महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१६

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
शुक्रिार, ददनाांि ०९ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण १८, १९३८ ( शिे )
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्ोत्र

(२)

(४)
(५)
(६)

ग्रामवििास, मदहला ि बाल वििास मांत्री
वििास मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री
जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री

रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री
-------------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५३
-------------------------------------

मौजे लाांिि
े ािी (त्रत्रमली) (ता.खटाि, जज.सातारा) येथे गायरान जशमनीिर
(१)

*

श्री.ददपि

अनधधिृतररत्या पिनचक्या उभारल्याबाबत

६८६८८
चव्हाण

श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िािा),
(फलटण),

श्री.िैभि

वपचि

(अिोले),

श्री.शामराि

ऊफव

बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.भास्िर
जाधि (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाि (िजवत), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.मिरां द
जाधि-पाटील (िाई), श्री.हनुमत
ां
िोास (मााशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) मौजे लाींडव
े ाडी (त्रिमली) (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथे गायरान जममनीवर

केनसीस इींडडया कींपनीने अनधिकृतररत्या पवनचयाया ारारयायाने स र गावयया
सरपींचाने द नाींक १५ सप््ें बर, २०१६ रोजीपासन
आझा
ू
ापोषण केले, हे खरे आहे काय,

मै ान, मुींबई येथे
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(२) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय
आढळून आले,
(३)

असयायास,

त नुसार

गायरानामशवाय

अन्य

दिकाणी

पवनचयाया

ारारण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुाे : (१) स र गावयया सरपींचाने द .१५ सप््ें बर, २०१६
रोजीपासून आझा

मै ान, मुींबई येथे ापोषण केले, हे खरे आहे .

(२) स र प्रकरणी मा.मींिी (न.व न.ऊ.) याींनी द .१९.१०.२०१६ रोजी झालेयाया
बैिकीत द लेयाया रन ा शानस
ु ार जजयाहाधिकारी, सातारा याींयया अध्यक्षतेखाली
सममती स्थापन करण्यात आली असन
ू प्राप्त तक्रारीयया अनष
ु ींगाने काययवाही सरु
ु
आहे .

(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

हुपरी (ता.हातिणांगले, जज.िोल्हापूर) येथील
ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(२)

*

६६६६३

िॉ.सुजजत

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हुपरी (ता.हातकणींगले, जज.कोयाहापूर) येथील ग्रामपींचायतीमध्ये सुमारे १
को्ी ६५ लाख रुपयाींचा गैरव्यवहार केयाया प्रकरणी लेखापररक्षणानुसार ोषी
िरलेयाया ५ माजी सरपींचासह ५१ ग्रामपींचायत स स्य, १२ ग्रामववकास अधिकारी,
८ कमयचारी अशा सवाांकडून रयाकम वसल
ू करुन त्याींययावर फौज ारी गन्
ु हे
करण्यात

यावेत

हुतात्मा धच्णीस चौकात जन आीं ोलनायया
काययकत्याांनी द नाींक २ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ापोषण केले, हे खरे
आहे काय,

याकररता

ाखल

(२) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,
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(३) असयायास, त्यानस
ु ार सींबधित
करण्यात येत आहे ,

ोषीींवर शासनाने काय कारवाई केली वा

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१), (२) व (३) होय, अींशत: खरे आहे .

ग्रामपींचायत हुपरी, ता.हातकणींगले, जज.कोयाहापूर येथे सन १९९९-२००० ते
२०११-२०१२ या कालाविीतील लेखापररक्षणानुसार रुपये १,६६,०६,३०५/- इतका
रनिी आक्षेपाहय आढळून आला आहे . त्यापैकी सींबधीं ित सरपींच, ग्रामसेवक,
ग्रामपींचायत स स्य व ग्रामपींचायत कमयचारी याींचेकडून रुपये १,०८,२३,०१२/-

इतका रनिी वसूल व समायोजजत केला असन
ू ावयररत रुपये ५७,८३,२९३/- इतका

रनिी वसल
ू करावयाचा बाकी आहे . त्यास जबाब ार असलेयाया तत्कालीन ९
सरपींच,७६ ग्रामपींचायत स स्य व १९ ग्रामववकास अधिकारी याींना ऑया्ोबर,

२०१६ मध्ये नो्ीसा लागू केलेयाया असून, वसुलीची कारवाई प्रस्ताववत केलेली
आहे .

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

खानापूर जामगाि (ता.पराांिा, जज.उस्मानाबाद) शशिारातील
पाझर तलािाची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

(३)

*

६६३३२

श्री.राहुल

मोटे

(पराांिा),

श्री.राणाजगजीतशसांह

(उस्मानाबाद), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िािा) :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खानापूर

जामगाव

(ता.पराींडा,

जज.ास्मानाबा )

पाटील

सन्माननीय जलसांधारण
मशवारामिील

पाझर

तलावायया ररावास रेगा पडयायाने यावषी पावसाळयात सािलेले पाणी वाहून
जाऊन या पररसरातील शेतीचे मोिया प्रमाणात नक
ु सान झायायाचे स्थारनक

लोकप्ररतरनिीींनी मा.जलसींप ा मींिी याींययाकडे द नाींक १८ ऑया्ोबर, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास पिान्वये रन शयनास आणले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, खानापूर जामगाव मशवारामिील पाझर तलावाची तातडीने

रु
ु स्ती

केली नाहीतर तलाव फु्ून शेतीचे मोिया प्रमाणात नक
ु सान होण्याची शयायता
रनमायण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, या पाझर तलावायया
केली वा करण्याींत येत आहे ,

रु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती काययवाही

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय,हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) स्थारनक लोकप्ररतरनिीींयया रनवे नायया अनष
ु ींगाने क्षेत्रिय अधिका-याींनी स र
तलावाची

सववस्तर

पाहणी केलेली

असन
ू ,

०७/११/२०१३ नस
ु ार स र पाझर तलावायया

रनणयय

द नाींक

रू
ु स्तीचे अीं ाजपिक करण्याची

काययवाही प्रगतीपथावर आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

शासन

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

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील शासिीय प्रसत
ु ीगह
ृ ातील
स्त्रीरोगतज्ाांच्या ररक्त पदाांबाबत

(४)

*

६६१०१

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय

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

(१) ायाहासनगर (जज.िाणे) येथील शासकीय प्रसुतीगहृ ात स्िीरोगतज्ाींची प े

ररयात असयायामळ
ु े गरो र जस्ियाींना वैदयकीय सेवेपासन
ू वींधचत रहावे लागत

असयायाची बाब द नाींक २७ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्या सुमारास रन शयनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, शासनाने कोट्यविी रुपये खचन
ूय या रुग्णालयाची खा्ाींची क्षमता

५० वरून १०० खा्ाींपयांत वाढववली परीं तु त्यानस
ु ार डॉया्र व इतर कमयचाऱयाींची
प े न ररयायामळ
ु े व एक मदहला डॉया्र ३ वषायपासन
ू रुग्णालयात अनप
ु जस्थत
असयायाने रुग्णालयाची

रु वस्था झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, रुग्णालयातील या समस्याींबाबत स्थारनक अपींग सेवा सींघाने
मा.सावयजरनक आरोग्य मींिी याींना रनवे न
केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

े ऊन ापाययोजना करण्याची ववनींती
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(४) असयायास, त्यानस
ु ार या रुग्णालयातील ररयात प े ररण्याबाबत शासनाने
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः खरे आहे .
शासकीय

स्िीरोगतज्ाचे १ प

प्रसत
ु ीगह
ृ

व

वाखाना,

ायाहासनगर-४

जज.िाणे

येथे

ररयात असून ३ प े ररलेली आहे त. त्यापैकी २ स्रीरोगतज्

प्रसुती रजेवर असन
ू १ स्रीरोगतज् काययरत आहे व १ स्िीरोगतज्ाची सेवा कींिा्ी
तत्वावर on call basis ापलब्ि करुन घेण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही,

सदयजस्थतीमध्ये शासकीय प्रसत
ु ीगह
ृ व

वाखाना, ायाहासनगर हे ५०

खा्ाींचे रुग्णालय असन
ू तेथे ापलब्ि वैदयकीय अधिकारी व कमयचा-याींमाफयत
रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आहे त.

स र रुग्णालयास स्रीरोगतज्ाची आवश्यकता लक्षात घेता बालसींगोपन

रजेवर असलेयाया स्रीरोगतज्ास तात्काळ हजर होणेबाबत कळववण्यात आले
आहे .

(३) होय.

(४) महाराषर वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे.रु.६६००) सींवगायची ररयात
प े नामरन ा शनाने व प ोन्नतीने ररण्याबाबतची काययवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

जाांबरुग (ता.िजवत, जज.रायगि) येथे जलयुक्त शशिार योजनेच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(५)

*

६५५६७

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

श्री.अतुल भातखािर (िाांददिली
श्री.विजय िााे (शशिाजीनगर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

पि
ू )व , अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) कजयत (जज.रायगड) तालया
ु यातील जाींबरुग ववरागामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये

जलयया
ु त मशवार व पाणलो् कामात झालेयाया गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची
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मागणी स्थारनक लोकप्ररतरनिी याींनी माहे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
मा.ग्रामववकास मींिी याींययाकडे रनवे नादवारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, जलसींिारणायया

षॄ ्ीने स र कामे रनकषानुसार पूणय होणे

गरजेचे असताना रनकषाींना डावलून काम झायायाची बनाव्

े यके तयार करून

सींबींधित अधिकारी व िे के ार याींनी शासकीय रयाकमेचा गैरव्यवहार केला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

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

(४) असयायास, त्यानुसार या योजनेमध्ये गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं िताींवर
शासनाने कोणती कारवाइय केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही.

जलयया
ु त मशवार अमरयानाींतगयत जामरूींग, ओलमन व माींडवणे या तीन

गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे . स र गावात रू.१२५.०७ लक्ष ची २० कामे

प्रस्ताववत होती त्यापैकी १९ कामे पूणय करण्यात आली असून त्यावर रू.११३.३१
लक्ष खचय करण्यात आला आहे . ावयररत एक काम प्रगतीपथावर आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

ठाणे जजल्हा (शसजव्हल हॉजस्पटल) रुग्णालयाच्या श्रेणीिधवनाबाबत
(६)

*

६७३२९

िािा) :

श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाणे जजया्यातील मसजव्हल हॉजस्प्ल या नावाने ओळखयाया जाणाऱया जजयाहा

शासकीय रुग्णालयाची इमारत अत्यींत जन
ु ी झाली असयायाने या जागेवर नवीन

इमारत बाींिन
ू ५७४ खा्ाींचे रुग्णालय ारारण्याचा रनणयय माहे ऑगस््, २०१६
मध्ये वा त्या

रम्यान शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या नव्याने होणाऱया रुग्णालयामध्ये ककयरोग व हृ यरोग
यासारख्या गींरीर आजाराींवर ापाय करणाऱया ववरागाींचा समावेश करण्यात येणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, जजयाहा शासकीय रुग्णालयाची नवीन इमारत ारारण्याबाबत
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) होय. “जजयाहा रुग्णालय िाणे ३६१ बेडचे हॉस्पी्ल असन
ू

ते ५५० बेडचे करण्याची बाब प्रस्ताववत असून त्यामध्येच सप
ु र स्पेशामल्ीयया
सेवा इन्यालूड करण्यात येतील” असे सरागह
ृ ास आश्वासन
(२) होय.
(३)

िाणे

जजयाहा

रुग्णालयायया

श्रेणीवियनाची

बाब

आराखडयात समाववष् करण्याची काययवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

े ण्यात आले होते.

प्रस्ताववत

जोड

बह
ृ त

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

राज्यात िुष्ट्ठरुग्णाांची सांख्या िाढत असल्याबाबत
(७)

*

६५८६६

श्री.सुननल शशांदे (िराी), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील

(एरां िोल), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद),
श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर), श्री.ददपि

चव्हाण (फलटण), श्री.िैभि वपचि

(अिोले), श्री.शामराि ऊफव बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाि), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िािा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर),

श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द जाधि-पाटील
(िाई),

श्रीमती

ददवपिा

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.नरहरी

िझरिाा

(ददांिोरी),

श्री.उन्मेश पाटील (चााीसगाि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.प्रशाांत ठािूर
(पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम),

श्री.अतुल भातखािर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांजय पुराम
(आमगाि), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पूि)व , श्री.पास्िल धनारे (िहाण)ू ,

प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), अॅि.यशोमती
ठािूर (नतिसा) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात माहे माचय, २०१५ ते माचय, २०१६ या कालाविीत घेण्यात आलेयाया

सवाक्षणात १२६१५ कुषिरुग्ण आढळयायाचे सावयजरनक आरोग्य ववरागाचे आयया
ु त
याींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान जादहर केले, हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, प्राप्त सवाक्षणानस
ींु ई शहरात ३६० कुषिरुग्ण आढळले
ु ार मब
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असयायास,

राज्यातील

कुषिरोगावर

रनयींिण

ममळववण्यासािी

राज्य

शासनाकडून कोणत्या पररणामकारक ापाययोजना करण्यात आयाया वा येत
आहे त,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) राज्यात माहे माचय, २०१५ ते माचय, २०१६ कालाविीत

एकूण १७३२० कुषिरुग्ण शोिन
ू ापचाराखाली आणले होते. माचय, २०१६ अखेर
१०१०३ कुषिरुग्ण ापचाराखाली होते.

(२) माचय, २०१५ ते माचय, २०१६ या कालाविीत मब
ींु ई शहरात ५३१ कुषिरुग्ण
शोिून

ापचाराखाली

ापचाराखाली होते.
(३)

कुषिरोगासींबींिी

प्ररतबींिकात्मक

लस

आणले

होते. तसेच माचय, २०१६

रोगप्ररतबींिक

नाही.

कुषिरोगास

ापायाकरीता
आळा

अखेर ३३९ रुग्ण

कुियायाही

घालण्याकारीता

प्रकारची

सवयसािारण

आरोग्य सेवेमिील आरोग्य कमयचारी, आशा वकयर याींचेमाफयत घरोघर सवाक्षण
करुन सींशरयत शोिन
ू वैदयकीय अधिकारी याींचेमाफयत रुग्णाचे लवकरात लवकर

रन ान करुन रनयममतपणे बहुववि औषिोपचार हा एकमेव ापाय असयायाने
समाजातील लपून रादहलेयाया रुग्णाींना लवकरात लवकर रन ान करुन सवय
शासकीय

व

औषिोपचार

रनमशासकीय

े ण्यात येतो.

वाखान्याींमध्ये

केंद्र शासनायया मागय शयक सच
ु नाींनुसार

रनयममतपणे

मोफत

बहुववि

रवषी ववशेष कुषिरोग शोि

मोदहमचे आयोजन केले जाते. सवयसामान्य जनतेला कुषिरोग ववषयक शास्िीय
ज्ान प्राप्त होवन
ू कुषिरुग्णाने स्वत:हून तपासणीसािी जवळयया आरोग्य केंद्रात
यावे या करीता आरोग्य मशक्षण व जनजागत
ृ ी काययक्रमाींचे आयोजन केले जाते.

तसेच मोयायायया दिकाणी प्र शयने, बॅनसय, पोस््य स,य होडींग, मरींतीवरील

म्हणी, हस्तपत्रिका वा्प करणे इ. ापक्रम घेतले जातात.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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विरसई (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे प्राथशमि आरोग्य
उपिेंद्र मांजूर िरण्याबाबत

(८)

*

७०८६८

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववरसई (ता. ापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण व
लोकाींना

शासकीय

वैदयकीय

सेवा

ममळण्यासािी प्राथममक

ग
य
रागातील
ु म

आरोग्य

ापकेंद्र

प्रािान्याने मींजूर करण्याबाबत स्थारनक लोकप्ररतरनिी याींनी मा.सावयजरनक
आरोग्य मींिी याींना माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
खरे आहे काय,

रम्यान रनवे न द ले, हे

(२) असयायास, या रनवे नायया अनष
ु ींगाने ववरसई येथे प्राथममक आरोग्य ापकेंद्र
मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे . मा.श्री.अनींत गीते, केंद्रीय अवजड ादयोग
मींिी तसेच श्री. सींजय क म, ववसस याींनी मा.मींिी (सावय. आ. व कु.क.) ववरसई,

ता. ापोली, जज.रत्नाधगरी येथे आरोग्य ापकेंद्र मींजूर होण्याबाबत रनवे न द ले
आहे .

(२) सन २००१ यया बह
ु ार ववरसई येथे
ृ त आराखडयायया लोकसींख्येयया रनकषानस

ापकेंद्र मींजूर करणे शयाय नाही ही बाब जजयाहा आरोग्य अधिकारी, जजयाहा
पररष

रत्नाधगरी याींनी सींबधीं िताींना कळववली आहे .

(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

िरोरा (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील पारिी-अिोला या मागावची झालेली दरु िस्था
(९)

*

६६७४०

श्री.सुरेश धानोरिर (िरोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वरोरा

(जज.चींद्रपूर)

तालुयायातील

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पारडी-अकोला

झायायामळ
ु े माहे सप््ें बर, २०१६ रोजीपासन
ू बस सेवाही बीं
हे खरे आहे काय,

या

मागायची

रु वस्था

करण्यात आली आहे ,
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(२) असयायास, या रस्त्याची

रु
ु स्ती करण्यासािी तेथील नागररकाींनी वारीं वार

(३) असयायास, या रस्त्याची

रु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही

सींबींधिताींकडे तक्रारी केयाया आहे त, हे ही खरे आहे काय,
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे . तथावप स र रस्त्याची
रु
ू सदयजस्थतीत बस सेवा सरु
ु आहे .
ु स्ती करण्यात आली असन

(३) पारडी अकोला हा ग्रामीण मागय क्र.१२७

जायचा रस्ता आहे . या रस्त्याची

लाींबी १.५० कक.मी. असन
ू डाींबरी पषृ िरागाचा आहे . स र रस्त्याची

रु
ु स्ती

करण्यात आली असून रस्ता वाहतक
ू ीस योग्य आहे . सदयजस्थतीत बस सेवा सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

राज्यातील आददिासी भागात बालि ि माता मत्ृ यच्
ू या प्रमाणात झालेली िाढ
(१०)

*

६५३०५

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मुांरा ा िािा),

श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.किसन िथोरे (मरु बाि), श्री.अजय चौधरी (शशििी),

श्री.अतुल भातखािर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा

चौधरी (ददहसर), श्री.विलासराि जगताप (जत), श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि),

िॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.क्षक्षतीज ठािूर
(नालासोपारा), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम),
श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), अॅि.आशशष
शेलार

(िाांद्रे

(िामनरु ी),

श्री.एिनाथराि

पजश्चम),

श्री.सांग्राम

श्री.िी.एस.अदहरे

खिसे

(साक्री),

श्री.विजय

थोपटे

िााे

(भोर),

(मक्
ु ताईनगर),
श्री.आशसफ

(शशिाजीनगर),

श्री.बााासाहे ब

श्री.िुणाल

शेख

थोरात

पाटील

(मालेगाांि

िॉ.सांतोष
(धा
ु े

मध्य),

टारफे

(सांगमनेर),
ग्रामीण),

श्री.िालीदास

िोाां बिर (ििााा), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.विजय िड्िेटीिार (रा म्हपूरी),
श्री.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील आद वासी रागात १७००० बालकाींचा व माताींचा मत्ृ यू झायायाचे
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान रन शयनास आले असून, शहापूर व

डोळखींब (जज.िाणे) केंद्राींतगयत माहे जानेवारी ते जून, २०१६ या सहा मदहन्याींयया
कालाविीमध्ये २८ बालमत्ृ यू झायायाचे रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच अमरावती जजया्यातील मेळघा्ात सन २०१५ ते २०१६ या कालाविीत
कुपोषणामळ
ु े २८३ जणाींचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, राज्यातील आद वासी रागातील या बाल व माता मत्ृ यच
ू ी कारणे
काय आहे त

(४) असयायास, आद वासी रागात बाल व माता मत्ृ यू होऊ नयेत यासािी
शासनाने कोणती ापाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) राज्यातील १६ आद वासी जजया्यातील सन २०१५-१६

यावषी ६५८९ बाल मत्ृ यू (० ते ६ वषय) व ३०६ माता मत्ृ यू झाले आहे त. तसेच
सन २०१६-१७ मध्ये माहे ऑगस्् २०१६ पयांत १४५४ बाल मत्ृ यू (० ते ६)
१५३ माता मत्ृ यू झाले आहे त.

व

शहापूर व डोळखींब (जज.िाणे) केंद्राींतगयत माहे जानेवारी ते जन
२०१६ या
ू

कालाविीमध्ये डोळखींब येथे ४ व शहापरू येथे २९ असन
ू एकूण ३३ बाल मत्ृ यू
झालेले आहे त.

(२) सन २०१५-१६ मध्ये अमरावती जजया्यातील मेळघा् रागातील २८३

बालमत्ृ यू हे कुपोषणामुळे झालेले नसन
ू ते न्युमोरनया, जन्मत: कमी वजन, कमी
द वसाींची प्रसुती, एस्पेयाझीया व जींतु ोष या ववववि आजाराने झालेले आहे त.

(३) न्यम
ु ोरनया, जन्मत: कमीवजन, कमी द वसाींची प्रसत
ु ी, एस्पेयाझीया व जींतु
ोष

ही

बाल

मत्ृ यच
ू ी

प्रमुख

कारणे असून,

रयातस्िाव,

एकलेम्पमशया,

गरयवपशवीफा्णे, रयातक्षय व जींतु ोष ही माता मत्ृ यूची प्रमुख कारणे आढळून
आली आहे त.

(४) या ववरागातफा बाल मत्ृ यू व माता मत्ृ यू रोखण्यासािी प्ररावीपणे योजना
राबववयाया जातात.

(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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श्रीिधवन (जज.रायगि) तालक्
ु यातील ददिेआगर या धाशमवि ि पयवटन स्थााची
वििास िामे अपूणाविस्थेत असल्याबाबत

(११)

*

६५३३८

श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.ननतेश राणे (िणििली),

श्री.िालीदास िोाां बिर (ििााा), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण) :
पयवटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) श्रीवियन (जज.रायगड) तालया
ु यातील द वेआगर या जगप्रमसध्

िाममयक व

पयय्न स्थळायया ववकास कामाींसािी ९ को्ीचा रनिी ापलब्ि करुन द ला
असून त्यापैकी ८.५ को्ीचा रनिी खचय झालेला असताना अदयाप पयय्न केंद्राची

ववकासाची कामे अपूणायवस्थेत असयायाचे माहे जल
ु ,ै २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असयायास, स रहू पयय्न ववकासाचे काम शीघ्रगतीने पण
ू य करुन पयय्न केंद्र
कायायजन्वत होण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१), (२), (३) व (४) द वेआगर, ता.श्रीवियन, जज.रायगड
या िाममयक व पयय्न स्थळायया ववकास कामाींसािी रुपये ९९१.३७ लक्ष रनिी
ापलब्ि करुन

े ण्यात आलेला आहे व त्यापैकी रुपये ९०१.६४ लक्ष इतका रनिी

खचय करण्यात आलेला आहे . या कामाींमिील श्री क्षेि द वेआगर येथील सव
ु णय
मीं ीराचे काम अींरतम ्प्प्यात असन
डडसेंबर, २०१६ अखेर पुणय करण्याचे
ू
रनयोजजत आहे . चार कामे पण
ु य झाली आहे त.

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

िाशशम ि जागाि जजल्हयातील पोषण आहाराच्या पािीटात
मत
ृ बेिूि ि अळ्या सापिल्याबाबत

(१२)

*

ग्रामीण),

६५१९७

िॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लातूर

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी),

िॉ.सांतोष

टारफे

(िामनरु ी),
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श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सध
ु ािर
भालेराि (उदगीर), अॅि.गौतम चाबुिस्िार (वपांपरी) :

सन्माननीय मदहला ि

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

(१) व्यींक्े श्वरा मदहला औदयोधगक ात्पा न सहकारी सींस्था मल. ा गीर या

सींस्थेकडून वामशम जजयाहयातील मौजे िुमका येथे पुरववण्यात आलेयाया पोषण
आहारायया बीं

पाकी्ात मत
ृ बेडूक आढळून आयायाची तक्रार पींचायत सममती

सरापती याींययाकडे, तसेच गोंडखेड (ता.जामनेर, जज.जळगाव) येथील अींगणवाडीत

द लेयाया खखचडीत मत
ृ अळ्या आढळून आयायाची तक्रार ग् ववकास अधिकारी
याींययाकडे द नाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास करण्यात आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार सींबींधित
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

ोषी व्ययातीींववरुध्

शासनाने कोणती

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

(२) स र प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ु त्यानुसार कारवाई करण्यात
आलेली आहे

i) स र प्राप्त तक्रारीचे अनष
ु ींगाने मौजे िुमका, ता.जज.वामशम येथे ाप

मुख्य काययकारी अधिकारी (बाक), जजयाहा पररष , वामशम याींनी रे्
सींबधिताींचे जबाब नों वन
ु चौकशी केली आहे

े वुन

तसेच तक्रार ाराने जजयाहा पररष , वामशम कायायलयात सा र केलेले मशरा

पाककृतीचे पाकी् (फोडलेले व वापरलेले) मत
ृ बेडुकासह ावयररत मशरा व त्याच
अींगणवाडीतील बॅच क्र.SHIR-M-EO९ द . ०७.०९.२०१६ चे इतर

ोन मशरा

पाककृतीचे पाकी् जजयाहा पररष , वामशम कायायलय पि क्र.८३५ द . २९.९.२०१६

अन्वये तपासणीकरीता द याली येथील Avon Food Laboratory (Pvt) Ltd, C३५/२३

Lawrenc

Road,

पािववण्यात आलेले आहे .

Industrial

area,

Delhi

या

प्रयोगशाळे कडे

स र प्रयोगशाळे कडून प्राप्त अहवालानुसार THR

आहार आयसीडीएस यया आहाराचे मानकानुसार असयायाचे व कोणत्याही प्रकारचे
आक्षेपाहय म्े ररयल आढळून आलेले नाही.
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ii) गोंडखेड ता.जामनेर जज.जळगाींव येथील अींगणवाडीत द लेयाया खखचडीत

मत
ृ अळ्या आढळून आयायाची तक्रार द नाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा

त्यासुमारास ग्ववकास अधिकारी याींययाकडे करण्यात आली. त्यानुसार बाल
ववकास प्रकयाप अधिकारी, जामनेर-२ याींनी चौकशी करुन अहवाल पि द नाींक
०१.१०.२०१६ रोजी सा र केलेला असन
त्यात द नाींक २८.०९.२०१६ रोजी
ू

अींगणवाडीचे खखचडीत एक मत
ृ अळी वरुन अनाविानाने पडयायाचे रन शयनास

आले आहे व खबर ारीची ापाय म्हणन
ू स र अींगणवाडी केंद्राला गरम ताजा
आहाराचा पुरविा करणारे महालक्ष्मी मदहला बचतग् याींचेकडून गरम ताजा
आहार पुरवठ्याचा आ े श द नाींक ०१.१०.२०१६ यया आ े शान्वये रद्द केलेला आहे .
(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पुणे ि ठाणे येथील प्रादे शशि मनोरुग्णालयामधील मदहला रुग्णाांची जस्थती
अत्यांत दयननय असल्याबाबत

(१३)

*

६६३८८

श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन मश्र
ां
ु ीफ (िागल), श्री.हनुमत
िोास (मााशशरस), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.नरहरी िझरिाा (ददांिोरी),
श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िािा), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शामराि ऊफव

बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि), श्री.भास्िर
जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई) :

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

(१) राषरीय मदहला आयोग आखण नॅशनल इजन्स््ट्य्
ू ऑफ में्ल हे याथ अँड
न्यूरोसायन्सेस या सींस्थाींनी सन २०१५-१६ मध्ये

े शररातील रनवडक

हा

शासककय मनोरुग्णालयाींचा सववस्तर अ्यास करुन मदहला मनोरुग्णालयाींयया

पररजस्थतीवर एक अहवाल तयार करुन, सवय राज्याींयया आरोग्य सधचव तसेच

प्रमुख आरोग्य अधिकाऱयाींयया द याली येथे झालेयाया पररष े त अहवाल तसेच
ापाययोजनाींची मादहती माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये द ली, हे खरे आहे काय,
(२)

असयायास,

या

अहवालात

महाराषरातील

येरवडा,

पुणे

व

िाणे

मनोरुग्णालयामिील मदहला रुग्णाींची जस्थती अत्यींत गींरीर असयायाचे नमू
करण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, ायात अहवालाचे व मादहतीचे सवयसािारण स्वरुप काय आहे ,

(४) असयायास, याबाबत शासनाने कोणती ापाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

येरवडा, पुणे येथील प्रा े मशक मनोरुग्णालयाची राषरीय मदहला आयोगाने

सववस्तर पाहणी केली आहे .

तसेच स र रुग्णालयातील रुग्णाींसािी काही

ापाययोजना व सुिारणा सुचववयाया आहे त. तथावप, तेथील मदहला रुग्णाींची
जस्थती गींरीर असयायाबाबत राषरीय मदहला आयोगायया पिात नमू
आलेले नाही.

करण्यात

(३) पण
ु े येथील प्रा े मशक मनोरुग्णालयाबाबत राषरीय मदहला आयोगाने द लेयाया
पिात, कमयचा-याींची ापलब्िता व प्रमशक्षण, इमारतीची

रु ावस्था, प्राथममक सोयी

सुवविा, कमयचारी प्रमशक्षण,नातेवाईकाींना पि मलदहणे, सॅने्री नॅपकीन ापलब्ि
करुन

े णे,प्रत्येकाला

गणवेशाऐवजी

स्वायत्तता,रुग्णाींना औषिोपचाराची मादहती

वेगवेगळे

आहे त.

कपडे

े णे इ. बाबी नमू

े णे,रुग्णालयाला

करण्यात आयाया

(४) प्रा े मशक मनोरुग्णालय पुणे व िाणे येथील ररयात प े ररणे, तसेच
इमारतीयया

बाींिकामाबाबतची

काययवाही

प्रगती

पथावर

आहे .

स र

मनोरुग्णालयात स्िी रुग्णाींना त्याींयया आवश्यकतेनुसार आरोग्यववषयक सवु विा
ापलब्ि करुन

े णे, रुग्णाींयया मनोरीं जनाची व्यवस्था करणे, ववववि सण साजरे

करणे, मनोरुग्णालयातील अधिकारी कमयचारी याींचे प्रमशक्षण घेणे, व्यावसारयक
प्रमशक्षणायया माध्यमातून रुग्णाींचे पुनवयसन करणे इ. बाबी पार पाडयाया जातात.

स र रुग्णालयात व्यवसाय ापचार केंद्रायया माध्यमातन
ू , मदहला व्यवसायोपचार
तज्ाींयया म तीने मदहला रुग्णाींकडून ववववि कलाकौशयायाचे सादहत्य तयार करुन
घेणे त्याची ववक्री करणे या प्रकक्रयाही पार पाडयाया जातात.
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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नागपूर येथील िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयामधील
(१४)

*

अनतदक्षता विभागाची झालेली दरु िस्था

६९२५३

श्री.सध
(नागपरू पजश्चम) :
ु ािर दे शमख
ु

सन्माननीय

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

(१) नागपूर शहरातील शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय (मेडीकल)

मिील अरत क्षता ववरागामध्ये २६ खा्ाींची क्षमता असन
ू त्यात अरत क्षता व
क्षता असे

ोन ववराग तयार करण्यात आले आहे त. त्यामध्ये अरत क्षता

ववरागातील वातानुकूमलत यींिणासह ५ खा्ाींची सोय तर

स
ु ऱया

२१ खा्ाींची सोय करण्यात आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

क्षता ववरागात

(२) असयायास, या अरत क्षता ववरागाची वातानक
ु ू मलत यींिणा मागील काही
मदहन्याींपासन
ू योग्य पध् तीने काम करीत नसयायामळ
ु े खखडयाया ाघडया िे वाव्या

लागत असन
ू , या अरत क्षता ववरागाला लागन
ू च असलेयाया मोकळया जागेत
पडलेला ्ाकाऊ केरकचरा, वाढलेली झुडुपे व पावसाळयात नायायात साचन
ू

रादहलेले पाणी, या अस्वयछतेमळ
ु े रुग्णाींयया जीवाला िोका रनमायण झायायाची
बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
आहे काय,
(३)

असयायास,

सरु ळीतररत्या

या

अरत क्षता

होण्याकररता

रम्यान रन शयनास आली, हे ही खरे

ववरागाचे

वैदयकीय

करण्यात आली व त्याचे स्वरुप काय,

कामकाज

प्रशासनादवारे

योग्य

कोणती

पध् तीने

व

ापाययोजना

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

शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूर येथील अरत क्षता

ववरागातील

वातानुकूलन

यींिणा

सुजस्थतीत

सुरू

आहे .

तसेच,

अरत क्षता

ववरागाला लागून असलेली मोकळी जागा स्वयछ करणे, वाढलेली झुडपे व
पावसाळ्यात नायायात साचलेले पाणी काढून ्ाकणे इत्या ी स्वयछता ववषयक
कामे

सींस्थेकडून

वेळीच

करण्यात

येतात.

तसेच,

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालय व रुग्णालय, नागपूरमध्ये पींतप्रिान स्वास््य सुरक्षा योजनेंतगयत
नवीन ३ आय.सी.सी.यु.यया स्वतींि इमारतीचे बाींिकाम सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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शेिापूर (जज.बुलढाणा) िनपररक्षेत्रातील जामठी त्रबटमधील
(१५)

*

तेली खोरे जांगलात दोन त्रबबटयाांचा झालेला मत्ृ यू

६८१०२

श्री.हषविधवन सपिाा (बल
ांु ादे िी),
ु ढाणा), श्री.अशमन पटे ल (मब

श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी) :
सन्माननीय
िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शेकापूर (जज.बुलढाणा) वनपररक्षेिातील जामिी त्रब्मिील तेली खोरे जींगलात
शेतकऱयाींनी वन्यप्राण्यापासन
शेतातील वपकाींचे सींरक्षण करण्यासािी केलेयाया
ू
तारे यया कींु पणात ववदयत
ु प्रवाह सोडयायाने ोन त्रबबट्याींचा मत्ृ यू झाला असयायाचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, या प्रकरणी चौकशी करुन त्रबबट्याींयया मत्ृ यूस जबाब ार
असणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे , बल
ु ढाणा वनपररक्षेिात द नाींक

३०.०७.२०१६ रोजी मौजे शेकापुर मशवारात जामिी रनयतक्षेिातील वनखींड क्रमाींक

३४५ मध्ये शेतीला लागन
ू असलेयाया तार कींु पणातील ववदयुत प्रवाहामुळे २ त्रबब्
मत
ृ झायायाचे प्रथम शयनी रन शयनास आले आहे .

(२) स र प्रकरणी वन्यजीव (सींरक्षण) अधिरनयम, १९७२ चे कलम ९,५०,५१(१),

३९, ५२ तसेच रारतीय वन अधिरनयम, १९२७ चे कलम २६(१) (डी), (आय) व
महाराषर वन रनयमावली २०१४ चे रनयम ०९ अन्वये गुन्हा क्रमाींक ५२८/२५,
द नाींक ३०.०७.२०१६ नों ववण्यात आला.

या गन्
ु हा प्रकरणी श्री. साहे बराव शींकर

थोरात, वय ६५ वषा, श्री. रमेश रामा रावळकर, वय-४० वषा, श्री. द पक गजब
ु ा
रावळकर, वय-२७ वषा व श्री. ामेश ग्यान े व
ता.जज. बुलडाणा या ४ इसमाींववरुध्

ाींडगे, वय-३४ वषा सवय रा. जामिी,

मा. मख्
ु य न्याय ीं डाधिकारी, बुलडाणा याींचे

न्यायालयात आर.सी.सी. क्रमाींक १७९/२०१६, द नाींक ०४.१०.२०१६ अन्वये कफयाय

ाखल करण्यात आली आहे . याव्यरतरीयात श्री. रनखखल सींजय गरुड, वय-१७ वषा

याींचेववरुध्

मा.मख्
ु य न्याय ीं डाधिकारी तथा बाल न्यायमींडळ, बुलडाणा याींचे

न्यायालयात जे.सी.सी. क्रमाींक १६३/१६, द नाींक २१.११.२०१६ अन्वये कफयाय
ाखल करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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मौजे ििद ि तािली (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील पाझर तलािाांच्या
िामाांना विलांब होत असल्याबाबत

(१६)

*

६५२३१

श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे वड

व तळवली (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील पाझर तलाव

ना रू
ु े या गावाींमध्ये ान्हाळयायया द वसाींत तीव्र पाणी्ीं चाई
ु स्त असयायामळ
असयायाचे रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असयायास, मौजे वड

तलावाचे नव्याने बाींिकाम करण्यासािी अीं ाजपिक

तयार करण्याची काययवाही ववरागीय स्तरावर प्रगतीत असन
ू , मौजे तळवली
येथील पाझर तलावायया प्रकयापावरील वाढीव खचायसािी सुिाररत प्रशासकीय
मान्यता

े ण्याची काययवाही सुरू आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व ववलींबास जबाब ार असणाऱया
अधिकाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अशींत: खरे आहे ,
मौजे वड

ता. गुहागर, जजयाहा रत्नाधगरी येथील पाझर तलाव ना रु
ु स्त आहे .

मौजे तळवली ता. गह
ु ागर, जजयाहा रत्नाधगरी येथील पाझर तलावाचे काम

महाराषर जलसींिारण महामींडळामाफयत प्रगतीपथावर असन
ू ८० ्याके काम पूणय
झालेले आहे .
(२) होय.
(३) या

ोन्ही योजनाींयया अीं ाजपिकावर क्षेत्रिय स्तरावरील यींिणेमाफयत तपासणी

करण्यात येत असन
ू प्रस्ताव अदयाप ववरागास प्राप्त झालेला नाही.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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शसल्लोि (जज.औरां गाबाद) तालुक्यातील अजजांठा िोंगरराांगाांना
तारे चे िांु पण िरण्याबाबत

(१७)

*

७०९५८

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मसयालोड (जज.औरीं गाबा ) तालुयायातील अजजींिा डोंगरराींगायया पररसरातील
वन्यप्राण्याींमळ
ु े वपकाींचे नक
ु सान तसेच शेतकऱयाींवर वाघाचा हयाला झायायाचे माहे
जून, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याप्रकरणी चौकशी करून येथील शेतकऱयाींना वन्यप्राण्याींमळ
ु े
होणाऱया वपकाींची नक
ु सान ररपाई

े ण्याबाबत व येथील डोंगरराींगाना तारे चे कींु पण

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१), (२) व (३) मसयालोड (जज.औरीं गाबा ) तालया
ु यात
सन २०१६-१७ (ऑया्ोंबर, २०१६ पययत) रानडुयाकर, रनलगाय, काळवव् इत्या ी

वन्यप्राण्याींपसन
ू शेतवपकाींयया नक
ु सानीची ३२४ प्रकरणे रन शयनास आली असन
ू
प्रचमलत शासन रनणययानुसार सींबधीं ित नक
ु सानग्रस्त शेतकऱयास रु.६,४६,९००/नुकसान ररपाई अ ा करण्यात आली आहे .

तथावप शेतकऱयाींवर वाघाचा हयाला झायायाचे रन शयनास आलेले नाही.

मसयालोड तालुयायातील अजजींिा डोंगरराींगाींयया पररसरातील बहुतेक वनक्षेि
डोंगराळ असयायाने स र क्षेिास कींु पन करणे वन्यजीवाींचे सुरक्षेयया दृष्ीने योग्य
होणार नाही. तथावप वन्यप्राण्याींपासन
ू शेतवपकाींचे नुकसान ्ाळण्यासािी क्षेत्रिय
स्तरावर वेगवेगळे ापक्रम राबववण्यात येतात.

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

'मनोधैय'व योजनेतील वपिीताांना अथवसहाय्य शमााले नसल्याबाबत
(१८)

*

६७९१६

श्री.अस्लम

शेख

(मालाि

पजश्चम),

श्री.अशमन

पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.िुणाल पाटील (धुाे ग्रामीण), श्री.बााासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.हषविधवन सपिाा (बल
ु ढाणा), श्री.अतल
ु भातखािर

(िाांददिली पूि)व , श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
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श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपरू ी), िॉ.सांतोष टारफे (िामनरु ी), श्री.योगेश (बाप)ू
घोलप (दे िााली), श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

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

सन्माननीय मदहला ि

(१) बलात्कार ककीं वा ॲमसड हयायायातील पीडीताींना आधथयक सहाय्य करुन आिार

े ण्यासािी माहे ऑया्ोबर, २०१३ मध्ये ‘मनोिैय’य योजना सरु
ु करण्यात आली

असन
ू या योजनेतील रनम्म्याींहून अधिक वपडीताींना प्रत्यक्ष अथयसहाय्य ममळाले
नसयायाची मादहती माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आली,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या योजनेकरीता १२० को्ी रुपयाींची तरतू

करणे अपेक्षक्षत

असताना रनिी अरावी ९२८ अत्याचार वपडीत मुली या योजनेपासन
ू
वषाांपासन
ू वींधचत असयायाचे रन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, या वपडीत मुलीींना स र योजनेंतगयत आधथयक सहाय्य
रनिीची तरतू
आहे ,

ोन

े ण्यासािी

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) व (२) होय.

(३) सप््ें बर २०१६ अखेर एकूण सवय प्रलींत्रबत प्रकरणाींसािी सन २०१६-१७ या
आधथयक वषायत ापलब्ि मळ
तरतु ीयया व्यरतररयात रु.२७,६६,३३,०००/- इतकी
ू
तरतू

आकजस्मकता रनिी अग्रीमादवारे ापलब्ि करुन

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

े ण्यात आली आहे .

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

मौजे सलगरे (ता.शमरज, जज.साांगली) येथील गायरान
(१९)

*

जशमनीिरील अनधधिृत बाांधिामाांबाबत

६९७०४

िॉ.सुरेश (भाऊ) खािे (शमरज) :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे सलगरे (ता.ममरज, जज.साींगली) येथील ग् नीं ३४३ या जममनीयया
७/१२ ाताऱयावर “महाराषर सरकार सरकारी गायरान” अशी नों
ापसरपींच

आखण

ग्रामसेवक

याींनी

अधिकाराचा

गैरवापर

करून

असतानाही
अनधिकृत

बाींिकामे केयायाबाबतची तक्रार ग्रामस्थाींनी मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जजयाहा
पररष , साींगली याींययाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, मख्
ु य काययकारी अधिकारी याींनी केलयाया तक्रारीयया चौकशीअींती
सबींधिताींववरूध्

तात्काळ फौज ारी गन्
ु हा

ाखल करण्याबाबत द नाींक ३० जुल,ै

२०१६ व ९ ऑगस््, २०१६ रोजी ग्ववकास अधिकारी, ममरज याींना कळववले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, मुख्य काययकारी अधिकारी, जजयाहा पररष , साींगली याींनी आ े श
े वन
ू ही सबींधिताींववरुध्

आहे काय,

अदयाप गन्
ु हा

ाखल करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे

(४) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(५) असयायास, चौकशीनुसार
करण्यात येत आहे ,

ोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा

(६) नसयायास, ववलबाींची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) सींबींधित तक्रारीयया अनुषींगाने चौकशी करून अरतक्रमण झायायाचे मसद्ध

झायायास अरतक्रमण तात्काळ रनषकामसत करुन सींबींधिताींववरोिात फौज ारी गन्
ु हा

ाखल करण्याचे द नाींक ३० जुल,ै २०१६ रोजी मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जजयाहा

पररष , साींगली याींनी रन ा श द ले आहे त.

त्याचप्रमाणे ग्रामपींचायतीस मागय शयन करून व अरतररयात मनुषयबळ

ापलब्ि करून स र अरतक्रमण रनषकामसत करण्याचे मख्
ु य काययकारी अधिकारी,
जजयाहा पररष , साींगली याींनी त्याींयया द नाींक ०८/०८/२०१६

रोजीयया पिान्वये

ग्ववकास अधिकारी, पींचायत सममती, ममरज याींना रन ा श द ले आहे त.
(३) हे खरे नाही.

(४) व (५) मुख्य काययकारी अधिकारी, जजयाहा पररष , साींगली याींनी द लेयाया
रन ा शानुसार
आले आहे .

द नाींक १०/०८/२०१६ रोजी स र अरतक्रमण रनषकामसत करण्यात

बेकाय े शीर बाींिकाम करणा-यावर काय े शीर कारवाई करणेबाबत

ग्रामववकास अधिकारी, ग्रामपींचायत सलगरे ,ता. ममरज याींनी पोलीस स््े शन
कविे महाींकाळ येथे कफयाय
नुसार रारतीय

ाखल केली होती.

त्या अनष
ु ींगाने FIR No. ०४२८

ीं ड वविान सींदहता, कलम ४४७, ३४, सह महाराषर ग्रामपींचायत

अधिरनयम कलम ५३ (२) नस
ु ार गुन्हा नों
(६) प्रश्न ाद्ावत नाही.

करणेत आलेला आहे .

-----------------
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अहमदनगर जजल्हा पररषदे च्या अांगणिाड्याांसाठीच्या
िपाट खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

(२०)

*

६६६३०

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय मदहला ि बाल

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहम नगर जजयाहयातील जजयाहा पररष े यया अींगणवाडयाींना कपा् खरे ी

करण्यासािी प्रत्येकी ५ हजार रुपये थे् त्याींयया खात्यात जमा करुन अींगणवाडी
सेववकाींनी स्वत: कपा् खरे ी करण्यायया सच
ू ना

े ण्यात आयाया असताींना जजयाहा

पररष े यया काही अधिकारी व प ाधिकाऱयाींनी जजयाहयातील अनेक अींगणवाडयाींना

रनकृष् कपा्े खरे ी करुन कपा् खरे ीत गैरव्यवहार केयायाची मादहती द नाींक
६ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सम
ु ारास रन शयनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असयायास, चौकशीनुसार कपा् खरे ीत गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं िताींवर
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे त,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) अहम नगर जजयाहयातील अींगणवाडयाींमिील कपा् खरे ीबाबत,

जजयाहा पररष े ने केलेयाया िरावानस
ु ार, चौकशी सममती रनयुयात करुन चौकशी

करण्यात आलेली आहे . मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जजयाहा पररष , अहम नगर

याींनी याबाबत आयुयात, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींचेकडे
सा र केलेयाया अहवालावर ि्
य ा अहवाल मागववण्यात आलेला असून स र
ु ीपत
ु त
अहवाल मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जजयाहा पररष , अहम नगर याींचेकडून प्राप्त

झायायावर याप्रकरणी आवश्यक असयायास, सींबींधिताींवर जबाब ारी रनजश्चत करुन
पढ
ु ील आवश्यक कारवाई करण्यात येईल.

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

23
पण
ु े जजल्हा रुग्णालयात ऑजक्सजन यांत्रणेचा
िापर होत नसल्याबाबत

(२१)

*

७१०५४

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय सािवजननि

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

(१) पुणे शहरातील औींि जजयाहा रुग्णालयातील ऑजयासजन यींिणेचा वापर मागील
३ वषाांपासन
ू होत नसयायाची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या रुग्णालयातील रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात जाऊन वैदयकीय
ापचार घ्यावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, औींि जजयाहा रुग्णालयात ऑजयासजन यींिणेसह अन्य अदययावत
सोयीसवु विा पुरववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(३) जजयाहा रुग्णालयातील सवय वाडायत रुग्णाींना ऑजयासजन पुरवण्याकररता
मसलेंडरने ऑजयासजन परु वण्याची सोय ापलब्ि आहे . SNCU व ICU या

ोन्ही

वॉडायत सेंरल ऑजयासजन लाईनदवारे रुग्णाींना ऑजयासजन पुरवण्याची यींिणा
बसवलेली आहे . तसेच गरज रासयायास ऑजयासजन मसलेंडरदवारे
ऑजयासजनचा पुरविा केला जातो.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

रुग्णाींना

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

राज्यात एमबीबीएस आिण बीिीएस या िैद्यिीय अभ्यासक्रमाांिररता
नीट परीक्षा दे णे अननिायव िरण्यात आल्याबाबत

(२२)

*

(भायखाा) :

६९८६३

करतील काय :-

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट),

अॅि.िारीस

पठाण

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१) राज्यात एमबीबीएस आखण बीडीएस या वैदयकीय अ्यासक्रमाींकररता नी्
परीक्षा

े णे अरनवायय करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, राज्यातील आयुवाद क, होममओपॅधथक, कफजजओथेरपी, स्पीच थेरपी
आ ी इतर वैदयकीय अ्यासक्रमाींचे प्रवेश कोणत्या प्रवेश परीक्षेयया आिारे

होणार हे वैदयककय मशक्षण ववरागाने रनजश्चत केले नसयायाचे माहे ऑगस््
२०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, आयुवाद क, होममओपॅधथक औषिरनमायण शास्िाचे सन २०१७ यया
शैक्षखणक वषायत प्रवेशाींबाबत स्वतींि सीई्ीदवारे होणार ककीं वा कसे याबाबत रनणयय
घेऊन शासनाने पढ
ु े कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) वैदयकीय व

ीं त अ्यासक्रमाप्रमाणेच वगळता ावयररत आरोग्य ववज्ान

अ्यासक्रमाचे प्रवेश सन २०१७ कररता नी्दवारे करण्याबाबतची काययवाही
शासनस्तरावर सरु
ु आ़हे.

तसेच, औषिरनमायणशास्ि अ्यासक्रमाचे सन २०१७ चे प्रवेश हे राज्यायया

सामाईक प्रवेश परीक्षेदवारे (CET) करण्यात येणार आहे त.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

मेहिर (जज.बुलढाणा) तालुक्यात घाटबोरी पररक्षेत्राांतगवतील
सागिान िक्ष
ृ तोिण्यात आल्याबाबत

(२३)

*

६५५०५

िॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मेहकर (जज.बुलढाणा) तालया
ु यात घा्बोरी पररक्षेिाींतगयत ववना परवाना
द नाींक ९ जन
२०१६ रोजीयया
ू , ते ११ जन
ू

रम्यान घा्बोरी, वाघ े व,

नागेशवाडी बी्मिील १०० ते १२० गोलाईची सुमारे ७० सागवान वक्ष
ृ तोडण्यात
आयाया प्रकरणी सींबधित अधिकाऱयाींना रनलींत्रबत करण्याची मागणी स्थारनक

लोकप्ररतरनिी याींनी मा.वने मींिी याययाकडे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्या रम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असयायास, चौकशीनुसार सींबधित
करण्यात येत आहे ,

ोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे

(२) व (३) स्थारनक लोकप्ररतरनिीींयया रनवे नायया अनष
ु ींगाने ापवनसींरक्षक

बुलढाणा याींचेमार्फयत चौकशी करण्यात आली. स र प्रकरणातील आरोपी आढळून

आलेले नाहीत. तथावप, ज्या वनकमयचा-याींनी वनसींरक्षणायया कामात परु े शी
क्षता घेतलेली नाही अशा वनपररक्षेि अधिकारी, घा्बोरी, सींबींधित वनपाल

तसेच सींबधीं ित

वनरक्षक याींययाकडून द नाींक १५.१०.२०१६ चे आ े शान्वये

रु.२५,२७२/- इतकी नुकसान ररपाई वसूल करण्याचे आ े श रनगयममत करण्यात

आले आहे त. तसेच श्री.के.बी. े शमुख, घा्बोरी-२, वनरक्षक याींची एक वावषयक
वेतनवाढ

े खील तात्पुरत्या स्वरुपात रोखण्यात आली आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.

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

शमरज (जज. साांगली) शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालयामधील
िायशलशसस मशीन बांद असल्याबाबत

(२४)

*

७००७७

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गािगीा (साांगली) :

सन्माननीय

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

(१) ममरज (जज. साींगली) शासकीय वैदयककय महाववदयालयामिील डायमलमसस
मशीन बीं

असयायाचे माहे सप््ें बर २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास

आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, यामळ
ु े रुग्णाींना वेळेत डायमलमसस होऊ शकत नाही तसेच अनेक
रुग्णाींना बाहे रील खाजगी रुग्णालयात जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, ायात महाववदयालयामध्ये डायमलमसस करीता रुग्णाींची प्रचींड ग ी
होत असयायाने पद्मरष
ू ण वसींत ा ा रुग्णालय, साींगली या रुग्णालयामध्ये

े खील

नवीन डायमलमसस मशीन खरे ी करुन ही सवु विा शासन सरु
ु करणार आहे काय,

26
(४) असयायास, शासनाने यासीं रायत काय काययवाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

सींस्थेमध्ये ापलब्ि असलेयाया ४ पैकी २ डायमलमसस मशीन बीं

सींस्थेस सन २०१५-१६ मध्ये २ नववन यींिे ापलब्ि करुन
(२) हे खरे नाही.

होत्या.

े ण्यात आली आहे त.

सींस्थेत ापलब्ि ०२ यींिाींयया सहाय्याने रुग्णाींवर डायमलमसस ापचार

करण्यात येत होते.

(३) व (४) ववजत्तय वषय २०१६-१७ मध्ये ०२ नववन डायमलसीस यींिे खरे ी

करण्यासािी रनिी मींजूर करण्यात आला असन
ू त्यास प्रशासकीय मान्यता द ली
आहे . त्यानष
ु ींगाने खरे ीसािी ई-रनवव ा प्रकक्रया राबववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पुणे जजल््यातील मुठा नदीिरील टे मघर धरणाच्या
बाांधिामात झालेला गैरव्यिहार

(२५)

*

६५३५७

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.सांजय िेािर (ठाणे),

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.अतल
ु भातखािर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.रुपेश म्हात्रे
(शभिांिी पूि)व , श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), िॉ.पतांगराि िदम (पलूस
ििेगाि), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाव
गायििाि (धारािी), श्री.डि मल्लीिाजन
रे ड्िी (रामटे ि), श्री.वििास िांु भारे
ूव
(नागपूर मध्य), िॉ.आशशष दे शमुख (िाटोल) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

(१) पुणे येथील मुिा न ीवर बाींिण्यात आलेयाया ्े मघर िरणायया रनकृष्

जाययया बाींिकामायया गैरव्यवहाराबाबत नेमण्यात आलेयाया रनवत्ृ त सधचव रानडे

याींयया एकस स्यीय चौकशी सममतीने द लेयाया अहवालायया अनुषींगाने स ोष
बाींिकामास जबाब ार असणा-या श्रीरनवास व प्रोग्रेमसव्ह कन्स्रयाशन या
िे के ार कींपन्याींयया सींचालकासह ९ कींिा् ार व २५ अमरयींत्याींववरुध्

ोन

गुन्हे

ाखल करणार असयायाची मादहती मा.जलसींप ा मींिी याींनी द नाींक १८ ऑगस््,

२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास द ली, हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, पण
ु े शहराला पाणीपरु विा करणाऱया ्े मघर िरणातन
ू मोठ्या
प्रमाणात पाणीगळती सरु
ु असयायाने िरणाची सुरक्षा िोयायात आली असयायाचे
रन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, ्े मघर िरणायया सुरक्षक्षततेयया सीं रायत व शासनाची कोट्यविी
रुपयाींची फसवणक
ू करणा-या सींबधीं िताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) काही अींशी खरे आहे .

िरण पण
ु य क्षमतेने ररलेले असतानाच तीव्र स्वरुपाचा रक
ू ीं प झालेस

िरणाचे साींडव्याचे मोनोमलथ क्र. ०९ ते २० मिील पायायया बाींिकामात ववहीत

मयाय े पेक्षा काही प्रमाणात जास्त ताण रनमायण होऊ शकतो असे अ्यासातून
द सुन येते. साराींशाने िरण फु्ण्यासारखी पररजस्थती नसली तरीही िरण
मजबत
ू ी करणाबाबत तातडीयया ापाय योजना करणे आवश्यक आहे .
(३)

ोषी अधिकाऱयाींवर ववरागाींतगयत चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .

तसेच पौड, पोमलस स््े शन, ता. मळ
ु शी येथे द नाींक १८/०८/२०१६ रोजी सींबींधित
अमरयींते व कींिा् ार याींयया ववरुध्

F.I.R क्र. २१४/२०१६ नस
ु ार F.I.R

ाखल

करण्यात आला आहे . तसेच शासन आ े श क्र.सींककणय-२०१६/८११/ (१८६/२०१६)/
क्षता-१, द . ०३/०९/२०१६ अन्वये सींबधीं ित अमरयींता याींना सेवेतून रनलींत्रबत

करण्यात

आले

आहे .

त्याचप्रमाणे

सींबधीं ित

्ाकण्याबाबत काययवाही सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

कींिा् ारास

काळ्या

या ीत

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

मुांबइवच्या पि
ू व उपनगरातील मानखद
ु व येथील ‘द धचल्िेन्स एि सोसायटी’ च्या
बालगॄहात मदहलेसह मतीमांद मुलाांचा झालेला मत्ृ यू

(२६)

*

६५११३

श्री.ननतेश राणे (िणििली), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती

नगर), अॅि.पराग अािणी (विलेपाले),

श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),

श्री.अतुल भातखािर (िाांददिली पि
ू )व , श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्रीमती मननषा

चौधरी (ददहसर), श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), अॅि.यशोमती ठािूर
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(नतिसा),

श्री.राधािृष्ट्ण

विखे-पाटील

(शशिी),

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे िी),

श्री.मांगेश िुिाािर (िुलाव), श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांिी पूि)व , श्री.प्रिाश सुिे
(मागाठाणे), श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातूर शहर), श्री.प्रिाश फातपेिर

(चें बूर), श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),

श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष

टारफे (िामनरु ी), श्री.बााासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धा
ु े
ग्रामीण),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),

श्री.जजतेंद्र

आव्हाि

(मुांरा ा

िािा),

श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.मिरां द जाधि-पाटील
(िाई), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.शामराि ऊफव बााासाहे ब पाटील (िराि

उत्तर), श्री.ददलीप िासे-पाटील (आांबेगाि), श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि), श्री.सदा
सरिणिर (मादहम), श्री.सुननल प्रभू (ददांिोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :
सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु इययया पव
ू य ापनगरातील मानखु य येथील ‘

धचयाडेन्स एड सोसाय्ी’ यया

बालगॄहात माहे ऑगस्् व सप््ें बर या २ मदहन्याींयया कालाविीत १ मदहलेसह
इतर ५ मतीमीं

मुलाींचा मत्ृ यू झायायाची बाब माहे ऑया्ोबर, २०१६ मध्ये वा

त्या रम्यान रन शयनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, स रहू बालगह
ू त्यात १२५ मुलीींचा समावेश
ृ ात २८५ मुले असन
आहे , या मल
ु ी व मल
ु ाींयया रनवासायया जागेत पाण्याची सततची गळती, गमलयछ
स्वयछतागह
ु े फैलावलेले आजार व अपुऱया औषिोपचारामुळे या मुलाींचा मत्ृ यू
ृ ामळ

झायायाची शयायता व्ययात करण्यात आली असून याप्रकरणी चौकशी करण्यायया
मागणीचे रनवे न कमयचारी सींघ्नेचे अध्यक्ष याींनी मा.मुख्यमींिी, मा.मदहला व
बाल कयायाण मींिी याींना माहे ऑया्ोबर, २०१६ यया पदहयाया आिवडयात द ले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) मा. मुख्यमींिी याींयया अध्यक्षतेखाली व मदहला बाल ववकास मींिी ापाध्यक्ष
असलेली गव्हरनांग कमम्ी सन २०१५ पासन
ू स्थापन करण्यात आलेली नाही हे
ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, या प्रकाराची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असयायास, त्यानस
ु ार

ोषीींवर कारवाई करण्याबाबत व बालगह
ृ ातील मत्ृ यू

रोखण्यासािी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार बिोले : (१) बह
ुीं ई महानगरपामलकेयया ववववि रुग्णालयाींमध्ये
ृ न्मब
ापचारासािी
आहे .

ाखल असताींना १ मदहलेसह इतर ५ मतीमीं

मुलाींचा मत्ृ यू झालेला

(२) सहाय्यक आयुयात, समाज कयायाण, मुींबई ापनगर याींनी पािववलेयाया
मत्ृ यब
ु ाबतयया अहवालाप्रमाणे चौकशी करण्याकरीता आयया
ु त, अपींग कयायाण,
पुणे याींनी आयया
ु तालयातील अधिकाऱयाींची चौकशी सममती नेमली आहे .
(३) नाही.

(४) स र घ्नेची चौकशी करण्यासािी आयया
ु त, अपींग कयायाण, पुणे याींनी
आयुयातालयातील अधिकाऱयाींची चौकशी सममती नेमलेली आहे .

(५) आयया
ु त, अपींग कयायाण, पुणे याींनी गिीत केलेयाया चौकशी सममतीचा
अहवाल प्राप्त झायायावर त्याप्रमाणे
मरतमीं

बालगह
ृ ातील

मत्ृ यु

ोषीींवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच

रोखण्यासािी

द .

२५.१०.२०१६

रोजी

मा.मींिी

(सा.न्या.) याींनी त्याींयया अध्यक्षतेखाली बैिक घेऊन योग्य त्या ापाययोजना
करण्याचे रन ा श द लेले आहे त.
(६) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात जलयुक्त शशिार योजनेच्या
िामात झालेला गैरव्यिहार

(२७)

*

७२१७६

श्री.महे श

चौघुले

(शभिांिी

पजश्चम) :

सन्माननीय

जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शहापूर (जज.िाणे) तालुयायात नाीं गाींव, वरस्कोल वाींद्रे, माल, मशरगाव,

वाशाळा, साकडबाव, कोिारे , आींबेखोर, वेळूक, कुडशेत, ्ें रे, मानेखखींड याींययासह

एकूण २० गावाींसािी राबववण्यात आलेयाया जलयया
ु त मशवाराींयया एकूण ११०८
कामाींमध्ये ापववरागीय अधिकारी-शहापरू , ग्ववकास अधिकारी, तहमसल ारशहापूर तालक
ु ा, सधचव कृषी अधिकारी याींनी मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार
केयायाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या
आहे काय,

रम्यान रन शयनास आले, हे खरे
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(२) असयायास, शहापरू तालया
ु यातील या गावाींमध्ये जलयया
ु त मशवार योजना
राबववण्यात आयाया नींतरही येथे पाणी सािवण क्षमता व पाण्याची क्षमता
याींमध्ये कोणतीही प्रगती झाली नसयायाचे रन शयनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार जलयया
ु त मशवार
योजनेतील कामाींमध्ये गैरव्यवहार करणाऱया सींबधीं ित अधिकारी व कमयचारी
याींययाववरुध्

शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) खरे नाही.

जलयया
ु त मशवार अमरयानाींतगयत सन २०१५-१६ मध्ये शहापरू तालया
ु यातील

१३ गावाींची रनवड करण्यात आली आहे . स र गावात १०५२ कामे प्रस्ताववत

करण्यात आली होती, त्यापैकी माहे ऑया्ोबर, २०१६ अखेर १०२७ कामे पूणय
करण्यात आली असन
७ कामे प्रगतीपथावर आहे त. स र कामाींमुळे २१३४
ू
्ी.सी.एम. पाणीसािा क्षमता रनमायण झाला आहे .

रज
ू ल सवाक्षण ववरागायया मया
ू यमापन अहवालानस
ू ार शहापरू तालया
ु यात

सन २०१६ यया माहे जानेवारी व माचय मध्ये रज
ू ल पातळीत वाढ झाली आहे .
(३), (४) व (५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

नाशशि जजल्हा पररषदे ला विविध प्रिारच्या बाांधिामाांसाठी शमाालेल्या ननधीबाबत
(२८)

*

७०७९२

श्री.योगेश

(बापू)

घोलप

(दे िााली) :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नामशक जजयाहा पररष े ला सन २०१५-१६ अींतगयत एकूण ववववि प्रकारची

बाींिकामे, रस्ते व मोऱयाींची बाींिकामे करण्यासािी ११४ को्ी ७९ लाख रनिी
प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, ापरोयात रनिीपैकी आतापयांत फयात ३८ को्ी ६३ लाखाींचाच खचय
झायायाचे माहे ऑया्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, जजयाहा पररष

अींतगयत ववववि प्रकारयया २८८८ कामाींपक
ै ी ८५५

कामे पूणय झाली असन
ू २०३३ कामे अपूणय असून ही सवय कामे आद वासी
ववरागातील आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, स रहू अपूणय कामे तातडीने पूणय करण्याबाबत व ापरोयात रनिी
वषायअखेर पूणय खचय करण्यासािी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नामशक जजयाहा पररष े ला सन २०१५-१६ या ववत्तीय
वषायत रु.१९१ को्ी ६७ लक्ष ६८ हजार
आलेला आहे .

इतका रनिी ापलब्ि करुन

े ण्यात

(२) ऑया्ोबर २०१६ अखेर प्राप्त रनिी पैकी रु.८२ को्ी ३४ लक्ष २४ हजार
रनिी खचय करण्यात आलेला आहे .

(३) नामशक जजयाहा पररष अींतगयत ववववि प्रकारयया एकूण ४१७६ कामाींपैकी
१७५४ कामे पूणय झालेली असून २४२२ कामे प्रगतीत आहे त. ही कामे आद वासी
व त्रबगर आद वासी क्षेिातील आहे त.

(४) सन २०१५-१६ मिील अपूणय कामे पूणय करण्यासािी तसेच अखधचयत रनिी

सन २०१६-१७ अखेर खचय करण्यास शासनाची अनम
ु ती आहे . माहे माचय, २०१७
अखेर सवय कामे पूणय करण्यात येतील.
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पण
व घटिातील
ु े जजल्हयात हृदयवििाराचे ननदान झालेल्या आधथविदृष्ट्टय़ा दब
ु ल
बालिाांच्या शस्त्रकक्रया रखिल्याबाबत

(२९)

*

६७३०७

(िोथरुि) :

श्री.शभमराि तापिीर (खिििासला), श्रीमती मेधा िुलिणी

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१)

पण
ु े

जजयाहयात

हृ यववकाराचे

रन ान

झालेयाया

आधथयकदृष्य़ा

ब
य
ु ल

घ्कातील ४८ बालकाींयया शस्िकक्रया रखडयाया असन
ू वपींपरी- धचींचवडमिील एका
ीड वषाांयया मल
ु ीचा तीन मदहन्याींपूवी ापचाराींअरावी मत्ृ यू झाला असयायाचे माहे

ऑया्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान रन शयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, राषरीय बाल स्वास््य काययक्रमात स रहू रन ान झालेयायाींपैकी २०
बालकाींयया शस्िकक्रया केवळ काग पिे अपरु ी असयायामळ
ु े रादहयाया असन
ू इतर
बालकाींयया शस्िकक्रया अरतजोखमीयया असयायाची गींरीर बाब रन शयनास आली,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या बालकाींयया तातडीने शस्िकक्रया करण्याबाबत शासनाने कोणती
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) पण
ु े जजयाहयात हृ यववकार असलेयाया ४८ बालकाींयया
शस्िकक्रया रखडयाया नसन
ू , त्यातील १४ बालकाींयया शस्िकक्रया झालेयाया आहे त
तर ३४ बालकाींयया शस्िकक्रया ववववि कारणामळ
ु े सध्या प्रलींत्रबत आहे त.
वपींपरी-धचींचवड मिील या

ीड वषाययया मुलीचा हृ यरोग सींबि
ीं ीयया सवय

तपासण्या करण्यात आयाया होत्या. त्यामध्ये Large VSD with severe

pulmonary hypertension असे गींरीर स्वरुपाचे रन ान डॉया्राींनी करुन

स रील हृ य शस्िकक्रया अरतजोखमीची असयायाचे मत द ले. त्यामळ
ु े स र
रुग्णाींची शस्िकक्रया प्रलींत्रबत होती. परीं तु या रुग्णावर रुग्णालयात ापचार सरु
ु
होते. माि ापचार सुरु असताना त्या मुलीचा मत्ृ यू झाला.
(२) हे खरे नाही.

हृ यववकाराचे रन ान झालेयाया बालकाींपैकी काग पिे अपरू ी असयायामळ
ु े

एकूण २ बालकाींची शस्िकक्रया प्रलींत्रबत आहे . तर हृ यरोग तज्ाींयया सयायायानुसार
अरतजोखमीची शस्िकक्रया असलेले एकूण ७ बालके आहे त.
(३) काग पिे अपूणय असलेयाया

ोन बालकाींची शस्िकक्रया डडसेंबर, २०१६ मध्ये

रनयोजजत आहे . तर अरतजोखमीयया ७ बालकाींवर हृ यशस्िकक्रया करणे िोयायाचे
असयायाचे हृ यरोगतज्ाींचे मत असयायामळ
ु े सदया त्या शस्िकक्रया प्रलींत्रबत आहे त.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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रायगि जजल््यातील आांबेघर (ता.पेण) ि िुििी (ता.श्रीिधवन)
धरणाांची झालेली दरु िस्था

(३०)

*

६५९८२

(उरण) :

श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.मनोहर भोईर

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िरणाींयया सरु क्षक्षततेयया पाश्वयरम
ू ीवर राज्यातील िोका ायक

िरणाींचा अ्यास करण्यात आला असता रायगड जजयाहयातील पेण तालया
ु यातील
आींबेघर व श्रीवियन तालुयायातील कुडकी या

ोन िरणाींचा राज्यातील सवायधिक

िोका ायक िरणाींयया या ीमध्ये समाववष् करण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असयायास, स र

ोन्ही िरणाींची

े खरालीअरावी

रु वस्था झायायामुळे

िरणाींमध्ये एकूण सािवण क्षमतेपेक्षा कमी पाणीसािा होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, आींबेघर व कुडकी या िरणाींयया
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रू
ु स्तीसािी शासनाने कोणती

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

रायगड जजयाहयातील पेण तालया
ु यातील आींबेघर ल.पा. प्रकयाप (वगय-२) यया

िरणात सींवगय-१ ची ि्
ु ी आहे . माि श्रीवियन तालया
ु यातील कुडकील. पा. प्रकयाप
(वगय-२) चे िरण हे राज्यातील सवायधिक िोका ायक िरणाींयया या ीमध्ये
समाववष् नाही.

(२) अींशत: खरे आहे .

आींबेघर िरणामध्ये सन २०१५-१६ पयांत पूणय क्षमतेने पाणी सािा होत

होता. परीं तु िरणायया ववमोचकाची
मध्ये

रु
ु स्ती करण्यायया ाद्देशाने सन २०१६-१७

रू
य णे ररकामे िे वण्यात आले आहे .
ू प
ु स्ती करीता िरण पण

कुडकी िरणाची

रु
ू , िरणामध्ये
ु स्ती जून-२०१४ मध्ये पूणय झालेली असन

सन २०१६-१७ यया हीं गामामध्ये १०० ्याके पाणी सािा झालेला आहे .
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(३) शासनाने द .१७.११.२०१६ यया रनणययानस
ु ार मसींचन व्यवस्थापनाचे काम
अधिरनयमातील तरतू ीनुसार कोकण पा्बींिारे ववकास महामींडळाकडे वगय केलेले
असून पाणी पट्टीची रयाकम महामींडळ स्तरावर

रू
ु स्तीयया कामासािी खचय

करण्यास परवानगी द ली आहे . त्यामिन
ू स रयया कामाची
रनयोजन आहे .
सकृत

कुडकी िरणाची

रू
ु स्ती करण्याचे

रु
ू -२०१४ मध्ये पण
ू य झालेली असन
ू िरणास
ु स्ती जन

शयनी कोणत्याही प्रकारचा िोका नाही.

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पण
ु े शहरातील सरदार िल्लभभाई पटे ल रुग्णालयात रुग्णाांना
मुदत सांपलेली सलाईन लािल्याबाबत

(३१)

*

६७१३८

श्री.बाबरु ाि पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय अन्न आिण

औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील पुणे कॅन््ोमें् बोडाययया सर ार वयालरराई प्े ल रुग्णालयात

रुग्णाींना मु त सींपलेली सलाईन लावण्याची बाब द नाींक २१ ऑगस्् २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास रन शयनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, पोलीसाींयया तपासामध्ये या रुग्णालयात १ हजार हून अधिक
मु त सींपलेयाया सलाईनयया बा्याया आढळयाया असन
ू अनेक द वसाींपासन
ू अशा
मु त सींपलेयाया सलाईन या रुग्णालयात वापरण्यात येत होत्या, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, या प्रकरणाबाबत सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट : (१) द . २२ ऑगस््, २०१६ यया
वत्ृ तपिात या आशयाची बातमी प्रमसध्

झाली होती.

ै रनक सकाळ, पुणे या

(२) स र बातमीयया अनुषींगाने अन्न व औषि प्रशासनायया अधिका-याींनी द .
२२/०८/२०१६

रोजी

तपास

व

चौकशीसािी

स र

रूग्णालयाला

रे्

द ली.

तपासणी रम्यान लषकर पोलीस िाणे, पण
ु े शहर याींनी द . २१/०८/२०१६ रोजी
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स र रूग्णालयातन
ू मु तबा्य झालेयाया सलाईनयया २०५ बा्याया जप्त केयायाचे
रन शयनास आले आहे .

स र रूग्णालयात अनेक द वसापासून अशा मु तबा्य

सलाईन वापरण्यात येत असयायाचे

तपासणी

रम्यान रन शयनास आले नाही.

(३) अन्न व औषि प्रशासनाने स र रूग्णालयास रूग्णास मु त सींपलेली सलाईन
लावयायाबाबत त्याींचे ववरूध्

कायदयानस
ु ार कारवाई का घेण्यात येऊ नये

याबाबत स्पष्ीकरण मागववण्यासािी कारणे
आहे .

ाखवा नोद्स बजावण्यात आली

रूग्णालयायया प्रशासनाकडून प्राप्त झालेले स्पष्ीकरण व अन्न व औषि

प्रशासनाव् ारे करण्यात आलेयाया

चौकशीत रूग्णालयातील ३ कमयचारी

ोषी

असयायाचे रनषपन्न झाले आहे . रूग्णालयातील स र रतन्ही कमयचारी केंद्र
शासनायया सेवेत असयायाने त्याींचे ववरूध्

काय े शीर कारवाई करण्यासािी

शासनाची मान्यता घेण्यासािी मख्
ु य काययकारी अधिकारी, पुणे कॅन््ोनमें् बोडय,
कॅम्प, पण
ु े-१ याींना प्रशासनाव् ारे
झायायावर त्या कमयचाऱयाींववरूध्
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

कळववण्यात आले आहे . स र मान्यता प्राप्त

पुढील कारवाई करण्यात येईल.
-----------------

राज्यात साथीचे रोग रोखण्यासाठी उपायययोजना िरण्याबाबत
(३२)

*

(नागपूर

६५०९९

श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातरू शहर), िॉ.शमशलांद माने

उत्तर),

श्री.हनुमत
ां

िोास

(मााशशरस), अॅि.आशशष

शेलार

(िाांद्रे

पजश्चम), श्री.सांजय िेािर (ठाणे), अॅि.पराग अािणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत
ठािूर (पनिेल), श्री.अबू आजमी

(मानखद
ू व

शशिाजीनगर), श्री.सुननल शशांदे

(िराी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अजजत पिार (बारामती), श्री.पाांिुरां ग बरोरा
(शहापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िािा), अॅि.भीमराि धोंिे (आष्ट्टी), िॉ.सांजय
रायमुलिर (मेहिर), श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी),

िॉ.सांतोष टारफे (िामनरु ी), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल

(मुांबादे िी), श्री.बााासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुाे ग्रामीण),

श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.मांगेश िुिाािर (िुलाव), श्री.आशसफ शेख
(मालेगाांि मध्य), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि),
िॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील

(एरां िोल),

श्री.शशशिाांत

शशांदे

(िोरे गाि),
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श्री.भास्िर जाधि (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाि (िजवत), श्री.मिरां द जाधि-पाटील
(िाई), श्री.शामराि ऊफव बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्रीमती ददवपिा

चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी िझरिाा (ददांिोरी), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण

पूि)व , श्री.सांजय पुराम (आमगाि), श्री.विलास तरे (बोईसर), श्री.भारत भालिे

(पांढरपूर), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.उन्मेश
पाटील (चााीसगाि), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.राज परु ोदहत

(िुलाबा), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.राहुल मोटे (पराांिा), श्री.िैभि वपचि
(अिोले), श्री.सुरेश गोरे (खेि आाां दी), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर),
श्री.प्रताप

सरनाईि

(ओिाा

माजजििा),

श्री.शशरीषदादा

चौधरी

(अमानेर),

श्री.प्रिाश सि
ु े (मागाठाणे), श्री.अशोि पाटील (भाांिूप पजश्चम), श्री.शभमराि
तापिीर (खिििासला), श्री.सुरेश हाािणिर (इचलिरां जी), श्री.हषविधवन सपिाा
(बुलढाणा),

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील

(उस्मानाबाद),

श्री.अननल

बाबर

(खानापरू ), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.सध
ु ािर
दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल), श्री.राहुल
जगताप (श्रीगोंदा), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाशशि पजश्चम), श्री.पास्िल धनारे
(िहाण)ू ,

श्री.चांद्रिाांत

अॅि.यशोमती
(दौंि) :

ठािूर

सोनािणे

(नतिसा),

(चोपिा),

श्री.योगेश

श्री.योगेश

सागर

दटाे िर

(चारिोप),

(हिपसर),

श्री.राहूल िुल
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववशेषत: मुींबई, िाणे, पुणे, सोलापूर, बुलढाणा, िुळे, कोयाहापूर,

नामशक इत्या ी दिकाणी डेग्य,ू मलेररया, लेप््ो आखण धचकनगुरनया यासारख्या
साथीयया रोगाींचा फैलाव मोिया प्रमाणात झाला असयायाचे माहे ऑया्ोबर, २०१६
मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, ायात प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय असयायास
चौकशीचे रनषकषय काय आहे त,

(३) असयायास, या साथीयया रोगाींना प्ररतबींि करण्यासािी शासनाने कोणत्या
ापाययोजना केयाया आहे त व याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

जानेवारी ते ऑया्ोबर २०१६ राज्यात नामशक, िाणे आखण पुणे ववरागात

डेंग्यू रुग्ण अनक्र
ु मे १६४१, १५६३ व १२०१ आढळले आहे त. बुलढाणा जजया्यात
डेंग्यू चे २ व दहवतापाचे ५९ रुग्ण आढळले आहे त, तर पुणे शहरात आखण
ग्रामीण रागात अनक्र
ु मे १९४३ व २१७ एवढे धचकुनगन्
ु या रुग्ण आढळले आहे त.

याच कालाविीत मींब
ु ई मनपामध्ये लेप््ोचे २३० रुग्ण आढळून आले आहे त. माि
राज्यररात मलेररयाचे प्रमाण कमी होताना रन शयनास आले आहे .

(२) राज्यातील साथरोग पररजस्थतीचे रनयममत स्वरुपात सींरनयींिण केले जाते.

तसेच या सीं रायत महाराषर साथरोग प्ररतबींि व रनयींिण ताींत्रिक सममतीची

स्थापनाही करण्यात आली आहे . या सममत्याींयया वेळोवेळी बैिका घेण्यात येत

असून यात साथरोगाींचा आढावा व त्यावर ापाययोजना सूचववण्यात येत
असतात.

(३) राज्यात साथरोगाचे प्ररावी प्ररतबींि व रनयींिण करण्यासािी सवय आवश्यक
त्या ापाययोजना रनयममतपणे राबववयाया जातात.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

रायगि जजल्हयात मांजरू असलेल्या १५१ अांगणिाियाांच्या इमारतीांपैिी
एिही इमारत पूणव नसल्याबाबत

(३३)

*

६६७२७

श्री.भरतशेठ गोगािले (महाि) :

सन्माननीय मदहला ि

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

(१) रायगड जजयाहयात मींजरू असणाऱया १५१ अींगणवाडया इमारतीपैकी एकही
इमारत पूणय नसयायाचे नुकतेच माहे सप््े बर, २०१६ मध्ये रन शयनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, ायात अींगणवाडया इमारत बाींिकामायया प्राप्त रनिीपैकी ७ को्ी
२५ लाख २८ हजार रुपयाींचा रनिी शासनाकडे मशयालक आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असयायास, या अींगणवाडयाींयया इमारतीींचे बाींिकाम पूणय होण्यायया दृष्ीने
प्रलींत्रबत रनिी ापलब्ि करुन
करण्यात येत आहे ,

े ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही.
रायगड

जजयाहयामध्ये

ववववि

योजनाींतगयत

मींजूर

एकूण

१४१

अींगणवाडयाींपैकी ४ अींगणवाडयाींयया इमारतीींची बाींिकामे पूणय झालेली असून ४१

इमारतीींची बाींिकामे ई-रनवव ा स्तरावर, १५ इमारतीींची बाींिकामे प्रत्यक्षात सरु
ु व
८ अींगणवाडयाींना कायायरींर आ े श
जागेबाबत वा
सुरु आहे .

े ण्यात आलेले आहे त. ५ अींगणवाडयाींयया

असन
ू ावयररत ६८ अींगणवाडी बाींिकामाची काययवाही ग् स्तरावर

(२) व (३) ापरोयात १४१ अींगणवाडयाींयया बाींिकामाकररता लागणारा रु.८ को्ी

४६ लाख इतका रनिी ववववि योजनाींतगयत मींजूर व ापलब्ि असन
ू त्यापैकी

रु.२४ लाख इतका रनिी प्रत्यक्षात खचय झालेला आहे . ावयररत रनिी खचय
करण्याची काययवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

अिोले (जज.अहमदनगर) तालक्
ु यातील ग्रामीण जजल्हा रुग्णालयाचे रुपाांतर
उपजजल्हा रुग्णालयात िरण्याबाबत

(३४)

*

६६५३२

श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर),

श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िािा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

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

(१) अकोले (जज.अहम नगर) तालुयायातील ग्रामीण रुग्णालयाचे रुपाींतर ापजजयाहा
रुग्णालयात करण्याची मागणी मा.मुख्यमींिी, मा.सावयजरनक आरोग्य मींिी व
जजयाहा शयायधचककत्सक अहम नगर याींचेकडे स्थारनक लोकप्ररतरनिीनी द नाींक
१५ नोव्हें बर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास तसेच तदनुसार वारीं वार केली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, या तालुयायातील आद वासी रुग्णाींची असलेली सींख्या ववचारात
घेता

अकोले

येथील

ग्रामीण

रुग्णालयाचे

रुपाींतर

ापजजयाहा

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रुग्णालयात

(३) अदयाप कोणतीच काययवाही केली नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .

(२) शासनस्तरावर सन २०११ यया जनगणनेवर आिारीत जोड बह
ृ त आराखडा
करण्याची काययवाही सरु
ु आहे . स र मागणी जोड बह
ृ त आराखडा अींरतम करताना
रनकषानुसार ववचारात घेतली जाईल.
(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

"िोथाी नतथवक्षेत्र" (ता.मक्
ु ताईनगर, जज.जागाि) या नतथवक्षेत्राच्या
वििासिामाांना सध
ु ारीत प्रशासिीय मान्यता शमाण्याबाबत

(३५)

*

६७७२१

श्री.एिनाथराि

खिसे

(मुक्ताईनगर) :

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

“कोथळी

रतथयक्षेि”

(ता.मुयाताईनगर,

जज.जळगाव)

सन्माननीय
या

रतथयक्षेिायया

ववकासकामाींना सि
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता ममळण्यासािीचा प्रस्ताव अधिक्षक

अमरयींता, सावयजरनक बाींिकाम ववराग, जळगाव याींनी प्रिान सधचव, ग्रामववकास
ववराग याींययाकडे पािववला असन
त्यावर अदयाप रनणयय न झायायामळ
ू
ु े

ववकासकामाींवर पररणाम होत असयायाबाबत त्वररत रनणयय घे ण्यासािी तेथील
लोकप्ररतरनिीींनी द नाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.मख्
ु यमींिी
याींययाकडे पिादवारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय
आढळून आले,

(३) असयायास, या रतथयक्षेिायया ववकास कामाींना सि
ु ारीत प्रशासकीय मान्यता
े ण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) हे खरे आहे .

(२) श्रीसींत मया
ु ताईनगर मींद र, कोथळी, ता.मुयाताईनगर, जज.जळगाींव, या “ब”

वगय तीथयक्षेिायया दिकाणी ववववि कामाींसािी एकूण रु.७.०४ को्ी इतका रनिी
ापलब्ि करुन

े ण्याबाबतचा प्रस्ताव काययकारी अमरयींता, जजयाहा पररष ,

जळगाींव याींनी शासनास सा र केला होता. परीं तु स र प्रस्तावातील काही कामे
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ग्रामीण तीथयक्षेि ववकास योजनेयया रनकषानुसार नसयायाने फयात रयातरनवास व

सींरक्षण मरींत या कामाकरीता एकूण रु.१६२.०० लक्ष इतयाया रनिीची प्रशासकीय
मान्यता

े ण्यात आली होती व त्यापैकी रु.८६.०० लक्ष इतका रनिी जजयाहा

पररष ,

जळगाींव

याींना

ववतरीत

करण्यात

आला

होता.

तसेच

स र

तीथयक्षेिाजवळील इतर ववकास कामे सावयजरनक बाींिकाम मींडळ, जळगाींव
याींचेमाफयत करण्यात येत असयायाने, रयातरनवास व सींरक्षण मरींत या कामाींचा
रनिी सावयजरनक बाींिकाम मींडळ, जळगाींव याींना वगय करण्यात आला होता.

तदनींतर, अधिक्षक अमरयींता, सावयजरनक बाींिकाम मींडळ, जजयाहा

जळगाींव याींनी प्रस्तावातील इतर कामाींना े खील प्रशासकीय मान्यता

े ण्याची

ववनींती करुन एकूण रु.९.९० को्ी इतयाया ककीं मतीचा सि
ु ारीत आराखडा शासन
मान्यतेसािी सा र केला आहे . परीं तु स र कामे ग्रामीण तीथयक्षेि ववकास
योजनेयया रनकषानुसार नसयायाने व स र योजनेअत
ीं गयत ग्रामीण तीथयक्षेिाींना
रनिी

े ण्याची मयाय ा रु.२.०० को्ी इतकीच असयायाने स र कामाींना सि
ु ारीत

प्रशासकीय मान्यता व रनिी

े णे शयाय होत नाही.

(३) स र कामाींना ग्रामीण तीथयक्षेि ववकास योनजेअींतगयत सुिारीत प्रशासकीय
मान्यता

ववरागाचा,

े णे शयाय नसयायाने, ग्रामीण तीथयक्षेि ववकासाबाबतचा रनयोजन
शासन

रनणयय,

द नाींक

४

जुन

२०१५

अन्वये

स र

प्रस्ताव

मा.पालकमींिी याींयया अध्यक्षतेखालील जजयाहास्तरीय सममती व जजयाहाधिकारी
याींयया

अध्यक्षतेखाली

काययकारी

सममतीयया

मान्यतेने

शासनास

सा र

करण्याबाबत जजयाहाधिकारी, जळगाींव याींना कळववण्यात आले आहे . स र प्रस्ताव

प्राप्त झायायावर ायचाधिकार सममती व मशखर सममतीयया मान्यतेने पढ
ु ील
काययवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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अिोला जजल्हा पररषदे तांगत
व सी.सी.टी.व्ही िॅमेरे खरे दीत झालेला गैरव्यिहार
(३६)

*

६६८७२

श्री.रणधीर

सािरिर

(अिोला

पि
ू )व :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजयाहा पररष े तींगत
य , जजयाहा वावषयक योजना (सवयसािारण) २०१५२०१६ मध्ये नाववन्यपूणय योजने अींतगयत गैरमागायने सवय पींचायत सममत्याींमध्ये
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे खरे ी केयायायया असींख्य तक्रारी आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, खरे ी प्रस्तावास द नाींक ०६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी जजयाहा पररष
कडून प्रशासकीय मान्यता

े ऊन त्याच द वशी सवय पींचायत सममतीस्तरावर

रनवव ा सूचना काढयाया तसेच ववमशषि पुरविा ाराींनाच रनवव ा सा र करण्याचे
पि

े खील े ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी मा.मख्
ु यमींिी याींयया कायायलयाकडून चौकशी करण्याचे
आ े श राज्याचे मख्
ु य सधचव याींना

े ण्यात आले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असयायास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुषींगाने
सींबींधिताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) अींशत: खरे आहे .

मा.वविानसरा स स्य श्री.रणिीर सावरकर याींनी त्याींचे द नाींक १.८.२०१६

व १०.९.२०१६ चे पिान्वये या सीं रायत मादहती मागीतली आहे . तसेच काही
वत्ृ तपिात सुध् ा बातम्या आलेयाया आहे त.
(२) अींशत: खरे आहे .

द नाींक २५ जानेवारी, २०१६ चे पिान्वये जजयाहा रनयोजन सममतीने

जजयाहाधिकारी तथा स स्य सधचव जजयाहा रनयोजन सममती याींना प्र ान केलेयाया

अधिकारान्वये जजयाहाधिकारी अकोला याींनी नाववण्यपुणय योजने अींतगयत रु. २९
लक्ष इतकी अीं ाजे ककमतीस प्रशासकीय मान्यता प्र ान केयायानींतर तत्कालीन

मख्
ु य काययकारी अधिकारी जज.प. अकोला याींनी स रचे प्रस्तावास जज.प. स्तरावर

द . ६.२.२०१६ ला प्रशासकीय मींजुरी द ली आहे . त नींतर सवय पीं.स. स्तरावर ग्
ववकास अधिकारी याींनी ६.२.२०१६ ला रनवव ा प्रकक्रया सरु
ु करुन स रचे सादहत्य

खरे ी केले परीं तु स र खरे ीबाबत ववववि वत्ृ तपिात बातम्या आयायाने द .
२४.१०.२०१६ ला जजयाहा रनयोजन सममतीयया रनररक्षण पथकाने स र कामाबाबत
प.सीं. स्तरावर रनररक्षण केले आहे .
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त्याींचे रनररक्षण अहवालानस
ु ार पीं.सीं. अकोला येथे बसववण्यात आलेयाया

सी.सी.्ी.व्ही यींिणेमध्ये परु ववण्यात आलेयाया ७ सी.सी.्ी.व्ही. पैकी ६ बीं
असयायाचे आढळले
बसववण्यात

आले.

आखण वेगवेगळया प्रकारचे (specification) चे कॅमेरे

पुरविा ाराने

सींबींधित

कमयचाऱयाींना

सी.सी.्ी.व्ही

यींिणा

हाताळण्याबाबत प्रमशक्षण द ले नसयायाचे आढळले व इतर अडचणीबाबत पुरविा
ाराकडुन ात्तम प्ररतसा

द . ८.११.२०१६ अन्वये
प्र ानाची वसुली

ममळत नाही यामळ
ु े मख्
ु य काययकारी अधिकारी याींनी

परु विा ारावर काळया या ीत ्ाकणे व केलेयाया

करण्याबाबत

ग्

ववकास

अधिकाऱयाींना

पींचायत

सममती

स्तरावरुन काययवाही करण्याबाबत रन ा श द ले आहे त त्यानुसार पींचायत सममती
स्तरावरुन काययवाही सुरु आहे .
(३) हे खरे आहे .

(४) ग्रामववकास ववरागाकडुन ापायुयात (ववकास), ववरागीय आयुयात कायायलय,
अमरावती याींना स र बाबत चौकशी करण्यासािी आ े मशत करण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

राज्यात प्रत्येि जजल्हयात सािवजननि-खाजगी सहभागातन
ू िैद्यिीय
महाविद्यालय सरु
ु िरण्याचा ननणवय

(३७)

*

६५३६६

श्री.हनुमत
ां िोास (मााशशरस), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.सुरेश हाािणिर (इचलिरां जी), श्री.अजजत पिार (बारामती),

श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मुांरा ा िािा), श्री.नरहरी
िझरिाा (ददांिोरी), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.मिरां द जाधि-पाटील (िाई),
श्री.शामराि ऊफव बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.विजय औटी (पारनेर), प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे),

श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुाे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख
(मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी),
श्री.बााासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.िी.एस.अदहरे

(साक्री), श्रीमती ननमवला

गावित (इगतपूरी), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील
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(एरां िोल),

श्री.गणपत

श्री.ददलीप

गायििाि

िासे-पाटील

(आांबेगाि),

श्री.सांजय

(िल्याण

पि
ू )व ,

श्री.उन्मेश

जजया्यात

सावयजरनक-खाजगी

पाटील

परु ाम

(आमगाि),

(चााीसगाि) :

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

राज्यात

प्रत्येक

सहरागातन
ू

वैदयकीय

महाववदयालय सुरु करण्याबाबत मा. मुख्यमींिी याींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये

घोषणा केयायानींतरही अदयाप वैदयकीय महाववदयालय सरु
ु करण्यात आलेली
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत जेषि वैदयकीय अध्यापक डॉ. ममश्रा याींयया सममतीने
मा. मुख्यमींत्रयाींना अहवाल सा र केला आहे काय,

(३) असयायास, ग्रामीण रागातील गरीब होतकरु ववदया्याांना वैदयकीय सेवेचा
लार घेता यावा म्हणन
ू शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे .

राज्यात ज्या जजयाहयात शासकीय वैदयकीय महाववदयालये अजस्तत्वात

नाही अशा जजयाहयाींत खाजगी रागी ारीतन
आरोग्य सेवा सींचालनालयायया
ू
अधिपत्याखालील जजयाहा रुग्णालयास सींलग्नीत वैदयकीय महाववदयालय स्थापन

करण्याचे शासनायया ववचारािीन आहे . याअनुषींगाने शासकीय रुग्णालये व
खाजगी सहराग (खाजगी सींस्था/व्ययाती/स्वयींसेवी सींस्था) याींययामध्ये सामींजस्य

करार (MOU) करण्याबाबतची काययवाही सावयजरनक आरोग्य ववरागामाफयत सरु
ु
आहे .

(२) नाही, हे खरे नाही.

तथावप, सावयजरनक –खाजगी तत्वावर वैदयकीय महाववदयालय

सरु
ु

करण्याबाबत सममती स्थापना केली असन
ू सममतीने अहवाल सा र केलेला आहे .

(३) केंद्र शासनामाफयत जजयाहा सामान्य रुग्णालयायया श्रेणीवियनाकररता अनु ान
प्राप्तीसािी ापयोग करुन स रची योजना कायायन्वीत करण्याबाबत काययवाही
करण्यात येणार आहे .

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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ठाणे येथील मरा 
ांु ा पररसरातील पारशसि िोंगरािर झोपिपट्टय
ट ाांचे
अनतक्रमण िाढत असल्याबाबत

(३८)

*

७१३२८

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िाणे

येथील

मुींब्रा

पररसरातील

पारमसक

सन्माननीय िने मांत्री

डोंगरराींगाींवर

द वसागखणक

झोपडपट्टय
ू द नाींक २१ जन
ू ते ३० ऑगस््, २०१६ या
ट ाींचे अरतक्रमण वाढत असन
कालाविीत या रागात सहापेक्षा अधिक दिकाणी
घडयाया आहे त, हे खरे आहे काय,

रड कोसळण्यायया घ्ना

(२) असयायास, वन ववरागाने स र अरतक्रमणायया ववरोिात कारवाई न करता
या दिकाणी केवळ फलक ारारुन िोयायाची सूचना लावलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकशीयया अनष
ु ींगाने अरतक्रमण रनषकामसत करण्याबाबत व
याकडे

ल
य
करणाऱया सींबींधिताींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
ु क्ष

काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) िाणे येथील मुींब्रा पररसरातील पारमसक डोंगर
राींगावर झोपडपट्टयाींचे अरतक्रमण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. परीं तु द नाींक २१
जून, २०१६ ते ३० ऑगस््, २०१६ या कालाविीत कोणत्याही प्रकारची
कोसळयायाची घ्ना घडयायाचे रन शयनास आलेले नाही.

रड

(२), (३) व (४) हे खरे नाही. पारमसक डोंगर पररसरातील रौगोलीक पररजस्थतीचा
ववचार

करता

त्या

दिकाणी

ववरागामाफयत नागररकाींना
लावण्यात आले आहे त.

रड

कोसळण्याचा

िोका

असयायामुळे

वन

क्षता घेण्यासािी सुरक्षक्षततेयया दृष्ीकोनातून फलक

द नाींक १ एवप्रल, २०१६ ते ऑया्ोंबर, २०१६ अखेर पयांत एकूण १५६

नववन अरतक्रमणे झायायाचे रन शयनास आले आहे . व स र अरतक्रमणे रनषकासीत
करुन वनजममन मोकळी करण्यात आली आहे .
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नव्याने

झालेले

अरतक्रमण

तात्काळ

रनषकासीत

करण्यात

असयायाने सींबींिीताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न ाद्ावत नाही.
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

आलेले

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

ठाणे येथील सुरज िॉटर पािवने िन जशमनीिर अनतक्रमण िेल्याबाबत
(३९)

*

७०६५८

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभिांिी पूि)व :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाणे येथील वाघबीळनजीक असलेयाया सरु ज वॉ्रपाकय ने सव्हा क्र. १५६ व
२९१ ्या जममनीवर “अधिसधू चत वन” म्हणन
ू वन ववरागाकडे नों

असतानाही

या जागेवर पॅगोडा, क्रेझी ररव्हर, रगवान शींकराची मोिी मत
ु ी व इतर ककरकोळ
बाींिकामे करुन जममन बळकावन
ू शासनाचे २० को्ी रुपयाींचे आधथयक नक
ु सान
केयायाचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या
खरे आहे काय,
(२)

असयायास,

केयायाबाबत

वन

सुरज

वॉ्र

ववरागाकडून

पाकयने

मागील

या

रम्यान रन शयनास आले आहे , हे

१

काही

हे या्र

जममनीवर

वषायपासन
ू

नो्ीस

अरतक्रमण
पािवन
ू ही

अदयापही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, शासनायया अधिसूधचत वन म्हणन
ू नों

असलेयाया जागेवरील

अरतक्रमण तातडीने रनषकामसत करण्याबाबत मा.न्यायालयाचे स्पष् आ े श
असतानाही वन ववरागाकडून काययवाही करण्यास जाणीवपव
य
ू क
येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

ल
य करण्यात
ु क्ष

(४) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार शासकीय जागेवर रनयमाींचे ायालींघन करुन अरतक्रमण
करणाऱया सुरज वॉ्र पाकयचे व्यवस्थापक व याबाबत जाणीवपूवक
य
करणाऱया सींबींधित वन ववरागातील अधिकारी/कमयचारी याींययाववरुध्
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसयायास,

ववलींबाची

सदयजस्थती काय आहे ?

कारणे

काय

आहे त

व

स रहू

ल
य
ु क्ष

शासनाने

प्रकरणाबाबतची
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श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे नाही.

सुरज वॉ्र पाकयसािी वनहद्दीत सुमारे १ हे . क्षेिात अरतक्रमण केयायाचे

द नाींक ६/०१/२०१० रोजी वनववरागाने केलेयाया सवाक्षणात रन य शनास आयायानींतर
स र अरतक्रमणाकररता सुरज वॉ्र पाकयचे व्यवस्थापक श्री. जयेश मुयछाला
याींचेववरुध्

वनगन्
ु हा क्र. एम-२५/२००९-२०१० नों ववण्यात आला आहे .

(२), (३) व (४) स रचे अरतक्रमण द . १८/२/२०११ व द . ४/३/२०११ रोजी
रनषकामसत करण्यात आले आहे . स र अरतक्रमण रनषकासनासािी झालेला खचय

रयाकम रु.३५५८३/- (रयाकम रुपये पस्तीस हजार पाचशे त्रयाऐींशी माि) सुरज
वॉ्र पाकयकडून वसूल करण्यात आला आहे . तसेच जुलै २०११ ते माहे नोव्हें बर

२०१३ मध्ये सुरज वॉ्र पाकय याींचे खाजगी क्षेिायया व सींजय गाींिी राषरीय
ादयानायया सींयुयात हद्दीवर सलोह काँक्री्ची मरींत बाींिण्यात आली आहे .

वनववरागाने केलेयाया चौकशीत सुरज वॉ्र पाकयसािी अरतक्रमण केयायाचे

आढळून आयायानींतर सरु ज वॉ्र पाकयचे व्यवस्थापक श्री. जयेश मय
ु छाला
याींचेववरुध्

वनगन्
ु हा नों वन
ू त्याींचेववरुध्

न्याय ीं डाधिकारी, प्रथम वगय को्य

क्र.२, िाणे येथे कक्रममनल केस क्र. ३४४/२०११

ाखल करण्यात आली होती.

स रची केस द .१६/७/२०१४ रोजी मा.न्यायालयाव् ारे रनकाली काढणेत आली
असून आरोपीची रन ोष मया
ु तता झाली आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

राज्यातील आददिासी जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्राची झालेली दरु िस्था
(४०)

*

६५०६१

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

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

(१) राज्यातील १६ आद वासी जजया्यातील ४११ प्राथममक आरोग्य केंद्र व २३२२

ापकेंद्र असन
ू यातील बहुतेक आरोग्य केंद्रावर परु े शा सवु विाींचा अराव असन
ू
डॉया्राींना राहण्यासािी योग्य व्यवस्थाही नाही तसेच रुग्णापयांत पोहचण्यास
वाहतूकीची सुवविा नसयायाची बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शयनास आली, हे खरे आहे काय,

47
(२) असयायास, बहुतेक केंद्रामध्ये पावसाळ्यात लागलेली गळती, साप ववींचू याचा
असलेला वावर, वपण्यायया पाण्याची व स्वयछता गह
ृ ाींची यरनय अवस्था असून,
नीं रू बार येथे अयाकलकुवा माींडवा प्राथममक आरोग्य केंद्रावर हीं डयाने न ीवरुन

पाणी आणावे लागते तर, ापकेंद्रावर औषिाींची वाहतक
ू गाढवावरुन करावी लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असयायास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार प्राथममक आरोग्य
केंद्राचा

जाय सुिारण्यायया दृष्ीने शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसयायास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

राज्यातील १६ आद वासी जजयाहयामध्ये ३१५ प्राथममक आरोग्य केंद्रे व

२०७५ ापकेंद्रे काययरत आहे त. ३१५ प्राथममक आरोग्य केंद्राींपैकी २८४ दिकाणी
वैदयकीय अधिकारी रनवासस्थाने व २८७ दिकाणी वाहने ापलब्ि आहे त. जेथे
वाहन ापलब्ि नाही अशा दिकाणी १०८ रुग्णवादहकेची म त घेतली जाते.
(२) हे खरे नाही.

पावसाळयात

थोडयाफार प्रमाणात

रनयोजन ववकास मींडळामाफयत

गळती झायायास सींबधीं ित जजयाहा

रु
ु स्तीचे कामे केली जातात. आरोग्य सींस्थेमध्ये

साप ववींचू याींचा वावर असयायायया घ्ना नगण्य आहे त. ज्या आरोग्य सींस्था
स्वत:यया इमारतीत काययरत आहे त त्यादिकाणी पाणी व स्वयछतागह
ृ ाची सुवविा
आहे .

प्राथममक आरोग्य केंद्र माींडवायया जवळ ववहीर

व हॅण्डपींप असयायाने

त्यादिकाणावरुन पाणी आणले जाते. औषिाची वाहतुक शासकीय वाहनाींमाफयत
केली जाते.

(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

(४) जजयाहा रनयोजन ववकास मींडळ व आद वासी ापयोजनेतींगत
य प्राप्त रनिीमिन
ू
आरोग्य सींस्थाींचा

जाय सि
ु ारण्याचे काम करण्यात येते.

(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील ४०० धरणाांना धोिा ननमावण झाल्याबाबत
(४१)

*

६८०७१

श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी),

प्रा.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्रीमती ननमवला गावित (इगतपरू ी),
श्री.बााासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल
पाटील (धा
ु े ग्रामीण), िॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.अशमत विलासराि दे शमुख
(लातरू शहर), िॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.डि मल्लीिाजन
ूव रे ड्िी (रामटे ि),
श्री.वििास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील (अशलबाग),
श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेि), िॉ.आशशष दे शमुख (िाटोल), श्री.चांद्रिाांत सोनािणे
(चोपिा) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषर अमरयाींत्रिकी सींशोिन (मेरी) सींस्थेने राज्यातील ३ हजार १०२
िरणाींचे सन २०१६ यया मान्सुनपव
ू ी सवाक्षण केले असता राज्यातील सुमारे ४००

िरणे असुरक्षक्षत असून िरणाींयया दिकाणी ककरकोळ ते गींरीर स्वरूपायया
रू
ु स्त्या तातडीने करण्याची आवश्यकता असयायाबाबतचा अहवाल या सींस्थेने

सा र केला असयायाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, या वषी राज्यात चाींगला पाऊस झाला असयायाने िरणे पूणय
क्षमतेने ररली आहे त अशा पररजस्थतीत िरणाींची सुरक्षक्षतता राखण्यायया दृष्ीने
मेरी या सींस्थेने सा र केलेयाया अहवालानुसार या िरणाींची तातडीने
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

रु
ु स्ती

(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

महाराषर अमरयाींत्रिकी सींशोिन (मेरी) या सींस्थेने सन २०१५ यया रनयममत

क्षेिीय मान्सन
ू पूवय व मान्सूनोत्तर अहवालावर आिाररत १३०९ िरणाींचा (वगय-१ व
वगय-२) िरणजस्थती अहवाल शासनास जल
ु ,ै २०१६ मध्ये सा र केला आहे .

सदयजस्थतीत राज्यातील कोणतेही िरण असुरक्षक्षत आहे अशी वस्तजु स्थती नाही.

(२) िरण सुरक्षक्षतता सींघ्नेयया िरणजस्थती अहवालानुसार करावयायया सि
ु ारणा
व

त्यावर

सींरनयींिण

िे वण्याची

जबाब ारी

महासींचालक,

मेरी

याींययावर

सोपववण्यात आलेली आहे . िरणामध्ये रन शयनास आलेयाया ि्
ु ीींयया गाींरीयायनुसार
क्षेिीय स्तरावरुन प्रािान्याने ापाययोजना केली जाते
(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील अांगणिािी सेवििा ि मदतनीस याांच्या विविध मागण्याांबाबत
(४२)

*

६५७६१

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट),

अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे पजश्चम), श्री.विजय िााे (शशिाजीनगर), श्री.अतुल
भातखािर (िाांददिली पूि)व , श्री.िुणाल पाटील (धा
ु े ग्रामीण), श्री.िी.एस.अदहरे

(साक्री), श्री.आशसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), िॉ.सांतोष
टारफे (िामनरु ी), िॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा) :

सन्माननीय मदहला ि बाल

वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात जवळपास २ लाख ७ हजार अींगणवाडी सेववका, ममनी अींगणवाडी

सेववका आखण म तनीस गेयाया अनेक वषायपासन
ू त्याींयया ववववि मागण्याींसािी
सींघषय करीत असयायाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान रन शयनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, अींगणवाडी सेववका, ममनी अींगणवाडी सेववका आखण म तनीस
याींना शासकीय कमयचाऱयाींचा

जाय, मानिनात वाढ व कामगार ववमा योजना

अदयापही ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, महाराषरापेक्षा कमी ात्पन्न व मागास असलेयाया पाँडीचेरी
राज्याने सेववका व म तरनसाींना शासकीय कमयचाऱयाींचा

जाय द ला असून

ताममळनाडू व हरीयाणा या राज्याींमध्ये अींगणवाडी सेववकाींना
मानिन पहाता महाराषरात
ही खरे आहे काय,

े ण्यात येणारे

े ण्यात येणारे मानिन फार कमी प्रमाणात आहे , हे

(४) असयायास, राज्यातील अींगणवाडी सेववका, ममनी अींगणवाडी सेववका आखण
म तनीस याींना शासकीय कमयचाऱयाींचा

जाय

े ऊन त्याींचे मानिन वाढववण्याबाबत

शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असन
ू केंद्र
शासनाने अनुज्ेय केलेले सवय लार अींगणवाडी कमयचाऱयाींना

े ण्यात आलेले

आहे त. तथावप केंद्र शासनाकडून या कमयचाऱयाींना शासकीय कमयचाऱयाींचा
कामगार ववमा योजना हे लार

जाय,

े ण्यात आलेले नसयायामळ
ु े राज्याकडून ते लार

े ण्यात आलेले नाहीत. हे खरे आहे .
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(३) व (४) राज्यातील अींगणवाडी सेववका, ममनी अींगणवाडी सेववका आखण
म तनीस याींयया मानिनात शासनाने द नाींक ०१ एवप्रल, २०१४ पासन
ू अनक्र
ु मे
रु.९५०/-, रु.५५०/- व रु.५००/- इतकी वाढ केलेली असन
ू ते एकूण रु.५०००/-,
रु.३२५०/- व रु.२५००/- इतके करण्यात आलेले आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

राज्यातील नॉनरान्सपलाांट सेंटरची सांख्या िाढविण्याबाबत
(४३)

*

७२१२२

श्री.सुननल शशांदे (िराी) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

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

(१) राज्यात सदयजस्थतीत सम
ु ारे चार हजार रुग्ण ककडनीयया प्रतीक्षेत असन
ू

राज्यातील बहुताींशी रुग्णालयाींकडे ब्रेनडेड झालेयाया रुग्णाींचे अवयव काढून
घेण्याचा परवाना नसयायाने स र परवाना असलेयाया रुग्णालयात सींबधित ब्रेनडेड

झालेयाया रुग्णाला न्यावे लागत असयायाने बहुमया
ु य वेळ वाया जात असयायाची
बाब माहे नोव्हें बर, २०१६ यया पदहयाया आिवडयात रन शयनास आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असयायास, राज्यातील फयात अवयव काढून घेणाऱया रुग्णालयाींची (नॉन
रान्सप्लाीं् सें्रची) सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

महाराषर राज्यात १२३ रान्सप्लाीं् सें्र आहे त. ज्यामध्ये ब्रेनडेड रुग्णाींचे

अवयव काढता येतात. या व्यरतररयात ५४ नॉनरान्सप्लाीं् ऑगयन ररराव्हल सें्र
(NTORC)

म्हणजेच अवयव काढता येतील, अशी रुग्णालये आहे त. राज्यात

सम
ु ारे २०२१ रुग्ण ककडनीयया प्ररतक्षेत आहे त.
(२)

राज्यातील

अवयव

काढून

घेणाऱया

नॉनरान्सप्लाीं्

सें्रची

सींख्या

वाढववण्याकररता सवय जजयाहा शयाय धचककत्सकाींना त्याींयया जजयाहयातील सवय

शासकीय व खाजगी रुग्णालयाींची तपासणी करुन प्रस्ताव सींचालक, आरोग्य सेवा
तथा समुधचत प्राधिकारी याींना सा र करण्यायया सुचना

े ण्यात आयाया आहे त.
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राज्यात नॉन रान्सप्लाीं् सें्रयया नों णीसािी प्राप्त २२६ रुग्णालयायया

अजायपैकी ५४ रुग्णालयाींना नों णी प्रमाणपि

े ण्यात आले असन
ावयररत
ू

रुग्णालयाींयया प्रस्तावात ि्
ु ी असयायाने त्या पुणय करण्यासीं रायत पािपुरावा
करण्यात येत आहे .

(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील भोमिी फाटा, मौजे बातिली ते धचपाटा या
रस्त्याची झालेली दरु िस्था

(४४)

*

७०९७९

श्री.सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सींपूणय

ापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील रोमडी फा्ा, मौजे बातवली ते धचपा्ा या
रस्त्याची

अरतपजयन्यवषृ ्ीमळ
ु े

अत्यींत

खराब

अवस्था

झाली

असून

तालुयायाला जोडणारा हा महत्वाचा रस्ता असयायाने ग्रामस्थ व पयय्काींची गैरसोय
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, सम
ु ारे १२.६० कक.मी. चा हा रस्ता अत्यींत महत्वाचा असन
ू ही
मागील

ोन वषायत रस्ते व पूल,

रु
य अत्ययाप
ु स्ती व परीरक्षण या काययक्रमातींगत

रनिी जजयाहा पररष े ला ापलब्ि करुन

रु
ु स्ती झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, जजया्याला रस्ते
लक्षात

घेता

या

रस्त्याला

लोकप्ररतरनिीींनी मागील

े ण्यात आयायाने या रस्त्याची सींपूणय

रु
ु स्तीसािी ापलब्ि असलेयाया रनिीचे वा्प

ममळणारा

रनिी

अत्ययाप

असयायाने

स्थारनक

ोन वषायपासन
ू पािपूरावा करुनही जजयाहा वावषयक योजना

आराखडयामध्ये सींपूणय रस्त्यायया

रु
ु स्तीचा समावेश अदयाप करण्यात आला

(४)

मजबत
ु ीकरण,

नाही, हे ही खरे आहे काय,
असयायास,

या

रस्त्यायया

खडीकरण

करण्याबाबत शासन तात्काळ काययवाही करणार आहे काय

व

डाींबरीकरण

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) अींशत: खरे आहे . एकूण १२.६०० कक.मी. लाींबीपैकी
७.६०० कक.मी.पषृ िराग खराब असयायाने वाहतक
ु ीस गैरसोय होत आहे .
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(२) सींपण
ू य राज्यामध्ये जजयाहा पररष ाींयया अखत्याररतील ग्रामीण मागय व इतर

जजयाहा मागय रस्त्याींची सन २००१-२०२१ रस्ते ववकास योजनेनुसार एकूण लाींबी
२३६८९०.०४ कक.मी. इतकी असून अजस्तत्वातील लाींबी २०३९९७.०० कक.मी. इतकी
आहे .

स र रस्त्याींयया

रु
ु स्तीसािी शासनाकडे ापलब्ि असलेयाया रनिीचे वा्प

रस्त्याींयया लाींबीयया व मानव ववकास रन ा शकायया प्रमाणात करण्यात येते.
त्यानुसार

रत्नाधगरी

जजयाहा पररष े अींतगयत ग्रामीण मागय व इतर जजयाहा मागय

रस्त्याींची एकूण लाींबी ८०८५.३५

कक.मी. इतकी असन
अजस्तत्वातील लाींबी
ू

६४४१.११ कक.मी इतकी आहे . रत्नाधगरी जजयाहा पररष े स सन २०१२-१३ ते २०१६१७ या कालाविीत रस्ते, पुल

रु
ु स्ती व परररक्षण या काययक्रमाींतगयत रु.३८९६.९२

लक्ष, तेरावा ववत्त आयोगाअींतगयत रु.७२८.५१ लक्ष तर पुरहानी काययक्रमाींतगयत
रु.१७००.६३ लक्ष असा एकूण रु.६३२६.०६ लक्ष रनिी ापलब्ि करुन
आहे .

(३) व (४) सन २०१५-१६ मध्ये या रस्त्यावर रस्ते ववशेष

े ण्यात आला

रु
ु स्ती काययक्रम ग्-ब

अींतगयत ३/३०० ते ६/८०० कक.मी. मध्ये नवीन डाींबरीकरणाचे काम मींजुर आहे .

सन २०१६-१७ अींतगयत जजयाहा वावषयक योजना आराखडा तयार करण्यात

येत असन
ू या आराखडयामध्ये रस्त्यायया खराब झालेयाया सींपूणय लाींबीमध्ये
रु
ु स्तीचे काम प्रस्ताववत करण्याचे जजयाहा पररष े चे रनयोजन आहे .

(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पुणे-मुांबई द्रत
ु गती ि मुांबई-गोिा महामागाविर िैद्यिीय
महाविद्यालय ि रामा सेंटर उभारण्याबाबत

(४५)

*

६६१६२

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजतें द्र आव्हाि (मुांरा ा िािा),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
ु
सत्तार (शसल्लोि), श्री.सनु नल शशांदे (िराी) :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

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

(१) पुणे-मुींबई द्रत
ु गती मागायवर सहा वषायत ५०० नागररकाींचा तर मुींबई-गोवा
महामागायवर २५६ व्ययातीींना वेळीच ापचार न ममळायायामुळे त्याींचा मत्ृ यु
झायायाचे रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, स र

ोन्ही महामागायवर अपघात झायायास जखमीना तातडीने

ापचार ममळावेत यासािी या मागायवर मेडडकल महाववदयालय व रामा सें्र
ारारण्यात यावे म्हणन
ू प्रवाशाींकडून सातत्याने मागणी होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असयायास, पुणे-मुींबई द्रत
ु गती व मुींबई-गोवा महामागायवर योग्य दिकाणी
मेडडकल महाववदयालय व रामा सें्र ारारण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) पोलीस ववरागायया मादहतीनस
ु ार मुींबई पुणे द्रत
ु गती
महामागायवर सन २०१०-२०१६ या कालाविीत एकूण ४६३४ अपघात झाले असन
ू
त्यात एकूण १३२३ व्ययाती मत्ृ यम
ु ुखी पडयाया आहे त.

तसेच मब
ींु ई-गोवा महामागायवरील सन २०११-१२ ते ऑया्ोबर-२०१६ या

कालाविीत ापजजयाहा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालयात

ाखल झालेयाया १०५०८

अपघातग्रस्त व्ययातीींपैकी १९६८ व्ययाती मत्ृ यू पावलेयाया आहे त. परीं तु पुणे मुींबई-

द्रत
ु गती मागायवर सहा वषायत ५०० नागररकाींना तसेच मुींबई-गोवा महामागायवर २५६
व्ययातीींना वेळीच ापचार न ममळायायामळ
ु े त्याींचा मत्ृ यू झाला
ापलब्ि नाही.

अशी आकडेवारी

(२) स र महामागायवर रॉमा सें्र ारारण्याची मागणी होत आहे ही बाब खरी
आहे . तथावप, मेडीकल महाववदयालय

ारारण्याची मागणी अथवा प्रस्ताव

वैदयकीय मशक्षण ववरागाकडे प्राप्त झालेला नाही.

(३) पुणे-मुींबई द्रत
ु गती मागायवर होणा-या अपघाताींचा ववचार करुन महाराषर राज्य

रस्ते ववकास महामींडळाकडून स र रस्त्यावर रामा केअर यरु न् व गरजेनस
ु ार
हवाई रुग्णवादहका सवु विा ापलब्ि करुन

े ण्याची काययवाही सुरु आहे .ओझडा येथे

ादयोजकामाफयत खाजगी जागेवर रॉमा केअर यरु न् व हे मलपो्य ारारण्यात आले
आहे . स र महामागायवर सींक्काळी म त करण्यासािी ्ोल फ्री

रु ध्वनी सेवा

क्र.९८२२४९८२२४, वैदयकीय म त,१०८ क्रमाींकाची रुग्णवादहका ापलब्ि करुन
े ण्यात आली आहे . तसेच खालापरू ्ोलनाका,

स्तरु ी, कुसगाव येथील कॉल

सें्र, तळे गाींव ्ोलनाका या चार दिकाणी रुग्णवादहका सज्ज िे वण्यात आयाया

आहे त. तसेच Quick Response Vehicle तीन दिकाणी ापलब्ि असन
ू
अपघातायया वेळेस त्याींयया सेवा ापलब्ि करुन

े ण्यात येतात. िाणे , रायगड व
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पालघर जजयाहयातील सवय आरोग्य सींस्थाींमध्ये १०८ क्रमाींकायया एकूण ९२
रुग्णवादहका वैदयकीय पथकासह, जीवरक्षक औषिसामुग्री व सुवविासह काययरत
असून, त्याींययादवारे अपघात तसेच अत्यावश्यक वेळी आरोग्य सेवा पुरववण्यात
येतात.

मब
ींु ई गोवा महामागायवर ग्रामीण रुग्णालय पनवेल, महाड, पोला पूर,

ापजजयाहा रुग्णालय पेण, माणगाींव तसेच रॉमा केअर यरु न् महाड येथे

कायायजन्वत आहे त. या रुग्णालयाींमिून अपघाती रुग्णाींना तातडीने रुग्णसेवा
पुरववयाया जात आहे त. अपघाती रुग्णाींना तातडीने सेवा ापलब्ि होण्यासािी
रायगड जजयाहयातील वडखळ नाका येथे नव्याने ग्रामीण रुग्णालय व रॉमा केअर

युरन् स्थापनेस मान्यता द लेली आहे . केंद्र शासनायया सुवणय चतुषकोण
योजनेअींतगयत पुणे व कोयाहापूर येथे रॉमा केअर सें्र ची ारारणी करण्यात
आली आहे . जजयाहा शासकीय रुग्णालय,आरोस येथे वैदयकीय मशक्षण ववरागायया
अधिपत्याखालील

शासकीय

वैदयकीय

महाववदयालय

करण्याबाबतची शयायता पडताळण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

व

रुग्णालय

रनमायण

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

अहमदनगर जजल्हयात आठ मदहन्याांत २१ त्रबबटयाांचा झालेला मत्ृ यू
(४६)

*

६६९६९

श्री.विजय औटी (पारनेर) :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहम नगर जजयाहयात आि मदहन्याींत २१ त्रबब्याींचा मत्ृ यू झायायाची
मादहती द नाींक १३ सप््ें बर, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास रन शयनास आली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे
त्रबबट्याींची मत्ृ यु होण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असयायास,

त्रबबट्याींयया

सरु क्षेयया

ापाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,

दृष्ीने

(४) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

काय व त्यानुसार

शासनाने

कोणती

प्ररावी
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श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) अहम नगर जजया्यामध्ये माहे जानेवारी,
२०१६ ते सप््ें बर, २०१६ अखेर या कालाविीत नैसधगयकररत्या-१२, ववहीरीत पडुन-

७, अपघाताने-५ व आपसातील झुींजीने-६ अशा प्रकारे एकूण ३० त्रबबट्याींचा मत्ृ यू
झाला आहे .
(३)

त्रबबट्याींयया

सुरक्षेयया

दृष्ीने

ापाययोजना करण्यात आयाया आहे त.

अहम नगर

जजया्यात

खालीलप्रमाणे

• वन्यप्राण्याींना वनक्षेिात वपण्याचे पाणी ापलब्ि होण्यायया दृष्ीने राज्य

योजना, जजयाहा योजना आद वासी / सवयसािारण व इतर योजनाींतगयत
ापलब्ि रनिीयया अनष
ु ींगाने वनतळे / वनबींिारे / मसमें् बींिारे / पाणविे
इत्या ी बाींिकामे करण्यात आली आहे त.

• त्रबबट्याींचा मत्ृ यू रस्ते अपघातात होऊ नये म्हणन
ू रस्त्यायया बाजूला व
वळणावर साविानतेचे फ्लेयास बोडय लावण्यात आलेले आहे त.

• त्रबब् प्रवण क्षेिातील गावात घडीपिीका वा्प करुन पोस््सय सावयजरनक
दिकाणी लावण्यात आलेले आहे त.

• अहम नगर व सींगमनरे ववरागाींमध्ये प्रत्येकी २ रे स्यायु पथके रनमायण
करण्यात आलेले असन
ू पथकातील कमयचाऱयाींना ववशेष प्रमशक्षण
आलेले आहे . स र पथकातील स स्याींना वन्यप्राण्याींस बेशुध्

े ण्यात

करण्याकररता

ववशेष रॅ न्यायल
ु ायखझींग गन तसेच वन्यप्राण्याींची ओळख प्ववण्याकररता
कॅमेरा रॅ प इत्या ी सादहत्य ापलब्ि करुन

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

े ण्यात आलेले आहे .

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

पुणे शहरात बहुताांश टे िड्या सुरक्षा व्यिस्थेअभािी असुरक्षक्षत असल्याबाबत
(४७)

*

७१०५७

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :

सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े शहरात बहुताींश ्े कडया सरु क्षा व्यवस्थेअरावी असरु क्षक्षत असयायाने
वनाींची सुरक्षा िोयायात आली असन
ू मुख्यत: हनुमान ्े कडी, वेताळ ्े कडी व
फग्यस
ुय न ्े कडी पररसरातील चीं नायया चोरीसह आयुवाद क वनसींप ा नष्

करण्याचे प्रकार वाढत असयायाचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या रम्यान
रन शयनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असयायास, पण
ु े शहरातील ्े कडयाींयया सरु क्षायया दृष्ीने शासनाने कोणत्या
आवश्यक त्या ापाययोजना केयाया व करण्यात येत आहे त,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.

(२) पुणे शहरातील राखीव वनक्षेि असलेयाया ्े कडयाींयया सुरक्षेयया दृष्ीने
शासनाने स र ्े कडयाींयया सरोवताली सींरक्षणासािी सीमा मरींत बाींिण्याचे काम

्प्या्प्याने हाती घेतले आहे . स र सीमा मरींतीचे २०२९७ र.मी. काम आतापयांत

पण
ु य झाले आहे . पण
ु े शहरात नागरी सींयया
ु त वन व्यवस्थापन सममत्या स्थापन
करण्यात आयाया असुन त्याींयया सहकायायने स रयया ्े कडयाचे सींरक्षण केले जात
आहे .

तसेच पुणे शहरात वनक्षेि असलेयाया ्े कडयाींवर ्प्या्प्याने वन ा यान

तयार करण्याची योजना सुध् ा वनववरागाने हाती घेतली आहे .
(३) ववलींबाचा प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

पण
ु े जजल्हयात धचिनगनु नया आजारािरील हायड्रोजक्सक्लोरोजक्िन औषधाांचा
शासिीय रुग्णालयाांत तुटििा असल्याबाबत

(४८)

*

६७३२२

श्री.शभमराि

तापिीर

(खिििासला) :

सन्माननीय

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

पण
ु े

जजयाहयात

हायड्रोजयासयालोरोजयावन

धचकनगरु नयामळ
ु े

औषिाींचा

शासकीय

होणाऱया

रुग्णालयाींत

राज्यस्तरीय ताींत्रिक सममतीयया बैिकीत माहे
त्या रम्यान रन शयनास आले, हे खरे आहे काय,

अस्य

ऑया्ोंबर

साींिे ख
ु ीवरील

त्
ु वडा

असयायाचे

२०१६ मध्ये

वा

(२) असयायास, शासकीय रुग्णालयाींत हायड्रोजयासयालोरोजयावन औषिाींचा पुरविा
करण्याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.
धचकनगन्
ु या

आजारावरील

साींिे ख
ु ीसािी

हायड्रोजयासयालोरोजयावन

यालोरोजयावन फॉस्फे् या औषिाींचा वापर केला जातो.
फॉस्फे् हे औषि

अथवा

तथावप, यालोरोजयावन

राज्यस्तरावर रनयममत स्वरुपात खरे ी केले जात असन
ू

राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींमध्ये स र औषि पुरेशा प्रमाणात ापलब्ि आहे .
(३) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

महाराष्ट्र राज्य एड्स ननयांत्रण िायवक्रमाांतगवत िायवरत िमवचाऱयाांना
सेिेत सामािून घेण्याबाबत

(४९)

*

६५९८७

श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील (अशलबाग) :

सन्माननीय

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

महाराषर राज्य एडस रनयींिण सींस्था, वडाळा, मुींबइय अींतगयत राज्यात सुमारे

२ हजार २८० कमयचारी काययरत असन
ू रायगड जजयाहयात जजयाहा रूग्णालय,

ापजजयाहा रूग्णालय व ग्रामीण रूग्णालयामध्ये सम
ु ारे ५५ कमयचारी काययरत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, एडस (एच.आय.व्ही.) हा रोग बरा होण्यासािी कोणतेही प्ररावी
औषि अथवा लस ापलब्ि नसतानाही स र कमयचारी डापकू, आयसी्ीसी,

एस्ीआय, एआर्ी व रयातपेढी ववरागात गेली १५ वषा कमी वेतनावर काम
करत आहे त, हे ही खरे आहे काय

(३) असयायास, एडस असलेयाया रूग्णावर ापचार करताना त्या आजाराची लागण
अथवा इजा झायायास या कमयचाऱयाींना कोणतेही ववमा सींरक्षण नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असयायास, स र कमयचाऱयाींना कायम सेवेत सामावन
ू घेण्यासािीचा प्रस्ताव
सामान्य प्रशासन ववरागाकडे सा र केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, स र कमयचाऱयाींना कायमस्वरूपी सेवेत सामावन
घेण्यासािी
ू
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .
नॅको, नवी द याली

याींयया मागय शयक सूचनेनुसार महाराषर राज्य एडस

रनयींिण सींस्थेअत
ीं गयत सध्या काययरत २२८० कमयचाऱयाींपक
ै ी २२७४ कमयचाऱयाींची
रनयुयाती कींिा्ी पद्धतीने करण्यात आली आहे . तसेच रायगड जजया्यात जजयाहा
रूग्णालय, ाप जजयाहा रूग्णालय व ग्रामीण रूग्णालयामध्ये
काययरत आहे त.

सुमारे ५५

कमयचारी

(२) नॅको, नवी द याली या मशखर सींस्थेकडून १०० ्याके केंद्र पुरस्कृत राषरीय
एडस रनयींिण काययक्रम राबववण्याकरीता वावषयक कृती आराखडयान्वये

रवषी

अनु ान महाराषर राज्य एडस रनयींिण सींस्थेस ववतरीत करण्यात येते. स र
अनु ानातून नॅको ने रनजश्चत केयायानुसार मामसक एकत्रित पाररश्राममक अ ा
करण्यात येते.

(३) हे खरे आहे .
(४) हे खरे आहे .

(५) महाराषर राज्य एडस रनयींिण सींस्थेंतगयत काययरत असलेयाया कींिा्ी

कमयचाऱयाींना शासन सेवेत कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन
ववरागाकडे

सा र

करण्यात

आला

होता.

सामान्य

प्रशासन

ववरागायया

द .२५.०८.२००५ यया पररपिकान्वये शासन सेवेतील सवय प ाींवरील रनयुयात्या
ववदहत मागायने/ माध्यमामाफयत कराव्यात असे शासनाचे रन े श आहे त. तदनस
ु ार
महाराषर राज्य एडस रनयींिण कमयचारी सींघ्ना व महाराषर राज्य

राजपत्रित

वैदयकीय अधिकारी ग् अ सींघ्ना याींना द .२१.११.२०१५ रोजीयया शासन
पिादवारे कळववण्यात आले आहे .
(६) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

राज्यातील िुपोवषत बालिाांच्या सांख्येत िाढ झाल्याबाबत
(५०)

*

६५१०१

श्री.अशमत विलासराि दे शमुख (लातरू शहर), श्री.मांगलप्रभात

लोढा (मलबार दहल), श्री.जजतेंद्र आव्हाि (मरा 
ांु ा िािा), अॅि.आशशष शेलार (िाांद्रे
पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेािर (ठाणे), श्रीमती मननषा
चौधरी (ददहसर), अॅि.पराग अािणी (विलेपाले), श्री.अबू आजमी (मानखद
ू व

शशिाजीनगर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.उल्हास पाटील (शशरोा), श्री.किसन
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िथोरे (मरु बाि), श्री.पाांिुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.नरें द्र पिार (िल्याण पजश्चम),
श्री.िैभि वपचि (अिोले), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), प्रा.िषाव

गायििाि (धारािी), श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), अॅि.यशोमती ठािूर
(नतिसा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण),

श्री.िी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अस्लम शेख (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे
(िामनरु ी), श्री.बााासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धा
ु े ग्रामीण),
श्रीमती ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.विजय ििेट्टीिार (रा म्हपूरी), श्री.िालीदास
िोाां बिर (ििााा), श्री.सांग्राम थोपटे

(भोर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाि),

श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.सुरेश लाि (िजवत), श्री.मिरां द जाधि-पाटील
(िाई), श्री.विरें द्र जगताप (धामणगाि रे ल्िे), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्रीमती
ददवपिा

(बोईसर),

चव्हाण

(बागलाण),

श्री.नारायण

पाटील

श्री.सदा

सरिणिर

(िरमााा),

(मादहम),

श्री.जयप्रिाश

श्री.विलास

मद
ांु िा

तरे

(बसमत),

श्री.शामराि ऊफव बााासाहे ब पाटील (िराि उत्तर), श्री.सनु नल शशांदे (िराी),
श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमानेर), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण पूि)व , श्री.दहतेंद्र
ठािूर

(िसई),

श्री.प्रशाांत

बांब

(गांगापूर),

श्री.समीर

िुणािार

(दहांगणघाट),

श्री.विजय िााे (शशिाजीनगर), श्री.अतुल भातखािर (िाांददिली पूि)व , श्री.विजय
औटी (पारनेर), श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर),

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.हनम
ां िोास (मााशशरस), श्री.राहुल जगताप
ु त
(श्रीगोंदा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ददलीप िासे-पाटील (आांबेगाि),

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे िााली), श्री.हररष वपांपाे (मनु तवजापूर), श्री.िैभि नाईि
(िुिाा), श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण) :

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

रायगड, रत्नाधगरी,

ववशेषत:

पालघर,

अहम नगर,

सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री

मुींबई,

िळ
ु े,

पुणे,

नीं रू बार,
चींद्रपूर,

जळगाव,

गडधचरोली,

नामशक,
नागपूर,

अमरावती व नाीं े ड इत्या ी जजयाहयात कुपोवषत बालकाींयया सींख्येत मोिया
प्रमाणात वाढ झायायाचे नक
ु तेच माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्या

रम्यान

रन शयनास आले असून, पालघर जजयाहयातील मोखाडा, जव्हार, ववक्रमगड आखण
वाडा या तालया
आजममतीस अवघ्या पाच
ु यात माहे एवप्रल, २०१६ पासन
ू

मदहन्यायया कालाविीत सुमारे ६०० बालकाींचा कुपोषणामुळे मत्ृ यू झायायाचेही
रन शयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच कुपोषणामळ
ु े ५०० ते ६०० मल
ु ाींचा बळी गेयायाने सवोयच न्यायालयाने
याबाबत शासनाची अनास्था व रनजषक्रयतेबाबत कडक शब् ात ताशेरे ओढले

असयायाची बाब माहे ऑया्ोबर, २०१६ यया पदहयाया सप्ताहात रन शयनास आली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, कुपोवषत बालकाींयया सींख्येत वाढ होत असतानाही एकाजत्मक
बालववकास योजनेयया अीं ाजपिकात कपात करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असयायास, ायात प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५)

असयायास,

चौकशीचे

रनषकषय

काय

आहे त

त्यानुसार

चौकशीत

ोषी

आढळलेयाया व्ययातीींवर कारवाई करण्याबाबत व कुपोषणाला आळा घालण्यायया
दृष्ीने शासनाने कोणत्या तातडीयया ापाययोजना केयाया आहे त वा करण्यात येत
आहे त ?

श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) होय अशींत: खरे आहे .

माहे सप््ें बर, २०१५ व माहे सप््ें बर, २०१६ या कालाविीतील स र

जजया्याींची कुपोषणाबाबतची श्रेणीरनहाय मादहतीचा तपमशल पाहता मागील
वषीयया तुलनेत ्या वषी कुपोषणाचे प्रमाणात घ् झालेली आहे . पालघर,

नीं रु बार, जळगाींव, रायगड, गडधचरोली, नागपूर, अमरावती, नाीं े ड व मब
ुीं ई शहर
इत्या ी जजया्यात मागील वषीयया तल
ु नेत सप््ें बर, २०१६ मध्ये थोडया प्रमाणात
वाढ झालेली आहे .

पावसामुळे ा रवणाऱया ववववि आजाराींमळ
ु े (ा ा.डायररया,

कॉलरा, न्युमोरनया इ.) कुपोषणाचे प्रमाण थोडयाफार प्रमाणात या कालाविीत
वाढते.

माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ पयांत पालघर जजया्यातील मोखाडा,

जव्हार, ववक्रमगड आखण वाडा या तालया
ु यात ० ते ६ वषय वयायया बालकाींचे १४७
बालमत्ृ यू झालेले आहे त. स र बालमत्ृ यू हे कुपोषणामळ
ु े झालेले नसन
ू ववववि
आजार / कारणाींमळ
ु े झालेले आहे .)
(२) होय.

(३) ापलब्ि सािनसींपत्तीचा ववचार करुन रनिी वेळोवेळी ापलब्ि करुन
येतो.

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही.

े ण्यात
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(५) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगयत अींगणवाडीतील ६ मदहने ते ३ वषय
वयोग्ातील बालके, गरयवती, जस्िया व स्तन ा माता, तीव्र कमी वजनाची

बालके, तसेच ककशोरवयीन मुली याींना घरपोच आहार (THR) व ३ वषय ते ६ वषय
वयोग्ातील लाराथी याींना गरम ताजा आहाराचा पुरविा स्थारनक स्वयींसहाय्यता
मदहला बचतग्/मदहला मींडळ, तसेच मदहला सींस्था याींचेमाफयत करण्यात येत
आहे .

स र योजनेंतगयत सवयसािारण श्रेणीतील बालकाींना

आखण १२ ते १५ ग्रॅम प्रधथने असलेला आहार
कमी

आहार

े ण्यात येतो.

ररोज ५०० ाषमाींक
त्याचप्रमाणे तीव्र

वजनायया बालकाींना ८०० ाषमाींक आखण २० ते २५ ग्रॅम प्रधथने असलेला

े ण्यात येतो व नवसींजीवन क्षेिातील बालकाींना प्ररत द न ९५० कॅलरी व

२३ ते २८ ग्रॅम असलेला आहार पुरववण्यात येतो.

याप्रमाणे अींगणवाडीतील

लारा्याांना पोषण आहारातन
ू आवश्यक ते प्रधथने व कॅलरीज

े ण्यात येत आहे त.

तसेच एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे बळक्ीकरण व पन
ु रय चना या

योजनेंतगयत २० जजया्यातील ग्रामीण / आद वासी व नागरी प्रकयापातील
अींगणवाडी केंद्रातील लारा्याांना अींडी, केळी पुरविा करण्यात आलेला आहे .
-----------------

राज्यातील मोठ्या धरणातन
ू गाा शमश्रीत रे ती िाढण्याबाबत
(५१)

*

६७७७०

श्री.एिनाथराि

खिसे

(मुक्ताईनगर) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मोठ्या िरणातन
ू गाळ ममश्रीत रे ती काढण्याबाबतचा प्रलींत्रबत
असलेला रनणयय घेण्यास शासनाकडून ववलींब होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असयायास, ायात प्रकरणी रनणयय न झायायामुळे राज्याचा मोठ्या प्रमाणात
महसूल बुडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असयायास, या प्रकरणी तातडीने रनणयय घेण्याबाबत लोकप्ररतरनिी याींनी

मा.जलसींप ा मींिी/मा.महसल
ू मींिी याींययाकडे माहे सप््ें बर–ऑया्ोबर, २०१६ मध्ये
वा त्या रम्यान पिादवारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असयायास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीयया

अनष
ु ींगाने शासनाने तातडीने रनणयय घेण्यायया दृष्ीने कोणती काययवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.

(२) नाही, प्रचलीत पध् तीने काययवाही चालू आहे .
(३) नाही.

(४) प्रश्न ाद्ावत नाही. सुिारीत िोरण करण्याची काययवाही प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न ाद्ावत नाही.

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

महानगरपाशलिेचे मुख्य उत्पन्न असलेले जिात िर ि एलबीटी रद्द
झाल्याने वििास िामाांिर झालेला पररणाम

(५२)

*

६५०६२

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

(रा म्हपरू ी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोि), श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण (िराि दक्षक्षण),
श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाि
पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िामनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुाे ग्रामीण), श्रीमती

ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.नारायण पाटील (िरमााा), श्री.नसीम खान
(चाांददिली) :

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने “वस्तु आखण सेवा कर” (जीएस्ी) वविेयक वविानसरेत

मींजूर केयायानींतर केंद्र शासनाने द नाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोजी जारी केलेयाया
अधिसूचनेमिील कलम १७ मिील तरतु ीनुसार मुींबई महानगरपामलकेचा जकात

तसेच अन्य महानगरपामलकाींना ५० को्ीपेक्षा जास्त ालाढालीवर स्थारनक सींस्था
कर (एलबी्ी) इींिन आखण मदय सोडून अन्य वस्तव
ूीं र ात्पा न शया
ु क वसूलीचा
अधिकार नसयायाने महानगरपामलका व नगरपामलकाींचे महसल
ू ाचे मख्
ु य स्िोत बीं
झायायाने महानगरपामलका व नगरपामलकाींची ववकासकामे बीं
खरे आहे काय,

(२) असयायास,

झाली आहे त, हे

े शातील पेरोमलयम आखण मदय वगळता इतर ात्पा नावरील

अबकारी करही पामलकाींना गोळा करता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असयायास, ापरोयात अधिसूचनेतील तरतू ीनुसार मुींबई महानगरपामलकेने

द नाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोजीनींतर जमा केलेला जकात कर तसेच राज्यातील
इतर महानगरपामलकाींनी जमा केलेला एलबी्ी कर परत करण्यात आला आहे
काय,

(४) असयायास, जकात कर व एलबी्ी रद्द केयायामळ
ु े महानगरपामलकेला जकात
करातून ममळणारे ात्पन्न बीं

होणार आहे त्यामळ
ु े आधथयक बाबीवर पररणाम

होवून ववकास कामाींवर त्याचा पररणाम होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असयायास, जकात कर व एलबी्ी रद्द झायायाने राज्याला होणारे आधथयक
नुकसान ्ाळण्यासािी व राज्याला जीएस्ीमध्ये योग्य वा्ा ममळवून
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ?

े ण्यासािी

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीिार : (१) नाही. सींवविान (१०१ सींशोिन) कायदयायया कलम
१९

अन्वये

अजस्तत्वातयाया

कर

कायदयातील

तरतू ी,

सींवविान

सींशोिन

कायदयाशी सुसींगत नसतील तर त्या तरतू ी जोपयांत राज्यववधिमींडळ रनरमसत
करीत नाही वा एक वषाय पयांत म्हणजेच १५ सप््ें बर २०१७,

यातील जे अगो र

घडेल तोपयांत लागू राहतील. जकात व स्थारनक सींस्था कराचे प्रावविान रनरमसत
झाले नसयायाने महानगरपामलका हद्दीत आयात होणाऱया वस्तूींवर द नाींक १६
सप््ें बर,

२०१६

नींतरही

मुींबई

महानगरपामलका

महानगरपमलका एलबी्ी गोळा करु शकते.

जकात

तसेच

अन्य

(२) नाही. सींवविानातील प्रावविानानस
ु ार मदय वगळता ात्पा नावरील अबकारी

कर गोळा करण्याचा अधिकार केंद्र शासनास आहे , राज्यशासन व पामलकाींना
नाही.

(३) नाही.

(४) नाही. सींवविान (१०१ सींशोिन) कायदयायया कलम १८ नुसार वस्तू व सेवा

करायया अवलींबनानींतर पाच वषा, राज्यायया तसेच महानगरपामलकाींयया अपेक्षीत

कर वसूलीत कमतरता आयायास केंद्रशासनामाफयत ररपाई होणार आहे . नुकसान
ररपाई प्राप्त होणार असयायामुळे महानगर पामलकाींयया आधथयक बाबीींवर त्याचा
पररणाम होणार नाही.
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(५) केंद्रशासनामाफयत वस्तू व सेवा करायया अवलींबनानींतर राज्याींना दयावयायया
नुकसान ररपाई बाबतचा काय ा सींस े मध्ये माींडण्यात येणार आहे . त्या
कायदया

मिील

प्रावविानावर

राज्यास

जीएस्ी

अींतगयत

ममळण्याकररता केंद्रशासनास राज्याने सच
ू ना सा र केयाया आहे त.

योग्य

ररपाई

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

राज्यातील मदहला ि बाल वििास विभागाच्या
ननधीत िपात िरण्यात आल्याबाबत

(५३)

*

६५०६६

(रा म्हपूरी),

श्री.राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििेट्टीिार

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(शसल्लोि),

श्री.सांजय

पोतनीस

(िशलना) : सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

मदहला

व

बाल

ववकास

ववरागाने

सन

२०१६-१७

वषायकररता

बाल

कयायाणासािी वावषयक ८० को्ी रनिीची आवश्यकता असताना अवघे २६ को्ी
रनिीची तरतू

केली व त्यातन
ू ही २० ्याके कपात करुन २१ को्ीचा रनिी

मदहला व बाल कयायाण आयुयाताींयया सींगणक प्रणालीवर (बीडीएस) ापलब्ि
असन
ू ही माहे ऑगस््, २०१६ अखेरपयांत तो खचय करण्यात आलेला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असयायास, मदहला व बालकयायाण ववरागायया या गैरप्रकारामळ
ु े पुरेसा सकस
आहार राज्यातील मुलाींना ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असयायास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असयायास, त्यानस
ु ार मदहला व बाल ववकास ववरागास परु े सा रनिी ापलब्ि
करुन

े ण्यासािी शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसयायास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

65

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) सन २०१६-१७ कररता मदहला व बाल ववकास ववरागास
ापलब्ि झालेयाया रनयतव्ययायया प्रमाणात राज्यातील बालगह
ृ ाींयया सहाय्यक
अनु ानापो्ी रनिी अथयसींकजयापत केला आहे . ववत्त ववरागाने अथयसींकजयापत
रनिीयया ८० ्याकेयया प्रमाणात रनिी ववतरीत केयायानुसार रू.२०.९७ को्ी

इतका रनिी मदहला व बाल ववकास आयया
ु तालय याींना ापलब्ि करून द लेला
आहे .

(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न ाद्ावत नाही.
-----------------

विधान भिन :
नागपूर.

िॉ. अनांत िासे
प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा

________________________________________________________
मुद्रणपव
ू य सवय प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयायया सींगणक यींिणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, नागपूर.

