पासन
१ ्ाँ करचे माध्यमातन
ू
ू

पाणीपरु वठा सरू
ु करण्यात आला आहे .

वरचा गायिरा या पाड्यामध्ये परु े से पाणी उपलब्ि असन
ू , ्ाँ करची

मागणी आलेली नाही.
(४)

शहापरू तालक्
ु यात ठाणे जजल्ह्यातील पाणी ्ीं चाई कायमस्वरूपी दरू

करण्यासाठी ्ीं चाई

कृती आराखड्याशशवाय राषरीय ग्रामीण पेयजल कायमक्रम,

जलयक्
ु त शशवार कायमक्रम, मख्
ु यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायमक्रम इतयादी
कायमक्रमाींतगमत पाणी परु वठा योजनाींची कामे करण्यात येत आहे त.

शहापरू (जज.ठाणे) तालक्
ु यातील ्ीं चाईग्रस्त ९७ गावाींसाठी इगतपरू ी

येथील भावली िरणाच्या पाण्यावर आिाररत नळ पाणीपरु वठा योजनेस

मा.मींत्री, पाणीपरु वठा व स्वच्छता याींच्या अध्यक्षतेखाली गदठत उच्चाधिकार
सशमतीने ददनाींक ०४/०२/२०२० रोजीच्या बैठकीत मान्यता ददली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

डोंबबिली ते हटटिाळा ररांगरुटच्या िामात बाधधत होणाऱया
नागररिाांना मोबदला शमळण्याबाबत
(१९)

१३५४

श्री.हे मत
िं टकले

करतील काय :(१)

(१४-०२-२०२०).
:

कल्याण-डोंबबवली

श्री.जगन्नाथ

श दिं े ,

श्री.ककरण

पावसकर,

सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
महानगरपाशलका

हद्दीतील

डोंबबवली

ते

द््वाळा

ररींगरु्चे काम एम.एम.आर.डी.ए.च्या माध्यमातन
ू सुरु आहे, हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर मागामत बाधित होणाऱया नागररकाींना तयाींची घरे वा
जशमनीचा मोबदला न शमळाल्याने नागररकाींकडून ववरोि होत आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त महतवाकाींक्षी मागम पण
ू म करण्यासाठी बाधित होणा-या

नागररकाींना मोबदला दे ऊन तयाींचे योग्य ते पन
ु वमसन करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०३-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
सदर

नागररकाींकडून
आहे त.

ररींगरू्ने

बाधित

कल्याण-डोंबबवली

(३) बाह्यवळण

रस्तयाने

बाधित

रदहवाश्याींचे

पन
ु वमसन

महानगरपाशलकेकडे
होणाऱया

८९०

अजम

होण्याबाबत

प्राप्त

बाींिकाम

झालेले

िारकाींना

बाींिकामाबाबतचे अधिकृत परु ावे सादर करण्यासाठी महाराषर महानगरपाशलका
अधिननयम १९४९ च्या कलम २१२ अन्वये नो्ीशी दे ण्यात आलेल्या आहे त.

बाींिकामाचे परु ावे प्राप्त झाल्यानींतर पन
ु वमसन सशमती पढ
ु े ठे वण्यात

येतील. तदनींतर पात्र बाींिकाम िारकाींना पन
ु वमसन/मोबदला दे ण्याचे िोरण
महासभेपढ
ु े

सादर

करून

मा.महासभेच्या

मान्यतेनस
ु ार

पढ
ु ील

कायमवाही

करण्यात येणार असल्याचे कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेने कळववले आहे .

सदर रस्तयाने बाधित होणाऱया ३८७ जमीन मालकाींपक
ैं ी २२ जमीन

मालकाींना बाींिकाम परवानगी ददली आहे , ९६ जमीन मालकाींनी TDR साठी

इरादापत्र ददले आहे, १०९ जमीन मालकाींनी लेखी सींमतीपत्र ददले असन
ू , ४०
जमीन मालकाींनी तोंडी सींमतीपत्र ददले आहे . तयावर पढ
ु ील कायमवाही सरू
ु
आहे . १२० नागररकाींनी अदयाप काहीही प्रनतसाद ददलेला नाही.

सदर प्रकल्पातील बाधिताींना प्रचशलत ननयमानस
ु ार ववदहत प्रकक्रया

अवलींबन
ू मोबदला दे ण्याची कायमवाही महानगरपाशलकास्तरावर सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळ, डोंबबिली येथील िारखान्यातून
होणाऱया प्रदष
ु णािर तनयांत्रण ठे िण्याबाबत

(२०)

श्री.हे मत
िं

१३७२

(१५-०२-२०२०).

टकले, श्री.प्रविण

श्री.जगन्नाथ

श दिं े ,

दरे िर : सन्माननीय

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.ककरण

पयाािरण

पावसकर,

मांत्री

पढ
ु ील

(१) महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ, डोंबबवली येथील कारखान्याींमळ
ु े
साततयाने

होणाऱया

प्रदष
ू णावर

प्रभावी

ननयींत्रण

नसल्याने

पररसरातील

नागररकाींच्या आरोग्याचा प्रश्न ननमामण झाला असन
ू महाराषर औदयोधगक

ववकास महामींडळ तसेच औदयोधगक सरु क्षा ववभाग याींच्यामध्ये ताळमेळ
नसल्याने प्रदष
ु णाची पररजस्थती ओढवल्याचे ददसन
ू येत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाच्या पयामवरण, वन व हवामान बदल मींत्रालयाने

सन २०१५ मध्ये स्फो्क स्वरूपाच्या रासायननक कारखान्याींमळ
ु े ननमामण
होणारे िोके लक्षात घेऊन कारखान्याींनी घ्यावयाची खबरदारी, उपाययोजना व
उद्ावणाऱया अपघातातन
सहाय्यता करण्यासाठी मागमदशमक ततवे आखून
ू
ददलेली असताना, तयाची योग्य प्रकारे अींमलबजावणी होत नसल्याने डोंबबवली

महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळामिील औदयोधगक व नागरी सरु क्षा
ददवसेंददवस िोक्यात आल्याचे आरोप पयामवरणप्रेमी याींनी शासनाकडे करुनही
तयाबाबत शासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ३ वषामपव
ू ी प्रोबेस एीं्रप्रायझेस, डोबबवली या कींपनीतील
स्फो्ाच्या दघ
म नेत १२ जण ठार तर २०० पेक्षा अधिक जखमी झाले तरीही
ु ्
येथील प्रदष
ू ण नागरी तसेच औदयोधगक सरु क्षा ववभाग याबाबत शासनाकडून
दल
म केले जात आहे, हे ही खर आहे काय,
ु क्ष

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कारखान्यातन
ू
होणाऱया प्रदष
ु णावर ननयींत्रण ठे वण्याकररता कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. आहदत्य ठािरे (१३-०३-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२), (३) व (४) महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळाच्या कल्याणडोंबबवली

औदयोधगक

क्षेत्रातील

अनतिोकादायक

उदयोगाींच्या

अनष
ीं ाने
ु ग

मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक २८/०२/२०२० रोजी बैठक

आयोजजत करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये ददलेल्या ननदे शानस
ु ार
महाराषर औदयोधगक ववकास महामींडळ, महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळ व
औदयोधगक सरु क्षा व आरोग्य सींचालनालय याींच्यामाफमत कायमवाही सरु
ु आहे .

मे.प्रोबेस एीं्रप्रायझेस, डोंबबवली या कींपनीमध्ये ददनाींक २६/०५/२०१६

रोजी झालेल्या स्फो्ाच्या दघ
म नेत
ु ्

१२ जण ठार व सम
ु ारे २१५ व्यक्ती

जखमी झाल्या होतया. सदर घ्नेची चौकशी करण्यासाठी जजल्हाधिकारी,
ठाणे याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या चौकशी सशमतीने नोंदववलेल्या
ननषकषामनस
ू ार सदर अपघातास जबाबदार कारखान्याच्या भोगव्दाराववरुध्द
ददनाींक २४/०८/२०१६ रोजी चार फौजदारी स्वरुपाचे ख्ले दाखल करण्यात
आले आहे त.

जजल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत सशमतीचा अहवाल

शासनास

औदयोधगक

प्राप्त

झाला

सरु क्षा

व

असन
ू

आरोग्य

सदर

व

अहवालाच्या

सींचालनालय

शशफारशीींनस
ु ार कायमवाही करण्यात येत आहे .

अनष
ीं ाने
ु ग
याींनी

सींचालक,

सच
ु ववलेल्या

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गोिेली (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील प्राथशमि आरोग्य
िेंद्रािर औषधे उपलब्ध िरण्याबाबत
(२१)

१३८४ (०६-०२-२०२०). श्री.हे मत
िं टकले, श्री.ककरण पावसकर, श्री.सततश

चव्हाण, श्री.आनिंद ठाकूर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी,
श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.ख्वाजा

बेग,

श्री.जगन्नाथ

श दिं े ,

श्री.अरुणिािा

जगताप : सन्माननीय सािाजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

राज्यातील गरीब व गरजू रुग्णाींच्या औषिोपचारासाठी शासनाने जजल्हा,

तालक
ु ा आणण गावपातळीवर रुग्णालये व प्राथशमक आरोग्य केंद्रे सरु
ु केली

असन
ू या आरोग्य केंद्रामध्ये ४२९ हून अधिक प्रकारच्या गोळ्या व औषिाींचा
साठा शासनाकडून परु ववला जातो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, द््वाळा नजीक गोवेली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथे गेल्या

अनेक मदहन्याींपासन
ू प्राथशमक आरोग्य केंद्रामध्ये औषिाींचा त्
ु वडा असल्याचे

साींगन
ू रुग्णाींना ठराववक प्रकारच्याच गोळया व औषिे दे ऊन परत पाठववले

जात असल्याचे ददनाींक ५ नोव्हें बर, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशमनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रुग्णालयात औषिे उपलब्ि नसल्यामळ
ु े तेथील डॉक््राींच्या
सल्ल्यानस
ु ार रुग्णाींना व तयाींचे नातेवाईकाींना बाहे रुन स्वखचामने औषिे

आणावी लागत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे करण्यात आल्या आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
सदर रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींना औषि परु वठा करण्याबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे .

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (१८-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

द््वाळा नजीक गोवेली येथील रुग्णालयात अतयावश्यक व इतर

परू क औषिे व सादहतयाींचा साठा उपलब्ि असन
ू रुग्णाींना आवश्यकतेनस
ु ार
रुग्णालयातन
ू च औषिाींचा परु वठा नन:शल्
ु क करण्यात येतो.
(३) हे खरे नाही.

सदर रुग्णालयातील रुग्णाींनी बाहे रुन औषिे खरे दी केल्याबाबतची

कोणतीही तक्रार उपसींचालक, आरोग्य सेवा, मब
ुीं ई मींडळ, ठाणे याींना प्राप्त
झालेली नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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राज्यातील पुरातन मांहदरे ि िास्तु याांच्या दे खभाल दरु
ु स्तीसाठी
स्ितांत्र प्रशासिीय विभाग स्थापन िरण्याबाबत

(२२)

१३९७ (०६-०२-२०२०). श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद

ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश

चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.जगन्नाथ श दिं े , श्री.अरुणिािा जगताप,
श्री.अतनल

भोसले : सन्माननीय

खुलासा करतील काय :-

साांस्िृतति

िाया मांत्री

पढ
ु ील

गोष्ीींचा

(१) राज्यात अनेक परु ातन मींददरे , वास्तु या जुन्या व जीणम झाल्याचे
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयाींची दे खभाल दरु
ु स्ती होत नसल्यामळ
ु े तसेच यापैकी
बहुताींश मींददरे व वास्तु हया बब्र्ीश काळात बाींिलेल्या असल्याने तया नष्
होण्याची तसेच पावसामळ
म ना होण्याची
ु े वा इतर कारणाींमळ
ु े कोसळून दघ
ु ्
शक्यता ननमामण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या परु ातन मींददरे व वास्तु याींच्या दे खभाल दरु
ु स्तीसाठी
शासनाने बाींिकाम ववभागाच्या ितीवर एक वेगळा “प्रशासकीय ववभाग”

स्थापन करावा अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे ददनाींक ९ डडसेंबर,
२०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मागणीच्या
अनष
ीं ाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु (२४-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
तथावप,

राज्य

सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या

ननिीच्या उपलब्ितेनस
ु ार हाती घेण्यात येतात.
(३)

अशी बाब ननदशमनास आली नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

जतन व दरू
ु स्तीची कामे
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राज्यातील िध्
ृ दाांिररता आयुष्ट्यमान भारत प्रधानमांत्री
जन आरोग्य योजना राबविण्याबाबत

(२३)

१४४१

श्री.नागोराि

(१८-०२-२०२०).

गाणार,

डॉ.पररणय

अॅड.तनरां जन
फुिे,

डािखरे ,

श्री.प्रसाद

श्री.प्रविण

दरे िर,

लाड : सन्माननीय

सािाजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

राज्यातील विाम, भींडारा, वाशशम, दहींगोली व जालना या जजल्ह्याींमध्ये

वयाचे ६० वषम पण
ू म केलेल्या वध्
ृ दाींसाठी आयषु यमान भारत प्रिानमींत्री जन
आरोग्य योजना राबववण्याचा ननणमय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, आयषु यमान भारत योजनेचे स्वरूप व कायमपध्दती काय

आहे त,

(३) तसेच, सदर योजनेच्या माध्यमातन
ू ५ जजल्ह्याींतील ककती वयोवध्
ृ दाींना

तयाचा लाभ शमळणार असन
ू राज्यातील अन्य जजल्ह्याींमध्ये आयषु यमान

भारत योजना लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२४-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) केंद्र शासनाकडून करण्यात आलेल्या सामाजजक, आधथमक व जातीननहाय
सवेक्षणानस
ु ार

शहरी

व

ग्रामीण

भागासाठीच्या

ववशशष्

ननकषाींनस
ु ार

राज्यातील ८३.७२ लक्ष पात्र लाभाथी कु्ुींबासाठी आयषु यमान भारत प्रिानमींत्री
जन आरोग्य योजना ददनाींक २३/०९/२०१८ पासन
ू राबववण्यात येत आहे .
योजनेतील

पात्र

लाभार्थयांना

अनतररक्त

३२९

उपचारासह

एकूण

१३००

उपचाराींचा प्रनतवषम प्रतीकु्ुींब रूपये ५ लक्षपयंतचे अींगीकृत रुग्णालयातन
ू
मोफत उपचार अनज्ञ
ु ेय आहेत.

ही योजना राज्यातील सवम जजल्ह्यातील व सवम वयोग्ाींतील पात्र

लाभार्थयांसाठी राबववण्यात येत आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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नागपूर येथील अन्न ि औषध प्रशासन विभागाच्या प्रयोगशाळा
पदतनशमाती प्रस्तािास मान्यता दे ण्याबाबत

(२४) १५१९ (१५-०२-२०२०). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास
आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथे अन्न व औषि प्रशासन ववभागाच्या प्रयोगशाळे कररता

पदननशममती व पदाींची मींजूरी करण्याबाबतचा माहे जुल,ै २०१६ पासन
ू चा
सववस्तर प्रस्ताव नागपरू अन्न व औषि प्रशासनाच्या वैदयककय शशक्षण व
औषिीद्रव्ये ववभागाने ववतत ववभागास ददनाींक ६ सप््ें बर, २०१९ रोजी वा
तयासम
ु ारास सादर करूनही प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रयोगशाळे करीता पदननशममती व पदाची मींजूरी दे ण्यात आली
नसल्याने लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री व मा.अन्न व औषि प्रशासन मींत्री
याींना ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास पत्र ददले आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रयोगशाळा
पदननशममती प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. राजेंद्र शशांगणे (०४-०३-२०२०) : (१) वैदयकीय शशक्षण व औषिीद्रव्ये

ववभागाच्या अधिपतयाखालील आयक्
ु त, अन्न व औषि प्रशासन, महाराषर
राज्य या कायामलयाच्या आस्थापनेवरील पदाींचा सि
ु ाररत आकृनतबींि ननजश्चत

करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववतत ववभाग, शासन ननणमय, ददनाींक ०९/०६/२०१७
अन्वये गदठत अमस
ु (सेवा), सामान्य प्रशासन ववभाग व सधचव (व्यय),
ववतत ववभाग याींच्या उपसशमतीसमोर छाननी व शशफारशीकररता सादर
करण्यास ववतत ववभागाने मान्यता ददलेली आहे .

यानष
ीं ाने, सशमतीच्या बैठकीसाठी आवश्यक असलेली मादहती ववतत
ु ग

ववभागाला ददनाींक १७/०१/२०२० रोजी उपलब्ि करून ददलेली आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) अन्न व औषि प्रशासनाच्या आकृनतबींिाचा आढावा घेण्याची कायमवाही
शासनस्तरावर सरू
ु आहे . आकृनतबींिाच्या आढाव्यास मान्यता दे ण्याबाबतची
कायमवाही

पण
ु म

झाल्यानींतर,

सि
ु ाररत

पदाींच्या आकृनतबींिाच्या

मान्यता घेण्याबाबतची कायमवाही करण्यात येईल.

प्रस्तावास

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

डागा स्मत
ृ ी शासिीय रूग्णालयात गभािती महहलाांना
योग्य सवु िधा उपलब्ध होण्याबाबत

(२५) १५२१ (१८-०२-२०२०). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास
आांबटिर :

सन्माननीय सािाजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू येथील डागा स्मत
ृ ी शासकीय स्त्री रूग्णालय येथे गभमवती
मदहलाींची

गींभीर

आजारासींदभामतील

चाचण्याींची

तपासणी

करण्याकरीता

लागणारे रसायन व कक् उपलब्ि नसल्यामळ
ु े गभमवती मदहलाींना वेळेवर

उपचार शमळत नसल्याचे ददनाींक १५ जानेवारी, २०२० रोजी वा तयासम
ु ारास
ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रूग्णालयात गभमवती मदहलाींना योग्य सवु विा उपलब्ि
होण्याच्यादृष्ीने शासनाकडून कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२५-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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जोगेश्िरी (पूि)ा , मुांबई येथील गुरुनानि शाळे जिळील
पोलीस चौिी बांद असल्याबाबत

(२६)

१५३१ (१५-०२-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे : सन्माननीय गह
ृ

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जोगेश्वरी (पव
ींु ई येथील शेरेपज
ीं ाब कॉलनी पररसरातील गरु
ू )म , मब
ु नानक

शाळे जवळील शेरेपज
ीं ाब पोलीस चौकी कममचाऱयाींअभावी अनेक मदहन्याींपासन
ू
बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पोलीस चौकी बींद असल्याने सदर पररसरात गन्
ु हे गारीचे
प्रमाणात वाढ होत असन
ू कायदा व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न ननमामण झाल्याने
नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अतनल दे शमख
ु (०४-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

शेरेपज
ीं ाब पौलीस चौकी (बब् क्र.४) चालू आहे .

सदर पोलीस

चौकीवर १ पोलीस ननरीक्षक, ३ पोलीस उपननरीक्षक व १२ अींमलदार याींची
ननयक्
ु ती केलेली आहे . सदर बब् क्र.४ येथील पररसरात मेघवाडी बी्

माशमल-४ दे खील कायमरत असन
ू तयाव्यनतररक्त मेघवाडी पोलीस ठाणेतील
वाहनाींवरील

अधिकारी/अींमलदार,

पयमवेक्षक

अधिकारी,

गन्
ु हे

पथकाचे व दहशतवाद ववरोिी कक्षाचे अधिकारी/अींमलदार
करीत असतात.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

प्रक्ीकरण

दे खील गस्त
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मुांबईसह राज्यात साथीच्या रोगाांची लागण झाल्याबाबत
(२७)

१५६४ (०६-०२-२०२०).

जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.आनिंदराव पाटील, श्री.जनादद न चािंदरू कर, प्रा.जोगेन्र कवाडे, आककद.अनिंत

गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजरू िर, डॉ.िजाहत शमझाा : सन्माननीय सािाजतनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात गेल्या आठ मदहन्यात स्वाईन फ्लल्य,ू कॉलरा, गॅस्रो, अनतसार,

काववळ, ववषमज्वर, मलेररया, लेप््ो, डेंग्यू इतयादी रोगाींची लागण झालेले

हजारो रुग्ण आढळलेले असन
ू तयापैकी शेकडो रुग्ण दगावल्याचे ननदशमनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, स्वाईन फ्ल्यच
ू े मब
ुीं ईसह राज्यात दोन हजाराींहून अधिक रुग्ण

आढळले असन
ू तयापैकी २४४ जणाींचा मतृ यू झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२०
मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन स्वाईन फ्लल्यू व इतर
आजारास प्रनतबींि करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे, तसेच रुग्णाींसाठी व आजाराने मतृ यू पावलेल्या रुग्णाींच्या कु्ुींबबयाींना
मदत दे ण्यात आली आहे काय, तयाचे स्वरुप काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजेश टोपे (२४-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राज्यात जून, २०१९ ते जानेवारी, २०२० या कालाविीत कॉलरा,

गॅस्रो, अनतसार, काववळ, ववषमज्वर या जलजन्य आजाराचे राज्यात एकूण

२२ उद्रे क झाला असन
ू या उद्रे कामध्ये १०४७ रुग्ण आढळले तयामध्ये कॉलराने

३ जणाींचा मतृ यू झाला. इतर जलजन्य आजाराींमळ
ु े कोणाचाही मतृ यू झालेला
नाही.

(२) हे खरे आहे .

(३) स्वाईन फ्लल्यस
ू ह इतर साथरोगाचा प्रनतबींि व ननयींत्रणासाठी पढ
ु ील
उपाययोजना राज्यभर राबववण्यात येत आहे .
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• ननयशमत साथरोग सव्हे क्षण.

• कक्कजन्य आजारासाठी कक्कशास्त्रीय सवेक्षण.
• पाणी गण
ु वतता सननयींत्रण.

• साथरोग ननदानासाठी परु े शा प्रयोगशाळा.

• साथरोग उपचाराची सवम आरोग्य सींस्थामध्ये सोय व परु े सा औषि
•

परु वठा.

स्वाईन

लसीकरण.

फ्लल्यस
ू ाठी

अनतजोखमीच्या

व्यक्तीींना

प्रनतबींिातमक

• दहवताप सींवदे नशील भागात वषामतन
दोन वेळा कक्कनाशक
ू
फवारणी.

• एकाजतमक कक्क व्यवस्थापन.

• साथरोग उद्रे क प्रनतबींि व ननयींत्रणासाठी जजल्हा व राज्यस्तरावर
शीघ्र प्रनतसादर पथके कायमरत.

• साथरोग प्रनतबींि व ननयींत्रणासाठी जनतेचे आरोग्य शशक्षण.

साथरोगाने आजारी पडलेल्या अथवा मतृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्या रुग्णाींच्या

कु्ुींबबयाींना आधथमक मदत दे ण्याची कोणतीही तरतद
ू सध्या उपलब्ि नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर आांतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या
विस्तारीिरणाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(२८)

१५७७

(१)

ववदभामतील

(१४-०२-२०२०).

श्री.गोवपकिशन

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

बाजोरीया : सन्माननीय

आींतरराषरीय

ववमानतळाच्या

ववस्तारीकरणाचे काम जशमनी अभावी प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी,
२०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, तयानस
ु ार उक्त आींतरराषरीय ववमानतळाचे ववस्तारीकरणाचे
काम पण
ू म होण्याच्यादृष्ीने काय कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. उध्दि ठािरे (०३-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यातील विशेषत: विलेपाले (पजश्चम) मुांबई तसेच ठाणे येथील
अनेि एसआरए प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत

(२९)

१६०२ (१४-०२-२०२०). श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादद न चािंदरू कर, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.िजाहत
शमझाा, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.रविांद्र

फाटि, श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा
ृ तनमााण मांत्री पढ
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववशेषत: प्रेमनगर, ववलेपाले (पजश्चम) मब
ींु ई तसेच ठाणे
येथील झोपडपट्टी पन
ु वमसनाच्या अनेक योजना प्रलींबबत असल्याचे माहे

जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी ककती आणण कोणतया ववकासकाचे एसआरए

प्रकल्प प्रलींबबत आहे त, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, घेतलेल्या

आढावाच्या अनष
ीं ाने प्रलींबबत एसआरए प्रकल्प तातकाळ सरु
ु ग
ु करण्याबाबत व
सदर कामाींना गती दे ण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जजतें द्र आव्हाड (०४-०३-०२०२) : (१), (२) व (३) ववलेपाले (पजश्चम)
येथील प्रेमनगर सहकारी गह
ु वमसन योजनेस
ृ ननमामण सींस्थेच्या झोपडपट्टी पन

झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाने सन २००२ मध्ये मींजरु ी ददली आहे . तथावप,
सदर योजनेतील झोपडीिारकाींच्या कायमकारणीची ननवडणूक, पररशशष्-२,

योजनेच्या ववकासकास ७०% झोपडीिारकाींची सींमती व ववकासकाची आधथमक

व ताींबत्रक क्षमता या अनष
ीं ाने मा.उच्च न्यायालयामध्ये याधचका दाखल
ु ग
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करण्यात आली. तसेच ववकासकाने दे खील मा.उच्च न्यायालयात याधचका ४
दाखल केल्याने सदर झोपडपट्टी योजना प्रलींबबत आहे .
तसेच

योजनेतील

झोपडीिारकाींचे

्प्या्प्याने

लागल्याने योजनेचा ववलींबकाळ वाढलेला आहे .
झोपडीिारकाींकरीता

३००

चौ.

फु्ाींच्या

ननषकासन

सदननका

करावे

बाींिण्याकरीता

सि
ु ाररत आशयपत्र प्राप्त करण्याकरीता ववकासकाने जुल,ै २०१९ मध्ये
त्र्
ु ीयक्
ु त व अपण
ू म प्रस्ताव सादर केल्याने सि
ु ाररत आशयपत्राबाबत झोपडपट्टी
पन
ु वमसन प्राधिकरणाने पढ
ु ील कायमवाही केलेली नाही.

मब
ींु ई येथे झोपडपट्टी पन
ु वमसनाच्या एकूण १४८१ व ठाणे येथील एकूण

७१ योजना राबववल्या जात असन
ू झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाने माहे
जानेवारी,

२०२०

मध्ये

घेतलेल्या

आढाव्यामध्ये,

सक्षम

प्राधिकारी

याींच्यामाफमत पररशशष्-२ ववतरीत न करणे, झोपडीिारकाींच्या असहकायाममळ
ु े
३३/३८ अन्वये कारवाई करणे, १३(२) अींतगमत कारवाई करणे, ववतत परु वठ्या

अभावी, न्यायालयीन प्रकरणे व ववववि शासककय ववभागामाफमत अप्राप्त

ना-हरकत प्रमाणपत्र इतयादी कारणास्तव एकूण ७८१ योजनाींचा ववकास
प्रलींबबत व सींथ गतीने सरु
ु असल्याचा झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाचा
अहवाल आहे .

प्रलींबबत झोपडपट्टी पन
ु वमसन योजनाींना गती दे ण्याकरीता, पररशशष्-२

ननगमशमत करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी याींची केंद्रीकृत यींत्रणा, Auto DCR,
अवपलाची एकस्तर पध्दत इतयादी उपाययोजना करण्यात येत आहे त.

तसेच मख्
ु य कायमकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरण हे

ववकासक, वास्तवु वशारद आणण परवानािारक सवेक्षक अशभयींते याींच्याबरोबर

दरमहा सींयक्
ु त बैठक घेऊन तयाींच्या समस्याींचे शक्यतोवर जजथल्या नतथे

अथवा एक-दोन ददवसाींत ननराकरण करतात. राषरीय बाँकाींकडून ववतत परु वठा
करण्यात येणाऱया अडचणीींवर मात करण्यासाठी शासन, झोपडपट्टी पन
ु वमसन
प्राधिकरण आणण राषरीयकृत बाँकाींचे प्रनतननिी याींच्या समन्वयाने अधिक
प्रयतन सरु
ु आहे त, असा झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाचा अहवाल आहे .
___________
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नागरी िमाल जमीन धारणा िायद्याांतगात भूखड
ां ताब्यात घेण्याबाबत
(३०)

१६१२ (१४-०२-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप,

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.आनिंदराव
पाटील, श्री.जनादद न चािंदरू कर, प्रा.जोगेन्र कवाडे, आककद.अनिंत गाडगीळ,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.िजाहत शमझाा : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४७९८६ ला
हदनाांि २६ जून, २०१९ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागरी कमाल जमीन िारणा कायदा सन २००७ मध्ये रद्द झाल्यानींतर
या कायदयाच्या योजनेंतगमत असलेले सम
ु ारे १७५७२ एकर भख
ू ींड शासनाने
ताब्यात

घेण्याची

कायमवाही

न

केल्यामळ
ु े

सन

२०१४

मध्ये

मा.उच्च

न्यायालयाने सदर भख
ू ींड शासनाने ताब्यात घ्यावे असा आदे श ददलेला आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने आदे श ददल्यानींतर शासनाने याबाबत
शशफारशी

करण्यासाठी

स्थापन

केलेल्या

सवोच्च

न्यायालयाचे

ननवतृ त

न्यायमत
ू ी बी.एन.श्रीकृषण याींच्या आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर
केलेला असन
सदर अहवाल शासनाने माहे नोव्हें बर, २०१८ मध्ये वा
ू
तयादरम्मयान स्वीकारला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागरी कमाल जमीन िारणा कायदा सन २००७ मध्ये रद्द
झाल्यानींतर तया अींतगमत योजनेनस
ु ार ककती भख
ू ींड ताब्यात घेणे आवश्यक
होते व तयाींची बाजार भावानस
ु ार अींदाजे ककीं मती ककती आहे,

(४) तसेच ननवतृ त न्यायमत
ू ी बी.एन.श्रीकृषण याींच्या आयोगाने शासनास
सादर केलेल्या अहवालाचे स्वरुप काय आहे व तयावर कोणता ननणमय घेण्यात
आला आहे व तदनस
ु ार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (०३-०३-२०२०) : (१), (२), (३) व (४) राज्य शासनाने

नाजकिा ननरसन अधिननयम, १९९९ हा दद.२९/११/२००७ रोजी स्वीकारला
असन
ू उक्त अधिननयमानस
ु ार कलम २० अन्वये मींजुर केलेल्या योजना व
कलम १०(३)/१०(५) नस
ु ार ताब्यात घेतलेल्या जशमनीींना सींरक्षण प्राप्त आहे .
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परीं त,ु नाजकिा ननरसन अधिननयमानस
ु ार कलम २० च्या वैितेबाबत

महाराषर चें बर ऑफ हाऊसीींग इींडस्रीज व इतर याींनी मा.उच्च न्यायालय,

मब
ुीं ई याींचेसमोर रर् याधचका क्र.९८७२/२०१० दाखल केली होती. उक्त

याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने कलम २० खालील योजनेच्या अ्ी व शती

योजनािारकाींवर बींिनकारक असल्याचा ददलेला ननणमय, ववशेष अनम
ु ती
याधचका क्र.२९००६/२०१४ अन्वये मा.सवोच्च न्यायालयात आव्हाननत झाला
होता.

मा.सवोच्च

न्यायालयाने

दद.१०/११/२०१४

रोजी

योजनािारकाींवर

कोणताही प्रनतकूल पररणाम होईल, अशी कारवाई (Coercive action) करु

नये असे आदे श ददले होते. मा.न्यायालयाच्या उक्त आदे शाच्या पाश्वमभम
ू ीवर
योजनािारकाकडून योजनेखालील क्षेत्राींचा ववकास होत नव्हता.

तयामळ
ु े प्रस्तत
ु प्रकरणी राज्य शासनास शशफारस करण्यासाठी शासन

ननणमय दद.२/७/२०१९ अन्वये जव्दसदस्यीय सशमती गठीत करण्यात आली
होती. सदर सशमतीने ददलेला अहवाल, तयाबाबतची

शासनाची भशु मका व

दाखल

करण्यात

न्यायालयाने

दद.०२/०७/२०१९

शासन

ननणमय,

कलम

खालील

Consent Terms मा.सवोच्च न्यायालयासमोर शसव्हील ॲप्लीकेशनव्दारे
आली.

मा.सवोच्च

रोजी

जव्दसदस्यीय सशमतीच्या शशफारशीनस
ु ार कायमवाही करण्यास अनम
ु ती ददल्याने
दद.१/८/२०१९

नस
ु ार

२०

योजनाींबाबत

िोरणातमक ननणमय घेण्यात आलेला आहे . तयानस
ु ार अधिमल्
ू याचा भरणा

करुन योजनेखालील क्षेत्र रदहवास प्रयोजनाथम ववकासास अनज्ञ
ु ेय केलेले असन
ू
कमी आकारमानाच्या सदननका ठे वण्याचे बींिन घालन
ू गह
ृ बाींिणीस प्रोतसाहन

ददलेले आहे . ज्या ववकासकाींना कलम २० च्या अ्ी / शतीनस
ु ार योजना पण
ु म
करावयाची असेल तर सदर ववकासकाींना तयानस
ु ार योजना पण
ू तम वास नेणेस
प्रतयवाय नाही.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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रायगड जजल्हयातील रे िस ते शसांधद
ु ग
ु ा सागरी महामागााचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३१)

१६२१ (१४-०२-२०२०). श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत
शमझाा, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर : ताराांकित
प्रश्न क्रमाांि ४६१३२ ला हदनाांि २६ नोव्हें बर, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या

सांदभाात : सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून)
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड येथील रे वस ते शसींिुदग
ु म जजल्हयातील आरोंदा ५५० कक.मी.
लाींबीच्या दप
ु दरी मागामसाठी तब्बल २ हजार ५०० को्ीींचा (सववस्तर प्रकल्प

अहवाल) डीपीआर तयार करुन मींजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठववण्यात आला
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सागरी महामागम काही वषामपासन
ू ननिी अभावी प्रलींबबत
होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त सागरी महामागामबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपरु ावा करुन,

ननिी उपलब्ि करुन, सदर सागरी महामागम तवरीत पण
ु म करण्याच्यादृष्ीने
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. अशोिराि चव्हाण (०३-०३-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

रायगड, रतनाधगरी व शसींिुदग
ु म जजल्हयातन
ू जाणाऱया ५४० कक.मी.

लाींबीच्या सागरी महामागामचे २/४ पदरीकरण व पेव्हड शोल्डरसह उन्नतीकरण
करण्याकररता रु.५८९१.२९ को्ी अींदाजपत्रकीय रक्कमेचा सववस्तर प्रकल्प

अहवाल (DPR) तयार करुन माचम, २०१८ मध्ये केंद्र शासनाकडे सादर
करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सदर सागरी महामागामचे महतव लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने ततवत:

मान्यता प्राप्त राषरीय महामागामचे २/४ पदरीकरण व पेव्हड शोल्डरसह
उन्नतीकरण करण्याबाबतचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेसाठी
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२०१६-२०१७ मध्ये रु.१५.०० को्ी ननिीची तरतद
ू केली. तयानस
ु ार सदर

कामासाठी ४ भागाींमध्ये ननववदा ननजश्चती करण्यात येऊन कींत्रा्दाराकडून
सवेक्षण करण्यात आले व तयानस
ु ारचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल माचम, २०१८
मध्ये केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे . तसेच भस
ीं ादनाची
ू प
प्राथशमक

प्रकक्रया

जजल्हयातील

हाती

घेण्यात

भस
ीं ादनाकररता
ू प

आली

३-ए

अधिकाऱयाींकडे पाठववण्यात आली आहे .

असन
ू

रतनाधगरी

अधिसच
ू ना

ववशेष

व

शसींिुदग
ु म

भस
ीं ादन
ू प

केंद्र शासनाकडून सदर रस्तयाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR)

मींजरू होताच प्रस्तत
ु प्रकरणी पढ
ु ील कायमवाही करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ईतील दे िनार िब्रस्तानासाठी जागा िाढिन
ू दे ण्याबाबत
(३२)

१६६० (३१-०१-२०२०).

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.िजाहत शमझाा, डॉ.सुधीर ताांबे, प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ

राजूरिर : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मब
ुीं ई (पव
ू )म उपनगरातील मानखद
ु म, शशवाजी नगर, गोवींडी पररसरातील

सम
ु ारे ८ लाख मस्
ु लीम लोकसींख्येसाठी दे वनारचे कब्रस्तान कायमरत असन
ू

वाढतया लोकसींख्येमळ
ु े सदर कब्रस्तानची जागा वाढवावी अशी मागणी
स्थाननक नागररकाींनी केली असन
ू दे वनार कब्रस्तानचे आरक्षण ह्वन
ू ननवासी
आरक्षण करण्याची मागणी एका ववकासकाकडून सरु
ु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दे वनार कब्रस्तानाचे
आरक्षण

कायम

ठे वन
ू

या

पररसरातील

वाढतया

मस्
ु लीम

समाजाच्या

लोकसींख्येमळ
ु े कब्रस्तानाची जागा वाढववण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. एिनाथ शशांदे (२४-०२-२०२०) : (१) होय.

न.भ.ू क्र. १(भाग) मौजे दे वनार येथे ववदयमान कब्रस्तान असन
ू ,

बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने महाराषर प्रादे शशक व नगर रचना अधिननयम,
ृ न्मब

१९६६ चे कलम २६ अन्वये दद. २७/०५/२०१६ रोजी प्रशसध्द केलेल्या बह
ींु ई
ृ न्मब
प्रारुप ववकास योजना-२०३४ मध्ये सदर

ववदयमान

कब्रस्तान लगतचे

जशमनीवर “कब्रस्तान” (आरएसए ४.८) चे आरक्षण प्रस्ताववत करण्यात आले
होते.

तथावप, प्रस्ताववत आरक्षणासींबि
ीं ी प्राप्त हरकती/सच
ू नाींमध्ये समाववष्

मे.स््ार बबल्डसम प्रा.शल. याींनी महापाशलकेस सादर केलेल्या हरकत पत्रानस
ु ार

सदर जागेवर यापव
ू ीच झोपडपट्टी पन
ु वमसन प्राधिकरणाने दद.२५/०२/२०१५ रोजी
झोपडपट्टी पन
ु वमसन योजनेस
तयानस
ु ार

ननयोजन

महानगरपाशलकेने
प्रस्ताववत
शासनाने

आरक्षण

मींजूरी ददल्याचे

सशमतीने

कलम

३०

अन्वये

वगळणेबाबत

दद.८/०५/२०१८

रोजीचे

केलेल्या

सन
ु ावणीचे वेळी ददसन
ू आले.
शशफारसीनस
ु ार

शासनास

शशफारस

केली.

अधिसच
ू नेदवारे

सादर

करताना

ववकास

मींजरू ी

बह
ुीं ई
ृ न्मब
सदर

आराखडयास

दे ताना

सारभत
ू

स्वरुपाचे बदल म्महणून सदर आरक्षण मींजूरीतन
वगळलेल्या ईपी-एमई १००
ू

मध्ये आहे . ववकास योजना मींजूरीतन
ू वगळलेल्या फेरबदलाबाबत वैिाननक

कायमवाही करण्यात आली असन
ू सदर वगळलेल्या भागाच्या ववकास योजनेस
कलम ३१ अन्वये शासनाची अींनतम मींजूरी दे ण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .

(२) दे वनार कब्रस्तानापासन
ू अींदाजे २ कक.मी. वर (ईएसए ४.२) रफी नगर

मस्
ु लीम कब्रस्तान जस्थत असन
ू तयाचे अींदाजे क्षेत्रफळ १५,४२० चौ.मी. आहे .
तसेच रफी नगर कब्रस्तानाला लागन
ू असलेली जमीन कलम २६ अन्वये

प्रशसध्द प्रारुप ववकास योजनेत ना-ववकास ववभागात दशमववली होती. तथावप,
उक्त जमीन बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने
ृ न्मब
शासनास

मींजूरीसाठी

सादर

करताना

कलम ३० अन्वये
सम
ु ारे

१५७३०

ववकास योजना

चौ.मी. क्षेत्रावर

कब्रस्तानासाठी आरक्षण प्रस्ताववत केले. महानगरपाशलकेच्या ववनींतीनस
ु ार
सदर क्षेत्रावर ववकास योजना मींजूरीतन
वगळून सारभत
ू
ू स्वरुपाचे बदल

(ईपी-एमई-८१) नस
ु ार कब्रस्तान हे आरक्षण प्रस्ताववत असन
ू सदर ई.पी. ला
अींनतम मींजूरी दे ण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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राज्य िामगार विमा योजना रुग्णालयाच्या
इमारतीांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(३३)

१६६६ (०६-०२-२०२०).

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद

रणवपसे, ॲड. हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर,
डॉ.िजाहत शमझाा, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ
राजूरिर : सन्माननीय सािाजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १२ कामगार रुग्णालयाींपक
ै ी बहुतेक रुग्णालयाच्या इमारती
िोकादायक बनल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, सदर रुग्णालयामध्ये डॉक््र आणण कममचाऱयाींअभावी उपचारासाठी
येणाऱया कामगार रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयाींसाठी
रुपये १०० को्ीींचा ननिी प्राप्त झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने राज्यातील कामगार रुग्णालयाच्या इमारतीींची दरु
ु ग
ु स्ती तसेच तेथील
डॉक््र व कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२४-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .

राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी ददल्ली माफमत २२ अींशकालीन

ववशेषज्ञाींची ननयक्
ु ती करण्यात आली असन
ू शासनामाफमत १०७ बींिपबत्रत
वैदयकीय अधिकाऱयाींची ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) शासनामाफमत चालववण्यात येणाऱया ११ राज्य कामगार ववमा योजना
रुग्णालयाींपक
ै ी ८ रुग्णालयाची इमारत राज्य कामगार ववमा महामींडळ, नवी
ददल्ली याींच्या मालकीची आहे . राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालय,

उल्हासनगर रुग्णालयाचे सींरचनातमक लेखापररक्षण करण्यात आले असन
ू
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सदर रुग्णालयाची इमारत पाडून नवीन इमारत बाींिण्याबाबत कायमवाही

ववचारािीन आहे . राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालय, ठाणे येथील
११

ननवासी इमारती पाडण्यात आल्या असन
ू

८ ननवासी इमारतीींच्या

दरु
ु स्तीची कायमवाही करण्यात येत आहे . तसेच, सदर रुग्णालयातील दे खभाल
व दरु
ु स्तीची कामे प्रािान्याने करण्यात येत आहे . वरळी, मल
ु ड
ुीं व नागपरू

येथील रुग्णालयाींचे सींरचनातमक लेखापररक्षण करण्यात आले असन
ू सदर

रुग्णालयाचे ववशेष दरु
ु स्ती करण्याची बाब ववचारािीन आहे . तसेच, ररक्त
पदाींबाबत

ववशेषज्ञ, समवैदयकीय याींची पदे कींत्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत

ननणमय घेण्यात आला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

भाांडुप (मांब
ु ई) येथील सप
ु रस्पेशाशलटी रुग्णालयाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३४)

१६६७ (०६-०२-२०२०). श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादा न चाांदरू िर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत
शमझाा, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय
नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भाींडुप (मब
ुीं ई) येथील ३६० खा्ाींचे सप
ु रस्पेशाशल्ी रुग्णालयाचे काम
प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णालयाचे काम
तवरीत पण
ु म करण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

एिनाथ

शशांदे

(२६-०२-२०२०)

:

(१),

(२)

व

(३)

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेस मौजे नाहूर येथे औदयोधगक क्षेत्रात वसलेल्या भख
ू ींडावर
ननवासी वापर अनज्ञ
ु ेय करताींना ववकासकाकडून १८,७६५.३० चौ.मी. चा
“सवु विा भख
ू ींड” प्राप्त झाला होता.

वव.प. २ (41)

सदर भख
ींु ई
ू ींडावर मजल््स्पेशाशल्ी रुग्णालय उभारण्यासाठी बह
ृ न्मब

महानगरपाशलका प्रशासनाने ददनाींक २७/०७/२०१३ रोजी आदे श ददले होते.
तयानस
ु ार

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफमत

सदर

कामासाठी

ददनाींक ०८/१०/२०१३ व ददनाींक १०/१०/२०१३ रोजी वतममानपत्रात जादहरात

दे ऊन इच्छुक सल्लागाराींकडून “स्वारस्याची अशभरुची” मागववण्यात आली
होती. परीं तु एकही सल्लागार पात्र झाला नाही.

तदनींतर ददनाींक १०/०७/२०१४ रोजी ददलेल्या जादहरातीमिील पात्र

सल्लागाराींपक
ै ी

लघत
ु म

दे कार

असलेल्या

सल्लागाराची

ददनाींक १६/१०/२०१५ रोजी कायामदेश दे ण्यात आले आहे त.

ननयक्
ु ती

करुन

दरम्मयानच्या काळात ववकासक याींनी सदर जशमनीवरील रस्तयाचे

क्षेत्रफळ सवु विा भख
ू ींडामध्ये समायोजजत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय,
मब
ुीं ई येथे याधचका क्रमाींक १८८५/२०१४ दाखल केली.
सदर

याधचकेमिील

मा.न्यायालयाच्या

आदे शानस
ु ार

सवु विा

भख
ू ींडामिन
ू ८२०९.३० चौ.मी. चा भख
ू ींड ववकासकास परत करण्यात आला.

तदनींतर, ववकासकाने ववकास ननयींत्रण व प्रोतसाहन ननयमावली,

२०३४ मिील समायोजन तरतद
ु ीनस
ु ार समायोजन आरक्षणाींतगमत ८२०९.३०

चौ.मी. चा भख
ू ींडाचा ववकास करण्यास परवानगी माधगतली. सदर परवानगी

दे ताना महानगरपाशलकेस ददनाींक २०/०३/२०१९ रोजी ४०% भख
ू ींड प्राप्त झाला
आहे .

सदय:जस्थतीत बह
ुीं ई महानगरपाशलकेकडे रुग्णालयाकररता १६,३६८
ृ न्मब

चौ.मी. इतका भख
ीं ावर आवश्यकतेनस
ू ींड उपलब्ि असन
ू , सदर भख
ू ड
ु ार
ननयोजजत

३६०

खा्ाींचे

सप
ु रस्पेशाशल्ी

रुग्णालय

उभारण्याकररता

सल्लागाराकडून महानगरपाशलकेस माहे नोव्हें बर, २०१९ मध्ये आराखडे प्राप्त
झाले आहे त.

तयानस
ु ार सदर आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्याची कायमवाही

महानगरपाशलकास्तरावर सरु
ु आहे . तसेच सल्लागारामाफमत मसद
ु ा ननववदा
बनववण्याचे काम सरु
ु असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
___________
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राज्यातील विविध जजल्हयात फ्लोराईडयक्
ु त पाण्यामुळे नागररिाांमध्ये
दां त आणण अजस्थवििाराांचे प्रमाण िाढल्याबाबत

(३५)

१६८३ (१५-०२-२०२०).

जगताप,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.आनिंदराव पाटील, श्री.जनादद न चािंदरू कर, प्रा.जोगेन्र कवाडे, आककद.अनिंत
गाडगीळ,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.िजाहत

शमझाा :

सन्माननीय

पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील चींद्रपरू , नाींदेड, बल
ु ढाणा, बीड, नागपरू , गडधचरोली, परभणी,

जळगाव, विाम आणण नाशशक या दहा जजल्ह्याींतील वाडया-वस्तयाींवरील

नागरीकाींना “फ्ललोराईड” मक्
ु त पाणी शमळत नसल्यामळ
ु े नागररकाींमध्ये दीं त
आणण

अजस्थववकाराींचे

प्रमाण

वाढल्याने

नागरीकाींचे

आरोग्य

िोक्यात

आल्याचे राषरीय आरोग्य अहवालावरुन (नॅशनल हे ल्थ प्रोफाईल २०१९) सन
२०१९ मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दहा जजल्ह्यात
“फ्ललोराईड” मक्
ु त पाणी उपलब्ि करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे , तसेच याबाबतचा आढावा घेण्यात आला आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. गल
ु ाबराि पाटील (०४-०३-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्यातील

चींद्रपरू ,

नाींदेड,

बल
ु ढाणा,

बीड,

नागपरू ,

गडधचरोली,

परभणी, जळगाींव, विाम आणण नाशशक या दहा जजल्ह्याींतील रासायननक
तपासणीींतगमत फ्ललोराईडकररता २५६५ नमन
ु े प्राप्त झाले असन
ू तयापैकी ७

नमन्
ु यामध्ये १.५ पीपीएम पेक्षा जास्त आढळून आले आहे . सन २०१९ च्या
राषरीय

आरोग्य अहवालानस
ु ार (नॅशनल हे ल्थ प्रोफाईल-२०१९) ची राज्याची

जस्थती खालीलप्रमाणे :-

वव.प. २ (43)
State

Community

Maharashtra

Total

School

Suspected Suspected Total No Suspected

Number

Dental

Skeletal

of

Dental

of

Cases

Cases

Examined

Cases

5512

1334

393783

4450

Examined
84218

(२) वपण्याच्या पाण्यामध्ये फ्ललोराईडचे प्रमाण हे १.५ पीपीएम पेक्षा जास्त
आढळल्यास

फ्ललोरोसीस

या

आजाराचा प्रादभ
ु ामव होतो.

तसेच

फ्ललोराईडचे

प्रमाण कमी करावयाचे असल्यास पावसाच्या पाण्याव्दारे वपण्याच्या पाण्याचे

ववरलीकरण करणे आवश्यक असल्याने ववरलीकरण करण्यासाठी जलयक्
ु त
शशवार, जलसींिारण योजना इतयादी उपाययोजनातन
ू पावसाचे पाणी ववववि

माध्यमातन
ू आडववण्यात येते व ते पाणी जवळील आड, ववदहर, ववींिनववदहर,
हातपींप इ स्त्रोताींमध्ये णझरपन
ू फ्ललोराईडचे प्रमाण १.० पीपीएम पेक्षा कमी
होवन
ू जास्तीत जास्त स्त्रोंताचे पाणी वपण्यास योग्य करण्यात येत.े

फ्ललोराईडचे प्रमाण अधिक आढळलेले वपण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बींद

करण्याबाबत फलक लावन
ू सींबधीं ित ग्रामपींचायतीींकडून सच
ू ना दे ण्यात येऊन
पयामयी

वपण्याचे

स्त्रोताींव्दारे

पाण्यातील

शध्
ु द

पाणीपरु वठा

फ्ललोराईडचे

करण्यात

प्रमाण

योग्य

(जलशध्
ु दीकरण यींत्रणा) कायामजन्वत करण्यात येत आहे .
अ.क्र.

जजल्हा

डड.एफ.यु

१

नाशशक

४

२

नाींदेड

२०

३

परभणी

४

४

चींद्रपरू

३८

५

गडधचरोली

८

६

नागपरू

११

७

बल
ु ढाणा

७६

८

जळगाींव

८

येतो.

तसेच

ठे वण्याकररता

राज्यात
D.F.U
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तसेच राषरीय फ्ललोरोसीस ननयींत्रण व प्रनतबींिक कायमक्रमाींतगमत

जनजागत
ृ ी करून ववववि उपाययोजना राबववण्यात येतात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पालघर जजल्हयात शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालयास
मांजूरी दे ण्याबाबत
(३६)

१७१४ (१८-०२-२०२०).

श्री.रविांद्र फाटि :

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल्हयात

शासकीय

वैदयकीय

सन्माननीय िैद्यिीय

महाववदयालयास

दे णेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

मींजूरी

(२) असल्यास, वैदयकीय महाववदयालयास मींजूरी दे णेबाबत शासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अशमत विलासराि दे शमख
ु (२४-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) सींचालक, वैदयकीय शशक्षण व सींशोिन, मब
ुीं ई याींच्यामाफमत ननयक्
ु त तज्ञ
सशमतीव्दारे पालघर येथे शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय
स्थापनेच्या अनष
ीं ाने तपासणी करुन प्राथशमक अहवाल सादर केला आहे .
ु ग

सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन असन
ू पढ
ु ील आवश्यक कायमवाही सरु
ु
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

िाडा (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रस्तािाबाबत
(३७)

१७१५ (१८-०२-२०२०).

श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय सािाजतनि

आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) वाडा (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयासाठी १०० खा्ाींचा प्रस्ताव
सामान्य (शसजव्हल) रुग्णालय, पालघर याींनी शासनाकडे सादर करुनही
प्रस्तावास

मींजूरी

शमळाली

नसल्याचे

माहे

तयादरम्मयान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

जानेवारी,

२०२०

मध्ये

वा

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास मींजूरी दे ण्यास ववलींब लागण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रस्तावास मींजूरी
दे णेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजेश टोपे (२६-०२-२०२०) : (१), (२) व (३) सन २०११ च्या
लोकसींख्येवर आिाररत नवीन रुग्णालय सरु
ु करणे व कायामजन्वत रुग्णालयाचे

श्रेणीविमन करणे यासाठी जोडबह
ृ त आराखडा तयार करण्याची कायमवाही

आरोग्य सेवा आयक्
ु तालय स्तरावरुन सरु
ु असन
ू येथे वाडा येथील ग्रामीण
रुग्णालयाचे

श्रेणीविमन

करण्याची

मागणी

ननकषानस
ु ार

आराखड्यामध्ये समाववष् करण्याची कायमवाही सरु
ु आहे .

जोडबह
ृ त

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रायगड जजल््यामध्ये आयुष्ट्यमान भारत प्रधानमांत्री जन आरोग्य
योजनेंतगात लाभाथींना िाडाचे िाटप िरण्याबाबत

(३८)

१८२८ (०६-०२-२०२०).

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािाजतनि

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

(१) केंद्र शासनाने आयषु यमान भारत प्रिानमींत्री जन आरोग्य योजना ददनाींक
२३ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास सरू
ु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल्ह्यात ४ लाख ३४ हजार १२२ नागररकाींची ननवड
आयषु यमान योजनेंतगमत करण्यात आली असन
तयाींना दरवषी ५ लाख
ू
रूपयापयंतचे वैदयकीय उपचार मोफत शमळणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या योजनेचे काम रायगड जजल्ह्यात सींथगतीने सरू
ु असल्याने
केवळ १ लाख ५३ हजार ४७६ जणाींना या योजनेचे काडम वा्प करण्यात आले

असन
अदयापपयंत २ लाख ८० हजार ६४६ लाभार्थयांना काडमचे वा्प
ू
करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या योजनेची नोंदणी करून काडम दे ण्यासाठी ३० रूपये फी
आकारण्याच्या सच
ू ना असताना केंद्र चालक लाभाथींकडून १०० रूपये फी
आकारण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनष
ीं ाने
ु ग
लाभार्थयांना काडम शमळण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२०-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) रायगड जजल्ह्यामध्ये प्रिानमींत्री जन आरोग्य योजनेंतगमत

१,४१,१०९ लाभाथी कु्ुींबे असन
ू सवमसािारणपणे ६,६३,२१२ लाभाथी आहे त.
यापैकी १,८३,८९० लाभार्थयांना ई-काडम वा्प करण्यात आले आहे . रायगड

जजल्ह्यात ९ अींगीकृत रुग्णालयातन
ू तर १७६ आपले सरकार सेवा केंद्रातन
ू

ई-काडम ववतरणाचे काम चालू आहे . ई-काडम वा्पाचे काम लोकप्रनतननिीींच्या
सहभागातन
ू मोदहमेच्या स्वरूपात चालू आहे .

आयषु यमान भारत प्रिानमींत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची

आरोग्य ववमा योजना आहे . या योजनेंतगमत पात्र लाभाथी कु्ुींबाींना प्रती कु्ुींब

प्रती वषम रू.५ लक्षापयंतचे मोफत उपचार अींगीकृत रुग्णालयातन
ू प्राप्त होत
आहे त.

(४) हे खरे नाही.

अींगीकृत रुग्णालयाींकडून ई-काडमचे वा्प मोफत केले जाते तर आपले

सरकार सेवा केंद्रामिून ई-काडमसाठी रू. ३०/- इतके शल्
ु क आकारले जाते.
(५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मांब
ु ईतील उपनगरी रुग्णालये, छोटे दिाखाने सक्षम िरुन
आिश्यि िैद्यिीय सेिा पुरविण्याबाबत

(३९)

२००५

(०७-०२-२०२०).

ॲड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.जनादद न चािंदरू कर, श्री.रामहरी रुपनवर,
डॉ.िजाहत शमझाा, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े प्रा.जोगेन्र कवाडे, श्री.अमरनाथ राजरू िर :

हदनाांि २८ फेब्रि
ु ारी, २०१९ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि ४४५९१ ला
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय नगर वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ईची लोकसींख्या वेगाने वाढत असल्याने साथीचे आजार, सींसगमजन्य
आणण असींसगमजन्य आजाराींचे प्रश्न गींभीर झाले असन
ू राज्यातन
ू येणाऱया
रुग्णाींचा भार महापाशलकेच्या मख्
ु य रुग्णालयावर मोठ्या प्रमाणात पडत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईतील उपनगरी रुग्णालये, छो्े दवाखाने याींचे वैदयककय

सेवा सक्षम नसल्याने मोठया रुग्णाींलयावर रुग्णाींचा भार पडत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाचा शासनाने आढावा घेऊन उपनगरी रुग्णालये,
छो्े दवाखाने याींच्या सक्षमीकरणावर भर दे ऊन वैदयककय सेवा सक्षम
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथ शशांदे (२६-०२-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या प्रमख
ु
ृ न्मब

रुग्णालयाींमध्ये मब
ुीं ईतील तसेच राज्याच्या ववववि भागातन
ू साथीचे आजार,
सींसगमजन्य आणण असींसगमजन्य आजाराींचे रुग्ण मोठया प्रमाणात येतात ही
वस्तजु स्थती आहे .
(२)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

उपनगरातील

रुग्णालये

व

छो्या

दवाखान्याींमध्ये येणाऱया सवम रुग्णाींना उततम दजामची सेवा ददली जात

असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे . परीं त,ु काही गींभीर रुग्णाींना

अनतववशेष उपचाराींची गरज भासल्यास मख्
ु य रुग्णालयाींमध्ये पाठववण्यात
येत.े
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बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेमाफमत

उपनगरातील

रुग्णालये

व

दवाखान्याींमध्ये रक्त तपासणीकरीता “आपली धचककतसा” सेवा सरु
ु करण्यात

आली असन
ू , तया अींतगमत १०१ मल
ु भत
ू चाचण्या व ३८ प्रगत चाचण्या
नाममात्र शल्
ु कामध्ये उपलब्ि करुन दे ण्यात आल्या आहे त.

तसेच महानगरपाशलकेच्या १५ दवाखान्याींमध्ये सायींकाळी ४.०० ते

रात्री ११.०० या कालाविीत वैदयकीय सेवा सरु
ु करण्यात आली आहे .
(३)

व

(४)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेच्या

उपनगरीय

रुग्णालयाींच्या

सक्षमीकरणासाठी रुग्णालयाींचे ववस्तारीकरण तसेच दजोन्नतीसह पन
ु ववमकास
प्रकल्प कायामजन्वत करण्यात आले असल्याचे महानगरपाशलकेने कळववले आहे .
___________

बीड जजल्हयातील जजल्हा शल्य धचकित्सि ि सहाय्यि जजल्हा शल्य
धचकित्सि याांच्याविरुध्द तक्रारी िेल्याबाबत
(४०)

२०२६ (२६-०२-२०२०).

श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािाजतनि

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

(१) बीड जजल्हयातील जजल्हा शल्य धचककतसक व सहाय्यक जजल्हा शल्य

धचककतसक याींचेववरुध्द १२ वैदयकीय अधिकारी याींनी आरोग्य उपसींचालकाींकडे
तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तक्रारीींमध्ये जजल्हा शल्य धचककतसक व सहाय्यक

जजल्हा शल्य धचककतसक याींच्याकडून रुग्णालयात काम करणाऱया इतर
वैदयकीय

अधिकाऱयाींना

त्रास

दे णे,

तयाींच्या

ओळखीच्या

अधिकाऱयाींकडे

चुकीच्या पध्दतीने पदभार दे णे, प्रनतननयक्
ु तया, अनतररक्त पदभार, कामाचे
तास ननजश्चत असतानाही काम करणाऱया कममचाऱयाींना वाढीव काम करावे
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

जजल्हा

शल्य

धचककतसक व सहाय्यक जजल्हा शल्य धचककतसक याींच्याववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजेश टोपे (२८-०२-२०२०) : (१) होय.

(२), (३) व (४) या प्रकरणी सहायक सींचालक, आरोग्य सेवा (वैदयकीय),
लातरू

याींनी

चौकशी

केली

आहे .

वैदयकीय

अधिकाऱयाींची

सींख्या

जास्त असणाऱया ववभागातील कननषठतम वैदयकीय अधिकाऱयाींना डी.एम.ओ.

व पी.एम.ड्य्
ु ी दे ण्याचे आणण कामाचा जास्त भार असणाऱया ववभागातील
वैदयकीय

अधिकारी

शक्यतो

तयाच

ववभागात

ठे वण्याचे

ननषकषम

सदर

चौकशीअींती ददलेले आहे त. उपसींचालक, आरोग्य सेवा, लातरू याींनीही या
प्रकरणी

जजल्हा

शल्यधचककतसक,

अनतररक्त

जजल्हा

शल्यधचककतसक

व

तक्रारदार याींची सींयक्
ु त बैठक घेतली असन
ू सदर प्रकरणात करण्यात आलेली
तक्रार केवळ वैदयकीय अधिकाऱयाींच्या ड्य्
ु ीसींदभामने असल्याचे बैठकीमध्ये

स्पष् झालेले आहे . २०० पेक्षा जास्त खा्ा असणाऱया रुग्णालयातील
डी.एम.ओ.

व

शवववच्छे दनाची

दे ण्यासह सी.एम.ओ.

व

कामे

शवववच्छे दन

८

वैदयकीय

ड्य्
ु ीबाबतचा

प्रश्न

अधिकाऱयाींना
सामींजस्याने

सोडववण्याच्या सच
ू ना उपसींचालक, आरोग्य सेवा, लातरू मींडळ, लातरू याींनी

ददल्या आहे त. तसेच उपसींचालक कायामलयाकडून याबाबतीत सींबधीं िताींना सक्त
ताकीदही दे ण्यात आलेली आहे .

___________

आांबेसािळी (ता.जज.बीड) गािामध्ये पशुसांिधान
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४१)

२०३३ (२६-०२-२०२०).

श्री.विनायिराि मेटे :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ां धान
ु ि

(१) राज्यात पशस
ीं िमन ववभागामाफमत पात्र व ननवडक शेतकऱयाींना एक
ु व

कु्ुींबामध्ये एका व्यक्तीस शेळी ग्, कक्कु् ग् व दि
ु ाळ ग् या तीन
ग्ापैकी एका योजनेमध्ये एका व्यक्तीला ही योजना दे ण्यात येत असन
ू

यापव
ू ी एखादया योजनेमध्ये लाभ घेतल्यास तया व्यक्तीस परत योजनेचा
लाभ घेता येत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पशस
ीं िमन ववभागामिील अधिकारी व कममचारी याींची आधथमक
ु व
सींगनमत करुन आींबेसावळी (ता.जज.बीड) या गावामिील एकाच व्यक्तीच्या
नावे वेगवेगळ्या ग्ामिून पन्
ु हा लाभ शमळवन
ू ददल्याचे ननदशमनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

अनष
ीं ाने गैरव्यवहार करणाऱया दोषी अधिकारी व दोषी लाभार्थयांवर कोणती
ु ग
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सतु नल िेदार (०४-०३-२०२०) : (१) राज्यात पशस
ीं िमन ववभागामाफमत
ु व
राबववण्यात येणा-या योजनाींमध्ये एका वषामत एका कु्ुींबास शेळीग्, कुक्कु्
ग् व दि
ै ी फक्त एका योजनेचा लाभ दे ण्यात येतो.
ु ाळ ग् या तीन ग्ाींपक
योजनेच्या मागमदशमक सच
ू नानस
ु ार अजमदार व तयाच्या कु्ुींबातील इतर
कोणतयाही सदस्याला पशि
ु न वा्पाच्या योजनाींमिील कोणतयाही योजनेचा
लाभ मागील तीन वषामत ददलेला असेल तर अशा अजमदारास योजनेचा लाभ

दे ता येत नाही. तीन वषामनत
ीं र ते कु्ुींब लाभ घेण्यास पन्
ु हा पात्र ठरते. एका
वेळेस एका कु्ुींबातील दोन सदस्याींना योजनेचा लाभ दे ण्यात येत नाही.

(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी करून वस्तनु नषठ अहवाल सादर करण्याच्या
सच
ीं िमन, पण
ू ना आयक्
ु त पशस
ु व
ु े याींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील पोषण आहार िरणाऱया महहला बचत
गटाांचे दर िाढविण्याबाबत
(४२)

२१०१ (०२-०३-२०२०). श्री.महादे ि जानिर : सन्माननीय महहला ि

बालवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोषण आहार करणाऱया मदहला बचत ग्ाींना एक ककलो
णखचडी तयार करण्याकररता रुपये १० ददले जातात, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सध्याची वाढती महागाई पाहता सदरचे दर वाढववण्याबाबत

शासनाने काही ननणमय घेतले आहे त काय, तयाचे स्वरुप काय आहे व याबाबत
शासनाची भशू मका काय आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात पोषण आहार
करणाऱया मदहला बचत ग्ाींना खादयपदाथांचे दर वाढवन
ू दे ण्याबाबत कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) (०६-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) एकाजतमक बाल ववकास सेवा योजना ही केंद्र परु स्कृत योजना
असन
या योजनेंतगमत परू क पोषण आहार ववतरीत करण्यात येतो. या
ू

योजनेकरीता केंद्र शासनाकडून पोषण आहाराचे दर ननजश्चत करण्यात
येतात.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यात िोरोना विषाणूचे रुग्ण आढळून आल्याबाबत
(४३)

२११२

(०६-०२-२०२०).

श्री.रविांद्र

श्री.प्रविण दरे िर, डॉ.पररणय फुिे :

फाटि,

श्री.नागोराि

गाणार,

सन्माननीय सािाजतनि आरोग्य ि

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

(१) राज्यात कोरोना ववषाणूचे १० सींशयीत रुग्ण व मब
ुीं ईमध्ये ३ रुग्ण

आढळून आले असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान
ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

(३)

तसेच,

मब
ुीं ईमिील तीनही रुग्ण

भागातील आहे त, हे ही खरे आहे काय,
मब
ुीं ईतील

कस्तरु बा

वसई-ववरार (जज.पालघर) या

रुग्णालयात

पाच,

पण्
ु यातील

नायडू

रुग्णालयात दोन आणण नाींदेड शासकीय रुग्णालयात एक कोरोना ववषाणूची
लागण झालेल्या रुग्णाींवर उपचार सरु
ु आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ाने कोरोना व्हायरस राज्यात अन्यत्र पसरु नये म्महणून तयावर ननयींत्रण
ु ग
ठे वण्यासाठी तसेच रुग्णाींवर उपचार करण्यासींदभामत कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजेश टोपे (२४-०२-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे .

जानेवारी, २०२० मध्ये राज्यात करोना आजाराचे सींशनयत असे १५

प्रवाशी ननरीक्षणाखाली भरती करण्यात आले होते. यातील ८ जणाींना कस्तरु बा

रुग्णालयात तर ५ जणाींना नायडू रुग्णालय, पण
ु े येथे भरती करण्यात आले
होते. तर १ जण शासकीय वैदयकीय महाववदयालय नाींदेड व १ शासकीय
वैदयकीय महाववदयालय नागपरू येथे भरती होते. हे सवम प्रवासी प्रयोगशाळा

तपासणी अींती करोनासाठी ननगेद्व्ह आढळले. सदर रुग्णाींना घरी सोडण्यात
आले असन
ू तयाींची प्रकृती व्यवस्थीत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) राज्यात कोरोना ववषाणींच
ू ा प्रादभ
ु ामव होऊ नये म्महणन
ू केंद्र शासनाने
ददलेल्या सच
ू नानस
ु ार आरोग्य सेवा सींचालनालयाने दद.२२/०१/२०२० च्या
पत्रान्वये खालीलप्रमाणे मागमदशमक सच
ू ना ननगमशमत केल्या आहे त.

• आींतरराषरीय ववमानतळावर बाधित भागातील प्रवाशाींची तपासणी
केंद्र शासनामाफमत करण्यात येत.े

• इन्फूल्यए
ू ींझा सदृश्य रुग्ण आणण श्वसन सींस्थेच्या तीव्र प्रादभ
ु ामव
या आजाराचे सवेक्षण सवम आरोग्य सींस्थानी करण्याबाबत ननदे श
दे ण्यात आले आहे .

• एनआयव्ही पण
ु े याींना रुग्ण ननदानासाठी नमन
ु े पाठववताींना ते
जजल्हा शल्य धचककतसकाींमाफमत राज्य आय.डी.एस.पी. ववभागाच्या
अनम
ु तीने पाठववण्याबाबत ननदे श दे ण्यात आले आहे त.

• रुग्णालय स्तरावर सींसगम प्रनतबींि यींत्रणा कायमरत करण्याबाबत सवम
शासकीय आरोग्य सींस्थाींना ननदे शशत करण्यात आले आहे .
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• कोरोना रोग प्रसार कसा होता व तयावर प्रनतबींिातमक उपाय
याबाबतचे जनतेस आरोग्य शशक्षण व प्रबोिन करण्यात येत.े

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

• राज्यात बहुताींश रुग्णालयाींमध्ये ववलगीकरण कक्षाींची स्थापना
करण्यात आली आहे .
• राज्य ननयींत्रण कक्षाची व समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात
आली आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पांढरपरू पररसरातील अस्िच्छतेमळ
ु े यात्रेिरु ि नागररिाांना
साथीच्या रोगाांची लागण झाल्याबाबत

(४४)

२१६८ (०६-०२-२०२०). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.जनादद न चािंदरू कर, ॲड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाा,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा. जोगेन्र कवाडे : सन्माननीय
सािाजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येथे तब
ुीं लेले ग्ार, केरकचरा, पाणी साठून

रादहलेले खड्डे, अस्वच्छ पररसरामळ
ु े यात्रेकरु व नागररकाींना डेंग्य,ू मलेररया
व गॅस्रो इतयादी साथीींचे आजार झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू पररसरातील
साथीच्या

आजाराींना

ननयींत्रणात

आणण्यासाठी

तसेच

रुग्णाींवर

करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

उपचार

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजेश टोपे (२४-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे .

पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येथे माहे जानेवारी ते डडसेंबर, २०१९ मध्ये

एकूण ७५ सींशयीत ताप रुग्ण आढळून आलेले असन
ू तयापैकी ६ रुग्ण डेंग्यच
ू े

आढळून आलेले आहे त. सदर कालाविीत दहवतापासाठी २४,५५६ रक्त नमन
ु े

वव.प. २ (54)

तपासणी अींती मलेररयाचा एकही रुग्ण आढळून आलेला नाही. तसेच गॅस्रोचे
१६ रुग्ण आढळून आले आहे त.
(२)

साथरोग/कक्कजन्य

आजारावर

ननयशमतपणे राबववण्यात येत आहे त :-

ननयींत्रणासाठी

खालील

उपाययोजना

• ननयशमत साथरोग सवेक्षण.

• रुग्णोपचारासाठी परु े सा औषिसाठा.
• ननदानासाठी प्रयोग शालेय सवु विा.

• कक्कजन्य आजाराींसाठी एकाजतमक कक्क व्यवस्थापन.

• डासोतपतती रोखण्यासाठी लोकसहभाग, िरु फवारणी, गप्पी मासे
सोडणे,

्ॅ मीफॉसचा

वापर

या

प्रनतबींिक

उपाययोजनेसह

आठवड्यातन
ू एक ददव कोरडा ददवस पाळण्यात येतो.

• पींढरपरू मध्ये ८९,८२२ घराींची तपासणी करुन ६२,२४४ घराींमध्ये
िुरफवारणी केली आहे .

• ननयशमत पाणी शध्
ु दीकरण व शध्
ु द पाणीपरु वठा याबाबत प्रबोिन
• पाणी गळती रोखण्यासाठी प्रबोिन.
• आींतरववभागीय समन्वय.

• ववववि साथरोग प्रनतबींिासाठी जनप्रबोिन.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

तरडगाि (ता.िरमाळा, जज.सोलापरू ) येथील सीना नदीिरील
बांधाऱयातून पाण्याची गळती होत असल्याबाबत
(४५)

२१७१ (०६-०२-२०२०). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊफा भाई

जगताप, श्री.जनादद न चािंदरू कर, ॲड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहत शमझाा,
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजरू िर, प्रा.जोगेन्र कवाडे : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तरडगाव (ता.करमाळा, जज.सोलापरू ) येथील सीना नदीवर अधिकारी व

ठे केदाराच्या दल
म तेमळ
ु क्ष
ु े कोल्हापरू पध्दतीच्या बींिाऱयातन
ू मोठया प्रमाणावर
गळती सरु
ु असल्याने या बींिाऱयातील पाणी कमी होत आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदरील गळतीमळ
ु े बींिाऱयात पाणी शशल्लक राहत नसन
ू
शेतकऱयाींना शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ि
नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

होत नसल्याने शेतीचे

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या बींिा-यातील पाणी
गळतीकडे

बींिा-यातील

दल
म
ु क्ष

पाणी

करण्यात येत आहे ,

करणाऱया
गळती

अधिकारी

व

थाींबववण्याबाबत

ठे केदाराींवर

कोणती

कारवाई

कायमवाही

करुन

केली

वा

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयांत पाटील (२५-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

को.प.बींिाऱयावर ्ाकलेल्या बगेमिून पाणी गळती होत नाही.

सदर बींिाऱयाच्या साईडच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या सींरक्षक दगडी

शभींतीमिून अल्प प्रमाणात पाझर सरु
ु आहे . तयामळ
ु े बींिाऱयातील पाणी कमी
होत आहे .

(२) हे खरे नाही.

सदर बींिाऱयाचे सींरक्षक दगडी शभींती मिुन पाणी गळतीचे प्रमाण

अल्प प्रमाणात असल्याकारणाने बींिाऱयामिील साठववलेल्या पाण्याचा उपयोग

बींिाऱयाच्या लाभक्षेत्रामिील शेतकऱयाींना होत आहे . तसेच तयामळ
ु े शेती
वपकाींचे नक
ु सान होत नाही.
(३)

सदर

वकम)

व

बींिाऱयाच्या

नतरावरील

सींरक्षक

शभींतीमिुन

कााँक्री्

शभींतीचे

होणाऱया

अल्प

प्रमाणातील पाणी गळती थाींबवण्यासाठी सींरक्षक शभींतीच्या दरु
ु स्तीचे (प्लॅ स््र
बींिाऱयाचे

वरील

बाजस
ू

अींदाजपत्रक तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

सदर बाबतीत कायमवाहीचा प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बाींिकाम

करण्याचे
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लाखीिली समह
ू ग्रामपांचायतीमध्ये सरपांच ि ग्रामसेििाने
अनुदानात गैरव्यिहार िेल्याबाबत
(४६)
२१७६ (०६-०२-२०२०). श्री.विनायिराि मेटे, श्री.प्रविण दरे िर,
श्री.सजु जतशसांह ठािूर, श्री.जगन्नाथ श दिं े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाखीवली (ता.शभवींडी, जज.ठाणे) समह
ू ग्रामपींचायतीमध्ये नाींदा कातकरी
पाडा, पाररवली, िामणे या गावाींसह १६ आददवासी पाडयाींचा समावेश असन
ू
नाींदा कातकरी पाडयातील आददवासीींना शासनाने शौचालय बाींिण्यासाठी

प्रतयेकी रु.१२,०००/- याप्रमाणे अनद
तेथील सरपींच व
ु ान ददलेले असन
ू
ग्रामसेवक याींनी सींगनमत करुन आददवासीींना ददवाळीची भे् ददली असे

साींगन
ू तयाींना बाँकेत नेले आणण तयाींच्या खातयातन
ू पैसे काढून घेतल्याचा
प्रकार माहे जानेवारी, २०२० मध्ये वा तयादरम्मयान ननदशमनास आला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

गैरव्यवहाराला

जबाबदार

असलेल्याींववरुध्द

कारवाई

करण्यात यावी अन्यथा आींदोलन छे डण्यात येईल असा इशारा तेथील
ग्रामस्थाींनी ननवेदनाव्दारे ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून

आले

व

तयानष
ीं ाने
ु ग

या

गैरव्यवहाराला

असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

जबाबदार

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ (२४-०२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) होय, ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सशमती, शभवींडी याींचे दद. ७/२/२०२०

च्या पत्रान्वये सींबधीं ित सरपींच श्री. केशव भगली याींचेववरुध्द महाराषर
ग्रामपींचायत अधिननयम १९५९ चे कलम ३९(१) नस
ु ार कायमवाही करण्यात येत
आहे . तसेच ग्रामववकास अधिकारी श्री. बी.बी. जािव याींचेववरुध्द महाराषर

जजल्हा पररषदा जजल्हा सेवा (शशस्त व अपील) ननयम १९६४ मिील ननयम
६(२) नस
ु ार ववभागीय चौकशी सरु
ु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मुांबईतील लोिमान्य हटळि टशमानस स्थानिािडे जाताांना
साबळे नगर येथे महहलेिर अत्याचार झाल्याबाबत

(४७)

२२२७ (१५-०२-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, श्री.विजय ऊफा भाई

धगरिर,

श्री.प्रविण

श्री.नागोराि

दरे िर,

गाणार,

श्री.रामतनिास

श्री.रमेशदादा

शसांह,

पाटील,

श्रीमती

श्री.सजु जतशसांह

सन्माननीय गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ मांत्री पढ
(१)

मब
ुीं ईतील

कुलाम-द्ळकनगर

रे ल्वे

स्स्मता

स्थानकापासन
ू

लोकमान्य

वाघ,

ठािूर :

द्ळक

्शममनस स्थानकाकडे जाताींना साबळे नगर येथे ३१ वषीय वववादहतेवर चौघाींनी
सामदू हक बलातकार केल्याची घ्ना ददनाींक २० जानेवारी, २०२० रोजी वा
तयासम
ु ारास घडली असल्याची बाब ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नेहरुनगर (कुलाम) पोशलसाींनी चारही दोषी आरोपीींना अ्क
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कठोर
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. अतनल दे शमख
ु (०३-०३-२०२०) : (१) होय.

(२) व (३) पीडडत मदहलेने ददलेल्या कफयामदीवरून नेहरूनगर पोलीस ठाणे,
मब
ुीं ई येथे ग.ु र.क्र. २३/२०२० कलम-३७६ (ड), ३७७, ३५४, ३५४ (अ), ३९४,
५०६, ३४ भादीं वव प्रमाणे एकूण चार आरोपीींववरूध्द गन्ु हा दाखल केला आहे .

सदर गन्
ु ह्यातील चारही आरोपीताींना अ्क करण्यात आली असन
ू सध्या

आरोपी हे न्यायालयीन कोठडीत आहे त. सदयजस्थतीत सदर गन्
ु ह्याचा पोलीस
तपास चालू आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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पालघर येथील िुपोवषत बालिाांसाठी खरे दी िरण्यात आलेल्या
प्रोटीन पािडरमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(४८)

२३२२ (०६-०२-२०२०).

श्री.आनिंद ठाकूर : सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

येथील

कुपोवषत

बालकाींसाठी

सन

२०१५-२०१६

ते

सन

२०१८-२०१९ या कालाविीत बालकाींच्या नावाने प्रो्ीन पावडर खरे दी करून
आधथमक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राज्यस्तरीय आददवासी क्षेत्र आढावा
सशमतीच्या

लोकप्रनतननिीींनी

प्रिान

सधचव,

आददवासी

ववकास

ववभाग,

जजल्हाधिकारी, पालघर व मख्
ु य कायमकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, पालघर
याींना ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१९ रोजी वा तयासम
ु ारास ननवेदनाव्दारे केली
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तयानष
ीं ाने सींबधीं ित दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली
ु ग
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ (२४-०२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) या प्रकरणात ददलेल्या अहवालानस
ु ार गैरव्यवहार झाल्याचे ददसन
ू
येत नाही.

___________

आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील आहदिासीांच्या प्रलांबबत मागण्याबाबत
(४९)

२५५३ (१४-०२-२०२०). श्री.हे मत
िं टकले, श्री.ककरण पावसकर, श्री.आनिंद

ठाकूर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आींबेगाव (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील आददवासी समाजास गावननहाय वनहक्क

दयावा, जींगलाला कींु पण घालावे, ननरािार पेन्शन योजना, पेसा कायदयाची

अींमलबजावणी तसेच १०८ क्रमाींकाची रुग्णवादहका पव
म त सरु
ू व
ु करणे व
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नतरपाड येथे नवीन रुग्णवादहका मींजरू करणे इत्यादी अन्य मागण्यासींदभामत
अणखल

भारतीय

ककसान

सभेच्यावतीने

चारशेहून

नागररकाींनी ददनाींक २८ जानेवारी, २०२०
असल्यास,

सदर

मागण्याबाबतची

मदहला

व

रोजी वा तयासम
ु ारास मोचाम

काढल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

अधिक

सववस्तर

ननवेदने

तयाचददवशी

तहशसलदार, घोडेगाव, अनतररक्त आयक्
ु त, आददवासी ववकास, प्रिान सधचव,
आददवासी ववकास ववभाग तसेच मा.आददवासी ववकास मींत्री याींनाही दे ण्यात
आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननवेदनातील

मागणीच्या अनष
ीं ाने आददवासी समाजाच्या मागण्या पण
ु ग
ू म करण्याबाबत
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. िे.सी.पाडिी (२८-०२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .

(३) प्रस्तत
ीं ाने प्रकल्प अधिकारी, एकाजतमक
ु ननवेदनातील मागणीच्या अनष
ु ग
आददवासी ववकास प्रकल्प घोडेगाव, जज.पण
ु े याींनी दद.१३/०१/२०२० च्या
पत्रान्वये आींबेगाव व जुन्नर तालक्
ु यातील एकूण ७० दावे जजल्हाधिकारी तथा
अध्यक्ष,

जजल्हास्तरीय

वनहक्क

सशमती,

जजल्हाधिकारी

याींच्याकडे उधचत ननणमय घेण्यासाठी पाठववले आहे त.

कायामलय,

पण
ु े

तसेच जींगलाला कींु पन घालण्यासींदभामत उपवनसींरक्षक, जुन्नर याींना

दद.०२/०१/२०२० च्या पत्रान्वये ववचारणा केली आहे . पींचायत सशमती, आींबेगाव

याींनी २४ गावाींचे पेसा गाव घोवषत करण्यासींदभामतील प्रस्ताव उपववभागीय

अधिकारी, मींचर कायामलयास पाठववले आहे त. तहशसलदार, आींबेगाव याींच्या
अध्यक्षतेखाली दद.२८/०१/२०२० रोजी सींघ्नेसोबत बैठक घेण्यात येऊन

सींघ्नेच्या ननवेदनातील मागणीच्या अनष
ीं ाने सींबधीं िताींना ननदे श दे ण्यात
ु ग
आले आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.प. २ (60)

परभणी ि हहांगोली जजल््यातील ग्रामीण रस्त्याांिररता
िमी तनधी शमळाल्याबाबत

(५०)

४४५७९

(०५-१२-२०१८).

श्री.विप्लि

बाजोररया : सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभणी व दहींगोली जजल्ह्यातील ग्रामीण भागात रस्तयाींचे मोठ्या

प्रमाणात जाळे पसरलेले असन
ू मागील चार वषाममध्ये ग्रामीण रस्तयाींकररता
अतयींत कमी ननिी दे ण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या ननिीमिून ग्रामीण

ववभागातील रस्तयाींकररता अतयींत कमी प्रमाणात ननिीचे ननयोजन करण्यात
येत,े हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, परभणी व दहींगोली जजल्ह्यामिील रस्तयाींकररता अतयींत कमी
ननिी दे ण्यामागची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर रस्तयाींकररता भरीव ननिी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हसन मश्र
ु ीफ (१८-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३), (४) व (५) जजल्हयाची सामाजजक, आधथमक व भौगोशलक गरज
लक्षात घेऊन सींबधीं ित कायामन्वयीन यींत्रणेने केलेल्या मागणीचा साकल्याने
ववचार करुन शासनाने जजल्हा वावषमक योजनेसाठी उपलब्ि करुन ददलेल्या

ननिीच्या मयामदेत ववववि योजनाींना जजल्हा ननयोजन सशमतीकडून ननिी
उपलब्ि करुन ददला जातो.

रस्ते बाींिकामासाठी सन २०१५-२०१६ ते सन २०१८-२०१९ या

कालाविीत दहींगोली जजल्ह्यास रु.९१८०.८९ लक्ष तर परभणी जजल्ह्यास
रु.१२२६८.०८ लक्ष ननिी जजल्हा ननयोजन सशमतीकडून
आहे .

तयाचप्रमाणे

३०५४

२४१९

रस्ते

व

पल
ु

कायमक्रमाींतगमत सन २०१५-२०१६ ते सन २०१८-२०१९ या

मींजूर करण्यात आला
दरु
ु स्ती

परररक्षण

कालाविीत दहींगोली

जजल्हा पररषदे स रु.२४९७.८२ लक्ष व परभणी जजल्हा पररषदे स रु.२२५०.७८
लक्ष ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे .
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मध्ये

मख्
ु यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगमत सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९

दहींगोली

जजल्ह्यास

रु.१४२१३.००

लक्ष

व

परभणी

रु.१४३१९.७७ लक्ष ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे .
तसेच

प्रिानमींत्री

ग्रामसडक

योजनेंतगमत

सन

जजल्ह्यास

२०१५-२०१६

ते

२०१७-२०१८ मध्ये दहींगोली जजल्ह्यास रु.२३४४.२३ लक्ष व परभणी जजल्ह्यास
रु.४१९२.०० लक्ष ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे .
___________

विधान भिन :
मुांबई.

श्री. राजेंद्र भागित
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आले आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

