महाराष्ट्र विधानपररषद
पाचिे अधधिेशन, २०१६
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि ०६ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १५, १९३८ ( शिे )
(१) वित्त आणण ननयोजन, िने, मांत्री

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल िल्याण मांत्री
(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब

याांचे प्रभारी विभाग

िल्याण मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री

(६) रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८७
-------------------------------------

पण
ु े जजल््यातील टे मघर धरणाचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत

(१)

*

२५६२०

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.सांजय

दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल्ह्यातील ्े मघर धरणाच्या बाींधकामासाठी दिलेला ननधी सींपूणप
ण णे

बाींधकामाला न वापरता धरणाच्या कामात गुणवत्ता न राखता ननकृष् ििाणचे

बाींधकाम करुन खो्े िस्तऐवि तयार करुन शासनाच्या ननधीचा अपहार केला
असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) तसेच ्े मघर धरणाचे बाींधकाम ननकृष् ििाणचे झाल्हयाप्रकरणी चौकशी
करण्यासाठी नेमलेल्हया रानडे सममतीने दिनाींक ३० िन
ू , २०१६ रोिी शासनास
सािर केलेल्हया अहवालात श्रीननवास कन्स्रक्शन, प्रोगेमसव्ह कन्स्रक्शन या
कींपन्याींच्या सींचालकाींसह ३४ िणाींना िोषी ठरववण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, उक्त अहवालातील िोषी व्यक्तीवर कोणकोणत्या कलमाींखाली
गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे ,

(४) असल्हयास, सिर प्रकरणातील िोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

धरणाचे कामात गण
ु वत्ता न राखता ननकृष् ििाणचे बाींधकाम झाले आहे

हे खरे आहे .

तथावप खो्े िस्तऐवि करुन शासन ननधीच्या अपहाराबाबतचे

प्रकरण अन्वेषणाधीन आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

रानडे सममतीने दिनाींक ३० िून, २०१६ रोिी शासनास सािर केलेल्हया

अहवालात धरणाचे कमी प्रनतचे कामास सींबींधधत कींत्रा्िार व कामावर पयणवेक्षण
करणारे

िबाबिार असल्हयाचे नमि
करण्यात आले आहे .
ू

त्या अनष
ु ींगाने

शासनाने २५ पयणवेक्षीय अधधकारी व कींत्रा्िार कींपनीचे ९ सींचालक अशा ३४
िणाींववरुध्ि तक्रार पौड पोलीस स््े शनमध्ये केली आहे .

(३) भारतीय िीं ड ववधानातील कलम ४०६, ४०९, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०,१२० ब या
कलमाींखाली गुन्हा नोंिववण्यात आला आहे .

(४) िोषी अधधकाऱयाींवर ववभागाींतगणत चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

तसेच पौड, पोलीस स््े शन, ता. मुळशी येथे दिनाींक १८/०८/२०१६ रोिी सींबींधधत

अमभयींते व कींत्रा्िार याींच्याववरुध्ि तक्रार (F.I.R. क्र. २१४/२०१६) िाखल
करण्यात

आली

आहे .

तसेच

शासन

आिे श

क्र.

सींककणण-

२०१६/८११/(१८६/२०१६)/िक्षता-१ दिनाींक ०३/०९/२०१६ अन्वये सींबधीं धत सेवेतील
अमभयींता याींना सेवेतन
ू ननलींबबत करण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे सींबींधधत
कींत्रा्िारास काळ्या यािीत ्ाकण्याबाबत कायणवाही सरु
ु करण्यात आली आहे .
-----------------
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राज्यातील येरििा मनोरुग्णालय ि ठाणे मनोरुग्णालयाांमधील
मदहला रुग्णाांची जथिती गांभीर असल्याबाबत

(२)

*

२३४९७

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.अननल

भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, प्रा.जोगेन्द्द्र ििािे, श्री.सुननल
तटिरे :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय मदहला आयोग आणण नॅशनल इजन्स््ट्यू् ऑफ में्ल हे ल्हथ ॲण्ड
न्यूरोसायन्सेस या सींस्थाींनी २०१५-१६ मध्ये िे शभरातील ननवडक िहा शासकीय
मनोरुग्णालयाींचा अभ्यास करुन मदहला मनोरुग्णालयाींच्या पररजस्थतीवर एक

अहवाल तयार करुन, सवण राजयाींचे आरोग्य सधचव तसेच प्रमुख आरोग्य
अधधकाऱयाींच्या दिल्हली येथे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये भरलेल्हया पररषिे त अहवाल
तसेच उपाययोिनाींची मादहती दिली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या अहवालात महाराषरातील येरवडा मनोरुग्णालय तसेच ठाणे

मनोरुग्णालयाींमधील मदहला रुग्णाींची जस्थती गींभीर असल्हयाचे नमि
ू करण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास, या अहवालाचे अनष
ु ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,

चौकशीच्या अनष
ु ींगाने मदहला मनोरुग्णाींसाठी सुववधा िे ण्यासाठी कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

येरवडा, पुणे येथील प्रािे मशक मनोरुग्णालयाची राषरीय मदहला आयोगाने

सववस्तर पाहणी केली आहे . तसेच सिर रुग्णालयातील रुग्णाींसाठी काही

उपाययोिना व सुधारणा सुचववल्हया आहे त. तथावप तेथील मदहला रुग्णाींची
जस्थती गींभीर असल्हयाबाबत राषरीय मदहला आयोगाच्या पत्रात नमि
ू करण्यात
आलेले नाही.

(३) अहवालातील नमि
त्र्
ू
ु ीींच्या अनुषींगाने तपासणी करण्यात येत असन
ू
प्रािे मशक

मनोरुग्णालय,

पुणे

येथील

ररक्त

पिे

भरणे,

इमारतीच्या

बाींधकामाबाबतची कायणवाही प्रगती पथावर आहे . सिर मनोरुग्णालयात स्त्री
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रुग्णाींना त्याींच्या आवश्यकतेनस
ु ार आरोग्यववषयक सवु वधा उपलब्ध करुन िे णे,
रुग्णाींच्या

मनोरीं िनाची

मनोरुग्णालयातील

व्यवस्था

अधधकारी/कमणचारी

करणे,

याींचे

ववववध

प्रमशक्षण

सण

घेणे,

सािरे

करणे,

व्यावसानयक

प्रमशक्षणाच्या माध्यमातून रुग्णाींचे पुनवणसन करणे इ. बाबी पार पाडल्हया िातात.

सिर रुग्णालयात व्यवसाय उपचार केंद्राच्या माध्यमातून मदहला व्यवसायोपचार
तज्ाींच्या मितीने मदहला रुग्णाींकडून ववववध कलाकौशल्हयाचे सादहत्य तयार करुन
घेणे त्याची ववक्री करणे या प्रकक्रयाही पार पाडल्हया िातात.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(३)

*

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

रुग्णिादहिेची सवु िधा खासगी रुग्णालयासाठउ लपलध िरण्याबाबत
२६१०६

श्रीमती हुथनबानू खशलर्े : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयातील रुग्णाींना तातडीने वै्यकीय सेवा िे ण्यासाठी आरोग्य ववभागाने

सुरु केलेली क्र.१०८ रुग्णवादहका सेवा रुग्णाींना फक्त शासकीय रुग्णालयात
नेण्यासाठीच वापरण्यात येते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राजय मानवी हक्क आयोगाने क्र.१०८ रुग्णवादहका सेवेकडून
खासगी रुग्णालयात नेण्यास नकार िे ण्यामागील खल
ु ासा माधगतल्हयाचे माहे
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात न नेण्यामागील कारणे काय

याबाबत राजयाच्या आरोग्य ववभागाने राजय मानवी हक्क आयोगाला केलेल्हया
खल
ु ाशाबाबतचा सींपूणण तपशील काय आहे ,

(४) असल्हयास, क्र.१०८ रुग्णवादहका सेवा रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात नेण्यात
यावी याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे . तथावप, आपत्कालीन वै्यकीय पररजस्थतीत
रुग्णाचे प्राण वाचववण्याच्या दृष्ीकोनातन
सींबींधधत रुग्णालये, नातेवाईक व
ू
सींबींधधत जिल्ह्याचे जिल्हहा शल्हय धचककत्सक व जिल्हहा आरोग्य अधधकारी याींच्या
सींमतीने

रुग्णास

िवळ

रुग्णवादहकेमाफणत नेता येते.

उपलब्ध

असलेल्हया

(२) नाही, असे ननिशणनास आलेले नाही.
(३) व (४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

खािगी

रुग्णालयात

अशा

5
मौजे झोरे िािी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) या गािास थमशानभम
ू ीििे
जाण्यासाठउ रथता ि थमशानभूमीला शेि बाांधन
ू दे ण्याबाबत

(४)

*

२४८४९

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे झोरे वाडी (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) या गावाींस स्मशानभूमीकडे
िाण्यासाठी रस्ता व स्मशानभूमीत शेड बाींधन
िे ण्याची मागणी स्थाननक
ू
लोकप्रनतननधी व नागररकाींनी शासनाकडे दिनाींक १ माचण, २०१६ रोिी आणण माहे

सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान करुनही सिर रस्ता व शेड बाींधून िे ण्यात
आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्नस
ु ार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) मौिे झोरे वाडी (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथे स्मशानशेड बाींधणे या

कामाची ननवड सन २०१६-१७ च्या ननवडसच
ु ीमध्ये करण्यात आली असन
ू

स्मशानशेडकडे िाणारा रस्ता करणे या कामाचा समावेश सन २०१७-१८ च्या
िनसवु वधा अींतगणत घेण्यात येणाऱया कामाींच्या आराखड्यामध्ये करुन ननयोिन

सममतीमाफणत प्राप्त होणाऱया ननधी उपलब्धतेनुसार सिर काम पुणण करण्याची
कायणवाही जिल्हहा पररषि, रत्नाधगरी याींच्यामाफणत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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अांगणिािीतील सेवििा आणण मदतनीसाांचे मानधन
िाढीिररता सशमती नेमण्याबाबत

(५)

*

२५५१०

श्री.अदल्
ु लाखान

श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्द्नाि शशांदे,
दरु ावणी,

श्री.धनांजय

मुांि,े

श्री.अमरशसांह

पांडित,

अॅि.जयदे ि

गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले,
श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.िवपल पाटील, श्रीमती जथमता िाघ,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल्ह्यासह राजयातील अींगणवाडी सेववका व मितनीसाींच्या अनेक
प्रलींबबत

मागण्याींच्या

अींमलबिावणीसाठी

माहे

सप््ें बर,

२०१६

मध्ये

वा

सेववका

व

त्यािरम्यान आींिोलन करुन शासनाने लक्ष वेधले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

राजयातील

अींगणवाडी

सेववका,

ममनी

अींगणवाडी

मितनीसाींना केरळ आणण पुिच्
ु चेरी या राजयाींच्या धतीवर ककमान मानधन

ममळणेबाबतचा प्रस्ताव व अींगणवाडी सेववका, मितनीस व ममनी अींगणवाडी
कायणकती

याींच्या

मानधनात

व

भाऊबीि

भे्ीत

शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच

शासनाने

अींगणवाडीतील

सेववका

वाढ

आणण

करण्याचा

मितनीसाींचे

प्रस्ताव

मानधन

वाढीकरीता सममती नेमली आहे , या सममतीने आपला अहवाल शासनास सािर
केला आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) अींगणवाडी कमणचाऱयाींच्या मानधनामध्ये िरवषी वेतनवाढीप्रमाणे
वाढ करण्याकररता दिनाींक २०/०७/२०१६ च्या शासन ननणणयान्वये सममती गदठत

करण्यात आली असन
ू सममतीच्या िोन बैठका झालेल्हया आहे त. पढ
ु ील कायणवाही
सुरु आहे .

-----------------
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(६)

*

मानखद
ु व , मुांबई येिील धचल्रन होमची दरु
ु थती िरण्याबाबत
२३५१९

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय सामाजजि न्द्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मानखि
ु ण , मींब
ु ई येथील धचल्हरन होममध्ये पावसाळयात पाण्याची गळती होत
असल्हयाने

सिर

धचल्हरन

होमची

िरु
ु स्ती

करण्याचे

ननिदेश श

मा.मब
ींु ई

उच्च

न्यायालयाने शासनास माहे ऑगस््, २०१६ च्या पदहल्हया सप्ताहात दिले आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानस
ु ार शासनाने िरु
ु स्तीबाबत कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बिोले : (१) होय.

(२) सिर इमारतीच्या िरु
ु स्तीबाबत आयुक्त, अपींग कल्हयाण, पुणे याींनी दिनाींक

१८/८/२०१६ च्या पत्रान्वये कायणकारी अमभयींता (उत्तर मब
ींु ई) सावणिननक बाींधकाम
ववभाग याींना िरु
ु स्तीचे काम पूणण करण्याबाबत कळववलेले आहे . तसेच मा.मींत्री

(सा.न्या.) याींनी दिनाींक २५/१०/२०१६ रोिी बैठक घेऊन सावणिननक बाींधकाम
ववभागाच्या अधधकाऱयाींना इमारत िरु
ु स्तीबाबत ननिदेश श दिलेले आहे त.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यातील आददिासी भागात बालमत्ृ यूच्या प्रमाणात तसेच
(७)

*

िुपोवषत बालिाांच्या सांख्येत िाढ झाल्याबाबत

२४०४७

अॅि.अननल परब : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

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

राजयातील

आदिवासी

भागात

बालमत्ृ यच्
ू या

प्रमाणात

तसेच

कुपोवषत

बालकाींच्या सींख्येत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सावणिननक आरोग्य ववभाग आणण मदहला व बालकल्हयाण
ववभागाच्या माध्यमातन
ू ० ते ६ वयोग्ातील कमी विनाच्या व तीव्र कमी
विनाच्या बालकाींच्या सींख्येत फरक आढळला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उक्त िोन्ही ववभागामाफणत कमी (मॅम) व तीव्र कमी विनाची
(सॅम) नोंि करण्याचे

ननकषच ववसींगत असल्हयामळ
ु े या

िोन्ही

समन्वयाचा अभाव असल्हयाचे ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

ववभागात

(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्नुसार यास
िबाबिार असणाऱया व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

राजयातील आदिवासी भागात गेल्हया िहा वषाणच्या आकडेवारी वरुन िरवषी

बालमत्ृ यूच्या प्रमाणात घ् होत आहे . मात्र कुपोवषत बालकाींच्या सींख्येत सप््ें बर,

२०१५ च्या तुलनेत सप््ें बर, २०१६ रोिीच्या आकडेवारीनस
ु ार ०.२१% ने वाढ झाली
असल्हयाचे दिसते.

(२) व (३) कुपोवषत बालकाींची वगणवारी व मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या
"वयानुसार विन" या ननकषानुसार ठरववण्यात येते. आरोग्य ववभागामाफणत

कुपोवषत बालकाींच्या उपचाराची कायणवाही करण्यात येत असल्हयामुळे उीं चीनुसार
विन, िीं डघेर व पायावर सूि हे ननकष वापरण्यात येतात व त्यानुसार िोन्ही
ववभागाकडून आकडेवारी ननजश्चत होते.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यात विशेषत: पुणे ि मब
ांु ई येिे सािीांचे आजार िाढ झाल्याबाबत

(८)

*

२३६३१

श्री.नारायण राणे, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र ििािे, श्री.सुननल तटिरे , अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.धनांजय मुांि,े

श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर, श्री.सांजय दत्त,
श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िििुते, श्री.रविांद्र र्ाटि :
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयात ववशेषत: मुींबई शहर व उपनगरासह ताप, मलेररया, डेंग्य,ू लेप््ो,
गॅस्रो, काववळ व धचकनगनु नया या साथीींच्या रोगाची लागण झालेल्हया रुग्णाींची
सींख्या वाढत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, माहे िानेवारी, २०१६ पासन
ू राजयात डेंग्यच
ू े १०६ रुग्ण, लेप््ोचे ५३
आणण मलेररयाचे १०१० रुग्ण आढळले तसेच या साथीींची ३ हिार लोकाींना

लागण होऊन िुल,ै २०१६ ते ऑक््ोबर, २०१६ च्या िरम्यान ५ िणाींचा मत्ृ यू
झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पुणे शहरात माहे िानेवारी, २०१६ पासन
ू डेंग्यूचे सींशनयत ६८८ रुग्ण
आणण िल
ु ै, २०१६ या मदहन्यात सवाणधधक २९५ सींशनयत रुग्ण आढळल्हयाचे तसेच

राजयात २५८२ रुग्णाींची वाढ झाल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच सिर साथ पुणे कॅन््ोमें् बोडाणच्या पररसरात पसरल्हयाने रुग्णाींना
िाखल करण्यास रुग्णालये कमी पडत आहे त, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, मुींबई, पुणे सह राजयात साथीच्या आिाराला आळा घालण्याबाबत

शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
िरवषी

िलिन्य

तसेच

कक्किन्य

आिाराींचे

प्रमाण

पावसाळयात

वाढताना दिसते. तथापी, ऑक््ोबर पासन
साथरोगाचे प्रमाण कमी होताना
ू

आढळते. सन २०१६ मध्येही राजयात धचकुनगनु नया व लेप््ोस्पायरोमसस आिार
वगळता इतर आिाराींचे प्रमाण ऑक््ोबर मदहन्यात कमी होताना ननिशणनास येत
आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .

िानेवारी, २०१६ पासन
ू ऑक््ोबर, २०१६ अखेर राजयात डेंग्यूचे ६५५३,

लेप््ोचे ३१४ आणण मलेररयाचे २०२५१ रुग्ण आढळले असन
डेंग्यम
ू
ू ळ
ु े २२,
लेप््ोमळ
ु े ११ तर मलेररयामळ
ु े १८ िणाींचा मत्ृ यू झाला आहे .
(३) हे खरे आहे .

पुणे शहरात माहे िानेवारी, २०१६ पासन
ू ऑक््ोबर, २०१६ अखेर डेंग्यच
ू े

५९६ रुग्ण आढळून आले असून िल
ु ै मदहन्यात या आिाराचे २७८ सींशयीत रुग्ण
ननिशणनास आले आहे त. तसेच या रोगाचा प्रािभ
ू ाणव ठरावीक क्षेत्रात होत
असल्हयाचे ननिशणनास आले आहे .

ऑक््ोबर, २०१६ अखेर डेंग्यू रुग्ण सींख्येत गतवषीच्या तल
ू नेत २१९२ ने

वाढ झाल्हयाचे ननिशणनास आले आहे .
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(४) हे खरे नाही.

पुणे कॅन््ोन्में् क्षेत्रात डेंग्यूचे ८६ रुग्ण आढळले असन
ू त्यापैकी ४०

रुग्णाींनी कॅन््ोन्में्च्या सरिार वल्हलभभाई प्े ल रुग्णालयात उपचार घेतले
आहे त

तर उवणररत

रुग्णाींनी

खािगी रुग्णालयात

उपचार घेतलेले आहे त.

धचकुनगनु नयाच्या एकुण ९९ रुग्णाींपैकी ९३ रुग्णाींना कॅन््ोन्में्च्या रुग्णालयात
उपचार िे ण्यात आलेले आहे त.

(५) राजयात साथीच्या आिाराला आळा घालण्यासाठी सवण आवश्यक त्या
उपाययोिना ननयममतपणे राबववल्हया िातात.

----------------सेिाननित्ृ त िमवचारी आणण सेिाननित्ृ त शशक्षि याांच्या मत्ृ यन
ां र त्याांच्या
ू त
(९)

*

मतीमांद ि अती वििलाांग मल
ु ाांना ननित्ृ तीिेतन दे ण्याबाबत

२५६७१

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय, ननमशासकीय सेवा यातील सेवाननवत्ृ त कमणचारी आणण सेवाननवत्ृ त

मशक्षक याींच्या मत्ृ यन
ीं र त्याींच्या मतीमींि व अती ववकलाींग मुलाींना ननवत्ृ तीवेतन
ू त
िे ण्याचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्याचे स्वरुप काय आहे , याबाबत शासनाची भूममका व कायणवाही
काय आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) जया कमणचाऱयाींना म.ना.से (ननवत्ृ तीवेतन) ननयम

१९८२ च्या तरति
ू ी लागू आहे त असे सवण राजय शासकीय कमणचारी, जिल्हहा
पररषि

कमणचारी

व

कृवष

व

कृवषतर

अनुिाननत

शैक्षणणक

सींस्थाींतील

कमणचाऱयाींच्या व त्याींच्या पत्नी/पतीच्या मत्ृ यूनत
ीं र म.ना.से (ननवत्ृ तीवेतन) ननयम
१९८२ मधील ननयम ११६(५)(तीन) च्या परीं तक
ण ता/शारीररक
ु ानुसार मानमसक िब
ु ल
ववकींलगता असलेल्हया अपत्यास कु्ुींबननवत्ृ तीवेतन अनज्
े आहे
ु य
(२) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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नागपरू पोलीस रुग्णालयातील िॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१०)

*

२४४५३

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर शहरात साडेसात हिार पेक्षा िास्त पोलीस कमणचारी असन
ू
त्याींच्यासाठी

केवळ

तीन

डॉक््र

असल्हयामळ
ु े

पोलीस

प्रमाणात आरोग्यसेवा ममळत नाही, हे खरे आहे काय,

कमणचाऱयाींना

पुरेश्या

(२) असल्हयास, पोलीस रुग्णालयात अनेक यींत्र नािरु
ु स्त आहे व फक्त तीन
डॉक््र आहे त, त्यामळ
ु े लाखो रुपयाींची एक्स-रे मशीन वापराववनाच असल्हयाने

पोलीस कमणचारी व त्याींच्या कु्ुींबबयाींना खािगी व शासकीय रुग्णालयात िावे
लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पोलीस रुग्णालयातील ररक्त पिे भरण्यासाठी व यींत्रसामुग्ीींची
िरु
ु स्ती करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र र्िणिीस : (१) पोलीस रुग्णालय नागपूर शहर येथे शासनाकडून तीन
वै्यकीय

आधधकार

(ग्

अ-एक

व

ग्

ब-िोन)

ननयुक्त

केलेले

आहे .

त्याचप्रमाणे येथे खालीलप्रमाणे मानसेवी तज् वै्यकीय अधधकारी सेवा िे तात.
१. स्त्रीरोग तज् २

२. बाल रोग तज् २

३. अजस्थरोग तज् १
४. कफिीशीअन १
५. नेत्र तज् १

६. िीं त रोग तज् १

७. कान, नाक घसा, तज् १
८. िनरल सिणन १

तसेच महाराषर पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेंतगणत नागपूर येथे २० खािगी

रुग्णालय पॅनलवर आहे त. या दठकाणी िे खील रुग्णाींना सींिभण सेवा िे ण्यात येते.
अशा प्रकारे रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींना गरिेप्रमाणे योग्य प्रकारे आरोग्य सेवा
दिली िाते.
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(२) पोलीस रुग्णालय, नागपूर मधील एक्स-रे मशीन कायाणजन्वत नाही, ही
वस्तजु स्थती आहे . तसेच येथे आता नव्याने डडिी्ल एक्स-रे ममशन उपलब्ध
करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे . सध्याजस्थतीत एक्स-रे करीता रुग्णाींना शासकीय
वै्यकीय महावव्यालय, नागपूर व इींदिरा गाींधी शासकीय वै्यकीय
महावव्यालय, नागपूर येथे सींिभण सेवा िे ण्यात येते.

(३) पोलीस रुग्णालय, नागपूर शहर येथील पोलीस ववभागातफदेश लवकरच
पॉलीजक्लननक सेवा सरु
ु करण्यात येत आहे . त्यासाठी आवश्यक यींत्रसामुग्ी
उपलब्ध करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------सािवजननि आरोग्य विभागात िमवचाऱ्याांची भरती प्रकिया सकियतेने

(११)

*

पार पािण्यािरीता घ्याियाचा ननणवय

२५६४७

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सावणिननक आरोग्य ववभागात दिनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
कमणचाऱयाींच्या भरतीची प्रकक्रया राबववण्यासाठी पोमलसाींत गन्
ु हा िाखल असलेल्हया

कींपनीला कींत्रा् िे ण्यात येऊ नये अशा स्वरुपाची मागणी लोकप्रनतननधीींनी
दिनाींक १३ िल
ु ,ै २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास प्रधान सधचवाींकडे लेखी स्वरुपात
केल्हयाचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, प्रधान सधचवाींना मलदहलेल्हया लेखी पत्रामध्ये लोकप्रनतननधी याींनी
केलेल्हया मागण्या कोणत्या आहे त,

(३) सावणिननक आरोग्य ववभागात कमणचाऱयाींची भरती प्रकक्रया पार पाडण्याकरीता

२१ व २८ ऑगस्् असे िोन दिवस लेखी परीक्षा प्रकक्रया पार पाडण्याकरीता
शासनाने मागववलेल्हया ननवविाींमध्ये ककती व कोणकोणत्या कींपन्याींनी सहभाग
घेतला होता, त्यापैकी कोणत्या सींस्था व कींपनीला हे काम िे ण्याचा ननणणय
घेण्यात आला,

(४) असल्हयास, लोकप्रनतननधी याींनी जया कींपनीला काम िे ण्यात येऊ नये अशी
लेखी मागणी केली होती, त्या कींपनीला काम िे ण्यात आले होते काय, त्या

कींपनी ववरोधात सन २००८ मध्ये गैरव्यवहार केल्हयाबद्दल पुणे येथील पोलीस
ठाण्यात गुन्हा नोंिववण्यात आला होता याची मादहती सावणिननक आरोग्य
ववभागाच्या अधधकाऱयाींना असूनही अशा िोषी कींपनीला कमणचारी भरती प्रकक्रया
पार पाडण्याचे काम िे ण्याचा ननणणय घेण्याची सवणसाधारण कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) मा.प्रधान सधचवाींना मलदहलेल्हया पत्रामध्ये लोकप्रनतननधी याींनी कुणाल आय्ी

या कींपनीवर गन्
ु हा िाखल असल्हयामळ
ु े कींपनीची चौकशी करुन दिलेले काम रद्द

करुन सेकींड लोवेस्् आय्ी कींपनीकडून पन्
ु हा ननवविा बोलववण्यात यावी, अशा
मागण्या केलेल्हया आहे त.

(३) शासनाने मागववलेल्हया ननवविाींमध्ये

१. मे.कुणाल आय्ी सववणसेस प्रा.मल.
२. मे.इ.्ी.एस.मलमम्े ड

३. मे.ओएमआर ्े जक्नकल सोल्हयुशन्स
४. मे.एक्झॉन ऑ्ोमेशन प्रा.मल.

५. मे.ओएमआर इींडडया ऑऊ् सोसदेशस प्रा.मल.
६. मे.िे वहषण इन्फो्े क प्रा.मल.

या कींपन्याींनी सहभाग घेतला होता, केंद्रीय खरे िी सममती बैठक दिनाींक

१५/०७/२०१६ मधील ननणणयानस
ु ार मे.कुणाल आय्ी सजव्हणसेस, पण
ु े याींची ननवविा

अपात्र ठरववण्यात आली असून उवणररत कींपन्यापैकी कोणत्याही कींपनीस काम
िे ण्याचा ननणणय घेण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

रायगि जजल््यातील रायगि किल्ला जतन सांिधवनाच्या
(१२)

*

श्रीमती

मांजूर आराखड्याच्या अांमलबजािणीबाबत

२३५४८
विद्या

श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,
चव्हाण,

श्री.जनादव न

चाांदरू िर,

श्री.रामहरी

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

रुपनिर :

(१) रायगड जिल्ह्यातील रायगड ककल्हला ितन सींवधणनाचा रुपये ५२० को्ीींचा
आराखडा जिल्हहास्तरीय सममतीत मींिूर करण्यात आला असून तो मख्
ु य
सधचवाींच्या सममतीपढ
ु े पाठववण्यात येणार असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ववकास आराखड्याचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे , शासनाने

या आराखड्याला मुख्य सधचवाींच्या सममतीकडून मींिूरी घेवन
ू त्याची प्रत्यक्ष
अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) होय.

(२) रायगड ककल्हल्हयाच्या ववकास आराखड्यामध्ये रायगड ककल्हला व पररसराच्या
ववकास

कामाींचा

समावेश

आहे .

सिर

आराखडा

मुख्य

सधचव

याींच्या

अध्यक्षतेखालील उच्चाधधकारी सममतीसमोर ठे वण्याकरीता सािर करण्यात आला
आहे .

(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येिे
(१३)

*

िॉननवया रान्द्सपलाांट सेंटरला मान्द्यता दे ण्याबाबत

२५२१३

प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इींदिरा गाींधी वै्यकीय महावव्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे अींधाींना दृष्ी
िे ण्यासाठी Cornea Transplant Centre ला मान्यता ममळाली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्हयास, शासनातफदेश मान्यता दिली असल्हयास आिपयंत ककती अींधाींना
दृष्ी िे ण्यासाठी Cornea Transplant Centre करण्यात आल्हया आहे त,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िबाबिार तज्ाींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे .

(२) इींदिरा गाींधी शासकीय वै्यकीय महावव्यालय व रुग्णालय, नागपरू या
सींस्थेमध्ये नेत्रशल्हयधचककत्सा ववभागाींतगणत सन २००७ ते २०१२ पयंत सींचालक,

आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई याींच्या अधधनस्त Zonal Transplant Centre

ची मान्यता प्राप्त होती. सिर कालावधी िरम्यान रुग्णालयामध्ये २२ Cornea
Transplant शस्त्रकक्रया करण्यात आल्हया आहे त.

सींस्थेस नेत्र प्रत्यारोपणाकररता दिनाींक २८/९/२०१६ नस
ु ार नत
ु नीकरण प्राप्त

झाले असन
ू , अ्यापपयंत मरणोत्तर नेत्रिान बब्ु बळ
ु े प्राप्त झालेली नाहीत.
मरणोत्तर बुब्बुळे प्राप्त होताच Cornea Transplant शस्त्रकक्रया करण्यात येतील.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

15
सोलापरू जजल्हयात अनतिुपोवषत ि िुपोवषत बालिाांची सांख्या िाढल्याबाबत
(१४)

*

२३९११

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर जिल्हहयात ६४ अनतकुपोवषत व ५६३ कुपोवषत बालकाींची सींख्या
असल्हयाचे दिनाींक १९ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मदहला व बालकल्हयाण ववभागाींतगणत एकाजत्मक बालववकास

प्रकल्हप कायाणलये कुपोवषत बालकाींची आकडेवारी कमी िाखवन
ू जिल्हहा कुपोषण
मुक्त झाल्हयाची खो्ी मादहती िे त आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राजयातील कुपोवषत बालके सदृ
ु ढ करण्याकररता राजय शासन,
केंद्र शासन व जिल्हहा पररषिे च्या सेस फींडातन
ू पुरक पोषण आहारासाठी भरघोस

ननधी दिला िातो, परीं तु हा ननधी कुपोवषताींपयंत पोहचत नसल्हयाचे आढळून आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधीचा अपव्यय

करणाऱया व शासनाची दिशाभल
ू करणाऱया सींबधीं धत कायाणलयातील कमणचारी व

अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) सोलापूर जिल्ह्यात माहे सप््ें बर, २०१६ अखेर मध्यम

कमी विनाची (MAM)-५२२ बालके व तीव्र कमी विनाची (SAM)-५७ बालके
असल्हयाचे आढळून आले आहे .

तथावप, मागील तीन वषाणतील कुपोषणाची श्रेणीननहाय आकडेवारी पाहता

मध्यम कमी विन व तीव्र कमी विनाच्या बालकाींच्या सींख्येत घ् झालेली
आहे .

(२) व (३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगणत सवणसाधारण श्रेणीतील

बालकाींना िररोि (५०० उषमाींक आणण १२ ते १५ ग्ॅम प्रधथने असलेला) आहार
िे ण्यात येतो. त्याचप्रमाणे तीव्र कमी विनाच्या बालकाींना िररोि (८०० उषमाींक
आणण २० ते २५ ग्ॅम प्रधथने असलेला) आहार िे ण्यात येतो.
तसेच

ग्ाम स्तरावरील

ग्ाम आरोग्य

व

पोषण

सममती

ननधीतून

अींगणवाडीतील ३ ते ६ वषण वयोग्ातील कुपोवषत बालकाींना अनतररक्त आहार
उिा.गूळ

शेंगिाणा

लाडू

इ.

दिला

िातो.

जिल्हहा

पररषिे च्या

मदहला

व

16
बालकल्हयाण ववभागामाफणत जि.प.सेस सन २०१६-१७ मधन
ू रक्कम रुपये ४५.००
लक्ष इतक्या ननधीतून कुपोवषत बालके, गरोिर व स्तनिा माता, ककशोरवयीन
मुली याींच्यासाठी अनतररक्त आहार प्रो्ीन पावडरच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन

िे ण्यात आला. तसेच सिर ननधी रक्कम रुपये ४५.०० लक्ष पैकी रक्कम
रुपये

१०.००

लक्ष

ननधीतन
ू

सोलापूर

जिल्ह्यातील

अनतररक्त आहार उपलब्ध करुन दिलेला आहे .

HIV

ग्स्त

बालकाींना

(४) याबाबत जिल्हहा परीषि, सोलापूर कायाणलयामाफणत चौकशी करण्यात आली
असून ननधीचा अपव्यय केल्हयाची एकही घ्ना ननिशणनास आलेली नसल्हयामळ
ु े
अशी कायणवाही करण्यात आलेली नाही.

----------------राज्यात मेंढी चराईसाठउ लपलध असलेल्या ि नसलेल्या िन विभागाच्या

क्षेत्राबाबत अभ्यास िरण्यासाठउ थिापन िेलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत
(१५)

*

२५८३४

श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :

ददनाांि ३ ऑगथट, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी िमाांि ३ मधील प्रश्न िमाांि १५४७० ला

ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राजयात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध असलेल्हया व नसलेल्हया वन ववभागाच्या

क्षेत्राबाबत अभ्यास करण्यासाठी शासनाने दिनाींक २ सप््ें बर, २०१५ रोिी एक
सममती स्थापन केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर सममतीचा अहवाल माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर पुणण होईल

असे आश्वासन मा.वनेमींत्री याींनी दिनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोिी राजय
ववधानपररषिे त दिलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने अहवाल िाहीर केला आहे काय, त्या
अहवालाचे स्वरुप अशा प्रकारचे आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) दिनाींक ०२/०९/२०१५ रोिीच्या शासन
ननणणयान्वये

राजयात

मेंढी

चराईसाठी

उपलब्ध

असलेल्हया

व

नसलेल्हया

वनववभागाच्या क्षेत्राबाबत अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एक सममती गठीत
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करण्यात आली आहे . सिर सममतीने आपला अहवाल प्रधान मख्
ु य वनसींरक्षक

(वन बल प्रमुख), महाराषर राजय, नागपूर याींचे माफणत दिनाींक २८/०४/२०१६ रोिी
शासनास सािर केला आहे . सिर सममतीच्या अहवालातील मशफारशी शासनाच्या
ववचाराधीन आहे त. अ्याप सममतीचा अहवाल िाहीर करण्यात आलेला नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------खत
ु ेि (ता.वििमगि, जज.पालघर) ग्रामपांचायमध्ये रोजगार हमी योजनेंतगवत
(१६)

*

िाम िेलेल्या मजूराांच्या मानधनात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२५८९६

श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खत
ु ेड (ता.ववक्रमगड, जि.पालघर) ग्ामपींचायतमधील १२ पाड्याींच्या महात्मा

गाींधी रोिगार हमी योिनेत काम केलेल्हया अनेक मिूराींना आपल्हया हक्काचे पैसे
ममळाले नसल्हयाचे तसेच ठे केिार, अधधकारी याींनी मिरू ाींच्या नावाखाली दिनाींक
१२ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास पैसे घेतल्हयाचे ननिशणनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तालुक्यातील रोिगार हमी योिनेच्या कामात अधधकारी
याींनी गैरव्यवहार केल्हयाने याची चौकशी करावी असे ननवेिन आदिवासी वव्याथी

कृती सममतीने जिल्हहाधधकारी, पालघर याींना दिनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास दिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रोिगार हमी योिनेतन
अनेक रस्त्याींची कामे कागिोपत्री
ू
झाल्हयाचे िाखववण्यात आले आहे , मात्र प्रत्यक्षात ही कामे झाली नसल्हयाचे
ननिशणनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले, त्यानुषींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही. तथावप, आदिवासी वव्याथी कृती सममतीने ननवेिना्वारे या
सींिभाणत तक्रार केलेली आहे .

(४) प्राप्त तक्रारीच्या अनुषग
ीं ाने उपववभागीय अधधकारी, वाडा याींना वस्तुननषठ
अहवाल सािर करणेबाबत जिल्हहाधधकारी, पालघर याींनी आिे श दिले आहे त.
-----------------

(१७)

*

मराठिािा विभागासाठउ सक्षम जल आयुक्तालय सुरु िरणेबाबत
२३४९४

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न िमाांि

१६०१४ ला ददनाांि १८ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत :
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा ववभागासाठी सक्षम िल आयक्
ु तालय सुरु करण्याची मागणी
िषु काळग्स्त िनतेतन
ू सातत्याने करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या मागणीबाबत लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६
रोिी वा त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींना ननवेिन िे ऊन औरीं गाबाि मींबत्रमींडळ
बैठकीत ननणणय घेण्याची मागणी केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, औरीं गाबाि येथे सक्षम िल आयुक्तालय कधी सरु
ु होणार
आहे , त्याचे स्वरूप कसे असणार आहे , उक्त प्रकरणी आवश्यक ननधी वा इतर
प्रशासकीय बाबीींची पत
ण ा कधी पण
ू त
ू ण होणार आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .

(३) व (४) दिनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी औरीं गाबाि येथे झालेल्हया राजय

मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत औरीं गाबाि येथे िलसींधारण आयुक्तालयाची स्थापन
करण्यास तत्वत: मान्यता िे ण्यात आलेली आहे . िलसींधारण आयुक्तालयाचे
स्वरुप आवश्यक ननधी व इतर प्रशासकीय बाबी या सींिभाणतील प्रस्ताव

उच्चाधधकारी सममतीसमोर ठे वण्यासाठी ववत्त ववभागास सािर करण्यात आलेला
आहे . उच्चाधधकारी सममतीच्या मान्यतेनत
ीं र प्रस्ताव मींत्रीमींडळास सािर करण्यात
येईल.

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

19
आणी (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील िोसदनी बीटमध्ये लाखो
रुपयाांच्या सागिानाची तोि िेल्याबाबत

(१८)

*

२५०७३

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

आणी

(जि.यवतमाळ)

तालक्
ु यातील

येथील

कोसिनी

बी्मध्ये

लाखो

रुपयाींच्या सागवानाची तोड केल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनुषींगाने
सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------खाद्यतेल, तेलबबया, िनथपती यासारख्या जीिनािश्यि िथतूांिरील
व्हॅट िाढविण्याच्या ननणवयाबाबत

(१९)

*

२४५५४

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासनाने खा्यतेल, तेलबबया, वनस्पती यासारख्या िीवनावश्यक वस्तव
ींू रील
व्हॅ् वाढववण्याचा ननणणय कोणतीही पूवस
ण ूचना व मि
ु त न िे ता दिनाींक १७
सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास घेतलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननणणयाची अींमलबिावणी त्वरीत सरु
ु केल्हयामळ
ु े अनेक
अडचणी

ननमाणण

झालेल्हया

असून

पन
ू ा

मचण्स ्

चेंबरने

व्हॅ्सींिभाणतील

अडचणीींबाबत मा.मख्
ु यमींत्री याींना माहे सप््ें बर, २०१६ च्या नतसऱया आठवड्यात
ननवेिन सािर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, व्यापारी वगाणपढ
ु े मोठ्या अडचणी ननमाणण झाल्हयाने शासनाने
चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

होय.

दिनाींक

१६

सप््ें बर,

२०१६

रोिी

अधधसूचने्वारे ननम्न कराचा िर ५.५% वरुन ६% तर उच्च कराचा िर १२.५%
वरुन १३.५% वाढववण्यात आला. मूल्हयवधधणत कर काय्याींतगणत प्राववधानानुसार
वस्तव
ण ूचना वा मि
ू रील कराच्या िरामध्ये करावयाच्या बिलाबाबत पूवस
ु त िे ण्याचे
प्राववधान नाही.

(२) होय. पन
ू ा मचंट्स चेंबर याींचे कर सींिभाणत बिल करताना कमीत कमी तीन
मदहने अगोिर मादहती उपलब्ध करुन िे ण्याववषयीचे ननवेिन प्राप्त झाले आहे .

(३) ववववध लोकोपयोगी योिना अींतगणत राजयावरील ववत्तीय भाराचा ववचार
करता दिनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोिी मूल्हयवधधणत कराचे िर वाढववण्यात आले.
(४) लागू नाही.

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

सोलापरू जजल््यातील नातेपत
ू े शहरात ि पररसरात िेंग्यच
ू ी साि पसरल्याबाबत
(२०)

*

२५५४६

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊर्व

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपत
ू े शहरात व पररसरात डेंग्यन
ू े थैमान घातले

असून सवण िवाखान्यात रुग्णाींची सींख्या प्रचींड असन
ू रुग्णाींना िाखल करुन

घेण्यासाठी िागा मशल्हलक नसून १० रुग्ण अत्यवस्थ असल्हयाचे माहे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िीवघेण्या डेंग्यूचा साथीवर ननयींत्रण ममळववण्याबाबत शासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

सोलापूर शहरातील नातेपत
ु े शहरात माहे िानेवारी ते सप््ें बर, २०१६ मध्ये

२३ सींशयीत डेंग्यू ताप रुग्णाींचे रक्तिल नमन
ु े सें्ीनल सें्र सोलापरू येथे
पाठववले असता त्यापैकी एक रक्तिल नमन
ु ा डेंग्यू रोगासाठी िवू षत आढळून
आला आहे . तसेच िरम्यानचे काळात कोणताही रुग्ण अत्यवस्थ असल्हयाचे

आढळून आलेले नाही. त्यामळ
ु े रुग्णाींना िाखल करुन घेण्याचा प्रश्नच उ्भ्ावत
नाही.
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(२)

सोलापरू

जिल्ह्यात

व

नातेपत
ु े

शहरात

कक्किन्य

रोग

ननयींत्रण

कायणक्रमाींतगणत डेंग्यू आिाराच्या प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी सवण आवश्यक त्या
उपाययोिना ननयममतपणे राबववल्हया िातात.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(२१)

*

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

शशिाजीनगर, गोिांिी (मुांबई) येिील प्रत्येि
अांगणिािीतील मुले िुपोवषत असल्याबाबत
२४९१४

श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय

मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मशवािीनगर, गोवींडी (मब
ींु ई) येथील प्रत्येक अींगणवाडीतील ५० मुलाींमागे १३

मल
ु े कुपोवषत असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, १७०० मुले कुपोवषत असन
ू यातील ४०० हून अधधक मुले तीव्र
कुपोवषत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कुपोवषत बालकाींवर उपचार
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .
तथावप, मशवािीनगर (मुींबई) नागरी प्रकल्हपाींतगणत माहे सप््ें बर, २०१५ व
सप््ें बर, २०१६ या कालावधीतील कुपोषणाबाबतची श्रेणीननहाय आकडेवारी पाहता
सप््ें बर, २०१५ च्या तुलनेत माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये तीव्र कमी विनाच्या
बालकाींच्या ्क्केवारीत घ् झालेली आहे .

(३) व (४) सिर योिने अींतगणत सवणसाधारण श्रेणीतील बालकाींना िररोि (५००
उषमाींक आणण १२ ते १५ ग्ॅम प्रधथने असलेला) आहार िे ण्यात येतो. त्याचप्रमाणे
तीव्र कमी विनाच्या बालकाींना
असलेला) आहार िे ण्यात येतो.
आहारातन
ु आवश्यक ते प्रधथने व
मध्यम कमी विनाची व

(८०० उषमाींक आणण २० ते २५ ग्ॅम प्रधथने
याप्रमाणे अींगणवाडीतील लाभार्थयांना पोषण
कॅलरीि िे ण्यात येत आहे त.
तीव्र कमी विनाच्या बालकाींना वै्यकीय

उपचारासाठी लोकमान्य द्ळक हॉस्पी्ल, सायन, मींब
ु ई येथे सींिभण सेवे्वारे
पाठववण्यात येत अशा कुपोवषत मल
ु ाींची ननयममत आरोग्य तपासणी, लसीकरण
महानगरपामलका एम वॉडण अींतगणत असलेल्हया आरोग्य केंद्रा्वारे करण्यात येत आहे .
-----------------
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ददिेआगार (ता.श्रीिधवन, जज.रायगि) या जगप्रशसध्द धाशमवि ि
पयवटनथिळाचा वििास िरण्याबाबत

(२२)

*

२३५३४

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) दिवेआगार (ता.श्रीवधणन, जि.रायगड) या िगप्रमसध्ि धाममणक व पयण्न

स्थळाींच्या ववकासकामासाठी रुपये ९ को्ीचा ननधी उपलब्ध करून दिला असन
ू
त्यापैकी रुपये साडेआठ को्ीचा ननधी खचण झालेला असतानाही पयण्न केंद्राच्या
ववकासाचे काम अपूणाणवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर पयण्न क्षेत्राच्या ववकासाची कामे प्रलींबबत राहण्याची
सवणसाधारण कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, सिरहू पयण्न ववकासाचे काम हाती घेवन
ू पयण्न केंद्र कायाणजन्वत
होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१), (२), (३) व (४) दिवेआगर, ता.श्रीवधणन, जि.रायगड
या धाममणक व पयण्न स्थळाच्या ववकास कामाींसाठी रुपये ९९१.३७ लक्ष ननधी

उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेला आहे व त्यापैकी रुपये ९०१.६४ लक्ष इतका ननधी

खचण करण्यात आलेला आहे . या कामाींमधील श्री क्षेत्र दिवेआगर येथील सव
ु णण
मींदिराचे काम अींनतम ्प्प्यात असून डडसेंबर, २०१६ अखेर पुणण करण्याचे
ननयोजित आहे . चार कामे पण
ू ण झाली आहे त.

-----------------
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तारुगव्हाण (ता.पािरी, जज.परभणी) बांधाऱ्यास ननधी लपलध िरून दे ण्याबाबत
(२३)

*

पांडित :

२४५१२

श्री.अदल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तारूगव्हाण (ता.पाथरी, जि.परभणी) या ४००० हे क््र िमीन मसींचनाखाली
आणणाऱया गोिावरी निीवरील उच्चस्तरीय बींधाऱयाच्या कामासाठी लागणारा
ननधी उपलब्ध झाला नसल्हयाने बींधाऱयाचे काम प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बींधाऱयाचे काम पुणण करण्यासाठी लागणारा पुरेसा ननधी उपलब्ध
करून िे णेबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, ककती मि
ु तीत सिरील ननधी उपलब्ध करून िे ण्यात येणार आहे ,
नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .
(२)

प्रस्तत
ु बींधाऱयाची प्रकल्हपीय मसींचन क्षमता २१०० हे . एवढी आहे .

व

(३)

ननिे शानुसार

राजयाच्या

मराठवाडा

अथोपायाची

ववभागास

जस्थती

उपलब्ध

व

मा.राजयपाल

महोियाींच्या

होणारा ननधी तसेच

प्रकल्हपाचे

स्यजस्थतीनस
ु ार प्राधान्यक्रम ववचारात घेऊन ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात
येईल.

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

परभणी शहरातील पािवतीनगर भागातील तुराित बालगह
ृ ात
(२४)

*

मुलीिर अत्याचार झाल्याबाबत

२४१७१

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुभाष

झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप :

सन्माननीय मदहला ि

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

(१) परभणी येथील पावणतीनगर भागातील बाबा एजयक
ु े शन सोसाय्ीच्या तुरावत

बालगह
ृ ात एका १३ वषीय मुलीवर बालगह
ृ चालकाच्या मुलाने वषणभर अत्याचार
केल्हयाची घ्ना माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िोषीींवर कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नवा मोंढा पोलीस स््े शन, परभणी येथे एफआयआर क्र. ०४०१/२०१६ दिनाींक
०७/०८/२०१६ अन्वये भा.िीं .वव. ३७६ क, ३४ आणण बालकाींचे लैंधगक अपराधापासन
ू

सींरक्षण अधधननयम २०१२ चे कलम ३,४,६,८,१२ आणण १७ प्रमाणे गुन्हा नोंि
करण्यात येवन
ू सिर सींस्थेच्या सींस्थाचालक आणण नतचा मल
ु गा याींना अ्क
करण्यात आली आहे .

मदहला व बाल ववकास आयुक्तालयाने त्याींचे दि.१३/१०/२०१६ रोिीच्या

आिे शान्वये सिर बालगह
ृ ाची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(२५)

*

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

मौजे ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशि) येिे
ग्रामीण रुग्णालय मांजूर िरणेबाबत
२३५१३

िॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब

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

मौिे ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जि.नामशक) येथे प्राथममक आरोग्य केंद्राची

मयाणिा, ननमगाींव पररसरातील गाींवे व तेथील लोकसींख्येतील वाढ, प्राथममक
आरोग्य केंद्रातील कमी पडणाऱया उपलब्ध सोयी सवु वधाचा ववचार करता ननमगाींव
येथे स्वतींत्र ग्ामीण रुग्णालय सरु
ु करण्याची मागणी लोकप्रनतननधी (नामशक)

याींनी दिनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये मा.सावणिननक आरोग्य मींत्री
याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मौिे ननमगाींव व पररसरातील गावाींची लोकसींख्या मोठी असल्हयाने

प्राथममक आरोग्य केंद्रातील सोयी सवु वधा अपऱु या ठरतात, यासाठी मौिे ननमगाींव
येथे स्वतींत्र ग्ामीण रुग्णालय सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) सिर ननवेिन शासनास प्राप्त झाल्हयाचे दिसून येत नाही.
(२) तथावप, शासनस्तरावर सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बह
ृ त

आराखडा करण्याची कायणवाही सुरु आहे . सिर ननवेिन प्राप्त झाल्हयास आपली
मागणी िोड बह
ृ त आराखडा अींनतम करताना ननकषानुसार ववचारात घेतली िाईल.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

25

(२६)

*

शभिांिी महापाशलिा िायवक्षेत्रातील नोंदणीिृत रुग्णालयाांमध्ये
अप्रशशक्षक्षत पररचाररिा िायवरत असल्याबाबत
२५९३२

श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मभवींडी महापामलका कायणक्षेत्रातील नोंिणीकृत असलेल्हया १०१ रुग्णालयाींमध्ये
तब्बल ८४ अप्रमशक्षक्षत पररचाररका कायणरत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अप्रमशक्षक्षत पररचाररका कायणरत असल्हयामुळे रुग्णाींच्या िीवाला

धोका ननमाणण झाला असन
यासींिभाणत फौििारी गन्
ू
ु हे िाखल करण्याबाबत

अणखल महाराषर िनरल कामगार यनु नयनचे अध्यक्षाींनी घेतलेल्हया पत्रकार
पररषिे त मा.सावणिननक आरोग्य मींत्रयाींकडे मागणी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र र्िणिीस : (१) महानगरपामलका कायणक्षेत्रातील सन २०१६-१७ मध्ये

१०१ खािगी हॉजस्प्ल, मॅ्ननण्ी होम व डे केअर सेन््र पैकी ६४ हॉजस्प्ल,
मॅ्ननण्ी होम व डे केअर सेन््र याींची तपासणी पूणण करण्यात आली.

यापैकी ३ हॉजस्प्लमध्ये ११ अप्रमशक्षक्षत पररचाररका आढळून आल्हयामळ
ु े

बॉम्बे नमसंग होम रजिस्रे शन ॲक््, १९४९ (सुधारीत) २००५ चे कलम २२
अन्वये ३ हॉजस्प्लची नोंिणी रद्द करण्यात आली आहे .

उवणरीत ३७ हॉजस्प्ल, मॅ्ननण्ी होम व डे केअर सेन््र याींचे तपासणीची

कायणवाही स्या सुरु आहे .

(२) अशी मागणी केल्हयाचे आढळून येत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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मारे गाि (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील रोहयोंतगवत अल्पभध
ू ारि शेतिऱ्याांना
विदहरीांचे अनद
ु ान ि खोदिाम िरणाऱ्या मजूराांना मजुरी शमळण्याबाबत

(२७)

*

२४६७९

श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मारे गाव

(जि.यवतमाळ)

तालुक्यातील

६५

अल्हपभध
ू ारक

शेतकऱयाींनी

रोहयोंतगणत ववदहरीींचे खोिकाम केले. परीं तु बाींधकाम पूणण होऊन ६५ अल्हपभूधारक

शेतकऱयाींना ववदहर अनि
ु ान व ववदहरीींवर खोिकाम करणाऱया ९७० मिुराींना
थककत मिुरी ममळाली नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने ननणणय घेऊन या अल्हपभूधारक शेतकरी व या

ववदहरीींवर खोिकाम करणाऱया मिुराींना त्याींचे थकीत अनि
ु ान िे ण्याबाबत कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) धडक मसींचन मधन
नरे गामध्ये रुपाींतरीत ६७ ववदहरीींची प्रिाने जिल्हहा
ू
मध्यवती

बँकेमध्ये

खाते

असलेल्हया

लाभार्थयांना

सॉफ््वेअरचे

अडचणीमळ
ु े

अिायगी करण्यास ववलींब झाला होता. खोिकाम करण्यासाठी ननगणममत एकुण

१७६ हिेरीप्ावर उपजस्थत असलेल्हया १५८९ मिरू ाींपैकी १५४५ मिरू ाींचे मिरू ी
त्याींच्या खात्यात वगण करण्यात आली असन
ू उवणररत ४४ मिूराींची मिूरी त्याींच्या
खात्यात वगण करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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साठिण तलाि ममदापरू (ता.येिला, जज.नाशशि) या
(२८)

*

योजनेचे िाम सरु
ु िरणेबाबत

२३६०९

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) साठवण तलाव ममिापरू (ता.येवला, जि.नामशक) या योिनेचे काम सरु
ु

करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १७ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास लघमु सींचन (िलसींधारण) ववभागाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेच्या कामाला दिनाींक २० ऑगस््, २०१४ रोिी वा

त्यासुमारास जिल्हहाधधकारी, नामशक याींनी प्रशासकीय मींिुरी िे ऊन शासनाकडे
पाठववलेल्हया प्रस्तावाला सधचव सममतीच्या मान्यतेची आवश्यकता नसल्हयाचे

ग्ामववकास व िलसींधारण ववभागाने दिनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, वषण होऊनही या योिनेची सुधारीत ताींबत्रक मींिुरी रखडल्हयामळ
ु े
सिर योिनेची ननवविा प्रकक्रया होवू शकली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, प्रश्न भाग (१), (२) व (३) अनष
ु ींगाने साठवण तलाव ममिापरू
या योिनेचे काम सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय.

(३) ताींबत्रक मान्यतेची कायणवाही प्रगतीत आहे .

(४) जिल्हहाधधकारी, नामशक याींनी दिनाींक २०/६/२०१६ चे पत्रान्वये सधचव

सममतीच्या मान्यतेची अ् मशथील केलेली असन
ू वन िमीन प्रस्तावाची आणण
ताींबत्रक मान्यतेची कायणवाही प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील अनतदग
व भागातील हां गामी िॉक्टराांना
ु म
(२९)

*

िायमथिरुपी सेिेत सामािन
ू घेण्याबाबत

२४७९१

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले, िॉ.(श्रीमती) नीलम

गोऱ्हे , श्री.विजय ऊर्व भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयातील नींिरु बार, अमरावती, िव्हारसह िग
ण आदिवासी भागात तसेच
ु म

नक्षलग्स्त गडधचरोली भागातील वाढते बालमत्ृ य,ू कुपोषण आणण आरोग्याच्या
गींभीर समस्या लक्षात घेऊन ११ वषाणपव
ू ी ८२२ बी.ए.एम.एस. डॉक््राना हीं गामी

सेवेत घेऊन त्याींना िग
ण अशा आदिवासी भागातील प्राथममक आरोग्य केंद्रात
ु म
ननयुक्ती करण्यात आली, तसेच शासनाने या सवण डॉक््सणना सेवेत कायम

करण्याचा प्रस्तावही शासनास सन २०१३ साली िे ऊनही त्याींना सेवेत कायम

करण्यात आले नसल्हयाने दिनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सन २००३ साली सिर बी.ए.एम.एस. डॉक््राींना हीं गामी सेवेत

सामावन
ू घेतले असून अकरा वषण उल्ूनही सिर डॉक््राींना सेवेत कायम न

केल्हयाचे समिते तसेच या डॉक््राींना िर अकरा मदहन्याींनी शासनाकडून सेवेत
काम करण्यासाठी आिे श घ्यावे लागतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आदिवासी व िग
ण भागातील हीं गामी डॉक््राींनी त्याींना सेवेत
ु म

कायम करुन ब सींवगाणमधन
ू अ सींवगाणत घ्यावे अशी शासनाकडे अनेक वेळा
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनतिग
ण
भागातील
ु म
हीं गामी डॉक््राींना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
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(४) ७९१ अस्थायी वै्यकीय अधधकाऱयाींचे शासन सेवेत समावेशन करण्याबाबत
शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------राज्यातील सांगणि पररचालिाांना प्रलांबबत िेतन अदा िरण्याबाबत
(३०)

*

२३८९५

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

ताराांकित प्रश्न िमाांि २१६१८ ला ददनाांि

१८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात ई पींचायत प्रकल्हपामध्ये केंद्र शासनाच्या सहाय्याने माहे एवप्रल,

२०११ पासन
ू सींग्ाम प्रकल्हप राबववण्यात येत असन
ू त्यामध्ये हिारो सींगणक
पररचालक काम करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दिनाींक २५ िल
ु ,ै २०१६ रोिी िे.िे. उड्डाण पल
ु ािवळ महाराषर
राजय सींगणक पररचालक सींघ्नेच्या आिोलकाींनी अडीच तास रस्त्यावर बसन
ू
त्याींच्या ववववध मागण्यासाठी रास्ता रोको आींिोलन केले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, राजयातील ग्ामपींचायतीमध्ये काम करणाऱया २७ हिार सींगणक

पररचालकाींना गेल्हया ९ मदहन्याींपासन
ू (माहे िानेवारी, २०१६ पासन
ू ) वेतन अिा

करण्यात आले नसल्हयाचे दिनाींक ११ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शासनाने सींगणक पररचालकाींची िखल घेऊन त्याींना ९ मदहन्याींचे
थककत वेतन िे ण्यात यावे तसेच सवण सींगणक पररचालकाींना शासनाच्या नवीन

प्रकल्हपात समाववष् करुन घेण्यासींिभाणत लािण्यात आलेल्हया अ्ी रद्द करुन या

सवण सींगणक पररचालकाींवरील अन्याय िरू करावा, अन्यथा त्याबाबत तीव्र
आींिोलन

करण्यासींिभाणतील

ननवेिन

महाराषर

राजय

पररचालक

सींघ्नेने

मा.मख्
ु यमींत्री महोियाींना माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे , हे
खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, सिरहू ननवेिनाच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .

१३ व्या ववत्त आयोगाींतगणत चालववण्यात आलेला सींग्ाम प्रकल्हप माहे

डडसेंबर, २०१५ मध्ये बींि करण्यात आला आहे . १४ व्या ववत्त आयोगाच्या प्राप्त
ननधीमधन
ू

राजयातील

ग्ामपींचायतीमध्ये

आपले

सरकार

सेवा

केंद्र

उभारण्याबाबतच्या मागणिशणक सूचना दिनाींक ११/८/२०१६ रोिीच्या शासन ननणणया
अन्वये ननगणममत करण्यात आलेल्हया आहे त.

(३) माहे िानेवारी, २०१६ पासून प्रकल्हप सरु
ु नसल्हयामळ
ु े थकीत वेतनाचा प्रश्न
उ्भ्ावत नाही.

(४) हे खरे आहे .

(५) नवीन आपले सरकार सेवा केंद्र राजयभरातील ग्ामपींचायतीींमध्ये सरु
ु
करण्याची प्रकक्रया सरु
ु आहे . त्यामुळे कायणवाहीचा प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------

(३१)

*

राज्यातील ४०० धरणे असुरक्षक्षत असल्याबाबत
२५३५२ अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.आनांद

ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांजय दत्त :

ताराांकित थिीिृत प्रश्न िमाांि ७१२४

ला ददनाांि २१ जल
ु ,ै २०१५ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयातील ४०० धरणे असुरक्षक्षत असल्हयाचा अहवाल महाराषर अमभयाींबत्रकी
सींशोधन सींस्थेने (मेरी) शासनाला सािर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ४०० धरणाींच्या तात्काळ िरु
ु स्त्या करण्याची मशफारसही मेरी
ने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

याबाबत चौकशी करण्यात

आली आहे

काय,

चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने सिर ४०० धरणाींची िरु
ु स्ती ककती कालावधीमध्ये पूणण करण्यात येणार
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) राजयातील सवण मोठया धरणाींची तपासणी
क्षेत्रीय सक्षम अधधका-याींमाफणत होत असते. धरण सुरक्षक्षतता सींघ्ना, नामशक

कडून काही ननवडक धरणाींची चाचणी तपासणी केली िाते. सन २०१३ च्या धरण
जस्थती अहवालाप्रमाणे एकूण १२२६ मोठया धरणाींपक
ै ी (वगण १ व २) ४०२
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धरणाींवर सींवगण २ त्र्
ु ी आढळल्हया आहे त. सींवगण २ त्र्
ु ी म्हणिे िरु
ु स्त
करण्यािोग्या त्र्
ु ी जयाींकडे त्वरीत लक्ष िे णे गरिेचे आहे . स्यजस्थतीत
कोणत्याही धरणाींना गींभीर धोका ननमाणण झालेला नाही.

(३) धरण सुरक्षक्षतता सींघ्नेच्या अहवालानुसार करावयाच्या सुधारणा व त्यावर
सींननयींत्रण ठे वण्याची िबाबिारी महासींचालक, मेरी याींच्यावर सोपववण्यात आलेली

आहे . त्र्
ु ीींच्या िरु
ु ार क्षेत्रीय अमभयींत्याींकडून
ु स्तीची कायणवाही ननधी उपलब्धतेनस
केली िाते.

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र ि तेलांगणा राज्यात शसांचन प्रिल्प लभारणीबद्दल िेलेल्या िराराबाबत
(३२)

*

२३५४१

श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्द्नाि शशांदे, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) महाराषर व तेलींगणा राजयात मसींचन प्रकल्हप उभारणीबद्दल करार करण्यात
आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या करारानुसार राजयाच्या ननम्न पैनगींगा प्रकल्हप धोक्यात आला
असून त्यावर खचण केलेले ११०० को्ी वाया िाण्याची मभती व्यक्त करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर करार हा राजयासाठी कमी तर तेलींगणासाठी अधधक

फाय्याचा ठरणार असल्हयाने कराराबाबत शासनाने आपली भमु मका स्पष् करुन
त्यानुसार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, खरे आहे .

दिनाींक ०८/०३/२०१६ रोिी महाराषर व तेलींगणा या िोन्ही राजयाच्या

मुख्यमींत्री स्तरावरील बैठकीत िोन्ही राजयातील आींतरराजयीय मसींचन प्रकल्हपाींचे
सवण ननणणय घेण्यासाठी व ननणणय प्रकक्रया गतीमान करण्यासाठी आींतरराजयीय
मींडळ

स्थापन

करण्याचा

करार

केला

आहे .

आींतरराजयीय

मींडळ

स्थापन

केल्हयाबाबत शासनाने दिनाींक ४/७/२०१६ रोिी आिे श ननगणममत केले आहे त.
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(२) नाही. हे खरे नाही.

ननम्न पैनगींगा प्रकल्हपाचा समावेश आींतरराजयीय करारात असन
सिर
ु

प्रकल्हप धोक्यात आला नाही. सप््ें बर, २०१६ अखेर ननम्न पैनगींगा प्रकल्हपावर
फक्त रुपये २९९.७६ को्ी इतकाच खचण झालेला आहे .

(३) सिर करार हा गोिावरी पाणी तीं्ा लवािाचे चौक्ीतच करण्यात आला आहे .

गोिावरी पाणी तीं्ा लवािाने उभय राजयाींना दिलेल्हया पाणी दहश्श्यात या
करारामळ
ु े कोणतीही बाधा पोहचत नाही.

सिर कराराचे अनुषग
ीं ाने दिनाींक २३ ऑगस््, २०१६ रोिी आींतरराजय

प्रकल्हपाबाबत ननणणय घेणेसाठी आींतरराजय मींडळाची बैठक झाली.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

पोखरापूर (ता.मोहोळ, जज.सोलापूर) येिील पाटबांधारे तलािात
(३३)

*

आष्ट्टी लपसा शसांचन योजनेतन
ू पाणी सोिणेबाबत

२६०२२

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांिे :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पोखरापूर (ता.मोहोळ, जि.सोलापूर) येथील पा्बींधारे तलावात आष्ी उपसा
मसींचन

योिनेतन
ू

पाणी

सोडण्यासाठी

पोखारपरू ,

सारोळे

नागररकाींनी वारीं वार आींिोलने, उपोषणे केली, हे खरे आहे काय,

खवणी

येथील

(२) असल्हयास, या योिनेसाठी सध
ु ाररत प्रकल्हप अहवालास महाराषर कृषणा खोरे
ववकास महामींडळ, पण
ु े याींनी मींिरु ी दिली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या प्रकल्हपासाठी लागणार ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
शासनाचे कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर, खवणी व सारोळे या गावाींना मसींचनाचा लाभ
ममळण्यासाठी ५८५ हे . क्षेत्राच्या आष्ी उपसा मसींचन योिनेअत
ीं गणत ्प्पा-२ मध्ये
समाववष् पोखरापूर योिनेस

सन २००१ मध्ये शासनाने तत्वत: मान्यता

दिलेली आहे . सिर योिनेचा समावेश आष्ी उपसा मसींचन योिनेच्या प्रथम

सुप्रमा अहवालात केला असन
ू , या योिनेच्या प्रथम सप्र
ु मा अहवालास दिनाींक
१/११/२०१० अन्वये

मान्यता दिलेली आहे .
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(३) सन २०१६-१७ मध्ये आष्ी उपसा मसींचन योिनेकरीता रुपये २९.०० को्ी

ननधीची तरति
ू केली आहे . या ननधीतन
ू पोखरापूर योिनेसाठी ननधी उपलब्ध
करुन िे ण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

अिोला जजल्हयातील खारपाणपट्टयासाठउ महत्िपण
ू व असलेल्या
*

(३४)

बॅरेजना सध
ु ाररत प्रशासिीय मान्द्यता शमळण्याबाबत

२५८००

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्हहयातील खारपाणपट्टयासाठी महत्वपण
ू ण असलेल्हया उमा बॅरेि

प्रकल्हप, घुींगशी बॅरेि मध्यम प्रकल्हप आणण का्े पूणाण बॅरेि व इतर बॅरेि
सींिभाणतील सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता िोन मदहन्यात िे ण्याचे आश्वासन िुल,ै
२०१६ च्या अधधवेशनात िे ऊनही कोणतीच कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्हयास,

सिर आश्वासनाची

पत
ण ा
ू त

व

उक्त

प्रकल्हपाचे

करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

काम

सरु
ु

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) उक्त प्रकल्हपाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता िे णेची
कायणवाही प्रगतीत आहे .

(२) व (३) पण
ू ाण बॅरेि-प्रस्ताव राजय ताींबत्रक सल्हलागार सममती, नामशक कडे
तपासणीधीन आहे .

कवठा (बॅ) प्रकल्हप- राजय ताींबत्रक सल्हलागार सममती याींनी ७७ व्या बैठकीत

दि. ११/७/२०१६ अन्वये सध
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव अींनतम केलेला
असून प्रस्ताव बत्रसिस्यीय सधचव सममतीच्या सहमतीसाठी सािर करण्यात
आलेला आहे .

उमा बॅरेि

-

प्रस्तावावर क्षेत्रीय स्तरावर कायणवाही सुरू आहे .

घुींगशी बॅरेि

-

राजय ताींबत्रक सल्हलागार सममती, नामशक याींचे शेऱयाींची
पूतत
ण ा महामींडळ स्तरावर प्रगतीत आहे .
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का्े पण
ू ाण

-

राजय ताींबत्रक सल्हलागार सममती याींचे सल्हयानस
ु ार बींि
पाईप ववतरण तरति
ु ीींचा अींतभाणव करून प्रस्ताव सुधाररत
करणेची कायणवाही प्रगतीत आहे .

दिनाींक ०९/०९/२०१५ चे शासन ननणणयात नमि
ू कायणपध्ितीनुसार सिर

प्रकल्हपाींना सुधाररत प्रशासकीय मान्यता िे णेबाबतची कायणवाही करणेत येईल.
-----------------

इांददरा गाांधी शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय नागपूर येिे रक्तातील घटि
िेगळे िरणारे लि िँम्पोनन्द्ट युननट िायावजन्द्ित नसल्याबाबत

(३५)

*

२५४८८

श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इींदिरा गाींधी शासकीय वै्यकीय महावव्यालय नागपरू येथे रक्तातील घ्क

वेगळे करणारे ब्लड कँम्पोनन््च्या िोन्ही यनु न्ला सहा मदहन्यापेक्षा िास्त
कालावधी होऊनही ते अ्याप कायाणजन्वत झालेले नसल्हयाचे दिनाींक २५ सप््ें बर,
२०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर यनु न्पैकी एक यनु न् रक्त सींक्रमण पररषिे ने दिलेले असून
िस
ु रे यनु न् वै्यकीय मशक्षण व सींशोधन ववभागाने पुरववलेले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सामान्य नागररकाींच्या सोयीकरीता हे िोन्ही रक्त घ्क यनु न्
त्वरीत लावण्यात येणार आहे काय,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) सिर िोन्ही रक्त घ्क यनु न् रुग्णसोयीसाठी कायाणजन्वत करण्यात आलेले
आहे .

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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राज्यातील टी.एच.आर. घरपोच पोषण आहार योजना
(३६)

*

पुरिठ्यासांदभावतील ननणवयाबाबत

२४६६६

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या

चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय मदहला ि बाल
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना व सबला योिनेंतगणत अींग़णवाडीतील
६ मदहने ते ३ वषण वयोग्ातील सवण बालके व गभणवती जस्त्रया व स्तनिा

माताींसाठी घरपोच पोषण आहार (THR) पुरववण्यासाठी अमभव्यक्ती स्वारस्य
पद्धतीने ननवविा मागववण्यात आल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणी लाभधारकाींना गण
ु वत्तापण
ू ण आहार परु ववण्याबाबत
घेतलेल्हया ननणणयाच्या अनुषींगाने कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) असल्हयास, लाभधारकाींना गुणवत्तापूणण आहार पुरववण्याची िबाबिारी कोणाकडे
िे ण्यात आली वा त्याअनष
ीं ाने लाभधारकाींना गुणवत्तापूणण आहार पुरववण्यात
ु ग
िोषी असलेल्हयाींवर काय कारवाई केली िाणार आहे ,

(४) तसेच ्ी.एच.आर. घरपोच पोषण आहार योिना परु वठ्या सींिभाणतील नववन
ननवविा प्रकक्रयेच्या ववरोधात औरीं गाबाि खींडपीठामध्ये शासनाच्या बािूने ननकाल

लागलेला असतानाही शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात अवपल केले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) सिर ननवविे च्या सींिभाणत मा. उच्च न्यायालय औरीं गाबाि खींडपीठ येथे रर्

याधचका क्र. ३३८७/२०१६ िाखल झालेली होती. सिर याधचकेमध्ये मा. उच्च
न्यायालयाने दि. ११ िुल,ै २०१६ रोिी खालीलप्रमाणे आिे श दिलेले आहे त.

“The impugned tender notice is set aside to extent of

reducing the projects to ७०. All other terms of the tender are held
valid. The Respondents shall conduct the survey of the eligible

units with regard to extrusion technology (fully automatic plant)

and satisfying all other conditions and shall thereafter proceed to
form projects and issue tender notice accordingly.
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वरील आिे शाबाबत ववधी व न्याय ववभागाच्या व राजयाचे ॲडव्होके्

िनरल याींच्या अमभप्रायानुसार मा. सवोच्च न्यायालयात SLP No. २९१७८/२०१६
िाखल करण्यात आलेली आहे . मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननणणयानुसार पढ
ु ील
कायणवाही करण्यात येईल.
(३)

सन

२०१३

मध्ये

मदहला

मींडळ/बचतग्/मदहला

सींस्था

याींचे

माफणत

प्रकल्हपननहाय ननवविा अिण मागववण्यात आले होते. त्या ननवविे नस
ु ार जिल्हहा
आहार सममतीमाफणत ३५४ प्रकल्हपाींसाठी मदहला मींडळ/बचतग्/मदहला सींस्था
याींची ननवड करण्यात आली असून त्याींचेमाफणत THR पुरवठा सरु
ु आहे . उवणररत

१९९ प्रकल्हपाींना उवणररत जया दठकाणी २४ मे, २०१३ च्या ननवविा प्रकक्रयानुसार
मदहला मींडळ/बचतग्/मदहला सींस्था याींची ननवड झालेली नाही त्या दठकाणी

शासन पत्र क्र. एबावव-२०१३/प्र.क्र.९/का-५ दि.१२ िुल,ै २०१३ नुसार सक्षम मदहला
मींडळ/बचतग्/मदहला सींस्था तयार होईपयणत लाभाथी आहारापासन
ू वींचीत राहू
नये म्हणन
ू िन्
ु या ३ सींस्थाींमाफणत परु वठा सरु
ु आहे .
मदहला मींडळ/बचतग्/मदहला सींस्था याींचेमाफणत लाभधारकाींना पुरवठा

करण्यात

येणाऱया

आहाराची

तपासणी

मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळे कडून करुन

घेण्यात आल्हयानींतरच पुरवठा करण्यात येतो.
(४) होय.

ववधी व न्याय ववभाग व ॲडव्होके् िनरल याींच्या अमभप्रायानस
ु ार मा.

सवोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आहे .
-----------------

औरां गाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषदे ने बाांधलेल्या िोल्हापूर
बांधाऱ्याांना दरिाजे बसविण्याबाबत

(३७)

*

२५१९६

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांिे :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) औींरगाबाि जिल्हहयात जिल्हहा पररषिे माफणत ग्ामीण भागात पाझर तलाव,
गाव तलाव, कोल्हहापुरी बींधाऱयाींचे बाींधकामे केली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्हहयात १५० बींधाऱयाींना िरवािेच नसल्हयाने या बींधाऱयामध्ये
पाणी अडवणे अवघड झाले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर बींधाऱयाींना त्वरीत गे्
बसवणेसाठी काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

औरीं गाबाि जिल्हहा पररषि माफणत सन १९८८ पासून म्हणिेच सुमारे २८

वषाणपासन
ू कोल्हहापूरी पध्ितीचे बींधारे बाींधण्यात आले आहे त. त्यामुळे १५ ते ५८
वषदेशपव
ू ी बाींधण्यात आलेल्हया कोल्हहापूरी पध्ितीचे बींधाऱयाींचे लोखींडी गे् सडले

असन
ू ननकामी झाले आहे त तसेच काही लोखींडी िरवािे अनतवषृ ्ीमळ
ु े आलेल्हया

पूरामध्ये वाहून गेले आहे . त्यामुळे १५० कोल्हहापूरी पध्ितीच्या बींधाऱयाींचे काही
िरवािे उपलब्ध नाहीत.
औरीं गाबाि जिल्हहयामध्ये जया भागामध्ये पिणन्यमान कमी होते तेथील

काही बींधाऱयाींचे िरवािे इतर दठकाणी आवश्यकतेनुसार बसववले व जया दठकाणी
पाण्याचा प्रवाह कमी होता त्यादठकाणी उपलब्ध असणाऱया िरवाजयाींमधील काही

थरातील िरवािे काढून आवश्यकतेनुसार इतर दठकाणी बसववले आहे त. त्यामळ
ु े
जिल्हहयातील एकूण ५८५
अडववण्यात आले.

पैकी

४४३

कोल्हहापरू ी

पध्ितीचे

बींधाऱयात

पाणी

(३) जिल्हहा पररषि औरीं गाबाि उपकराींतगणत गे् खरे िी करण्यासाठी ई-ननवविा
प्रमसध्ि करण्यात आली होती. परीं तु तीनवेळा प्रमसध्िी िे वूनही ननवविे स प्रनतसाि
ममळाला नाही. आगामी हींगामासाठी गे् खरे िी करण्याचे जिल्हहा पररषि,
औरीं गाबाि कायाणलयाचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

नाांदेि जजल््यासाठउ शासनाने जादहर िेलेले शासिीय दां त महाविद्यालय
(३८)

*

ि रुग्णालय िाशशमला सरु
ु िरण्यात येत असल्याबाबत

२४७३१

श्री.सभ
ु ाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) नाींिेड जिल्ह्यासाठी शासनाने िादहर केलेले शासकीय िीं त महावव्यालय व
रुग्णालय मराठवाड्यातन
ू हलवून वामशमला सरु
ु करण्यात येणार असल्हयाचे माहे
िून, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, नाींिेडला िीं त महावव्यालय व रुग्णालय सुरु करण्याची िनतेची
मागणी लक्षात घेता नाींिेड येथे शासकीय िीं त महावव्यालय व रुग्णालयाला

मींिूरी िे ऊन ते सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे .
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------राज्यातील ‘ि’ िगव नगरपाशलिाांना जलयक्
ु त शशिार
योजनेंतगवत ननधी लपलध िरून दे ण्याबाबत

(३९)

*

२५५९२

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राजयभरात सरु
ु असलेल्हया िलयक्
ु त मशवारात आतापयंत ग्ामीण भागाला
केंद्रबबींि ू मानन
ू ननधी ववतरीत केला िात होता मात्र यातील ननयमाींना मशधथल
करून राजयातील ‘क’ वगाणतील नगरपामलकाींना िे खील या योिनेंतगणत ननधी

उपलब्ध करून दिला िाणार असल्हयाची मादहती मा. महसुल मींत्री याींनी दिनाींक
२७ नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास दिलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर योिनेचे स्वरुप कशा प्रकारचे आहे , सिरची योिना शासन
केव्हापासून सरु
ु करणार आहे , त्याचा कालावधी साधारण ककती दिवसाचा आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

राजयातील

‘क’

वगण

नगरपामलका

क्षेत्रात

येणाऱया

न्या/ओढे

याींचे

खोलीकरण/रुीं िीकरण आणण इतर बाबीींचा समावेश करण्यात येईल असे िाहीर
केले होते. त्यानुसार शासनाने तत्वता ननणणय घेतला आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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राष्ट्रीय व्याघ्र सांिधवन प्राधधिरणाने बछड्याांचे आणण िानघणीांचे ननयशमत
मॉननटरीांग िरण्याचे ननदे श ददल्याबाबत

(४०)

*

२४३२८

प्रा.जोगेन्द्द्र ििािे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१)

मसींिेवाही (जि.चींद्रपरू ) येथे वानघणीच्या बछड्याींचा अन्न पाण्याववना मत्ृ यू

आणण तळोधी-बाळापूर येथे वानघणीच्या मत्ृ यन
ीं र नतचे बेपत्ता झालेल्हया तीन
ू त

बछड्याींचे प्रकरण पहाता ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्हपाबाहे रच्या िींगलातील २५
बछड्याींच्या सुरक्षेचा गींभीर प्रश्न ननमाणण झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राषरीय व्याघ्र सींवधणन प्राधधकरणाने बछड्याींचे आणण वानघणीींचे
ननयममत मॉनन्रीींग करण्याचे ननिदेश श दिलेले असताींनाही वनखात्याचे अधधकारी व
कमणचाऱयाींनी िल
ण केल्हयामळ
ु े अशा घ्नाींमध्ये वाढ झाली आहे , हे ही खरे आहे
ु क्ष
काय,

(३) असल्हयास, राषरीय व्याघ्र सींवधणन प्राधधकरणाने मॉनन्रीींग करण्याचे दिलेले
आिे श न पाळणाऱया कोणकोणत्या अधधकारी व कमणचाऱयाींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) दिनाींक १०/०९/२०१६ रोिी मसींिेवाही (जि. चींद्रपूर)
येथे एका वानघणीच्या बछड्याचा मत्ृ यू झाला आहे . पशुव्
ै यकीय अधधकारी
याींच्या शवववच्छे िन अहवालात Severe dehydration might have caused

hypovolemic shock leading to heart failure असे कारण नमि
ू करण्यात
आले आहे .

बाळापूर पररक्षेत्र कक्ष क्रमाींक ७३ मध्ये दिनाींक ०४/०९/२०१६ रोिी एक

वानघण मत
ृ अवस्थेत आढळून आली. सिर मत
ृ वानघणीचे बछडे बेपत्ता आहे त,
हे खरे आहे .

तथावप

ताडोबा–अींधारी

व्याघ्र

प्रकल्हपाबाहे रच्या

सरु क्षेचा गींभीर प्रश्न ननमाणण झाला आहे , हे खरे नाही.

िींगलातील

बछडयाींच्या

(२) व (३) राषरीय व्याघ्र सींवधणन प्राधधकरणाकडून बछडयाींचे आणण वानघणीचे

ननयममत मॉनन्रीींग करण्याबाबतचे ववशेष असे काही ननिदेश श प्राप्त झालेले नाही.
तथावप राषरीय व्याघ्र सींवधणन प्राधधकरणाच्या मागणिशणक सच
ू नान्वये वाघाींच्या
सींवधणन / सींरक्षणाथण खालीलप्रमाणे उपययोिना करण्यात येतात.
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वविभाणतील पाचही व्याघ्र प्रकल्हपात ४ ववशेष व्याघ्र िलाींची (STPF)
स्थापना करण्यात आली आहे . सिर व्याघ्र िलाकडून ननयममतपणे गस्त

केली िात आहे . तसेच वाघाींच्या मत्ृ यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व त्याींच्या
सींरक्षणाच्यादृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.


सवण व्याघ्र प्रकल्हप क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायाणजन्वत करण्यात आली
आहे .



िींगलामध्ये आवश्यक त्या दठकाणी ननरीक्षण मनोरे उभारण्यात आले
आहे .



वन्य

प्राण्याींच्या

हालचालीींचे

िीपीएसचा वापर केला िातो.


सींरक्षक्षत

क्षेत्रातील

नैसधगणक

सननयींत्रण

ठे वण्याकरीता

पाणवठे ,

कृबत्रम

कमणचाऱयामाफणत ननयममत तपासणी करण्यात येते.



कॅमेरा

रॅ प,

पाणवठ्याची

वन

मशकाऱयाबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकमलत करण्यात येते.

वनसींरक्षणात लोकाींचा सहभाग वाढवा म्हणन
वनालगत असलेल्हया
ू
गावाींमध्ये ग्ामस्थाींची वनसींरक्षण सममतीची स्थापना करण्यात आली
असून त्याींची सींरक्षणाींच्या कामात मित घेण्यात येते.



अमरावती, चींद्रपूर व नागपूर येथे

Sniffer Dog ठे वण्यात आले असून

त्याींचे्वारे ननयममतपणे रे ल्हवे स््े शन / बस स््ँ ड / आठवडी बािार व

सींशयास्पि दठकाणी वन्य प्राण्याींच्या अवैध व्यापार, वाहतूक याचा शोध
घेण्यात येतो.


वनक्षेत्राींमधून िाणाऱया वव्यत
ृ लाईनवर ननयममतपणे गस्त करण्यात
येते. तसेच

वव्यत
ृ

ववभागातील

अधधकारी

व

कमणचारी

याींचेशी

ननयममतपणे सींपकण ठे वला िातो व सींबींधीत सबस््े शनचे कायणक्षेत्रात
वव्युत प्रवाह खींडीत झाल्हयास त्याींची मादहती घेवून वव्युत प्रवाहा्वारे

वन्य प्राण्याींच्या मशकारीचा प्रयत्न झाला ककीं वा कसे याची शहाननशा
करण्यात येते.


वन

कमणचाऱयामाफणत

वनक्षेत्रात

रात्र

पावसाळी ववशेष गस्त घालण्यात येते.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

/

दिवस

ननयममतपणे

तसेच
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पतांगशाह िुटीर रुग्णालय (ता.जव्हार, जज.पालघर) २०० खाटाांचे िरण्याबाबत
(४१)

*

२५३१६

पािसिर :

श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पतींगशाह

कु्ीर

रुग्णालय

(ता.िव्हार,

जि.पालघर)

यात

तीन-चार

तालुक्यातन
ू उपचारासाठी रुग्ण येत असल्हयामळ
ु े , रुग्णाींची वाढती सींख्या पाहता

सिर रुग्णालय २०० खा्ाींचे करण्यात यावे अशी मागणी स्थाननक नागररकाींनी
शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर रुग्णालयाला २०० खा्ाींसाठी शासनाकडून सन २०१३ मध्ये
मींिरू ी िे ण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) पतींगशाह कु्ीर रुग्णालय (ता.िव्हार, जि.पालघर) याींच्या अींिािपत्रक व
आराखड्याच्या मान्यतेबाबत कायणवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

पुणे येिील सावित्रीबाई र्ुले विद्यापीठाच्या मख्
ु य
(४२)

*

इमारतीखाली भय
ु ारी मागव असल्याबाबत

२४७४४

आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पयवटन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील साववत्रीबाई फुले वव्यापीठाच्या मख्
ु य इमारतीखाली ४०० फू्

लाींबीचा भय
ु ारी मागण असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पुरातन वास्तूकलेचा उत्कृष् ठे वा ्ुररस्् पॉईं् म्हणन
ू ववकमसत
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) साववत्रीबाई फुले पण
ु े वव्यापीठाच्या आवारात मख्
ु य
इमारत व स्वयींपाक घर (आिचे पोतिार सींकुल याींना) िोडणारा ४०० फू्
लाींबीचा भय
ु ारी मागण बि्ीश काळापासन
ू अजस्तत्वात असन
ू तो सवणपररधचत आहे .

(२) साववत्रीबाई फुले पुणे वव्यापीठाची मख्
ु य इमारत पुणे महानगरपामलकेच्या
ग्ेड-१ हे रर्े ि ििाणची आहे . मात्र केंदद्रय पुरातत्व अथवा राजय पुरातत्व
ववभागाच्या सच
ू ीमध्ये समाववष् केलेली नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(४३)

*

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

पुणे जजल््यात पांतप्रधान आिास योजनेंतगवत घरिुले बाांधण्याबाबत
२५१०९

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयातील बेघर, मभक्षेकर गह
ृ ातील बेघर, हाताने मैला उचलणारे आदिम

िमाती, काय्याने बींिमुक्त केलेले वेठबबगार याींच्यासाठी इींदिरा आवास योिनेचे
नाव बिलन
ू पींतप्रधान आवास योिना (ग्ामीण) असे केले असले तरी प्रशासकीय

असहकायण आणण पात्रतेच्या िाचक अ्ीमळ
ु े खऱया लाभार्थयांपयंत या योिना
अ्याप पोहचल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पुणे जिल्ह्यात या योिनेंतगणत ५ हिार घरकुले बाींधण्याचे उदद्दष्
िे ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आतापयंत या योिनेंतगणत ककती घरकुले बाींधण्यात आली आहे त,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही.
(२) नाही.

प्रधानमींत्री आवास योिना (ग्ामीण) अींतगणत सन २०१६-१७ मध्ये पुणे

जिल्ह्याकररता ७६८१ घरकुलाींचे उदद्दष् िे ण्यात आले आहे . सिरचे उदद्दष्
आधथणक

सामाजिक

व

िात

सवदेशक्षण-२०११

च्या

मादहतीच्या

आधारे

लोकसींख्येनुसार तालुका ननहाय वा्प करण्यात आले असन
ू तालक
ु ास्तरावरुन
ग्ामपींचायतील वा्प केले आहे .
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(३)

सामाजिक

व

िात

सवदेशक्षण-२०११

ननवडीबाबतची प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

च्या

मादहतीच्या

आधारे

लाभाथी

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

नाशशि विभागात जलयक्
ु त शशिार योजनेत मांजूर
(४४)

*

िेलेल्या िामाांना अनतररक्त ननधी शमळण्याबाबत

२५६२७

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नामशक ववभागात िलयुक्त मशवार योिनेत सन २०१६-१७ या वषाणसाठी

मींिरू केलेली कामे पण
ू ण करण्याकररता िवळपास सहाशे को्ीचा ननधी कमी पडत

असल्हयाने गेल्हया वषी झालेली कामे व त्यातन
ू प्राप्त ननधी पाहता, या वषाणची
कामे पण
ू ण करण्याकररता रुपये चारशे को्ी अनतररक्त ननधी ममळावा अशी

मागणी ववभागीय आयक्
ु त, नामशक याींनी दिनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास मा. मुख्यमींत्री याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिरचा ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याकररता शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) िलसींधारण ववभागाच्या दि.१३/१०/२०१६ च्या शासन ननणणयान्वये नामशक
ववभागास रु.१४०.८० को्ी ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(४५)

*

तटिरे ,

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

राज्यात िुष्ट्ठरोग्याांच्या सांख्येत िाढ झाल्याबाबत
२४०९४ श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल
अॅि.ननरां जन

िािखरे ,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.रामराि िििुते, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात माहे माचण, २०१५ ते माचण, २०१६ रोिी घेण्यात आलेल्हया सवदेशक्षणात
१२ हिार ६१५ कुषठ रुग्ण आढळल्हयाचे सावणिननक आरोग्य ववभागाचे आयुक्त
याींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान िादहर केले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, त्यापैंकी मींब
ु ई शहरात ३६० रुग्ण आढळले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राजयातील कुषठ रोग्याींचे उच्चा्न करण्याकररता शासनाने
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) राजयात माहे माचण, २०१५ ते माचण, २०१६ कालावधीत

एकुण १७३२० कुषठरुग्ण शोधून उपचाराखाली आणले होते. माचण, २०१६ अखेर
१०१०३ कुषठरुग्ण उपचाराखाली होते.

(२) माचण, २०१५ ते माचण, २०१६ या कालावधीत मब
ींु ई शहरात ५३१ कुषठरुग्ण
शोधून

उपचाराखाली

उपचाराखाली होते.

आणले

होते. तसेच माचण, २०१६

अखेर ३३९ रुग्ण

(३) कुषठरोगासींबध
ीं ी रोगप्रनतबींधक उपायाकरीता कुठल्हयाही प्रकारची प्रनतबींधात्मक
लस नाही. कुषठरोगास आळा घालण्याकरीता सवणसाधारण आरोग्य सेवेमधील

आरोग्य कमणचारी, आशा वकणर याींचेमाफणत घरोघर सवदेशक्षण करुन सींशनयत रुग्ण
शोधून वै्यकीय अधधकारी याींचेमाफणत रुग्णाचे लवकरात लवकर ननिान करुन
ननयमीतपणे बहुववध औषधोपचार हा एकमेव उपाय असल्हयाने समािातील लपन
ू
रादहलेल्हया रुग्णाींना लवकरात लवकर ननिान करुन सवण शासकीय व

ननमशासकीय िवाखान्याींमध्ये ननयममतपणे मोफत बहुववध औषधोपचार िे ण्यात
येतो.
केंद्र शासनाच्या मागणिशणक सुचनाींनुसार िरवषी ववशेष कुषठरोग शोध

मोदहमेचे आयोिन केले िाते. सवणसामान्य िनतेला कुषठरोग ववषयक शास्त्रीय
ज्ान प्राप्त होवन
ू कुषठरुग्णाने स्वत:हून तपासणीसाठी िवळच्या आरोग्य केंद्रात
यावे या करीता आरोग्य मशक्षण व िनिागत
ृ ी कायणक्रमाींचे आयोिन केले िाते.

तसेच मोक्याच्या दठकाणी प्रिशणने, बॅनसण, पोस््सण, होडडंग, मभींतीवरील

म्हणी, हस्तपबत्रका वा्प करणे इ. उपक्रम घेतले िातात.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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पालघर जजल््यातील पांचायत ि ग्रामपांचायत थतरािरील
(४६)

*

िमवचाऱ्याांच्या प्रलांबबत मागण्या पूणव िरण्याबाबत

२४८५१

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर जिल्ह्यातील पींचायत स्तरावरील तसेच ग्ामपींचायत स्तरावरील
ग्ामपींचायत कमणचाऱयाींचे प्रलींबबत प्रश्न सोडववण्याकडे मख्
ु य कायणकारी अधधकारी,
जिल्हहा पररषि (पालघर) िल
ण करत असल्हयाबाबत ननवेिन समथणन या सींस्थेने
ु क्ष
दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास मा. मींत्री (ग्ामववकास) याींना
दिले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननवेिनातील मागण्याींचे स्वरूप काय आहे व त्यावर
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) याबाबत समथणन या सींस्थेने दिनाींक १ ऑक््ोबर,
२०१६ रोिी मा.मींत्री (ग्ामववकास) याींना ननवेिन दिले हे खरे आहे .

(२) उपरोक्त दिनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या ननवेिनासोबत महाराषर राजय

ग्ामपींचायत सींघ्ना, जि.पालघर याींचे दिनाींक २०/०६/२०१६ रोिीचे मख्
ु य
कायणकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषि, पालघर याींना दिलेले ननवेिन प्राप्त झालेले

आहे . सिर दिनाींक २०/०६/२०१६ रोिीच्या ननवेिनान्वये ग्ामपींचायत कमणचारी
सींघ्नेच्या प्रनतननधीींनी बैठक घेणे, ककमान वेतनापेक्षा कमी वेतन ममळणे,

कमणचाऱयाींचे सेवापस्
ु तक व भववषय ननवाणह ननधी िमा करणे व १० ्क्के
ग्ामपींचायत कमणचाऱयाींमधन
ू होणाऱया भरतीची यािी तयार करताना अननयममतता
होणे असे मद्द
ु े उपजस्थत केलेले आहे त.

सिर मागण्याींबाबत मुख्य कायणकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषि, पालघर

याींनी दिनाींक ११/०७/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये सवण ग् ववकास अधधकारी याींना

आवश्यक ती कायणवाही करण्याबाबत सच
ू ना दिलेल्हया आहे त. तसेच ग्ामपींचायत

कमणचाऱयाींची मळ
कागिपत्रे तपासन
दिनाींक ०१/०१/२०१६ रोिीची सध
ू
ू
ु ाररत
जयेषठता सूची तयार करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

46
परभणी ि दहांगोली जजल्हयातील शासिीय रुग्णालयातील
(४७)

शसटीथिॅन ि सोनोग्रार्ी मशशन बांद असल्याबाबत

*

२६१६९

श्री.रामराि िििुते : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

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

(१) परभणी व दहींगोली जिल्हहयात शासकीय रुग्णालयातील मस्ीस्कॅन व
सोनोग्ाफी ममशन्स बींि आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ममशन्स बींि असल्हयामळ
ु े रुग्णाींना बाहे रुन चाचण्या कराव्या
लागल्हयाने गरीब रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, बींि असलेल्हया ममशन्स त्वररत िरु
ु स्त करण्याबाबत ककीं वा नवीन
ममशन्स खरे िी करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

परभणी येथील मस्ीस्कॅन ममशनचे आयुमाणन सींपल्हयामुळे व अनत
वापरामळ
ु े सिर ममशन बींि पडत होती. त्यामळ
ु े ती ममशन पीपीपी अींतगणत
उपजिल्हहा रुग्णालय, मख
ु ेड येथे स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे .

दहींगोली येथील मस्ीस्कॅन ममशन नािरु
ु स्त झाल्हयाने बींि आहे . तर तेथील
सोनोग्ाफी ममशन चालू आहे . ववभागातील सवण वै्यकीय उपकरणाींच्या
िरु
ु स्तीसाठीची ननवविा प्रकक्रया प्रगतीत आहे .
(२) परभणी व दहींगोली येथील मस्ीस्कॅन ममशन स्य:जस्थतीत बींि असले तरी
रुग्ण

कल्हयाण

सममतीच्या

ननधीमधन
ू

रािीव

गाींधी

िीवनिायी

आरोग्य

योिनेंतगणत उपलब्ध ननधीमधून व राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगणत उपलब्ध

अनि
ु ानातून खािगी मस्ीस्कॅन सें्रव्िारे रुग्णाींना सेवा परु ववण्यात येत आहे त.
(३) दहींगोली येथील मस्ीस्कॅनचे स्
ु े भाग नािरु
ु स्त झाल्हयाने ते खरे िी करण्याची
कायणवाही सुरु आहे . त्नींतर मस्ीस्कॅनची सुववधा लवकरात लवकर उपलब्ध
करुन िे ण्यात येईल.
तसेच साईबाबा ववश्वस्त सेवेमाफणत मस्ीस्कॅन ममशन खरे िीसाठी
अथणसहाय्य प्राप्त होणार असून त्याअींतगणत १६ आरोग्य सींस्थासाठी मस्ीस्कॅन
ममशनची खरे िी करावयाचे प्रस्ताववत आहे . त्यात परभणी जिल्हहा रुग्णालयाचा
समावेश असन
ू आवश्यकता भासल्हयास दहींगोली येथील जिल्हहा रुग्णालयाचा सुध्िा
त्यात समावेश करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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राज्यातील दग
व ि नक्षलग्रथत विभागात िाम िरणाऱ्या १२
ु म
(४८)

*

अथिायी िॉक्टराांचे मत्ृ यू झाल्याबाबत

२३७१०

श्री.नारायण राणे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हे मांत

टिले, श्री.सुननल तटिरे , अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त,
श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) राजयातील िग
ण
आदिवासी व नक्षलग्स्त ववभागात अत्यींत प्रनतकुल
ु म
पररजस्थतीत काम करणाऱया आरोग्य ववभागाच्या ककमान १२ अस्थायी डॉक््राींचे

िध
ु े मत्ृ यू झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
ु रण आिार वा अपघातामळ
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर डॉक््राींची ननयुक्ती हीं गामी/अस्थायी म्हणन
ू करण्यात येत

असल्हयाने त्याींच्या कु्ूींबाींना शासनाकडून कोणतीही आधथणक मित िे ण्यात येत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अस्थायी डॉक््राींच्या
कु्ूींबाना आधथणक मित िे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राजयात आतापयंत ववववध कारणाींनी मत
ृ पावलेल्हया अस्थायी वै्यकीय

अधधकाऱयाींची एकुण सींख्या १० आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(४९)

*

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

बोईसर येिे िचरा व्यिथिापन िेंद्रासाठउ मांजूरी शमळण्याबाबत
२५६७४

श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बोईसर (जि.पालघर) येथे कचरा व्यवस्थापन केंद्रासाठी एमआयडीसीने भूखड
ीं
उपलब्ध करुनही मींिूरी ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही.

(२) व (३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

नागपूर येिील ददक्षाभूमी, धचांचोली (शाांतीिन)
ि रॅगन पॅलसचा वििास िरण्याबाबत

(५०)

*

पािसिर,

२४४६१

श्री.प्रिाश गजशभये, अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.किरण

श्री.अननल

भोसले,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.रामराि

िििुते,

श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) नागपरू येथील दिक्षाभम
ू ी, रॅगन पॅलेस आणण धचींचोली भागाींना िोडणाऱया
नागपुरात प्रस्ताववत असलेल्हया बजु ध्िस्् सकी् केंद्रासाठी १०० को्ीचा ननधी
िे ण्याचा ननणणय माहे सप््ें बर, २०१६ च्या िस
ु ऱया सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, दिक्षाभूमी, धचींचोली (शाींतीवन) व रॅगन पॅलेसचा ववकास करुन
नतन्ही बौध्ि स्थळाींना ‘अ’ ग्ेड ििाण िे ण्याबाबत, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच धचींचोली (शाींतीवन) ते नागपूर असे मेरो रे ल्हवेचे िाळे ववकमसत
करण्याचा ननणणय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) या दठकाणी स्विे श िशणन योिनें तगणत ननधी

ममळण्यासाठी केंदद्रय पयण्न मींत्रालयाला सप््ें बर, २०१६ मध्ये रुपये ९९.९९
को्ीचा प्रस्ताव सािर केला आहे .

(२) नागपूर येथील दिक्षाभूमी स्थळास दिनाींक ८/३/२०१६ च्या शासन ननणणयान्वये
“अ” ििाण पयण्न स्थळ म्हणन
ू घोवषत करण्यात आले आहे .

रॅगन पॅलेसला पयण्न स्थळाचा ििाण िे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या

ववचाराधीन असन
ू धचींचोली (शाींतीवन) व रॅगन पॅलेसच्या ववकासासाठी ननधी
ममळण्यासाठी केंद्रीय पयण्न मींत्रालयास प्रस्ताव सािर केला आहे .
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(३) धचींचोली (शाींतीवन) ते नागपरू मेरो रे ल्हवे ववकमसत करण्याचा ननणणय झालेला
नाही.

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
----------------किरििािी-नाांदेि (जज.पुणे) पाटबांधारे विभागाच्या जागेिर
गािातील िचऱ्यािर प्रकिया िरण्याच्या प्रथतािाबाबत

(५१)

*

२५६५९

श्री.अननल

भोसले,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

अॅि.जयदे ि

गायििाि, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पुणे

िागेवर

जिल्हहयातील

गावातील

ककरकवाडी-नाींिेड

कचऱयावर

प्रकक्रया

पररसरातील

पा्बींधारे

करण्याबाबतची

ववभागाच्या

मागणी

तेथील

लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री तसेच पुणे जिल्हहयातील पालकमींत्री याींच्याकडे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणता ननणणय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नाही.

तथावप सिरची मागणी मख्
ु य कायणकारी अधधकारी, पण
ु े जिल्हहा पररषि

याींनी त्याींचे पत्र क्र. क्रींजिप-पींचा/७/०१, दि. ४/१/२०१६ अन्वये जिल्हहाधधकारी, पुणे
याींना सािर केली आहे . जिल्हहाधधकारी, पुणे याींचेमाफणत मागणी/प्रस्ताव िलसींपिा
ववभागास अ्याप सािर झालेला नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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लल्हासनगर (जज.ठाणे) येिील आरोग्य िेंद्र ि
शासिीय रूग्णालयातील गैरसोईबाबत

(५२)

*

२३५५०

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर :

ताराांकित प्रश्न िमाांि २३३१९ ला ददनाांि १ ऑगथट, २०१६ रोजी ददलेल्या
लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासकीय मध्यवती रुग्णालय, उल्हहासनगर (जि.ठाणे) येथे डॉक््राींचा अभाव,

अस्वच्छता, बींि उपकरणे, शौचालयाची िरु वस्था अशा ववववध समस्याींनी रुग्णाींना
व्यवजस्थत उपचार ममळत नसन
ू रुग्णालयाची िरू वस्था झाली असन
ू पररसरात

अस्वच्छतेमळ
ं ी पसरल्हयाने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर,
ु े िग
ु ध
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत जिल्हहा शल्हय धचककत्सक याींच्याकडे रुग्णाींनी तसेच

त्याींच्या नातेवाईकाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तक्रारी करुन
सध्
ू िा कोणतीच कायणवाही केली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने

रुग्णालयात

रुग्णाींना

सवण

सवु वधा

िे ण्याबाबत कोणती केली वा करण्यात येत आहे ,

तात्काळ

उपलब्ध

करुन

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

(२) नाही. अशाप्रकारची कोणतीही तक्रार रुग्ण ककीं वा त्याींच्या नातेवाईकाींकडून
जिल्हहा शल्हय धचककत्सक, उल्हहासनगर, याींच्या कायाणलयाकडे प्राप्त झालेली नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालय, नागपरू येिे थिॅननांग ि एम.आर.आय.
(५३)

मशशन सवु िधा पुरविण्यासाठउ ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत

*

२५२१५

प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया :

सन्माननीय

िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इींदिरा गाींधी वै्यकीय महावव्यालय, नागपरू येथे स्कॅननींग व एम.आर.आय.
ममशनची खरे िी ननधी अभावी प्रलींबबत असल्हयाने सामान्य रुग्णाींची गैरसोय होत
असल्हयाचे

दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर स्कॅननींग व एम.आर.आय. ममशनच्या ननधीकरीता धमाणिाय
सींस्थाींकडे मागणी करण्याचे ननिदेश श अधधषठाता, इींदिरा गाींधी शासकीय वै्यकीय
महावव्यालय, नागपूर याींना िे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या रुग्णालयात स्कॅननींग व एम.आर.आय. ममशन नसल्हयामुळे
रुग्णाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३)

सिर

सींस्थेमध्ये

एमआरआयसाठी

सी.्ी.

सींस्थेमाफणत

स्कॅन

ममशन

रुग्णाींना

रुग्णसेवेसाठी

निीकच्या

महावव्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे पाठववण्यात येते.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

उपलब्ध

शासकीय

आहे .

वै्यकीय

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

पुळूज प्रािशमि आरोग्य िेंद्र (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येिे
(५४)

*

िॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

२४४३३

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

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

पुळूि प्राथममक आरोग्य केंद्र (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथे डॉक््राींची

िोन्ही पिे सहा मदहन्यापासन
ू ररक्त असल्हयाने डॉक््राींअभावी प्रसत
ू ी ववभाग बींि
असल्हयाचे दिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, पळ
ु ू ि प्राथममक आरोग्य केंद्राींतगणत सहा उपकेंद्र येत असन
ू या

पररसरातील अींिािे चाळीस हिाराहून अधधक नागररकाींना ववववध उपचाराींसाठी
िरू च्या रुग्णालयात िावे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सिर रुग्णालयातील ररक्त पिे भरण्यासाठी शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

मात्र िोन्ही वै्यकीय अधधकारी दिनाींक ६/१०/२०१६ रोिी रिेवर होते.

तथावप आरोग्य सहाय्यीका (एल.एच.व्ही.) व आरोग्य सेववका (ए.एन.एम.)
उपजस्थत होत्या. त्यामळ
ु े प्रसत
ु ी ववभाग बींि नव्हता.
तसेच

आरोग्य

सींस्थामधील

कायणरत

असलेले

सवण

वै्यकीय

अधधकारी/कमणचारी एकाच कालावधीत गैरहिर राहू नये याबाबत ववभागाच्या
दिनाींक २५/११/२०१६ पररपत्रकान्वये सच
ू ना ननगणममत करण्यात आल्हया आहे त.

(२) प्राथममक आरोग्य केंद्र पळ
ु ू ि अींतगणत पाच उपकेंद्रे व पळ
ु ू ि प्राथममक
आरोग्य केंद्राींमध्ये रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आहे त.

(३) प्राथममक आरोग्य केंद्र पुळुि येथे एकूण २१ पिे मींिूर असन
ू त्यापैकी १७
पिे भरलेली आहे त. ४ पिे ररक्त आहे त.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------िसुरी (ता.िािा, जज.पालघर) येिे रुग्णिादहिा लपलध
(५५)

*

नसल्याने बाशलिेचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

२५९२०

श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वसुरी (ता.वाडा, जि.पालघर) येथे रुग्णवादहका न ममळाल्हयामळ
ु े लक्ष्मी राकेश
यािव या एका मदहन्याच्या बामलकेचा माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
मत्ृ यू झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कुडूस प्राथममक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवादहका ८ दिवसाींपासून
बींि असल्हयाने सिर मुलीचा ऑक्सीिन काढून घेवन
ू तीला वाडा येथे पाठववण्यात
आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे , चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सींबधीं धत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) दिनाींक २९, सप््ें बर, २०१६ रोिी प्रा.आ.कें. कुडूस येथे
िप
ु ारी या रुग्णास िाखल केले. त्यावेळी या रुग्णाची प्रकृती अनतगींभीर असल्हयाचे
ननिशणनास आल्हयाने या रुग्णास तात्काळ उपाययोिना होण्यासाठी खािगी

वाहनाने निीकच्या ग्ा.रु. येथे ऑजक्सिनसह सींिमभणत केले तथावप या रुग्णाचा
रस्त्यात मत्ृ यू झाला.

(२) हे अींशत: खरे आहे . उपरोक्त प्रसींगी प्राथममक आरोग्य केंद्राची रुग्णवादहका
साम्ा येथे मामसक लस साठा आणण्यासाठी गेली होती. तर प्राथममक आरोग्य

केंद्राला सींलग्न असलेली १०८ क्रमाींकाची रुग्णवादहका ्ायर फु्ल्हयाने बींि
जस्थतीत होती. त्यामळ
ु े रुग्णाला खािगी वाहनाने ऑजक्सिनसह सींिभण सेवा
िे ण्यासाठी ग्ामीण रुग्णालय, वाडा येथे नेण्यात आले व त्याचे भाडे प्रा.आ.
केंद्राच्या रुग्णकल्हयाण ननधीमधून िे ण्यात आले.

(३) तालक
ु ा आरोग्य अधधकारी याींच्यामाफणत चौकशी करण्यात आली असून,
प्रा.आ.केंद्र कुडूस येथील वै्यकीय अधधकाऱयाींना कारणे िाखवा नो्ीस िे ण्यात

आली आहे . तसेच १०८ रुग्णवादहकेचे ्ायर दिनाींक ३०/९/२०१६ रोिी िरु
ु स्त
करण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

गोदािरी नदीिरील लच्च पातळी बांधाऱ्याांच्या बुिीत क्षेत्रातील
सांपाददत जशमनीचा मािेजा अदा िरण्याबाबत

(५६)

*

२३६०२

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोिावरी निी पात्रातील िोगलािे वी, मींगरूळ, रािाताकली, लोणी साींगवी,
दहराडपुरी सह इतर उच्च पातळी बींधाऱयाींच्या बुडीत क्षेत्रातील सींपादित िममनीचा

रुपये ३८५० लाखाचा मावेिा सींबधधत शेतकऱयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ पयंत
प्राप्त झाला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, गोिावरी मराठवाडा पा्बींधारे महामींडळ, औरीं गाबाि याींनी त्याींच्या

अखत्यारीतील मसींचन प्रकल्हपाींच्या सुमारे रुपये १२०० को्ी ककीं मतीचा भूसींपािन
मावेिा ममळण्याची ववनींती शासनाला केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मराठवाड्यातील प्रलींबबत भूसप
ीं ािन मावेिा वा्पासाठी शासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
गोिावरी निी पात्रातील

आपेगाव,

दहरडपुरी, िोगलािे वी, मींगरूळ, रािा

्ाकळी व लोणी सावींगी या ६ उच्च पातळी बींधारा क्षेत्रासाठी सींपादित
करावयाच्या एकूण १९३.१७ हे क््र क्षेत्रापैकी १०४.३७ हे क््र क्षेत्र सींपादित

करण्यात आले असन
ू त्यापो्ी रू. ८३९.५४ लक्ष मावेिा वा्प करण्यात आला

आहे व रू. २१५.६७ लक्ष वा्प करणे प्रलींबबत आहे . या व्यनतररक्त परभणी व

नाींिेड जिल्ह्यातील इतर ९ बींधाऱयाच्या बुडीत क्षेत्रातील सींपादित करावयाच्या

िममनीचा अींनतम मावेिा ववतरीत करण्यात आलेला आहे . उवणरीत ३८६.१० हे क््र
क्षेत्राची भूसप
ीं ािन कायणवाही सुरू असन
ू कायणवाही पूणण झाल्हयानींतर रू. ४११०.७३
लक्ष मावेिा वा्प करण्याचे ननयोिन आहे .
(२) होय.
(३)

व

(४)

ननिे शानुसार

राजयाच्या

मराठवाडा

अथोपायाची

ववभागास

जस्थती

उपलब्ध

व

मा.राजयपाल

महोियाींच्या

होणारा ननधी तसेच

प्रकल्हपाचे

स्यजस्थतीनुसार प्राधान्यक्रम ववचारात घेऊन ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात
येईल.

(५७)

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

*

आणी (जज.यितमाळ) येिे रामा िेअर युननट थिापन िरण्याबाबत
२५०७४

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आणी (जि.यवतमाळ) येथे रामा केअर यनु न् स्थापन करण्याची बाब
शासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर ववचाराधीन बाबीवरील शासनाचा अींनतम ननणणय झाला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) शासनस्तरावर सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बह
ृ त
आराखडा करण्याची कायणवाही सुरु आहे . सिर मागणी िोड बह
ृ त आराखडा
अींनतम करताना ननकषानुसार ववचारात घेतली िाईल.
-----------------

सांगम (ता.माळशशरस, जज.सोलापरू ) येिील नीरा
(५८)

*

नदीिरील बांधाऱ्याच्या दरु
ु थतीबाबत

२५५५०

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊर्व

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सींगम (ता.माळमशरस, जि.सोलापूर) येथील नीरा निीवर बाींधण्यात आलेल्हया
बींधाऱयाींच्या

िरवाजयाींच्या

मभींती

ढासळल्हयाने

बींधारा

व

त्यावरील

पुल

वाहतुकीसाठी धोकािायक झाल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर बींधाऱयाची िरु
ु स्ती
करण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

परु ाच्या पाण्यामळ
ु े बींधा-याचे िोन स्तींभ क्षनतग्स्त झाले आहे त.

(२) बींधा-याच्या िरु
ु स्तीचे ननयोिन असून त्यासाठी अींिािपत्रक तयार करण्याचे
काम क्षेबत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

धमधमी (ता.मालेगाि, जज.िाशशम) येिे िन विभागाच्या
(५९)

*

िमवचाऱ्याांनी िेलेली िक्ष
ृ तोि

२५९५६

श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धमधमी (ता.मालेगाव, जि.वामशम) येथे आदिवासी समािाच्या यव
ु काच्या

शेतातील १०० सागवान वक्ष
ृ ाींची वन ववभागाच्या कमणचाऱयाींनी तोड केल्हयाचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, यासींबींधीत मख्
ु य वनरक्षक, यवतमाळ व तहमसलिार, मालेगाव व
पोलीस ठाणे िऊळका याींच्याकडे आदिवासी शेतमालकाकडून तक्रार करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी करुन सींबधीं धत वन
ववभागाच्या अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) धमधमी (ता.मालेगाव, जि.वामशम) येथे आदिवासी
समािाच्या यव
ु काच्या शेतातील १०० सागवान झाडाींची तोड वन ववभागाच्या
कमणचाऱयाींनी केल्हयाचे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .

(३) प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असुन त्यानुसार आदिवासी यव
ु काच्या

शेतातील ग् क्र.२३ ला दिलेले वक्ष
ृ तोड परवानगीमध्ये ग् क्र. २१ व २४ चा

बबगर परवाना वक्ष
ू परवान्यासाठी प्रस्ताववत करणेबाबत िोषी
ृ तोड करुन वाहतक
आढळलेले श्री.बी.के.चव्हाण, तत्कालीन वक्ष
ृ अधधकारी तथा वनपररक्षेत्र अधधकारी,
वामशम याींचेववरुध्ि महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अपील) ननयम १९७९ चे

कलम ८ नुसार िोषारोपपत्र बिावन
ू त्याींचेववरुध्ि ववभागीय चौकशी सरु
ु केली
आहे . तसेच प्रकरणी अननयममततेकरीता िबाबिार असलेले पयणवेक्षीय अधधकारी

श्री.एम.बी.गाींगुड,देश तत्कालीन सहायक वनसींरक्षक (तेंि)ू , वामशम याींचेववरुध्ि

महाराषर नागरी सेवा (मशस्त व अपील) ननयम १९७९ चे कलम ८ नुसार
िोषारोपपत्र मान्यतेची कायणवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यात ऑनलाईन ररटनव बांद असल्याबाबत
(६०)

*

२३५५२

श्री.जयांत पाटील, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जगन्द्नाि शशांदे, श्री.प्रिाश गजशभये,
श्री.रामराि िििुते, श्रीमती हुथनबानू खशलर्े, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात दिनाींक १ एवप्रल, २०१६ पासन
ू ऑनलाईन रर्नण बींि असल्हयाने
ववक्रीकराची वसुली पूणण क्षमतेने होत नसल्हयाचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, “सॅप” आधारीत कर महसल
ू व्यवस्थापन (्ी आर एम) पध्ित
ववक्रीकर ववभागात आणण्यासाठी एन.आय.आय.्ी. कींपनीस वषणभरापूवी कींत्रा्
िे ण्यात येऊन सुध्िा सींबधीं धत कींपनीने कोणतीच कायणवाही केली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, मागील वषी ववक्रीकरातन
ू रुपये ७९ हिार को्ीचे उत्पन्न प्राप्त

झाले असताना सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ९० हिार को्ी वसल
ु ीचे उद्दीष् साध्य
होणार नसल्हयाचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ऑनलाईन यींत्रणा बींि असताना करिानयत्व ननजश्चत करुन वसल
ु ी
करण्याचे काम ववक्रीकर ववभागामाफणत योग्यररत्या होत नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, रर्नणची नववन ऑनलाईन पध्ित आणण्यात दिरीं गाई करणाऱया
िोषी अधधकाऱयाींवर व कींपनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) नाही. ववत्तीयवषण २०१६-१७ मध्ये २३ नोव्हें बर,
२०१६ ववक्रीकर ववभागामाफणत रुपये ५८५५८ को्ीची वसल
ू ी झाली असन
ू
गतवषाणच्या उल्हलेणखत दिनाींकापयंत झालेल्हया वसल
ी
पे
क्ष
ा
११.१६%
वाढ
आहे
.
ू
(२) एनआयआय्ी कींपनीमाफणत कींत्रा् दिल्हयानींतर व्यापाऱयाची नोंिणी तसेच

व्यापाऱयाींचे वववरण व करभरणा सॅप आधाररत कर महसल
ू व्यवस्थापन सींगणक
पद्धतीवर घेण्यात येत आहे .

(३) नाही, ववत्तीय वषण २०१६-१७ चे महसूल उदद्दष् साध्य करण्याचा सवोतोपरी
प्रयत्न करण्यात येत आहे .
(४) नाही, ऑनलाईन यींत्रणा सुरु आहे . त्यामळ
ु े करिानयत्वाची ननजश्चती करण्यात
अडचण येणार नाही.
(५) लागू नाही.

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

परभणी जजल््यातील मळ
ु ी बांधाऱ्याच्या दरिाजाांची दरु
ु थती िरण्याबाबत
(६१)

*

२४५२०

श्री.अदल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह

पांडित : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परभणी जिल्हहयातील मळ
ु ी बींधाऱयाच्या िरवाजयाची कामे पुणण न झाल्हयाने

को्यवधी मल्र पाणी वाहून गेल्हयाने त्या पररसरातील नागरीकाींनी माहे
सप््ें बर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान आींिोलन करून ननषेध व्यक्त
केला, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, िरवाजयाच्या कामासाठी लागणारा ननधी व यींत्रणा ननजश्चत

करण्यासाठी तसेच पाण्याच्या नुकसानीबाबत सींबींधीत अधधकारी/कमणचारी याींची
चौकशी करून त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. हे अींशत: खरे आहे .

बींधाऱयाच्या िरवाजयाची मूळ कामे वषण २०१२ मध्ये पूणण करण्यात आलेली

आहे त, परीं तु अनतवषृ ्ीमुळे उ्भ्ावलेल्हया पुराच्या पाण्याने िरवािे क्षतीग्स्त झाले
आहे त.
(२)

क्षनतग्स्त

प्रस्ताववत आहे .

्वाराींची

िरु
ु स्ती

ननधीच्या

उपलब्धतेनस
ु ार

पूणण

करण्याचे

मुळी बींधाऱयास स्वयींचमलत ्वारे ही प्रायोधगक तत्वावर (Pilot Basis)

बसववण्यात आलेली होती, सन २०१६ च्या पावसाळा कालावधीत अनतवषृ ्ीमळ
ु े

उ्भ्ावलेल्हया पूर पररजस्थतीत बींधाऱयाींची ्वारे क्षनतग्स्त झाली आहे त. त्यामळ
ु े
अधधकारी/कमणचारी याींची चौकशी करुन कायणवाही करण्याचा प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

नगर जजल््यातील शशक्षिाांच्या आांतरजजल्हा बदलीबाबत
(६२)

*

२४१७५

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील :

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

(१) आींतरजिल्हहा बिली होत नाही म्हणन
ु नगर जिल्ह्यातील २६ मशक्षकाींनी
इच्छा मरणाची मख्
ु यमींत्रयाींकडे परवानगी माधगतली असल्हयाचे माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अनेक वषण बा्य जिल्ह्यात नोकरी करूनही आींतरजिल्हहा बिली
होत नसल्हयामुळे हे मशक्षक व त्याींचे कु्ूींबीय व्यधथत झाले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, या मशक्षकाींच्या आींतरजिल्हहा बिलीसींिभाणत शासनाने चौकशी
करुन कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) व (२) अशा प्रकारचे ननवेिन मा.मख्
ु य सधचव याींचे
कायाणलयात दिनाींक ८/८/२०१६ रोिी दिल्हयाचे आढळून आले आहे .

(३) व (४) दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१४ व दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१५ च्या
ऑनलाईन सींचमान्यतेस अनुक्रमे माहे नोव्हें बर, २०१५ व एवप्रल, २०१६ मध्ये

मान्यता ममळाली आहे . स्यजस्थतीत दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ च्या ऑनलाईन
सींचमान्यतेची कायणवाही सरु
ु आहे .

दिनाींक ३० सप््ें बर, २०१५ च्या मशक्षक सींच मान्यतेमधील मींिूर पिानुसार

अहमिनगर जिल्हहा पररषिे कडील मशक्षक सींवगाणची बबींिन
ु ामावली मान्यतेकरीता
मा.सहा. आयक्
ु त, मागासवगीय कक्ष, नामशक ववभाग, नामशक याींचेकडे माहे
ऑगस््,

२०१६

मध्ये

सािर

करण्यात

झाल्हयानींतर ना हरकत प्रमाणपत्र िे ण्यात

आली

आहे .

बबींिन
ु ामावली

मींिूर

आलेल्हया बिली पात्र प्राथममक

मशक्षकाींच्या आींतरजिल्हहा बिलीबाबत कायणवाही करण्यात येईल.
-----------------

राज्यात थमाटव शसटीच्या धतीिर थमाटव ग्राम योजना राबविण्याबाबत

(६३)

*

२३५१४

िॉ.अपि
ू व दहरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात स्मा्ण मस्ीच्या धतीवर स्मा्ण ग्ाम योिना राबववण्याच्या
प्रस्तावावर शासनाचा ववचार पुणण झाला आहे काय,
(२) असल्हयास, योिनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याची कायणवाही पुणण
झाल्हयास योिनेचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्हयास, सिर प्रस्ताव मींत्री मींडळापढ
ु े सािर करण्यात आला आहे काय,
मींत्रीमींडळाने कोणता ननणणय घेतला आहे , त्यानष
ु ींगाने काय कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१), (२) व (३) राजयातील सवण ग्ामपींचायतीींना ववकास

कायणक्रमात सहभागी करुन घेण्याकररता, यापव
ू ी कायणरत असलेली पयाणवरण

सींतमु लत समध्
ृ ि ग्ाम योिनेच्या स्यजस्थतीतील स्वरुपात व ननकषात बिल
करण्यात येऊन “स्मा्ण ग्ाम” या नावाने नवीन योिना राबववण्याबाबतचा प्रस्ताव

मा.मींत्रीमींडळ बैठकीस दिनाींक ८/११/२०१६ रोिी सािर करण्यात आला होता.

मा.मींत्रीमींडळाने सिरहू योिनेस मान्यता दिली असन
ू , त्यानुसार योिनेबाबतचा
शासन ननणणय दिनाींक २१/११/२०१६ रोिी ननगणममत करण्यात आला आहे .
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स्मा्ण ग्ाम योिनेत शासनाने ठरवन
ू दिलेल्हया ननकषाींच्या आधारे , तालक
ु ा

स्तरावर तसेच जिल्हहा स्तरावर सहभागी ग्ामपींचायतीींना गुणाींकन िे वन
ू सवोच्च

गुण प्राप्त ग्ामपींचायतीींना तालक
ु ा स्मा्ण ग्ाम व जिल्हहा स्मा्ण ग्ाम म्हणन
ू

घोवषत करण्यात येणार आहे . यामध्ये तालक
ु ा स्मा्ण ग्ाम ग्ामपींचायतीींना
रुपये १० लक्ष व जिल्हहा स्मा्ण ग्ामपींचायतीींना रुपये ४० लक्ष रोख स्वरुपात
बक्षीस ववतरण करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(६४)

*

----------------म्हारळ (ता.िल्याण, जज.ठाणे) ग्रामपांचायतीमध्ये
मुद्राांि शल्
ु ि अनद
ु ानात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२५९३३

श्री.सुजजतशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म्हारळ (ता.कल्हयाण, जि.ठाणे) ग्ामपींचायतीमध्ये

मागील तीन वषाणत

शासनाच्यावतीने ममळालेल्हया मद्र
ु ाींक शल्ह
ु क अनि
ु ानात रुपये एक को्ी सात
लाखाींचा गैरव्यवहार झाल्हयाचे माहे सप््े बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या कालावधीमध्ये ग्ामपींचासतीस

शासनाच्यावतीने रुपये २ को्ी २७ लाख ८९ हिार मुद्राींक शुल्हक स्वरुपात
अनि
ु ान ममळाले होते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उपरोक्त मद्र
ु ाींक शल्ह
ु क अनि
ु ान गैरव्यवहाराची शासनाने चौकशी
केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) अींशत: खरे आहे .
सिरची तक्रार ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये प्राप्त झालेली आहे .

(२) सन २०१२-१३ मध्ये म्हारळ ग्ामपींचायतीस रक्कम रुपये १,१८,९२,९८८/- व
सन २०१३-१४ मध्ये १,१०,८२,३४१ असे एकूण रुपये २,२९,७५,३२९/- इतके
अनि
ु ान ग्ामपींचायतीस ववतरीत करण्यात आले आहे .
(३) होय.
चौकशी केली आहे . सींबींधधत िोषीींवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली
असून फौििारी गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल्हयात प्रधानमांत्री आिास योजनेत जाचि अटी
(६५)

घातल्याने लाभािी घरिुलाांपासून िांधचत रादहल्याबाबत

*

२४६८०

श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख २० हिार ८१८ नागररक बीपीएल यािीच्या
प्रनतक्षा यािीत असणे, मात्र आता हे सवण रद्द करुन केंद्र शासनाने िीपीएल

(िनरे ्ेड प्रायोरी्ी मलस््) योिना प्रस्ताववत केली असल्हयाने केवळ ६२ हिार
५५६ कु्ुींबाींचा समावेश असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िाचक अ्ी घालन
सिर यािीतन
नावे वगळण्याचे ननिदेश श
ू
ू

ग्ामसभाींना दिले आहे त, त्यामुळे ५७ हिार लाभाथी घरकुलाींपासन
ू वींधचत राहणार
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासनाने ननणणय घेऊन प्रधानमींत्री आवास योिनेतील िाचक अ्ी
रद्द करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय.
(२) नाही.

(३) प्रधानमींत्री आवास योिना (ग्ामीण) केंद्र शासनाच्या मागणिशणक सुचनाींनुसार
राबववण्यात येते.

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
----------------येिल्याच्या मुक्तीभूमीला ब िगव पयवटनथिळाचा दजाव शमळणेबाबत

(६६)

*

२३६१२

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

येवल्हयाच्या

मुक्तीभूमीला

ब

वगण

पयण्नस्थळाचा

ििाण

ममळणेसाठी

जिल्हहाधधकारी, नामशक याींनी दिनाींक १९ ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास
शासनाकडे प्रस्ताव पाठववलेला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, येवल्हयाच्या मक्
ु तीभम
ू ीवर येणाऱया पयण्काींना व भाववकाींना
िास्तीत

िास्त

पयण्नस्थळामध्ये

सवु वधा

उपलब्ध

समावेश

करुन

करण्याची

िे ण्यासाठी

स्थाननक

या

स्थळाचा

लोकप्रनतननधीींनी

ब

वगण

दिनाींक

१ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास शासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) येवल्हयाच्या मुक्तीभम
ू ीला “ब” वगण पयण्नस्थळाचा
ििाण

िे ण्याबाबतचा

जिल्हहाधधकारी,

नामशक

याींनी

ग्ामववकास

ववभागास

पाठववलेला प्रस्ताव ग्ामववकास ववभागाकडून पयण्न ववभागास नुकताच प्राप्त
झाला आहे .

(२) स्थाननक लोकप्रनतननधीींचे ननवेिन जिल्हहाधधकारी याींना प्राप्त झालेले आहे .
(३) याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यात एमबीबीएस आणण बीिीएस या िैद्यिीय अभ्यासिमाांिररता
नीट पररक्षा दे णे अननिायव िेल्याबाबत

(६७)

*

२४८०६

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती

हुथनबानू खशलर्े : ताराांकित प्रश्न िमाांि २०१०० ला ददनाांि
२१ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय िैद्यिीय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राजयात एमबीबीएस आणण बीडीएस या वै्यकीय अभ्यासक्रमाींकररता नी्
पररक्षा िे णे अननवायण करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राजयातील आयुवदेशदिक, होममओपॅधथक, कफजिओथेरपी, स्पीच थेरपी
व इतर वै्यकीय अभ्यासक्रमाींचे प्रवेश कुठल्हया प्रवेश परीक्षेच्या आधारे होणार हे

वै्यकीय मशक्षण ववभागाने ननजश्चत केले नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, आयव
ु देशदिक, होममओपॅधथक औषधननमाणण शास्त्राचे प्रवेश सन
२०१७ च्या शैक्षणणक वषाणत स्वतींत्र सीई्ी्वारे करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३)

वै्यकीय

व

िीं त

अभ्यासक्रमाप्रमाणेच

उवणररत

सवण

आरोग्य

ववज्ान

अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासींिभाणत सन २०१७ कररता प्रवेश प्रकक्रया ही नी््वारे

करण्याबाबतची कायणवाही शासनस्तरावर सुरु आहे . तसेच, औषधननमाणणशास्त्र
अभ्यासक्रमाचे २०१७ चे प्रवेश हे राजयाच्या सामाईक प्रवेश परीक्षेमाफणत (CET)
करण्यात येणार आहे त.

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(६८)

*

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

रत्नाधगरी जजल््यातील साििाांची दरु
ु थती िरण्याबाबत
२३९२९

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सन २००६-०७ मध्ये रत्नाधगरी जिल्ह्यातील सुमारे ६३४ साकव अत्यींत

धोकािायक असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानुसार जिल्ह्यातील धचपळूण तालुक्यातील १५५ पैकी १०८
साकव, मींडणगड तालक्
ु यातील ५६ पैकी २७, िापोली तालक्
ु यातील ७७ पैकी ३१,
खेड तालुक्यातील १५४ पैकी ९५, गुहागरमध्ये ८५ पैकी ७०, सींगमेश्वर तालुक्यात

१६० पैकी ३२, रत्नाधगरीत १३५ पैकी ९१, तसेच रािापूर आणण लाींिा तालुक्यातील
सवाणधधक साकव धोकािायक जस्थतीत असल्हयाचे दिनाींक २२ सप््ें बर, २०१६ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, या साकवाच्या िरु
ु स्तीसाठी रत्नाधगरी जिल्हहा पररषिे च्या बाींधकाम
ववभागाने शासनाकडे रक्कम रुपये १५ को्ी ७७ ची मागणी केली असल्हयाचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, रत्नाधगरी जिल्ह्यातील साकवाींच्या िरु
ु स्तीसाठी शासनाने कोणती
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही. हे खरे नाही.
रत्नाधगरी जिल्हहा पररषिे कडील एकूण १०९२ साकवाींपैकी ६३४ साकव
नािरु
ु स्त जस्थतीत आहे त. त्यापैकी ३१ साकव धोकािायक जस्थतीत आहे त.
(२) नाही. हे खरे नाही.
रत्नाधगरी जिल्हहयातील साकवाींची तालक
ु ाननहाय स्यजस्थती खालीलप्रमाणे
आहे .
तालि
ु ा

एिूण सािि

नादरु
ु थत सािि

नादरु
ु थत पैिी

मींडणगड

५६

२७

४

िापोली

७७

३१

१

खेड

१५४

९५

२

धचपळूण

१५५

१०८

७

गुहागर

८५

७०

५

सींगमेश्वर

१६०

३२

१

रत्नाधगरी

१३५

९१

५

लाींिा

१३१

८७

५

रािापूर

१३९

९३

१

एिूण

१०९२

६३४

३१

धोिादायि सािि

(३) होय, हे खरे आहे .
(४) मा. मींत्री ववत्त व ननयोिन याींच्या अध्यक्षतेखाली रत्नाधगरी व मसींधि
ु ग
ु ण

जिल्हहयातील साकव िरु
ु स्ती सींिभाणत बैठक घेण्यात आली होती. सिर बैठकीतील
ननणणयाच्या अनुषींगाने साकव िे ण्याकरीता परु वणी मागणी सावणिननक बाींधकात
ववभागाने प्रस्ताववत केली आहे .
-----------------
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मांब
ु ईसह िोिणातील सिव किनाऱ्याांिर पयवटिाांच्या
सुरक्षेबाबत लपाययोजना िरण्याबाबत

(६९)

*

२५३५४

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.हे मांत टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह कोकणातील सवण ककनाऱयाींवर पयण्काींच्या सुरक्षेबाबत उपाययोिना
करण्याच्या सूचना राजयाच्या पयण्न व साींस्कृनतक ववभागाने दिल्हया आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्हयास,

सींबींधधत

ववभागातील

बहुसख्
ीं य शासकीय यींत्रणाींनी फक्त
धोक्याच्या सच
ू ना िे णारे फलक ककनाऱयावर लावले असन
ू बऱयाच दठकाणी फलक
लावण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय.
(२) नाही.

शासनाने

ठरवन
ू

दिलेल्हया

पालघर,

रत्नाधगरी,

रायगड

व

मसींधि
ु ग
ु ण

जिल्ह्यातील सवण समद्र
ु ककनाऱयाींवर (बबचेसवर) मादहती फलक लावण्यात आलेले

आहे त. तसेच मुींबईतील धगरगाींव, िािर, िुहू, आक्सा, वसोवा व गोराई या
समुद्रककनाऱयाींवरही मादहती फलक लावण्यात आले आहे त. यामशवाय वॉच ्ॉवर,

सायरन, िीवरक्षक, कचरापेट्या इत्यािी व्यवस्थाही बहुताींश समद्र
ु ककनाऱयावर
करण्यात आलेली आहे . याप्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात िाखल िनदहत याधचका
(PIL) न्यायप्रववष् आहे .

(३) व (४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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शासनाने रे डिओलॉजजथट िॉक्टराांची समथया सोिविण्याबाबत
(७०)

*

२३५४२

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयातील प्रसत
ू ीपव
ू ण मलींग ननिान प्रनतबींधक काय्याचा योग्य पध्ितीने
वापर होत नसल्हयाने ननिोष डॉक््राींना त्रास सहन करावा लागत असल्हयाने या

कायियाच्या ववरोधात राजयातील ४ हिार रे डडओलॉजिस्् डॉक््राींनी दिनाींक
१ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास सींप केला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे , चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) राजयातील प्रसूतीपव
ू ण मलींग ननिान प्रनतबींधक काय्याचा
योग्य पध्ितीने वापर होत आहे . ननिोष डॉक््राींना त्रास सहन करावा लागत

नाही. तसेच रे डडओलॉजिस्् डॉक््राींनी दिनाींक १ सप््ें बर, २०१६ रोिी सींप केला
होता, हे खरे आहे .
(२)

याबाबत

राजय

शासनाच्या

कक्षेतील

बाबीींच्या

अनष
ु ींगाने

Operating Procedure (SOP) तयार करण्याचे काम सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

Standard

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

१४ व्या वित्त आयोगाांतगवत थिाननि थिराज्य सांथिाच्या जजल्हा पररषद ि

पांचायत सशमती याांना िगळून सांपूणव ननधी ग्रामपांचायत थतरािर दे ण्याबाबत
(७१)

*

२५८०२

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) १४ व्या ववत्त आयोगाींतगणत स्थाननक स्वराजय सींस्थाच्या जिल्हहा पररषि व

पींचायत सममती याींना वगळून सींपूणण ननधी ग्ामपींचायत स्तरावर िे ण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, १३ व्या ववत्त आयोगाींतगणत जिल्हहापररषि १० ्क्के, पींचायत
सममती २० ्क्के व ग्ामपींचायत ७० ्क्के याप्रमाणे िे ण्यात येत असतानाही १४
व्या ववत्त आयोगाींतगणत सींपण
ू ण ननधी ग्ामपींचायत स्तरावर िे ण्यामागची कारणे
काय आहे त,

67
(३) असल्हयास, याबाबत फेरववचार करुन सींपण
ू ण ननधी पींचायत सममती व जिल्हहा
पररषि याींना िे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) चौिावा ववत्त आयोगाींतगणत केंद्र शासनाच्या मागणिशणक सच
ू नाींनस
ु ार

सींपूणण ननधी केवळ ग्ामपींचायत स्तरावर उपलब्ध करावयाचा आहे . त्यानुसार
राजयस्तरावर अींमलबिावणी होणे बींधनकारक असून केंद्र शासनाच्या मागणिशणक

सूचना ववचारात घेऊन चौिाव्या ववत्त आयोगाचा ननधी ग्ामपींचायतस्तरावर
ववतरणाबाबत धोरणात्मक ननणणय शासनाने घेतला आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

नागपरू आयि
ु ेद महाविद्यालयातील रुग्णालयात
आिजथमत विभागाच्या प्रलांबबत प्रथतािाबाबत

(७२)

*

२५४८९

श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर आयुवदेशि महावव्यालयातील रुग्णालयात रुग्णाींकरीता आकजस्मत
ववभागाचा प्रस्ताव शासनाकडे गत िोन वषांपासन
ू प्रलींबबत असल्हयाचे दिनाींक २६
सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सिर महावव्यालयात बालरोग ववभागासह अनेक ववभागाच्या
अध्यापक पिाला अ्याप मींिूरी प्राप्त नसल्हयामुळे ही सवण पिे ररक्त आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासकीय ननयमानुसार िोन आकजस्मत ववभागामध्ये ककमान ०१

ककलोमी्र पेक्षा िास्त अींतर असणे आवश्यक असन
शासकीय वै्यकीय
ू
महावव्यालय रुग्णालयात व आयव
ु देशि महावव्यालय व रुग्णालयामध्ये एक
ककलोमी्र पेक्षा िास्त अींतर आहे , हे खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

ववभागाचा

प्रलींबबत

महावव्यालयातील
प्रस्तावास

त्वरीत

कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रुग्णालयात
मींिूर

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

रुग्णाींकररता

िे ण्याबाबत

आकजस्मत

शासनाने

कोणती
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(४) प्रस्ताव प्रलींबबत नाही.
(५) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

नांदरू बार जजल््यातील आरोग्य अधधिाराऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(७३)

*

२४६७१

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) नींिरू बार येथील आदिवासी जिल्ह्यात आरोग्य अधधकाऱयाींची पिे ररक्त
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया ६ मदहन्याींपासन
ू नींिरू बार जिल्हहा पररषिे तही कायमस्वरुपी
जिल्हहा आरोग्य अधधकारी नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जिल्ह्यातील आरोग्य
ववभागाची ररक्त पिे भरण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे ,

नींिरु बार जिल्ह्यामध्ये महाराषर वै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ ची २१०

पिे मींिूर असन
ू त्यापैकी १५४ पिे भरलेली व ५६ पिे ररक्त आहे त.
(२) होय,

तथावप, जिल्हहा पररषि नींिरू बार येथील जिल्हहा आरोग्य अधधकारी हे पि

दिनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी भरण्यात आले आहे .

(३) महाराषर वै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्ेड पे.रुपये ६६००) सींवगाणची
ररक्त पिे नामननिदेश शनाने व पिोन्नती भरण्याबाबतची कायणवाही सरु
ु आहे .
वै्यकीय अधधकारी ग्-अ (ग्ेड पे.रुपये ५४००) सींवगाणची ररक्त पिे
सींबींधधत जिल्हहाधधकारी याींच्यामाफणत भरण्याबाबतची कायणवाही जिल्हहास्तरावरुन
करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे
तसेच ग्-क व ग्-ड ची ररक्त पिे भरण्याबाबत कायणवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------
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महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत
शेततळे ग्रामपांचायतीमार्वत घेण्याच्या प्रथतािाबाबत

(७४)

*

२५५९४

श्री.रामहरी रुपनिर :

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,
ताराांकित प्रश्न िमाांि १६०१० ला ददनाांि १८ माचव, २०१६

रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महात्मा गाींधी राषरीय रोिगार हमी योिनेंतगणत ग्ामपींचायतीकडून १५x१५x३
मी. आकारमानाचे शेततळे करण्याची परवानगी दिनाींक २५ सप््ें बर, २०१५
रोिीच्या शासन ननणणयानुसार दिली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उल्हलेणखत आकारमानाचे शेततळे अत्यींत लहान व उपयोगक्षम

नसल्हयामुळे ककमान ३०X३०X३ मी. आकारमानाचे शेततळे करण्याची परवानगी

ग्ामपींचायतीला िे ण्याची मागणी लोकप्रनतननधीनी दिनाींक २८ सप््ें बर, २०१५
रोिी शासनास केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सातारा, साींगली व सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तालक
ु े सतत

िषु काळग्स्त असन
ू मसींचन सवु वधा वाढववणे आणण मिरु ाींना तत्परतेने काम
उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्ामीण रोिगार हमी
योिनेंतगणत शेततळ्याींची कामे ग्ामपींचायत/यींत्रणामाफणत घेण्यास शासन ननणणय

दिनाींक १४ सप््ें बर, २०१५ अन्वये मान्यता िे ण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार
ग्ामपींचायतीमाफणत छोट्या आकारमानाींच्या शेततळ्याींची कामे (१०X१०X३ मी.,
१५X१०X३ मी., व १५X१५X३ मी.) अनुज्ेय करण्यात आली आहे त.

(२) व (३) लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २८ सप््ें बर, २०१५ च्या ननवेिना्वारे ,
ग्ामपींचायतीमाफणत ककमान ३०X३०X३ मी. आकारमानाचे शेततळे करण्याची

परवानगी िे ण्याबाबत मागणी केली आहे . त्यानस
ु ार महात्मा गाींधी नरे गा
योिनेंतगणत मोठ्या आकारमानाची शेततळे ग्ामपींचायतीकडून घेण्याबाबत शासन
ननणणय दिनाींक १३ िुल,ै २०१६ अन्वये सच
ू ना िे ण्यात आल्हया आहे त.
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िषु काळाच्या पाश्वणभम
ू ीवर “मागेल त्याला शेततळे ” ही योिना शासनाने

दिनाींक १७ फेिुवारी, २०१६

च्या शासन ननणणयान्वये

िाहीर केली आहे .

त्याचप्रमाणे महात्मा गाींधी नरे गाअींतगणत शेततळ्याींची कामे अनुज्ेय आहे त.
सातारा, साींगली व सोलापूर जिल्ह्याींमध्ये कामाींचे शेल्हफ तयार ठे वण्यात आले

असून, कामाची मागणी होताच कामे उपलब्ध करुन िे ण्याची तिवीि करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

मेळघाट (जज.अमरािती) येिे बालमत्ृ यू आणण मातामत्ृ यू
याांची सांख्या ननयांत्रणात आणण्याबाबत

(७५)

*

२४७४६

आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.अननल सोले,

श्री.शमतेश भाांगडिया, श्री.जनादव न चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथे माहे एवप्रल ते िन
ू , २०१६ या कालावधीत ११९

उपित बालकाचा मत्ृ यू व १० मातामत्ृ यू झाल्हयाचे दिनाींक २५ िुल,ै २०१६ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राजयाच्या आदिवासी भागात गेल्हया वषणभरात कुपोषणाने माता व

मुलाींचे आठ हिार मत्ृ यू झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मागील िहा वषाणत गेल्हया तीन मदहन्यात मत्ृ यम
ू ुखी पडलेल्हया
बालकाींची सींख्या सवाणधधक आहे , हे खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

बालमत्ृ यूची

सींख्या

ननयींत्रणात

आणण्यासाठी

मेळघा्ातील

डॉक््राींची सींख्या वाढववणे, पोषण आहाराचा ििाण सुधारणे, स्थलाींतररताींना
रोिगार ममळवून िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

मेळघा् (जि. अमरावती) येथे माहे एवप्रल ते िन
ू , २०१६ या कालावधीत

५८ अभणक मत्ृ य,ू २३ बाल मत्ृ यू (१ ते ६ वषण), २५ उपिात मत्ृ यू व ८ मातामत्ृ यू
झाले आहे त.

71
(२) हे खरे नाही.

राजयाच्या आदिवासी भागात सन २०१५-२०१६ या वषाणमध्ये मातामत्ृ यू ३०६

व बाल मत्ृ यू ६५८९ इतके झालेले आहे त. हे मत्ृ यू कुपोषणाने झालेले नसन
ू
ववववध आिाराींनी झालेले आहे त.

बाल मत्ृ यू हे सवणसाधारणपणे कमी दिवसाींचे बाळ, िन्मत कमी विन,

न्यम
ु ोननया व िींतू िोष इत्यािी कारणाींनी झालेले आहे त तर मातामत्ृ यू हे प्रसत
ू ी
पश्यात रक्तस्त्राव, एक्लेम्पमशया व िींतू िोष इत्यािी कारणानी झालेले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

माहे िून ते ऑगस्् २०१६ हया ३ मदहन्याींमध्ये ९५५ बालमत्ृ यू झालेले

असून ते गेल्हया १० वषाणत याच ३ मदहन्यामध्ये झालेल्हया बालमत्ृ यू पेक्षा कमी
आहे त.

(४) या ववभागातफदेश बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी प्रभावीपणे योिना राबववल्हया िातात.
तसेच उपजिल्हहा रुग्णालय धारणी, ग्ामीण रुग्णालय चरु णी व ग्ामीण रुग्णालय
धचखलिरा येथे डॉक््राींच्या नेमणक
ु ा करण्यात आल्हया आहे त.

राषरीय आरोग्य अमभयानातन
ु स्पेशल फोकस अींतगणत स्त्री रोग तज् व

बधधरीकरण तज् तसेच बबगर आदिवासी क्षेत्रातील बालरोग तज्ाींना आदिवासी
क्षेत्रातील वरील तीन रुग्णालयाींमध्ये आळीपाळीने प्रनतननयुक्ती िे ण्यात येते.

बालकाींना िे ण्यात येणारा पोषण आहार हा ठरवन
ू दिलेल्हया ननकषानस
ु ार व

ििाणनुसार िे ण्यात येतो.

(५) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यात प्रत्येि जजल्हयात सािवजननि-खाजगी सहभागातन
ू िैद्यिीय
(७६)

*

महाविद्यालय सरु
ु िरण्याचा ननणवयाबाबत

२४१०२

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जगन्द्नाि शशांदे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.रामराि िििुते, श्री.सनतश चव्हाण,

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश
गजशभये : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

राजयात प्रत्येक जिल्हहयात सावणिननक-खािगी सहभागातन
वै्यकीय
ू

महावव्यालय सरु
ु करण्याचा ननणणय घेण्यात आलेला असूनही अ्याप वै्यकीय
महावव्यालय सरु
ु करण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच ग्ामीण भागातील गरीब होतकरु वव्यार्थयांना वै्यकीय सेवेचा लाभ
घेता यावा म्हणन
ू शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राजयात जया जिल्हहयात शासकीय वै्यकीय महावव्यालये अजस्तत्वात

नाही अशा जिल्हहयाींत खािगी भागीिारीतन
आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या
ू
अधधपत्याखालील जिल्हहा रुग्णालयास सींलजग्नत वै्यकीय महावव्यालय स्थापन

करण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे . याअनुषींगाने शासकीय रुग्णालये व

खािगी सहभाग (खािगी सींस्था/व्यक्ती/स्वयींसेवी सींस्था) याींच्यामध्ये सामींिस्य
करार (MOU) करण्याबाबतची कायणवाही सावणिननक आरोग्य ववभागामाफणत सरु
ु आहे .

(२) केंद्र शासनामाफणत जिल्हहा सामान्य रुग्णालयाच्या श्रेणीवधणनाकररता अनि
ु ान

प्राप्तीसाठी उपयोग करुन सिरची योिना कायाणजन्वत करण्याबाबत कायणवाही
करण्यात येणार आहे .

(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

मौजे िलमपािा (ता.मोखािा, जज.पालघर) येिे अपुरा पोषण आहार
(७७)

*

ि बालरोग तज्ञ नसल्याने बाळाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

२४८५९

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौिे कलमपाडा (ता.मोखाडा, जि.पालघर) येथे दिनाींक ३० ऑगस््, २०१६
रोिी सागर वाघ या अडडच वषाणच्या बाळाला ग्ाम बाल ववकास केंद्र बींि
झाल्हयामळ
ु े पोषण आहार दिला िात नसल्हयाने व मोखाडा ग्ामीण रुग्णालयाींत

बालरोग तज् नसल्हयाने योग्य उपचार ममळाले नसल्हयामळ
ु े त्याचा मत्ृ यू झाल्हयाचे
दिनाींक ३ सप््ें बर, २०१६ रोिी ककीं वा त्यासुमारास ननिशणनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

तसेच

पालघर

रुग्णालयामध्ये

जिल्ह्यातील

काही

तालक्
ु याींमध्ये

असलेल्हया

ग्ामीण

बालरोग तज् नसल्हयामळ
ु े अनततीव्र सॅम-१४५६ आणण तीव्र

मॅम-५८६४ कुपोवषत बाळाींना योग्य उपचार ममळत नाहीत. ग्ाम बाल ववकास केंद्रे

बींि असल्हयामळ
ु े पोषण आहार ममळत नसल्हयाचे दिनाींक ३ सप््ें बर, २०१६ रोिी
वा त्यासम
ु ारास ननिशणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) मौिे कळमवाडी खोच (ता.मोखाडा जि.पालघर) येथे

दिनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोिी सागर वाघ अडीच वषाणच्या बाळाचा मत्ृ यू
भुकबळीने व ग्ाम बालववकास केंद्र बींि असल्हयामळ
ु े झालेला नसुन क्षयरोगामुळे
मत्ृ यू झालेला आहे .

मत्ृ यच
ू े कारण - Fulminant pulmonary TB due to Septicemla)

(२), (३) व (४) जिल्हहास्तरावरुन उपलब्ध ननयममत बालरोग तज् तसेच मुींबईतील
िसलोक, दहींिि
ु ाण हॉजस्प्ल व खािगी रुग्णालयातील
ु ा, वाडडया, ग्लोबल व सय
बालरोग तज् माफणत उपजिल्हहा रुग्णालय, ग्ामीण रुग्णालय व प्राथममक आरोग्य

केंद्र स्तरावर आरोग्य मशबबराींचे ननयोिन करण्यात आले असून या्वारे सॅम व
मॅम श्रेणीतील तसेच इतर आिारी मल
ु ाींची आरोग्य तपासणी करुन आवश्यक ते
उपचार दिले िातात.

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिनेंतगणत अींगणवाडीतील ६ मदहने ते ३ वषण

वयोग्ातील बालके, गभणवती जस्त्रया व स्तनिा माता, तीव्र कमी विनाची बालके,

तसेच ककशोरवयीन मुली याींना घरपोच आहार (THR) व ३ वषदेश व ६ वषदेश

वयोग्ातील लाभाथी याींना गरम तािा आहाराचा परु वठा स्थाननक स्वयींसहाय्यता
मदहला बचतग्/ मदहला मींडळ, तसेच मदहला सींस्था याींचेमाफणत ननयममतपणे
करण्यात येत आहे .

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर येिील
(७८)

*

ननिासी िॉक्टर गरीब रुग्णाांची र्सिणि
ू िरीत असल्याबाबत

२३७१२

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय वै्यकीय महावव्यालय व रुग्णालय (मेडडकल) नागपूर येथील

काही ननवासी डॉक््र हे गरीब रुग्णाींची फसवणक
ू करीत असल्हयाचे माहे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, मेडडकल, मेयोमध्ये अशा ल्
ु ारु ननवासी डॉक््राींची एक ्ोळी
ननमाणण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोक्त रुग्णालयात गरीब रुग्णाींची होणारी फसवणक
ू व होणारी
गैरसोय रोखण्याबाबत तसेच फसवणक
करणाऱया ननवासी डॉक््राींवर कारवाई
ू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही, तथावप अशा आशयाची बातमी वत्ृ तपत्रात
प्रमसध्ि झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३) सिर प्रकरणी स्थाननक वत्ृ तपत्रात प्रसाररत झालेल्हया बातमीच्या अनुषींगाने
सींस्थास्तरावरुन चौकशी सममती नेमण्यात आली होती. सिर सममतीने सािर
केलेल्हया अहवालानुसार उक्त प्रकरणात तर्थय आढळून आले नाही.
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------

(७९)

*

पालघर ि ठाणे जजल््यात िुपोषणाच्या गांभीर
समथयेिर लपाययोजना िरण्याबाबत
२३७२५

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.हे मांत टिले, श्री.जगन्द्नाि शशांदे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व भाई जगताप, श्री.सनु नल तटिरे , अॅि.जयदे ि गायििाि,
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर,
श्री.रविांद्र र्ाटि, श्री.नारायण राणे, श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.अमरशसांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.सजु जतशसांह ठािूर, आकिव.अनांत गािगीळ : ताराांकित
प्रश्न िमाांि १९४८९ ला ददनाांि १८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या
सांदभावत : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) पालघर, ठाणे या जिल्ह्याींसह राजयाच्या ववववध भागात कुपोषणाची गींभीर
समस्या ननमाणण झालेली असन
ू हिारो बालके कुपोषणाने बाधधत आहे त व गेल्हया
वषणभराच्या काळात कुपोषणाचे सम
ु ारे १८ हिार बळी पडले, याप्रकरणी आढावा
घेण्यासाठी मा.राजयपाल महोियाींनी दिनाींक १४ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासम
ु ारास सवण सींबधीं धताींची बैठक आयोजित करुन शासनास ननिे श दिले व
दिनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोिी सवण सींबींधधताींची बैठक घेऊन कृती आराखडा
तयार करण्याचे ननिे श दिले आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच राजयात कुपोषणाची समस्या व त्यामळ
ु े राजयात झालेले बालमत्ृ यू

याबाबत राषरीय मानवाधधकार आयोगाने दिनाींक १४ सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास शासनास नो्ीस बिावन
ू ववचारणा केलेली आहे , तसेच याप्रकरणी
डॉ.बींग व डॉ.आम्े याींनी सिर प्रकरणाबाबत प्रखर मोदहम हाती घेण्याची
शासनाला ववनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, िव्हार, वाडा व ववक्रमगड तालक्
ु यात

माहे एवप्रल, २०१६ पासन
ू सुमारे ६०० बालके कुपोषणाने मत्ृ यू झाले असन
ू

िव्हार-मोखाडा येथे ९४७ बालके कुपोषणायुक्त असल्हयाचे तसेच सहा हिार
बालके तीव्र व अनततीव्र असल्हयाचे शासनाच्या ननिशणनास आल्हयाने सिर

तालुक्यातील ५ वषदेश वयापयंतच्या सवण बालकाींचे सवदेशक्षण करुन तीव्र व अनततीव्र
कुपोवषत मुलाींची यािी अ्यावत करण्याचे आिे श शासनाने दिल्हयाचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) तसेच, नेरळ (ता.किणत, जि.रायगड) येथील आदिवासी भागात ६६ कुपोवषत

बालके आढळून आली व ० ते ५ वयोग्ातील ३ बालकाींचा आणण िन्मत: ३६
बालकाींचा मत्ृ यू झाल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशणनास
आले, हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या

अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) मा. राजयपाल याींनी दिनाींक १४ सप््ें बर, २०१६ रोिी
सींबींधधताींची बैठक घेऊन कृती आराखडा तयार करण्याचे ननिदेश श दिले आहे त.
पालघर व ठाणे जिल्हहयात १८ हिार बालके कुपोषणाने िगावली नसन
ू
पालघर जिल्हहयात माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या पाच मदहन्याच्या
कालावधीत २५४ बालकाींचा (०-१ वषण-१९५ व १ ते ६ वषण-५९) तर ठाणे जिल्हहयात

एवप्रल २०१६ ते सप््ें बर २०१६ या सहा मदहन्याच्या कालावधीत ८१ बालकाींचा
(०-१ वषण-५७ व १ ते ६ वषण-२४) मत्ृ यू झालेले आहे त. सिर बालमत्ृ यू हे
कुपोषणाने झालेले नसन
ु ववववध आिार/कारणाींमुळे झालेले आहे .
पालघर जिल्हहयात माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेर १८८५९८ बालकाींपक
ै ी

मध्यम कमी विनाची ३८३६१ व तीव्र कमी विनाची ८६७० असे एकुण ४७०३१
कमी विनाची मुले आढळुन आलेली आहे त. त्यामधील १४०२ सॅम व ६२६५ मॅम
एकुण ७६६७ बालके आढळून आलेली आहे त.
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(२) राजयात कुपोषणाची समस्या व त्यामळ
ु े राजयात झालेले बालमत्ृ यू याबाबत

राषरीय मानवाधधकार आयोगाने दिनाींक १४ सप््ें बर २०१६ रोिी व त्यानुसार
शासनास नो्ीस बिावन
ू ववचारणा केली आहे .

(३) माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ पयंत मोखाडा, िव्हार, वाडा व

ववक्रमगड तालुक्यात ० ते ६ वषण वयाच्या बालकाींचे १४७ बालमत्ृ यू झाले आहे त.
सिर बालमत्ृ यू हे कुपोषणाने झालेले नसन
ू ववववध आिार/कारणाींमळ
ु े झालेले
आहे त.

पालघर जिल्हहयात िव्हार व मोखाडा तालुक्यात माहे ऑक््ोबर, २०१६

अखेर २२५४६ बालकाींपक
ै ी मध्यम कमी विनाची ८१३४ व तीव्र कमी विनाची

२२२४ असे एकुण १४४१२ कमी विनाची आढळून आली आहे . त्यामधील २५८
सॅम व १३६६ मॅम असे एकुण १६२४ बालके आढळून आलेली आहे त.

तसेच पालघर जिल्हहयातील सवण अींगणवाडीतील सवण बालकाींचे सवदेशक्षण

करुन तीव्र व अनततीव्र कुपोवषत मल
ु ाींची यािी अ्यावत करण्याचे आिे श मा.
जिल्हहाधधकारी, पालघर याींचे आिे शान्वये िे ण्यात आलेले होते.
(४) हे खरे नाही.

वै्यकीय अधधकारी, प्राथममक आरोग्य केंद्र नेरळ याींच्या अहवालानुसार ०

ते १ वषण वयोग्ातील ६ अभणक मत्ृ य,ू १ ते ५ वयोग्ातील १ बालकाचा िध
ु रण
आिाराने मत्ृ यू आणण िन्मत: २ बालकाींचा मत्ृ यू झाला आहे .

(५) सिर प्रकरणी जिल्हहा पररषिे च्या माध्यमातन
ू सॅम व मॅम बालकाींसाठी
बालरोग तज्ाींमाफणत आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून डीपीसी ननधीतन
ू
ग्ाम बाल ववकास केंद्र सरु
ु करण्यात आले आहे त.
----------------बीि जजल््यातील अधविट अिथिेतील शसांचन प्रिल्पाांच्या
िामाांना ननधी लपलध िरुन दे ण्याबाबत

(८०)

*

२३६०५

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बीड जिल्ह्यात १०१ ते २५० हे . मसींचन क्षमतेचे रुपये २७५०.६८ लाख
ककीं मतीचे ११ िलसींधारण प्रकल्हप प्रशासकीय मान्यता व काम सरु
ु झालेले
असतानाही केवळ सुधाररत प्रशासकीय मान्यता आणण ननधी अभावी पूणण होऊ
शकले नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, ० ते १०१ हे क््र मसींचन क्षमतेचे १३७ प्रकल्हपाींची कामे प्रलींबबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, बीड सारख्या सतत िषु काळी जिल्ह्यात अपुऱया मसींचन सवु वधा
असतानाही उक्त मसींचन प्रकल्हप प्रलींबबत असण्याची कारणे कोणती आहे त, तसेच

काही प्रकल्हपाींच्या कामावर लाखो रुपयाींचा खचण होऊनही ही कामे अपूणाणवस्थेत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, बीड जिल्ह्यातील अधणव् अवस्थेतील िलसींधारण प्रकल्हप पूणण
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
११ िलसींधारण प्रकल्हप भूसप
ीं ािन प्रकक्रया, शेतकऱयाींचा ववरोध व सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता या कारणामुळे अपूणण आहे त.
(२) होय.
१३७ प्रकल्हप भस
ू ींपािन प्रकक्रया व कामे प्रगतीत असल्हयाने अपूणण आहे त.
(३) होय.

भूसप
ीं ािन प्रकक्रया, शेतकऱयाींचा ववरोध, सुधारीत प्रशासकीय मान्यता व
ननधी अभावी प्रकल्हप अपूणण आहे त.
(४) भूसींपािन प्रकक्रया व सध
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करणेची कायणवाही
पूणण होताच ननधी उपलब्धतेनस
ु ार महाराषर िलसींधारण महामींडळ, औरीं गाबाि
याींचेकडून प्रकल्हप पूणण करण्याचे ननयोिन आहे .

----------------मौजे खांिाळा (ता.आणी, जज.यितमाळ) या ग्रामपांचायतीने ठराि िरुन
खांिाळा ते आणी मधील नाल्यािर पल
ु बाांधण्याबाबत

(८१)

*

२५०७७

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे खींडाळा (ता.आणी, जि.यवतमाळ) या ग्ामपींचायतीने ठराव करुन

खींडाळा ते आणी मधील नाल्हयावर पुल बाींधण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सिर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) लोणी खींडाळा िवळा गवणा काकडिरा नवनगर हे ्ी (धनमसींग) उमरी इिारा

या इतर जिल्हहा मागण ६६ या रस्त्याची लाींबी १८.०० कक.मी. असून या रस्त्यावर
३ पुलाींची बाींधकामे नव्याने करण्याकरीता रुपये १०० लक्ष व तात्पुरती िरु
ु स्ती
करण्याकरीता रुपये ६.०० लक्ष असे एकूण रुपये १०६.०० लक्ष ननधी आवश्यक आहे .
क्षनतग्स्त पुलाींची तात्परु ती िरु
ु स्ती करणेबाबत जिल्हहा पररषिाींना सूचना

िे ण्यात आलेल्हया आहे त.
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार व शासन ननकषानुसार प्रश्नाींककत पुलाचे काम हाती
घेण्याचे जिल्हहा पररषिे चे ननयोिन आहे .

स्यजस्थतीत पुलावरील वाहतुक विण ळ सुरळीत सरु
ु आहे .

(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

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

राज्यातील जलविद्यत
ु प्रिल्पाच्या दरू
ु थतीची िामे पूणव िरण्याबाबत
(८२)

*

श्री.हे मांत

२३५५३
टिले,

श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्द्नाि शशांदे, अॅि.राहुल नािेिर,

श्री.धनांजय

मुांि,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पाटील :

(१) शासनाच्या अखत्यारीमधील राजयातील ४६५ मेगावॅ् वीिननममणती क्षमतेच्या

कोयना नतसरा ्प्पा, वीर, भा्घर, कोयना डॅम, वैतरणा व येलिरी हे ६
िलवव्यत
ु प्रकल्हप िन
ु े झाले असन
ू त्याींची िरू
ु स्ती झालेली नसल्हयामुळे सिरहू
प्रकल्हपाची वीिननममणती कोणत्याही क्षणी बींि पडण्याची जस्थती ननमाणण झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाच्या मालकीचे ३ हिार ६०० मेगावॅ् वीिननममणती क्षमतेचे

२६ िलवव्यत
ु प्रकल्हप असन
ू उपरोक्त ६ प्रकल्हपाचे आयुमाणन ४० पेक्षा िास्त
झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िलवव्यत
प्रकल्हपाचे आयम
ु
ु ाणन ३५ वषदेश झाल्हयानींतर तेथील
वीिननममणती बींि करून त्याची ववनाववलींब िरू
ु स्ती करणे आवश्यक असतानाही
उपरोक्त ६ प्रकल्हपाच्या िरू
ु स्तीचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सिरहू ६ िलवव्युत ननममणती प्रकल्हपाच्या िरु
ु स्तीचे काम पूणण
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्हयास
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

कोयना नतसरा ्प्पा िलवव्युत प्रकल्हपास ४१ वषदेश, वीर िलवव्युत

प्रकल्हपास ४१ वषदेश, भा्घर िलवव्यत
ु प्रकल्हपास ३९ वषदेश, कोयना धरण पायथा

िलवव्यत
ु प्रकल्हपास ३६ वषदेश, वैतरणा िलवव्यत
ु प्रकल्हपास ४० वषदेश व येलिरी
िलवव्यत
ु प्रकल्हपास ४८ वषदेश पूणण झाली आहे त. तथापी या प्रकल्हपावरील वव्यत
ु
ननममणती कोणत्याही क्षणी बींि पडेल अशी जस्थती ननमाणण झालेली नाही.
आवश्यकतेनस
ु ार या प्रकल्हपातून वीि ननममणती चालू आहे .
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

(४) शासनास वरीलपैकी वीर, भा्घर व कोयना स्तर-३ या प्रकल्हपाींचे नुतनीकरण
व आधनु नकीकरण कामाचे सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार झालेले आहे त. तसेच

येलिरी, कोयना धरण पायथा व वैतरणा या िलवव्यत
ु प्रकल्हपाींचे नत
ु नीकरण व
आधनु नकीकरण कामाचे सववस्तर प्रकल्हप अहवाल तयार करण्याचे काम क्षेत्रीय
स्तरावर सरु
ु आहे . या प्रकल्हपाींच्या

नुतनीकरणाच्या अींिािपत्रकास शासनाकडून

प्रशासकीय मान्यता प्रिान झाल्हयानींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे हाती
घेण्यात येतील.

सध्या या प्रकल्हपावरील वव्यत
ु ननममणती ऊिाण ववभागाकडून होते. त्याींच्या

नत
ु नीकरणाचे काम हे वव्यत
ु ननममणती चालू ठे वन
ू करावी लागणार असल्हयाने ते

ऊिाण ववभागाच्या ननधीतन
करावे असा ननणणय मा.मींत्री (िलसींपिा) याींच्या
ू
अध्यक्षतेखाली दिनाींक २/२/२०१६ रोिीच्या बैठकीत झालेला आहे .
----------------शासनाच्या िैद्यिीय महाविद्यालयाांमध्ये अियिदानासाठउ
(८३)

*

समुपदे शिाांची थितांत्र पदे ननमावण िरण्याबाबत

२३६१७

िॉ.अपि
ू व दहरे :

ताराांकित प्रश्न िमाांि १५६५५ ला ददनाांि

१५ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या लत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय िैद्यिीय
शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयात अवयविान चळवळ रुिववण्याच्या अनुषींगाने िनिागत
ृ ी व िनतेला
अवयविानाकररता प्रवत्ृ त करण्यासाठी आवश्यक असलेली समुपिे शकाींची पिे

शासनाच्या वै्यकीय महावव्यालयात व अन्य स्तरावरूनही ननमाणण करण्याची
कक्रया पण
ु ण झाली आहे काय,
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(२) असल्हयास, सिरहु पिे ननमाणण करण्यात येवन
समप
ू
ु िे शकाींच्या प्रत्यक्ष
कामकािास प्रारीं भ झालेला आहे काय व त्या कामकािाची सवणसाधारण रुपरे षा
काय आहे ,

(३) असल्हयास, अवयविानाचे ननताींत महत्व लक्षात घेता सत्वर पिे ननमाणण

करणे आणण व्यापक स्वरुपात समप
ु िे शन करणे, ही कायणवाही केव्हापयंत होणे
अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) राजयात अवयिान चळवळ रुिववण्याच्या अनुषींगाने
स्वतींत्र पिे ननमाणण करण्याची कोणतीही कायणवाही शासन स्तरावर सरु
ु नाही.

परीं तु राजयामध्ये अवयविानाच्या सींिभाणत ववभागाच्या अधधनस्त असलेल्हया

सवण शासकीय वै्यकीय महावव्यालय व सींलजग्नत रुग्णालये , आरोग्य पथके,
पररचयाण

मशक्षण

सींस्था

अींतगणत

येणारे

रुग्ण,

रुग्णाींचे

नातेवाईक

व

प्रमशक्षणार्थयांना अवयविानाच्या सींिभाणत रुग्णालय प्रशासनामाफणत समुपिे शनाचे
काम करण्यात येते.
(२) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(३) उपलब्ध पिाींच्या सहाय्याने अवयिानाकरीताच्या समप
ु िे शनाचे काम स्थाननक

रुग्णालय प्रशासन, महावव्यालय व प्रमशक्षण केंद्रामाफणत िनसामान्याींना व
रुग्णाींना िे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

----------------राळे गाि (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील जांगलात नरभक्षि िाघाने
शेतिरी ि िासराचा बळी घेतल्याबाबत

(८४)

*

२४६९४

श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्व भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) राळे गाव (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील िींगलात एका नरभक्षक वाघाने िोन

शेतकऱयाींचा व एका वासराचा बळी घेतला, यामळ
ु े शेतकरी व शेतमिूराींना शेतात
िाणे अवघड झाल्हयाने येथील रदहवाशाींनी नरभक्षक वाघाचा तातडीने बींिोबस्त

करावा अशी मागणी वनसींरक्षक ववभागाकडे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यािरम्यान केल्हयाचे ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सिर पररसर नरभक्षक वाघाच्या िहशतीत असल्हयाने या वाघाींचा
कायमस्वरुपी

बींिोबस्त

करण्याबाबत

तसेच

या

वाघाींच्या

हल्हल्हयात

मत्ृ यू

राळे गाव

याींचा

पावलेल्हयाींच्या कु्ूींबबयाींना आधथणक मित िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायणवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे .
श्री.

मारोती

ववठोबा

नागोसे,

रा.

खैरगाींव

ता.

दिनाींक ०३/०९/२०१६ रोिी, दिनाींक ०४/०९/२०१६ रोिी श्री. सखाराम लक्ष्मण

्े काम रा. झो्ीींगिरा, ता. राळे गाींव याींचा व दिनाींक ०४/०९/२०१६ रोिी एका
कालवडीचा वाघाच्या हल्हल्हयात मत्ृ यू झाला आहे , हे खरे आहे .

त्या अनष
ु ींगाने वाघाचा तातडीने बींिोबस्त करण्याबाबत स्थाननक

रदहवाशाींनी पाींढरकवडा वनववभागाकडे अिाण्वारे मागणी केली आहे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी प्रचमलत शासन ननणणयान्वये मत
ृ व्यक्तीच्या कायिे शीर
वारसास प्रत्येकी रुपये ८.०० लक्ष व पशुधन हानी प्रकरणी कालवडीच्या मालकास
रुपये ८,०००/- अथण सहाय्य अिा करण्यात आले आहे . वाघाचा कायमस्वरुपी
बींिोबस्त करण्याच्या स्वरुपाने सिर वाघास िेरबींि करण्याबाबत परवानगी
िे ण्यात आली आहे . तसेच यवतमाळ व मोहिा पररक्षेत्रात गस्त घालण्यात येत

आहे . सिर क्षेत्रात दठकदठकाणी रॅ प कॅमेरे लावून वाघाचा शोध घेऊन िेरबींि
करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.
-----------------

प्रािशमि आरोग्य िेंद्र, भारम तसेच लपिेंद्र णखिीसाठे आणण भुलेगाि
(ता.येिला, जज.नाशशि) या आरोग्य सांथिा सरु
ु िरण्याबाबत
(८५)

*

२३७३६

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

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

(१) प्राथममक आरोग्य केंद्र, भारम तसेच उपकेंद्र णखडीसाठे आणण भुलेगाव
(ता.येवला, जि.नामशक) या आरोग्य सींस्थाींकररता माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
सुसजि इमारती तयार होऊनही दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१६ पयंत या आरोग्य

सींस्था सरु
ु करण्यात आलेल्हया नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने आरोग्य सींस्था सरु
ु करण्यासाठी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) सिर आरोग्य सींस्थासाठी पिननममणती करण्याबाबत शासनस्तरावर कायणवाही
सुरु असन
ू ती अींनतम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

(८६)

*

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

धुळे जजल््यातील अक्िलपािा धरणातून पाणी सोिण्याबाबत
२३९३६

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धुळे जिल्ह्यातील अनेक गावात पाण्याची भीषण पररजस्थती असल्हयाने

अक्कलपाडा धरणातील पाणी सोडण्यात यावे अशी मागणी शेतकऱयाींनी वारीं वार

केल्हयामळ
ु े अक्कलपाडा धरणातील पाणी लवकर सोडण्यात येईल, असे आश्वासन
जिल्हहा प्रशासनाने माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान गावकऱयाींना दिले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, दिलेल्हया आश्वासनानुसार, एक मदहन्यापेक्षा अधधक कालावधी

होऊनही अक्कलपाडा धरणातील पाणी सोडण्यात न आल्हयामळ
ु े त्या पररसरातील

मौिे खींडलाय, मशरडाणे, नवलाने, कावठी, मेहरगाव, ननमडाळे , मोंिरू , सू्रे पाडा
आिी १० गावातील ग्ामस्थ शेतकऱयाींनी दिनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा
त्यासम
ु ारास जिल्हहाधधकारी, धळ
ु े कायाणलयासमोर आींिोलन करुन शासनाचे लक्ष
वेधले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, आींिोलनकत्यांशी जिल्हहाधधकाऱयाींसह कोणत्याही अधधकाऱयाने

सींवाि न साधल्हयामळ
ु े , या आींिोलनाला लागलेल्हया दहींसक वळणामळ
ु े पोमलसाींनी
केलेल्हया लाठीचािण कारवाईत काही आींिोलनकत्याण मदहला िखमी झाल्हया असन
ू

शींभरहून अधधक आींिोलकाींना दिनाींक २० सप््ें बर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
ताब्यात घेण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच त्या पररसरातील गावाींना अक्कलपाडा धरणातील पाणी सोडण्यासाठी
शासनाने कोणती कायणवाही केली ?

83
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) अींशत: खरे आहे .

दिनाींक २०/०९/२०१६ रोिी जिल्हहाधधकारी, धुळे कायाणलयासमोर आींिोलन सुरू

असताना आींिोलनकत्यांचे ननवडक प्रनतननधी याींना बोलावुन जिल्हहाधधकारी धुळे
याींचे िालनात जिल्हहाधधकारी याींचे उपजस्थतीत अधधक्षक अमभयींता धळ
ु े पा्बींधारे

प्रकल्हप मींडळ धळ
ु े , कायणकारी अमभयींता धळ
ु े मध्यम प्रकल्हप ववभाग धळ
ु े व

उपववभागीय अधधकारी धळ
ु े याींच्या समवेत चचाण करण्यात आली होती. सिर

चचदेशत झालेला ननणणय आींिोलन कत्यांना साींगण्यासाठी अधधकारी िात असताींना
आींिोलकाींकरवी जिल्हहाधधकारी कायाणलयावर िगडफेक करण्यात आली.

पररजस्थती

ननयींत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक कायणवाही पोलीस िलाकडुन करण्यात आली.

सिर कायणवाहीत पोलीस ववभागाने एकुण ७७ आींिोलनकत्यांना ताब्यात घेतले
होते.

आींिोलकाींकडुन

झालेल्हया

िगडफेकीत

एकूण

२१

पोलीस

अधधकारी/

कमणचारी, जिल्हहाधधकारी कायाणलयातील २ कमणचारी व २ आींिोलनकतदेश िखमी
झालेले आहे त.

पोलीस यींत्रणेमाफणत याववषयी तपास सुरू आहे .

(५) दिनाींक २९/०९/२०१६ ते दिनाींक २६/१०/२०१६ या कालावधीत पाणी सोडण्यात
आले आहे .

----------------राज्याच्या वििास िामाांसाठउ शासनाच्या मालिीच्या िापराविना असलेल्या
जशमनीांचा शललाि ि तारणातन
ू प्रिल्प लभारण्याच्या प्रथतािाबाबत

(८७)

*

२३५४३

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजयाच्या ववकास कामाींसाठी शासनाच्या मालकीच्या वापराववना असलेल्हया
िममनीींचा मललाव व तारणातून िोन लाख को्ी उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या

ववचाराधीन असन
ू यासींिभाणत ननणणय घेण्यासाठी अप्पर मख्
ु य सधचव, ववत्त
ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखाली माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान सममती
नेमण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, उक्त प्रस्ताव स्वरुप काय आहे व त्यानस
ु ार ननधी उपलब्धतेसाठी
शासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्हयास, उपरोक्त सममतीची रचना व कायणकक्षा काय आहे , तसेच
सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्हयास त्याचे स्वरुप काय आहे व त्यावर कोणता
ननणणय घेण्यात आला आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय.

(२) सममतीची स्थापना दि.०३/०९/२०१६ च्या शासन ननणणयान्वये करण्यात आली

आहे . सममतीचा अहवाल अ्याप अप्राप्त असल्हयाने ननधी उपलब्धतेचा प्रश्न
उ्भ्ावत नाही.

(३) सममतीची रचना व कायणकक्षा खालील प्रमाणे आहे .
सममतीची रचना१)

अपर मख्
ु य सधचव (ववत्त), ववत्त ववभाग-अध्यक्ष

३)

प्रधान सधचव-१, नगर ववकास ववभाग-सिस्य

२)
४)
५)
६)
७)
८)

प्रधान सधचव (महसूल), महसूल व वन ववभाग-सिस्य
प्रधान सधचव, सावणिननक बाींधकाम ववभाग-सिस्य
प्रधान सधचव, िलसींपिा ववभाग-सिस्य

सधचव (वने), महसूल व वन ववभाग–सिस्य

सधचव (ऊिाण), उ्योग, ऊिाण व कामगार ववभाग-सिस्य
उप सधचव, ववत्त ववभाग (व्यय-९) -सिस्य सधचव,

सममतीची कायणकक्षा पढ
ु ीलप्रमाणे आहे . :अ)

शासनाला

जया िममनीची/िागाींची आवश्यकता भासणार नाही

अशा वापरामशवाय

पडून

असणा-या

िममनीींची

प्रशासकीय

ववभागननहाय मादहती गोळा करणे व त्याींची पायाभत
ू सुववधाींच्या
ब)

ववकासाकररता आधथणकदृषट्या क्षमता तपासन
ू पहाणे.

सिर िममनीींचा आधथणक ववननयोग करण्यासाठी पारिशणक पध्ितीने

योिना तयार करुन त्याींच्या मललावासींबींधी ककीं वा सिर िममनी
तारण ठे वून त्यावर पायाभत
ू सवु वधाींच्या

ववकासाकररता

ममळववणे ककीं वा अन्य नाववन्यपूणण मागण शोधणे.

किदेश
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क)

या

िममनीच्या

आधथणक

ववननयोगाबाबत

सल्हला

ड)

या िममनीच्या आधथणक ववननयोगासींिभाणत ्प्पे ठरववणे.

नामाींककत सल्हलागार सींस्थाची सूची तयार करणे.

िे ण्याकररता

सममतीचा अहवाल अ्यावप अप्राप्त असल्हयाने ननणणय घेण्याचा प्रश्न

उ्भ्ावत नाही.

(४) प्रश्न उ्भ्ावत नाही.

विधान भिन :
नागपूर.

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

लत्तमशसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मद्र
ु णपव
ू ण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

