अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३६५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सोलापूर जिल््यातील िलयुक्त िशवार अिभयानाच्या अांमलबिावणीबाबत
(१)

९५९७ (०७-०४-२०१५).

शहर मध्य) :

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले), िुमारी प्रणणती िशांदे (सोलापूर

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल््यातील ३१२ गावामध्ये दिनाींक २६ िानेवारी, २०१५ पासून िलयुक्त िववार
अिियानाची अींमलबिावणी सुरु केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गावाची ननवड कोणत्या ननकषानुसार करण्यात आली आहे ,

(३) असल्यास, उक्त अिियान पण
ू ण करण्यासा श वासनाया ननरननरायाया भविागामाफणत ककती
ननधी खचण केला िाणार आहे ,

(४) असल्यास, सिर अिियानाबाबत वासनामाफणत कोणती यींत्रणा राबभवण्यात येणार आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०९-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.
दि.२६ िानेवारी, २०१५ पासन
ू िलयक्
ु त िववार अिियानाींतगणत ११ तालक्
ु यातील २८०

गावाींमध्ये अींमलबिावणी सुरु आहे .

(२) दिनाींक २ िानेवारी, २०१५ या पत्रान्वये गाव ननवड ननकषानुसार २८० गावाींची ननवड
करण्यात आली आहे .

(३) वासनाया ननरननराळया भविागामाफणत सन २०१५-१६ पयंत रु. ४२३ को्ी खचण केले
िाणार आहे त.
(४) िलयुक्त िववार अिियान ही भवभवध भविागाया िलसींधारणावी सींबींधधत योिनाींचे
अििसन करुन राबभवण्यात येत असून या योिनाींना भववेष ननधीतून मित करण्यात येत
आहे .

जिल्हास्तरावर पालकमींत्री याींया अध्यक्षतेखाली आढावा व सींननयींत्रण सिमती,
जिल्हास्तरावर जिल्हाधधकारी याींया अध्यक्षतेखाली कायणकारी सिमती व तालुकास्तरावर उप
भविागीय अधधकारी (प्ाींत) याींया अध्यक्षतेखाली कायणकारी सिमती ग शत करण्यात आली
आहे .

___________

वि.स. ३६५ (2)
िुरुळी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील पाझार तलावाच्या िागेत
िाही िांपन्यानी अततक्रमण िेल्याबाबत

(२)

२४२३९ (१४-०८-२०१५).

आळां दी) :

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ), श्री.सुरेश

गोरे

(खेड

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कुरुळी (ता.खेड, जि.पुणे) येथील पाझर तलावाला काही श्रीमींत व्यक्तीींनी तसेच काही
कींपन्याींनी अनतमण मण केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या िागात ििमनीला अगिी पाच को्ी रुपयाींपयंत एकराला िाव असल्याने
तलावाया िागेत अनतमण मण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, कुरुळी गावाया हदीतीत ल ु पा्बींधारे भविाग, पण
ु े याींया वतीने सन १९७८
मध्ये पाझर तलावाचे काम करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, हे अनतमण मण काढुन ्ाकण्यासा श ल ु पा्बींधारे भविागाचे वतीने कोणती
कायणवाही केलेली आहे नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (२६-१०-२०१७) : (१) खरे आहे .
(२) जिल्हाधधकारी कायाणलय, पुणे याींया दिनाींक १५/०९/२०१७ रोिीया पत्रान्वये प्ाप्त
झालेल्या अहवालानुसार मौिे कुरुळी, ता. खेड येथील पाझर तलाव व त्या सिोवती असलेल्या

ग.नीं.६०२, ६०४, ६०५, ६०७, ६०८, ६०९ व ६१० बाबत िय्ु यम ननबींधक, खेड याींया मुल्याींकन
िाखल्यानस
ु ार सन २०१७ या वषाणतील प्नत चौ.मी.चा िर रु. २,९२०/- रुपये होत असन
ू हे क््री
मुल्य रु. २,९२,००,०००/- असल्याचे दिसून येत.े
(३) होय.

(४) सिर अनतमण मण ह्भवणेसा श सींबींधीत कींपनीला दि.०३/१०/२००८ रोिी नो्ीस िे ण्यात
आलेली आहे . सिर तलाव महाराषर औद्योधगक भवकास महामींडळाया

ोभषत क्षेत्रात येत

असल्याने जिल्हा ननयोिन सिमतीत सिर पाझर तलाव महाराषर औद्योधगक भवकास
महामींडळाकडे वगण करण्याबाबत दिनाींक २९/११/२०१० रोिी चचाण झाल्याने अनतमण िमत क्षेत्राची
सींयुक्त मोिणी करुन रे डी रे कनरनुसार सींपािीत ििमनीची ककीं मत ननश्चत वक्य आहे. सींयुक्त
मोिणीसा श तालुका ननरीक्षक िुिम अििलेख याींना दि.३/१०/२००८, दि.३१/१०/२००८ व
दि.२०/११/२००९ व दि.१२/१०/२०१० या पत्रान्वये सच
ु ना दिल्या आहेत.
___________

िलयुक्त िशवार अिभयानाची जिल्हा पररषदाांनी दखल घेतली नसल्याबाबत
(३)

४९७६० (२९-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.डड मल्लीिािन
ू रे ड्डी (रामटे ि) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

वि.स. ३६५ (3)
(१) वासनाने िषु काळमुक्तीसा श िलयुक्त िववार अिियान सुरु केले असून िास्तीत िास्त
ननधी खचण करुन कामे करण्याचे प्वासनासह पालकमींत्री प्मख
ु नेत्याींनी सातत्याने आवाहन
केले असून जिल्हा पररषिे ने मात्र गाींिीयाणने

ेतले नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा

त्यािरम्यान ननिवणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िलयुक्त िववार योिनेची ककती कामे केली याची मादहतीच अधधकाऱयाींना
नसल्याचे ननिवणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त िलयुक्त िववार योिना प्िावीपणे सुरु होण्याबाबत वासनाने पुढे
काय कायणवाही वा उपाययोिना केली आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
येवला (जि.नािशि) तालुक्यात िलयुक्त िशवार अिभयान अपयशी झाल्याबाबत
(४)

५३५८० (२४-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (िशडी) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) येवला (जि.नािवक) तालक्
ु यात िलयक्
ु त अिियान ्ीं चाई िरू करण्यास अपयवी

रले

असून अवीच फु्कळ कामे केली तर, सींपूणण अिियान फसून सन २०१९ ला तालुका
्ीं चाईमुक्त होणे अवक्य असल्याचे पत्र िलहक्क सीं षण सिमतीया सींयोिकाने मा.मुख्यमींत्री
याींना तमण ारीची िखल

ेण्याबाबत व येवला तालुक्यातील िलयुक्त अिियानातींगत
ण झालेल्या

कामाची उपयक्
ु तते सींबींधी चौकवी करुन अहवाल सािर करण्याचे आिे व जिल्हाधधकारी नािवक
याींना ग्रामभवकास भविागाने माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या प्करणी वासनाने चौकवी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकवीत काय आढळून आले व त्यानुसार सींबींधधताींवर कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ?

प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय
(३)

िलयक्
ु त

िववार

अिियानाींतगणत

येवला

तालक्
ु यात

सन

२०१५-१६

मध्ये

भवभवध

यींत्रणेमाफणत ६५७ कामे पूणण करण्यात आली आहे त. सा वण तलाव ममिापूर या योिनेया
ताींत्रत्रक मान्यता व ििमन सींपािन करण्याची कायणवाही प्गतीत आहे . ननयोजित सा वण
तलाव रािापूर (वडपा्ी) व ननयोजित सा वण तलाव िायिरे (आडनिी) या योिनेया

पाणी

वापरास ना हरकत िाखला प्ाप्त झाला असून पाणी उपलब्धतता प्माणपत्र प्स्ताव सािर
करण्यात आला आहे .

वि.स. ३६५ (4)
मागेल त्याला वेततळे या योिनेंतगणत राज्य वासनाचे स्वतींत्र अनुिान उपलब्ध आहे .

तसेच द बक िसींचन योिना अनुिान थे् लािार्थयांया खात्यावर वगण करण्यात येते.
___________

िलयुक्त िशवार योिनेची िामे धीम्या गतीने होत असल्याबाबत
(५)

५४१४६ (२४-०८-२०१६).

श्री.अिमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.िुणाल पाटील

(धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अिमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) िलयुक्त िववार अिियानाचा पदहलाच ्प्पा रें गाळत असल्याचे तर िस
ु रा ्प्प्यात कामे
धीम्या गतीने होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

त्याबरोबरच

वेततयायाींसा श

वेतकऱयाींना

वासनाकडून

िे ण्यात

येणाऱया

अनुिानाया ककरकोळ रकमेमळ
ु े तयायाींया कामे बींि पडली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वासनाया महत्त्वाकाींक्षी िलयुक्त िववार अिियानात अधधकारीच अनििज्ञ

असून अनेक तालुक्यात कामाींना सुरुवात िे खील झालेली नाही तर अनेक तालुक्यात कामे
धीम्या गतीने होत आहे त, याबाबत वासनाने कोणती उपाययोिना वा कायणवाही केली वा
करीत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सवण साधारण कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

वैभववाडी (जि.िसांधुदग
ु )ू तालुक्यातील एडगाव, इनामदारवाडी िवळून
वाहणाऱ्या सख
ु नदीतील गाळ िा्यायाबाबत

(६)

५४५७९

(िणिवली) :
(१)

वैिववाडी

(२४-०८-२०१६).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.तनतेश

राणे

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(जि.िसींधुिग
ु )ण

तालुक्यातील

एडगाव,

इनामिारवाडी

िवळून

वाहणाऱया

सुखनिीया महापूरापासून इनामिारवाडीला पावसाळयात मो ा धक्का िरवषी बसत असल्याने

सिरहू सख
ु निीतील सींपण
ू ण गाळ काढण्यात यावा अवी मागणी तेथील ग्रामस्थाींनी मागील २
वषाणपासून सातत्याने मा.पालकमींत्री, िसींधुिग
ु ण जिल्हा, मा.िलसींपिामींत्री, मा.पयाणवरणमींत्री,
जिल्हाधधकारी, िसींधुिग
ु ण जिल्हा आिीकडे लेखी ननवेिनाद्वारे केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (5)
(२) तसेच सुखनिीतील गाळामळ
ु े िरवषी पावसाळयात एडगाव मधील इनामिार वाडीस
महापूराचा धोका ननमाणण होतो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू मागणीनुसार सख
ु निीतील गाळ काढण्याबाबत वासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (२६-१०-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) अींवत: खरे आहे.
माहे िून, २०१५ अखेर याींत्रत्रकी भविागामाफणत सख
ु निीतील गाळ काढण्यात आला

होता. त्यानींतरया पावसाळयामध्ये सिर द काणी महापुराचा धोका ननमाणण झाला नाही.
तथाभप सिरचा गाळ पुन्हा निीपात्रात आल्याने िल
ु ै २०१६ मध्ये पुरपररजस्थती ननमाणण झाली
होती.
(३)

मौिे एडगाव इनामिारवाडी

येथे सख
ु निीतील

गाळ काढणेसा श जिल्हा ननयोिन

सिमतीकडून भविागीय कायाणलयास प्ाप्त झालेल्या रु. ४३.६१ लक्ष ननधीमधून याींत्रत्रकी भविाग
अलोरे याींचेकडून येथील सुखनिीतील गाळ काढण्यात आला आहे .

सिर काम समाधानकारक झाले असून या कामामुळे पुराचा धोका उद्भवणार नसलेचे

पत्र एडगाव इनामिारवाडी ग्रामपींचायतीने दिले आहे.

तथाभप सिरचा गाळ पुन्हा निीपात्रात आल्याने िुलै २०१६ मधे पुरपररजस्थती

ननमाणण झाली होती. त्यानींतर सींरक्षक ििींतीचे अींिािपत्रकावर जिल्हाधधकारी, िसींधुिग
ू ण याींचे
स्तरावर कायणवाही सुरु आहे .
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
िलयुक्त िशवार योिनेतील नदी खोलीिरणाचे तनिष
(७)

५८२७२

(२४-०८-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि

चहाहाण

(िराड दषिण) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िलयक्
ु त िववार या योिनेअींतगणत अजस्तत्वातील िसमें् नाला बाींधातील गाळ काढणे व

खोलीकरण करणे या सींििाणया दिनाींक ९ मे, २०१३ व ५ डडसेंबर, २०१४ या वासकीय
पररपत्रकात नाला खोलीकरण फक्त िस
ु ऱया व नतसऱया वगाणया िलप्वाहाींवरच (2nd and
3rd order Streams)

ेण्यात यावे असे नमूि आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िलयक्
ु त िववार या योिनेमध्ये निी खोलीकरण करताना हे ननकष पाळले
गेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िलयुक्त िववार या योिनेमध्ये खोलीकरण करण्यात आलेल्या िलप्वाहाींची
सींख्या आणण त्याींचे वगीकरण याची जिल्हावार मादहती काय आहे ?

वि.स. ३६५ (6)

प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) िलयक्
ु त िववार अिियान अींतगणत सन २०१५-१६ मध्ये वासककय व लोकसहिागातन
ू
गाळ काढणे / खोलीकरण / रींिीकरणाची एकूण १७५७९ कामे हाती

ेण्यात आली होती

त्यामधून ३०३३.५० कक.मी. लाींबीची कामे पूणण झाली आहे त.
___________

राज्यात िलयुक्त िशवार अिभयान अांतगूत होणाऱ्या िामाांचा दिाू सुधारयायासाठी िृषी
अिभयाांत्रत्रिीची श्रेणी तनमाूण िरणेबाबत.

(८)

५९२३० (२४-०८-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वासनाने िषु काळ ननवारण व िलसींधारण करण्याया हेतन
ू े सन २०१५-१६ पासन
ू
िलयुक्त िववार अिियान योिना सुरु केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या योिनेया माध्यमातून वेकडो को्ी रुपयाींया

कामाींना प्वासकीय मींिुरी िे वून अनेक कामे पूणण केलेली आहे त व अनेक कामे प्गती पथावर
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास या योिनेतील ६०% कामे कृषी भविागाकडून माती नाला बाींध, िसमें् नाला
बाींध, लूि बोल्डर, मिगे इ. कामे करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास कृषी भविागाकडे वरील कामाींचे अींिािपत्रक व सींकल्पधचत्र तयार करण्याकररता
ताींत्रत्रक दृष्या सक्षम असणाऱया कमणचारी वगण उपलब्ध नसल्यामुळे सिर अींिािपत्रक व
सींकल्पधचत्र प्त्यक्षात पाहणी खािगी यींत्रणेमाफणत केली िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, त्यामुळे सिर कामाींचा ििाण ननकृष् असल्याचे तालुका सननयींत्रण सिमत्याींना
ननिवणनास आले आहे काय,

(६) असल्यास, कामाींचा ििाण सुधारण्यासा श वासन कृषी अिियाींत्रत्रकीची श्रेणी ननमाणण
करण्याचा ननणणय

ेणार आहे काय ?

प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे अींवत: खरे आहे .
(४) व (५) हे खरे नाही.
(६) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (7)
िांक्राडी (जि.पालघर) बांधाऱ्याची िलयुक्त िशवार योिनेअांतगूत दरु
ु स्ती िरयायाबाबत
(९)

६०३६८ (२४-०८-२०१६).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कींमण ाडी (जि.पाल र) खाडीवरील बींधाऱयाींची राज्य सरकारने केंद्र सरकारया अनम
ु तीने
िलयुक्त िववार योिनेअींतगणत िरु
ु स्ती केल्यास िूगिाणतील पाण्याची पातळी वाढण्यास मित
होईल याबाबत दिनाींक ४ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननिवणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत वासनाने चौकवी केली आहे काय,

(३) असल्यास, वासन िल अिियींत्यामाफणत पाहणी करुन िलयुक्त िववार योिनेअींतगणत
िरु
ु स्तीस परवानगी िे ण्यात येणार आहे काय,

(४) असल्यास, वासन कोणती उपाययोिना आखणार आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
राष्ट्रीय आरोग्य अिभयानाचा मांिरू तनधी ववतरीत होयायास ववलांब लागत असल्याबाबत
(१०)

६४१३८ (११-०८-२०१६).

िुमारी प्रणणती िशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याया अथणसींकल्प सन २०१६-१७ मध्ये सामाजिक क्षेत्रासा श अपुरी तरतुि करण्यात
आली असून राषरीय आरोग्य अिियानामाफणत मींिूर ननधी प्ाप्त होण्यास भवलींब होत
असल्याचे ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरीय आरोग्य अिियानासा श वषणिरासा श असलेला ननधी हा वेव्या २-३
मदहन्यामध्ये प्ाप्त होतो आणण तो खचण तातडीने करावा लागत असल्याने त्याचा ििाण राखणे
अधधकाऱयाींना अत्यींत अडचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राषरीय आरोग्य अिियानाचा मींिूर ननधी त्वरीत भवतरीत करण्यासा श
वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
सन

२०१६-१७

मध्ये

सामाजिक

क्षेत्रासा श

आवश्यक

ती

तरतुि

अथणसक
ीं जल्पय

अींिािपत्रकात केलेली आहे . तसेच मींिरू ननधी भवलींबाने प्ाप्त होत नसन
ु भवहीत मि
ु तीत प्ाप्त
झालेला आहे .

(२) प्श्न उद््ावत नाही.
(३) प्श्न उद््ावत नाही.
(४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (8)
राज्यातील सवू शासिीय व तनमशासिीय िायाूलयात महहलाांसाठी
ववशेष िि उपलब्ध िरुन दे णेबाबत
(११)

६४७७८ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवण वासकीय व ननमवासकीय कायाणलयात मदहला कमणचाऱयाींसा श भववेष
कक्षाची सोय उपलब्ध नसल्याचे ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मदहलाींना कमणचाऱयाींना तात्काळ भववेष कक्ष उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
वासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०३-१०-२०१७) : (१) अींवत: खरे आहे .

(२) मींत्रालयीन स्तरावर तसेच प्वासकीय भविागाया अींतगणत असलेल्या भवभवध क्षेत्रत्रय
कायाणलयाींनी त्याींया कायाणलयातील अजस्तत्वातील िागेमध्येच मदहला कमणचाऱयाींची सींख्या
भवचारात

ेऊन, िागेया उपलब्धतेनुसार भववेष कक्षाची व्यवस्था सींबींधीत कायणकारी अिियींता,

सावणिननक बाींधकाम भविाग / स्थाननक सावणिननक बाींधकाम भविाग याींया मितीने

करावयाची आहे . त्यानुसार सवण वासकीय भविागाींना सूचना िे ण्याकरीता आवश्यक कायणवाही
करण्याबाबत सामान्य प्वासन भविागाकडून सावणिननक बाींधकाम भविागास कळभवण्यात आले
आहे .

(३) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
ववदभू सधन िसांचन वविास िायूक्रमाांतगूतचे अनद
ु ान प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१२)

६५५५९ (१६-१२-२०१६).

डॉ.सांिय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भवििण सधन िसींचन भवकास कायणमण माींतगणत सन २०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीसा श
भवििाणत राबभवण्यात आलेल्या सक्ष्
ू म िसींचनाींचे सुमारे १ लाख २७ हिार ५५० वेतकऱयाींचे २५३
को्ी ४६ लाख ३१ हिार रुपयाींचे अनि
ु ान प्लींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत वासनाने चौकवी केली आहे काय,

(३) असल्यास, या वेतकऱयाींना तातडीने अनुिानाचे वा्प करण्यासींििाणत कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (9)
िशरोळ तालुक्यात (जि.िोल्हापूर) आरोग्य तपासणीत पहहली ते बारावीपयूत िशिण घेणाऱ्या
ववद्याथ्याांमध्ये िणूदोष, डोळयाांचे वविार, त्वचारोग, रक्तिय आिार असल्याबाबत

(१३)

६६४३७ (०९-०१-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (िशरोळ) :

सन्माननीय सावूितनि

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

(१) िवरोळ तालुक्यात (जि.कोल्हापूर) आरोग्य तपासणीत पदहली ते बारावीपयणत िवक्षण
ेणाऱया

काही

भवद्यार्थयामध्ये

कणणिोष,

डोळयाींचे

भवकार,

त्वचारोग,

रक्ताक्षय आिार

असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरचे आिार पाणी व हवा प्िष
ू णामळ
ु े होत असल्याचेही ननषपन्न झाले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
िवरोळ तालुक्यातील (जि.कोल्हापरू ) येथील पदहली ते बारावीपयंत िवक्षण

ेणाऱया

भवद्यार्थयांया आरोग्य तपासणीअींती भवद्यार्थयांना खालीलप्माणे आिार असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१६ पयंत वा त्यािरम्यान आढळून आले आहे .
कणणिोष

११

डोयायाींचे भवकार

७७

त्वचारोग

०९

रक्ताक्षय

३७

(२) हे खरे नाही.
सिरचे आिार हे वैद्यकीय व इतर कारणाींमुळे होतात.

(३) ११ कणणिोष असलेल्या भवद्यार्थयांपैकी ९ भवद्यार्थयांना ग्रामीण रुग्णालयात औषधोपचार
केला व उवणरीत २ भवद्यार्थयांना पुढील तपासणीसा श जिल्हा रुग्णालयात ई.एन.्ी तज्ञाींचा
सल्ला

ेण्यासा श पा भवण्यात आलेले होते व सिर २ भवद्याथी औषधोपचारानींतर बरे झालेले

आहे त.
डोयायाींया भवकारामध्ये ७७ भवद्यार्थयाणपैकी २५ भवद्यार्थयांना जिल्हा रुग्णालयात
डोयायाींची तपासणी करुन चषमे िे ण्यात आले. ४९ भवद्यार्थयांना डोळे येण,े डोयायातन
ू पाणी
येणे या कारणाींसा श ग्रामीण रुग्णालयात औषधोपचारानींतर बरे झाले ले आहे त. उवणरीत
डोयायाींया

भवकाराचे

वस्त्रकमण येसा श पात्र

३ लािाथी

(2

squint

आणण

Retino-Blastoma)

हे

पुढील

रलेले असून त्याींची वस्त्रकमण या खािगी रुग्णालयाींमध्ये यवस्वीररत्या पूणण

करण्यात आलेली असून सद्य:जस्थतीत तीनही लािाथी बरे आहे त.

त्वचा रोग असणा-या ९ भवद्यार्थयाणवर ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये Antifungal, Skin

Treatment हे उपचार िे ण्यात आले असन
ू त्याींची तब्येत बरी आहे.

रक्तक्षय कमी असणा-या भवद्यार्थयांना FS Tablets, Multivitamin tablets,

Albendazole इत्यािी द्वारे प्ाथिमक उपचार करण्यात आलेले असून सवण भवद्याथी बरे
आहे त.

___________

वि.स. ३६५ (10)
अततसारामळ
ु े बालमत्ृ यूचे प्रमाण राज्यात ६ टक्िे असल्याबाबत
(१४)

६६४६२ (१०-०१-२०१७).

श्री.उल्हास पाटील (िशरोळ) :

सन्माननीय सावूितनि

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

(१) अनतसारामळ
ु े बालमत्ृ यच
ू े प्माण राज्यात ६ ्क्के असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान राज्य कु्ुींब कल्याण भविागाया अहवालावरुन ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत वासनाने कोणत्या प्नतबींधात्मक उपाययोिना केल्या आहे त,
(३) अद्यापपयणत कोणत्या उपाययोिना केल्या नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२)

राज्यातील

सवण

आरोग्य सींस्थाींमध्ये

अनतसारावर

उपयोगी

पडणारी

औषधे

तसेच

उपचारासा श आवश्यक असलेल्या उपचार पध्ितीचे प्ो्ोकॉल उपलब्ध आहे त.
राज्यात बालकाींमधील अनतसार कमी करण्यासा श “अनतसार ननयींत्रण पींधरवडा”
राबभवला िातो.
आय. वाय. सी. एफ. अींतगणत “मा” कायणमण मामध्ये सवण बालकाींना िन्म झाल्यापासून

एक तासाया आत स्तनपान सुरु करणे, सहा मदहन्यापयंत ननव्वळ स्तनपान िे णे यावर िर
दिला िातो.

सवण आरोग्य सींस्थामध्ये स्वेतेचे सींिेव व भपण्याया पाण्याचे ननिींतक
ु ीकरण

बाबतचे प्िसध्िी सादहत्य लावण्यात आलेले आहे.
(३) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील अांगणवाडी बालिाांच्या तपासणीबाबत
(१५)

६६९९८ (१०-०१-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(िशडी), श्री.अिमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एक लाख तीन हिार अींगणवाड्यातील ७३ लाख ६३ हिार बालकाींपक
ै ी २९
लाख १० हिार बालकाींचीच म्हणिे ४० ्क्के बालकाींचीच तपासणी पूणण झाली असून उवणररत

४४ लाख ५३ हिार बालकाींची तपासणी अद्याप बाकी असल्याची बाब सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिवणनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्करणी चौकवी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, तपासणीचे काम अपण
ू ण राहण्याची कारणे काय आहे त व सिरचे काम ककती
कालावधीत पूणण करण्यात येईल व त्यासा श कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६५ (11)
डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान राज्यातील एकूण एक लाख तीन हिार एकवे

अठ्ठावन्न अींगणवाड्यातील ७३ लाख ५२ हिार बालकाींपैकी ६५ लाख २३ हिार ५९० म्हणिेच
८९ % बालकाींची

तपासणी पण
ू ण करण्यात आलेली आहे .उवणररत बालकाींची तपासणी माचण २०१७

अखेर पूणण करण्याचे ननयोिन केलेले आहे.
(२) प्श्न उद््ावत नाही.
(३) प्श्न उद््ावत नाही.
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
धुळे जिल््याच्या आरोग्य ववभागात अल्पशा मानधनावर िाम िरणारे
िमूचारी व अधधिारी याांना सेवेत िायम िरयायाबाबत

(१६)

६७९०० (१०-०१-२०१७).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री),

श्री.अिमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.आिसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय सावूितनि

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

(१) धळ
ु े जिल््याया आरोग्य भविागात गेल्या ८ ते १० वषाणपासून अल्पवा मानधनावर काम
करणारे कमणचारी व अधधकारी याींना सेवेत कायम करण्याची मागणी राषरीय ग्रामीण आरोग्य

अिियान अधधकारी व कमणचारी याींनी उपजिल्हाधधकारी व जिल्हा आरोग्य अधधकारी याींना
ननवेिन िे ऊन केली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या मागणीया पत
ण ेसा श सींपूणण जिल््यातील सम
ू त
ु ारे ४५० कींत्रा्ी अधधकारी व
कमणचारी याींनी कायाया कफती लावन
ू कामकाि केले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्करणी वासनाने ननणणय

ेऊन येथील उपरोक्त अधधकारी व कमणचारी याींना

वासन सेवेत कायम करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) राषरीय आरोग्य अिियानाींतगणत कायणरत कींत्रा्ी मनुषयबळास कायमस्वरुपी वासन सेवेत
सामावून

ेण्याबाबत केंद्र वासनाया कोणत्याही मागणिवणक सूचना नाहीत.

(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६५ (12)
नाांदेड जिल््यातील हावरगा व वझरगा (ता.दे गलूर) येथील िोल्हापरू ी बांधारा व इब्राहहमपुर
(ता.दे गलुर) येथील लघु पाटबांधारे तलावाांना मांिुरी दे यायाबाबत

(१७)

७०४२१ (१६-१२-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जिल््यातील हावरगा व वझरगा (ता.िे गलूर) येथील कोल्हापूरी बींधारा व इब्रादहमपुर
(ता.िे गलुर) येथील ल ु पा्बींधारे तलावाींना मींिुरी िे ण्याबाबत लोकप्नतननधीींनी दिनाींक १ मे,
२०१६ रोिीया पत्रान्वये मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर िसींचन योिनाींया कामाींना मींिुरी िे ण्याबाबत वासनाने काय कायणवाही
केली आहे वा करणार आहे ,

(३) उक्त प्करणी अद्यापी मींिुरी दिली नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (२५-१०-२०१७) : (१) लोकप्तीननधीकडून अवी मागणी प्ाप्त झाल्याचे आढळून
येत नाही.

(२) नाींिेड जिल््यातील िे गलूर तालक्
ु यातील हावरगा येथील कोल्हापूरी बींधाऱयाचे काम

सन २०१० मध्ये, वझरगा येथील कोल्हापूरी बींधा-याचे काम सन १९९३ मध्ये व इब्राहीमपुर
ल ु पा्बींधारे तलावाचे काम २००४ मध्ये पुणण करण्यात आलेले आहे .
(३) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

नािशि जिल्हा पररषदे च्या लघुपाटबांधारे ववभागाला जिल्हा तनयोिन सिमतीिडून िमळालेला
तनधी िलयुक्तमध्ये वगू न झाल्याबाबत

(१८)

७०७८९

(०६-०१-२०१७).

श्री.योगेश

(बाप)ू

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािवक जिल्हा पररषिे या ल ुपा्बींधारे भविागाला जिल्हा ननयोिन सिमतीकडून सुमारे
३३ को्ीचा ननधी िे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सिरहू ननधी अद्यापही िलयक्
ु तमध्ये वगण झालेला नसल्याने जिल्हा
पररषिे या ल ुपा्बींधारे पव
ू ण आणण पजश्चम भविागाची कामे मो या प्माणात प्लींत्रबत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू ननधी िलयुक्तमध्ये वगण न होण्याची कारणे काय आहे त व सिर ननधी
तातडीने वगण करण्याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
जिल्हा ननयोिन सिमतीने र.४२.०४ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करन दिला आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
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माहीम इांडस्रीयल इस्टे ट (मुांबई) िशिण सांस्थेिडून ववद्याथ्याांची फसवणूि होत असल्याबाबत
(१९) ७१५२९ (१६-१२-२०१६).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय वैद्यिीय िशिण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माहीम इींडस्रीयल इस््े ् (मब
ींु ई) येथील महाराषर पेरामेडीकल सींस्थेत बदहगणत िवक्षणाया
माध्यमातून प्त्येक भवद्यार्थयांकडून वषाणला ६० हिार रुपये फी
सींस्था

ियपूरया

एन

आय

एम

एस

वी

सींबींधधत

ेवून प्वेव दिला िातो व ही

असतानाही

वुल्काची

महाभवद्यालयामाफणत दिली िात असल्याची तमण ार भवद्यार्थयांनी जिल्हाधधका-यांकडे

पावती

केल्याचे

दिनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननिवणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच उक्त भवद्यार्थयांना परीक्षा िे ण्यासा श स्वखचाणने ियपरू ला िाण्यास साींगण्यात येते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वासनाने फसवणक
ू झालेल्या भवद्यार्थयांना न्याय िे ण्यासा श कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२५-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
भवद्यापी ाने परीक्षेसा श ियपूर हे केंद्र

े वले होते.

(३) प्स्तत
ु भवषयी सहसींचालक, तींत्रिवक्षण भविागीय कायाणलय, मींब
ु ई याींचेमाफणत चौकवी
करण्यात आली आहे. सिर चौकवी अहवालानुसार सींस्थेत प्वेव

ेतलेल्या भवद्यार्थयांची

फसवणूक झालेली दिसून येत नाही.
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

राष्ट्रीय अांधत्व तनयांत्रण िायूक्रमाांतगूत प्रत्येि जिल््यात भरती िेलेल्या
िांत्राटी डेटा ऑपरे टर व लेखापाल याांचे पगार िमी िेल्याबाबत
(२०)

७१७५१ (०१-०१-२०१७).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय सावूितनि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय अींधत्व ननयींत्रण कायणमण माींतगणत, राज्यातील प्त्येक जिल््याींत कींत्रा्ी डा्ा एन्री
ऑपरे ्र तथा लेखपाल हे पि सन २०११ साली िरले आहे. या कींत्रा्ी कमणचाऱयाींचे मानधनात
वाढत्या महागाई ित्यात वाढ करण्याऐविी त्याींचे पगार १२ हिार रुपयाींवरुन फक्त ९ हिार
करण्याींत आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अींधत्व ननयींत्रण कायणमण माींत िरण्यात आलेले पि हे डा्ा ऑपरे ्र व लेखापाल
असे िोन्ही असुन, िोन पिे एकत्र करुन या कमणचाऱयाींकडून अनतररक्त कामे करुन
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?

ेतली िात
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डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे अींवत: खरे आहे.
सन २०१५-१६ या केंद्र वासनाकडून प्ाप्त कृती आराखड्या नस
ु ार राषरीय अींधत्व ननयींत्रण
कायणमण माींतगणत, राज्यातील प्त्येक जिल््याींत कींत्रा्ी डा्ा एन््ी आँपरे ्र तथा लेखापाल याींना
एकत्रत्रत मानधन रु.८८००/- करण्यात आले आहे.
(२) हे खरे नाही.
(३) सिर पिास पुवी प्माणेच मानधन िमळावे यासा श केंद्र वासनास प्स्ताव सािर करण्यात
आला आहे .

(४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
आशा विूर शाळाांमध्ये मध्यान्ह भोिन बनववणारे िमूचारी व गट्प्प्रवतूि
िमूचारी याांना मानधन दे यायाबाबत
(२१)

७१९२२ (०५-०१-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय सावूितनि

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

(१) ग्रामीण िागात आरोग्याया व िवक्षणाया सेवा िे णाऱया आवा वकणर वाळाींमध्ये मध्यान्ह
िोिन बनभवणारे कमणचारी व ग्प्वतणक कमणचारी याींना वासनाकडून कोणत्याही प्कारचे
मानधन दिले िात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कमणचारी ग्रामीण िागात आरोग्याया सेवा िे णाऱया आवा वकणर
ननवडणुकीत ननवडून आल्यास त्याींयाकडून एका पिाचा रािीनामा

ेतला िात आहे , हे ही

खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर कमणचाऱयाींना मानधन िे ण्याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
राषरीय आरोग्य अिियानाींतगणत राज्यात आवा स्वयींसेभवका योिनेची अमींलबिावणी
सुरु

असून

ग्प्वतणकाींना

केंद्र

वासनाने

कामावर

प्कल्प

आधारीत

अमींलबिावणी

मोबिला

मींिूर

आराखड्यात
केलेला

आवा

असल्यामुळे

स्वयींसेभवका
केंद्र

व

वासनाया

मींिूरीनुसार आवा स्वयींसेभवका व ग्प्वतणकाींना कामावर आधारीत मोबिला अिा करण्यात येत
आहे .

(२) हे अींवत: खरे आहे .
(३) प्श्न उद््ावत नाही
(४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
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अिोला येथे एन.आर.एच.एम च्या िांत्राटी िमूचाऱ्याांच्या मागयायाांबाबत
(२२)

७२५२४

(१६-०१-२०१७).

श्री.गोवधून

शमाू (अिोला

पजश्चम) :

सन्माननीय

सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला येथे एन.आर.एच.एम या कींत्रा्ी कमणचाऱयाींनी दिनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी
जिल्हाधधकारी कायाणलयासमोर तसेच राज्यात धरणे आींिोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर कमणचाऱयाींनी तब्बल १५ वषाणपासून कींत्रा्ी पध्ितीने काम करणाऱया
कमणचाऱयाींना ननयिमत सेवेत समावेव करण्याबाबत व सेवेत समावेव करे पयंत समान वेतन
समान काम िे ण्याबाबत जिल्हाधधकाऱयाींना ननवेिन दिले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर कमणचाऱयाींनी त्याींया मागणीसा श दिनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी
मुींबईत मोचाण काढण्याचा ननणणय

ेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर कींत्रा्ी कमणचाऱयाींया मागण्या मान्य करण्याबाबत वासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे आहे .
(४) राषरीय आरोग्य अिियानाींतगणत कायणरत कींत्रा्ी मनषु यबळास कायमस्वरुपी वासन सेवेस
सामावून

ेण्याबाबत केंद्र वासनाया कोणत्याही मागणिवणक सूचना नाहीत.

(५) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अिभयानातील िांत्राटी िमूचाऱ्याांबाबत
(२३)

७३३९३ (११-०१-२०१७).

श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापरू उत्तर) :

सन्माननीय

सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वहरी व ग्रामीण िागातील प्त्येक वस्तीवर सक्षम आरोग्य सेवा िमळावी याकररता राषरीय
ग्रामीण आरोग्य अिियाींनातील कींत्रा्ी कमणचाऱयाींची मुित माहे माचण, २०१७ मध्ये सींपत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे कोल्हापूर जिल््यातील ३० हिार तर राज्यातील ७१ हिार कमणचारी
बेरोिगार योिना होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत वासनाने ननणणय

ेतला आहे , त्याींचे स्वरुप काय आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०५-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
ज्याअथी केंद्र वासनाने सन २०१७-१८ चा प्कल्प अींमलबिावणी आराखडा सािर
करणेबाबत कळभवले आहे त्याअथी सिरचा प्कल्प माचण, २०१७ मध्ये सींपणार नाही.
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(२) प्श्न उद््ावत नाही.
(३) प्श्न उद््ावत नाही
(४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील अांगणवाडी िमूचाऱ्याांच्या ववववध मागयायाांबाबत.
(२४)

७५८१९ (१९-०४-२०१७).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावळ), श्री.उदे िसांग पाडवी (शहादा),

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अिमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अिमत

ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.गोवधून शमाू (अिोला पजश्चम), श्रीमती मतनषा चौधरी
(दहहसर), डॉ.भारती लहाहे िर (वसोवा), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ू , श्रीमती सीमाताई हहरे

(नािशि पजश्चम), श्रीमती दे वयानी फराांदे (नािशि मध्य), श्री.हररष वपांपळे (मुततूिापूर),
श्री.रािु तोडसाम (अणी), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय महहला व बालवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींगणवाडी कमणचाऱयाींया मानधनात वाढ करुन त्याींना सेवासमाप्ती लाि
योिनेचा फायिा सेवेया प्माणात द्यावा आणण भवभवध मागण्याींसा श राज्य अींगणवाडी
कमणचारी कृती सिमतीया वतीने दहवाळी अधधवेवनात नागपूर येथे मोचाणचे आयोिन करुन
वासनास त्याींया मागण्याींचे ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननवेिनाया अनष
ु ींगाने अींगणवाडी कमणचाऱयाींया मागण्यासींििाणत वासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१२-०९-२०१७) : (१) होय.

(२) एकाजत्मक बाल भवकास सेवा योिना ही केंद्र पुरस्कृत योिना असून केंद्र वासनाकडून
सेभवकाींना लागू केलेले सवण लाि िे ण्यात येत आहे त. सेभवकाींया राज्य मानधनात वाढ
करण्याचे तसेच सेवासमाप्ती नींतर भवमा योिनेतींगत
ण िे ण्यात येणाऱया एकरकमी लाि योिनेत
बिल करण्याचा प्स्ताव भवचाराधीन आहे .
(३) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

मौिे येळवी (ता.ित, जि.साांगली) गावाांमध्ये िलयुक्त िशवार योिनेअांतगूतचे अनुदान
िसमेंट बांधारा न बाांधताच अनुदान खची िेल्याबाबत

(२५)

७५८३२ (१९-०४-२०१७).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पव
ु
ू )ू :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे येळवी (ता.ित, जि.साींगली) गावामध्ये िलयुक्त िववार योिने अींतगणत कृषी
भविागाने िसमें् बींधारा न बाींधताच ७ लाख रुपयाचे अनुिान खची केल्याचे माहे िानेवारी
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (17)
(२) असल्यास, सिरचे काम दिनाींक १९ ऑक््ोंबर ते १५ डडसेंबर, २०१६ या कालावधीत पूणण
झाल्याचे मापन पुजस्तका करा. ३२८० मधील पान मण . १ ते ७ वर नोंिीत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्करणाची चौकवी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकवीमध्ये िोषी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची काय कारणे आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय.
उपभविागीय कृभष अधधकारी, ित याचींमाफणत प्स्तुत प्करणाची चौकवी करण्यात

आली असन
ू चौकवी अहवालानस
ू ार सिर कामात कोणताही भ्रष्ाचार आढळून आलेला नाही.
(४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
पण
ु े जिल्हा पररषदे ने दष्ट्ु िाळग्रस्त गावाांमध्ये िायमस्वरुपी उपाययोिना िरयायासाठी
िलसांधारणाच्या िामाांसाठी तनधीची तरतूद िरणेबाबत.

(२६)

७५९३० (१५-०४-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्हा पररषिे ने िषु काळग्रस्त गावाींमध्ये कायमस्वरुपी उपाययोिना करण्यासा श
िलसींधारणाची कामे हाती

ेतली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान

ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कामाींतगणत १३ तालुक्याींमध्ये ६५ को्ी ४७ लाखाींची ३४२ कामे करण्यात
येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वासनाने सिर कामाींसा श ननधीची तरतूि करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) पण
ु े जिल्हयात ेो्े पा्बींधारे भविाग जि.प.पण
ु े भविागाद्वारे िलयक्
ु त िववार
अिियान सन २०१५-१६ मध्ये ननवडलेल्या २०० गावाींमध्ये ३३२ कामाींचा रु. ३६.७६ को्ीचा
रक्कमेचा आराखडा तयार करण्यात आलेला होता व त्यापैकी दिनाींक ३१ िुलै, २०१७ अखेर
३३० कामे पूणण व २ कामे प्गतीत आहे त त्यावर रु. ३४.३७ को्ी ननधी खचण करण्यात आलेला
आहे .

वि.स. ३६५ (18)
तसेच सन २०१६-१७ मध्ये ेो्े पा्बींधारे भविाग जि.प.पण
ु े भविागाद्वारे ननवडलेल्या

१९० गावाींमध्ये ४८० कामाींचा रु. ७७.६६ को्ी रक्कमेचा आराखडा तयार करण्यात आला होता
व त्यापैकी ३१ िल
ु ,ै २०१७ अखेर ४२

कामे पूणण व ७४ प्गतीत आहे त त्यावर रु. ५.६४ को्ी

खचण करण्यात आलेला आहे. सिर कामाींसा श लागणारा ननधी जिल्हा ननयोिन सिमती (भववेष

ननधी) व जि.प.ननधी तसेच िलयुक्त िववार अिियान लेखािवषण ४४०२ २६८१ माफणत उपलब्ध
करन िे ण्यात आला आहे .
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जिल्हयासह रत्नाधगरी आणण िसांधुदग
ु ू जिल्हयातील रुग्णाांच्या वा्त्या सांख्येमळ
ु े
छत्रपती प्रिमलारािे रुग्णालयावर (जि.िोल्हापूर) ताण पडत असल्याबाबत
(२७)

७६६८४ (१५-०४-२०१७).

उत्तर) :

श्री.सांिय पोतनीस (ििलना), श्री.रािेश िीरसागर (िोल्हापूर

सन्माननीय वैद्यिीय िशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल्हयासह रत्नाधगरी आणण िसींधुिग
ु ण जिल्हयातील रुग्णाींया वाढत्या सींख्येमुळे
ेत्रपती प्िमलारािे रुग्णालयावर (जि.कोल्हापूर) मो ा ताण पडत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात अपुऱया सुवेधम
े ुळे रुग्णालयाची ियनीय अवस्था झाली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रुग्णालयाची वासनाने पाहणी केली आहे काय,
(४) असल्यास, तिनुसार या रुग्णालयात तात्काळ सोयी-सुभवधा पुरभवण्याबाबत वासन स्तरावर
काय कायणवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त,?
श्री. धगरीष महािन (०९-१०-२०१७) : (१) होय, हे अींवत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. ेत्रपती प्िमलारािे सवोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या रुग्णालयात रुग्णाींना
आवश्यक सवण सोयी सुभवधा पुरभवण्यात येतात.
(३), (४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

आांबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील मांचर व घोडेगाांव ग्रामीण रुग्णालयाांतील
औषधाांच्या तट
ु वडयाबाबत

(२८)

७६८९७

(१८-०४-२०१७).

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव) :

सन्माननीय

सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबेगाव (जि.पुणे) तालुक्यातील मींचर व

ोडेगाींव ग्रामीण रुग्णालयाींमध्ये वासनाकडून

गेल्या २ वषाणपासन
ू औषध परु व ा होत नसल्याने रुग्णाींना बाहेरुन औषधे भवकत आणावी

लागत आहे त व यासींििाणत स्थाननक लोकप्नतननधीींनी दिनाींक ५ िानेवारी, २०१७ रोिी
मा.सावणिननक आरोग्य व कु्ुींब कल्याण मींत्रयाींकडे ननवेिन दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींचर व

ोडेगाींव ग्रामीण रुग्णालयाया वैद्यकीय अधधक्षकाींनी सावणिननक

आरोग्य भविाग तसेच जिल्हा आरोग्य प्वासनाला वारीं वार लेखी कळवूनही कोणतीच कायणवाही
केली नाही, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (19)
(३) असल्यास, रुग्णाींलयाींना औषधे पुरभवण्याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) स्थाननक स्तरावर औषधे व सादहत्यसामग्री उपलब्ध करुन िे ण्यासा श उपजिल्हा
रुग्णालय, मींचर व ग्रामीण रुग्णालय,

ोडेगाींव याींना सन २०१६-१७ या आधथणक वषाणत अनुिान

भवतरीत करण्यात आले होते. त्यानस
ु ार उपजिल्हा रुग्णालय, मींचर व ग्रामीण रुग्णालय,
ोडेगाींव येथे स्थाननक स्तरावर औषधे खरे िी करण्यात आली आहेत.

सिर रुग्णालयाींमध्ये अत्यावश्यक औषधीींचा सा ा पुरेवा प्माणात उपलब्ध असून

िी औषधे औषधी िाींडारात उपलब्ध नाहीत, अवी औषधे स्थाननक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या
अनुिानातून खरे िी करुन रुग्णाींना उपलब्ध करुन दिली िातात.
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

नाांदरु ा (जि.बुल्ाणा) तालुक्यातील ज्ञानगांगा, ववश्वगांगा, िेदार व िमळिा नदयाांच्या
बांधाऱ्याांची झालेली दरु वस्था

(२९)

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

७७११२ (१७-०४-२०१७).

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

नाींिरु ा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील ज्ञानगींगा, भवश्वगींगा, केिार व कमळिा या प्मख
ु

नियाींवर वेगवेगळे बींधारे बाींधण्यात आले असून सिरहू बींधाऱयाची िरु वस्था झाल्याचे माहे
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, नाींिरु ा तालक्
ु यात सन २०१४-१५ मध्ये िलयक्
ु त िववार योिनेअींतगणत नऊ

तर सन २०१५-१६ मध्ये १८ गावाींची ननवड करण्यात आली असून या सवण बींधाऱयाींया
िरु
ु स्तीसा श ननधी उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े बींधाऱयाींतील पाणी वाहून गेल्याने वेतकऱयाींची
पाण्याअिावी गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) नारखेड गाव िलयक्
ु त िववार अिियान सन २०१६-१७ मध्ये समाभवष् असून

त्यानष
ु ींगाने बींधारा िर
ु स्तीया कामाची ई ननभविा कायणवाही प्गतीपथावर आहे . तसेच ्ाकरखेड
गावाचा िलयुक्त िववार अिियान सन २०१७-१८ मध्ये समावेव असून सिरील बींधाऱयाया
िर
ु स्तीचे अींिािपत्रक तयार करणे प्गतीपथावर आहे .
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

वि.स. ३६५ (20)
शासिीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे औषध िमळत नसल्याबाबत
(३०)

७७९७५ (१८-०४-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

वैद्यिीय िशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वासकीय महाभवद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथील क्षयरोगाया भविागात रुग्णाींना
ननयिमत औषध िमळत नसल्याची बाब ननिवणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या द काणी या भविागाचे औषध भवतरण केंद्र नसन
ू आरोग्य भविाग सेवा िे त
असल्याची बाब ननिवणनास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०९-१०-२०१७) : (१) हे अींवत: खरे आहे . तथाभप, एभप्ल, २०१७ पासून
रुग्णाींना ननयिमतपणे औषधे पुरव ा करण्यात येत आहे.

(२) क्षयरोग भविागात क्षयरोग रुग्णाींकररता क्षयरोगावरील औषधीचा परु व ा सावणिननक
आरोग्य भविागाकडून करण्यात येतो.

(३) सावणिननक आरोग्य भविागाद्वारे एभप्ल, २०१७ पासून ननयिमत औषधे पुरव ा सुरु आहे.
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर शहरातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रूग्णालयाच्या रामा िेअर सेंटरमध्ये
रूग्णाांच्या नातेवाईिाांिरीता प्रततिालय व स्वच्छतागह
ृ ाची सोय उपलब्ध नसल्याबाबत

(३१)

७८५६५ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

वैद्यिीय िशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू वहरातील वासकीय वैद्यकीय महाभवद्यालय व रग्णालयाया रामा केअर
सें्रमध्ये

रग्णाींया

नातेवाईकाींकरीता

प्नतक्षालय

व

स्वेतागह
ृ ाची

सोय

उपलब्ध

नसल्याबाबतची बाब माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या अद्ययावत रामा केअर सें्रमध्ये अप ातात गींिीर िखमी झालेल्या
रग्णाींची सींख्या वाढली असन
त्यासोबतच येणा-या नातेवाईकाींया सींख्येत सध्
ु
ु िा वाढ
झाल्यामुळे त्याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रामा केअर सें्रमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेली रग्णाींची सींख्या लक्षात
ेता त्याींया नातेवाईकाींकरीता अद्यापपयणत प्नतक्षालय व स्वेताचहाची सोय उपलब्ध करन
िे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, रामा केअर सें्रमध्ये रग्णाींया नातेवाईकाींची होणारी गैरसोय ्ाळण्याकरीता
त्याींयाकरीता प्नतक्षालय व स्वेतागह
ृ ाची ननिमणती करण्याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, न िे ण्याची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ३६५ (21)

श्री. धगरीष महािन (०९-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) वासकीय वैद्यकीय महाभवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या पररसरात प्नतक्षालय
व स्वेतागह
ृ ाची सोय उपलब्ध असल्याने व रॉमा केअर सें्र हे वासकीय वैद्यकीय

महाभवद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या पररसरातच आहे तसेच रॉमा केअर सें्रया िवळच
३ धमणवाळा उपलब्ध असून या धमणवाळाींमध्ये रॉमा केअर सें्र मध्ये येणाऱया रुग्णाींया
नातेवाईकाींना

राहण्याकरीता

प्थम

प्ाधान्य

िे ण्यात

येत

असल्याने

तेथील

रुग्णाींया

नातेवाईकाींकररता स्वतींत्र सभु वधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता नाही.
(५) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
िसन्नर (जि.नािशि) तालुक्यातील िलसांधारणाच्या िामाांची चौिशी िरणेबाबत
(३२)

७८६४४ (१७-०४-२०१७).

श्री.रािाभाऊ (पराग) वािे (िसन्नर) :

सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िसन्नर (जि.नािवक) तालुक्यात पिणन्यवषृ ्ीमुळे नुकसान झालेल्या ननकृष् ििाणया
िलसींधारण कामाची तातडीने चौकवी करण्यात येऊन सींबींधधत
कामाची िरु
ु स्ती करन

े केिाराींमाफणत सिरया

ेणेबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्नतननधीींनी जिल्हाधधकारी याींचेकडे

दिनाींक ७ सप््े बर २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी पत्राद्वारे केली आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, उक्त मागणीया अनुषींगाने वासनामाफणत कोणती कायणवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा.

राम िशांदे

(०१-११-२०१७)

: (१)

मा.लोकप्नतननधीींनी

दि.१९/८/२०१६ रोिी

मा.मींत्री

(िलसींधारण) याींचेकडे िसन्नर भवधानसिा मतिार सीं ात अनतवषृ ्ीमुळे नक
ु सान झालेल्या
िलसींधारणाया कामाया िर
ु स्तीबाबत मागणी केलेली आहे.

(२) िर
ु स्ती प्स्ताभवत करण्यात आलेल्या बींधाऱयाींपैकी मौिे कींु िे वाडी, मौिे पास्ते व मौिे

सावतामाळी नगर या ०३ बींधाऱयाींचे िर
ु स्तीचे काम पण
ू ण करण्यात आले आहे. मौिे पा्भपींप्ी व
मौिे सुळेवाडी या बींधाऱयाची िर
ु स्ती करणेबाबत सींबींधधत
आहे त.

(३) प्श्न उद््ावत नाही.

े केिारास सुचना िे ण्यात आल्या

___________

सावनेर, िळमेश्वर (जि.नागपूर) तालुक्यातील िल िशवार योिनेतील
िामािररता तनधी िमळयायाबाबत

(३३)

७९४२७ (१७-०४-२०१७).

श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अमर िाळे (आवी) : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-

वि.स. ३६५ (22)
(१) सावनेर व कळमेश्वर (जि.नागपूर) तालुक्यातील १८० कामे िलिववार योिनेतींगत
ण सुर
करण्यात आले असून त्यातील ३७५ कामे प्स्ताभवत करण्यात आली असून या कामाकररता
िवळपास २४ को्ी रुपयाया ननधीची आवश्यकता असल्याचा प्स्ताव तालुका कृषी अधधकारी,

सावनेर याींनी जिल्हा अधधक्षक कृषी अधधकारी, नागपरू याींयाकडे पा भवला असताींनाही
अद्यापही सिर कामाींना ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आली नसल्याची मादहती दिनाींक ३१
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सावनेर व कळमेश्वर तालूक्यात िलिववार योिनेतग
ीं त
ण सुर असलेले सवण कामे
ननधीअिावी बींि पडलेली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त कामाकररता २४ को्ी ननधी िमळण्याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
िळमनरु ी (जि.हहांगोली) तालक्
ु यात िलयक्
ु त िशवार योिनेंतगूतच्या
तनधी अखधचूत राहहल्याबाबत

(३४)

८१६८९ (१८-०४-२०१७).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनुरी (जि.दहींगोली) तालुक्यात िलयुक्त िववार योिनेंतगणत को्यवधी रुपयाींचा

आराखडा तयार करुन १६ गावाींमध्ये अियापपयंत कामे सरु
ु न झाल्याने एक ते सव्वा को्ी
रुपये अखधचणत राहील्याची बाब माहे िानेवारी, २०१७ या िस
ु -या सप्ताहात ननिवणनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्करणी िबाबिार असणाऱया सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
कळमनुरी तालुक्यात िलयुक्त िववार अिियान सन २०१६-१७ मध्ये दि.२२/९/२०१७

अखेर जिल्हास्तरीय सिमतीने मान्यता दिलेल्या ५६२ कामाींपक
ै ी ३०३ कामे पण
ू ण करण्यात आली

असून १६६ कामे प्गतीपथावर आहे त. प्स्तुत कामाींवर आतापयंत र.५११.२६ लक्ष ननधी खचण
करण्यात आला आहे .

(२) व (३) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (23)
मौिे गुडी, वाटोद व एिलारा (ता.मानोरा, जि.वािशम) आदी गावाांच्या शेत िशवारात िलयुक्त
िशवार अिभयानाांतगूत मागील वषी सुरु िरयायात आलेली िामे अपण
ू ाूवस्थेत असल्याबाबत

(३५)

८१९०५ (१८-०४-२०१७).

श्री.रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे गुडी, वा्ोि व एकलारा (ता.मानोरा, जि.वािवम) आिी गावाींया वेत िववारात

िलयुक्त िववार अिियानाींतगणत मागील वषी सुरु करण्यात आलेली कामे अपूणाणवस्थेत
असल्याची बाब नुकतीच ननिवणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर कामाींची चौकवी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकवीनस
ु ार िलयक्
ु त िववाराची कामे अपण
ू ाणवस्थेत

े वण्याची कारणे काय

आहे त,

(४) असल्यास, या प्करणी काम करण्यास दिरीं गाई करणा-या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारण काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
िलयुक्त िववार अिियानाींगत
ण मौिे गुडी, वा्ोि व एकलारा या गावाींत कृभष

भविागामाफणत २ कामे, िुिल सवेक्षण व भवकास यींत्रणा ३६ व िलसींधारण भविाग ६ कामे
पण
ू ण करण्यात आली आहे त. सिरील गावात िलयक्
ु त िववार अिियानाींतगणत मागील वषी हाती
ेण्यात आलेली सवण कामे पूणण करण्यात आली आहे त.

(२), (३), (४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
िळमोडी (ता.खेड, जि.पण
ु े) धरणातून आहदवासी गावाांना उपसा िसांचन योिनेद्वारे
पाणी पुरवठा िरणेबाबत

(३६)

८३९२७ (२०-०४-२०१७).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िीमा निीची उपनिी आरळा या निीवरील कळमोडी धरणातन
ू खेड (जि.पुणे) तालुक्यातील
आदिवासी गावाींना उपसा िसींचन योिनेद्वारे पाणी परु व ा करण्याचा प्स्ताव माहे िानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान सािर झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्स्तावाया अनुषींगाने वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (१२-१०-२०१७) : (१) होय, कायणकारी अिियींता, िामा आसखेड धरण भविाग,पुणे
याींचे अखत्यारीतील आरळा कळमोडी मध्यम प्कल्पाींतगणत िीमावींकर आदिवासी उपसा िसींचन
योिना, ता.खेड, जि.पुणे ही योिना कायणकारी अिियींता, ल ु िसींचन (िलसींधारण) भविाग,

वि.स. ३६५ (24)
पुणे याींचेकडे हस्ताींतरीत करण्यात यावी अवा सूचना मा.राज्यमींत्री (िलसींपिा व िलसींधारण)

याींचे िालनात दि.२३/९/२०१५ रािी झालेल्या बै कीत िे ण्यात आल्या. त्याअनुषींगाने एकलहरे व
कुडे या उपसा िसींचन योिना या िलसींधारण भविागाकडे हस्ताींतरीत केल्या. सिर िोन्ही

गावाींसा श िोन स्वींतत्र उपसा िसींचन योिनाींचे प्ारुप प्कल्प दिनाींक २०/७/२०१६ रोिी वासनास
सािर करण्यात आला.
(२) वासन पत्र दिनाींक ३१/८/२०१६ अन्वये

उपजस्थत केलेल्या प्स्तावातील त्रु्ीींची पुतत
ण ा

करण्याची कायणवाही कायणकारी अिियींता, ल ु िसींचन (िलसींधारण) भविाग, पुणे याींचेकडे सुरु
आहे .

(३) िलसींपिा भविागाचा वासन ननणणय दि.२१/११/२००२ नुसार धरणाया िलावयातुन
प्कल्पीय िसींचन क्षेत्राया ६ ्क्के पयंत उपसा िसींचनासा श असलेल्या मयाणिीत क्षेत्रातुन सिर
प्कल्प

असल्याने

त्याकरीता

िलसींपिा

भविागाकडुन

करण्यात

येणाऱया

उपसा

िसींचनाबरोबरच िोन्ही योिनाींचे क्षेत्र त्यामध्ये समाभवष् आहे ककीं वा कसे याबाबतचा खुलासा
िलसींपिा भविागाकडून प्ाप्त करुन

ेण्याची कायणवाही प्गतीत आहे .
___________

मौिे िेसनांद (ता.हवेली, जि.पुणे) येथील बाांधिाम हायावसातयिाांिडून
वनसांपदा नष्ट्ट िरयायात येत असल्याबाबत

(३७)

८५१९५ (११-०८-२०१७).

श्री.िभमराव तापिीर (खडिवासला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौिे केसनींि (ता.हवेली, जि.पुणे)

येथील ग् नीं. ५९

व

सन्माननीय वने मांत्री
६० मध्ये बाींधकाम

व्यावसानयकाकडून मोठ्याप्माणात वनसींपिा नष् करण्यात येत असल्याची बाब माहे िून,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याच बाींधकाम व्यावसानयकावर याच द काणी पूवी ३० झाडे बेकायिा
तोडल्याप्करणी वन भविागाकडून वन गुन्हा नोंिभवण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

बाींधकामासा श

वनसींपिा

नष्

करण्यात

येत

असताींना

वासनस्तरावर

सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) मौिे-केसनींि (ता.हवेली, जि.पुणे)
येथील ग् नीं.५९ व ६० हे खािगी मालकीचे असून, महाराषर वक्ष
ृ तोड अधधननयम, १९६४
अींतगणत

सिर ग्ातील वक्ष
ृ ाींची तोड करण्यास वन भविागाने परवानगी दिलेली नाही. तथाभप,

सिर क्षेत्राया चारही बािूस वनक्षेत्र आहे . सिर क्षेत्रात िाण्यासा श रस्ता, भवद्युत लाईन व
पाण्याची लाईन ्ाकणेकरीता वन (सींवधणन) अधधननयम, १९८० अींतगणत ०.६८ हे क््र वनक्षेत्र
वळतीकरणास केंद्र वासनाने दिनाींक २३/०८/२००५ रोिीया पत्रान्वये मान्यता दिली आहे . सिर
मान्यता दिलेल्या ३ मी्र रस्त्याऐविी ६ मी्र रुीं िीचा रस्ता करण्यासा श अनतररक्त ०.७२
हे क््र वनक्षेत्र वळतीकरणाचा प्स्ताव केंद्र वासनास दिनाींक ०२/१२/२०१६ रोिीया पत्रान्वये

वि.स. ३६५ (25)
सािर करण्यात आला आहे . केंद्र वासनाने सिर प्स्तावासींबींधी दिनाींक २०/१२/२०१६ रोिीया
पत्रान्वये उपजस्थत केलेल्या त्रु्ीींची पूतत
ण ा अद्याप प्कल्प यींत्रणेने केलेली नाही.

मौिे-केसनींि, फॉरे स्् ग् मण .१०३ मध्ये अजस्तत्वात असलेल्या रस्त्याया बािूस

अनधधकृत मरु
ु म/ खोिाई केल्याचे ननिवणनास आल्यानींतर वन भविागाने सींबींधधत पोकलेन,

िेसीबी मवीन, डींपर इ. िप्त करुन सींबींधधताींभवरुद्ध वनगुन्हे नोंिभवले आहे त. सिर प्करणी
मा.िे.एफ.एम.सी., पुणे याींया न्यायालयात फौििारी िावा मण .१६७९३/२०१७, १६७९४/२०१७ व
१६७९५/२०१७ असे एकूण तीन िावे िाखल केले असून सिर प्करण न्यायप्भवष् आहे .
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
पनवेल (जि.रायगड) येथील रक्तपे्यामध्ये रक्ताची टां चाई तनमाूण झाल्याबाबत
(३८)

८७०३३ (१२-०८-२०१७).

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),

श्री.शिशिाांत िशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफू बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर) : सन्माननीय
सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनवेल (जि.रायगड) येथील रक्तपेढयामध्ये रक्ताची ्ीं चाई ननमाणण झाल्याचे माहे मे,
२०१७ या पदहल्या सप्ताहात ननिवणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

रक्ताया

्ीं चाईमुळे

रुग्णाींया

नातेवाईकाींना

इतरत्र

रक्त

आणण्यासा श प्यत्न करावे लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

पेढयातून

(३) असल्यास, याबाबत वासनामाफणत चौकवी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकवीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार वासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
उन्हाळयात मे व िून मदहन्यात रक्त सींकलनाचे प्माण इतर मदहन्यापेक्षा कमी

होते. परीं तु रक्ताची ्ीं चाई ननमाणण झालेली नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) वासनाने चौकवी केली असता, पनवेल (जि.रायगड) येथे १) एम.िी.एम. रक्तपेढी,
कामो े , पनवेल २) श्रीसाई रक्तपेढी, पनवेल ३) डॉ.बी.व्ही.िलमये रक्तपेढी, पनवेल या
धमाणिाय सींस्था सींचािलत रक्तपेढयामध्ये मे, मदहन्यात अनुमण मे २२८ युनन्, ५२ युनन् व
११७ यनु न् इतके रक्त सींकलन झाले आहे .

(४) राज्य रक्त सींमण मण पररषि, मुींबई तसेच जिल्हा वल्य धचककत्सक, रायगड-अिलबाग
याींचेकडे रक्ताची ्ीं चाई ननमाणण झाल्याबाबत कोणतीही तमण ार प्ाप्त झालेली नाही.
(५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (26)
तीन वषाूत ५० िोटी वि
ृ रोपण व सांगोपनाचा िायूक्रम
लोिसहभागाद्वारे राबववयायाचा सांिल्प

(३९)

८७६८८ (१८-०८-२०१७).

श्रीमती अिमता चहाहाण (भोिर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य वासन व वन भविागाने पुढील तीन वषाणत ५० को्ी वक्ष
ृ रोपण व सींगोपनाचा

कायणमण म लोकसहिागाद्वारे राबभवण्याचा सींकल्प केला असून त्यासा श दिनाींक ३१ माचणपयंत
हररत सेनेया एक को्ी सिस्य नोंिणीचे उदीतीष
भविाग अपयवी
खरे आहे काय,

े वले होते, मात्र ते पूणण करण्यास वन

रल्याचे दिनाींक १८ एभप्ल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननिवणनास आले, हे

(२) असल्यास, सद्यजस्थतीत दिनाींक १५ एभप्लपयंत केवळ २२ लाख सिस्याींचीच नोंिणी
झाल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उपरोक्त प्करणी

सींकेतस्थळावर नोंिणी करण्याची प्कमण या अडचणीची

असल्याने नोंिणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, िागनतक तापमानातील वाढ आणण ऋतुबिल या पाश्वणिूमीवर राज्यातील
वनक्षेत्र १९ ्क्क्याींवरुन ३३ ्क्क्यापयंत वाढभवण्याकरीता वक्ष
ृ रोपण लागवडीस िास्तीत िास्त
िर िे ण्याबाबत वासनाने आकृनतबींध आराखडा तयार केला आहे काय,
(५) नसल्यास, त्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

हररतसेनेया सींकेतस्थळावर सिस्य नोंिणी प्कमण या करताना बऱयाच प्माणात

अडचणी येत होत्या. परीं तू

सिर नोंिणी प्कमण येत वेळोवेळी सुधारणा करुन येणाऱया अडचणी

िरू करुन सिस्य नोंिणी प्कमण या प्गतीपथावर आहे. माहे ऑगस्् २०१७ अखेर ३१,६७,३९०
इतकी सिस्य नोंिणी झालेली आहे .
(४) होय.
(५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
भांडारा जिल््यात पाणी अडवा पाणी जिरवा या सांिल्पनेतून िेलेली
िामे तनिृष्ट्ट दिाूची झाल्याबाबत

(४०)

८९८९० (११-०८-२०१७).

श्री.वविय रहाांगडाले (ततरोडा), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िींडारा जिल््यात वासनाने िसींचनाची सोय उपलब्ध होण्याकरीता पाणी अडवा पाणी जिरवा
या सींकल्पनेतन
ू वनराई बींधारे , िसमें् बींधारे , वेततळी, इत्यािी कामे करण्याींत येत असून

सिर कामे ननकृष् ििाणची होत असल्याचे दिनाींक १५ एभप्ल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास
ननिवणनास आली, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (27)
(२) असल्यास, सिर ननकृष् बाींधकामाची वासनाने चौकवी केली आहे काय त्यानुसार कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (१८-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
नािशि येथील जिल्हा शासिीय रुग्णालयातील वैद्यकिय अधधिाऱ्याांच्या गैरहायवहाराबाबत
(४१)

९०२८२ (२१-०८-२०१७).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नािशि पजश्चम) :

सन्माननीय

सावूितनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नािवक जिल्हा वासकीय रुग्णालयात वैद्यककय अधधकारी हे डयु्ीवर असताींना िे खील
मद्यधींि
ु अवस्थेत काम करत असन
ू पेवीं्वर उपचार करण्यास नकार िे ण्याची

्ना माहे मे,

२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिवणनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत जिल्हा परीषि सिस्य हररिास लोहकरे याींनी जिल्हा रुग्णालयातील
प्िारी वैद्यककय अधधकारी व स्थाननक पो. स््े वनला सींबींधधत वैद्यककय अधधकारी पवार
याींयावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर

्नेची वासनाने चौकवी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकवीनुसार वासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) होय.
(४) चौकवी अींती चौकवी अधधकारी याींनी सिरची

्ना ही केवळ गैरसमि झाल्याने तसेच

वािावािीमुळे एकमेकाींवर आरोप प्त्यारोप करणे व त्यानींतर तमण ार मागे

ेणे अवी प्कमण या

डल्याने सींबींधधत वैद्यकीय अधधकाऱयाने कतणव्यात कसरु केल्याचे आढळून आले नाही.

(५) प्श्नच उद््ावत नाही.

___________
किनवट (जि.नाांदेड) सामाजिि वनीिरण ववभागाच्या वतीने एि लाख वि
ृ लागवड
िरयायासाठी ५० हिार वपशहायामध्ये फक्त माती भरुन ठे वयायात आल्याबाबत

(४२)

९११५२ (१८-०८-२०१७).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

वि.स. ३६५ (28)

(१) ककनव् (जि.नाींिेड) सामाजिक वनीकरण भविागाया वतीने िलधारा ताींडा येथील
वासककय आश्रमवाळे या बािस
ू नवीन रोपवाद्का तयार करण्यात आली आहे परीं तु अधधकायाींया योग्य ननयींत्रण नसल्याने एक लाख वक्ष
ृ लागवड करण्यासा श ५० हिार भपवव्यामध्ये
फक्त माती िरुन

े वण्यात आली असल्याचे नुकतेच माहे मे, २०१७ मध्ये ननिवणनास आले

आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मग
ृ नक्षत्रात झाडे लावून ती झाडे िगवणे हे मुख्य उदििष् सामाजिक
वनीकरण भविागाचे असताींनाही फक्त माती िरुन

े वण्यात आल्याने वनीकरण भविागाचा

गैरकारिार ननिवणनास आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर प्करणी वासनाने सखोल चौकवी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, िबाबिार असणाऱया व्यक्तीवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-१०-२०१७) : (१) नाही.

सन २०१८ व २०१९ चे पावसाळयात वक्ष
लागवडीसा श मौिे िलधारा ताींडा,
ृ

ता.ककनव्, जि.नाींिेड या रोपवा्ीकेत १.५० लाख रोपे तयार करण्यात आली आहे त.
(२), (३), (४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
भोिरदन व िळां ब (जि.िालना) तालुक्यातील वि
ृ लागवड योिनेबाबत
(४३)

९१५६८ (१८-०८-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापरू ) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िोकरिन व कळीं ब (जि.िालना) तालुक्यात गेल्यावषी वासकीय व ननमवासकीय
कायाणलयाींनी िोन को्ी वक्ष
ृ लागवड योिनेत सहिाग नोंिवला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यातील प्मख
ु कायाणलयाींनी लावलेल्या झाडाींची िे खिाल न केल्यामुळे ती झाडे
वाळून गेल्याचे माहे

मे २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिवणनास आले आहे , हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, उक्त प्करणी चौकवी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, सिरहू झाडाींची िे खिाल न करणाऱया अधधकाऱयाींभवरुद्ध वासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-१०-२०१७) : (१) होय.

िोकरिन तालुक्यात दि. १.०७.२०१६ रोिी िोन को्ी वक्ष
ृ लागवड योिनेत एकूण

१५ वासकीय व ननमवासकीय कायाणलयाींनी सहिाग नोंिभवला होता.

वि.स. ३६५ (29)
(२) हे खरे नाही.
िोकरिन तालुक्यात २९४०७ रोपे लावलेली असून त्यापैकी माहे मे २०१७ अखेर ६९%

रोपे जिवींत आहे त.

(३), (४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे िाांिोली, राणीगाव, मोथाखेडा (ता.धारणी, जि.अमरावती) गावातील िाांगोली-बारुखेडा
रस्ता वाहति
ु ीसाठी वनववभागाने मोिळा िरून दे यायाबाबत
(४४)

९१७३३ (१८-०८-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफू बच्चू िडू (अचलपरू ) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे काींिोली, राणीगाव, मोथाखेडा (ता.धारणी, जि.अमरावती) गावातील काींगोली-बारुखेडा
रोड हा रस्ता वाहतक
ु ीसा श वनभविागाने मोकळा करन द्यावा असे आिे व भविागीय आयुक्त,
अमरावती भविाग याींनी दिनाींक १७ मे, २०१७ रोिी उप वनसींरक्षक, मेळ ा् व्याघ्र प्कल्प,
अकोर वन्यिीव भविाग याींना दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जिल्हाधधकारी, अमरावती याींनी आिे व िे ऊनही अद्यापपयणत रस्ता मोकळा
करन िे ण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत भविागीय आयुक्त याींना पत्र िे वून सिर प्करणी आिे व िे ण्याची
मागणी लोकप्नतननधीनी दिनाींक ५ मे, २०१७ रोिी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर प्करणी वासनाने चौकवी करुन िोषीींवर कारवाई करण्याबाबत व रस्ता
ग्रामस्थाींसा श तातडीने मोकळा होण्यासींििाणत वासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे .

(२) काींगोली ते बारुखेडा हा रस्ता वान अियारण्यातून िात असून सिर रस्त्यावरील ५ गावाींचे
पुनवणसन करण्यात आले आहे . काींिोली, राणीगाव या गावाकरीता पयाणयी चाींगला रस्ता
उपलब्ध असल्याने काींगोली ते बारुखेडा हा रस्ता रहिारीसा श मोकळा करणे योग्य

रणार

नसल्याचे मुख्य वन्यिीव रक्षक तथा प्धान मख्य वनसींरक्षक (वन्यिीव), नागपूर याींचे मत
आहे .

िारतीय वन अधधननयम, १९२७ चे कलम ४(१) व २० अींतगणत वनिमाबींिी अधधकारी
याींनी ५ गावाींचे पन
ु वणसनानींतर काींगोली ते बारुखेडा रस्ता बींि करण्याचे आिे व दिले आहे त
(३) हे खरे आहे

(४) व (५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (30)
भूम (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यात भूम-िामखेड रस्त्यावरील दत
ु फाू लावयायात
आलेली झाडे नष्ट्ट होयायाच्या मागाूवर असल्याबाबत

(४५)

९१९४४ (१६-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िूम

(जि.उस्मानाबाि)

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

तालुक्यात

िम
ू -िामखेड

सन्माननीय वने मांत्री पुढील
रस्त्यावरील

मु.पो.सक
ु ्ा

ते

मु.पो.इराचीवाडी व मु.पो.बावी ते मु.पो.वरुड येथील ित
ण णे
ु फाण लावण्यात आलेली झाडे ही पूणप
नष् होण्याया मागाणवर आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वासनाने १ िुलै २०१६ रोिी महाराषरामध्ये २ को्ी वक्ष
ृ लागवड कायणमण म
हाती

ेतला होता त्यानस
ु ार वक्ष
ृ सींवधणनासा श मो या प्माणावर ननधी िे ण्यात येतो, हे ही खरे

आहे काय,

(३) असल्यास,

ही

सवण

झाडे

नष्

होण्याया

मागाणवर

आहे त

याबाबत

स्थाननक

लोकप्नतननधीनी मा.वने मींत्री याींचेकडे दिनाींक २८ िून, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास लेखी
ननवेिनाद्वारे ननिवणनास आणले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत वासनाने तातडीची कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही.

दि.०१.०७.२०१६ रोिी म.ु पो. सक
ु ्ा ते म.ु पो. इराचीवाडी

आलेल्या १००० रोपाींपैकी ९८.७ % व

मु.पों. बावी ते म.ु पो. वरुड

रोपवनात लावण्यात

या रोपवनात लावण्यात

आलेल्या १००० रोपाींपैकी ९६.७ % रोपे जिवींत असून रोपाींची चाींगल्याप्कारे
आहे .

सींगोपन चालू

(२) नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्श्न उद््ावत नाही.
(५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे लोण प्र.भ.(वपराचे) (ता.भडगाांव, जि. िळगाांव) येथे िलयुक्त िशवार अिभयानाांतगूत

िसमेंट नाला बाांध व साठवण बांधारा दरु
ु स्तीचे िाम तनिृष्ट्ट दिाूचे होत असल्याची तक्रार
(४६)

९२१८९ (२३-०८-२०१७).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे लोण प्.ि. (भपराचे) (ता.िडगाींव, जि.िळगाींव) येथे िलयक्
ु त िववार अिियानाींतगणत

िसमें् नाला बाींध व सा वण बींधारा िरु
ु स्तीचे काम ननकृष् ििाणचे होत असल्याची तमण ार
ग्रामपींचायत

कायाणलयानी

मा.मख्
ु यमींत्री, याींयासह मा.िलसींधारण

मींत्री

व मा.पालकमींत्री

याींयाकडे दिनाींक २ िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (31)
(२) असल्यास, या ननवेिनानस
ु ार वासनाने चौकवी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकवीनुसार वासनाने िोषीींभवरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे

(४) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०९-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
प्स्तत
ु कामाींची ग्रीन होप फाउीं डेवन, एरीं डोल या त्रयस्थ सींस्थेमाफणत पाहणी करण्यात

आली असून अहवालानूसार कामात काहीही िोष आढळून आलेले नाहीत.
(३) व (४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________
हहांगोली जिल््यासाठी नदी पन
ू ीवन योिनेअांतगूत
ु ि
साडे पाच िोटी रुपयाचा तनधी िमळणेबाबत

(४७)

९२४३० (२२-०८-२०१७).

श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जिल््यासा श निी पन
ण ीवन योिनेअींतगणत साडे पाच को्ी रुपयाचा ननधी िे ण्याचे
ु ि

आश्वासन मा.िलसींधारण मींत्री याींनी दहींगोली याद काणी दिले असल्याचे माहे मे , २०१७ मध्ये
वा त्त्यािरम्यान ननिवणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामध्ये अींबाळा निीवर एक को्ी खचन
ूण बाींधले िातील व गोमिा निीवर ९०
लाख खचन
ुण तीन िसमें् नालाबाींध केले िातील तसेच कयाधू निीवर तीन को्ी खचन
ुण िसमें्
नाला बाींध केले िातील असेही आश्वासन मा.िलसींधारण मींत्री याींनी त्यावेळी दिलेले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याच आश्वासनाया अनुषींगाने जिल्हाधधकारी याींनी तात्काळ निी पुनि
ण ीवन
योिनेअत
ीं गणत ननधी िमळणेबाबत पररपूणण प्स्ताव वासनाकडे मींिुरीसा श पा भवलेला असून त्या
प्स्तावाला अद्यापही मींिुरी िमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम िशांदे (०१-११-२०१७) : (१) व (२) हे अींवत: खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) िलसींधारण भविाग दि.१०/८/२०१७ चे पत्रान्वये सेनगाव तालुक्यातील (जि.दहींगोली) कयाधू
निीस निी पुनिीवन कायणमण माींतगणत ७ िसमें् नाला बाींधास र.१५० लक्ष ननधी भवतरणास
तत्वत: मान्यता िे ण्यात आली आहे .
(५) प्श्न उद््ावत नाही.
___________

वि.स. ३६५ (32)
पुणे जिल््यातील औांध जिल्हा रुग्णालयातील मेरो रक्तपे्ीचे िाम
तीन वषाांपासून प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(४८)

९३५६७ (२१-०८-२०१७).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय सावूितनि

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

(१) पुणे जिल््यातील औींध जिल्हा रुग्णालयातील मेरो रक्तपेढीचे काम तीन वषांपासून
प्लींत्रबत असल्याची बाब दिनाींक १२ एभप्ल २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिवणनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रक्तपेढीसा श आवश्यक असणारी उपकरणे गेल्या िोन वषांपासून भवनावापर
रादहल्याने गरीब व गरिू रुग्णाींना या सभु वधेपासन
ू वींधचत राहावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त भवषयी वासनस्तरावर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायणवाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, भवलींबाची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०३-१०-२०१७) :(१) हे अींवत: खरे नाही.
ननयोिीत मेरो रक्तपेढीया द काणी राज्य कामगार भवमा योिना रुग्णालयाची
रक्तपेढी होती. त्याच रक्तपेढीचे नुतनीकरण करण्याचे काम सावणिननक बाींधकाम भविागाकडून

करण्यात आले. परीं तु सिर रक्तपेढीचे फॉल्सिसिलींग सींपूणत
ण : पडले. त्यामुळे प्थमत: सिर
मेरो

ब्लड

बँकेची

ेतगळती

प्नतबींधक

उपाययोिना

फॉल्सिसिलींग व भवद्युत कामे िस
ु ऱयाींिा करुन

करुन

ेण्यात आली.

ेण्यात

आली.

तद्नींतर

सद्यजस्थतीत सिर ननयोिीत

मेरो ब्लड बँकेची ककरकोळ कामे बाकी असून ती कामे तातडीने पूणण करुन िमळणेसा श
सावणिननक बाींधकाम भविागाकडे पा पुरावा करण्यात येत आहे .

बाींधकाम व भवद्युत कामे

पण
ू ण झाल्यावर अन्न व औषध प्वासन भविागाकडे मेरो ब्लड बँकेस परवाना प्ाप्त
करण्यासा श प्स्ताव सािर करण्यात येईल.
(२) हे खरे नाही.
सिर ननयोिीत मेरो रक्तपेढीकरीता कोणतीही यींत्रसामुग्री खरे िी करण्यात आलेली

नाही. सामान्य रुग्णालय, सातारा याींचक
े डून काही यींत्रसामुग्री सिर रक्तपेढीकरीता वगण
करण्यात आली आहे .

सद्यजस्थतीत जिल्हा रुग्णालयाची रक्तपेढी कायाणन्वीत असल्यामुळे, गरीव व गरिू

रुग्णाींना रक्त िमळण्यापासून वींधचत रहावे लागत नाही.

(३) मेरो ब्लड बँक कायाणन्वीत करण्यासा श ककरकोळ िरु
ु स्तीची कामे करुन
सावणिननक बाींधकाम भविागाकडे पा परु ावा करण्यात येत आहे .
(४) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

ेण्यासा श

वि.स. ३६५ (33)
गडधचरोली जिल््यात गोंडवाणा ववद्यापीठाचा शैिणणि इमारतीचा प्रस्ताव
वन ववभागािडे प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४९)

९३७५८ (१८-०८-२०१७).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली), श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर),

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली जिल््यात गोंडवाणा भवद्यापी ाची स्थापना दिनाींक २७ सप््ें बर, २०११ रोिी
झाली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास भवद्यापी ाया वैक्षणणक इमारतीया बाींधकामाकररता ८८/१/९६/आणण १०० सवे
न. मधील १५९.९८ हे .आर.वनिमीन िमळण्यासा श भवद्यापी

द्वारा दिनाींक १८/१२/२०१२ ला

मख्
ु य वनसींरक्षक गडधचरोली याींचेकडे प्स्ताव सािर करण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर प्स्ताव प्धान सधचव महसल
ू व वने याींचेकडे प्लींत्रबत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, वनिमीन उपलब्ध करन िे णेबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, भवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-१०-२०१७) : (१) होय.

(२), (३) व (४) गोंडवाणा भवद्यापी ाया वैक्षणणक इमारतीया बाींधकामासा श सवणप्थम
१५९.९८ हे . वनिमीन मागणीचा प्स्ताव प्कल्प यींत्रणेने राज्य वासनास सािर केला होता.
तथाभप, सिर प्स्ताव वन (सींवधणन) अधधननयम, १९८० मधील तरतुिीनुसार व्यवहायण नसल्याने
त्यास केंद्र वासनास िवफारस न करण्याचा ननणणय राज्य वासनाने

ेतलेला होता. तद्नीं तर

प्स्तत
ु प्स्तावाया अनष
ु ींगाने मा.मींत्री(वने) याींया अध्यक्षतेखाली दि.२४.०७.२०१५ रोिी बै क
आयोजित करण्यात आली होती. सिर बै कीतील ननिे वानुसार वन (सींवधणन) अधधननयम,
१९८० अींतगणत गोंडवाणा भवद्यापी ाकरीता १९.९९ हे क््र

वनक्षेत्र वळतीकरणाचा प्स्ताव केंद्र

वासनास सािर करण्यात आला होता. तथाभप, सिर प्स्ताव केंद्र वासनाने दि.०५.१२.२०१६
रोिीया पत्रान्वये नामींिूर केला आहे .
(५) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर वन ववभागातील ८५ वनमिुराांना अवैधररत्या िामावरुन िमी िेल्याबाबत
(५०)

९४१५८ (१८-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) नागपूर वन भविागातील सलग १० वषाणची सेवा केलेल्या पात्र ८५ वनमिूराींना सन २००३-

२००४ मध्ये अवैधररत्या कामावरुन कमी केल्यामुळे त्याींना परत वासन सेवेत पुन:स्थापना

करण्याबाबत दिनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास राज्य मादहती आयोगाने
वासनाला सुधचत केले आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ३६५ (34)
(२)

असल्यास, याबाबत वासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३)

नसल्यास, भवलींबाचे कारण काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२८-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही, राज्य मादहती आयोग, महाराषर
राज्य खींडपी

नागपूर याींनी दिनाींक ८.९.२०१६ चे आिे वात वासनास सुधचत केले नसून

कामावरुन कमी करण्यात आलेल्या मिुराींना मानवीय दृष्ीकोणातुन भवचार करता ननयिमत
करणे

आवश्यक

आहे.

तसेच

महाराषर

वनभवकास

महामींडळ

िलिम्े ड

२०.०८.२०१६ रोिी दिलेल्या ननवेिनानस
ु ार वनमिरु ाींचे प्करण न्यायप्भवष

याींनी

दिनाींक

असल्यामळ
ु े

ननणणयाची प्नतक्षा करणे योग्य राहील. मात्र वर नमुि केल्याप्माणे ८५ वनमिुराींना पुनस्
ण थापीत

करणेबाबत वासन स्तरावर सवणकष भवचार होणे गरिेचे आहे , असे आयोगास वा्ते व
त्याप्माणे ननयमानस
ु ार कायणवाही करावी, असे मत राज्य मादहती आयोगाने व्यक्त केले आहे .
(२) राज्य मादहती आयोग, महाराषर राज्य, खींडपी

नागपूर याींनी आिे वात ननिे िवत

केल्याप्माणे वासन स्तरावर सवणकष भवचार होणेसा श भविागीय व्यवस्थापक वन प्कल्प
भविाग, नागपूर याींनी दिनाींक ६.२.२०१७ रोिीया पत्रान्वये महाव्यवस्थापक, एफडीसीएम
िल.िम. नागपूर प्िे व नागपूर याींना कळभवल्यानुसार

वन प्कल्प भविाग, नागपूर अींतगणत

राबभवण्यात येत असलेले वाननकीचे कामे सींपुष्ात आल्याने व काम उपलब्ध नसल्याने
अनतररक्त

रत असलेल्या एकुण ८५ रोिींिारी कामगाराींना सन २००३ व २००४ मध्ये त्याींना

नुकसान िरपाईपो्ी सेवा उपिानाची रक्कम अिा करुन न्यायोधचत पध्ितीने कामावरुन कमी
करण्यात आले आहे .

महसूल व वन भविागाचे वासन पत्र दिनाींक ०७.०७.२०१५ नुसार ज्या मिुराींया सेवा

त्याींना नुकसान िरपाई व सेवा उपिानाची रक्कम िे ऊन कमी केले असल्यास त्याींना पुन्हा

वासन सेवेत पन
ु :स्थाभपत करता येत नाही. सिरया धारणेस भवधी व न्याय व भवत्त
भविागाची सहमती आहे . त्याअनुषींगाने कमी करण्यात आलेल्या ८५ रोिींिारी कामगाराींना

दिनाींक ०७.०७.२०१५ या वासन पत्रानस
े पुन:स्थापीत करता येत नसल्याने
ु ार वासन सेवत
त्याना वन मिुर या अधधसींख्य पिावर कायम करण्यात आले नाही.
(३) प्श्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
वासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

