अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पांढरपरू (जि.सोलापरू ) येथील रुग्णालयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१)

१६५५८ (१४-०८-२०१५).

(पांढरपूर) :

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.भारत भालिे

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपूर (जि.सोलापूर) येथील शासकीय रुग्णालयात वारीं वार समाजकीं्काच्या त्रासामुळे १२

डॉक््राींनी सामद
ु ाययक राजीनामे ददले असन
ू त्यापैकी ७ डॉक््र पन्
ु हा सेवेत रुजू झाले असन
ू
परीं तु ५ डॉक््र रुजू न झाल्यामळ
ु े प्रसुतीववभाग बींद असल्याचे माहे जून, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षकाींसह काही महत्त्वाची पदे

ररक्त

असल्याने रुग्णालयातील अत्यािुयनक उपकरणे ववनावापर पडून आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रश्न (१) नस
ु ार येथील प्रसूतीगह
ृ ाला डॉक््र दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. वैद्यकीय अधिकारी ग्-अ सींवगाशतील
४ व १ वैद्यकीय अधिक्षक याींनी राजीनामे ददले आहे त ही बाब खरी आहे . तथावप,
रुग्णालयातील प्रसुतीववभाग सुरु होता. माहे मे ते जून मदहनयामध्ये एकूण २१२ प्रसुती
करण्यात आलेलया आहे त.

(२) रुग्णालयातील कोणतेही अत्यािुयनक उपकरण ववनावापर पडलेले नाही ते सध्या सुस्थथतीत
वापरात असन
ू त्यामळ
ु े रुगणाींची गैरसोय होत नाही.

(३) उक्त प्रश्न भाग-१ च्या अनष
ं ाने ४ थत्रीरोग तज्ाींची यनयुक्ती केलेली आहे .
ु ग
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २५५ (2)
रािापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या िुन्या इमारतीची िागा वापरववना पडून अस्याबाबत.
(२)

१९५८८ (१४-०८-२०१५).

श्री.रािन साळवी (रािापूर) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) उत्पन्नाचे मयाशददत थत्रोत असलेल्या राजापूर येथील ्ामीण रुग्णालयाच्या जुन्या

इमारतीची जागा वापराववना पडून असल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये यनदशशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जुन्या इमारतीत मोका् जनावरे , भ्क्या कुत्रयाींचे वथतीथथान झाले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर इमारत नगरपाललकेला हथताींतररत करण्याबाबत थथायनक लोकप्रयतयनिीींनी
सींबींधिताकडे वारीं वार पत्रव्यवहार करुनही अद्यापी कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४)

असल्यास,

सदर

्ामीण

रुग्णालयाची

जुनी

इमारत

नगरपाललकेला

हथताींतररत

करण्याबाबत ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) राजापरू (स्ज.रत्नाधगरी) येथील ्ामीण रुगणालयाच्या
जुन्या इमारतीची जागा वापराववना पडून असल्याची बाब खरी आहे . तथावप, त्यादिकाणी
मोका् जनावरे , भ्क्या कुत्रयाींचे वथतीथथान झाले ही बाब खरी नाही.
(२),

(३)

व

(४)

याबाबत

क्षेत्रीय

थतरावरुन

प्रथताव

प्राप्त

झाल्यानींतर

त्याबाबत

शासनथतरावरुन यनणशय घेण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
___________
मौिे वरवांड (ता.दौंड, जि. पुणे) येथे ग्रामीण रुग्णालय होण्याबाबत
(३)

२८३७४ (२१-०१-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य
आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे वरवींड (ता.दौंड, स्ज.पुणे) आरोग्य केंद्रात अपुऱ्या सोईमुळे रुग्णाींना खाजगी
रुग्णालयात जावे लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्ामीण रुग्णालय होणेबाबत यनवेदन थथायनक लोकप्रयतयनिीनी मा. आरोग्य
मींत्रयाींना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त यनवेदनानस
ु ार शासनाने ्ामीण रुग्णालय करणेबाबत काय कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) व (२) मौज वरवींड (तालक
ु ा दौंड, स्ज.पुणे) आरोग्य
केंद्रात अपुऱ्या सोईमळ
ु े रुगणाींना खाजगी रुग्णालयात जावे लागत आहे ही बाब खरी नाही.

तथावप सन २०११ च्या जनगणनेनुसार रुग्णाींना अधिक सुवविा लमळण्यासािी ्ामीण

वव.स. २५५ (3)
रुग्णालय थथापन करण्याबाबत थथायनक लोकप्रयतयनिीींनी मा.मींत्री, सावशजयनक आरोग्य याींना
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये यनवदे न ददलेही बाब खरी आहे .
(३) आगामी बह
ृ त आराखड्यामध्ये सदर बाब समाववष् करण्याची बाब शासनाचया ववचारािीन
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िांु डलवाडी (ता.बबलोली, जि.नाांदेड) येथे ग्रामीण रुग्णालय मांिरू करण्याच्या मागणीबाबत
(४)

३२२३६ (२१-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलरू ) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कींु डलवाडी (ता.बबलोली, स्ज.नाींदेड) हे शहर महाराषर व तेलग
ीं णा या राज्याच्या सीमेवर

असून या शहराची लोकसींख्या २७ हजार तसेच लगतच्या पररसरात २० खेडी असून आरोग्य
सुवविेच्या दृष्ीने येथे ्ामीण रुग्णालय मींजूर करणेसींदभाशत थथायनक लोकप्रयतयनिीींनी ददनाींक
१२ डडसेंबर, २०१४ रोजीपासन
ू वारीं वार मा. सावशजयनक आरोग्य मींत्री याींच्याकडे लेखी यनवेदन
ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या यनवेदनानुसार शासनाने ्ामीण रुग्णालय मींजूर करणेसींदभाशत कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्यापयंत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्य मींत्रीमींडळाच्या बैिकीत झालेल्या यनणशयानुसार दद. १७.०१.२०१३ व दद.९.०६.२०१४
च्या शासन यनणशयान्वये राज्यात आरोग्य सींथथा थथापन / श्रेणीविशन करण्यास मान्यता
दे ण्यात आली आहे. तद्नींतर लोकप्रयतयनिीींकडून आरोग्य सींथथा थथापनेच्या प्राप्त होणाऱ्या

यनवेदनाींच्या अनष
ु ींगाने याबाबतचे राज्यभरातील प्रथताव यनकषाींनस
ु ार तपासन
ू एकबत्रत जोड
बह
ृ त

आराखड्याचा

प्रथताव

शासनास

सादर

करण्याबाबतची

कायशवाही

आरोग्य

सेवा

सींचालनालयाच्या थतरावर सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सहसांचालि हहवताप व हत्तीरोग पुणे याांचे ववरोधात िेले्या तरारारीबाबत
(५)

४१९०२ (१०-०५-२०१६).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सुरेश लाड (ििवत), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.मिरां द िाधव-पाुंील (वाई), श्री.ियांत पाुंील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. २५५ (4)
(१) सहसींचालक, दहवताप व हत्तीरोग, पुणे याींचे ववरोिात दरु दशशनची बोगस दे यके, फायलेररया
कक् दरकरार नसतानाही दरपत्रकास दाखवून ३७ लक्ष रुपयाींची अनावश्यक खरे दी करुन
गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी चौकशी करण्याच्या प्रथतावावर यनणशय घेतलेला आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) मिील प्रकरणी घेतलेल्या यनणशयाचे थोडक्यात थवरुप
काय आहे व त्यानुसार पुढे काणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीच कायशवाही केलेली नसल्यास ववलींबाची सवशसािारण कारणे
काये आहे त तसेच सदर प्रकरणी दोषीववरोिात कारवाई करण्यासींदभाशत आतापयंत कोणता
पािपरु ावा केला वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) होय.
(२) तत्कालीन सहसींचालक, दहवताप व हत्तीरोग, पुणे याींच्याववरुध्द डॉ.सोळीं के याींनी या

ववषयाबाबत लाचलुचपत ववभागाकडे तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने डॉ.व्ही.डी.
खानींदे, सहसींचालक दहवताप व हत्तीरोग याींच्याववरुध्द उक्त प्रकरणी उघड चौकशी करण्यास
महासींचालक लाचलच
ु पत प्रयतबींिक ववभाग, मुींबई याींना गह
ृ ववभागाने परवानगी ददली.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

हदगाांव (ता.जि.नाांदेड) येथे सामाजिि वनीिरण िायवरारमाच्या माध्यमातन
ू रस्ता व िालवा
(६)

दत
ु फावची िामात बनावट मिूर दाखवून मोठ्या प्रमाणात झालेला गैरव्यवहार

४२७२८ (०७-०५-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) हदगाींव (ता.स्ज.नाींदेड) येथे सामास्जक वनीकरण कायशक्रमाच्या माध्यमातन
रथता व
ू

कालवा दत
ु फाशची कामे चालु असुन त्या कामात बनावट मजूर दाखवून मोठ्या प्रमाणात
गैरव्यवहार होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन चौकशी करुन दोषावपताींवर कोणती कारवाई करणार वा
करीत आहे ,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांुंीवार (०९-११-२०१६) :(१) होय. अींशत: खरे आहे .

(२) श्रीमती ववजया सभ
ु ाष गायकवाड ह्या मदहला मिूराींची दद. ५.१२.२०१५ ते दद. ८.१२.२०१५
या कालाविीत वाकळी फा्ा ते तळे गाव रथता दत
ु फाश कामावर चक
ु ीची उपस्थथती दाखववल्याचे

यनदशशनास आले आहे. या कालाविीची मजूरीची रक्कम रू.७२४/- वसुल करण्याचे यनदे श

सींबींधिताींना दे ण्यात आले आहे त. यासािी जबाबदार असणारे ्ाम रोजगार सेवक श्री.सुभाष
लक्षमण गायकवाड याींच्या सेवा सींपषु ्ात आणण्याबाबत लागवड अधिकारी, हदगाव याींनी
तहलसलदार हदगाव याींना कळववले आहे .
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(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात रािीव गाांधी िीवनदायी योिना राबववण्याऱ्या खाजगी रुग्णालयात आँजिओप्लाुंी
शस््करारयेसा र रुग्णाांिडून अनतररक्त रक्िम तेत अस्याबाबत
(७)

४२८११ (१०-०५-२०१६).

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शस्लोड),
श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.गणपत

गायिवाड

(ि्याण

पव
ू )व ,

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाुंील (एरां डोल), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.योगेश सागर (चारिोप),
श्री.सांिय पुराम (आमगाव), श्री.उन्मेश पाुंील (चाळीसगाव), श्री.बाळासाहे ब सानप (नाशशि
पूव)व :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यात सवशसामान्यासािी वरदान िरलेल्या राजीव गाींिी जीवनदायी योजना राबववण्याऱ्या
खािगी रुग्णालयात ऑस्जओप्ला्ी सारख्या शथत्रकक्रयेसािी ही रुग्णालये रुग्णाींकडून अयतररक्त
रक्कम घेत असल्याची माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करुन खाजगी रुग्णालयाकडून अयतररक्त रकमाींची
मागणी करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) होय.
ॲस्न्जओप्लॉथ्ीसारख्या शथत्रकक्रयेसािी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये रुग्णाींकडून अयतररक्त

पैशाची मागणी अथवा पैसे घेण्यात आल्याच्या २३ रुग्णालयाींकडील ४६ तक्रारी प्राप्त झालेल्या
आहे त.
(२) उपरोक्त तक्रारीच्या अनुषींगाने ववमा कींपनीद्वारे यनयुक्त द्.पी.ए. माफशत चौकशी केली

असून सवशच २३ रुग्णालयाींना कारणे दाखवा नो्ीस ददलेली आहे . १९ रुग्णालयाींनी सदर
नो्ीस समािानकारक उत्तर ददलेली आहे. ३ रुग्णालयाींनी असमािानकारक उत्तर ददल्याने

रुग्णालय अींगीकरण सलमतीच्या यनणशयानुसार त्याींचे यनलींबन रद्द केले होते. रुगणालयाववरुध्द

असलेलया तक्रारीचे ननवारण झालयानंतर त्यांचे ननलंबन रद्द केले आहे . सद्य:स्थथतीत एका
रुगणालयाचे अींगीकरण रद्द (De-empanelled) केलेले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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नाशशि जि्हयात बालगुन्हे गारीला प्रततबंध तालण्याबाबत
(८)

४३००२ (१७-०५-२०१६).

श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी), श्री.वविय वडेट्टीवार

(रा म्हपूरी), श्री.अब्दल
सत्तार (शस्लोड), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पुंे ल
ु
(मांब
ु ादे वी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.शशरीषदादा

चौधरी

(अमळनेर) :

सन्माननीय महहला व बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक स्जल्हा न्यायालयाींतगशत बाल न्यायालयात माहे नोव्हें बर, २०१५ पयंत १०६४ ख्ले
सुरू असून त्यामिील सींशयीत बालगुन्हे गाराींची सींख्या सम
ु ारे दीड हजार असल्याचे ददनाींक २७
डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील बालगन्
ु हे गारीला प्रनतबंध घालण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांुडे (१५-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.

नालशक स्जल्हा बाल न्यायालयाींतगशत नोव्हें बर, २०१५ पयशत १०६४ ख्ले सुरु असून,

पोललस आयुक्तालय नालशक शहर याींच्या कायशकक्षेत सन २०१३ ते मे २०१६ पयंत ५३४ बाल
गुन्हे गाराींना ताब्यात घेण्यात आले आहे .

(२) बालगुन्हे गारीस आळा घालण्यासािी बाल न्याय मींडळ नालशक याींच्या आवारात समुपदे शन

केंद्र सरु
ु करण्यात आले आहे . बाल गन्
ु हे गाराींचे समप
ु दे शन करण्यात येऊन त्याींना सि
ु ारण्याची
सींिी दे ण्यात येत आहे . तसेच त्याींच्या पालकाींनाही वेळोवेळी भे्ी दे ऊन त्याींचेही समुपदे शन
करण्यात येत.े तसेच पोललस ववभागामाफशत ववववि शाळा/महाववद्यालय यामध्ये ववद्यार्थयांच्या

बेिका आयोस्जत करुन त्याींना गन्
ु हे गारी ववश्वापासन
ू दरू राहण्याबाबत समुपदे शन व मागदशशन
करण्यात येते.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बीड जि्हा रुग्णालयातील दयनीय अवस्थेबाबत
(९)

४४९६५

(मािलगाांव) :

(१०-०५-२०१६).

अॅड.भीमराव

धोंडे

(आष्ट्ुंी),

श्री.आर.

ुंी.

दे शमख
ु

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) स्जल्हा रुग्णालय, बीड येथील लस्ी थकॅन मलशन गेल्या वषशभरापासून बींद असल्याने
सद्य:स्थथतीत रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयाींत अवाजवी शुल्क भरुन सींबींधित तपासणी करावी
लागत असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान यनदशशनास आली आहे , हे
खरे आहे क काय,
(२)

असल्यास,

सद्य:स्थथतीत

सदर

रुग्णालयातील

वॉलशींग

मशीनही

बींद

असूनही

रुग्णालयातील शौचालयाींचे पाईप फु्ल्याने साींडपाणी रथत्यावर वाहत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी शासनाकडून करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यात काय यनषपन्न झाले आहे आणण सदर रुग्णालयातील गैरसोयी तातडीने
दरू करुन रुग्णालयाींत अत्यािुयनक सोयी-सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाकडून
आजतागायत कोणती िोस कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
स्जल्हा रुग्णालय, बीड येथील सी.अी. थकॅन मशीन दद.२१.०५.२०१६ पासून बींद आहे .

तथावप, या मलशनद्वारे माहे मे, २०१६ अखेर १७० चाचण्या करण्यात आल्या आहे त. दरम्यान,

जानेवारी, २०१६ वा त्यादरम्यान रुगणाींना खाजगी रुगणालयात अवाजवी शुल्क भरुन सींबींधित
तपासणी करावी लागत असल्याची बाब यनदशशनास आलेली नाही.
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे .
सदर रुगणालयातील लॉण्री मलशन नादरु
ु थत आहे. सदर मलशन दरु
ु सत करण्याबाबत

स्जल्हा शल्य धचककत्सक याींना आरोग्य सेवा सींचालनालय थतरावरुन दद.१.०६.२०१६ रोजी

यनदे श दे ण्यात आले आहे त. रुगणालयातील कक्ष क्र.6 मिील शौचालयाचे पाईप फु्ल्याने
साींडपाणी रसत्यावर वाहत होते. सद्यस्थथतीत पाईपलाईनची दरु
ु थती करण्यात आली आहे .
तसेच वविी व न्याय ववभागाच्या दद.१९.०५.२०१५ च्या शासन यनणशयान्वये सावशजयनक आरोग्य

ववभागाच्या अखत्यारीतील २६ रुगणालयाींना सी.्ीथकॅन मशीन व एक्स-रे मशीन खरे दीकरीता
श्री.साईबाबा सींथथान ववश्वथत व्यवथथेमाफशत अथशसहाय्य करण्याबाबत मान्यता दे ण्यात आली

आहे . यामध्ये स्जल्हा रुगणालय बीड येथील सी.्ी.थकॅन मशीनचा समोवश असून खरे दीची
ववहीत प्रकक्रया सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नाशशि जि्हयातील पे

तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रातील

रुगणांना आरोगय ववषयक सोयी-सवु वधा ममळत नसल्याबाबत
(१०)

४७२८६ (११-०५-२०१६).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य
आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक स्जल्हयातील पेि तालक्
ु यातील प्राथलमक आरोग्य केंद्रातील दोन वैद्यकीय
अधिकारी पररसरातील रुग्णाींना सकाळी ११ ते २ अशी तीन तास सेवा दे त असल्याने दाखल
झालेल्या रुग्णाींना हाल होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये यनदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तालक
ु ा आरोग्य ववभागाकडे नागररकाींनी याबाबत तक्रार केली असता अद्यापही
त्याींच्यावर कारवाई झाली नसल्याने नागररकाींमध्ये सींतापाची भावना यनमाशण झाली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे यनषकषश काय व त्यानस
ु ार सदरहू दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्याींवर
शासनाने काय कारवाई केली आहे वा करण्यात आली आहे ,
(५) अद्याप कारवाई केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) अींशत खरे आहे .
(२)

पेि

तालक्
ु यात

एकींदर

७

प्रा.आ.केंद्र

कायशरत

असन
ू

यापैकी

जोगमोडी

येथील

प्रा.आ.केंद्राबाबत तालक
े डे नागरीकाींनी तक्रार केली होती. त्यानस
ु ा आरोगय अधिकारी याींचक
ु ार
सदरचे वैद्यकीय अधिकारी याींचेवर कारवाई करण्यात आली आहे .
(३) चौकशी करण्यात आली आहे .
(४) स्जल्हा पररषद कायाशलयाचा आदे श जा.क्र. आरोग्य / आथथा १/७८१/२०१४, दद.७.१०.२०१४
अन्वये सींबींधित वैद्यकीय अधिकारी याींचा घरभाडे व व्यवसारोि भत्ता बींद करण्यात आला
आहे . प्रथतुत प्रकरणी सींचालक, आरोग्य सेवा, मुींबई याींचेकडून प्रथताव मागववण्यात आला
आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

चाांडोली (ता.खेड, जि.पुणे) ग्रामीण रुग्णालय येथे ने् शस््करारयागह
ृ
नस्याने रुग्णाांची गैरसोय होत अस्याबाबत

(११)

४८१९० (११-०५-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाींडोली (ता.खेड,स्ज.पुणे) ्ामीण रुग्णालय येथे नेत्र शथत्रकक्रया गह
ृ नसल्याने रुग्णाींची
गैरसोय होत असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नेत्र शथत्रकक्रया गह
ृ सुरु करणेबाबत थथायनक लोकप्रयतयनिीनी ददनाींक १३
जानेवारी, २०१६ वा त्यासुमारास मा.आरोग्य मींत्री याींना यनवेदन ददले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त यनवेदनाच्या अनष
ु ींगाने नेत्र शथत्रकक्रया गह
ु करणेबाबत शासनाने
ृ सरु
काय यनणशय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
चाींडोली येथे नेत्र शथत्रकक्रया गह
ू त्याींच्या
ृ नाही. तथावप रुग्णाींची गैरसोय होत नसन

शथत्रकक्रया ससून रुग्णालयामध्ये केल्या जातात.
(२) हे खरे आहे.
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(३) पुणे स्जल्ह्यातील स्जल्हा रुगणालय, पुणे व ससून रुग्णालय, पुणे येथे थवतींत्र नेत्र
शथत्रकक्रया गह
ृ असून वरील दोन दिकाणी पुणे स्जल्हयातील सवश दिकाणचे मोतीबबींद ु रुग्ण

सींदलभशत केले जातात. शथत्रकक्रयेनींतर रुगणाींना त्याींच्या पव
ू श दिकाणी सोडण्यात येऊन पढ
ु ील
उपचार त्या त्या ववभागातील नेत्र शल्य धचककत्सक आणण नेत्रधचककत्सा अधिकारी याींच्यामाफशत
करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

नागपूर येथील राष्ट्रसांत तुिडोिी महाराि िॅन्सर रुग्णालयासा र
(१२)

िेंद्र शासनािडून अनुदान शमळणेबाबत

४९८३७ (०३-०५-२०१६).

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती

श्री.अशमन पुंे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.भारत भालिे (पांढरपरू ) :

ािूर (नतवसा),

सन्माननीय सावविननि आरोग्य

आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू येथील राषरसींत तक
ु डोजी महाराज कॅन्सर रुग्णालयासािी केंद्र शासनाकडून
अनुदान लमळणे अपेक्षक्षत असून याबाबतचा प्रथताव राज्य शासनाकडे गत ददड वषाशपासून
प्रलींबबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रथताव शासनाने त्वरीत मींजूर करुन केंद्र शासनाकडून त्वरीत अनुदान
लमळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) दद.२८.७.२०१६ रोजी राषरसींत तुकडोजी कॅन्सर रुग्णालयासोबत सामींजथय करार केला आहे
व तो अींयतम मान्यतेसािी केंद्र शासनास पािववण्यात आला आहे. तसेच यासािी लवकरात
लवकर अनुदान ववतरीत करण्याची ववनींती केंद्र शासनास करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लातरू जि््यातील ग्रामीण रुगणालय व प्राथममक आरोगय रुगणालयातील असवु वधेबाबत
(१३)

५०८४५ (११-०५-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर स्जल्ह्यातील ्ामीण रुग्णालय व प्राथलमक आरोग्य केंद्रातील वैदकीय अधिकारी

रुग्णालयात व मुख्यालयी हजर राहत नसल्यामुळे रुग्णाींना वेळेवर उपचार लमळत नसल्याची
मादहती ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
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(३) असल्यास चौकशीत काय यनषपन्न झाले व सींबधित दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात
आली आहे ,
(४) अद्यावप कायशवाही केली नसलयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) मुख्यालयी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात येवून
त्याींना समज दे ण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सातारा जि्हा रुग्णालयात रुगणांना सोयी-सुववधा पुरववण्याबाबत
(१४)

५२०७२ (११-०५-२०१६).

श्री.ियिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातारा स्जल्हा रुग्णालयात रुगणांना सोयी-सुववधा पुरववण्यात अपयश येत असलयाने
रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रशासनाचे यनयींत्रण आहे की नाही असा प्रश्न त्यामळ
ु े यनमाशण होत
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ दरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन या रुगणालयाचया कारभारात सुधार करुन येथे येणाऱ्या
सववसामानय रुगणांना योगय सुववधा पुरववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(३) अद्याप, कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
सातारा स्जल्हा रुग्णालयात उपलब्ि सुववधांद्वारा रुग्णाींना चाींगल्याप्रकारे सेवा दे ण्यात

येत असन
ू माहे डडसेंबर, २०१५ वा त्यासम
ु ारास रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रशासनाचे यनयींत्रण
नसल्याची कोणतीही घ्ना यनदशशनास आलेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मौिे गि
ांु ोुंी (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) येथील नागरी दवाखान्याांचे
प्राथशमि आरोग्य िेंद्रामध्ये रूपाांतर िरण्याची मागणी

(१५)

५२५३४ (११-०५-२०१६).

श्री.बसवराि पाुंील (औसा) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे गुींजो्ी (ता.उमरगा, स्ज.उथमानाबाद) येथील नागरी दवाखान्याींचे प्राथलमक आरोग्य
केंद्रामध्ये

रूपाींतर

करण्यात

यावे,

अशी

मागणी

तेथील

्ामथथाींनी

तसेच

औसाचे

मा.लोकप्रयतयनिी याींनी ददनाींक १० जन
ू , २०१२ रोजी तसेच तळ
ु जापरू चे लोकप्रयतयनिीनी व
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तत्कालीन पशुसींविशन दग्ु िववकास मींत्री याींनी ददनाींक ३ ऑक््ोबर २०१३ रोजी मा.सावशजयनक
आरोग्यमींत्री, सहसींचालक आरोग्य सेवा, (प्राआकेंस्जपथतर) तसेच सधचव, सावाशजयनक आरोग्य
ववभाग आदीकडे केली आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणता यनणशय घेतला आहे
(३) अद्यापी यनणशय घेतला नसल्यास त्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे.
(२) सन २०११ च्या लोकसींख्येवर आिारीत यनकषांनस
ु ार आरोग्य सींथथा थथापना/श्रेणीविशन
करण्याबाबतचा जोड आराखडा तयार करण्याच्या अनुषींगाने प्राप्त झालेले प्रथताव तपासण्याची
कायशवाही करण्याबाबत आरोग्य सेवा सींचालनालयास सूचीत करण्यात आले आहे . यनकषाींत
बसत असल्यास या प्रथतावाचा सदर जोड आराखड्यात समावेश करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर शहरामध्ये िृब्म दात तयार िरणाऱ्या २० प्रयोगशाळा बनावट अस्याबाबत
(१६)

५४२२१ (२२-०८-२०१६).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपरू शहरामध्ये कृबत्रम दात तयार करणाऱ्या २० बनावट प्रयोगशाळा आहे त तसेच
सींपूणश राज्यात १२०० च्या वर कृबत्रम दात तयार करणाऱ्या प्रयोगशाळा आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नागपूर पोलीस आयुक्ताींकडे १८ बनावट तींत्रज्ाच्या तक्रारी आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, अशा बनावट प्रयोगशाळे वर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (०७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
तसेच दीं त अलभयनयम १९४८ व मुींबई दीं त यनयम १९५१ अन्वये कृबत्रम दात तयार

करणाऱ्या प्रयोगशाळे ची नोंद घेण्याची तरतूद नाही.
(२) हे खरे नाही.

परीं तु महाराषर दीं त पररषद यश कायाशलयाकडे नागपरू स्जल्ह्यातील एकूण १९

व्यक्तीववरुध्द आजपयंत तक्रार प्राप्त झालेली आहे .
(३) यनरीं क,

तथावप, आजपयंत नागपूर स्जल्ह्यातील एकूण १९ व्यक्ती ववरुध्द तक्रार महाराषर राज्य

दीं त पररशदे कडे प्राप्त झाली व दीं त अधियनयम १९४८ कलम ३८ अन्वये त्यापैकी २ व्यक्ती या
नोंदणीकृत दीं त कारागीर (नोंदणीकृत कृबत्रम दात तयार करणारे तींत्रज्) आहे त ते वगळून
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उवशररत १७ व्यक्तीींववरुध्द तक्रारीच्या अनुषींगाने शहायनशा करुन दीं त अधियनयम १९४८ च्या
कलम ४७, ४८, ४९ या कलमाींचे उल्लींघन कररत असलेल्या व्यकतींवर कारवाई करण्याबाबत
दद.१४.०३.२०१६ रोजी पोलीस आयक्
ु त, नागपूर शहर याींना ववनींती करण्यात आली आहे .
(४) यनरीं क.

___________
राज्यातील कतनष्ठ ककटकशास्त्रज्ांच्या ररक्त पदांबाबत

(१७)

५४२५५ (३०-०८-२०१६).

(हडपसर) :

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योगेश हुंळे िर

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे-की्करोग शाथत्रज्ाींच्या नऊ पैकी तब्बल सात जागा ररक्त असल्याने डासाींचा

बींदोबथत करणारी व्यवथथा कमकुवत झाल्याने की्कजन्य रोगाच्या तापाला प्रयतबींि करण्यात
अपयश येत असल्याची बाब माहे जून, २०१६ दरम्यान यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रोगयनयींत्रणाची ही व्यवथथा कमकुवत झाल्याने राज्यात डेंगयच
ू ा प्रसार वाढला
असल्याचे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती िोस पावले उचलली आहे त काय,
(४) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे ,
(५) सदर तपशील उपलब्ि नसल्यास त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
तथावप, राज्यामध्ये कयनषि कक्कशाथत्रज्ाींच्या १० पदाींपक
ै ी ८ पदे ररक्त आहे त हे खरे
आहे .

मात्र

डास

अळी

सवेक्षण

आणण

डास

यनयींत्रणाचे

काम

स्जल्हा

थतरावरुन

कक्कसमाहरकाींमाफशत तर उपकेंद्र थतरावरुन आरोग्य कमशचाऱ्याींमाफशत यनयलमत थवरुपात
करण्यात येत असल्याने की्कजन्य रोगाींना प्रयतबींि करण्यासींदभाशतील यींत्रणा व्यवस्थथत
कायशरत आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे .
वातावरणातील बदल अयनयलमत पजशन्यमान वाढते शहरीकरण, इतर राज्यातून लोकाींची

ये-जा, पाणी सािवन
ू िे वण्याच्या सवयी. इ. कारणामळ
ु े राज्याींमध्ये काही प्रमाणात डेग्यींच
ू ा
प्रादभ
ु ाशव आहे .

(३) डेग्यू प्रयतबींिात्मक व यनयींत्रणात्मक कायशवाही आरोय ववभागामाफशत यनयलमतपणे सुरु
असून सदरची ररक्त पदे भरण्याबाबत ववभागामाफशत पािपुरावा सुरु आहे .

(४) कयनषि कक्कशाथत्राींची पदे भरण्याकररता सेवा प्रवेश यनयमाींचे पन
ु रावलोकन शासनाच्या
ववचारािीन असन
ू नामयनदे शाने पदे भरण्यासािी पािपुरावा सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २५५ (13)

वाडा तालुक्यातील (जि.पालतर) सप
ु ोंडे िांगलातून खैराांच्या लािडाांची चोरीबाबत
(१८)

५४४०८ (२४-०८-२०१६).

श्री.वविय औुंी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) वाडा तालक्
खैराींच्या लाकडाींची चोर्ी वाहतक
ु यातील (स्ज.पालघर) सप
ु ोंडे जींगलातन
ू
ू
करणारा ४०७ हया प्रकाराचा ्े म्पो वाडा, ववक्रमगड, कींचाड वन क्षेत्रातील अधिकारी/कमशचारी

याींनी पकडून त्यात ४ लाखाींचा माल जप्त करण्यात आल्याची मादहती ददनाींक २३ मे, २०१६
रोजी वा त्या सुमारास यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खैराींच्या लाकडाींची अनधिकृतपणे चोरी होत असून अललकडच्या काळातील
यतसरी मोिी कारवाई आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाबत पोललसाींनी सींबींधिताींना गुन्हा दाखल केला आहे काय असल्यास
दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात आली आहे

(४) तसेच भववषय अशा गैरप्रकारास आळा घालण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती खबरदारीची
उपाययोजना केलेली आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे .

वन ववकास महामींडळाचे नालशक प्रदे शाअतगशत िाणे वन प्रकल्पातील वनक्षेत्रपाल व त्याींचे

कमशचारी २२.५.२०१६ रोजी वनक्षेत्रात गथत करीत असताना, खैर मालाची चोर्ी करणारा ्े म्पो
क्र. एमएच-०४/एफडी/५७१८ अवैि खैर माल भरलेला आढळला. (२३ नग, २३७३ घ.मी. खैर
इमारती) ्े म्पोचा चालक अींिाराचा फायदा घेवून पळून गेला, ्े म्पो व माल जप्त करुन

लशरसा् डेपो येथे पािववण्यात आला आहे . जींगल तपासणी केली असता, सदर दिकाणी ६ खैर
बुडे चोरट्या तोडीची आढळून आली असून, पीओआर क्र.सी-३/२०१६ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात
आला आहे . त्याची ककीं ती रु. ३५,७३६/-

आहे .

(२) िाणे वन प्रकल्प ववभागात खैर लाकडाची अवैि वक्ष
ृ तोड होण्याचया सन २०१३-१४
मध्ये

१, २०१४-१५ मध्ये ३, २०१६-१७ मध्ये आहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेर १ अशा घ्ना

यनदशशनास आल्या.
(३) वन गुन्ह्याची चौकशी सुरु आहे .

(४) िाणे वन प्रकल्प ववभागातील क्षेबत्रय कमशचारी व वरीषि अधिकारी अशा प्रकारच्या चोरट्या
तोडीला प्रयतबींि करण्याकररता ददवस रात्र जींगलात गथत घालून, िडक कायशवाही करतात.

कफरते पथकही वन ववभागाच्या कमशचाऱ्यासह सींयुक्त गथत दे खील घालतात. ्ामथथाींच्या

समन्वयाने गावागावा मध्ये जींगल सींरक्षणाबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े प्रसींगानुरुप
पोलीसाींची मदत घेण्यात येत.े

___________
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मरा वाड्यात सन २०१५-१६ वषावतील िलयुक्त शशवार योिनेतील मांिूर
िामापैिी ५०% िामे अद्यापही अपूणव अस्याबाबत

(१९)

५४४२३ (२४-०८-२०१६).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण), श्री.हे मांत पाुंील (नाांदेड

दक्षक्षण), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातरू शहर), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शस्लोड), श्री.अस्लम

शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.वविय
वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरािवाड्यात सन २०१५-१६ मध्ये जलयुक्त लशवार योजनेत यनवडलेल्या गावापैकी

जवळपास १००० पेक्षाही अधिक गावातील मींजरू कामापैकी ५०% दह कामे आजतागायत पण
ू श
झाली नसल्याची मादहती ददनाींक २४ मे २०१६ रोजी वा त्यासुमारास आढळून आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व सदर अपण
ू श कामे पण
ू श करण्याबाबत कोणती
कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवशसािारण कारणे कोणती व सदर कामे पूणश करण्यास शासनास
ककती कालाविी लागेल ?

प्रा. राम शशांदे (१७-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
मरािवाड्यात

सन

२०१५-१६

मध्ये

जलयुक्त

लशवार

अलभयान

अींतगशत

आि

स्जल्ह्याींमध्ये १६८२ गावाींची यनवड करण्यात आली आहे . स्जल्हाथतरीय आराखड्यानस
ु ार
७७५६७ कामे मींजूर करण्यात आली त्यापैकी ६५६०५ कामे सुरु करण्यात आली आहे त. सुरु
करण्यात

आलेल्या

कामाींपक
ै ी

५७०३७

कामे

प्रगयतपथावर आहे त.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

पूणश

करण्यात

आली

असून

८५६८

कामे

___________

राज्यात सन २०१४-१५ या वषावपेक्षा सन २०१५-१६ या
वषावत िावीळच्या रोगाने बालमत्ृ यब
ु ाबत
(२०)

५४४७९ (३०-०८-२०१६).

(िुडाळ) :

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.वैभव नाईि

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१४-१५ या वषाशपेक्षा सन २०१५-१६ या वषाशत कावीळ या रोगराईमुळे
बालमत्ृ यच
ु े प्रमाण वाढले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कावीळ रोगाचे उच्चा्न करण्याकरीता शासनाने कोणती प्रयतबींिात्मक
उपाययोजना केली आहे,
(३) असल्यास, अद्याप उपाययोजना केली नसल्यास कायशवाहीची सद्यःस्थथती काय आहे ?
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डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन्ही वषाशत राज्यात काववळीमुळे २० बालमत्ृ यू

झालेले आहे त.

(२) कावीळ हा आजार मुख्यत्वे दोन प्रकारचा आहे.
१) जलजन्य कावीळ (A व E)
२)

रक्त व शरीरद्रव्यावा्े पसरणारी कावीळ (B, C व D)

या दोन्ही प्रकारच्या कावीळीच्या प्रयतबींि

व यनयींत्रणासािी खालील

उपाययोजना

यनयलमतपणे केल्या जातात.



पाणी गुणवत्ता यनयींत्रण

पेयजलाचे यनयलमत शुध्दीकरण



दहपा्ाय्ीस बी प्रयतबींिासािी नवजात बालकाचे लसीकरण.



दहपा्ाय्ीस बी व सी करीता रक्तदानावा्े सींकललत रक्ताची तपासणी.



कावीळ प्रयतबींिासािी जनतेचे आरोग्य लशक्षण.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अांबरनाथ शहराच्या पजश्चमेिडील खुुंांवली, िावसइव गावालगत
असले्या िलाशयातील गाळ िाढण्याबाबत

(२१)

५४६०३

(िणिवली) :

(२४-०८-२०१६).

श्री.िालीदास

िोळां बिर

(वडाळा),

श्री.ननतेश

राणे

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींबरनाथ शहराच्या पस्श्चमेकडील ख्
ु ीं वली, जावसइश आदी डोंगर राींगाच्या भागात पाण्याचे
स्जवींत झरे असून जावसइश गावालगत असलेल्या जलाशयातील गाळ काढून त्याींची उीं ची वाढवून
पाण्याचा सािा वाढववण्याबाबत तसेच

झरे थवच्छ करून पाण्याचे बींिारे बाींिण्याबाबत माहे

जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ्ामथथाींसह थथायनक लोकप्रयतयनिीींनी जलसींपदा
ववभाग तसेच वन ववभागाकडे लेखी यनवेदनाद्वारे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,अरववींद वालेकर, सींचालक, मानव सेवा चेरर्े बल रथ् याींनीही नागरीकाींच्या
सहभागातून

पाण्याचे

बींिारे

बाींिण्याची

तयारी

दशशववली

असन
ू

त्यासींदभाशत

जलसींपदा

ववभागाकडे माहे जानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी यनवेदनाद्वारे मागणी केलेली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर यनवेदनाींनस
ु ार जावसइश गावातील सदरहू जलाशयातील गाळ काढण्याबाबत
आणण जीवींत झरे थवच्छ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २५५ (16)

प्रा. राम शशांदे (२६-१०-२०१६) :(१) व (२) अशा प्रकारची यनवेदने आढळून येत नाहीत.

(३) मौजे-जावसई या पाझर तलावाची गाळ काढून उीं ची वाढववणे सींदभाशत ्ामथथ व थथायनक
लोकप्रयतयनिी याींनी लघु लसींचन (स्जल्हा पररषद) िाणे ववभागाकडे मागणी केलेली नाही.
तथावप,

तहलसलदार,

अींबरनाथ

याींचक
े डे

थथायनक

्ामथथाींनी

पाझर

तलावातील

गाळ

काढणेबाबत माहे मे, २०१६ मदहन्यात तोंडी मागणी केली होती. त्यानुषींगाने उप अलभयींता, लघु
लसींचन उप ववभाग, अींबरनाथ याींनी तहलसलदार अींबरनाथ याींचे सोबत प्रत्यक्ष पाझर तलावाची

ददनाींक १३ मे, २०१६ रोजी पाहणी केली होती. त्यावेळी पाझर तलावात जाथत प्रमाणात पाणी
साठा असल्यामुळे पाझर तलावातील गाळ काढणे शक्य नसल्याचे यनदशशनास आले. त्यामुळे

लोकसहभागातून गाळ काढणेचे काम होवू शक्ले नाही. सध्या जावसई व खु्ींवली ही गावे
अींबरनाथ नगरपररषद हद्दीत समाववष् आहे त. जावसई पाझर तलावाच्या पररसरात नागरीकरण
झालेले आहे . सदर तलाव अींबरनाथ नगरपररषदे कडे हथताींतरण करणेचा प्रथताव िाणे स्जल्हा
पररषदे च्या ववचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्य बाल हक्ि सांरक्षण आयोगात गेल्या पाच वषावपासन
ू
(२२)

अध्यक्ष व सदस्याांची ननयुक्तीच लाली नस्याबाबत

५४६७३ (२४-०८-२०१६).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय महहला व बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगात गेल्या पाच वषाशपासून अध्यक्ष व सदथयाींची

यनयक्
ु तीच झाली नसल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१६ मध्ये यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच राज्य मदहला आयोगाच्या सधचवाचे पदही ररक्त असल्याचेही यनदशशनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

पदे

ररक्त

असल्यामळ
ु े

आयोगाचा

अयतररक्त

कायशभार

अन्य

अधिकाऱ्याींकडे सोपववण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय.
(४) तसेच म्हाडाच्या वाींद्रे येथील इमारतीच्या पो्माळयावर राज्य मदहला आयोग कायाशलयाचे
थकीत असलेले भाडे न भरल्यामुळे जागा ररकामी करण्याबाबत म्हाडाने आयोगाला नोद्स
पािववलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उकत पदे तात्काळ भरण्याबाबत व महहला आयोगाचया कायावलयाचे थकीत भाडे
भरण्याबाबत शासन थतरावर काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, त्याची
कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-११-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) होय.

(५) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आरोगावर अध्यक्ष व ६ सदथय याींची यनयुक्ती शासन

अधिसूचना दद.०२.१२.२००८ नुसार करण्यात आली होती. त्याींची मुदत दद.०१.१२.२०११ रोजी

सींपषु ्ात आलेली आहे . अध्यक्ष व सदथयाींची पदे भरणेबाबतच्या नवीन प्रथतावावर कायशवाही

वव.स. २५५ (17)
सुरु असताींना लोकसभा यनवडणक
ू -२०१४ ची आचार सींदहता लागू झाल्याने याबाबत कोणताही
यनणशय झाला नाही. तद्नींतर सदर प्रथताव कायशवाहीसािी सादर करण्यात आला असता,

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्यक
ु े शन याींनी दाखल केलेल्या
जनदहत याधचका क्र.८४/२०१३ च्या अनष
ु ींगाने मा.उच्च न्यायालयाच्या यनदे शानस
ु ार कायशवाही
सुरु असल्याने यावर यनणशय होऊ शकला नाही. आता मा.उच्च न्यायालयाच्या सवश आदे शाची

पूतत
श ा झाल्याने ददनाींक १३.०८.२०१६ रोजी जादहरात दे ण्यात आली असून, शासन यनणशय
ददनाींक २०.०७.२०१६ अन्वये मा.मींत्री (म व बा वव) याींच्या अध्यक्षतेखाली बत्रसदथयीय यनवड

सलमती गदित करण्यात आली आहे . त्यानस
ु ार अध्यक्ष व सदथयाींचया यनयक्
ु ती बाबतची पढ
ु ील
कायशवाही करण्यात येत आहे .

राज्य मदहला आयोगाचया सदथय सधचव पदावर अधिकारी उपलब्ि करुन दे ण्याची
कायशवाही शासन थतरावरुन करण्यात येत आहे . सदर पदाचा अयतररक्त कायशभार सधचव,
महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोग याींच्याकडे सोपववण्यात आलेला आहे .
तसेच म्हाडा कायाशलयाने जवळपास २० प् भाडेवाढ केल्यामळ
ीं ीताींकडे
ु े याबाबत सींबि

भाडेवाढी सींदभाशत फेरववचार करण्यासािी प्रथताव सादर करण्यात येत आहे .
___________

राज्यातील सि
ु न्या योिनेचे अिव छाननी प्रकियेत आयवु ववमा महामांडळात अडि्याबाबत
(२३)

५४९३८ (२४-०८-२०१६).

श्री.रािेश क्षीरसागर (िो्हापूर उत्तर), श्री.सांग्राम थोपुंे

(भोर), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार
(रा म्हपूरी), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुननल रा त
(ववरारोळी), श्री.उ्हास पाुंील (शशरोळ), अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.बळीराम शसरसिर (बाळापरू ), श्री.डड म्लीिािन
ूव रे ड्डी (रामुंे ि), श्री.सरु े श
(रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील थत्री-भ्रूणहत्या रोखणे, मुलीचे लशक्षण व आरोग्य सुिारणे, बालवववाह रोखणे

आणण मुलीींच्या भववषयासािी आधथशक तरतूद करण्याच्या दृष्ीकोनातून माहे जानेवारी, २०१४
पासून सुकन्या योजना राबववण्यात आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेतील आयवु वशमा महामींडळात २७ हजार अजश छाननी प्रकक्रया प्रलंबबत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उकत प्रलंबबत अिावची तातडीने ननपटारा करण्याचया दृष्टीने शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच ’’माझी कन्या भाग्यश्री’’ योजनाही वषशभरापासून कागदावरच आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, या योजनाींची सद्यःस्थथती काय आहे ?

वव.स. २५५ (18)

श्रीमती पांििा मुांडे (१७-११-२०१६) :(१) होय.

(२) भारतीय आयुववशमा महामींडळाकडे २६८६२ अजश प्रलींबबत आहे त.

(३) प्रलींबबत अजाशचा तातडीने यनप्ारा होण्यासािी भारतीय आयवु ववमा महामींडळ याींच्याकडे
पािपुरावा सुरु असन
ू भारतीय आयुववशमा महामींडळाच्या अधिकाऱ्याींसोबत आयुक्त मदहला व

बाल ववकास, पुणे याींच्या थतरावर बैिक घेऊन तात्काळ प्रमाणपत्र यनगशलमत करण्याबाबतच्या
सूचना दे ण्यात आल्या आहे त.

(४) शासन यनणशय, मदहला व बाल ववकास ववभाग दद. २६/०२/२०१६ अन्वये माझी कन्या
भाग्यश्री ही योजना ददनाींक ०१/४/२०१६ पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे .

(५) माझी कनया भाग्यश्री ही योजना शासन यनणशय दद.२६/०२/२०१६ अन्वये ददनाींक
०१/०४/२०१६ पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे . तसेच सन २०१६-२०१७ च्या आधथशक
वषाशत या योजनेसािी रुपये २५.०० को्ी एवढा यनिी अथशसींकस्ल्पत करण्यात आला आहे .
___________
भूम-पराांडा-वाशी तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) िलयुक्त शशवार
(२४)

योिनेअत
ां गवत िामे मांिूर िरणेबाबत

५५२९८ (२४-०८-२०१६).

श्री.राहुल मोुंे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी

(१) भम
ू -पराींडा-वाशी तालक्
ु यातील (स्ज.उथमानाबाद) जलयक्
ु त लशवार योजनेअींतगशत ककती कामे
सन २०१६-१७ या वषाशकरीता मींजरू करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी ककती कामे पूणश करण्यात आली आहे त व ककती कामे अपूणश आहे त,

(३) असल्यास,अनेक कामावर यनिी खचश न केल्यामुळे थथायनक लोकप्रयतयनिीनी शासनाकडे
ददनांक २५ मे, २०१६ रोजीच्या सम
ु ारास लेखी यनवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ?
प्रा. राम शशांदे (१८-११-२०१६) :(१) सन २०१६-१७ या वषाशत जलयुक्त लशवार अलभयान अींतगशत
भन
ू , पराींडाव वाशी तालुकयात अनक्र
ु मे २२५५, २५७० व ११४३ कामे मींजरू करण्यात आली
आहे त.

(२) भूम, पराींडा व वाशी तालुकयात अनक्र
ु मे १३, २७२ व २८ कामे पूणश करण्यात आली असून
२२४२, २२९८ व १११५ कामे प्रगतीपथावर आहे त.
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) अपण
ू श कामे पण
ू श करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .

___________

वव.स. २५५ (19)
पुणे जि््यात िलयुक्त शशवार योिनेअत
ां गवत तेतले्या २०० गावापैंिी १३० गावाांत १००
ुंक्िे िामे लाली असून ७० गावाांतील िामे अद्यापपयंत अपूणाववस्थेत

(२५)

५५६२२ (२४-०८-२०१६).

श्री.अशमन
(रा म्हपूरी) :

पुंे ल

(मांब
ु ादे वी),

श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.िुणाल पाुंील (धळ
ु े ग्रामीण),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े स्जल्ह्यात पदहल्या ्प्प्यात जलयक्
ु त लशवार योजनेअींतगशत घेतलेल्या २०० गावापैंकी

१३० गावाींत १०० ्क्के कामे झाली असून ७० गावाींतील कामे अद्यापपयंत अपूणश असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील कामे पूणश करण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा करणार आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) अपूणश कामे माहे डडसेंबर २०१६ अखेर पूणश करण्याचे यनयोजन करण्यात आलेले आहे. १५
सप््ें बर, २०१६ अखेर २०० गावाींपक
ै ी १८७ गावात १०० ्क्के कामे पूणश व १३ गावात ८० ्क्के
कामे पण
ू श झाली आहे त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात आहदवासीांसा र राखीव असले्या एमबीबीएसच्या िागा आहदवासी िातीचे प्रमाणप्
नसणाऱ्या बनावट उमेदवाराांिडे हमीप्ावर भर्या िात अस्याबाबत
(२६)

५६२९४ (१२-०८-२०१६).

श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी) :
करतील काय :-

डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनुरी), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात आददवासीींसािी राखीव असलेल्या एमबीबीएसच्या जागा आददवासी जातीचे
प्रमाणपत्र नसणाऱ्या बनावट उमेदवाराींकडे हमीपत्रावर भरल्या जात आहे त यामळ
ु े मळ
ु
आददवासी मुले प्रवेशापासून वींधचत राहत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जातवैिता प्रमाणपत्र तपासून एमबीएसएसला प्रवेश दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (११-११-२०१६) :(१) नाही. हे खरे नाही. परीं तु ददनाींक १४ जून, २०१६ ते २
जुलै, २०१६ या कालाविीत आरोग्य ववज्ान अ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकररता राबववण्यात येणाऱ्या

एमएच्ी-सीई्ी-२०१६ च्या पसींतीक्रम अजश भरण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई
याींनी रर् याधचका क्रमाींक ६९७१/२०१६ च्या प्रकरणी ददनाींक २२ जन
ू , २०१६ ददलेल्या

वव.स. २५५ (20)
आदे शानुसार वैिता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासािी अजश केलेलया उमेदवाराींकडून हमीपत्र भरुन
घेऊन सदरची प्रकक्रया राबववण्यात आलेली आहे .

(२) मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलेलया आदे शान्वये कायशवाही करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

सेनगाांव तालुक्यातील (जि.हहांगोली) सुिळी रा .ु येथे िलयुक्त शशवार योिनेतून होत
असले्या शसमेंुं बांधाऱ्याचे िामे ननिृष्ट्ुं दिावचे होत अस्याची तरारार

(२७)

५६३३२ (२४-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष ुंारफे (िळमनरु ी), श्री.अशमन पुंे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाींव तालुक्यातील (स्ज.दहींगोली) सक
ु ळी ब्रु. येथे जलयक्
ु त लशवार योजनेतून होत

असलेल्या लसमें् बींिाऱ्याचे कामे यनकृष् दजाशचे होत असल्याची तक्रार ्ामथथाींनी तालक
ु ा

कृषी अधिकाऱ्याींकडे यनवेदनाद्वारे केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन सींबींधिताींवर कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१८-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) सेनगाव तालुक्यातील सुकही बु. येथील लसींमें् बींिारे कामाींची चौकशी करण्यासािी
स्जल्हाथतरावर स्जल्हा अधिक्षक कृवष अधिकारी, सहाय्यक कायशकारी अलभयींता पूणाव पा्बींिारे

ववभाग, जलतज् व तालुका कृवष अधिकारी, सेनगाव याींचे पथक सथापन करण्यात आले होते.
सदर पथकाने समथथ तक्रारदार, गावकरी व कींत्रार्दार याींचे सक्षम कामाींचे मोजमाप केले
असून काम शासकीय मापदीं डाप्रमाणे करण्यात आलयाचे आढळून आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
उष्ट्माताताने ९ िणाांना मत्ृ यु ला्याबाबत

(२८)

५६९२१ (३०-०८-२०१६).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे

(मरु बाड),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाुंील (एरां डोल), डॉ.पतांगराव िदम

(पलूस िडेगाव), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष
ुंारफे

(िळमनुरी),

श्री.िुणाल

पाुंील

(धुळे

ग्रामीण),

श्री.अशमन

पुंे ल

(मुांबादे वी),

श्री.डी.एस.अहहरे (सारारी), श्री.िाशशराम पावरा (शशरपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण),
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.भास्िर िाधव (गह
ु ागर), श्री.सरु े श लाड (ििवत), श्री.किशोर
पाुंील

(पाचोरा),

श्री.हषववधवन

सपिाळ

(बुलढाणा),

श्री.हनम
ु ांत

डोळस

(माळशशरस) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वव.स. २५५ (21)
(१) राज्यात उषमाघाताने सुमारे २२ जणाींचा मत्ृ यु झाल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनामाफशत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार उषमाघाताने मत्ृ यु झालेल्या मत
ृ ाींच्या
कु्ुींबबयाींना नैसधगशक आपत्ती दाखल कोणती आधथशक मदत केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच मदत केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
राज्यात १ एवप्रल, २०१६ ते ३० जून, २०१६ या कालाविीत उषमाघातामळ
ु े १९ जणाींचा

मत्ृ यू झाला आहे.

(२) राज्यात दरवषी एवप्रल ते जून या कालाविीत उषमाघात ववषयक पररस्थथतीचा दै नींददन
आढावा घेण्यात येतो.

(३) राज्यात उषमाघाताने झालेल्या मत्ृ यप
ै ी १० मत्ृ यू एवप्रल मदहन्यात व ९ मत्ृ यू मे
ू क
मदहनयात झालेले आहे त. जळगाव आणण औरीं गाबाद स्जल्ह्यात प्रत्येकी ४ मत्ृ यू असून नाींदेड

स्जल्ह्यात ३ मत्ृ यू झाले आहे त. दहींगोली, बीड आणण चींद्रपूर स्जल्ह्याींमध्ये प्रत्येकी २ मत्ृ यू
झाले असून अमरावती व पुणे स्जल्ह्यात प्रत्येकी १ मत्ृ यू झाला आहे .
नाही.

उषमाघाताने मत्ृ यू झालेलया मत
ृ ाींच्या कु्ुींबबयाींना कोणतीही आधथशक मदत दे ण्यात आलेली

(४) उष्माघाताने मत्ृ यू झालेलया कुटुंबबयांना आथिथवक मदत दे ण्यासंदभावत कोणतीही शासकीय
योिना नाही.

___________

नागपूर जि््यातील उमरे ड तालुक्यातील िऱ्हाांडला अभयारण्यात असले्या वीुंभट्टय
् ामुळे
वन्य प्राण्याच्या िीवाला धोिा ननमावण ला्याबाबतची बाब

(२९)

५७८५१ (२४-०८-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे

(नागपरू पव
ू )व , श्री.वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :
सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर स्जल्ह्यातील उमरे ड तालुक्यातील कऱ्हाींडला अभयारण्यात असलेल्या वी्भट्टय
् ामुळे

वन्य प्राण्याच्या जीवाला िोका यनमाशण झाल्याबाबतची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या पररसरात वाढलेल्या वैि-अवैि वी्भट्टय
् ाींमिील आगीमुळे वनपररक्षेत्रात
वणवा लागण्याची व पयाशवरणाची हानी होण्याची दा् शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वी्भट्टय
् ाींच्या परवान्याला मींजूरी दे णाऱ्या व नुतनीकरण करणाऱ्या वन व

महसूल ववभागाच्या अधिकाऱ्याींवर कडक कायशवाही करण्यात आली आहे काय, त्याचे थवरुप
काय,

(४) नसल्यास, कायशवाही न करण्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २५५ (22)
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१७-११-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

लातरू जजल््यात जलयक्
ु त मशवार योजनेअंतगगत झालेल्या कामातील
२५ टक्के कामे तनकृष्ट असल्याबाबत

(३०)

५७९४८ (२४-०८-२०१६).

(लातूर शहर) :

श्री.सुननल रा त (ववरारोळी), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जलयुक्त लशवार योजनेअींतगशत झालेल्या कामातील २५ ्क्के कामे यनकृष् असल्याचा

अहवाल शासकीय तींत्रयनकेतनमिील तज्ाींनी लातुर स्जल्हाधिकाऱ्याींकडे सादर केला असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तद्नींतर यनकृष् कामाींची दरु
ु थती सींबींधित कींत्रा्दराींनी थवखचाशने करावी असे

आदे श स्जल्हाधिकारी लातूर याींनी ददली असून तद्नींतरच्या कामाबाबत तसेच राज्यात सवशत्र या
योजनेअत
ीं गशत होत असलेल्या कामाबाबत शासन चौकशी करुन आवश्यक कायशवाही केली आहे
काय वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१८-११-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .
लातूर स्जल्ह्यात जलयुक्त लशवार अींतगशत सन २०१५-१६ मध्ये झालेलया कामातील १९

्क्के कामे यनकृष् असल्याचा अहवाल त्रयथत पक्षाकडील अींकेक्षण करणारे शासकीय
तींत्रयनकेतन मिील पथकाने लातरू स्जल्हाधिकारी याींच्याकडे सादर केला आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

यनववदे तील अ्ी व शतीनस
ु ार कामातील दोष व दाययत्व कालाविी ५ वषाशचा असल्याने

िे केदाराकडून थवखचाशने कामातील दोष दरु
ु सत करण्यात येत आहे

राज्यात ४ जलयक्
ु त लशवार योजनेंतगशत होणाऱ्या कामाींची तपासणी करणेसािी ववववि

पातळीवर तपासणी यींत्रणा गिीत करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

नाांदेड जि््यात जलयुक्त मशवार अमियानात हजारो कामे प्रलंबबत अस्याबाबत
(३१)

५८२४४ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

(१) जलयुक्त लशवार अलभयानात नाींदेड स्जल्ह्यात हजारो कामे झाली असली तरी थडश पा्ी

ऑडड् झाले नसल्याने त्या कामाच्या गुणवत्तेबाबत शाशंकता असल्याचे व हमखास पाणी

येणाऱ्या भागातच जलयक्
ु त लशवार अलभयाींनाींतगशत जलसींिारणाच्या कामासािी नाममात्र यींत्रणा
असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, नाींदेड महानगरचा झपाट्याने ववथतार होत आहे चार वषाशपूवी काही गावे मनपा
हद्दीत समाववष् करण्यात आली आणखीही काही गावे प्रथताववत आहे त असे असूनही जलयुक्त

लशवार अलभयातातगशत जलसींिारणाची कामे अपुरी असल्याने नागरीकाींनी पाण्याअभावी गैरसोय
होत आहे, हे लक्षात घेता शासन त्वरीत आवश्यक कायशवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
नाींदेड स्जल्ह्यात जलयक्
ु त

लशवार अलभयान अींतगशत सन

२०१५-१६ मध्ये

१६

तालुक्यातून २६१ गावाींची यनवड करण्यात आली आहे . तसेच सदर अलभयाींनाींतगशत करण्यात
आलेल्या कामाींचे त्रयथथ सींथथामाफशत मूल्याींकन करण्यात आलेले आहे .

(२) शासनाच्या दद.०२ जानेवारी, २०१५ व १४ ऑगथ्, २०१५ चे पत्रान्वये जलयुक्त लशवार

अलभयान गाव यनवड यनकष िरववण्यात आले आहे त. त्यानस
ु ार गावाींची यनवड करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अांगणवाडी िमवचारी सांताच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(३२)

५८२६४ (२४-०८-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय महहला व बाल

ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अींगणवाडी कमशचारी सींघाने प्रलींबबत मागण्याींकडे शासनाचे लक्ष वेिण्यासािी सोलापूर
स्जल्हा पररषदे च्या िरणे आींदोलन केले असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अत्यल्प मानिनावर काम करणाऱ्या अींगणवाडी सेववकाींना मानिनाऐवजी
वेतनश्रेणी लागू करा, शासकीय कमशचाऱ्याींचा दजाश द्या, सेवायनवत्ृ ती वेतन द्या, अनक
ु ीं पा
तत्वावर वारसाींना सेवेत भरती करुन घ्यावे, सेववका सेवायनवत्ृ त झाल्यानींतर त्याींच्या ररक्त

जागी सेववकेची सन
ू ककीं वा मल
ु ीला सेवेत घ्यावे ही प्रमख
ु मागणी या सेववकाींनी केली आहे तरी
याबाबत शासन ववचारािीन आहे अथवा नाही,

(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे .

(२) व (३) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजना ही केंद्र शासनाची योजना राज्य शासनामाफशत
राबववण्यात येत आहे . एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेच्या मॅन्यअल प्रमाणे अींगणवाउी
सेववका/मदतनीस ही पदे मानिनी थवरुपाची असून त्याींचे अींगणवाडीतील कामकाजाची वेळ
फक्त ४ तास इतकी असल्यामळ
ु े त्याींना शासकीय कमशचाऱ्याींचा दजाश दे णे सींयुक्तीक होणार

नाही मा.सवोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी ददनाींक ७.१२.२००६ रोजी अींगणवाडी सेववका/मदतनीस
ही मानिनी पदे असून त्याींची पदे ही नागरी पदे नसल्याचा यनणशय ददलेला आहे. त्यामळ
ु े
त्याींना शासकीय कमशचाऱ्याींचा दजाश नाही.
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अींगणवाडी

सेववका,

मदतनीस,

लमनी

अींगणवाडी

सेववका

याींना

सेवायनवत्ृ तीनींतर

एल.आय.सी. योजनेअींतगशत एकरकमी लाभ दे ण्याबाबतचा शासन यनणशय ददनाींक ३० एवप्रल,
२०१४ रोजी यनगशलमत करण्यात आला आहे .
___________
राज्यात मागील साडे तीन वषावत तब्बल एि लाख हे क़्र िांगल
(३३)

वणव्यामुळे िळून खाि नष्ट झाले असल्याबाबत

५८४१५ (२४-०८-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष उफव पांडडतशे

श्री.अशमत साुंम (अांधेरी पजश्चम), श्री.धैयश
व ील पाुंील (पेण),

पाुंील (अशलबाग), श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल) :
सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील साडे तीन वषाशत तब्बल एक लाख हे क़्र जींगल वणव्यामळ
ु े जळून खाक
झाले असल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, तीन हजार पेक्षा जाथत वणवे हे लोकाींनी लावले आहे त, हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, गेल्या काही ददवसात ताडोबा, द्पेश्वर या जींगलामध्ये वणवा पे्ल्यामळ
ु े
मोिया प्रमाणात नक
ु सान झाले असून नागपूर, चींद्रपूर व नालशक याभागात सवाशधिक आगी
लागल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, वणव्याींपासून जींगलाचे सींरक्षण करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
अथवा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१८-११-२०१६) :(१) राज्यात मागील साडे तीन वषाशत ११८८८
घ्नाींमध्ये

एकूण

८३९५५.२६

हे क््र

वनक्षेत्रावर

वन

वणवा

लागला

पालापाचोळा/गवत जळालेले आहे , जींगल नष् झालेले नाही.

असन
ू

त्यामध्ये

(२) वनास अनेक कारणाींमुळे वेगवेगळ्या प्रकारे लोकाींद्वारे आगी लावण्यात येतात. किी
अनविानाने तर किी यनषकाळजीपणामळ
ु े आगी लागतात. आग लावणारे इसम जींगलात

जाऊन आग लावून पळून जातात. वणवा यनदशशनास आल्यानींतर वनकमशचारी जोपयंत प्रत्यक्ष
वणव्याच्या दिकाणी पोहोचतात, तोपयंत आगी लावणारे गन्
ु हे गार घ्ना थथळावरुन पसार

झालेले असतात. त्यामुळे अनेक प्रकरणी आरोपीींना रीं गेहाथ पकडता येत नाही. त्यामुळे ककती
लोकाींनी आगी लावल्या हे यनस्श्चतपणे िरववता येत नाही.

(३) सन २०१६ मध्ये ताडोबा अींिारी व्याघ्र प्रकल्पातींगत
श १५८ आगीच्या घ्ना असून यात
१५५१.६९ हे . वनक्षेत्र जळाले आहे . द्पेश्वर या अभयारण्य क्षेत्रात १७ आगीच्या घ्ना घडल्या

असून यात १७७६.०० हे . क्षेत्र जळाले आहे . परीं तु, त्यामध्ये केवळ गवत पालापाचोळा जळाला
असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले नाही.

नागपूर वनवत्ृ तामध्ये आगीचया घटना ३९२ असून यात िळालेले वनक्षेत्र २१८४.७५ आहे.

चंद्रपूर मध्ये आगीचया घटना १९७ असून यात िळालेले वनक्षेत्र ४२९.२८ हे . आहे व नाशशक
मध्ये आगीचया घटना १७१ असन
ू यात िळालेले वनक्षेत्र ५४७.७६ हे. आहे.
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(४) व (५) राजयातील जींगलाचे वणव्यापासून रक्षण करण्याकरीता सन २०११-१२ मध्ये ११
मोबाईल व्हॅन व ११ फायर फायद्ींग युनी् वनवत्ृ ताला फायर ब्लोअर खरे दी करुन व
वापरासािी वा्प करण्यात आले आहे त. वन अधिकारी/कमशचारी याींना गथतीसािी वाहनाींचा

परु विा करण्यात आलेला आहे . तसेच सवश वनवत
ृ ताला आतापयंत ६५४२/PDA smart Phone
तसेच NRSA, Hyderabad कडून Fire alerts प्राप्त होत आहे . आग ववझववण्याकरीता

उपकरण क्षेबत्रय कमशचाऱ्याींना वा्प करण्यात आले आहे . आिुयनक तींत्रज्ानाने आगीवर
यनयींत्रण िे वण्यात येते.

___________

राज्यातील प्रत्येि जि््यात “अहह्याबाई होळिर महहला
बािारपेठ स्थापन िरण्याबाबत िेले्या तोषणेबाबत
(३४)

५८८१५ (२४-०८-२०१६).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतशसांह पाुंील

(उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील प्रत्येक स्जल्ह्यात “अदहल्याबाई होळकर मदहला बाजारपेि “ थथापन करण्याची

घोषणा मा.ववत्त मींत्रयाींनी सन २०१५ च्या अथशसींकल्पीय अधिवेशनात केली होती, हे खरे आहे
काय
(२) असल्यास, सदर योजनेच्या माध्यमातन
ू बचत ग्ाींच्या हजारो मदहला सदथयाींना शाश्वत
थवरूपाचा रोजगार उपलब्ि होणार होता, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, या योजनेकररता सुमारे २०० को्ी रूपयाींचा यनिी अथशसींकल्पात धचन्हाींककत
करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय

(४) असल्यास, सदर धचन्हाींककत यनिी ददनाींक ३१ माचश २०१६ अखेर व्यपगत होणार
असल्याबाबत आयुक्त, मदहला व बालकल्याण याींना वारीं वार पत्रव्यवहार करूनदे खील कायशवाही
होऊ शकली नाही, हे ही खरे आहे काय

(५) असल्यास सदरची बाजारपेि थथापन न होण्यामागची कारणे काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-११-२०१६) :(१), (२) व (३) होय.

(४) व (५) मा.मींत्री (ववत्त) याींच्या सन २०१५-१६ च्या अथशसक
ीं ल्पीय भाषणामिील धचन्हाींककत
रक्कमा दशशववलेल्या योजनासींदभाशत कायशवाही करण्याबाबत दद.३०.७.२०१५ रोजी झालेल्या
बैिकीमध्ये मदहलाींनी उत्पाददत केलेल्या वथतींस
ु ािी बाजारपेि/ववक्री केंद्र यनमाशण करण्याची

कायशवाही ्ाम ववकास ववभागाकडून केली जाते, त्यामळ
ु े मदहला बचत ग्ाींनी उत्पाददत

केलेल्या वथतुींच्या ववक्रीसािी स्जल्हाथतरावर कायमथवरुपी “पुण्यश्लोक अदहल्याबाई होळकर
बाजारपेि” यनमाशण करणे ही नवीन योजना ्ाम ववकास ववभागामाफशत राबववण्याबाबत

यनयोजन ववभागाने सुधचत केल्यानुसार तसेच बािारपेठ ववक्रीकेंद्र ननमावण करण्याची बाब
ग्रामववकास ववभागाशी सींबींधित असलयाने व बाजारपेि यनमाशण करण्याबाबतची यींत्रणा मदहला

व बाल ववकास ववभागाकडे उपलब्ि नसल्याने सदर योजना ्ाम ववकास ववभागाकडे
हथताींतरीत करण्यात आली. तथावप, सद्यस्थथतीत ्ाम ववकास ववभागाकडे सुरु असलेली

वव.स. २५५ (26)
तालुकाथतरीय ववक्री केंद्राची योजना बींद करण्याबाबत त्या ववभागाकडे प्रथताव ववचारािीन
असल्याने व सदरची नवीन योजना राबववणेसािी ्ाम ववकास ववभागाकडे यींत्रणा उपलब्ि

नसल्याने सदर योजना ्ाम ववकास ववभागामाफशत राबववणे शक्य नसल्याचे ्ाम ववकास
ववभागाने कळववले. सदर योजना पण
श : नवीन असल्याने त्यासािी प्रशासकीय मान्यता दे णे,
ू त

नवीन लेखालशषश उपलब्ि करुन घेणे या बाबी दद.३१ माचश, २०१६ पूवी पूणश करणे शक्य
नसल्याने यासािी धचन्हाींककत केलेला यनयतव्यय वापरणे सन २०१५-१६ मध्ये शक्य झालेले
नाही.
___________
सुिन्या योिनेच्या िाचि अुंीमळ
ु े लाभार्थयांना लाभ शमळत नस्याबाबत
(३५)

५९३४७ (२४-०८-२०१६).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ु ीींचा जन ्मदर कमी असणा-या महाराषरातील दहा स्जल्ह्यामध्ये बल
ु डाणा स्जल्ह्याचा

समावेश आहे , हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, मल
ु ीींच्या जन्मदरात वाढ करण्यासािी शासनाने सुकन्या योिना सुरू केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजनेतील जाचक अ्ीींमळ
ु े लाभार्थयांना प्रत्यक्ष लाभ न लमळता यनिी
परत जात असल्याची बाब माहे माचश, २०१६ अखेरीस यनदशशनास आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, या बाबत शासन थतरावरून कोणती कायशवाही करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, त्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-११-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

(३) हे खरे नाही.
सदर योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मुलीच्या वयाच्या १८ वषाशनींतर लमळणार असून भारतीय

आयवु वशमा महामींडळाकडे प्राप्त अजाशनस
ु ार व भारतीय आयुवववमा महामींडळाने केलेल्या अनद
ु ान
मागणीनुसार त्याींना रक्कम अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िो्हापूर जि््यातील िाळम्मावाडी धरण स्थळािवळील वन्यिीव ववभागाच्या
(३६)

िमवचाऱ्याांच्या ननवासस्थानात सोयी सुववधा दे ण्याबाबत

५९५७१ (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश आबबुंिर (राधानगरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी

वव.स. २५५ (27)
(१) कोल्हापूर स्जल्ह्यातील काळम्मावाडी िरण थथळाजवळ लाखो रुपये खचश करुन वन्यजीव

ववभागाच्या कमशचाऱ्याींसािी उभारलेली यनवासथथाने केवळ वीज व पाणी सुवविा नसल्याने १०
वषाशपासून ववना वापर पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यनवासी इमारतीच्या दरु
ु थती बरोबरच वीज व पाणी सवु विा यनमाशण करण्याचा
प्रथताव शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रथतावाला मींजूरी दे वून त्यासािी तातडीने यनिी दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१६-११-२०१६) :(१), (२) व (३) रािानगरी अभयारण्य क्षेत्रातील वन

कमशचाऱ्याींसािी मौजे आसनगाव येथे १ जव्दघ्क व १ घ्क अशा २ इमारती रु.५.०० लक्ष
खचश करुन बाींिण्यात आल्या आहे त. सदर इमारती नादरु
ु सत व कमवचाऱ्याींच्या वापरायोग्य
नसल्याने १ एक घ्क इमारत माहे ऑगथ्, २०१२ पासन
ू व १ जव्दघ्क इमारत माहे मे,

२०१३ पासून बींद स्थथतीत आहे त. त्यामळ
ु े सदर इमारतीची वीज व पाणी सुवविा बींद करण्यात
आली आहे .

उपरोक्त इमारतीींच्या दरु
ु थतीचे काम सन २०१६-१७ ह्या आधथशक वषाशत प्रथताववत

करण्यात आले आहे. सदर इमारतीींच्या दरु
ु थती करीता रु.८.९९ लक्ष इतका खचश अपेक्षक्षत असन
ू
त्याकरीता यनिी दे ण्याबाबत आवश्यक ती कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

राज्यात आरोग्य ववभागािडून िावीळीववषयी िनिागत
ृ ी होत नस्याबाबत
(३७)

६००१६ (३०-०८-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रत्येक वषी १९ मे हा जागयतक कावीळ ददन साजरा केला जातो. तथावप या ववषयाबाबत
लशबबरे , जनजागत
ू ीवर अहमदनगर स्जल्हा आरोग्य ववभागाकडून हा जागयतक
ृ ीच्या पाश्वशभम
कावीळ ददन साजरा झाला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य ववभागाकडून कावीळीववषयी जनजागत
ृ ी होत नसल्याने या आजारावर
यनयींत्रण

लमळववण्यासािी

आरोग्य

ववभागास

अपयश

येत

असल्याने

रुग्ण

शासकीय

दवाखान्यात न येता, खाजगी दवाखान्यात जातात, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सन २०१३-१४, २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या आधथशक वषाशत शासनाच्या
आरोग्य ववभागाकडे येणाऱ्या रुग्णाींची सींख्या ककती आहे
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येणार आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
आरोग्य सेवक आणण सेववका आपल्या यनयलमत गह
ृ भे्ीींमध्ये कावीळसह सवश जलजन्य

आजाराींच्या प्रयतबींि व यनयींत्रणसींदभाशत जनतेचे आरोग्य लशक्षण करता असतात.

वव.स. २५५ (28)
जागयतक कावीळ ददन दरवषी २८ जुल,ै रोजी ववववि आरोग्य ववषयक उपक्रमाींनी साजरा

करण्यात येतो.

(२) हे खरे नाही.
(३) सावशजयनक आरोग्य ववभागाकडे उपचारासािी आलेलया एकूण रुग्णाींची वषशयनहाय सींख्या
पुढीलप्रमाणे आहे .

वषश

२०१३-१४

२०१४-१५

२०१५-१६

बाह्यरुगण

१,७२,०६२०

१,७८,६९८४

१,८५,८६१६

आींतररुग्ण

४६,३४८

४५,६३२

६०,३७६

एकूण

१,७६,६९६८

१,८३,२६१६

१,९१,८९९२

(४) उपरोक्त आकडेवारी पाहता सावशजयनक आरोग्य ववभागाकडून उपचार घेणाऱ्या रुग्णाींची
सींख्या दरवषी वाढत आहे .

___________
राज्यातील स्वयांसहायता बचत गुंाांच्या डडजिुंायलेशनचा
नाबाडव ई शक्ती हा उपरारम राबववण्याबाबत
(३८)

६०१९८ (२४-०८-२०१६).

श्री.समीर िुणावार (हहांगणताुं) :

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील थवयींसहायता बचत ग्ाींच्या डडस्ज्ायझेशनचा नाबाडश ई शक्ती हा उपक्रम

राबववण्यात येईल अशी माहीती मा.मुख्यमींत्री याींनी ददली असल्याचे यनदशशनास आले आहे, हे
खरे आहे काय

(२) असल्यास सदर उपक्रम राबववण्याबाबत शासनाने यनणशय घेवन
ू कोणती कायशवाही केली
आहे वा करण्यात येत आहे .

(३) अद्याप कायशवाही केली नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-११-२०१६) :(१) होय.

(२) सदर उपक्रम प्रायोधगक तत्वावर नाबाडशमाफशत राबववण्यात येत असून त्यामध्ये िळ
ु े
स्जल्ह्यात मदहला आधथशक ववकास महामींडळ (माववम) चे िळ
ु े कायाशलय सहभागी आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात पालिाांिडून बालिास होणाऱ्या एचआयव्ही एड्स प्रनतबांधात्मि िायवरारमाबाबत
(३९)

६०२५० (३०-०८-२०१६).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापरू शहर मध्य) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. २५५ (29)
(१) महाराषर राज्य एड्स यनयींत्रण सोसाय्ी, मुींबई नॅशनल एड्स कींरोल सोसाय्ी ददल्ली

अींतगशत ववववि सींथथेमाफशत राज्यात पालकाींकडून बालकास होणाऱ्या एचअाायव्ही एड्स
प्रयतबींिात्मक कायशक्रम काम करणाऱ्या एचआयव्ही एड्स प्रयतबींिात्मक कायशक्रम करणाऱ्या

बाहयक्षेत्रीय कमशचाऱ्याींचे (ओआरडब्ल)ु काम बींद करुन शासकीय कमशचाऱ्याींकडून एचआयव्ही
बािीत गरोदर माताींची व बालकाींची दे खरे ख करण्याचा यनणशय शासनाने घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात या प्रकल्पा अींतगशत काम करणाऱ्या ७५० कमशचाऱ्याींचे काम बींद होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकल्पामुळे गेल्या १० वषाशत एचआयव्ही बािीत मदहलाींकडून होणाऱ्या
बाळाींना एचआयव्हीची बािा होण्याचे प्रमाण दे खील कमी झाल्याचे ददसून आले असताींना हा
प्रकल्प बींद करण्यामागील सवशसािारण कारणे काय आहे त,

(४) तसेच, उक्त प्रकल्प बींद केल्यामुळे बेरोजगार होणाऱ्या कमशचारी (ओआरडब्लु) याींना
रोजगार दे ण्यासािी कोणती कायशवाही केली आहे वा येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
नॅशनल एड्स कींरोल सींथथा, नवी ददल्ली याींच्या अनुदानातून ववववि सींथथामाफशत

महाराषर राज्यात पालकाींकडून बालकाींस होणारे एचआयव्ही एड्स प्रयतबींिात्मक कायशक्रम
बाह्यक्षेत्रीय कमशचाऱ्याींकडून

राबववण्यात

येते

होता. तथावप

नॅकोच्या

सूचनेनुसार

माहे,

ऑक््ोबर, २०१५ पासून प्रकल्प बींद करुन सद्यस्थथतीत आरोग्य ववभागाकडील ए.एन.एम.
आशा (ASHA) कमशचाऱ्याींकडून व महाराषर राज्य एड्स यनयींत्रण सींथथेच्या समुपदे शकाींकडून हे
काम करण्यात येत आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) या प्रकल्पामुळे गेल्या १० वषाशत पालकाींकडून बालकाींना होणाऱ्या एचआयव्हीची बािा
होण्याचे प्रमाण कमी झालेले आहे . तथावप उक्त प्रकल्प नॅकोने बींद करुन तपासणीचे काम
आरोग्य ववभागाकडील कमशचाऱ्याींकडून करुन घेण्यास सूचववले आहे .

(४) उक्त प्रकल्प बींद झाल्यामळ
ु े प्रकल्पाींतगशत काम करणाऱ्या बाह्य क्षेत्रीय कमशचाऱ्याींना
(ओआरडब्ल्यु) केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या आरोग्य ववभागाच्या इतर योजनाींमध्ये
सामावून घेण्याच्या पयाशयाची तपासणी करण्यात येत आहे.
___________

महहला व बालवविास ववभागाच्या बालधोरण सशमतीबाबत
(४०)

६०५२९ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय महहला व बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सन २००९ ते २०१४ या काळात तत्कालीन मा.मदहला व बाल ववकास मींत्री याींच्या
अध्यक्षतेखाली राज्याचे बालिोरण यनस्श्चत करण्यासािी एक सलमती थथापन करण्यात आली
होती, हे खरे आहे काय,

वव.स. २५५ (30)
(२) असल्यास, त्यासलमतीचे थवरुप काय होत तसेच सलमतीने तयार केलेल्या बालिोरणाच्या
मसुद्यावर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्यापपयंत, सदर सलमती थथापन करण्यात आली नसल्यास त्याबाबत शासनाची भूलमका
काय आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१७-११-२०१६) :(१) होय.

(२) शासन यनणशय, मदहला व बाल ववकास ववभाग, ददनाींक ६/६/२०१३ अन्वये बाल िोरण
यनस्श्चत

करण्यासािी गिीत करण्यात आलेल्या

सलमतीचे अध्यक्ष मा.मींत्री

मदहला

व

बालववकास व उपाध्यक्ष, मा.राज्यमींत्री, मदहला व बालववकास आहे त. तसेच या सलमतीमध्ये
वविानसभा/वविानपररषद सदथय, प्रिान सधचव, मदहला व बाल ववकास, आयुक्त मदहला व

बाल ववकास व बाल क्षेत्रातील तज् व्यक्ती अशा एकूण ६३ सदथयाींचा समावेश असून सधचव,

बाल हक्क सींरक्षण आयोग हे सदथय सधचव आहे त. तसेच राज्याचे दस
ु रे बाल िोरण जादहर
करण्यासींदभावत ददनाींक ४ माचश, २०१४ अन्वये शासन यनणशय यनगशलमत करण्यात आला आहे
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

दे हू रोड िॅनुंोनमेंुं बोडवच्या आरोग्य िेंद्राबाबत
(४१)

६०७६६ (३०-०८-२०१६).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड),
श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे हूरोड कॅन्ोनमें् बोडशने धचींचोळी (स्ज.पण
ु े) येथे राज्य शासनाच्या राषरीय नागरी आरोग्य
अलभयनाअींतगशत हदनांक १९ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी आरोग्य केंद्र सुरु केले होते, हे खरे आहे
काय

(२) असल्यास, शासनाने यनिी ददलेला असताींनाही दे हूरोड कॅन्ोनमें् बोडशने वैदकीय अधिकारी
व आवश्यक कमशचारी यनयुक्त न केल्याने हे आरोग्य केंद्र बींद पडले आहे , हे खरे आहे काय

(३) असल्यास, या आरोग्य केंद्रासािी बोडाशला दे ण्यात आलेल्या यनिीचा वापर न करणाऱ्या
बोडाशच्या पदाधिकायाशवर शासन काय कारवाई करणार आहे
(४) सदर आरोग्य केंद्र शासन थवत: ताब्यात घेवून चालवण्यासींदभाशत काय कायशवाही करणार
आहे ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
राषरीय नागरी आरोग्य अलभयान अींतगशत रीतसर पदभरती करुन भरण्यात आलेल्या
कींत्रा्ी पदाींवर सद्य:स्थथतीत १ वैद्यकीय अधिकारी व ८ इतर कमशचारी नागरी आरोग्य
केंद्रामध्ये कायशरत आहे त व नागरी आरोग्य केंद्रात सेवा यनयलमत चालू आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २५५ (31)
लालुंा (जि.औरां गाबाद) गावातील िलशशवार िायवरारमानांतर नेते, िायवित्यावसह १०० िणाांना
डोळ्यातून पाणी व सूि ये न डोळयाांचा ्ास िाणवू लाग्याबाबत
(४२)

६०९५५ (३०-०८-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) झाल्ा (स्ज.औरीं गाबाद) गावातील जललशवार कायशक्रमानींतर नेते, कायशकत्याशसह १००
जणाींना डोळ्यातन
ू पाणी व सूज येऊन डोळयाींचा त्रास जाणवू लागल्याचे ददनाींक १३ जून,
२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय आढळून आले, त्यानुसार कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२२-११-२०१६) :(१) होय, हे अींशत: खरे आहे.
या घ्नेत डोळ्याचा त्रास जाणवू लागलेल्या रुग्णाींची सींख्या ४९ होती.

(२) होय.

प्रथम आरोग्य पथकाद्वारे सव्हे क्षण करण्यात आले त्यात ४९ जणाींना त्रास असल्याचे
आढहून आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासािी उपसींचालक आरोग्य सेवा, औरीं गाबाद
मींडळ, औरीं गाबाद याींच्या अध्यक्षतेखाली ४ सदथयीय चौकशी सलमती गिीत केली होत सदरील
सलमतीने चौकशी करुन आपला अहवाल सादर केला आहे .
(३) चौकशी सलमतीच्या यनषकषाश प्रमाणे दद. १२/६/२०१६ रोजी सायींकाळी आयोस्जत कायशक्रम
प्रसींगी लावलेल्या बल्बमळ
ु े लोकाींना व कायशकत्यांना डोळे दख
ु ी, सज
ु आणण पाणी येणे असा

त्रास झाला, तथावप, औषिोपचाराने तो पूणप
श णे बरा झाला असून कोणत्याही प्रकाराचा
दृष्ीदोष आढळून आलेला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौिे िोहहांडे ब.ु (ता.खेड, जि.पुणे) येथील वन ववभागाच्या हद्दीतील मोराांना व इतर प्राण्याांना
वपण्याच्या पाण्यािररता िोणतीच सुववधा उपलब्ध नस्याबाबत

(४३)

६१२५४ (२४-०८-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) मौजे कोदहींडे ब.ु (ता.खेड, स्ज.पण
ु े) येथील वन ववभागाच्या हद्दीतील मोराींना व इतर

प्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याकररता कोणतीच सुवविा वन ववभागाच्या हद्दीत नसल्याचे माहे मे,
२०१६ वा त्यासुमारास यनदशशनास आले आहे हे खरे आहे काय,

वव.स. २५५ (32)
(२) असल्यास, मोराींना व इतर प्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची व्यवथथा व्हावी याकररता वनतळे
होणेबाबतचा प्रथताव वनपररक्षेत्र अधिकारी,खेड याींनी ववभागीय कायाशलय, जुन्नर याींसकडे माहे
मे २०१६ वा त्यासुमारास पािववला आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोदहींडे ब.ु येथे वनतळे बाींिणेबाबत शासनाने काय यनणशय घेतला आहे वा
घेण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांुंीवार (१६-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही. सद्य:स्थथतीत मौजे कोदहींडे ब.ु पण
ु े
स्ज.खेड, ता.येथे वनकक्ष क्रमाींक २५९ मध्ये मोर व इतर वन्यप्राण्याींसािी दोन सािवण तळी व
दोन वनतळी तयार करण्यात आलेली आहे त.
(२) हे खरे आहे.
(३) व (४) सन २०१६-१७ मध्ये स्जल्हा वावषशक योजना, बबगर आददवासी योजनाींतगशत
वन्यप्राण्याींना वपण्याच्या पाण्यासािी एका वनतळ्याचे काम प्रथताववत करण्यात आले आहे.
___________
मुांबई उपनगर व

ाणे क्षे्ातील ३८ नामवांत वविासिाांिडून प्रि्प मु्य

ननजश्चत िरतांना शासनाचे कोट्यवधी रुपयाांचे नुिसान ला्याबाबत

(४४)

६१८६८ (२४-०८-२०१६).

श्री.रुपेश म्हा्े (शभवांडी पूव)व :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) मुींबई उपनगर व िाणे क्षेत्रातील ३८ नामवींत ववकासकाींकडून इमारतीचे बाींिकाम करताींना
सींजय गाींिी राषरीय उद्यानाच्या हद्दीपासन
ू १० कक.मी. पयंत २०,००० चौ.मी. पेक्षा जाथत
क्षेत्रफळाच्या इमारतीचे बाींिकाम करताना राषरीय वन्यजीव मींडळाींची परवानगी घेणे आवश्यक
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सदर ववकासकाींकडून २०,००० चौ.मी पेक्षा जाथत इमारतीचे बाींिकाम करताना एकूण
प्रकल्प मुल्याच्या २% प्रमाणे रक्कम शासनाच्या वन ववभागास अदा करणे आवश्यक असते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) कायशकारी अलभयींता, सावशजयनक बाींिकाम ववभाग, अींिेरी याींनी त्याींचे पत्र क्रमाींक
का.अ./उमुींवव/प्रशा/३४०३ ददनाींक २९/३/२०१६ नुसार प्रकल्प मुल्य यनस्श्चत करताींना जलमनीची

ककीं मत रे डीरे कनरनुसार व बाींिकाम खचश दरसूची सन २०१५-२०१६ रु.२८५००/- व प्रत्येक
मजल्याकररता अयतररक्त ०.५०% वाढववण्याचे अप्पर प्रिान मख्
ु य सींरक्षक (वन्यजीव),
बोरीवली याींना कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) तसेच मुींबई उपनगर क्षेत्रातील यनवासी व वाणणज्य इमारत बाींिकामाचे अवथथा-१ चे दर

(Stage १-Estimate) भूमी अलभलेख ववभाग/मुल्याींकन ववभागाींकडून प्राप्त करुन घेणेबाबत
प्रिान मुख्य वनसींरक्षक, नागपरू याींनी त्याींचे पत्र क्र. कक्ष-२४/वअ/प्रशा-४/१५४२/२०१५-१६

ददनाींक ३० माचव, २०१६ नस
ु ार अप्पर प्रिान मख्
ु य वनसींरक्षक (वन्यजीव), मींब
ु ई याींना
कळववले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २५५ (33)

(५) तथावप माहे सप््ें बर २०१५ ते मे २०१६ या कालाविीत एकूण अींदास्जत ५२ इमारतीच्या

बाींिकामाच्या प्रथतावात प्रकल्प मुल्य एकूण रु. ३५,७००/- को्ी नुसार २% प्रमाणे वन
ववभागास एकूण रु. ६४९.९४/- को्ी रुपये लमळणे अपेक्षक्षत असतानाही रु. ४३२.३५/- को्ी
शासनास लमळून मुख्य वनसींरक्षक, सींजय गाींिी राषरीय उद्यान व अप्पर मुख्य वनसींरक्षक

(वन्यजीव) याींच्या गैरकारभारामळ
ु े शासनाचे अींदाजे रु. २१७.५९/- को्ी रुपयाींचे नुकसान
झालेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उक्त सवश प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार शासनाच्या को्यविी रुपयाींचे नक
ु सान करणाऱ्या सींबींधित

ववकासकाींवर व त्याींस जबाबदार असणाऱ्या मुख्य वनसींरक्षक, सींजय गाींिी राषरीय उद्यान,
अप्पर मुख्य वनसरीं क्षक (वन्यजीव) व इतर सींबींधित अधिकारी/कमशचारी याींचेवर शासनाने

कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व
सदरहू प्रकरणाबाबतची सद्यस्थथती काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०८-११-२०१६) :(१) हे खरे आहे . सींरक्षक्षत क्षेत्राच्या हद्दीपासून १० कक.मी
पयंत २०००० चौ.मी. पेक्षा जाथत क्षेत्रफळाच्या इमारतीचे बाींिकाम करताना राषरीय वन्यजीव
मींडळाींची आहे परवानगी घेणे आवश्य.
(२) सींरक्षक्षत क्षेत्र व त्याींच्या हद्दीपासून १० की.मी. पयंत जयश ववकासात्मक कामाींना
पयाशवरणीय परवानगी घेताना वन्यजीव मींडळाची लशफारस आवयश्क असते. सदर लशफारस

करतेवेही मुख्य वन्यजीव रक्षक ककीं वा राजय वन्यिीव मींडळा वन्यजीव अधिवास ववकासासािी

काही अशी व शती घालू शकते. मात्र एकूण प्रकल्प मुल्याच्या २% प्रमाणे रक्कम शासनाच्या
वन ववभागास अदा करणे अशी अ्/शतश अयनवायश नाही.
(३) हे खरे आहे.
(४) मुींबई उपनगर क्षेत्रातील यनवासी व वाणणज्य इमारत बाींिकामाचे अवथथा १-चे दर (Stage

१- Estimate) भम
ू ी अलभलेख ववभाग/मुल्याींकन ववभागाींकडून प्राप्त करुन घेण्यात यावे ककीं वा
कसे? याबाबत अपर प्रिान मख्
ु य वनसींरक्षक (वन्यजीव), पस्श्चम मींब
ु ई याींनी वन अलभयींता
महाराषर राज्य, नागपूर याींचेकडे ववचारणा करण्यात आली असता त्याप्रमाणे वन अलभयता
महाराषर राजय नागपूर याींनी कळववले आहे .
(५) हे खरे नाही.

३५ प्रकल्पयींत्रणाींचे प्रथताव राषरीय वन्यजीव मींडळाच्या परवानगीसाठी सादर करण्यात
आले आहे त. सदर प्रकल्प यींत्रणाींनी ददलेल्या दाखल्यानस
ु ार रु.१५६१२.६२ को्ी इतकया

रककमेवर २% प्रमाणे सुमारे रु.३१२.२५ कोटी रक्कम जमा करण्याबाबतची लशफारस करण्यात
आली आहे .

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. २५५ (34)

राज्यातील एिाजत्मि बाल वविास सेवा योिनेअांतगवत सवव जि्हा पररषदे अांतगवत
पयववेक्षक्षिा, महहला व बाल वविास खात्यािडे हस्ताांतरीत करण्याबाबत
(४५)

६२५०१

(२४-०८-२०१६).

श्री.सांग्राम

थोपुंे

(भोर),

श्री.ियिुमार

डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी) :

गोरे

(माण),

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेअींतगशत सवश स्जल्हा पररषदे अींतगशत
पयशवेक्षक्षका, मदहला व बाल ववकास खात्याकडे हथताींतरीत करण्यात यावे व बालववकास प्रकल्प
अधिकाऱ्याींची सवश पदे

पयशवेक्षक्षकाींमिन
भरण्यात यावीत असे यनवेदन महाराषर राज्य
ू

आयसीडीएस पयशवेक्षक्षका कृती सलमती, िाणे, स्ज.िाणे याींनी व लोकप्रयतयनिी याींनी मा.मदहला
व बाल ववकास मींत्री महोदयाींना ददनाींक १० एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ददले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१५-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) याबाबतचा प्रथताव कायशवाहीत असून, त्यावर अद्याप अींयतम यनणशय झालेला नाही.
___________

सोलापूर जि््यातील पांढरपूर तालुक्यात गत ३ वषावपासन
ू
अांगणवाडीस प्रि्प अधधिारी नस्याबाबत

(४६)

६२६८१ (२४-०८-२०१६).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय महहला व बाल

ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू स्जल्ह्यातील पींढरपरू तालक्
ु यात ३८ कुपोवषत बालके आढळून आल्याचे माहे जन
ू ,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत ३ वषाशपासून अींगणवाडीस प्रकल्प अधिकारी नसल्याने अींगणवाडी सेववका
व मदतनीस याींच्या मनमानी कारभाराने बालकाींपयशत पोषण आहार पोहचत नसल्याचेही
यनदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पींढरपूर तालुक्यात प्रकल्प अधिकाऱ्याींची त्वरीत नेमणूक करण्याबाबत कोणती
कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१६-११-२०१६) :(१) होय.
(२) नाही.

वव.स. २५५ (35)
मदहला व बाल ववकास आयुक्तालयाींतगशत बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी (ग्-ब) ची

पदे ररक्त असली तरी पयाशयी व्यवथथा म्हणून बाल ववकास प्रकल्प अधिकारी, पींढरपूर - १ व
बाल ववकास प्रकलप अधिकारी, पींढरपूर-२ या पदाींचा अयतररक्त कायशभार इतर अधिकारी

याींच्याकडे दे ण्यात आलेला आहे. अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्यावर प्रभारी बाल ववकास
प्रकल्प अधिकारी याींच्यामाफशत यनयींत्रण करण्यात येत असून अींगणवाडी मिील बालकाींपयंत
पोषण आहार दररोज यनयलमतपणे पुरववण्यात येत आहे.

(३) मदहला व बाल ववकास आयुक्तालयात ग्-ब सींवगाशतील ररक्त पदाींपैकी सरळसेवेच्या

कोट्यातील १४७ पदाींसािी महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून लशफारस प्राप्त झाली आहे . सदर
उमेदवाींराची यनवडे यादीनुसार आवश्यक प्रमाणपत्राींची पडताळणी करण्याबाबतची कायशवाही

करण्यात येत असून सदर प्रकक्रया पूणश झाल्यानींतर ववभागीय सींवगश वा्प यनयमानुसार
राज्यातील ररक्त पदी सदर उमेदवाराींची पदथथापना करण्याची कायशवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वपांपरी-धचांचवड शहरात िेंद्र शासनाची राष्ट्रीय आरोग्य अशभयान योजना राबववण्याबाबत
(४७)

६३२३८ (३०-०८-२०१६).

श्री.महे श (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड),
श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य आणण िुुंुांब ि्याण
मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वपींपरी-धचींचवड

शहरात

केंद्र

शासनाची

राषरीय

शहरी

आरोग्य

अलभयान

योजना

राबवण्याकररता प्रकल्प आराखड्यास वैद्यकीय ववभागाने मींजुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,सदर

योजना गत तीन वषाशपासून मनुषयबळाचा अभाव असल्याने कायाशस्न्वत

झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर योजना पण
श णे कायाशस्न्वत करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली
ू प
आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-११-२०१६) :(१) वपींपरी-धचींचवड शहरात राषरीय शहरी आरोग्य योजना
राबववण्याकररता प्रकल्प आराखड्यास केंद्र शासनाने मींजूरी ददली आहे .

(२) व (३) राषरीय नागरी आरोगय अलभयानाींतगशत राज्य थतरावरुन वेळोवेळी पदभरती सींदभाशत
महानगरपाललकाींना सक्त सूचना तसेच दद.२०.७.२०१६ रोजी प्रत्यक्षात आढावा बैिक घेऊन
पदभरती त्वरीत करण्याबाबत सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.

वपींपरी-धचींचवड महानगरपाललकेसािी सन २०१५-१६ च्या प्रकल्प आराखड्यात एकूण २८७

पदे मींजूर होती त्यापैकी ११६ पदे भरण्यात आली असून १७१ पदे ररक्त आहे त. वपींपरी-धचींचवड

महानगरपाललकेने पदभरती जादहरात ्प्पा-१ व पदभरती जादहरात ्प्पा-२ नुसार पदाींची
जादहरात दे ऊन पदभरती केलेली आहे . उवशररत ररक्त पदाींची भरती प्रकक्रया सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. २५५ (36)
नागपूरच्या िृषी ववभागाच्या उमरे ड तालुक्यासा र १४ लाख रुपयाचा ननधीबाबत
(४८)

६३३११ (११-०८-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी) :

सन्माननीय िलसांधारण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याला पाणी सींक्ातून बाहे र काढण्यासािी “जलयुक्त लशवार” अलभयान राबववण्यासािी

नागपूरच्या कृषी ववभागाला उमरे ड तालुक्यासािी १४ लाख रुपयाचा यनिी दे ण्यात आला होता,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर यनिी नागपरू च्या स्जल्हाधिकारी कायाशलयाकडून ददनाींक ३१ माचश, २०१६
रोजी कृषी ववभागाला सायींकाळी ५.३० वाजता प्राप्त झाल्याने, जलयुक्त लशवार योजनेच्या

कामाची दे यके अधिदान कायाशलयाकडे उलशरा सादर करण्यात आल्याने ती नामींजूर करण्यात
आल्यामळ
ु े सदर यनिी शासनाकडे परत पािवण्यात आला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जलयुक्त लशवार अलभयानाचा यनिी कृषी ववभागाकडे उशीरा पािवण्याची कारणे
काय आहे त व यासािी कोण जबाबदार आहे याची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) सदर चौकशी पूणश झाली असल्यास यनिी उशीरा पािवण्यास जबाबदार असणाऱ्याींववरुध्द
काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ?

प्रा. राम शशांदे (१५-११-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) होय, हे खरे आहे .
(४) ददनाींक ३१ माचश, २०१६ रोजी बीम्स प्रणाली सींथ गतीने सुरु असलयामुळे बीडीएस थलीप
यनघाली नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

अहमदनगर जि््यातून महहला व बालि्याण आयुक्तालयाने
(४९)

िेवळ ३९८ अिांना मांिरु ी हदली अस्याबाबत

६४६२४ (२४-०८-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ु ीचे लशक्षण, आरोग्य, भववषयासािी आधथशक तरतूद करण्यासािी शासनाने अडीच
वषाशपूवी दाररद्रयरे षेखालील कु्ूींबासािी सुकन्या योजना सुरु केली या योजनेसािी आतापयंत

अहमदनगर स्जल्ह्यातन
ू अींदाजे हजार अजश आले असन
ू त्यापैकी मदहला व बालकल्याण
आयुक्तालयाने केवळ ३९८ अजांना मींजुरी ददली असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त योजनेनस
ु ार दाररद्रयरे षेखालील कु्ूींबात जन्मलेल्या मुलीच्या नाींवे

आयवु वशमा महामींडळाच्या योजनेतन
शासनाने प्रत्येक २१ हजार २०० रुपयाींची गींत
ू
ु वणक
ू
करुन मदहला व बालकल्याण आयुक्तालय सदरहू अजश मींजूर करण्याबाबत ववलींब लावत
असल्याने लाभार्थयींची गैरसोय होत आहे तरी याबाबत शासन आवश्यक कायशवाही करणार वा
करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २५५ (37)
श्रीमती पांििा मुांडे (१७-११-२०१६) :(१) नाही.

अहमदनगर स्जल्ह्यातून सुकन्या योजनेचे माहे जून, २०१६ अखेर एकूण २१४२ अजश

भारतीय आयुववशमा महामींडळास अजांना मींजूरी करण्यात आले आहे त. त्यापैकी ४५५ लाभाथी

अजांना मींजरू ी दे ण्यात आली असन
ू उवशररत १६८७ प्रथताव भारतीय आयवु वशमा महामींडळाकडे
प्रलींबबत आहे त.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

मुांबईतील चें बूर येथील िस्तुरबा सुधारगह
ृ ामधून १६ मुलीांनी िेलेले पलायन
(५०)

६४७७५ (२४-०८-२०१६).

श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय महहला व

बाल ववकास मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील चें बूर येथील कथतुरबा सि
ु ारगह
ृ ामिून शौचालयाच्या णखडकीतून १६ मुलीींनी
पलायन केल्याची घ्ना ददनाींक २ जुलै,२०१६ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू घ्नेबाबत गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१६-११-२०१६) :(१) होय.
(२) होय.

(३) या घ्नेबाबत सींथथेकडून ददनाींक ०२.०७.२०१६ रोजी वररषि पोलीस यनरीक्षक, चें बरु याींना
प्रवेलशता यनस्ून गेल्याची लेखी तक्रार दे ण्यात आली आहे . सदर घ्नेबाबत सींथथेने ददनाींक
०२.०७.२०१६ च्या ज्ापनान्वये स्जल्हा मदहला व बाल ववकास अधिकारी, मुींबई उपनगर याींनी

ददनाींक ०३.०७.२०१६ च्या पत्रानवये काळजीवाहक श्रीमती मोंडकर याींना कारणे दाखवा नो्ीस
ददली आहे .
तसेच ववभागीय उपआयक्
ु त, मदहला व बाल ववकास, कोकण ववभाग त्याींच्या ददनाींक

०४.०७.२०१६ च्या आदे शानवये या घ्नेची सखोल तपासणी करण्यासािी चौकशी सलमती गिीत

करण्यात आली असून, सींबींधिताींववरुध्द चौकशी सुरु आहे. चौकशी अहवाल प्रापत होताच
त्याींच्याववरुध्द कारवाई प्रथताववत करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

