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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि १३ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण २२, १९३८ ( शिे )
(१) वित्त आणण ननयोजन, िने, मांत्री

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

(४) सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण

याांचे प्रभारी विभाग

मांत्री

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री

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

प्रश्नाांची किणण सां्या - ६९
-------------------------------------

राज्यात राष्ट्रीय नागरी आरोग्य शमशन योजनेसाठी िेंद्र
(१)

*

शासनाने ददलेल्या ननधीत झालेला गैरव्यिहार

२५७८५

अॅि.जयदे ि गायििाि, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात राषरीय नागरी आरोग्य ममशन (एनयूएचएम) योजनेत गैरव्यवहार
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या ततसऱ्या सप्ताहात तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तद्नुसार सदर गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

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

मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीठात दाखल झालेल्या जनहहत

याचचका क्र.१३४/२०१६ च्या सींबींधात वतशमानपत्रात या सींबींधी बातम्या प्रमसध्द
झाल्याची बाब खरी आहे .

(२) सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

----------------राज्याच्या ग्रामीण भागात १८ दठिाणी ििवरोग ननगा
(२)

*

िेंद्रे थापापन िरयायाच्या षोषणेबाबत

२५८४४

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

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

(१) राज्याच्या ग्रामीण भागात १८ हठकाणी ककशरोग तनगा केंद्रे स्थापन करण्याची
घोषणा कोककलाबेन धीरुभाई अींबानी रुग्णालयाने मा.मुख्यमींत्री याींच्या उपस्स्थतीत
हदनाींक २३ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणत्या ग्रामीण भागाची तनवड केली
आहे व ककती कालावधीत सरु
ु करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय

(२) शासनाने अकोला, अमरावती, औरीं गाबाद, बीड, बुलढाणा, चींद्रपूर, गोंहदया,
जळगाव, कोल्हापरू , लातरू , नींदरु बार, नाींदेड, नामशक, परभणी, रत्नाचगरी, सातारा,
सोलापूर, यवतमाळ या १८ स्जल्हयाींची तनवड केली असून यापैकी गोंहदया,
अकोला आणण सोलापूर येथे प्राथममक काम सरु
ु करण्यात आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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भांिारा जजल्हा पररषदें तगवत अांगणिािी सादहत्य खरे दीत बालवििास
प्रिल्प अधधिाऱयाांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत

(३)

*

२५२२३

प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय मदहला ि

बाल िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा स्जल्हा पररषदें तगशत अींगणवाडीकरीता साहहत्य पुरवठ्यासाठी ४४ लाख
५५ हजार रुपये तनधी प्राप्त होवन
काही तालुक्यातील बालववकास प्रकल्प
ू
अचधकारी याींनी अींगणवाडी सेववकाींच्या खात्यात रक्कम न दे ता खरे दीमध्ये

गैरव्यवहार केल्याचे हदनाींक २७ जल
ु ,ै २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या
अनष
ु ींगाने सींबींचधत दोषी अचधकाऱ्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) हे खरे नाही,
आयुक्त,

कायाशलयाकडून

एकास्त्मक

सन

बालववकास

२०१५-१६

या

सेवा

आचथशक

योजना,

वषाशत

नवी

मुींबई

अींगणवाडीला

याींचे

साहहत्य

खरे दीकररता प्रती अींगणवाडी रुपये ५०००/- प्रमाणे एकूण रुपये ४४,९५,०००/-

इतका तनधी प्राप्त झाला होता. सदर सवश तनधी सींबींचधत बालववकास प्रकल्प
अचधकारी याींचेकडून त्या-त्या प्रकल्पाींच्या अींगणवाडी सेववकाींच्या खात्यामध्ये

तसेच काही अींगणवाडी सेववकाींना रोखीने अदा करण्यात आला होता. सदर
रक्कम प्राप्त झाल्याच्या अींगणवाडी सेववकाींच्या स्वाक्षरीसह पावत्या घेण्यात

आलेल्या आहे त. साहहत्याची खरे दी (कपा् व खच
ु ी) ही अींगणवाडी सेववकामार्शत
करण्यात आलेली आहे . सदर खरे दी बालववकास प्रकल्प अचधकारी याींनी केलेली
नाही.

(२) व (३) साहहत्य खरे दीच्या अनष
ु ींगाने स्जल्हा पररषद, भींडारा स्तरावर चौकशी
करण्यात येत आहे . चौकशी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
-----------------
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(४)

दहमायतनगर (जज.नाांदेि) तालुिा िृवष िायावलयात पाणलोट
व्यिथापापन िायवक्रमाांतगवत ननधीत अपहार झाल्याबाबत

*

२६२१४

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

विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) हहमायतनगर (स्ज.नाींदेड) तालक
ु ा कृवष कायाशलयाींतगशत मौजे हहमायतनगर,
जळगाव मींडळ मधील पाणलो् व्यवस्थापन कायशक्रम जलयुक्त मशवार अमभयान,
स्जल्हा तनयोजन सममती या योजनामध्ये चालू आचथशक वषाशमध्ये तालक
ु ा कृवष

अचधकारी, मींडळ कृवष अचधकारी व कृवष पयशवेक्षकाींनी ठे केदाराींशी सींगनमत करून
बोगस कामे करून शासनाच्या तनधीचा अपहार केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बोगस कामाींची चौकशी करून दोषीींवर कारवाई करण्याचे

तनवेदन हदनाींक १० ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.कृवष मींत्री याींना
हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नुसार बोगस कामे करून तनधीचा अपहार करणाऱ्या
सींबींचधत दोषीींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.

(२) श्री.सततश बोन्तावार याींनी हदनाींक १०/८/२०१६ रोजी सींचालक, मद
ृ सींधारण,
पुणे याींच्याकडे तक्रार केलेली आहे .

(३) उपववभागीय कृवष अचधकारी, ककनव् याींनी प्रस्तत
प्रकरणी कामाींची
ु
तपासणी केलेली असून तपासणीमध्ये कामात त्र्
ु ी आढळून आल्या नाहीत.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(५)

*

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

धुळे जजल््यात िेंग्यण आजाराचा प्रादभ
ु ावि िाढल्याबाबत
२६४४१

श्री.चांद्रिाांत

रषि
ु ांशी,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) धुळे स्जल्हयात डेंग्यू आजाराचा मोठ्या प्रमाणात प्रादभ
ू
ु ाशव वाढला असन
मशरपूर शहरात दोन शाळकरी मुलाींचा डेंग्यूमळ
ु े मत्ृ यू झाल्याचे माहे सप््ें बर,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

5
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या मत
ववद्यार्थयाांच्या
ृ
कु्ूींबाला आचथशक मदत दे ण्याबाबत व डेंग्यू या जीवघेण्या आजारावर तनयींत्रण
ठे वण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे .

धुळे स्जल्हयात सन २०१६ मध्ये सप््ें बर अखेर डेंग्यू आजाराचे १५४ रुग्ण

आढळले होते. मशरपुर शहरात माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये दोन शाळकरी मल
ु ाींचा
मत्ृ यू झाला आहे , ववभागीय मत्ृ यू सींशोधन सममतीच्या अहवालानुसार एका
मुलाचा मत्ृ यू सींशतयत डेंग्यू आजाराने झाला असून दस
ू न्य
ु ऱ्याचा मत्ृ यू ववषाणज
तापाने झाला आहे .

(२) साथरोग उद्रे कात मत्ृ यम
ू ख
ु ी पडलेल्या रुग्णाच्या कु्ूींबाला आचथशक मदत
दे ण्याववषयी कोणतीही शासकीय योजना नाही.
धळ
ु े स्जल्हयात व मशरपरू शहरात कक्कजन्य रोग तनयींत्रण कायशक्रमाींतगशत
डेंग्यू

आजाराच्या

प्रततबींध

व

तनयममतपणे राबववल्या जातात.
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

तनयींत्रणासाठी

आवश्यक

त्या

उपाययोजना

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

(६)

*

राज्यातील िुपोवषत मुलाांच्या सिेक्षणाबाबत
२४४१०

प्रा.जोगेन्द्द्र ििािे : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कुपोवषत मल
ु ाींचे प्रमाण कमी होत असल्याचे शासनाने जाहहर केले
असले तरी चौर्थया राषरीय कु्ुींब कल्याण याींच्या सवेक्षणातन
सदर दावा
ू
अयशस्वी ठरल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ च्या दस
ु ऱ्या आठवड्यात तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात पाच वषाशखालील सम
ु ारे ३६ ्क्के मल
ु ाींचे वजन व उीं ची
आरोग्य तनदे शाींकापेक्षा कमी असल्याचे सदर सवेक्षणात नमद
ू आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, या सवेक्षणानुसार कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) चौर्थया राषरीय कु्ुींब कल्याण सवेक्षणातून ० ते ५
वषाशतील ३६ ्क्के कमी वजनाची दशशववण्यात आलेली आहे त.

(२) होय.
(३) कुपोषण कमी करण्यासाठी शासनामार्शत तनयममतपणे खालीलप्रमाणे उपाययोजना
करण्यात येत आहे त.

१) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगशत अींगणवाड्यातील ०-६ वयोग्ातील
बालके, गभशवती, स्तनदा माता, ककशोरवयीन मुली याींना १) पुरक पोषण आहार

२) आरोग्य तपासणी ३) सींदभश सेवा ४) अनौपचारीक पूवश शालेय मशक्षण ५)
लसीकरण ६) आहार व आरोग्य इ.६ (सहा) सेवा तनयममत दे ण्यात ये आहे त.

२) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगशत अींगणवाडीतील ६ महहने ते ३ वषश
वयोग्ातील बालके, गभशवती स्स्त्रया व स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाची
बालके, तसेच ककशोरवयीन मुली याींना घरपोच आहार (THR) व ३ वषे ते ६
वषे

वयोग्ातील

लाभाथींना

गरम ताजा

आहाराचा

पुरवठा

स्थातनक

स्वयींसहाय्यता महहला बचतग्/महहला मींडळ, तसेच महहला सींस्थाींमार्शत
करण्यात येत आहे .
३) आहदवासी क्षेत्रातील नवसींजीवन क्षेत्राींतगशत येणाऱ्या प्रकलपातील लाभार्थयाांना
अततररक्त पोषण मुल्य असणारा आहार पुरववण्यात येतो.

४) एकास्त्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगशत अींगणवाडील बालकाींना आरोग्य सेवा
पुरववण्याकरीता आरोग्य ववभागाशी योग्य तो समन्वय साधण्यात येतो.

५) अनुसूचचत क्षेत्र व अततररक्त आहदवासी उपयोजना क्षेत्राींतगशत अींगणवाडीमध्ये
गरोदर स्स्त्रया

व स्तनदा माताींना

एकवेळचा चौरस आहार

दे ण्यासाठी

भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजना हदनाींक १ डडसेंबर,
२०१५ पासून राबववण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

(७)

*

राज्यासह मुांबईतील थािाईन फ्लल्यणचा प्रादभ
ु ावि पाांबवियायासाठी
प्रयोगशाळाांची सां्या िाढवियायाबाबत
२६५१४

आकिव.अनांत गािगीळ : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

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

(१) राज्यात स्वाईन फ्लल्यच
ू ी चाचणी करण्यासाठी परु े शा प्रयोगशाळा नाहीत.
मींब
ु ईत एकच प्रयोगशाळा असल्यामुळे रुग्णाींना वेळेत उपचार करणे शक्य होत
नसल्याने रुग्णाींचे प्राण धोक्यात आल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दोन वषाशपूवी राज्यात स्वाईन फ्लल्यूच्या वाढत्या प्रादभ
ु ाशवामुळे २१५
रुग्णाींचा मत्ृ यू झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यासह मब
ींु ई शहरातील स्वाईन फ्लल्यच
ू ा प्रादभ
ु ाशव रोखण्यासाठी
प्रयोगशाळाींची सींख्या वाढववण्याकरीता शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

स्वाईन फ्लल्यू आजारावरील उपचार हे भारत सरकारने हदलेल्या मागशदशशक

सुचनाींनुसार लक्षणाींच्या वगीकरणानुसार करण्यात येतात. त्यामुळे प्रयोगशालेय
तनदानासाठी उपचारास ववलींब होत नसल्याने तनदानाअभावी रुग्णाचे प्राण

धोक्यात येण्याचा प्रश्न उद्भावत नाही. मब
ींु ई येथे कस्तुरबा रुग्णालय आणण
हार्ककन सींशोधन सींस्था या शासकीय सींस्थाींमध्ये स्वाईन फ्लल्यू तनदानाचे मोर्त

व्यवस्था उपलब्ध असन
ू या प्रयोगशाळाींमशवाय काही खाजगी प्रयोगशाळाींनाही
स्वाईन फ्लल्यू तनदानाची परवानगी दे ण्यात आलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

दोन वषाशपूवी म्हणजे सन २०१४ मध्ये राज्यात स्वाईन फ्लल्यूचे ११५ रुग्ण

आढळले असून त्यापैकी ४३ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला होता.

(३) प्रयोगशाळा तनदानामळ
ु े रुग्णाींस उपचार सुरु होण्यास ववलींब होत नसला तरी
मुींबईसह राज्यात अचधकाचधक स्वाईन फ्लल्यू तनदानाची सवु वधा असणाऱ्या
प्रयोगशाळा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सावशजतनक आरोग्य ववभाग प्रयत्नशील

आहे . सुरुवातीला केवळ राषरीय ववषाणू ववज्ञान सींस्था, पुणे येथे ही सवु वधा
उपलब्ध होती, परीं तु आता सावशजतनक क्षेत्रातील हार्ककन सींस्था, कस्तुरबा

रुग्णालय मब
ींु ई आणण इींहदरा गाींधी स्मत
ृ ी महाववद्यालय नागपूर येथेही ही
सुववधा उपलब्ध करण्यात आली आहे .

खाजगी क्षेत्रातील प्रयोगशाळाींना स्वाईन फ्लल्यू तनदानाची परवानगी

दे ण्याकरीता मुींबई, नागपूर व उवशररत राज्याकररता ३ तज्ञ सममत्याींची स्थापना
करण्यात आली आहे . खाजगी क्षेत्रातील ९ प्रयोगशाळाींनाही ही मान्यता दे ण्यात
आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------
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सािरगाि (ता.नाांदगाि, जज.नाशशि) जजल्हा प्रापशमि
(८)

*

शाळे त शशक्षिाने मद्यपान िेल्याबाबत

२५८४५

श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सावरगाव (ता.नाींदगाव, स्ज.नामशक) येथील स्जल्हा प्राथममक शाळे त एका

मशक्षकाने ७ वीच्या वगाशत मद्यपान केल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकारामळ
ु े सींतप्त झालेल्या पालकाींनी अचधकारी जोवर प्रत्यक्ष
पहाणी करीत नाहीत तो वगश बींद ठे वण्याचा पववत्रा घेतला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांि
ु े : (१) होय
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) ववस्तार अचधकारी याींचेमार्शत चौकशी करण्यात आली असन
ू चौकशी

अहवालानुसार सींबींचधत मशक्षकास मुख्य कायशकारी अचधकारी, स्जल्हा पररषद,
नामशक याींच्या हदनाींक २ डडसेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये तनलींबबत करण्यात आले
असन
ू खातेतनहाय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात आली आहे .
-----------------

(९)

*

िाल्हीिरे (ता. मुरबाि, जज.ठाणे) गािातील मजणराांना
िेलेल्या िामाचा मोबदला दे यायाबाबत
२४४२४

श्री.जगन्द्नाप शशांदे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुरबाड (स्ज.ठाणे) तालक
ु ा कृषी ववभागाींतगशत वाल्हीवरे गावात पाणी अडवा
योजना राबवन
ू माहे मे, २०१६ अखेरपयांत पूणश करण्यात आलेल्या १९७ दगडी
बींधाऱ्याचे काम पूणश केलेल्या वाल्हीवरे गावातील २२ महहला व ४६ परु
ु ष अशा
एकूण ६८ मजरू ाींना कामाचा मोबदला ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,

9
(२) असल्यास, सदर कामे ऑनलाईन ्ें डर पध्दतीने कृषी ववभागाने ठराववक
ठे केदाराींना मॅनेज पध्दतीने हदली असन
ू ठे केदार सातारा येथील का्कर

कन्स्रक्शन कींपनीचे असन
सदरहू कामाींवर वाल्हीवरे (ता.मुरबाड, स्ज.ठाणे)
ू
येथील मजूराींनी कृषी खात्याींच्या अचधकाऱ्याींवर ववश्वास ठे वून उन्हातान्हात राबन
ू

बींधाऱ्याची कामे पूणश केली असता कृषी ववभागाने का्कर कन्स्रक्शन एजन्सीला
मींजूराच्या कामाचा मोबदल्याच्या दे यकाचा धनादे श हदला असूनही सदरहू
मजूराना मजूरी न ममळाल्याने त्याची र्सवणक
ू झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करून मजूराींची र्सवणक
ू
झाल्याप्रकरणी सींबचीं धत अचधकारी तसेच ठे केदाराींवर जबाबदारी तनस्श्चत करुन
सींबींचधत मजूराींना त्याींच्या मजूरीची रक्कम अदा होण्याच्या दृष्ीने शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही.
वाल्हीवरे गावात पाणी अडवा योजनाींतगशत १२ अनघड दगडी बाींध ग्ाची
कामे करण्यात आली आहे त. त्यामध्ये ११७ बाींधाींचा समावेश होता. सदर कामे
ठे केदार, मे.का्कर कन्स्रक्शन याींचा तनववदा पध्दतीने दे ण्यात आली होती.

शासनाद्वारे झालेल्या कामाींची रक्कम ठे केदाराींना रुपये २८९४९२/- व ९८७०४/- या
दोन धनादे शाद्वारे अदा करण्यात आली होती. तथावप ठे केदाराने काम करुनही
बराच काळ स्थातनक मजरू ाींची मजरू ी अदा केली नाही. त्यामळ
ु े मजरू ाींनी हदनाींक
१३/७/२०१६ रोजी तालक
ु ा कृवष अचधकारी, मरु बाड याींचेकडे तक्रार सादर केली होती.
याबाबत तालक
ु ा कृवष अचधकारी, मरु बाड याींनी सदर ठे केदाराशी सींपकश
साधून रक्कम अदा करणेबाबत कळववले. त्यानींतर सींबींचधत मजूराींची मजरू ी
ठे केदाराद्वारे अदा करण्यात आली.
(३) व (४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(१०)

*

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

नागपणर शहरात िॅन्द्सर इजन्द्थाटट्यट
ण उभारयायाबाबत
२५२९१

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहरात कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्यामळ
ु े कॅन्सर इस्न्स््ट्य्
ू
उभारण्याबाबत शासन ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, नागपूर शहराचे कॅन्सर इस्न्स्््य्
ू हे औरीं गाबाद येथे सुरू
करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नागपरू शहरात कॅन्सर इस्न्स््ट्य्
ू उभारण्याबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

(२) औरीं गाबाद येथे राज्यस्तरीय ककशरोग सींस्था स्थापन करण्याबाबतचा तनणशय
शासनाने घेतला आहे .

(३) नागपूर येथे ककशरोग उपचाराच्या उपलब्ध सुववधेचे सक्षमीकरण तसेच
ककशरोग उपचाराच्या आधतु नक सुववधा तनमाशण करावयाच्या दृष्ीकोणातन
ू प्रस्ताव

सादर करण्याचे तनदे श वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालय याींना दे ण्यात
आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

राज्यातील ग्रामीण भागातील ि आददिासी समाजातील िुपोषण िमी

िरयायासाठी बांद असलेल्या बालवििास िेंद्राांना ननधी उपलब्ध िरयायाबाबत
(११)

*

२३९७५

श्री.नारायण राणे, आकिव.अनांत गािगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील तसेच आहदवासी समाजातील कुपोषणाचे प्रमाण
कमी करण्यासाठी राज्यात बालववकास केंद्रे सुरू करण्याचा तनणशय शासनाने
घेतला होता. मात्र तनधीअभावी अनेक स्जल्हयात ही केंद्रे च सुरू झाली नसल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही ग्रामीण भागात सरु
ु केलेली बालववकास केंद्रे तनधी अभावी
सुमारे

तीन महहन्याींपासन
बींद असल्याचे माहे
ू

त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा

(३) असल्यास, यींदाच्या अथशसींकल्पात केलेली तरतद
ू गतवषीच्या तुलनेत ६२
्क्क्याींनी घ्ली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने तनणशय घेऊन तनधी उपलब्ध करून दे ऊन
बालववकास केंद्रे सुरू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) केंद्र शासनाच्या तनधीतन
ू राज्यात ग्राम बालववकास
केंद्र (VCDC) योजना आरोग्य ववभागाकडून सरु
ु होती. यासाठी केंद्राकडून
ममळणारा तनधी बींद झाल्याने सदरची योजना राज्यात बींद करण्यात आली होती.

त्याअनष
ु ींगाने आहदवासी क्षेत्रातील लहान बालकाींच्या कुपोषणावर प्रभावीपणे मात
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करण्यासाठी महाराषर शासन, महहला व बालववकास ववभाग, शासन तनणशय
क्र.एबावव-२०१६/प्र.क्र.४३/(भाग-१ ब)/का.५, हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये

राज्यात आहदवासी क्षेत्रात ग्राम बालववकास केंद्र (VCDC) योजना सुरु करण्याचा
तनणशय घेतलेला आहे . तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात ग्राम बालववकास केंद्र
(VCDC) योजना सुरु करण्याबाबत शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

(२) व (३) बालववकास केंद्रासाठी (VCDC) केंद्र शासनाच्या महहला व बालववकास
ववभागामार्शत कोणत्याही प्रकारची तरतूद दे ण्यात येत नाही. केंद्र शासनाकडून
तनयममत पोषण आहारासाठी तरतद
ू दे ण्यात येते. बालववकास केंद्र (VCDC) ही
सींपूणप
श णे राज्य शासनाची योजना आहे .

सन २०१५-१६ मध्ये तनयममत पोषण आहारासाठी रुपये १३५०/- को्ी

तरतद
ू प्राप्त झाली होती. गतवषी माहे ऑक््ोबर, २०१६ पयांत रुपये ८९०/- को्ी
तरतूद प्राप्त झालेली आहे . मागील वषीच्या तुलनेत गत वषी ३५% तरतद
ू कमी
प्राप्त झालेली आहे .

(४) राज्यातील आहदवासी क्षेत्रात ग्राम बालववकास केंद्र (VCDC) योजना सरु
ु
करण्याचा तनणशय घेतलेला आहे . सदर योजना राबववण्यासाठी अपेक्षक्षत रुपये

१७.११ को्ी एवढी रक्कम प्रदान करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . तसेच
राज्यातील

ग्रामीण

भागात

ग्राम

बालववकास

करण्याबाबत शासनाच्या ववचाराधीन आहे .

केंद्र

(VCDC)

योजना

सरु
ु

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

(१२)

*

नांदरु बार जजल््यातील िुपोवषत बालिाांचे सिेक्षण िरयायाबाबत
२४०४१

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

चव्हाण : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१) नींदरु बार स्जल्हयातील ९ हजार बालके कुपोवषत असल्याचे सवेक्षणातन
ू माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच स्जल्हाचधकारी, नींदरू बार याींनी स्जल्हयात नव्याने सवेक्षण करण्याचे
आदे श हदले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तद्नुसार सवेक्षणाअींती काय आढळून आले, तसेच कुपोषणाचे
प्रमाण कमी करण्याकरीता केंद्र शासन व राज्य शासन याींनी ववववध योजना

राबवन
ू ही कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत नाही याबाबत शासनाकडून कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नींदरु बार स्जल्हयात माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या मामसक

प्रगती अहवालानस
ु ार ० ते ५ वषश वयोग्ातील सवेक्षक्षत बालके एकूण १४४४१७
पैकी १३६८५२ बालकाींचे वजन घेण्यात आलेले आहे त.
वजन मापन क्षमतेनस
ु ार
साधारण श्रेणी -

९४९७०,

तीव्र कमी वजनाचे (SUW) -

८३८९ बालके आहे त.

मध्यम कमी वजनाचे (MUW) -

३३४९३,

तसेच अहवाल महहन्यात SAM- १११४ व MAM-४९०४ बालके आहे त.

(२) होय.

(३) व (४) नींदरु बार स्जल्हयात खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहे त.
१) माहे ऑगस््, २०१४ पासन
ू गाींव पातळीवर तीव्र कुपोवषत बालकाींचे

व्यवस्थापन (C-MAM) करणेसाठी राजमाता स्जजाऊ आरोग्य व

पोषण ममशन, TATA Trust मुींबई, यतु नसेर् व महहला व बाल
कल्याण ववभाग, महाराषर राज्य याींच्या सींयुक्त ववद्यमाने C-MAM
Project राबववणेत येत आहे त त्यात कुपोवषत बालकाींना MNT, SF,
अमालेजयुक्त आहार या स्वरुपात आहार हदले जात आहे व उपचार
हदले जात आहे .

२) स्जल्हयात भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दल
ु कलाम अमत
ृ आहार योजना
्प्पा-१ मध्ये गरोदर व स्तनदा माता याींना एकवेळ चौरस आहार

दे ण्यात येतो व ्प्पा-२ मध्ये ६ महहने ते ६ वषश वयोग्ातील
बालकाींना अींडी/केळी दे ण्यात येत आहे .

३) अींगणवाडी केंद्रामध्ये ३ वषश ते ६ वषश वयोग्ातील बालकाींना गरम
ताजा आहार दे ण्यात येतो.

४) अींगणवाडी केंद्रामध्ये ६ म.ते ३ वषश वयोग्ातील बालके, कमी
वजनाची व तीव्र कमी वजनाची बालके याींना घरपोच आहार (THR)
दे ण्यात येतो. त्यामळ
ु े कुपोषणाचे प्रमाण कमी होणेस मदत होत आहे .
-----------------
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(१३)

*

पालषर जजल््यात अांगणिाियाांना थाित:च्या इमारती नसल्याबाबत
२४३०१

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त,
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) पालघर स्जल्हयातील बालमत्ृ यू व कुपोषण वाढत असताना शासनाच्या
उदासीनतेमुळे सुमारे १,४१२ अींगणवाड्याींना स्वत:ची इमारत नसल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, स्तनदा माता, गरोदर माता, ० ते ६ वयोग्ातील बालके, या
सवाांसाठी बालववकास प्रकल्प कायाशलयाींतगशत कुपोषण रोखणे, उपचारासाठी
पाठववणे, सकस आहार दे णे या जबाबदाऱ्याही अींगणवाड्याींवर आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त स्जल्हयात हदड वषाशत ८५३ बालकाींचा कुपोषणाने मत्ृ यू

होऊन कुपोवषत बालके ७,३२० गरोदर माता १३,४३२, स्तनदा माता १७,४३२

आणण १,०३,०६५ ककशोरवयीन मल
ु ीींची नोंद असताना याींचेसाठी अींगणवाड्याींची
काहीच सोय नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सद्य:स्स्थतीत या अींगणवाड्या घर, शाळा, समाजमींहदर आहद
हठकाणी भरववण्यात येत असल्याने कुपोषण कमी करण्यासाठी ववववध योजना
राबववल्या जात नाहीत, हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या अींगणवाड्या त्वरीत सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) पालघर स्जल्हयातील एकूण ३१८३ मींजूर अींगणवाडी
केंद्राींपक
ै ी १४१२ केंद्राींना स्वत:ची इमारत नसल्याने ती खाजगी जागेत, प्राथममक
शाळे त, समाजमींहदरे व अन्य हठकाणी भरत आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) व (४) हे खरे नाही.

पालघर स्जल्हयामध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेर एकूण १२,०६७ गरोदर
माता, १२,१८८ स्तनदा माता व ७५७९ ककशोरवयीन मल
ु ीींना अींगणवाडी केंद्रामार्शत
लाभ दे ण्यात आलेला असन
१४०२
सॅ
म
व
६२६५
मॅ
म
अशी एकूण ७६६७ बालके
ू
आढळून आलेली आहे त. स्वत:ची इमारत नसलेल्या अींगणवाड्याींमधन
ू दे खील
कुपोषण कमी करण्यासाठी सवश सेवा परु ववण्यात येत असन
सवश योजना
ू
राबववल्या जात आहे त.
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(५) स्वत:ची इमारत नसलेल्या अींगणवाड्याींसाठी, नववन इमारत बाींधण्याकरीता,

त्या ग्रामपींचायत क्षेत्रात जागा उपलब्ध असल्यास, स्जल्हा तनयोजन ववकास
सममती, आहदवासी उपाययोजना यामधून तनधी उपलब्धतेच्या प्रमाणात इमारत
बाींधकामासाठी तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
-----------------

गाजीपरण (ता.अिोट, जज.अिोला) येपे मेळषाट व्याघ्र प्रिल्पाच्या नरनाळा

िन्द्यजीि अभयारयायाच्या सांरक्षक्षत क्षेत्रात थाफोटिाांची साठिणि
ण िेल्याबाबत
(१४)

*

२६३४४

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गाजीपूर (ता.अको्, स्ज.अकोला) येथे मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या नरनाळा

वन्यजीव अभयारण्याच्या सींरक्षक्षत क्षेत्रात स्र्ो्काींची साठवणक
करण्याकररता
ू
खाजगी सींस्थेने परवानगी माचगतली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अभयारण्यातील सींवेदनशील क्षेत्राचे तनयम डावलन
ू सींरक्षक्षत क्षेत्रात
स्र्ो्काींची साठवणक
ु केल्यास वन्यप्राण्याींचे जीवन धोक्यात येत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आली व तद्नुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) गाजीपूर हे गाव मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या नरनाळा

वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रात येत नाही. तथावप श्री. पवन कुमार शमाश भागीदार
अभय एन््रप्राईजेस, अको् स्ज. अकोला याींनी मौजा गाजीपूर येथील सवे क्र.

८/१ या जागेवर स्र्ो्काींची साठवणक
ू करण्याची स्जल्हाचधकारी अकोला याींचेकडे
परवानगी माचगतली आहे . गाजीपूर येथे स्र्ो्काींचा साठा करण्यासींदभाशत ना-

हरकत प्रमाणपत्र दे ण्याचे दृष्ीने स्जल्हाचधकारी अकोला याींनी उप वनसींरक्षक,
आको् वन्यजीव ववभाग, आको् याींचे अमभप्राय माचगतले आहे त.

(२) नरनाळा अभयारण्य अथवा मेळघा् व्याघ्र प्रकल्पाच्या इतर सींरक्षक्षत क्षेत्रात

स्र्ो्काींचा साठा करण्यासाठी परवानगी दे ण्यात आली नसल्यामळ
ु े वन्यप्राण्याचे
जीवन धोक्यात येण्याचा प्रश्न उद्भावत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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(१५)

मांगळिेढा (जज.सोलापणर) तालक्
ु याला उजनीतील
पाणी माण नदीतणन सोियायाबाबत

*

२५५६५

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

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

मींगळवेढा

(स्ज.सोलापरू )

तालुका

गेली

तीन/चार

वषे

दषु काळग्रस्त

असून शेतकरी व ग्रामपींचायती पाणीपट्टी भरण्यास तयार असतानाही शेतकऱ्याींना

मागणीनुसार उजनीतील माण नदीतन
श
ू स्
ु णारे पाणी दे ण्यात शासनाने दल
ु क्ष
केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शेतकऱ्याींच्या मागणीनुसार येथील शेती वाचववण्यासाठी उजनीतील
पाणी माण नदीतन
ू सोडण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
उजनी

प्रकल्पाच्या

मींजूर

प्रकल्प

अहवालामध्ये

उजनी

धरणातन
ू

कालव्याद्वारे माण नदीत मसींचनासाठी ककीं वा वपण्यासाठी पाणी सोडण्याची तरतद
ू

नाही. तथावप हदनाींक २४/९/२०१६ ते हदनाींक १४/१०/२०१६ या कालावधीत
पावसाळ्यात धरण व कालव्यात जादा झालेले पाणी माण नदीतील कोल्हापूर
पध्दतीच्या बींधाऱ्यामध्ये सोडण्यात आले आहे .
(२) प्रश्न उद्भावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

पाणीटां चाईच्या िाळात वपयायाच्या पायायानांतर शेतीऐिजी
(१६)

*

उद्योगाांना पाणी दे यायाबाबत

२५५९५

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

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

(१) राज्यात पाणी्ीं चाईच्या काळात उद्योगाींवर कायम पाणीकपातीचे सींक् येत
असल्याने वपण्याच्या पाण्यानींतर शेतीऐवजी उद्योगाींना पाणी दे ण्याची सच
ू ना
राज्य मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात
आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणता तनणशय घेतला आहे

(३) असल्यास, उद्योग व शेती व्यवसायाला समन्यायी पाणीपुरवठा करण्याबाबत
शासन कोणता तनणशय घेणार आहे ,

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) व (३) महाराषर जलसींपत्ती तनयमन प्राचधकरण अचधतनयम २००५ च्या
कलम १६ (क) १ नुसार पाणी वापराच्या ववववध प्रवगाांकररता पाण्याचे क्षेबत्रय

वा्प (Sectoral Allocation) राज्य मींत्रीमींडळ स्तरावरुन करण्याची तरतद
ू
आहे . या तरतद
ीं ाने हदनाींक ८/११/२०१६ च्या मींत्रीमींडळ बैठकीत
ू ीच्या अनुषग
घेतलेल्या तनणशयानुसार राज्यातील पूणश झालेल्या, प्रगती पथावरील आणण

तनयोस्जत मसींचन प्रकल्पातील पाण्याचे पाण्यासाठी १५ ्क्के, उद्योगासाठी १०
्क्के व मसींचनासाठी ७५ ्क्के याप्रमाणे क्षेबत्रय वा्प तनधाशरीत करण्यात आले
आहे .

राज्य

जलतनतीनस
ु ार

प्रथम

प्राधान्य

वपण्याच्या

पाण्यासाठी,

दस
ु रे

प्राधान्यक्रम मसींचनासाठी पाणी व ततसरे प्राधान्यक्रम औद्योचगक वापरासाठी
पाणी असेच आहे व त्यानुसार दरवषी राज्यातील धरणाींमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या
पाण्याचे समन्यायी पध्दतीने वा्प करण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे .
---------------------

राज्यात (जीकसटी) लागण िरयायाच्या उद्देशाने ननगवशमत िेलेल्या अधधसणचनेमुळे
मुांबई महानगरपाशलिा आधपवि अिचणीत सापिल्याबाबत
(१७)

*

२३६५२

श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादव न चाांदरण िर, श्री.अशोि ऊफव भाई

जगताप, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

रणवपसे :

(१) वस्तू आणण सेवा कर (जीएस्ी) लागू करण्याच्या उदेशेशाने केंद्र शासनाने
हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोजी तनगशममत केलेल्या अचधसूचनेमुळे मब
ुीं ई
महानगरपामलकेचा जकात तसेच अन्य महानगरपामलकाींना ५० को्ीींपेक्षा जास्त
उलाढालीींवर स्थातनक सींस्था कर (एलबी्ी), इींधन आणण मद्य सोडून अन्य

वस्तव
ूीं र उत्पादन शुल्क वसल
ु ी रदेश झालेल्या असन
ू राज्यातील महानगरपामलका
आचथशक अडचणीत सापडल्यामुळे अनेक गींभीर प्रश्न तनमाशण झालेले आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामुळे मुींबई महापामलकेला जीएस्ीमुळे जकातीच्या माध्यमातून

तब्बल सात हजार को्ीींचे नुकसान होणार असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) तसेच, केंद्र शासनाच्या ववत्त मींत्रालयाने हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोजी

जारी केलेल्या उक्त अचधसूचनेचे स्वरुप काय आहे व त्यामळ
ु े राज्यातील
महापामलकेसमोर कोणते प्रश्न तनमाशण झालेले आहे त,
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(४) असल्यास, त्यामळ
ु े मब
ुीं ईतील नागरीकाींना मुलभत
ू सेवाही पुरवणे अशक्य
होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) त्यामुळे जीएस्ी लागू करताना मब
ुीं ई पामलकेची स्वायत्तता अबाचधत

राखणाऱ्या कलमाची तरतद
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) नाही, सींववधान (एकशे एक सींशोधन) कायद्याच्या

कलम १९ अन्वये अस्स्तत्वातल्या करकायद्यातील तरतद
ु ी, सींववधान सींशोधन
कायद्याशी सुसींगत नसतील तर त्या तरतद
ु ी जोपयांत राज्यववधीमींडळ तनरमसत
करीत नाही वा एक वषाशपयांत म्हणजेच १५ सप््ें बर, २०१७ यातील जे अगोदर
घडेल तो पयांत लागू राहतील, जकात व स्थातनक सींस्थाकराचे प्राववधान तनरमसत

झाले नसल्याने महानगरपामलका हदेशीत आयात होणाऱ्या वस्तूींवर हदनाींक १६
सप््ें बर,

२०१६

नींतर

ही

मुींबई

महानगरपामलका

महानगरपामलका एलबी्ी गोळा करु शकते.

जकात

तसेच

अन्य

(२) नाही, सींववधान (एकशे एक सींशोधन) कायद्यातील प्राववधानुसार सातव्या
पररमशष्ातील राज्याच्या करववषयक अचधकाराच्या यादीतील नोंद क्र.५२ तनरमसत
करावयाचे आली आहे . सदर नोंदी अींतगशत महापामलकाींचे प्रवेश कर/जकात जमा

करण्याचे अचधकार उपरोक्त कायद्याच्या कलम १९ अन्वये जो पयांत राज्य
शासन नोंद तनरमसत करीत नाही वा हदनाींक १५ सप््ें बर, २०१७ यापैकी जे
अगोदर घडेल तो पयांत सरु
ु राहतील तद्नींतर महानगरपामलकेस जकात लागू
करता येणार नाही.

(३) केंद्र शासनाच्या हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ च्या अचधसच
ु नेनस
ु ार सींववधान
(एकशे एक सींशोधन) कायदा, २०१६ चे कलम १२ व्यततररक्त सवश प्राववधान
हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ पासन
ू अींमलात आले आहे त. सींशोधन ववधेयकामध्ये

राज्याच्या करववषयक यादीतील नोंद क्र.५२ तनरमसत करावयाचे प्रयोजन आहे .

त्यासींदभाशत सदर तरतद
ू जोपयांत ववधीमींडळ तनरमसत करीत नाही वा हदनाींक १६
सप््ें बर, २०१६ पयांत महानगरपामलकेस जकात गोळी करण्याबाबत अचधकार आहे त.
(४) नाही, सींववधान (एकशे एक सींशोधन) कायद्याच्या कलम १८ नुसार वस्तु व
सेवा कराच्या अवलींबनानींतर पाच वषे, राज्याच्या तसेच महानगरपामलकाींच्या
अपेक्षक्षत कर वसूलीत कमतरता आल्यास केंद्र शासनामार्शत भरपाई होणार आहे .
नुकसान भरपाई प्राप्त होणार असल्यामुळे महानगरपामलकाींच्या आचथशक बाबीींवर
तसेच मूलभत
ू सेवाींवर पररणाम होणार नाही.
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(५) जीएस्ी लागू करताना मुींबई पामलकेस जकात तनरसीत झाल्यामळ
ु े होणाऱ्या
महसूल हानीची प्रततपत
ू ी केंद्र शासनामार्शत करण्यात येणार आहे . केंद्र
शासनामार्शत प्रततपूती ची रक्कम प्राप्त झाल्यानींतर राज्य शासनामार्शत
महानगरपामलकेस सदर रक्कम दे ण्याची पध्दती तनस्श्चत करण्यास येईल.
-----------------

नागपणर मध्ये आांतरराष्ट्रीय िैद्यीि विद्यापीठाची
(१८)

*

थापापना िरयायाबाबत

२६३१८

श्रीमती जथामता िाष : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर मध्ये आींतरराषरीय वैद्यीक ववद्यापीठाची स्थापना पींतजली तर्े
करण्यात येणार असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ च्या ततसऱ्या आठवड्यात
तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ववद्यापीठ स्थापन झाल्यावर प्रत्येक स्जल्हयात वैद्यकीय
मशक्षणाचे धडे दे णारे आचायश कुलम ही स्थापन करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

----------------राज्यातील थािाइन फ्ललण या आजारािर प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरयायाबाबत
(१९)

*

२४८११

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

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

(१) राज्यात १०० हून अचधक स्वाइन फ्लल्यू (एच१एन१) या आजाराींने रुग्ण मत्ृ यू
झाल्याची माहहती माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आली, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात स्वाइन फ्ललू (एच१एन१) या आजाराचे वेळीच तनदान

होऊन रुग्णाींचे प्राण वाचववण्यासाठी राज्यात केंद्र उभारण्यासाठी, रुग्णालयात
सींशतयत रुग्णाींसाठी वॉडश ठे वण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तसेच रुग्णालयात या
आजाराची लस उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सन २०१६ मध्ये १ जानेवारी ते ३० सप््ें बर, २०१६ अखेर राज्यात स्वाईन

फ्लल्यू या आजाराींचे ८० रुग्ण आढळले असून त्यापैकी २५ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला
आहे .

(२) स्वाईन फ्लल्यू रुग्णाींच्या तनदान व उपचारासाठी तसेच या आजाराने होणारे
मत्ृ यू ्ाळण्यासाठी राज्यभरात पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहे त.



फ्लल्यू आजाराचे तनयममत सवेक्षण

फ्लल्यू सदृश रुग्णाींचे स्स्क्रतनींग करण्याकरीता सवश शासकीय आरोग्य
सींस्थाींमध्ये स्स्क्रतनींग सें्सश कायशरत



सींशतयत तसेच बाचधत स्वाईन फ्लल्यू रुग्णाींच्या उपचारासाठी राज्यात
ववलगीकरण कक्षाची स्थापना





गींभीर रुग्णाींवर उपचाराींसाठी व्हें ्ीले्सशची सवु वधा

जन
ू , २०१६ अखेर एक लाखाहून अचधक अततजोखमीच्या व्यक्तीींना
इन्फ्लल्यए
ु ींझा लसीकरण.

राषरीय ववषाणू ववज्ञान सींस्थेसह राज्यातील चार शासकीय तर नऊ
खाजगी प्रयोगशाळाींमध्ये इन्फ्लल्युएींझा तनदानाची व्यवस्था



इन्फ्लल्यए
ु ींझा उपचारासाठी औषधे आणण इतर साधनसामुग्रीचा पुरेसा
पुरवठा.



इन्फ्लल्यए
ु ींझा प्रततबींध व तनयींत्रणासाठी ववववध माध्यमाद्वारे जनतेचे
आरोग्य मशक्षण.

(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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रत्नाधगरी जजल््यातील जजल्हा पररषदे ची प्रापशमि िेंद्र आणण

उपिेंद्राांमधील िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरयायाबाबत
(२०)

*

२३८६४

श्री.विजय ऊफव भाई धगरिर : सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रत्नाचगरी स्जल्हयातील स्जल्हा पररषदे च्या ६७ प्राथममक केंद्र आणण ३७८
उपकेंद्राींसाठी १४१ वैद्यकीय अचधकाऱ्याींची पदे मींजूर असन
ू गेल्या १० वषाांत सदर

पदे न भरल्यामुळे आरोग्य यींत्रणेवर ताण पडत असल्याचे तनदशशनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकण ववभागात येण्यास वैद्यकीय अचधकारी उत्सक
ु नसल्याने

व १२ डॉक््सश अनचधकृत गैरहजर असल्याने आरोग्य यींत्रणेची गैरसोय होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींत्रा्ी तत्वावर आरोग्य केंद्रामध्ये बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय
अचधकारी तनयुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्जल्हा पररषद आरोग्य ववभागाने तनधीसाठी

स्जल्हा तनयोजनकडे पाठवला असतानाही त्याकडे स्जल्हा प्रशासनाने दल
श केले,
ु क्ष
हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती
डॉक््राींची ररक्त पदे भरण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे ,

स्जल्हा पररषद रत्नाचगरी अींतगशत ६७ प्राथममक आरोग्य केंद्रे व ३७८ उपकेंद्रे

कायशरत आहे त. सदर ६७ प्राथममक आरोग्य केंद्राींसाठी वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ

ची १३१ पदे मींजरू असन
ू त्यापैकी १२१ पदे भरलेली व १० पदे ररक्त आहे त.

भरलेल्या १२१ वैद्यकीय अचधका-याींपक
ै ी १२ वैद्यकीय अचधकारी अनचधकृत
गैरहजर आहे त.

ज्या प्राथममक आरोग्य केंद्रामध्ये दोन वैद्यकीय अचधकारी कायशरत आहे त

अशा हठकाणच्या एका वैद्यकीय अचधका-याींची सेवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र
उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्या असन
ू त्याच्यामार्शत रुग्णाींना आरोग्य सेवा
पुरववण्यात येत आहे त.
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(३) रत्नाचगरी स्जल्हयामधील प्राथममक आरोग्य केंद्रामध्ये २० बी.ए.एम.एस.
वैद्यकीय अचधकारी याींची तनयक्
ु ती करुन त्याींचे मानधन स्जल्हा पररषद

सेस

अनद
ु ानामधुन अदा करण्यास स्जल्हा पररषद सवशसाधारण सभा व स्थायी सममती
मध्ये मान्यता ममळाली असन
ू त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायशवाही सरु
ु आहे .

(४) वैद्यकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे. रु.५४००) सींवगाशची ररक्त पदे सींबचीं धत
स्जल्हाचधकारी

याींच्यामार्शत

भरण्याबाबतची

करण्याबाबत कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उद्भावत नाही.

कायशवाही

स्जल्हास्तरावरून

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

मौजे िुसणर आणण मौजे मुखेि (ता.येिला, जज.नाशशि) येपील शेतिऱयाांना
सांपाददत शेतजशमनीांची नुिसान भरपाई दे यायाबाबत
(२१)

*

२३७३८

श्री.जयिांतराि जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३७८ ला

ददनाांि २५ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे कुसूर (ता.येवला, स्ज.नामशक) येथील सींपाहदत जममनीींच्या वाढीव
नक
ु सान

भरपाईच्या

लोकप्रतततनधीींनी

प्रलींबबत

गोदावरी

रकमा

मराठवाडा

अदा

पा्बींधारे

करण्याची
ववकास

मागणी

स्थातनक

महामींडळाकडे

ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

माहे

(२) तसेच मौजे मुखेड (ता.येवला, स्ज.नामशक) येथील नाींदरू मध्यमेश्वर जलद

कालव्यासाठी सींपाहदत झालेल्या शेतकऱ्याींच्या शेतजममनीींच्या नक
ु सान भरपाईच्या
रकमा अदा करण्याची स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
केलेली मागणी शासनाकडे प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) मौजे कुसूर येथील जमीन दरसवाडी पोहच कालव्यासाठी सींपाहदत केलेली

असून, सदरील प्रकल्प उध्वश गोदावरी प्रकल्पाींतगशत आहे . प्रकल्पास सन २०१६-१७
या आचथशक वषाशत तरतद
ू मींजरू नाही. मात्र सन २०१३-१४ वषाशतील रुपये ११२.१४
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लक्ष तनधी मशल्लक आहे . हा अखचचशत तनधी सन २०१६-१७ या आचथशक वषाशत
खचश करण्याची परवानगी ममळणेबाबतचा प्रस्ताव गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे

ववकास महामींडळाकडून शासनास प्राप्त झाला आहे . प्रस्तावास महालेखापालाींची
सहमती घेण्याची प्रकक्रया प्रगतीत आहे .

नाींदरू मध्यमेश्वर जलद कालव्याच्या रुपये १७००.६१ लक्ष रक्कमेच्या

भस
ू ींपादनाच्या मागण्या प्रलींबबत आहे त. सन २०१६-१७ या आचथशक वषाशत
नाींदरू मध्यमेश्वर जलदगती कालव्यासाठी रुपये १०,०००/- इतकी तरतद
ू मींजूर
आहे . तनधी उपलब्धतेनस
ु ार तनधी ववतरणाची कायशवाही प्रथम प्राध्यान्याने
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------

(२२)

*

मुांबई, नागपणर, पुणे या शहरातील मेरोसह इतर
वििास िामाांिररता षेयायात येणारे िजव
२३६००

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय वित्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई, नागपूर, पुणे या शहरातील मेरो सह इतर ववकास कामाींकररता रुपये
५० हजार को्ीचे कजश घेण्यासाठी शासन हमी दे ण्याचा प्रस्ताव माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्याच्या
पाठववण्यात आला, हे खरे आहे काय,

ववत्त

ववभागाकडे

मान्यतेसाठी

(२) असल्यास, केवळ तीन मोठ्या शहराींच्या ववकासासाठी घेतलेल्या कजाशचा

बोजा राज्यातील ग्रामीण जनतेसह सवश राज्यावर ्ाकणे योग्य नसन
ू या कजाशचा

बोजा ग्रामीण जनतेवर ्ाकू नये, अशी मागणी लोकप्रतततनधीींनी अप्पर मख्
ु य
सचचव, ववत्त याींचेकडे केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त लोकप्रतततनधी याींच्या तनवेदनाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) राज्यातील ववकासाचा प्रादे मशक असमतोल होऊ नये म्हणन
ू शासन अशी

कजश प्रकरणे करताना ककीं वा त्याींना हमी दे ताना याबाबत तनयम वा धोरण
ठरववणार आहे काय,

(५) सन २०१५ नींतर राज्य शासनाने कोणकोणत्या कारणासाठी ककती कजश घेतले
आहे ?
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श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) मुींबई, नागपुर, मेरो प्रकल्पाींसाठी राज्य कजशबाचधत

नसल्याबाबतचे (Debt Sustainability Certificate) प्रमाणपत्र केंद्र सरकारच्या
आचथशक

व्यवहार

ववभाग

(Department

पाठववणेबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाले
प्रमाणपत्र दे ण्यात आलेले आहे .

of

Economic

Affairs)

याींना

होते. नागपरू मेरो प्रकल्पाींकररता सदर

(२), (३) व (४) महाराषर हे दे शातील सवाशचधक शहरीकरण झालेले राज्य आहे .

या तीन शहराींची लोकसींख्या ही महाराषराच्या नागरी लोकसींख्येच्या ४२.०५%
आहे व

राज्यातील एकूण लोकसींख्येच्या तुलनेत

१९% आहे . तसेच या

शहराींतील वाढलेल्या उद्योग व व्यवसायामुळे लोकसींख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत

असून त्याचा नागरी वाहतक
व्यवस्थेवर मोठया प्रमाणावर ताण पडत आहे .
ु
वाहतक
ु व्यवस्थेवरील ताण कमी करुन वाहतक
ु व्यवस्था सल
ु भ करण्यासाठी या

शहराींमध्ये मेरो प्रकल्प राबववण्याचा शासनाने तनणशय घेतला आहे . हे प्रकल्प
राबववताना ग्रामीण भागाकडे दल
श होते, असे म्हणणे खरे नाही.
ु क्ष

सदर मेरो प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कजश तसेच भाींडवली खचाशचा

भाग सन २०१६-१७ या वषीच्या अथशसक
ीं ल्पातील भाींडवली खचाशच्या तल
ु नेत
४.३३% आहे .

तसेच या प्रकल्पासाठीच्या कजाशचा भार ग्रामीण जनतेवर पडणार

नाही याची शासन स्तरावर दक्षता घेण्यात येणार आहे .

(५) राज्याद्वारे साधारणत: कजे ही कुठल्याही ववमशष् उदेशेशाींसाठी उभारली जात
नसून राज्याच्या सवश ववकास कामासाठी एकबत्रतररत्या उभारली जातात. शासनाने
खालीलप्रमाणे तनव्वळ कजश उभारलेली आहे त. सन २०१५-१६ रुपये २९१५२.५५

को्ी सन २०१६-१७ (एवप्रल-२०१६ ते सप््ें बर-२०१६) रुपये १६४०७.६० को्ी
वरीलपैकी काही कजे उदा. नाबाडश, राषरीय सहकार व ववकास महामींडळ या
ववत्तीय सींस्था याचेकडून घेतलेली कजे ववमशष् अशा योजनेसाठी घेणेत आली
आहे त.
-----------------

(२३)

*

बोईसर (जज.पालषर) येपील ग्रामीण रुग्णालयासाठी
िाटिरपािा येपे जागा उपलब्ध िरुन दे यायाबाबत
२५३२१

श्री.आनांद ठािणर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.्िाजा

बेग, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बोईसर (स्ज.पालघर) मधील ग्रामीण रुग्णालयासाठी का्करपाडा, सव्हे
नीं.१०७/१ (अ) ही जागा मींजूर झाली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, हदनाींक ९ माचश, २०१६ मध्ये जममनीची मोजणी होऊनही जमीन
रुग्णालयाच्या ताब्यात दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकषश काय

आहे त व त्याअनष
ु ींगाने आहदवासीबहुल स्जल्हयात आरोग्यसेवेचा गींभीर प्रश्न
पाहता सदर जागा रुग्णालयाच्या ताब्यात दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) व (३) सदर जागेची र्ेरमोजणी हदनाींक १६ सप््ें बर, २०१६ रोजी करण्यात

आली असन
ू , स्जल्हाचधकारी, पालघर याींच्याकडून पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत
आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------

(२४)

*

िेळापणर (जज.यितमाळ) या आददिासी तालुक्यातील रॉमा िेअर
युननटमधील यांत्रसामुग्री विनािापर असल्याबाबत
२५०८६

श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय सािवजननि

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

(१) केळापूर (स्ज.यवतमाळ) या आहदवासी तालुक्यातील रॉमा केअर युतन्कररता
तज्ञ डॉक््र शासनाने उपलब्ध करुन न हदल्याने या रॉमा केअर यतु न्चा

रुग्णाींना र्ायदा होत नसन
लाखो रुपये ककीं मतीची यींत्रसामुग्री अनेक वषश
ू
ववनावापर आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यामळ
ु े राषरीय तथा राज्य महामागाशवरील अपघातग्रस्ताींना
वेळेवर वैद्यकीय मदत ममळण्यास अत्यींत गैरसोय होत असल्याने अनेकाींना प्राण
गमवावे लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) नाही.
रॉमा केअर यतु न् केळापूर स्ज.यवतमाळ येथे महाराषर वैद्यकीय व
आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे. रुपये ५४००) ची ५ पदे मींजूर असून सदर सवश पदे
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भरलेली आहे त. भरलेल्या पदाींवर १ अस्स्थव्यींगतज्ञ, १ बचधररकरणतज्ञ, १
बालरोग तज्ञ व

२ एम.बी.बी.एस. अहशताधारक वैद्यकीय अचधकारी कायशरत

आहे त. उपलब्ध वैद्यकीय अचधकाऱ्याींमार्शत रुग्णाींना आरोग्य सेवा पुरववण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद्भावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

मौजे मनोर (जज.पालषर) मधील मनोर ग्रामीण रुग्णालयात
(२५)

*

मुदतबा्य औषधे फेिणन ददल्याबाबत

२४८६६

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

टिले : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे मनोर (स्ज.पालघर) मधील मनोर ग्रामीण रुग्णालयात सन २०१५ मध्ये

खरे दी केलेल्या औषधाींची मुदत माहे माचश, २०१४ ते ऑगस््, २०१५ मध्ये
सींपल्यामळ
ु े र्ेकून हदल्याबाबतचे तनवेदन भुममसेनेचे सचचवाींनी शासनाला हदनाींक
८ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास मनोर ग्रामीण रुग्णालयात औषधे बाहे रून खरे दी करण्यासाठी
मलहहली जातात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले, त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

तथावप, सदर ववषयाबाबत दै तनक लोकमत या वत्ृ तपत्रामध्ये हदनाींक

९/८/२०१६ रोजी बातमी प्रमसध्द झाली होती.
(२) हे खरे नाही.

(३) दै तनक लोकमत या वत्ृ तपत्रात हदनाींक ९/८/२०१६ रोजी प्रमसध्द झालेल्या
बातमीच्या अनष
ु ींगाने सहायक सींचालक, आरोग्य सेवा (कु्ुींब कल्याण), ठाणे

याींच्या अध्यक्षतेखालील द्ववसदस्यीय सममतीमार्शत चौकशी करण्यात आली आहे .
सदरहू चौकशीत वत्ृ तपत्रात प्रमसध्द झालेल्या बातमीमध्ये तर्थय आढळून आले
नाही. तथावप, कालबाहय झालेली औषधे व्यवस्स्थत बींद खोलीत ठे वण्यामध्ये

तनषकाळजीपणा झाल्याचे हदसन
ू आले. त्याअनुषींगाने सींबींचधत औषध तनमाशण
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अचधकारी याींना हदनाींक २६/१०/२०१६ रोजी उपसींचालक आरोग्य सेवा, ठाणे मींडळ,
ठाणे याींच्यामार्शत कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(२६)

*

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

शसरपणर (ता.दे िरी, जज.गोंददया) येपील सेठ आहुजा
आश्रमशाळे तील विद्यापींनी मत्ृ यम
ण ुखी पिल्याबाबत
२४६८१

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

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब
िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मसरपूर (ता.दे वरी, स्ज.गोंहदया) येथील सेठ आहुजा आश्रमशाळे तील आजारी
ववद्याथीनीला चचींचवड येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले असताना तेथील

डॉक््राींनी वपतम
ु ी असल्याने ओपीडी बींद असल्याचे कारण
ृ ोक्ष अमावस्येची सट्ट
हदल्याने वेळेत उपचार न झाल्याने ततचा नागपूर येथील रुग्णालयात मत्ृ यू
झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, तालुक्यातील मकरधोकडा व पुराडा येथील आश्रमशाळे तील दोन
ववद्यार्थयाांचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे आहे काय,

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

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

सेठ आहुजा शाळे तील आजारी ववद्याथीनी कुरुक्मीनी महादे व कींु भरे हहची
आश्रम शाळे तच तब्येत बबधडली. हदनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोजी वपतप
ृ क्ष
अमावस्या असल्याने ओपीडी जरी त्या हदवशी बींद असली तरी सदर हदवशी
वैद्यकीय अचधकारी रुग्णालयात हजर होते. तथापी शाळे तील मशक्षकाने त्या
रुग्णास हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी रुग्णालयात आणले असता सदर
रुग्णास भरती करुन घेण्यात आले. तद्नींतर सदर रुग्णास के.्ी.एस. सामान्य

रुग्णालय, गोंहदया येथे हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी भरती करण्यात आले.
परीं तु दोन्ही हठकाणी करण्यात आलेल्या उपचारास रुग्णाकडून प्रततसाद ममळत
नसल्याने डॉक््राींच्या सल्ल्यानुसार शासकीय वैद्यककय महाववद्यालय, नागपूर
येथे हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी रुग्णास भरती करण्यात आले. तेथे
औषधोपचार सुरु असतानाच सदर ववद्याथीनीचा मत्ृ यू झाला.
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(२)

हदनाींक ३० सप््ें बर, २०१६ रोजी वपतप
ृ क्ष अमावस्या असल्याने ओपीडी जरी

त्या हदवशी बींद असली तरी सदर हदवशी वैद्यकीय अचधकारी रुग्णालयात हजर

होते. त्यामुळे या कारणास्तव मकरधोकडा पुराडा येथील दोन ववद्यार्थयाांचा मत्ृ यू
झालेला नाही.
(३)

उपसींचालक आरोग्य, नागपूर याींना सदर प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत

तनदे श दे ण्यात आले. सदर प्रकरणाचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर तो
ववचारात घेवन
ू आवश्यकतेनस
ु ार कारवाई करण्यात येईल.
(४)

प्रश्न उद्भावत नाही.

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

िुचाांबे खोऱयात (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) प्रशासिीय मान्द्यता
(२७)

*

असलेला गिनदी धरण प्रिल्प पण
ण व िरयायाबाबत

२६१४३

श्रीमती हुथानबानण खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

कुचाींबे

खोऱ्यात

(ता.सींगमेश्वर,

स्ज.रत्नाचगरी) १०.३७

को्ी

रुपयाींची

प्रशासकीय मान्यता असलेला गडनदी धरण प्रकल्प रुपये ५६५.१९ को्ी खचश
होऊन पूणश झाल्यानींतर एक हे क््रही क्षेत्र ओमलताखाली आले नसल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रकल्पबाचधताींचे पन
ु वशसन, भूसींपादन आणण कालवे या सवशच बाबी

अधशव् व प्रलींबबत असून त्यासाठी अजन
ू रुपये १०८ को्ीची गरज असल्याचे
तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन १९८३ मध्ये रुपये १०.३७ को्ीींची प्रशासकीय मान्यता दे त
सुरु करण्यात आलेला हा प्रकल्प अजूनही प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.

गडनदी मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या ५.०० कक.मी पयांत

१०३.०० हे क््र मसींचनासाठी क्षेत्र तनमाशण झाले आहे . सन २०१५-१६ मध्ये चाचणी
घेण्यासाठी पाणी हदले असता प्रत्यक्ष ४३ हे क््र मसींचन करण्यात आले आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .
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एकूण बाधीत ५४२ कु्ुबाींपक
ै ी २१६ कु्ुींबाचे स्वेच्छा पन
ु वशसन, ३२६

कु्ुींबाचे पुनवशसन अचधतनयमानुसार पुनवशसन करावयाचे आहे . नागरी सुववधाींची
कामे प्रगतीपथावर आहे त. धरणासाठी एकूण ३५१.४० हे क््र क्षेत्रापैकी ३२१.००

हे क््र क्षेत्राचे सींपादन करण्यात आले आहे . उवशरीत ३०.४० हे क््र चे तनवाडे
जाहीर झाले आहे त. कालव्यासाठी अींदाजे ३२२.०० हे क््र पैकी १२८.३२ हे क््र
क्षेत्राचे सींपादन पण
ू श आहे . प्रकल्प पण
ू श होण्यासाठी २४७.१७ को्ी तनधी आवश्यक आहे .

प्रकल्पाच्या धरणाचे काम बहुताींश पूणश असन
ू डावा कालवा कक.मी ०७.००
व उजवा कालवा कक.मी २०.०० पयांतची कामे प्रगतीपथावर आहे त. सदर प्रकल्प
प्रधान

मींत्री

कृषी

मसींचन

योजनेंतगशत

पयांत प्रकल्प पूणश करण्याचे तनयोजन आहे .

(PMKSY)

माहे

डडसेंबर,

२०१९

(३) होय.

(४) गडनदी प्रकल्पाची कामे शीघ्र गतीने पूणश होण्याच्या दृष्ीने, प्रकल्पाचा

प्रधान मींत्री कृषी मसींचन योजनेअत
ीं गशत (PMKSY) सन २०१६-१७ मघ्ये समावेश
केला असन
ू डडसेंबर २०१९ पयांत सींकस्ल्पत ३१११ हे क््र क्षेत्र मसींचन तनममशती

करण्यासह प्रकल्प पूणश करण्याचे तनयोजन आहे . प्रकल्पासाठी रु.६१.७९ को्ी
इतके केंद्रीय अथशसहाय्य तसेच रु.१८५.३८ को्ी इतके नाबाडश कजश उपलब्ध
होणार आहे .

----------------आांधळगाि महमदाबाद (शे) (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापणर) ला जोिणाऱया
(२८)

*

महमदाबाद हद्दीतील रथात्याची दरण िथापा झाल्याबाबत

२३९२१

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) आींधळगाव महमदाबाद (शे) (ता.मींगळवेढा, स्ज.सोलापरू ) ला जोडणारा
महमदाबाद हदेशीतील रस्त्याची दरु वस्था झाल्याचे तनदशशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्यावर खड्डे पडले असन
ू चचखल झाल्याने या रस्त्यावरुन
प्रवास करणे धोकादायक असल्याचे तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्जल्हा पररषद बाींधकाम ववभागाने या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर रस्त्यावर खड्डे पडले आहे त. तथावप प्रवास करणे धोकादायक
असल्याची वस्तस्ु स्थती नाही. वाहतुक सुरळीत सुरु आहे .

(३) पावसाळ्यानींतर प्रश्नाींककत रस्त्यावर पडलेले खड्डे बज
ु ववण्याचे काम स्जल्हा
पररषद बाींधकाम उपववभाग मींगळवेढा याींच्याकडील उपलब्ध मैलजुराींमार्शत सरु
ु
आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
----------------राज्याच्या िाट्यास आलेले नमवदा खोऱयातील पाणी तापी खोऱयात िळविणेबाबत
(२९)

*

२३६१८

िॉ.अपि
ण व दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३५३ ला ददनाांि

१८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नमशदा

जल

लवाद

आयोगाच्या

तनवाड्यानुसार

महाराषराच्या

वाट्यास

आलेल्या १०.८९ अघर्ु पाण्यापैकी नमशदा खोऱ्यातील ५.५९ अघर्ू पाणी तापी
खोऱ्यात वळववणे या प्रकल्पाच्या सववस्तर सवेक्षणाच्या रुपये ६,४२,४९,६००/ककीं मतीच्या अींदाजपत्रकास हदनाींक १३ जानेवारी, २००९ च्या शासन तनणशयान्वये
प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे खेर आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या सववस्तर सवेक्षणाच्या रुपये १२ को्ी ९१ लाख
१९ हजार ५०० ककीं मतीच्या अींदाजपत्रकास हदनाींक ९ ऑगस््, २०११ चे शासन
तनणशयान्वये सुधाररत प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्ताींना मसींचन सवु वधा पुरववणेसाठी उकाई
धरणातन
ू उपलब्ध होणारे ५ अघर्ू पाणी उपसा करून मसींचनासाठी उपलब्ध
करून दे ण्याच्या अनुषग
ीं ाने पुढे सींभाव्यता अहवाल (Pre feasibility report)
तयार करण्याची क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत असलेली कायशवाही पण
ू श झाली आहे काय,

(४) असल्यास, राज्याच्या वाट्यास आलेले नमशदा खोऱ्यातील पाणी तापी खोऱ्यात
वळववणेसब
ीं ींधी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, महाराषरातील सततची अवषशण पररस्स्थती व राज्यातील गोदावरी,
तापी इ. खोरे

त्
ु ीचे असल्याने महाराषराच्या वाट्याचे उपलब्ध पाणी व

पस्श्चमवाहहनी नद्यातील वाया जाणारे प्रचींड पाणी शीघ्र तततक्या लवकर वापरात
आणण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) कायशवाही प्रगतीत आहे .

(४) नमशदा खोऱ्यातील महाराषराच्या वाट्यास आलेल्या १०.८९ अघर्ू पाण्यापैकी
५.५९ अघर्ू पाणी नींदरु बार स्जल्हयातील तापी खोऱ्यात वळववण्याकररता नमशदा
तापी वळण योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय ताींबत्रक सल्लागार
सममती, नामशक याींचे सल्ल्याने अींततम करण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे .

(५) पस्श्चमेकडील अरबी समुद्रास वाहून जाणारे पाणी पूवेकडे गोदावरी खोऱ्यात
वळववण्यासाठी ८ प्रवाही वळण योजनाींची कामे भौततकदृष्या पूण,श १२ प्रवाही
वळण योजनाींची कामे ववववध ्प्प्याींवर प्रगती पथावर आहे त.

एकदरे (दमणगींगा) ते गोदावरी खोरे या नदीजोड योजनेचा सववस्तर

प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची ववनींती राज्य शासनाने राषरीय जल ववकास
अमभकरण याींना हदनाींक १२/३/२०१५ च्या पत्रान्वये केलेली आहे .

नार-पार, अींबबका, औरीं गा या ४ खोऱ्यातील पस्श्चम वाहहनी नद्याींचे पाणी

पूवेकडे तापी खोऱ्यात वळववण्यासाठी योजनेचे सववस्तर सवेक्षण व अन्वेषण
सववस्तर

प्रकल्प

अहवाल

तयार

करण्यासाठी

लागणाऱ्या

२३/१२/२०१४ रोजी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

खचाशस

हदनाींक

त्यानुसार पढ
ु ील

कायशवाही प्रगतीत आहे . त्याच प्रमाणे नार, पार, अींबबका, औरीं गा, दमणगींगा या
पस्श्चम वाहहनी नदी खेाऱ्यातील पाण्याची उपलब्धता, स्थातनक पाण्याची गरज
लगतच्या अन्य खोऱ्यात पाणी वळववण्याचे पयाशय याबाबतचा बह
ृ त आराखडा
अींततम करण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे .

----------------विजषर, षाटीििे, बाांबिे (ता.दोिामागव, जज.शसांधुदग
ु )व येपे
(३०)

*

जांगली हत्तीांनी वपिाांचे नि
ु सान िेल्याबाबत

२५९५७

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

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववजघर, घा्ीवडे, बाींबडे (ता.दोडामागश, स्ज.मसींधद
ु ग
ु )श येथे तीन जींगली हत्तीींनी

भातवपक, केळी, माड, सुपारीच्या बागाींचे नक
ु सान केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, स्थातनक शेतकरी घाबरले असन
ू हत्तीींकडून होणाऱ्या नुकसानीची
भरपाई दे ण्यात यावी अशी येथील शेतकऱ्याींची मागणी आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने तनणशय घेऊन येथील

शेतकऱ्याींचे एक वषाशचे प्रततज्ञापत्र घेऊन त्या आधारे नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे , मौजे घा्ीवडे, बाींबडे (ता.दोडामागश,
स्ज.मसींधद
ु ग
ु सान केल्याचे
ु )श येथे तीन जींगली हत्तीींनी भातशेती/र्ळबागाींचे नक
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये तनदशशनास आलेले आहे . तथावप मौजे ववजघर

पररसरात जींगली हत्तीींनी माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान नक
ु सान
केलेले नाही.

(२) व (३) माहे सप््ें बर २०१६ मध्ये हत्तीकडून मौजे घा्ीवडे व बाींबडे या

पररसरात नक
ु सनीच्या २० घ्ना घडलेल्या असन
ू , सींबींचधत शेतकऱ्याींना प्रचमलत
शासन तनणशयानस
ु ार नक
ु सान भरपाई रुपये २,७१,२२०/- अदा करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

रायगि जजल्हयासाठी जजल्हा िावषवि योजनेंतगवत
(३१)

*

मांजणर झालेला ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत

२३५७५

श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५३४ ला ददनाांि

२५ जल
ु ,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय ननयोजन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

रायगड,

स्जल्हयासाठी स्जल्हा वावषशक

योजनेंतगशत

(सवशसाधारण)

सन

२०१५ - १६ कररता मींजूर झालेले रूपये १५० को्ी ९९ लाखाचा तनधी माचश,

२०१६ अखेर पयांत १०० ्क्के खचश करण्याच्या सच
ू ना स्जल्हाचधकारी, रायगड
याींना हदनाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये दे ण्यात आल्या होत्या, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड स्जल्हयाचा रूपये १० को्ी ६१ लाख इतका तनधी खचश न
होण्याची कारणे कोणती आहे त,
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(३) असल्यास, तनधी खचश न करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींसींदभाशत कारवाइश

करण्याबाबत स्जल्हाचधकारी, रायगड याींनी यींत्रणेचे प्रमुख/प्रशासकीय ववभाग याींना

केव्हा कळववले आहे व सदर प्रकरणी प्रमुख/प्रशासकीय प्रमुख याींनी कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) ई-तनववदा प्रक्रीया पुणश न होणे, ताींबत्रक मान्यता ममळाली नसल्याने तसेच
योजनेच्या मागशदशशक सच
ू ना नसल्यामुळे तनधी खचश झाला नाही.

(३) व (४) सवश कायाशन्वयीन यींत्रणाींना ववतरीत करण्यात आलेला तनधी खचश केला
नसल्याने सींबींचधत यींत्रणेच्या अचधकाऱ्याींवर कायशवाही करण्याबाबत स्जल्हाचधकारी,
रायगड

याींनी

सींबींचधत

यींत्रणेच्या

ववभाग/

प्रशासकीय

करण्यात

आलेल्या

प्रमुखाींना

हदनाींक

कारवाईची

माहहती

१२/०४/२०१६ च्या अधशशासकीय पत्रान्वये सचू चत केले आहे . ववभाग/प्रशासकीय
प्रमुखाींकडून

सींबींचधत

अचधकाऱ्याींवर

मागववण्यात आली आहे .

----------------औरां गाबाद येपील षाटी रुग्णालयात मनोवििृत विभाग,
(३२)

*

जथािझोफ्रेननया विभाग बांद असल्याबाबत

२५२०३

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

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२१८२ ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या

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

(१) औरीं गाबाद येथील घा्ी रुग्णालयात मागील दोन वषाशपासन
ू मनोववकृती
ववभाग, स्स्कझोफ्रेतनया ववभाग बींद आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच घा्ी रुग्णालयातील डायमलसीस यींत्रे दे खभाल दरु
ु स्तीअभावी तनकामी
झाली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, औषध पुरवठादाराचे रुपये ४ को्ी थकववल्याने पुरवठादाराने
औषध परु वठा बींद केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(३३)

*

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

कशलफांटा लेणी पररसरात भथा
ण खलनामळ
ु े सांरक्षण शभांतीलगतच्या
जशमनीला तिे गेल्यामुळे लेयायाांना धोिा
२५३६२

अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािणर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) एमलर्ीं्ा लेणी पररसरात भूस्खलनामळ
ु े सींरक्षण मभींतीलगतच्या जममनीला तडे
गेल्यामुळे लेण्याींना धोका पोहचण्याची मभती एमलर्ीं्ा लेणीचे केअर्े कर याींनी ही
बाब माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आणली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रश्नाधीन स्थळ हे राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू ते भारतीय
पुरातत्व सवेक्षण ववभागाच्या ताब्यात आहे . या स्थळाचे जतन व सींवधशनाचे काम
केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व ववभागाकडून करण्यात येते, अचधक्षक
पुरातत्वववद्,

भारतीय

पुरातत्व

सवेक्षण,

मुींबई मींडळ, महाराषर याींच्या
अहवालानुसार जुलै ते सप््ें बर, २०१६ मध्ये झालेल्या अततवषृ ्ीमळ
ु े एमलर्ीं्ा
गुर्ाींच्या पूवेकडील ्े कडी जवळील कींु पणाजवळील भुसभश
ू ीत मातीमळ
ु े जममनीला
तडे गेल्याचे तनदशशनास आले आहे . सदर स्थळाची सहायक अधीक्षक, पुरातत्व

अमभयींता याींच्यामार्शत कतनषठ सींवधशन सहायक एमलर्ीं्ा सब सकशल याींच्या
समवेत पाहणी करण्यात आली. सदर पाहणीचा अहवाल नवी हदल्ली येथील
महासींचालक, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण कायाशलयास हदनाींक २८/१०/२०१६ रोजी
माहहतीसाठी व पढ
ु ील कायशवाहीबाबत मागशदशशन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व

सवेक्षण, मुींबई मींडळ कायाशलयामार्शत पाठववण्यात आला आहे . प्रश्नाधीन बाब
केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येते.
-----------------
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िळसल
ु ी ग्रामपांचायत (ता.िणििली, जज.शसांधद
ु ग
ु )व अांतगवत दे िऋषीिािी शेजारील
(३४)

*

बौध्दिािी (िदमिथाती) येपील रथात्याचे बाांधिाम िरयायाबाबत
२३५६२

अॅि.ननरां जन िािखरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२०७८ ला

ददनाांि १ ऑगथाट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय
ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कळसुली ग्रामपींचायत (ता.कणकवली, स्ज.मसींधद
ु ग
ु )श अींतगशत दे वऋषीवाडी
शेजारील बौध्दवाडी (कदमवस्ती) येथे जाण्या-येण्यास रस्ता नसल्याने रुग्णास व

वध्
ृ द ग्रामस्थाींस औषधोपचारासाठी पाठीवर वाहून १ कक.मी. अींतरावर असलेल्या
मख्
ु य रस्त्यापयांत न्यावे व आणावे लागत असल्याच्या घ्ना वारीं वार घडत

असल्याचे हदनाींक १ मे, २०१६ रोजी व त्यानींतर माहे ऑगस््-सप््ें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बौध्दवाडीपयांतच्या रस्त्याचे बाींधकाम करण्यास तेथील ग्रामस्थाींनी

ग्ववकास अचधकारी, पींचायत सममती, कणकवली, मुख्य कायशकारी अचधकारी,
स्जल्हापररषद

मसींधद
ु ग
ू ,श

स्जल्हाचधकारी,

मसींधद
ु ग
ू श

तसेच

मा.ग्रामववकास

मींत्री

याींच्याकडे गेल्या अनेक वषाांपासून वारीं वार तनवेदने, ववनींती-अजश सादर करुनही
कोणतीही कायशवाही झालेली नसल्याचे माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच कळसुली ग्रामपींचायतीस राज्य शासनाकडून तसेच केंद्रीय ववत्त
आयोगाकडून (गतवषीच्या चौदाव्या ववत्त आयोगासह) करोडो रुपयाींचा तनधी
प्राप्त

होवन
ू

दे खील

सदर

रस्ता

बाींधकामाप्रकरणी

स्जल्हा

प्रशासनाकडून
जाणणवपव
श दल
श करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी दे खील सींबींचधत ग्रामस्थाींनी
ू क
ु क्ष
शासनाकडे केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, बौध्दवाडी (कदमवस्ती) येथील रस्ता बाींधकाम प्रकरणी चौकशी

करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार शासनाने कोणती कायशवाही करण्यात आली
वा येत आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद्भावत नाही. तथावप, सदर रस्त्यालगत वहाळ असल्याने ८१.५०
मी्र लाींबीची सींरक्षक मभींत बाींधण्यात आलेली आहे . त्यापैकी ३१.५० मी्रचे
बाींधकाम सन २०१५-१६ मध्ये योजनेतन
ू ग्रामपींचायतीमार्शत करण्यात आलेले आहे .
--------------------
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दे िाचे गोठणे (ता.राजापणर, जज.रत्नाधगरी) येपे पाणलोट क्षेत्रवििास
(३५)

*

िायवक्रमाांतगवत िामामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत

२४५६४

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

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७२६० ला ददनाांि १ कवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

दे वाचे

गोठणे

(ता.राजापूर,

स्ज.रत्नाचगरी)

येथे

पाणलो्

क्षेत्रववकास

कायशक्रमाींतगशत मसमें् व वळण बींधाऱ्याींची कामे दजाशहीन व गुणवत्तहीन झालेली
असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अतनयममतता होऊन शासकीय तनधीचा अपहार

झाल्याप्रकरणी स्थातनक ग्रामस्थाींनी हदनाींक १० जानेवारी, २०१६ रोजी वा
त्यादरम्यान तत्कालीन मा.जलसींधारण मींत्री, मा.जलसींधारण राज्यमींत्री, प्रधान

सचचव, जलसींधारण ववभाग, आयुक्त कृषी, पुणे व स्जल्हाचधकारी, रत्नाचगरी
इत्यादीींकडे लेखी स्वरुपात तक्रारी केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जनहहत सममती, दे वाचे गोठणे याींनी हदनाींक २५ मे, २०१६ रोजी वा
त्यासम
ु ारास स्जल्हाचधकारी, रत्नाचगरी, मख्
ु य कायशकारी अचधकारी, स्जल्हा पररषद,

रत्नाचगरी, स्जल्हा अधीक्षक कृषी अचधकारी, रत्नाचगरी, प्रकल्प सींचालक, वसुींधरा
पाणलो् ववकास यींत्रणा, पण
ु े इत्यादीींना तनवेदने सादर केली आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय.

(२) होय. आयुक्त कृवष तथा मुख्य कायशकारी अचधकारी वसुींधरा पाणलो् ववकास
यींत्रणा, पुणे कायाशलयास हदनाींक १८/६/२०१६ रोजी याींचा तक्रार अजश प्राप्त झाला आहे .
(३) चौकशी अचधकारी तथा उपववभागीय कृवष अचधकारी, रत्नाचगरी याींनी हदनाींक
२८/११/२०१६ रोजी सदर चौकशी अहवाल वसुींधरा पाणलो् ववकास यींत्रणा, पुणे
कायाशलयास सादर केला आहे . चौकशी अहवालातील मद्
ु याींच्या अनुषींगाने सींबींचधत
अचधकारी, कमशचारी याींचेववरुध्द मशस्तभींगाची कायशवाही करण्यासाठी प्रस्ताव
सादर करण्याबाबत ववभागीय कृवष सहसींचालक, ठाणे याींना वसुींधरा पुणे
कायाशलयाने सूचना हदल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

---------------------
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(३६)

*

परभणी जजल्हयातील मल
ु ीांचा जन्द्मदर िाढविणेबाबत
२४४७५

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

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

(१) परभणी स्जल्हयातील आरोग्य ववभागाच्या दल
श ामुळे मुलीींचा जन्म दर
ु क्ष
घ्ल्याचे स्जल्हा रूग्णालयाच्या सन २०१६ च्या माहहतीवरून तनदशशनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुलीींचा जन्मदर वाढववण्यासाठी आरोग्य ववभागाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) मुलीींचा जन्मदर वाढववण्याकररता खालीलप्रमाणे उपाययोजना केली आहे .


स्जल्हयातील सवश सोनोग्रार्ी व एम.्ी.पी. सें्रची धडक मोहीमेद्वारे
तपासणी केली जाते.



स्त्री-भ्रण
ृ हत्या सींबचीं धत रॅली काढणे, पोस््र लावणे, बॅनर प्रदशशन करणे,
कलापथक सावशजतनक हठकाणी सादर करुन जनजागत
ृ ी करण्यात येते.



“बे्ी बचाओ बे्ी पढाओ,” या कायशक्रमाची सरु
ु वात माहे एवप्रल, २०१६

पासून करण्यात आली असून वैद्यकीय अचधकारी, आरोग्य सींस्था,
ए.एन.एम.

व

आशा

याींची

कायशशाळा

आयोस्जत

करुन

कायशक्रमाववषयी सवशकक्ष माहहती दे ऊन जनजागत
ृ ी करण्यात येत आहे .


या

स्जल्हयातींगत
श प्राप्त होणाऱ्या हे ल्पलाईन वरील तक्रारीबाबत कायशवाही
करण्यात येते.



खबऱ्या मार्शत सींशयीत सोनोग्रार्ी ककीं वा एम.्ी.पी. सें्रची माहहती
ममळवून त्याद्वारे डडकॉय अथवा स्स््ीं ग ऑपरे शन करण्यात येते.



समचु चत

प्राचधकारी

याींच्याकररता

कायशशाळा

अध्यक्षतेखाली

स्जल्हा

पीसीपीएनडी्ी कायद्याबाबत प्रमशक्षण दे ण्यात येते.


स्जल्हाचधकारी
Force)

याींच्या

स्थापन

पीसीपीएनडी्ी

करण्यात

ववभागाच्या

उपाययोजना केल्या जातात.

आलेली

असन
ू

कामकाजाचा

आयोस्जत

दक्षता

त्याद्वारे

आढावा

करुन

पथक

(Task

घेणे

इत्यादी

स्जल्हयातील
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पीसीपीएनडी्ी कायद्याच्या तरतद
ु ीचा भींग करणाऱ्या ववरुध्द राज्यातील
समचु चत प्राचधकाऱ्याकडून कायशवाही करण्यात येते.
नोंदणीकृत व्यवसातयकाींकडून खरे दी केलेल्या सोनोग्रार्ी मशीनची नोंदणी




राज्य समुचचत प्राचधकाऱ्याकडे करणे बींधनकारक आहे .
सील केलेल्या सोनोग्रार्ी केंद्राच्या दशशनी भागावर तशा आशयाचा र्लक



प्रदशीत करणे आवश्यक केले आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------

िोळधगरी ते व्हसपेठ (ता.जत, जज. साांगली) या गािातील िनविभागाच्या

(३७)

*

जशमनीत जे.सी.बी. मशशनद्िारे िाम सुरु िेल्याबाबत

२५६०९

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोळचगरी ते व्हसपेठ (ता.जत, स्ज. साींगली) या गावाच्या मध्यभागी
असलेल्या

वनववभागाच्या

जममनीत

येथील

वन

ववभागाच्या

अचधका-याींनी

मजुराींकडून काम करुन न घेता कनाश्कातील जे.सी.बी मशीनद्वारे कामे सुरु
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त काम वनक्षेत्रपाल व काींही कमशचारी हातममळवणी करुन
जे.सी. बी. ममशन्सद्वारे कामे करुन पैसा जमववत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार दोषी
असणा-या व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे अींशत: खरे आहे .
ज्या अततकठीण हठकाणी मजूराींकडून खद
ु ाईचे काम झाले नाही, त्या
हठकाणी जे.सी.बी. ममशनद्वारे काम करुन घेण्यात आले आहे .
(२) नाही.
(३) सदर काम जे.सी.बी. ममशनद्वारे करण्यासाठी पव
ु श परवानगी घेतली
नसल्याने तसेच ववत्तीय तनयम प्रणालीचे पालन वनपररक्षेत्र अचधकारी याींनी केले
नाही म्हणन
ू सहा. वनसींरक्षक, साींगली याींच्यामार्शत चौकशी करण्यात आली
असन
ू त्याअनष
ु ींगाने पढ
ु ील कारवाई करण्यात येत आहे . सदर कामाच्या मजरू ीची
रक्कम धनादे शाद्वारे बँकेमार्शत सींबचीं धताींना अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------------------------------
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नागपरण इांददरा गाांधी िैद्यिीय महाविद्यालय (मेयो) रुग्णालयाचा
जजल्हा वििास ननधी परत गेल्याबाबत

(३८)

*

२५२२५

प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर इींहदरा गाींधी वैद्यकीय महाववद्यालय (मेयो) रुग्णालयाला स्जल्हा
ववकास तनधी अींतगशत सन २०१५-२०१६ या वषाशत प्राप्त झालेला रूपये १७
लाखाींचा तनधी रुग्णालयातील अचधकाऱ्याच्या मनमानी कारभारामळ
ु े परत गेल्याचे
हदनाींक ७ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यावर कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नागपूर येथील इींहदरा गाींधी शासकीय वैद्यकीय

महाववद्यालय (मेयो) रुग्णालयाला स्जल्हा ववकास तनधी अींतगशत सन २०१५-२०१६

या वषाशत एकूण ३ को्ी रुपयाींचा तनधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी बहुताींश
तनधीतन
ू शासन व सींचालनालय स्तरावर यींत्रसामग्री खरे दी करण्यात आलेली
आहे .

याववषयी

सींस्थास्तरावरील

काही

बाबीींच्या

खरे दीप्रकक्रयेत

काही

त्र्
ु ी

तनदश शनास आल्याने सींस्थास्तरावरील सुमारे १७ लक्ष रुपयाींची खरे दीप्रकक्रया

सींस्थास्तरावर रदेश करण्यात आली होती. त्यामुळे एकूण प्राप्त तनधीपैकी काही
तनधी स्जल्हा तनयोजन सममतीस समवपशत करण्यात आला होता.

(२) सदर प्रकरणी रुग्णालय प्रशासनामार्शत चौकशी करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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परभणी जजल््यातील जलयक्
ु त शशिार अशभयान ि जजल्हा ननयोजन सशमतीची
(३९)

बोगस िामे दाखिणन शासनाचा ननधीचा अपहार िेल्याबाबत

*

२६२१५

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

विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे ककन्होला, वपींपळगाव, एकरुखा, काष्गाव, ब्रम्हपुरी, वडगाव तर्े

्ाकळी, भोगाव, पान्हे री, मोहपरु ी, माींडखळी, पेडगाव, आळीं द व जाींब
(स्ज.परभणी) येथील तालक
ु ा कृवष अचधकारी व कृवष पयशवेक्षक व स्जल्हा
अचधकारी कृवष अचधकारी याींनी ठे केदाराींशी सींगनमत करून जलयक्
ु त मशवार
अमभयान व स्जल्हा तनयोजन सममतीची बोगस कामे दाखवन
ू शासनाचा तनधीचा
अपहार केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

बोगस

कामाींची

चौकशी

करून

त्याींच्यावर

कारवाई

करण्याच्या मागणीचे तनवेदन हदनाींक ८ सप््ें बर, २०१६ रोजी मा.कृवष मींत्री याींना
हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार बोगस कामे करणाऱ्या सींबींचधताींववरूध्द शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) उपववभागीय कृवष अचधकारी, परभणी याींचे मार्शत चौकशीची कायशवाही
करण्यात येत आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

बुलढाणा जजल््यात शसिलसेलच्या आजाराच्या तपासणीचे लक्षयाांि पुणव
(४०)

*

िरयायासाठी आिश्यि किट उपलब्ध िरुन दे यायाबाबत

२५८४९

श्री.सुभाष

झाांबि,

श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१) बुलढाणा स्जल्हयात अत्यींत गींभीर असलेल्या मसकलसेल आजाराची तपासणी
कक्च स्जल्हा आरोग्य ववभागाकडे उपलब्ध नसल्यामळ
ु े मसकलसेल तपासणी
रखडल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास,

बुलढाणा

स्जल्हयात

सन

२०१६-२०१७

साठी

मसकलसेल

तपासणीसाठी हदलेल्या दोन लाख तपासणीच्या लक्ष्यापैकी केवळ दोन हजार
जणाींची तपासणी करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आवश्यक कक् उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अशींत: खरे आहे .
दोन

मसकलसेल आजाराच्या तपासणीसाठी सोल्यबु बली्ी व इलेक्रोर्ोरे सीस या

चाचण्या

करण्यात

येतात.

त्यासाठी

स्जल्हयाींना

ककट्सचा

पुरवठा

राज्यस्तरावरुन करण्यात येतो. तथावप, सन २०१५-१६ कररता सोल्यबु बमल्ी व
इलेक्रोर्ोरे सीस या दोन्ही कक्ची खरे दी प्रकक्रया अद्याप पयांत पूणश न झाल्याने

माहे जन
ू , २०१६ पासून बर्र सोल्यश
ु नद्वारे मसकलसेल तपासणी तयार करण्यात
येत आहे त.

(२) हे खरे नाही.

बल
ु ढाणा स्जल्हयात वषशभरासाठी दोन लाखाचे उहदेशष् दे ण्यात आलेले आहे .

त्यापैकी माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑक््ोबर, २०१६ पयांत ७,९२८ व्यक्तीींची तपासणी
करण्यात आलेली आहे . सोल्युबबली्ी व इलेक्रोर्ोरे सीस या दोनही ककट्स ची
खरे दी केल्यानींतरच सदरचे उदेशीष् पूणश करण्यात येईल.

(३) सोल्युबबमल्ी व इलेक्रोर्ोरे सीस या दोनही ककट्सच्या खरे दी प्रकक्रयेस ववलींब
लागत

असल्यामळ
ु े

सींबचीं धत

सवश

स्जल्हयाींना

त्याींच्याशी

जोडणी

करण्यात

आलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयातून बर्र सोल्यश
ु न तयार करुन घेणे
व त्याद्वारे सोल्युबबमल्ी व इलेक्रोर्ोरे सीस या दोनही चाचण्या करण्याबाबत
सुचचत करण्यात आले होते. तसेच स्जल्हास्तरावर बर्र सोल्युशनसाठी लागणारे

साहहत्य खरे दी करण्याची परवानगी हदनाींक १/१०/२०१६ व हदनाींक १९/१०/२०१६
रोजीच्या पत्राद्वारे दे ण्यात आलेली आहे . सद्यस्स्थतीत बर्र सोल्यश
ु नद्वारे
मसकलसेल चाचणी करण्यात

येत आहे . आता खरे दीची प्रकक्रया पूणश करण्यात

आली असन
ू उपरोक्त ककट्स चा परु वठा आदे श लवकरच तनगशममत करण्यात
येणार आहे .

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
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(४१)

राज्यात औषध महामांिळ थापापन िरयायाच्या ननशमवतीबाबत

*

२४३८९

श्री.जगन्द्नाप शशांदे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०४०९ ला

ददनाांि २५ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय

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

(१) राज्यातील औषध खरे दीतील गैरव्यवहार सींपवन
ू पारदशशकता आणण्यासाठी
औषध खरे दी महामींडळ स्थापन करण्याचा शासनाने तनणशय घेतला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, ्ा्ा रस््च्या माध्यमातन
ू या महामींडळाची तनममशती करणारा
सामींजस्य करारही करण्यात आला व या महामींडळाच्या उभारणीसाठी येणारा
रुपये ४५ को्ी खचश करण्याचे ्ा्ा रस््ने मान्य केल्यानींतर महामींडळ
तनममशतीचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू औषध खरे दी महामींडळाचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे ,
तसेच औषध खरे दी महामींडळ स्थापन करण्याचा तनणशय होवन
ू सदरहू तनणशयाची
अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे का,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ. दीपि सािांत : (१) महाराषर स््े ् मेडीकल सप्लाय कापोरे शन स्थापन
करण्याबाबत अद्याप अींततम तनणशय घेण्यात आलेला नाही.

(२) राज्यातील आरोग्य सेवेचा दजाश सुधारण्यासाठी ्ा्ा रस्् याींच्यासमवेत
हदनाींक ३१/३/२०१६ रोजी सामींजस्य करार करण्यात आला आहे . सदर करारातील
तरतूदीनुसार वैद्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालय तसेच सावशजतनक
आरोग्य ववभागाच्या खरे दी/ववतरण धोरणाचा अभयास करुन महाराषर स््े ्

मेडडकल सप्लाय कापोरे शन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने ्ा्ा रस्् याींनी अहवाल

सादर करावयाचा होता. त्या अनष
ु ींगाने ्ा्ा रस्् याींनी हदनाींक १५/६/२०१६ रोजी
महाराषर स््े ् मेडडकल सप्लाय कापोरे शन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने अींतररम
अहवाल (Draft Report) शासनास सादर केला आहे .

तथावप, सदर महामींडळाच्या उभारणीसाठी येणारा खचश ्ा्ा रस्् तर्े

करण्यात येणार नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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आरोग्य वि्ान विद्यापीठाांचा िारभार सक्षमपणे चालवियायासाठी
(४२)

*

िमवचाऱयाांची ररक्त पदे भरयायाबाबत

२३९९७

श्री.नारायण राणे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाच्या स्थापनेच्या वेळी सन १९९८-१९९९ मध्ये

ववद्यापीठाींचा कारभार सक्षमपणे चालववण्यासाठी ककमान ६०० कमशचाऱ्याींची पदे
आवश्यक असल्याचे स्पष् झाले असतानाही प्रत्यक्षात गेल्या १० वषाशत

ववद्यापीठाींत अवघी ३२७ पदे भरण्यात आली असून त्यातील पहहल्या ्प्प्यात
शासनाकडून ११७ पदाींना मान्यता दे ण्यात आली, तद्नींतर ववद्यापीठाच्या
कुलगुरुींच्या सततच्या पाठपुराव्यामळ
ु े आणखी ८३ पदाींना मान्यता हदली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोग्य ववद्यापीठातील मान्यता प्राप्त कमशचाऱ्याींच्या वेतन व

अन्य भत्यावप्रत्यथश शासनाकडून तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) सदरहू ववद्यापीठातील मान्यता प्राप्त कमशचाऱ्याींच्या वेतन व भत्यासाठी
प्रत्यक्षात ककती तनधीची आवश्कयता आहे व त्यापैकी शासनाकडून प्रत्यक्षात
ककती तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे ,
(४)

आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाला शासनाकडून ममळणाऱ्या अपऱ्ु या तनधीमळ
ु े या
ववद्यापीठाींतगशत येणाऱ्या महाववदयालयात मशक्षण घेणाऱ्या सव्वा लाखाींहून
अचधक ववद्यार्थयाांना परीक्षाींचे तनयमन व मशक्षण ववषयक अन्य बाबी हाताळताना
अनेक गींभीर समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाींस आवश्यक तो तनधी तनयममतपणे
उपलब्ध होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत
आहे ?

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

उच्चस्तरीय सचचव सममतीच्या मान्यतेनुसार ववद्यापीठात आजतागायत
एकूण २२८ पदे मींजूर करण्यात आलेली आहे त.
(२) नाही, हे खरे नाही.

(३) सन २०१६-१७ साठी वेतन व भत्यासाठी रुपये ७.६४ को्ी तनधी मींजूर
करण्यात आलेला आहे . सदर मींजरु तनधी परु े सा आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
(५) प्रश्न उद्भावत नाही.
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सोलापरण येपे िेंद्र शासनातफे जाहीर िरयायात आलेल्या मद्र
ु ा लोन योजनेबाबत
(४३)

*

२५५६८

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

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) सोलापूर येथे

केंद्र शासनातर्े

जाहीर करण्यात

आलेल्या

मुद्रा

लोन

योजनेबाबत बँकाकडून ग्राहकाींची अडवणक
होत असन
या योजनेचा लाभ
ू
ू
सवशसामान्य

नागररकाींना

स्जल्हाचधकाऱ्याींकडे

ममळावा

तनवेदनाद्वारा

अशी

केल्याचे

मागणी
माहे

त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

येथील

सप््ें बर,

ग्राहक

२०१६

सममतीने

मध्ये

वा

(२) असल्यास, या तनवेदनाची दखल घेवन
ू शासनाने येथील सवश राषरीयकृत

बँकाींना मद्र
ु ा लोन दे ण्यासींदभाशत अींमलबजावणी व्हावी यासाठी कोणती कायशवाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) ग्राहक सममतीने अशा स्वरुपाचे तनवेदन
हदल्याचे

आढळून

आले

नाही.

तथावप,

मुद्रा

लोन

दे ण्यासींदभाशत

तातडीने

अींमलबजावणी व्हावी यासाठी स्जल्हास्तरीय बैठकाींमधन
ू बँकाींना तनयोस्जत वेळेत

प्रकरणाींचा तनप्ारा करण्याच्या सच
ू ना स्जल्हा अग्रणी बॅंकेकडून दे ण्यात आल्या
आहे त.

(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

(४४)

*

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

राज्यातील शसांचन प्रिल्पाांसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे यायाबाबत
२५५९६

श्री.आनांदराि पाटील :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५४९६ ला

ददनाांि १८ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रखडलेले मसींचन प्रकल्प पुणश करण्यासाठी एक रक्कमी तनधी
उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी आगामी चार महहन्यात तनणशय घेतला जाणार असन
ू

यासाठी जागततक बँकेकडून अथशसहाय्य घेण्याची शासनाची तयारी असल्याची
माहहती राज्याचे मा. जलसींपदा मींत्री याींनी म्है साळा योजनेच्या उद्घा्न प्रसींगी
हदनाींक १८/१०/२०१५ रोजी वा त्यासुमारास हदली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, राज्यात ककती प्रकल्प रखडलेले आहे त त्यासाठी ककती तनधीची

आवश्यकता आहे , सदरचे प्रकल्प पुणश करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

तसेच,

पस्श्चम

महाराषर

ववशेषत:

सातारा

स्जल्हयात

अनेक

तालक
ु े

दषु काळग्रस्त असून त्यातील तनधी अभावी बींद प्रकल्पाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) राज्यातील बाींधकामाधीन प्रकल्प पूणश करण्यासाठी
तनधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी, वेगवेगळया ववत्तीय सींस्थाींकडून अथशसहाय्य
घेण्याची

शासनाची

तयारी

असल्याचे

योजनेच्या उद्घा्न प्रसींगी साींचगतले.

मा.मींत्री,

(२) राज्यात ३७६ प्रकल्प बाींधकामाधीन आहे त.

जलसींपदा

याींनी

म्है साळा

या प्रकल्पाींची हदनाींक १/४/२०१६

रोजीची सींभाव्य उवशररत ककीं मत (नवीन भूसप
ीं ादन कायद्यानुसार भूसींपादनाच्या
वाढीव ककीं मतीसह) सुमारे रुपये ८४,४३० को्ी इतकी आहे .

प्रधानमींत्री कृवष मसींचाई योजनेत समाववष् २६ बाींधकामाधीन प्रकल्प

पुढील ३ वषाशत पूणश करणेसाठी रुपये ३८३० को्ी एवढे केंद्रीय अथशसहाय्य व

उवशररत रुपये १२७७३ को्ीएवढे दीघश मद
ु तीचे (१५ वषश) व कमी व्याजदराचे (६%)
कजश

नाबाडशकडून

ममळणार

आहे .

त्याचप्रमाणे

केंद्र

शासनाकडे

ववदभश-

मराठवाडयातील आत्महत्याग्रस्त स्जल्हयातील प्रकल्प पूणश करण्यासाठी रुपये

७१८७ को्ी व कायमस्वरुपी दषु काळी भागातील प्रकल्प पण
ू श करण्यासाठी रुपये
३५०० को्ी ववशेष पॅकेजची मागणी केली आहे .

या व्यततररक्त नाबाडशकडून रुपये १००० को्ी कजाशची मागणी करणेत

आली आहे .

तसेच पढ
ु ील ३ वषाशत दरवषी रुपये ५००० को्ी या दराने रुपये

१५००० को्ी एवढा तनधी बाँडव्दारे उभा करण्याचा प्रस्ताव आहे .

अशाररतीने

ववववध माध्यमातन
तनधी उभारुन जास्तीत जास्त प्रकल्प पण
ू
ू श करण्याचे
तनयोजन आहे .
(३)

सातारा स्जल्हयातील धोम बलकवडी, तारळी, मोरणा (गह
ु े घर), वाींग, व

कुडाळी या ५ प्रकल्पाींचा अींतभाशव प्रधानमींत्री कृवष मसींचाई योजनेत असून केंद्र

शासनाच्या अथश सहाय्यातून व नाबाडशच्या कजाशतन
ू हे प्रकल्प डडसेंबर, २०२०
पयांत पूणश करण्याचे तनयोजन आहे .
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या प्रकल्पाींसाठी केंद्रीय सहाय्य रुपये १५८.८२

१०१६.८० को्ी कजश उपलब़् होणार आहे त.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(४५)

*

को्ी व नाबाडशकडून रुपये

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

राज्यातील अशभमत विद्यापीठातील प्रिेश प्रकक्रयेबाबत
२४२०९

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

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अमभमत ववद्यापीठाींतगशत ये णा-या वैद्यकीय मशक्षणाच्या ८५
्क्के जागा ववद्यार्थयाांना तर १५ ्क्के जागा अणखल भारतीय पातळीवर दे ण्यात
याव्यात असा तनणशय राज्याच्या वैद्यककय ववभागाने घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर तनणशय मा. उच्च न्यायालयाने रदेश ठरववल्याने या जागाींवर

अवलींबून असलेल्या ववद्यार्थयाांचे प्रवेश प्रलींबबत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रवेशाबाबत पालक व ववद्यार्थयाांनी मींत्रालयासमोर आींदोलन केले
होते, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

शासनाने

वैद्यकीय

महाववद्यालयाींमधील

ववद्यार्थयाांच्या

प्रवेशाबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार अमभमत ववद्यापीठातील प्रवेश प्रकक्रया
सुरु होती.

(३) या सींदभाशतील कोणतेही तनवेदन ककीं वा आींदोलनाची सच
ू ना प्राप्त झाली
नव्हती.

(४) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या मसव्हील अवपल क्रमाींक ९८३५/२०१६ (एसएलपी

(सी) २६५५८/२०१६) मध्ये हदनाींक २८ सप््ें बर, २०१६ रोजी हदलेल्या आदे शानुसार
हदनाींक ०७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजीपयांत प्रवेश प्रकक्रया पूणश करण्यात आली आहे .
-----------------
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(४६)

*

जळगाि जजल््यातील ननम्न तापी प्रिल्पाांच्या भस
ण ांपादनाबाबत
२६३२६

श्रीमती जथामता िाष : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगाव स्जल्हयातील तनम्न तापी प्रकल्पाींच्या भूसींपादनाबाबतचे लेखी
तनवेदन स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींना हदनाींक १८ ऑक््ोबर,
२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तनवेदनावर कायशवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तनम्न तापी प्रकल्पाींच्या भूसींपादनाबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.

(२) व (३) हे खरे नाही.
सदर तनवेदनाच्या अनुषींगाने हदनाींक १९/१०/२०१६ रोजी बैठक सींपन्न
झाली. सदर बैठकीत घोडसगाींव, बुधगाींव, पाडळसे व सात्री या र्क्त चार गावाींचे

्प्पा-१ व ्प्पा-२ नुसार भूसप
ीं ादन करण्याबाबतचे तनदे श दे ण्यात आले.
्प्पा-१ मधील भूसप
ीं ादनाची कायशवाही प्रगती असन
ू ्प्पा-२ मधील चार
गावाींचाही सदर भूसप
ीं ादन कायशवाही समावेश करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------

दमणगांगा ि नार-पार, औरां गा, अांबबिा इ. खोऱयातील जलननयोजनाबाबत
गठीत िेलेल्या सननयांत्रण सशमतीच्या अहिालातील शशफारशीांबाबत
(४७)

*

२३७४३

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दमणगींगा व नार-पार, औरीं गा, अींबबका इ. खोऱ्यातील जलतनयोजनाबाबत

हदनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी गठीत केलेल्या सतनयींत्रण सममतीने हदनाींक
२५ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्यासुमारास शासनास अहवाल सादर केला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अहवालातील महत्वाच्या मशर्ारशी काय आहे त, त्यानष
ु ींगाने
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे .
(२)

सदर

अहवाल

स्वीकृतीबाबतचा

तनणशय

अद्याप

झालेला

नाही.

सदर

तद्नींतर

सदर

अहवालातील राज्याच्या हहताच्या दृष्ीने कोणत्या मशर्ारशी महत्वपूणश आहे त.
याबाबत

शासन

स्तरावर

अभयास

करण्यात

अहवालाबाबत योग्य ती कायशवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

येत

आहे .

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

गोदािरी नदीिरील बांधाऱयाची दरू
ु सान
ु थाती न िेल्याने शेतिऱयाांचे झालेले नि
(४८)

*

२६१०७

श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोदावरी नदीवरील बीड आणण जालना स्जल्हयाच्या हदेशीवरील राजा्ाकळी,

मींगरूळ उच्च पातळी बींधाऱ्याच्या दरवाजाची दे खभाल दरु
ु स्ती केली नसल्यामुळे

गेवराई (स्ज.बीड) तालुक्यातील अनेक गावात बींधाऱ्याचे पाणी घुसल्याने शेतीसह
मालमत्तेचे नक
ु सान झाल्याची तक्रार लोकप्रतततनधीींनी हदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१६
रोजी

वा

त्यासम
ु ारास

कायशकारी

सींचालक,

गोदावरी

महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्याकडे केली, हे खरे आहे काय,

मराठवाडा

पा्बींधारे

(२) असल्यास, उच्च पातळी बींधाऱ्याच्या पररसरातील शेत जममनीचे, रहहवाशी
क्षेत्रातील मालमत्तेचे नुकसान झाल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबचीं धत
दोषीींववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, गेवराई (स्ज.बीड) तालुक्यातील काठोडासह इतर भागातील
नक
ु सानग्रस्ताींना शासकीय मदतीचे वा्प करण्यास होत असलेल्या ववलींबाची
कारणे कोणती आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय

(२) राजा ्ाकळी उच्च पातळी बींधाऱ्याचे पूर तनयींत्रण सुरळीतपणे पार पडल्याने

या बींधाऱ्याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भावत नाही मींगरुळ उच्च पातळी
बींधाऱ्याची सींबींधी पढ
ु ील चौकशी क्षेबत्रय स्तरावर प्रगतीत आहे .
(३)

अततवषृ ्ीमुळे

बाधीत

झालेल्या

क्षेत्राचे

नक
ु सान

भरपाईबाबत

महसूल

ववभागाकडून पींचनामे करण्यात आले असन
ू आचथशक मदतीची कायशवाही त्या
ववभागाकडून प्रगतीत आहे .

-----------------
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मौजे सािर (ता.बाभळ
ु गाांि, जज.यितमाळ) येपील फाजल खॉ बाबा
(४९)

*

दगावच्या सभोिती सांरक्षि शभांत बाांधयायाबाबत

२५०९०

श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे सावर (ता.बाभळ
ु गाींव, स्ज.यवतमाळ) येथील र्ाजल खॉ बाबा दगाश याचे

पुरापासन
ू सींरक्षण करण्यासाठी सींरक्षक मभींत बाींधण्याचा प्रस्ताव तहसीलदार,
बाभुळगाींव याींनी हदनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोजी बेंबळा प्रकल्प उपअमभयींता
याींच्याकडे पाठववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावानुसार दगाशच्या सभोवती सींरक्षक मभींत बाींधण्यात
आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर हठकाणी सींरक्षक मभींत बाींधणेबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.

(३) सींरक्षक मभींतीच्या कामाचे सव्हे क्षण करुन अींदाजपत्रक तयार करण्याची
कायशवाही क्षेबत्रय स्तरावर सरु
ु आहे .

(४) जलसींपदा ववभागाने पररपत्रक क्र. एर्डीडब्ल-ू १०९२/१७० (मसीं.व्य.कामे),
मींत्रालय, हदनाींक ७/८/१९९२ नस
ु ार परू प्रततबींधक योजनेच्या खचाशच्या १० ्क्के
पयांतचा खचश स्थातनक स्वराज्य सींस्था तयार असतील तर तसे प्रमाणपत्र
हदल्यानींतर जलसींपदा ववभागातर्े योजना प्रत्यक्ष राबववण्यात येते.

ग्रामपींचायत मौजा सावर याींनी पूर सींरक्षक मभींतीच्या एकूण खचाशच्या १०

्क्के खचश करण्याबाबत पव
ू ी असमथशता दशशववली होती. सद्यस्स्थतीत हदनाींक

२१/१०/२०१६ च्या पत्रान्वये सदर ग्रामपींचायतीने १० ्क्के खचश लोकवगशणीतन
ू
करण्याबाबत सहमती दशशववली आहे .

-----------------
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नाशेरा (ता.मोखािा, जज.पालषर) येपील जजल्हा पररषदे च्या
(५०)

*

शाळे मध्ये पदिीधर शशक्षिाांची पदोन्द्नती िरयायाबाबत

२५७२३

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

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

नाशेरा (ता.मोखाडा, स्ज.पालघर) येथील एकमेव स्जल्हा पररषदे च्या १ ली ते

८ वीच्या

वगशशाळे ला

आहदवासी

ववद्यार्थयाांसाठी

पदवीधर

मशक्षक

ममळत

नसल्याने सुमारे १२६ ववद्यार्थयाांचे शैक्षणणक भववतव्य धोक्यात आल्याचे माहे
सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थातनक व्यवस्थापन सममतीने शाळे बाहे र
आींदोलन

करून मशक्षक

भारतीने

ग्ववकास

अचधकारी

व

ग्मशक्षण

अचधकाऱ्याींकडे हदनाींक २९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास लेखी पत्राद्वारे
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) पदवीधर मशक्षकाींना वेतोन्नती दे ण्याबाबत मा. मुींबई उच्च न्यायालय,
मींब
ु ई याींनी स्थचगती हदली असन
ू प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
-----------------

यितमाळ जजल्हा पररषदे च्या प्राांगणातील थाि.िसांतराि नाईि याांच्या
(५१)

*

पुतळयाचे सौंदयीिरणाचे िाम पणणव िरयायाबाबत

२४६९८

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

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

(१) यवतमाळ स्जल्हा पररषदे च्या प्राींगणातील हदवींगत मख्
ु यमींत्री वसींतराव नाईक
याींच्या पत
ु ळा सौंदयीकरणाचे काम आचथशक तरतद
ू करुनही प्रलींबबत असल्याने

नागररकाींमध्ये तीव्र सींताप व्यक्त होत असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

50
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पत
ु ळ्याचे सौंदयीकरण
पूणश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) प्रस्तत
ु प्रकरणी कोणतीही तक्रार नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्भावत
नाही. प्रश्नाींककत काम प्रगतीपथावर असन
ू अींततम ्प्प्यात आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

बठाण-नळी (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापणर) येपील िोल्हापणर
(५२)

*

पध्दतीच्या बांधाऱयाचे दरिाजे बदलयायाबाबत

२५८१४

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बठाण-नळी (ता.मींगळवेढा, स्ज.सोलापूर) येथील कोल्हापूर पध्दतीच्या
बींधाऱ्याचे दरवाजे गींजन
ू नादरु
ु स्त असल्याचे हदनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सद्यःस्स्थतीत बींधाऱ्याला गळती लागल्याने नदीपात्रात पाणी
असन
ू ही भववषयात या पररसरातील शेतकऱ्याींना भीषण पाणी्ीं चाईला सामोरे जावे
लागण्याची शक्यता तनमाशण झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय
(२) अींशत: खरे आहे .
(३)

हदनाींक

महामींडळाच्या
पा्बींधारे

१७/११/२०१६

च्या

अचधतनयमातली

शासन

तरतद
ू ीनुसार

महामींडळाकडे वगश करण्यात

तनणशयान्वये

आले

मसींचन
आहे

पा्बींधारे

ववकास

पाणीपट्टीची

रक्कम

प्रकल्पाींचे

व

व्यवस्थापन

प्रकल्पाींच्या मसींचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खचश करण्यास अनम
ु ती दे ण्यात

आली आहे . त्या अनुषींगाने महामींडळास पाणीपट्टीच्या महसूलात उपलब्ध होणाऱ्या
तनधीमधन
ू नवीन दरवाजे बसववण्याची कायशवाही करण्याचे तनयोजन आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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राज्यातील पयवटन थापळाांच्या वििासाबाबत
(५३)

*

२३६७९

िॉ.अपणिव दहरे : ददनाांि ३ ऑगथाट, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या

पटलािर ठे ियायाांत आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील

प्रश्न क्रमाांि ११६२८ ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय पयवटन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सवश

स्जल्हयाींमध्ये

प्रत्येकी

पाच

पयश्नस्थळे

ववकसीत

करण्यासींबध
ीं ी शासनाने घेतलेल्या तनणशयानुसार स्जल्हाचधकाऱ्याींकडून सींबचीं धत

स्जल्हयाचे पयश्न बह
ृ त ववकास आराखडे तयार करण्याींत येऊन स्जल्हाचधकारी

याींना त्याींचे स्जल्हयातील आराखड्यातील कामाींचे प्राधान्यक्रम सादर करणेबाबत
महाराषर पयश्न ववकास महामींडळामार्शत कळववण्याींत आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त तनणशयानुसार ११ स्जल्हयाींचे प्राधान्यक्रम प्राप्त झालेले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्राप्त आराखड्याींची पन
ु ः तपासणी करण्याबाबत व्यवस्थापकीय

सींचालक, महाराषर पयश्न ववकास महामींडळ, मुींबई याींना कळववण्याींत आलेले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुनत
श पासणीचे सदरहु काम पूणश झाले आहे काय, प्रत्येक
स्जल्हयात ५ पयश्न स्थळे ववकमसत करणेबाबत कोणता तनणशय घेण्यात आला व
त्यानष
ु ींगाने कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५)

तसेच नामशक स्जल्हयातील कोण-कोणत्या तालुक्याींचा पयश्न स्थळ ववकास

योजनेत समावेश करण्यात आला आहे , लोणावळा-खींडाळाच्या धतीवर इगतपुरी
पयश्न स्थळ ववकसीत करणेबाबत लोकप्रतततनधी व जनतेकडून सातत्याने
मागणी करण्यात येत आहे , या पाश्वशभुमीवर पयश्नस्थळ ववकास योजनेत

इगतपरु ीचा समावेश करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) होय.
(२)

महाराषर

पयश्न

ववकास

प्राधान्यक्रम प्राप्त झालेले आहे त.
(३) होय.

महामींडळास

सद्य:स्स्थतीत

२२

स्जल्हयाींचे
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(४) महाराषर पयश्न ववकास महामींडळामार्शत १० स्जल्हयाींच्या आराखड्याींची

पुनतशपासणी करण्यात आली होती. पन
ु तशपासणीनींतर या १० स्जल्हयाींचे आराखडे
महाराषर पयश्न ववकास महामींडळाने शासनास सादर केले होते. त्याबाबत अचधक
माहहती मागववण्यात आली आहे .

(५) पयश्न बहृ त ववकास आराखड्यात पयश्न क्षमतेनुसार स्थळाींचा समावेश

आहे . इगतपरु ीचा नामशक स्जल्हा पयश्न बह
ृ त आराखड्यात समावेश करण्यात
आलेला आहे .

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

राज्यात युििाांमध्ये मद्यपानाचे प्रमाण िाढल्याने कििनीचे आजार िाढल्याबाबत
(५४)

*

२५९६५

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि

पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात बदलत्या जीवनशैलीमुळे मधम
ु ेह, लठ्ठपणा, कोलेस्रॉल या आजाराची
हदवसेंहदवस वाढ होत असन
ू युवकाींमधील मद्यपानाचे प्रमाण वाढल्याने दरवषी

७० ते ८० ककडनी प्रत्यारोपन होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मद्यपानामुळे ककडनी तनकामी होणाऱ्या रुग्णाींचे सरासरी वय ३०
ते ४० च्या आसपास असल्याचे तनदशशनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अशींत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३)

मद्यपानापासन
ू

तरुणाींना

दरू

ठे वण्यासाठी

आरोग्य

ववभागामार्शत

जनजागत
ृ ीपर कायशक्रम राबववण्यात येतात. ककडनीची समस्या सोडवण्याबाबत
आरोग्य

ववभागातर्े

राज्यातील

स्जल्हा

व

सामान्य

डायमलमसस सुववधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

रुग्णालयात

मोर्त
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रायगि जजल्हयातील जलयक्
ु त शशिार अशभयानाांतगवत िामे पण
ण व िरयायाबाबत
(५५)

*

२३५७६

श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३९४ ला ददनाांि

२५ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय जलसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड स्जल्हयात सन २०१५ - १६ करीता जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगशत
माहे माचश, २०१६ अखेर उदेशीष्ानुसार प्रगतीपथावर असलेली ३१ कामे पूणश झाली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हदनाींक ३१ माचश, २०१६ रोजीच्या शासन आदे श अन्वये सदर

तनधी माहे जून, २०१६ अखेर खचश करण्याच्या सच
ू ना दे ऊनही रुपये ४६ लाख
तनधी अखचचशत राहहला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनधी अखचचशत
ठे वणाऱ्यावर कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे .

जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगशत सन २०१५-१६ मधील गावात रायगड

स्जल्हयात एकूण ९९१ कामे प्रस्ताववत करण्यात आली होती. त्यापैकी माहे

ऑक््ोबर, २०१६ अखेर ९३१ कामे पूणश करण्यात आली असून २२ कामे
प्रगतीपथावर आहे त.

(२) हे अींशत: खरे आहे .

रायगड स्जल्हयात जलयुक्त मशवार अमभयानाींतगशत माहे जन
ू , २०१६ अखेर

रुपये ४७७.३६ लक्ष तनधी खचश करण्यात आला असन
ू रुपये ३५.९७ लक्ष तनधी
मशल्लक आहे .

जलसींधारण ववभागाच्या शासन तनणशय हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये

जलयक्
ु त मशवार अमभयान ववशेष तनधीतील मशल्लक डडसेंबर, २०१६ अखेर खचश
करण्यास मद
ु तवाढ दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------
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ब्रम्हगव्हान (ता.पैठण, जज.औरां गाबाद) उपसा जलशसांचन
(५६)

*

योजनेस ननधी उपलब्ध िरयायाबाबत

२५२०५

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

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८७९ ला ददनाांि १८ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या
उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पैठण (स्ज.औरीं गाबाद) तालक्
ु यातील ५५ गावातील पाणी ्ीं चाईवर मात

करण्यासाठी सन २००९ मध्ये रुपये २२२ को्ीची ब्रम्हगव्हान उपसा जलमसींचन
योजना मींजुर केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या योजनेवर आतापयांत र्क्त रुपये ९७ को्ी खचश झाला व
आणखी

रुपये

१५०

को्ी

रुपयाची

आवश्यकता

असताना

या

योजनेच्या

कामासाठी सन २०१६-१७ करीता र्क्त १०,००० रुपयाची तरतुद केली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प पूणश करण्यासाठी आवश्यक असणारा तनधी
रुपये १५० को्ी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

या योजनेवर सप््ें बर, २०१६ अखेर रुपये १२०.८९ को्ी खचश झाला आहे .

सन २०१६-१७ करीता रुपये १०,००० ची तरतद
ू केलेली आहे .

(३) सन २०१६-१७ मध्ये रुपये ३५ को्ीचा अततररक्त तनधी ममळणेबाबबत
प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे . अथोपायाचे स्स्थतीनुसार तनणशय घेण्यात येईल.

(४) तनधी उपलब्धतेनस
ु ार भस
ू ींपादन व कामाचे तनयोजन करण्यात येत आहे .
-----------------
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मौजे िोंगरििा (ता.िळमनुरी, जज.दहांगोली) येपील
(५७)

*

ग्रामपांचायतीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२४११४

अॅि.ननरां जन िािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, स्ज.हहींगोली) येथील ग्रामपींचायत कायाशलयात
प्रपत्र नमन
ु ा क्र.८ मध्ये काही लोकाींनी गैर कायदे शीरररत्या खाडाखोड करुन सुमारे
१५० घरे स्वत:च्या नावावर करुन ग्रामपींचायतस्तरावर गैरव्यवहार केल्याचे माहे
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधताींववरुध्द कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
मौजे

डोंगरकडा

(ता.कळमनुरी,

स्ज.हहींगोली)

येथील

ग्रामपींचायत

कायाशलयामधील सन २००२-०३ च्या कर आकारणी नोंदवहीमध्ये नोंद असलेल्या

१२९ मालमत्ता धारकाींची नावे सन २००६-०७ मध्ये र्ेरआकारणी करण्यात
आलेल्या नोंदवहीमध्ये (प्रपत्र नमन
ु क्र.८ मध्ये) आढळून आलेली नाहीत.

(२) या प्रकरणी दोषी आढळून आलेले सध्या कायशरत असलेले ग्रामववकास
अचधकारी श्री.बी.जी.पोपलाईत, तत्कालीन ग्रामववकास अचधकारी श्री.बी.आर.भोसले

याींना मख्
ु य कायशकारी अचधकारी, स्जल्हा पररषद, हहींगोली याींच्या अनक्र
ु मे हदनाींक
२६/१०/२०१६ व हदनाींक १५/११/२०१६ च्या आदे शान्वये स्जल्हा पररषद सेवेतून
तनलींबबत

करण्यात

श्री.ए.एन.रावळे

आले

आहे .

तसेच

तत्कालीन

ग्रामववकास

अचधकारी

याींच्याववरुध्द हदनाींक १५/११/२०१६ च्या पत्रान्वये ववभागीय

चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतच्या सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

(५८)

*

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

िृषी विभागाच्या चाफिटर खरे दीत झालेला गैरव्यिहार
२५६१०

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कृषी ववभागाच्या चार्क्र खरे दीत १७.८६ लाखाचा गैरव्यवहार झाल्याचे
चौकशी अहवालावरुन माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त अहवालात स्जल्हा पररषदे चे १७.८६ लाखाींचे नक
ु सान झाले

असून, ई-तनववदे त तनयम डावलून प्रककया राबवणे, ठराववक ठे केदारासाठी तनकष,
अ्ी बदलणे, ठे का हदलेल्या पहहल्या ठे केदाराने असमथशता दशशववल्यानींतर दस
ु याींदा प्रककया राबववताींना जादा झालेली रक्कम सींबचीं धताकडून वसुल करण्यात
्ाळा्ाळ करणे आहद बाबी अहवालात नमद
ु करण्यात आले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

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

काय आढळून आले व तद्नस
ु ार गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) सन २०१५-१६ मधील चार्क्र खरे दी प्रकक्रयेची
चौकशी करणेचे स्जल्हा पररषद सवशसाधारण सभेमध्ये मा.अध्यक्षा, स्जल्हा
पररषद, साींगली याींनी आदे श हदले होते. त्यानुसार प्रकल्प सींचालक, स्जल्हा
ग्रामीण ववकास यींत्रणा, साींगली याींनी हदनाींक ३१/८/२०१६ अन्वये अहवाल सादर
केला. सदर अहवालाच्या अींततम तनषकषाशमध्ये स्जल्हा पररषदे स नववन तनववदा

प्रकक्रयामध्ये वाढीव दर प्राप्त झाल्याने व त्यानस
ु ार खरे दी केल्याने स्जल्हा
पररषदे चे रक्कम रुपये १७,८६,०००/- चे अप्रत्यक्ष नक
ु सान झाल्याचे हदसन
ू येते
अशी बाब नमद
ू आहे .
(२) सदर चौकशी अहवालात मक्ता मींजरू झाल्यानींतर तनववदा प्रकक्रयेतन
ू माघार
घेतलेले तनववदे तील अ्ीनस
ु ार काळ्या यादीत ्ाकणे व जादा दराने केलेल्या
खरे दीची रक्कम वसल
ू करणे आवश्यक होते असे नमद
ू आहे .
(३) चौकशी अहवालानुसार स्जल्हा पररषद स्तरावर चौकशी अहवालातील
तनषकषाशनस
ु ार सवश सींबींचधताींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावणू खल
ु ासे प्राप्त झाले

असन
खल
ू
ु ासे पडताळणीची कायशवाही सुरू आहे . दोषी आढळून येणाऱ्या
सींबींचधताींवर मशस्तभींग ववषयक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

नागपणर येपील शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय रुग्णालयातील
(५९)

*

सी.टी.थािॅन मशशन बांद पिल्याबाबत

२५२२७

प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडिया : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील शासकीय वैद्यककय महाववद्यालय रुग्णालयातील सी.्ी.स्कॅन
ममशन वारीं वार बींद पडून रुग्णाींना त्रास होत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

----------------औरां गाबाद शहरात पाच मदहन्द्यात गभविती माताांचे मत्ृ यण झाल्याबाबत

(६०)

*

२६००४

श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि

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

औरीं गाबाद

शहरात

पाच

महहन्याींमध्ये

९

गभशवती

माताींचा

मत्ृ यू

थाींबववण्यासाठीच्या योजना अयशस्वी झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील वषी एकूण १३ माताींचा मत्ृ यू झाला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गभशवती माताींचे मत्ृ यू
रोखण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

िॉ.ददपि सािांत : (१) एवप्रल, २०१६ ते सप््ें बर, २०१६ या कालावधीमध्ये औरीं गाबाद

शहरात ९ गभशवती माताींच्या मत्ृ यूींच्या कारणाींचे ववश्लेषण केले असता सदर मत्ृ यू
्ाळण्यासाठी प्रयत्न् केले नाहीत, असे म्हणता येणार नाही.

(२) हे खरे आहे .
(३) सदर माता मत्ृ यू प्रकरणाची स्जल्हास्तरीय व ववभागीयस्तरावर अन्वेषण सममती

मार्शत आढावा घेण्यात आला व मत्ृ यच्
ू या कारणाींचे ववश्लेषण करण्यात आले. अशा
प्रकारचे मत्ृ यू होणार नाहीत यासाठी महानगरपामलकेच्या सवश वैद्यकीय अचधकारी च
तनमवैद्यकीय कमशचारी याींना दक्ष राहण्याबाबत ववभागामार्शत सक्त सूचना दे ण्यात
आल्या आहे त.

(४) प्रश्न उद्भावत नाही.
-----------------
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शसांधद
ु ग
ु व जजल्हयात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत दे यायात आलेल्या
(६१)

*

फळबाग लागििीच्या िामाचे उदद्दष्ट्ट पणणव िरयायाबाबत

२३९९८

श्री.नारायण राणे, श्री.जगन्द्नाप शशांदे : सन्माननीय रोजगार

हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत सन २०१६-२०१७ या वषाशसाठी
मसींधद
ु ग
ु ातनहाय र्ळबाग लागवडीची कामे करण्यासाठी दे ण्यात
ु श स्जल्हयात तालक
आलेल्या

उहदष्ाप्रमाणे

पावसाळयाचा

कालावधी

सींपला

तरीही

त्याप्रमाणावर र्ळझाडाींची लागवड झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

आवश्यक

(२) असल्यास, सदरहू योजनेंतगशत सन २०१६-२०१७ या वषाशसाठी मसींधद
ु ग
ु श
स्जल्हयात तालुका तनहाय र्ळबाग लागवडीच्या कामाचे उहदेशष् दे ण्यात आले होते
व सदरहू उहदेशष्ापैकी तालक
ु ातनहाय माहे सप््ें बर, २०१६ अखेरपयांत ककती
र्ळबाग लागवडीची कामे हाती घेण्यात आली आहे त,
(३)

असल्यास,

उहदेशष्ाप्रमाणे

स्जल्हयातील

काही

तालुक्याींमध्ये

आवश्यक

त्याप्रमाणावर र्ळबागाची लागवड न होण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहे त,

(४) तसेच र्ळबाग लागवडीच्या कामाची उहदेशष्पत
ू ी न करणाऱ्या सींबींचधत कृवष

अचधकारी, कृवष सेवक, ग्रामसेवक आदीींवर जबाबदारी तनस्श्चत करुन शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेंतगशत सन २०१६-१७ या वषाशसाठी मसींधुदग
ु श स्जल्हयास ४२०० हे क््रचे इतके
उहदेशष् हदले आहे . त्यापैकी १९८०.२५ हे क््र इतक्या क्षेत्रावर र्ळबाग लागवड
करण्यात आली आहे . त्याबाबतचा तालक
ु ातनहाय अहवाल पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :अ.क्र.

तालि
ु ा

उदद्दष्ट्ट

साध्य

(१)

सावींतवाडी

६६०

१७२.४१

(२)

दोडामागश

२८०

१११.९०

(३)

वें गुलाश

३१०

१९४.६४

(४)

कुडाळ

६६०

२५६.६८

(५)

मालवण

७२०

५२३.७०

(६)

कणकवली

६८०

२९०.१५
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(७)

दे वगड

५८०

३२८.९१

(८)

वैभववाडी

३१०

१०१.८६

४२००

१९८०.२५

किणण

(३) लाभार्थयाांची तनवड करण्यात आलेली आहे . तथावप, लाभार्थयाांनी प्रत्यक्षात
कामे सरु
ु केलेली नाहीत. कामे सुरु करण्याबाबत पाठपुरावा सरु
ु आहे .

(४) उहदेशष्पत
ू ी न करणाऱ्या उपववभागीय कृवष अचधकारी, कणकवली व सींबचीं धत
तालक
ु ा कृवष अचधकारी याींना नो्ीसा बजाववण्यात आलेल्या आहे त.
-----------------

राज्यात ४ दठिाणी तत
ृ ीय सांदभव सेिा अत्याधुननि
(६२)

*

िॅन्द्सर रुग्णालये सरु
ु िरयायाबाबत

२४३२९

श्री.जयिांतराि जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२८११ ला

ददनाांि २५ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय

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

केंद्र

शासनाच्या

(२)

असल्यास,

सहकायाशने

राज्यात

४

हठकाणी

तत
ृ ीय

सींदभश

अत्याधतु नक कॅन्सर रुग्णालये सुरु केली जाणार आहे त, हे खरे आहे काय,
सदर

अत्याधतु नक

रुग्णालयाींसाठी

शासनाकडून

सेवा

नामशकसह

अमरावती, नागपूर व लातूर या चार शहराींची नावे सुचववण्यात आलेली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुग्णालये सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय.
(२) होय.

(३) केंद्र शासनाच्या सहकायाशने राज्यात तत
ृ ीय सींदभश सेवा अत्याधतु नक कॅन्सर
रुग्णालये सुरु करण्याची कायशवाही सरु
ु आहे . त्यानष
ु ींगाने राषरसींत तक
ु डोजी

प्रादे मशक कॅन्सर रुग्णालय, नागपरू , वववेकानींद मेडडकल र्ाऊींडेशन अँड ररसचश
सें्र, लातूर ररजनल रे र्रल हॉस्पी्ल, नामशक, ररजनल रे र्रल हॉस्पी्ल,

अमरावती या ४ रुग्णालयाचे प्रस्ताव केंद्र शासनास मींजुरीस्तव पाठववण्यात आले
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होते. तथावप, केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सन २०१६-१७ या आचथशक वषाशत
राषरसींत तक
ु डोजी प्रादे मशक कॅन्सर रुग्णालय, नागपरू , वववेकानींद मेडीकल

र्ाऊींडेशन अँड ररसचश सें्र, लातूर या दोन रुग्णालयाींना तत
ृ ीय सींदभश सेवा
कॅन्सर रुग्णालय म्हणन
ू मान्यता ममळण्याबाबतचे प्रस्ताव पाठववण्यात आले

आहे त. ववभागीय सींदभश सेवा रुग्णालय, नामशक व अमरावती या २ रुग्णालयाचे
प्रस्ताव आगामी वषाशत केंद्र शासनाकडे मींजरु ीस्तव पाठववण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

राज्यातील जायििािी तसेच इतर धरणाांच्या
(६३)

*

सुरक्षेसाठी उपाययोजना िरयायाबाबत

२३४८९

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

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मराठवाडा ववभागातील सवाशत मोठे धरण म्हणन
ू जायकवाडी धरण ओळखले

जाते, या धरणात सध्या पाण्याचा प्रचींड साठा असतानाही तेथे सुरक्षेचे कोणतेही
उपाय योजलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त धरणाींच्या मभींतीवर मेंढपाळ, पयश्क तसेच सवश सामान्य

व्यक्ती सहज ये-जा करतात, या धरणावर सरु क्षेसाठी केवळ २ खाजगी सरु क्षा
रक्षक आहे त, त्यामुळे अततवषृ ्ी काळात काही पयश्काींचा मत्ृ यू झाला, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत लोकप्रतततनधी याींनी कायशकारी सींचालक, गोदावरी

मराठवाडा पा्बींधारे महामींडळ, औरीं गाबाद याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान कळववले होते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, धरणाींच्या सुरक्षेबाबत शासन कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) हे खरे नाही. धरणाच्या सुरक्षेकरीता पोलीस ववभागामार्शत धरणाच्या
साींडव्यावर एक चौकी असून त्याहठकाणी शस्त्रधारी पोलीसाींची तनयक्
ु ती करण्यात
आलेली आहे . या व्यततररक्त जलसींपदा ववभागामार्शत धरणावर ५ सुरक्षा चौक्या

उभारलेल्या आहे त. त्यावर २५ सुरक्षारक्षक काम करतात. अततवषृ ्ीकाळात
पयश्काच्या मत्ृ यच
ू ी घ्ना घडलेली नाही. पोलीस स््े शन, पैठण याींच्या
अहवालानस
ु ार हदनाींक ०२/०५/२०१६ रोजी जायकवाडी धरण येथे एका इसमाच्या
आकस्स्मक मत्ृ यच
ू ी नोंद आहे .
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(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

(४) धरणाच्या सुरक्षेसाठी पोलीस ववभाग व जलसींपदा ववभाग याींच्यामार्शत
सुरक्षारक्षकाींची नेमणक
ू करण्यात आलेली आहे .

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

(६४)

*

यितमाळ जजल््यात बोगस िॉक्टराांनी दिाखाने उषिल्याबाबत
२५०९३

श्री.्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) यवतमाळ स्जल्हयात वैद्यकीय मशक्षणाची कोणतीही अचधकृत पदवी नसताना

तसेच वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना नसताना तालक
ु ास्तरावर अनेक बोगस
डॉक््राींनी दवाखाने उघडल्याच्या तक्रारी स्जल्हा आरोग्य अचधकारी याींच्याकडे
स्थातनकाींनी व लोकप्रतततनधीींनी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे सामान्य जनतेचे आरोग्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

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

प्राप्त तक्रारीींच्या अनष
ु ींगाने तालुकास्तरीय सममती मार्शत
ववभागाकडे प्राथममक अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आले आहे त.
(२) नाही, हे खरे नाही.

पोलीस

(३) प्रश्न उद्भावत नाही.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

(६५)

*

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

राज्य िामगार विमा योजनेचे राज्य िामगार
विमा महामांिळात रुपाांतर िरणेबाबत
२५७३४

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

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात औद्योचगक क्षेत्रातील राज्य कामगार ववमा महामींडळाकडून
चालववण्यात येणा-या राज्य कामगार ववमा योजनेचे राज्य कामगार महामींडळात
रुपाींतर करण्याचा तनणशय मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, सदर तनणशयाचे स्वरूप व व्याप्ती काय आहे ,

(३) असल्यास, सदर योजना राज्यातील सवश स्जल्हयात लागू करण्यात येऊन
कामगाराींना या योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत शासनाने काय कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

सद्यस्स्थतीत राकावव योजनेवर प्रथम शासनामार्शत सींपूणश खचश करण्यात

येत असन
झालेल्या खचाशची राकावव महामींडळामार्शत मयाशदेत राहून नींतर
ू
प्रततपत
ु ी करण्यात येते. राज्यस्तरीय राकावव महामींडळ स्थावपत झाल्यानींतर

राकावव महामींडळ, नवी हदल्ली कडून आवश्यक तो तनधी राज्यस्तरीय राकावव
महामींडळास थे् उपलब्ध होणार असन
त्यामुळे वैद्यकीय सवु वधा अचधक
ू
प्रभाववपणे पुरववता येतील.

(३) राज्यस्तरीय राकावव महामींडळ स्थापन झाल्यानींतर याबाबत महामींडळ
स्तरावर तनणशय घेण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्भावत नाही.

----------------अमरािती जजल््यामध्ये धिि शसांचन योजनेंतगवत
(६६)

*

मांजणर विदहरीांची िामे पणणव िरयायाबाबत

२४७०७

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

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील

(१) अमरावती स्जल्हयात सन २०१६ मध्ये धडक मसींचन योजनेंतगशत ८००७ मींजूर
ववहहरीपैंकी ५६०७ ववहहरीींची कामे प्रलींबबत आहे त. याकडे शासनाचे दल
श असन
ू
ु क्ष
तनधी ममळण्यासाठी शेतकऱ्याींना अचधकाऱ्याींकडे र्ेऱ्या माराव्या लागत असल्याचे
माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववहहरीींची कामे मद
ु तीत पूणश
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.

अमरावती स्जल्हयामध्ये धडक मसींचन योजनेंतगशत १२३१६ ववहहरी मींजूर

करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी २७७२ ववहहरी रदेश करण्यात आल्या. एकूण

मशल्लक ९५४४ ववहहरीपैकी ६५९० ववहहरी पण
उवशररत २९५४
ू श झाल्या असन
ू
प्रलींबबत

ववहहरीपैकी

२११८

ववहहरी

प्रगतीत

आहे त,

७५१

लाभाथी

इच्छुक

नसल्यामळ
ु े , खारपान पट्यामळ
ु े , कठीण खडक लागल्यामळ
ु े , वारसाच्या वादामळ
ु े

इत्यादी अडचणीमळ
ु े रदेश करण्यात आल्या असन
ू अन्य ८५ ववहहरी मजुराींची
सींख्या कमी असल्यामळ
ु े अद्याप सुरु करण्यात आलेल्या नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

विदभावतील ११ जजल््याांमध्ये शसिलसेल आजाराच्या ननदानासाठी
(६७)

*

मॉजेल मॉशलक्यणलर जेनेटीि लेबॉरे टरी थापापन िरयायाबाबत
२५९६८

श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप : सन्माननीय सािवजननि

आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववदभाशतील ११ स्जल्हयाींमध्ये मसकलसेल आजाराचे दीड लाख रुग्ण असल्याचे
माहे जन
ू , २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने येथील मसकलसेल रुग्ण सींख्येला आळा घालून आजाराचे
अचक
तनदान करण्यासाठी ववदभाशत मॉजेल मॉमलक्यूलर जेने्ीक लेबॉरे ्री
ू
स्थापन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
आहे .

ववदभाशतील ११ स्जल्हयात १०,५०२ रुग्ण व १,३८,४९० वाहकाींची सींख्या

(२) ववदभाशतील मॉजेल मॉमलक्यूलर जेने्ीक लेबॉरे ्री स्थापन करण्याबाबतची
कायशवाही वैद्यकीय मशक्षण व औषधी द्रव्ये ववभागाकडून करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

-----------------
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अांबाजोगाइव (जज.बीि) तालक्
ु यातील रोजगार हमी
(६८)

*

योजनेच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२३५८०

श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१५९८ ला ददनाांि

१८ जल
ु ,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत : सन्माननीय रोजगार हमी
योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींबाजोगाइश (स्ज.बीड) तालुक्यातील महात्मा गाींधी ग्रामीण हमी योजनें तगशत
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या कालावधीत झालेल्या २५७ कामाींपक
ै ी २१
कामाींची चौकशी उपायक्
ु त (रोहयो) याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सममतीने

केली त्यामध्ये दोषी आढळुन आलेल्या ६ कमशचाऱ्याींना/अचधकाऱ्याींना तनलींबबत
केव्हा करण्यात आले आहे ,

(२) असल्यास, ज्या चार अचधकारी/कमशचाऱ्याींचे खल
ु ासे मागववण्यात आले ते
प्राप्त झालेले असल्यास, त्याबाबत काय कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) तसेच सन २०१४-१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या बहुताींश कामाींचे
अमभलेख ग्रामपींचायतीकडे उपलब्ध नसल्याचे तनदशशनास आल्याने सींबचीं धत
ग्रामपींचायतीववरूध्द शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाइश केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) असल्यास, उवशरीत २३६ कामाींची तपासणी करण्यासाठी इतर स्जल्हयातील

अचधकाऱ्याींची २० पथके स्थापन करण्यात आली त्या पथकाींकडून अहवाल प्राप्त
झाला आहे काय, प्राप्त अहवालानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. जयिुमार रािल : (१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेंतगशत अींबाजोगाई तालक्
ु यामध्ये (स्ज.बीड) सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६

या कालावधीत झालेल्या एकूण २५७ कामाींपैकी २१ कामाींची चौकशी उपायुक्त
(रोहयो) याींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीने केली आहे . सदर चौकशीत दोषी

आढळून आलेल्या ६ अचधकारी व कमशचारी याींना ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद
याींच्या हदनाींक २३ मे, २०१६ रोजीच्या आदे शान्वये तनलींबबत करण्यात आले आहे .

(२) ववभागीय आयुक्त, औरीं गाबाद याींनी स्जल्हाचधकारी, बीड याींच्या मार्शत

नो्ीस दे ऊन सींबचीं धताना खल
ु ासा सादर करणेबाबत हदनाींक ८ जन
ू , २०१६
रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे . तथावप सदर खल
ु ासे अद्याप अप्राप्त असन
ू
खल
ु ासे प्राप्त करुन घेण्याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे .

65
(३) सन २०१४-१५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता हदलेल्या बहुताींशी कामाींचे ग्रामसभा
ठराव नसणे, त्या कामाींचा वावषशक कृती आराखड्यात समावेश नसणे, बहुतेक
कामाींचे

रे कॉडश

ग्रामपींचायतीींना

ग्रामपींचायती

कोणत्याही

मध्ये

प्रकारची

उपलब्ध

माहहती

न

नसल्याचे
दे ता

तसेच

कामाींना

बहुताींश
तत्कामलन

तहमसलदार, अींबाजोगाई याींनी परस्पर मींजूरी हदल्याचे चौकशीत आढळून आले

आहे . चौकशी अहवालाच्या अनष
ु ींगाने दोषी आढळून आलेल्या सींबचीं धत अचधकारी
व कमशचारी याींचेववरुध्द तनलींबन व अनष
ु चीं गक कायशवाही करण्यात आली आहे .

(४) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत २०१४-१५ व सन
२०१५-१६ मधील उवशररत २३६ कामाींची चौकशी करण्यासाठी ववभागीय आयुक्त

औरीं गाबाद याींच्या हदनाींक २० जन
ू , २०१६ रोजीच्या आदे शान्वये २० पथकाींची
नेमणक
ू करण्यात आली आहे . त्यापैकी ४ पथकाींनी ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद

याींना अहवाल सादर केला असून सदर अहवालाच्या अनष
ीं ाने कायशवाही करण्यात
ु ग
येत आहे . तसेच उवशरीत १६ पथकाींचा अहवाल प्राप्त करुन घेणेबाबत ववभागीय
आयुक्त, औरीं गाबाद याींच्या स्तरावर पाठपुरावा सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्भावत नाही.

----------------बालसांगोपन िरणाऱया ननिासी सांथापामधील
बालिाांचा ननधी सांथापाांना दे यायाबाबत

(६९)

*

२५६२९

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मदहला ि बाल

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील बाल सींगोपन करणाऱ्या तनवासी सींस्थाींमधील बालकाींचा तनधी सन
२०१० पासून प्रलींबबत असल्यामुळे सकस आहाराअभावी मुलाींची हालअपेष्ा
झाल्याचे कॅगने (महालेखापररक्षक) आपल्या अहवालात स्पष् केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदरचा तनधी सींस्थाींना दे ण्यासींदभाशत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांिे : (१) महालेखापररक्षक याींनी केलेल्या सवेक्षणामध्ये अपुरी
तरतूद

उपलब्ध

करुन

दे ण्यात

आल्याचे

नमद
ू

केले

आहे

मात्र,

प्रलींबबत

अनद
ु ानाअभावी मुलाींची हालअपेष्ा झाल्याचे त्याींच्या अहवालामध्ये कुठे ही नमद
ू
नाही.

(२) स्वयींसेवी सींस्थाींच्या बालगह
ु ानासाठी बऱ्याचशा
ृ चालकाींनी प्रलींबबत अनद
याचचका मा. न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. सदर याचचकाींमधील मा. उच्च
न्यायालयाने

हदलेल्या आदे शानुसार

स्वयींसेवी

सींस्थाींचे

पन
ु मल्
ुश यतनधाशरण

करण्याच्या सच
ू ना शासन तनणशय क्र. रर्पी-२०१६/प्र.क्र. ४५/ का-८, हदनाींक १
ऑक््ोबर, २०१६ अन्वये दे ण्यात आलेल्या असन
ू त्यानस
ु ार कायशवाही करण्यात
येत आहे

(३) प्रश्न उद्भावत नाही.

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

विधान भिन :

उत्तमशसांग चव्हाण

नागपरण .

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

________________________________________________________
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात येत आहे .
मुद्रण: शासकीय मद्र
ु णालय, नागपूर.

