महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
गुरुिार, हदनाांि ०९ माचच, २०१७ / फाल्गुन १८, १९३८ ( शिे )
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामवििास, महहला ि बाल िल्याि मांत्री
(३) िैद्यिीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
वििास मांत्री

(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब

याांचे प्रभारी विभाग

िल्याि मांत्री

(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री

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

प्रश्नाांची किणि सां्या - ८४
-------------------------------------

राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा सुरु िरिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत
(१)

*

२६८९३

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.आनांदराि पाटील,

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािणर, श्री.हे मांत टिले, श्रीमती स्ममता िाघ,
श्री.विजय ऊफच भाई धगरिर, श्री.सस्ु जतशसांह ठािणर, आकिच.अनांत गाडगीळ,
श्री.जगन्नाथ शशांदे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९६१८ ला हदनाांि २१ जुल,ै २०१६

रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात पाच हजाराींच्यावर बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा सरु
ु असल्याची
माहहती माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे
काय,

2
(२)

तसेच राज्यात बोगस पॅथॉलॉजजस््ची सींख्या हदवसेंहदवस वाढत असन
ू काही

हिकाणी पदव्यत्ु तर शशक्षण ेेतलेल्या िॉ््राींववजी साेे ्े ज्नशशयन्स पॅथॉलॉजी
प्रयोगशाळा चालववत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
शासनाच्या सवेक्षणामेन
ू ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

बोगस

पॅथॉलॉजी

प्रयोगशाळामेील

अहवालामळ
ु े

रुगणाींच्या

जीवाला ेोका ननमाशण होत असल्याने उ्त पॅथॉलॉजजस््ची शासनाने चौकशी
करुन त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दापचरी (ता.डहाि,ण स्ज.पालघर) येथील दध
ु प्रिल्पासाठी अधधग्रहीत िेलेल्या
आहदिासीांच्या घराांना घरपट्टी आिारण्याबाबत
(२)

*

२७७२४

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि पािसिर,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

दापचरी (ता.िहाण,ू जज.पालेर) येथील दे
प्रकल्पासािी अधेग्रहहत
ु

केलेल्या जशमनीच्या ववस्थावपत दापचरी नववन यनु न् पािा येथील २५० ेराींना
दापचरी

ग्रामपींचायत

गेली

सहा

वर्षे

ेरपट्टी

आकारत

नसल्यामुळे

ववस्थावपत आहदवासीींना शासनाच्या योजनेपासन
ू वींधचत रहावे लागत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाच्या योजनाींचा लाभ प्राप्त होण्याकरीता ववस्थावपत

आहदवासीींनी ग् ववकास अधेकारी, िहाणु पींचायत सशमती याींच्याकिे ेरपट्टी

आकारण्याची मागणी केल्याचे हदनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ु ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

3
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१), (२), (३) व (४) पालेर जजल्हयातील िहाणू
तालु्यामेील दापचरी ग्रामपींचायतीने दापचरी दे
ु प्रकल्पातील नववन यनु न्
पािा येथील ेराींना ेरपट्टीची आकारणी करण्याबाबत माशसक सभेचा िराव केला
आहे . तेथील अनस
ु धू चत जमातीच्या ७० लाभार्थयाांना शासनाच्या स्वच्छ भारत

शमशन अींतगशत वैयज्तक शौचालय व अनुसधू चत जमातीच्या १६ लाभार्थयाांना
इींहदरा आवास योजनेंतगशत ेरकुल योजनेचे लाभ दे ण्यात आलेले आहे त.
-----------------

पांचायत सशमती मारे गाि (स्ज.यितमाळ) येथील िृषी अधधिाऱयाांनी
महात्मा गाांधी ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत विहहरीच्या

(३)

*

मांजुरीिररता पैशाची मागिी िेल्याबाबत

२७४६६

श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पींचायत सशमती मारे गाव (जज.यवतमाळ) येथील कृर्षी अधेकारी याींनी
महात्मा

गाींेी

ग्रामीण

रोजगार

हमी

योजनेंतगशत

ववहहरीच्या

मींजुरीकतरता

शेतकऱयाींकिे पैशाची मागणी केल्याची बाब माहे ऑ््ोबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणामध्ये वतरषिाींच्या आदे शावरून चौकशी सशमती गिीत

करण्यात आली होती, त्यामध्ये कृर्षी अधेकारी याींना दोर्षी िरववण्यात आले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कृर्षी अधेकाऱयास वतरषि अधेकाऱयाींकिून सींरक्षण दे ण्यात
येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्षीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे .

(२), (३) व (४) ग्ववकास अधेकारी, जजल्हा पतरर्षद, यवतमाळ व सहाय्यक
ग्ववकास अधेकारी, जजल्हा पतरर्षद, यवतमाळ याींची सींयु्त चौकशी सशमती
नेमून

सदर

प्रकरणी

चौकशी

करण्यात

आली.

त्यानुसार

दोर्षीींवर हदनाींक

३१/१२/२०१६ रोजीच्या आदे शान्वये त्याींना स्त ताकीद दे ण्यात येऊन त्याची नोंद
सेवा पस्
ु तकात ेेण्यात आली आहे . तथावप सदर चौकशी पतरपूणश वा्त नसल्याने

4
प्रस्तत
ु प्रकरणी दोर्षी आढळलेल्या ३ अधेका-याींची मख्
ु य कायशकारी अधेकारी,
जजल्हा पतरर्षद, यवतमाळ याींच्यामाफतशत पन्
ु हा सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर
करणेबाबत शासन स्तरावरुन आदे श दे ण्यात

आले आहे त.

त्यामुळे कृवर्ष

अधेका-यास वतरषि अधेका-याींकिून सींरक्षण दे ण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४)

*

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

प्रादे शशि मनोरुग्िालय, नागपणर येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत
२६९८२

श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपुर येथील प्रादे शशक मनोरुगणालयात अनेक पदे तर्त असल्याचे हदनाींक
२५ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुगणालयाकतरता वॉिशबॉयची २०७ पदे मींजूर असून यापैकी
७६ पदे तर्त आहे त तसेच मानसोपचार तज्ाींची एकूण ०९ पदे व फफतजजशशयनचे
एक पद तर्त आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रादे शशक मनोरुगणालयातील तर्त पदे त्वतरत भरण्याबाबत
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे . एकूण ३७५ मींजूर पदाींपैकी २६७ पदे
भरलेली असन
ू १०८ पदे तर्त आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .

प्रादे शशक मनोरुगणालयात फफतजीशशयन व वॉिशबॉयची पदे मींजूर नाहीत.

तथापी स्री/परु
ै ी १३१ पदे भरलेली असन
ु र्ष पतरचराींच्या २०७ मींजरू पदाींपक
ू ७६
पदे तर्त आहे त, तसेच मानसोपचार तज्ाींची एकूण ९ पदे तर्त आहे त.

(३) प्रादे शशक मनोरुगणालय, नागपूर येथील वगश १ व वगश २ ची तर्त पदे

भरण्याबाबत कायशवाही सुरू असून, ग् क व ि ची पदे भरण्याकतरता जानेवारी,
२०१७ मध्ये लेखी पतरक्षा ेेण्यात आल्या आहे त.ननकाल जाहीर करण्याबाबतची

कायशवाही सरु
ु आहे . तसेच स्री/परु
ु र्ष पतरचराींची पदे पदोन्नतीने भरण्याची
कायशवाही सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

5
सीना नदीिर (ता.िरमाळा, स्ज.सोलापणर) सांगोबा येथील िोल्हापणर पध्दतीचा
(५)

*

बांधारा िोरडा पडल्याने शेतिऱयाांचे नुिसान झाल्याबाबत

२८६२५

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सीना नदीवर (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) सींगोबा येथील कोल्हापूर पध्दतीच्या
बींेाऱयात पा्बींेारे ववभागाने वेळेत पाणी अिववले नसल्याने सदर बींेारा कोरिा

पिल्याने शेतक-याींचे लाखो रुपयाींचे नुकसान झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, या सींदभाशत शासनाने चौकशी करुन वेळेत बींेाऱयात पाणी न

अिववणाऱया अधेका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .

सींगोबा को.प.बींेा-यामध्ये पूणश क्षमतेने पाणीसािा करण्यासािी ४.५० मी्र

उीं चीचे दरवाजे (ननिल) बसववण्यात आले होते. परीं तू सीना नदीला हदनाींक
०२/१०/२०१६ रोजी अचानक आलेल्या पूराचा ववचार करून को.प.बींेा-याच्या
सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीकोनातन
ू

बसववलेले

बगे

काढण्यात

आले

होते.

पूर

ओसरल्यानींतर बींेाऱयामध्ये दरवाजे बसववण्यात आले होते. मार नदीचा प्रवाह

कमी झाल्याने सींगोबा को.प.बींेा-यामध्ये २४.६० दलेफतू (२७%) पाणीसािा
झाला. उपलब्े पाणीसािा रब्बी हीं गामात शसींचनासािी वापरण्यात आलेला आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शसांधद
ु ग
ण च स्जल््यातील ग्रामीि रमत्याांसाठीचा मांजणर ननधी
(६)

*

स्जल्हा पररषदे िडे िगच िरण्याबाबत

२६७५०

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) शसींेद
ु ग
ू श जजल््यातील ग्रामीण रस्त्याींसािी रुपये ११ को्ी जजल्हा ननयोजन

ववभागाकिून जजल्हा पतरर्षदे च्या सावशजननक बाींेकाम ववभागाला मींजूर करण्यात
आलेले असन
ू ही हा ननेी जजल्हा पतरर्षदे किे वगश करण्यात आलेला नाही, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, शसींेद
ु ग
ू श जजल््यातील रस्ते दरु
ु स्ती व नुतनीकरणासािी उ्त

मींजूर ननेी त्वरीत जजल्हा पतरर्षदे किे वगश करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) अींशतः खरे आहे . जजल्हाधेकारी, शसींेद
ु ग
ू श याींचेकिून

प्राप्त अहवालानुसार शसींेुदग
ू श जजल््याच्या जजल्हा वावर्षशक योजना (सवशसाेारण)
सन २०१६-१७ अींतगशत ग्रामीण रस्ते ववकास व मजबत
ू ीकरण या योजनेकरीता

रुपये १० को्ी इतकी तरतद
ू मींजरू असन
ू त्यापैकी रु. २.०० को्ी इतका ननेी
स्पीलमेील कामाींकरीता वगश करण्यात आला आहे .

(२) व (३) जजल्हाधेकारी शसींेुदग
ु श याींचेकिून प्राप्त माहहतीनुसार जजल्हा ननयोजन
सशमतीच्या

बैिकीत

ननजश्चत

झाल्यानुसार

सन

२०१६-१७

मेील

मींजूर

तरतूदीपैकी उवशतरत अववतरीत ननेीकरीता कामाींचा प्रस्ताव जजल्हा ननयोजन

सशमतीस सादर केला असन
ू प्रस्तावास अींनतम मान्यता दे ऊन ननेी ववतरणाची
कायशवाही सुरु आहे .

----------------इांहदरा गाांधी शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्िालय, नागपणर येथे
(७)

*

मणत्रवपांड विशेषतज्ाांची नेमिि
ण िरण्याबाबत

२६८६४

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर येथील इींहदरा गाींेी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुगणालयात

पजब्लक प्रायव्हे ् पा्श नरशशपच्या माध्यमातन
ू सहा महहन्यापव
ू ी िायलेशसस सें्र

सुरु करण्याींत आले, परीं तु या केंद्रात मूरवपींि ववशेर्षज्ाींची नेमणक
केली
ू

नसल्यामुळे राजीव गाींेी जीवनदायी आरोगय योजनेंतगशत येणारे रुगण सदर
सोयीपासन
ू वींधचत राहत असन
ू त्याींना बाहे रुन िायलेशसस करावे लागत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुगणाींची गैरसोय लक्षाींत ेेता तातिीने मूरवपींि ववशेर्षतज्ाींची
ननयु्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) (२) व (३) इींहदरा गाींेी शासकीय वैदयकीय
महाववदयालय

व

रुगणालय,

नागपूर

येथे

सावशजननक-खाजगी

भागीदारीतन
ू

(पजब्लक प्रायवे् पा्श नरशशप) िायलेशसस सें्र सुरू करण्यात आले आहे . सदर
केंद्रात जमशन तरनल केअर तफते मर
ु वपींितज्ाची नेमणक
ू करण्यात आली आहे .
राजीव

गाींेी

जीवनदायी आरोगय

योजनेंतगशत

कोणत्याही रुगणाची नोंद करण्यात आली नाही.

सदर आजाराींतगशत

अदयाप

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

भीमा नदीिाठी (ता.शशरुर, स्ज.पुिे) असलेल्या ऐनतहाशसि विजयमतांभाचा
(८)

*

वििास िरुन पयचटन मथळाचा दजाच दे ण्याबाबत

२६८२७

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरि पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

भीमा नदीकािी (ता.शशरुर, जज.पुणे) असलेल्या वनतहाशसक ववजयस्तींभा

शेजारील अनतक्रमण दरू करुन या वास्तूला ववकास पयश्नस्थळाचा दजाश
दे ण्याबाबत स्थाननकाींनी सातत्याने प्रशासनाकिे मागणी केली असन
ू ही प्रशासन
दल
श करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
ु क्ष
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे ,

(३) असल्यास, सदर वनतहाशसक ववजयस्तींभाशेजारी अनतक्रमण करणाऱयाींवर व

या वास्तस
ूीं पयश्नस्थळाचा दजाश दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्याींत येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) भीमा कोरे गाव वनतहाशसक ववजयस्तींभाला २००४
मध्येच "क" वगश पयश्न स्थळाचा दजाश दे ण्यात आला आहे . त्यामळ
ु े सदर

स्थळाला पयश्न स्थळाचा दजाश दे ण्याबाबत प्रशासन दल
श करीत आहे अशी बाब
ु क्ष
नाही.

(२), (३) व (४) सदर हिकाणी असलेले अनतक्रमण दरू करण्याच्या तक्रारीबाबत
जजल्हाधेकारी, पण
ु े याींच्याकिून अहवाल मागववण्यात आला आहे .
-----------------
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मौजे शमळितखार-मळा (ता.अशलबाग, स्ज.रायगड)
(९)

*

ग्रामीि जोड रमत्याच्या दरू
ु मतीबाबत

२८०९०

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे शमळकतखार-मळा (ता.अशलबाग, जज.रायगि) या ग्रामीण जोि रस्ता
क्र.२६१ सन २००३ पासून दरू
ु स्त करण्यात आला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ग्रामीण जोि रस्ता तयार करण्यासािी शमळकतखार येथील

ग्रामस्थाींनी माहे माचश, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास ननवेदन हदले होते,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर जोि रस्ता तयार
करण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.

(२) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.

(३) प्रश्नाींफकत शमळकतखार-मळा हा रस्ता ग्रामीण मागश क्र. २६१ असन
ू त्याची
एकूण लाींबी १.०० फक.मी. आहे . सदर रस्त्याचे काम सन २०१७-१८ या ववत्तीय
वर्षाशत जजल्हा वावर्षशक योजनेंतगशत प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(१०)

*

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

गोदािरी खोरे किास्त्मि जल आराखडा अांनतम िरण्याबाबत
२६८११

डॉ.अपि
ण च हहरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल :

हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलािर ठे िण्यात आलेल्या

अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि १९३५६ ला
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य जल पतरर्षदे च्या हदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ेेण्यात आलेल्या बैिकीत शसींचनववर्षयक ववववे कायदयाींतील सुेारणा व ननयम
करण्याची प्रफक्रया पूणश करण्यासािी ्ास्क फतोसशची ननयु्ती करावी, गोदावरी
खोऱयाींचे एकाजत्मक जल आराखिा राज्य जल मींिळाला सादर करुन उवशतरत
खोऱयाचे जल आराखिे कालबध्द कायशक्रम आखन
पण
ू
ू श करावे असा ननणशय
शासनाने ेेऊनही उ्त ननणशयाची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गोदावरी खोरे एकाजत्मक जल आराखिा अींनतम करण्याच्या

दृष्ीने हदनाींक १२ एवप्रल, २०१६ रोजीच्या शासन ननणशय क्रमाींक मजननप्रा२०१५/३९१/प्र.क्र.९३/२०१५ जसीं(आस्था) अन्वये तज्ज् सशमती स्थापन करण्यात
आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गोदावरी खोरे एकाजत्मक जल आराखिा अींनतम करण्यासािी

तज्ज् सशमतीच्या हदनाींक २७ मे, २०१६, १६ जल
ु ,ै २०१६ व ६ ऑगस््, २०१६
रोजी बैिका झाल्यात, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदरहु तज्ज् सशमतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,
त्यानर्ष
ु ींगाने त्यावर ननणशय ेेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी झालेल्या राज्य जल
पतरर्षदे च्या बैिकीत हदलेल्या ननदे शानस
ु ार कायशवाही प्रगतीत आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) व (५) नाही,

सशमतीचा अहवाल माचश, २०१७ पयांत शासनास प्राप्त

त्यानींतर पढ
ु ील कायशवाही प्राेान्याने करणेत येईल.

होणे अपेक्षक्षत आहे .

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

मांब
ु ईच्या जी.टी. रुग्िालयात जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगचत
(११)

*

गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२७६८९

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.अमररशभाई पटे ल,

श्री.सांजय दत्त, श्री.नारायि रािे : सन्माननीय म्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबई येथील गरु
ु दास तेजपाल (जी.्ी.रुगणालय) या रुगणालयाच्या वैदयकीय

अधेका-याींची बनाव् स्वाक्षरी करुन जीवनदायी आरोगय योजनेंतगशत सुमारे ३१
लाख रुपये

बनाव् ेनादे श बँक खात्यातन
परस्पर व्वन
या रकमेची
ू
ू

अफतरातफतर केल्याचे हदनाींक ५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मूळ ेनादे श सदर रुगणालयामाफतशत व्ववले गेले नसतानाही
बनाव् ेनादे शादवारे ही र्कम वव्ा (जज.साींगली) या शहरातील दे ना बँक
आणण बँक ऑफत इींडियामेील खातेदाराचे खात्यात जमा झाल्याचे ननदशशनास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच राजीव गाींेी जीवनदायी योजनेंतगशत शमळालेल्या र्कमेमध्ये मुींबईच्या
सें्

जॉजश

रूगणालयामेील

कमशचाऱयाींनी

गैरव्यवहार

केल्याचा

प्रकार

माहे

जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी माता रमाबाई आींबेिकर पोलीस िाण्यात गुन्हा

दाखल असून, या गैरव्यवहारात चतथ
श ेणी कमशचाऱयाींसोबत वतरषि अधेकाऱयाींचा
ु श्र
समावेश असल्याच्या तक्रारी रुगणाींनी व त्याींच्या नातेवाईकाींनी केल्या, हे खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी तसेच राज्यात इतर हिकाणी अशा प्रकारचे

अनद
ु ानातील गैरव्यवहाराबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ु ींगाने सींबधीं ेताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र फडििीस : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, हे खरे आहे .

(४) सदरहू प्रकरणी माता रमाबाई आींबेिकर मागश पोलीस िाणे, मुींबई येथे
गु.र.क्र. ०३/२०१७ कलम ४२० भा.दीं .वव. कलम अन्वये नोंद करण्यात आली आहे
व पढ
ु ील तपास सरु
ु आहे .

(५) जी.्ी. रुगणालय मेील बनाव् स्वाक्षरी प्रकरणी फफतयाशदीने हदलेल्या

फफतयाशदीवरुन माता रमाबाई आींबेिकर मागश पोलीस िाणे येथे ग.ु र.क्र. ३२५/२०१६,
भा.दीं .वव. कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, अन्वये अनोळखी व्य्तीववरुध्द

गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . प्रस्तत
ु चे प्रकरण तपासाधेन आहे . तसेच,
राज्यात इतर हिकाणी अनद
ु ानातील गैरव्यवहाराबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त

झालेली नाही. तथावप, अशा े्ना ेिू नये याकतरता सींबींधेताींना सच
ू ना हदल्या
आहे त.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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ब्रम्हपरण ी िन विभागातील (स्ज.चांद्रपरण ) शशििी िनपररक्षेत्राांतगचत येिाऱया मोहाळी
(१२)

येथील महहला िाघाच्या हल्ल्यात मत्ृ यणमुखी पडल्याबाबत

*

२९४१९

श्री.हे मांत टिले, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ब्रम्हपूरी वन ववभागातील (जज.चींद्रपूर) शशवणी वनपतरक्षेराींतगशत येणाऱया

मोहाळी येथे हदनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी सकाळच्या सुमारास श्रीमती
मींदाबाई मोनतराम दाींिक
े र ही महहला प्रात:ववेीसािी गावाशेजारील शेतात गेली
असता वाेाने हल्ला करुन नतला िार केले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, शशवणी वनपतरक्षेरात (ता.शसींदेवाही, जज.चींद्रपरू ) येथे सरपण

गोळा करण्यासािी गेलेल्या महहलेवर वाेाने हल्ला करून िार केल्याची े्ना
हदनाींक १४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे , त्यानस
ु ार वन ववभागाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय हे खरे आहे .

(३) उपरो्त े्नाींच्या अनर्ष
ु ींगाने पतरसरात लावण्यात आलेल्या कॅमेरा ट्रॅ पदवारे

प्राप्त छायाधचराींचे राषट्रीय व्याघ्र सींवेशन प्राधेकरण अधेकाऱयाींच्या समक्ष

ववश्लेर्षण करुन मानवी जजवीतास हानीकारक िरलेल्या वाेाला जेरबींद करण्यात
आले आहे .

वाेाच्या हल्ल्यात मत्ृ यू पावलेल्या व्यज्तींच्या कायदे शीर वारसास

प्रचशलत शासन ननणशयातील तरतूदीनुसार आधथशक सहाय्य दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------
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अयप्पा डोंगर, श्रीनगर (ठािे) येथील पायिाटा ि रमत्याांची दरु
ु मती िरण्याबाबत
(१३)

*

२९१३६

श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) अयप्पा िोंगर, श्रीनगर (िाणे) येथे पयश्काींसािी बाींेण्यात आलेल्या पायवा्ा
व रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने वारीं वार अपेात होऊन पयश्क जखमी होत
असल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, वारीं वार अपेात होऊन नागतरक जखमी होत असल्याने वन

ववभागाच्या हद्दीतील पायवा्ा व रस्ते दरु
ु स्ती करण्याकतरता लोकप्रनतननेीनी
ननवेदनादवारे मा.वने मींरी याींच्याकिे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त ननवेदनाच्या अनर्ष
ु ींगाने सदर जीववत हानी ्ाळण्याकतरता
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे .
(४) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.

सींजय गाींेी राषट्रीय उदयानाच्या येऊर वनक्षेराच्या हद्दीवर अयप्पा मींहदर

आहे . अयप्पा िोंगर, श्रीनगर (िाणे) येथे पयश्काींसािी बाींेण्यात आलेल्या

पायवा्ा व रस्त्याची दरु वस्था झाल्याने अपेात होऊन पयश्क जखमी होत
असल्याचे माहे

(२) हे खरे आहे .

डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आलेले नाही.

(३) सदर ननवेदनाच्या अनर्ष
ु ींगाने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत प्रेान मख्
ु य
वनसींरक्षक (वनबल प्रमुख) याींना ननदे श दे ण्यात आले आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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मांत्रालयात ग्राम सांपि
ण च पररितचन शमशन योजनेच्या अांमलबजाििीबाबत
(१४)

*

२७९४१

अॅड.अननल परब, श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ शशांदे,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मा.मुख्यमींरी याींनी उदयोगपती रतन ्ा्ा, अशभताभ बच्चन आणण काही

नामवींत उदयोगपतीच्या उपजस्थतीत मींरालयात ग्राम सींपण
ू श पतरवतशन शमशनच्या
माध्यमातन
ू गावाींच्या ववकासाच्या योजनेची ेोर्षणा माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये
करुनही याबाबत प्रत्यक्ष अींमलबजावणी झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच एक हजार गावाींच्या योजनेकतरता राज्य शमशन कौजन्सलची स्थापना

करण्यात आलेली नाही, तसेच या योजनेसािी ५० ््के ननेी दे णार असे जाहीर
करण्यात आले असन
ू यासािी ननेीची तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,

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

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.

(२) नाही. सदर अशभयान राज्यात राबववण्यासािी Governing Council गिीत

करण्यात आली असन
ू या Governing Council च्या बैिका व कामकाज सरु
ु

झाले आहे . अशभयानाींतगशत जजल्हा अशभयान पतरर्षदे ची हदनाींक २९/१२/२०१६ च्या
शासन ननणशयान्वये स्थापना करण्यात आलेली आहे .

या अशभयानाच्या अींमलबजावणीमध्ये राज्य शासनाचा सहभाग मुख्यत:

राज्य शासनाच्या ववववे योजनाींचा कृतीसींगम (Convergence) करण्याबाबतचा

असन
ू त्या अनर्ष
ु ींगाने या सींदभाशत पढ
ु ील कायशवाही करण्यात येत आहे . या
व्यनततर्त ननेीची आवश्यकता भासल्यास प्रचशलत कायशपध्दतीनुसार कायशवाही
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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नागपरण सप
ु र मपेशाशलटी रुग्िालयामध्ये कबी पॉझीटीव्ह रक्त गटामळ
ु े
्दय शमत्रकक्रया लाांबिीिर पडल्याबाबत

(१५)

*

२८७०५

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय

शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर सप
ु र स्पेशाशल्ी रुगणालयामध्ये एका ६ वर्षीय मुलीचा र्तग् एबी
पॉझी्ीव्ह असल्यामुळे तीची हदय शस्रफक्रया गेल्या १९ हदवसापासन
ू झालेली
नसल्याचे हदनाींक २० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर र्तग्ाबाबतची माहहती र्तपेढी ववभाग प्रमख
ु ाला न दे ता
यात सींबधीं ेत िॉ््राने ननषकाळजीपणा केला असल्याचा आक्षेप फकीं ग कोब्रा
आगशनायझेशन युथ फतोसशचे अध्यक्षाींनी केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ु ींगाने सींबधीं ेताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) अनतववशेर्षोपचार रुगणालय, नागपूर येथे

ववदभश प्रादे शशक ववभाग तसेच लगतच्या मध्यप्रदे श राज्यातून रुगण उपचाराथश
येतात. त्यामुळे रुगणाींवरील उपचाराची तातिी ववचारात ेेऊन शस्रफक्रयेचा
हदनाींक व वेळ ननजश्चत करण्यात येते. प्रश्नात नमद
रुगणाच्या ववववे
ू

आरोगयववर्षयक चाचण्या, बधेतरकरण ववभागाचे ना-हरकत प्रमाणपर तसेच
आवश्यक र्ताची तरतूद करुन यशस्वी शस्रफक्रया करण्यात आली आहे .
प्रस्तत
ु

प्रकरणी

प्राप्त

झालेल्या

तक्रारीची

चौकशी

करण्यासािी

सींस्थास्तरावर त्ररसदस्यीय सशमती गहित करण्यात आली होती. सदर सशमतीने
केलेल्या चौकशीत या प्रकरणी कोणताही ननषकाळजीपणा झाला नसल्याचे हदसन
ू
आले.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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(१६)

*

पण्
ु यातील टे मघर धरिाची दरु
ु मती िरण्याबाबत
२७०६८

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मड
ांु ,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील ्े मेर ेरणाला माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान गळती
लागून सदर ेरणाची दरु
ु स्ती आतापयांत करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गळती होवन
ू पाणी वाहून
जावू नये म्हणन
ेरणाची दरु
ू
ु स्ती करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

करणेत आली होती. तज् सशमतीचे

ेरणातील गळतीबाबत तज् सशमती गिीत

अहवालाचे अनुर्षींगाने गळती प्रनतबींेक व

ेरण मजबत
ु ीकरण ववर्षयक कामे हाती ेेणेत आली आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धचपळणि शहरातील गोिळिोट, अफ्रीन पािच येथील अलमक्िा
(१७)

*

अपाटच मेंटमध्ये रक्तचांदनाची तमिरी झाल्याबाबत

२६७३३

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे , श्रीमती हुमनबानण खशलफे, श्री.सुननल

तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

श्रीमती विद्या चव्हाि : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

धचपळूण

(जज.रत्नाधगरी)

शहरातील

गोवळको्,

अफ्रीन

पाकश

येथील

अलम्का अपा्श में्मेील श्री. समीर शौकत दाभोळकर याींच्या गाळयामध्ये

र्तचींदनाचे ९२ नग जप्त करण्यात आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच धचपळूण येथे वन ववभागाने ेातलेल्या ेािीत रुपये १० को्ीींचा

र्तचींदनाचा सािा जप्त करण्यात आला असल्याचे हदनाींक २ जानेवारी, २०१७
रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३)

तसेच

धचपळूण

शहरातील

गोवळको्

येथे

तसेच

शमरजोली

हद्दीत

र्तचींदनाचा १४ ्न इतका सािा हदनाींक १३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा

त्यासुमारास एका पराशेिमध्ये वन ववभागाला सापिला असून धचपळूणमेील
र्तचींदनाचा तस्करीचा हा नतसरा छापा असन
या छाप्प्यात दीि को्ीचे
ू
र्तचींदन सापिले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी राज्यातन
ू ववदे शात र्तचींदनाची तस्करी होत

असून यासींदभाशत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
त्यानुसार सींबधीं ेताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे .

हदनाींक ३०/१२/२०१६ रोजी गोवळको्, अफफ्रन पाकश येथील अलम्का

अपा्श में्मेील श्री.समीर शौकत दाभोळकर याींच्या गाळा क्र.२ मध्ये र्तचींदन

नग ९२, े.मी. १.९४४ (वजन २८५०) अवैेतरत्या व ववनापरवाना आढळून आला.

हा माल जप्त करून वनक्षेरपाल, फफतरते पथक धचपळूण याींचेकिील प्र.गु.तर.क्र.
२५/२०१६ अन्वये आरोपी ईसा जमालद्द
ु ीन हळदे याींचेववरुध्द नोंदववणेत आला
आहे .

(२) धचपळून वन ववभागाने गोवळको् पतरसरात हदनाींक ३०/१२/२०१६ ते हदनाींक

७/१/२०१७ या कालावेीत ेातलेल्या ेािी मध्ये ४ हिकाणी १३.९३ ्न इतका
अवैे र्तचींदन माल शमळून आला. हा माल जप्त केला आहे . त्याची अींदाजजत
फकीं मत रू.१.७१ को्ी आहे .

(३) हदनाींक ३१/१२/२०१६ रोजी गोवळको् रोि शमरजोली हद्दीत एकूण १०४ नग/
२.२६१ े.मी. वजन ३.१३० ्न फकीं मत रू. ४० लाख इत्या फकीं मतीचा अवैे
र्तचींदन माल एका पराशेिमध्ये वन ववभागाला सापिला असन
ू , हा दस
ु रा छापा आहे .

(४) सदर गुन्हयात ननषपन्न झालेले आरोपी ईसा जमालद्द
ु ीन हळदे याींनी
अनततर्त जजल्हा सर न्यायालय, खेि येथे अ्कपव
ू श जामीन शमळणेसािी अजश
क्र. ४/२०१७, हदनाींक १०/१/२०१७ रोजी दाखल केलेला अजश न्यायालयात हदनाींक
८/२/२०१७ रोजी सन
ु ावणी होवन
ू सदर अजश फते्ाळला आहे . सदर आरोपी अदयाप
फतरारी आहे . गन्
ु हयातील दस
ु रे आरोपी यासीन सलीम मेमन याींनी खेि येथील
अनततर्त जजल्हा सर न्यायालयात क्र. ९/२०१७, हदनाींक १९/१/२०१७ अन्वये
अ्कपव
ू श जामीनासािी केलेल्या अजाशवर हदनाींक १७/२/२०१७ रोजी सन
ु ावणीत

अींनतम आदे श हावन
आरोपीस अ्कपव
ू
ू श जामीन मींजरू केला आहे . उ्त
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गुन्हयाची चौकशी सुरु आहे . र्तचींदनाची झािे ही प्रामख्
ु याने आीं्रपप्रदे शात
आढळून येतात. त्याचे सींगीत वादय बनववणे व वैदयकीय उपचार कामी महत्व
असल्याने ववदे शात तस्करी केली जाते.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

(१८)

*

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

अियिदान िरण्यासाठी जनसामान्याांना प्रोत्साहन दे ण्याबाबत
२८९५८

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािणर, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१) शरीराचे अवयव दान करण्यासािी शासनामाफतशत नागतरकाींना प्रोत्साहहत करत

असताना मेंद ू मत
श
ु क्ष
ृ झालेल्या रूगणाींची नोंद िे वण्याबाबत आरोगय ववभाग दल
करीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत

काय आढळून आले व त्यानुसार मेंद ू मत
ृ रुगणाींच्या अवयव दानाची परवानगी
त्याींच्या नातेवाईकाींनी हदल्यानींतर अशा रुगणाींची माहहती रुगणालयामाफतशत
शासनास दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

दर महहन्याला मेंद ू मत
ृ रुगणाींची माहहती रुगणालयामाफतशत आरोगय सेवा

सींचालनालय, मुींबई याींना दे ण्यात येते.

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

(१९)

*

बेंबळा नदीिर (ता.बाभळ
ु गाि, स्ज.यितमाळ) उभारलेल्या
िालव्याचे िाम अपि
ण च असल्याबाबत
२८४५२

श्री.्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरि

पािसिर,
श्री.आनांद
ठािणर,
श्री.रामराि
िडिुते,
श्री.अननल
भोसले,
श्री.अब्दल्
ु ील
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

बेंबळा

नदीवर (ता.बाभुळगाव,

जज.यवतमाळ) उभारलेल्या प्रकल्पाच्या

कालव्याचे काम अपूणश असल्याने हजारो शल्र पाणी वाहून जात असल्याचे माहे
डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व त्यानुसार कालव्याच्या अपूणश कामामुळे वाहून जाणारे पाणी
अिववण्यासािी कालव्याचे काम पूणश करणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
येते.

कालव्याव्दारे काही लाींबीत शसींचन पाझर होऊन नदी/नाल्यात पाणी आढळून

तसेच लाभाथी सदय:जस्थतीत रारी शसींचन करत नसल्यामुळे रारीचा

बहुताींश ववसगश हा नदी/नाल्यामेून वाहून जातो. तथावप नदीनाल्यावरून शेतकरी
उपसा शसींचन करुन या पाण्याचा उपयोग करत आहे त.

(२) व (३) मुख्य कालव्याची अपूणश कामे मे, २०१७ पयांत पूणश करण्यात येत

असून ववतरण प्रणालीची अपूणश कामे जन
ू , २०१८ पयांत व उवशरीत भाग १ ची
कामे जून, २०१९ पयांत पूणश करण्याचे ननयोजजत आहे .
-----------------

पनिेल (स्ज. रायगड) पररसरात बोगस डॉक्टर व्यिसाय िरीत असल्याबाबत
(२०)

*

२६७२१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाि,

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

पनवेल, दे वीचा पािा, तळोजा एमआयिीसी (जज.रायगि) या भागात अनेक

बोगस िॉ््र बनाव् पदवीच्या आेारे व्यवसाय करीत असल्याची लेखी तक्रार

स्थाननक नागतरकाींनी पींचायत सशमती पनवेल याींच्याकिे केल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

यातील

काही

पतरसर

महापाशलका

क्षेरात

येत

असल्याने

त्याींच्यावर कारवाई होत नाही, तसेच ग्रामपींचायत व महापाशलकेच्या हद्दीच्या
वादात सामान्य नागतरकाींना बोगस िॉ््राींकिून उपचार घ्यावे लागत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, स्थाननक नागतरकाींनी वारीं वार लेखी तक्रारी करुनही आरोगय
प्रशासन व सींबींधेत अधेकारी या बोगस िॉ््राींच्या दबावास बळी पित

असल्याने सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन सींबधीं ेताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) माहे डिसेंबर, २०१६ च्या पहहल्या आिवड्यात दे वीचा

पािा, तोंिरे व पेंेर येथील बोगस वैदयकीय व्यावसानयकाींची तोंिी तक्रार तालक
ु ा
आरोगय अधेकारी पनवेल याींचे कायाशलयाकिे प्राप्त झाली होती.
(२) हे खरे नाही,

प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्षींगाने तालक
ु ा आरोगय अधेकारी पनवेल याींनी

चौकशी

करुन

श्री.राजकुमार
१५/१२/२०१६

श्री.बाबल
ु ाल

गौंि,

रोजी

प्े ल,

श्री.रामत्रबलास
महाराषट्र

श्री.शमहीर

यादव

कौजन्सल

याींची

ऑफत

मोंिल,

श्री.मनोज

त्रबस्वास,

मेडिसीन

याींचेकिे

कागदपरे/प्रमाणपरे

इींडियन

हदनाींक

तपासणीकरीता पािववली. हदनाींक ०७/०१/२०१७ रोजी महाराषट्र कौजन्सल ऑफत
इींडियन मेडिसीन याींनी वरील ५ व्य्तीींच्या अहशता मान्यताप्राप्त नसल्याचे
तालक
ु ा आरोगय अधेकारी पनवेल याींना कळववले.

दे वीचा पािा, तोंिरे व पें ेर ही गावे पनवेल महानगरपाशलका क्षेरात येत

असल्याने तालक
ु ा वैदयकीय अधेकारी याींनी आयु्त, पनवेल महानगरपाशलका
याींना हदनाींक १८/०१/२०१७ रोजीच्या परान्वये या बोगस िॉ््राींववरुध्द कारवाई
करण्याबाबत कळववले आहे .

(३) त्याअनर्ष
ु ींगाने महानगरपाशलका स्तरावरची बोगस िॉ््र याींच्यावर कारवाई

करण्याकतरता गिीत करण्यात आलेल्या सशमतीदवारे हदनाींक २२/०२/२०१७ रोजी
तालक
ु ा आरोगय अधेकारी याींच्याकिून प्राप्त अहवालाच्या आेारावरुन तळोजा
पोलीस स््े शन येथे या बोगस िॉ््राींवर गन्
ु हा क्र.३१/२०१७ अन्वये गुन्हा नोंद
करण्यात आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

(२१)

*

ऊध्िच गोदािरी प्रिल्पासाठी मांजरण ननधी ननळिांडे प्रिल्पासाठी
िळती िरण्याच्या प्रमतािाबाबत
२६९११

श्री.जयिांतराि जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३२७ ला

हदनाांि १८ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ऊध्वश गोदावरी प्रकल्पासािी मींजूर असलेला रुपये ५१ को्ीचा ननेी ननळवींिे
प्रकल्पासािी वळती करण्याकतरता मख्
ु य अशभयींता, जलसींपदा ववभागाने शासनास
प्रस्ताव पािववलेला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ऊध्वश गोदावरी प्रकल्पातील माींजरपािा प्रकल्प तसेच पुणेगाव–
दरसवािी–िोंगरगाव कालव्याचे बींद पिलेले काम सरु
ु करण्याकतरता स्थाननक
लोकप्रनतननेीींनी माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनास ननवेदन
हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऊध्वश गोदावरी प्रकल्पासािी तत
ृ ीय सुेातरत प्रशासकीय मान्यता
दे ऊन या प्रकल्पाचा मींजरू ननेी इतर प्रकल्पास वळती करु नये यासािी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) ऊध्वश गोदावरी प्रकल्पासािी से
ु ारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव ननयोजन
ववभागात तपासणीत आहे . या प्रकल्पाचा ननेी अन्यर वळववण्याचा सध्या
कोणताही प्रस्ताव नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(२२)

*

चव्हाि :

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

मराठिाडयातील शसांचन विहहर िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
२७९०९

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.सनतश

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०९५८ ला हदनाांि १८ जुल,ै २०१६ रोजी

हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

परभणीसह मरािवाियातील अनेक जजल्हयात हजारो शसींचन ववहहरी केवळ

कागदोपरीच व ननकर्षाींची पुतत
श ा न करता करण्यात आल्याने माहे एवप्रल-मे,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान सवश जजल्हाधेकाऱयाींना चौकशी करून शासनास
अहवाल सादर करण्याचे आदे श हदले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, परभणीसह मरािवाियातील सवश जजल्हाधेकाऱयाींनी शसींचन

ववहहरीतील गैरप्रकाराींचे अहवाल शासनाकिे सादर केले आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, त्यानुर्षींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्नच उद्ावत नाही.

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

मुांबईतील राज्य िामगार विमा रुग्िालयाची (कम्प्लॉईज मटे ट इन्शुरन्स
(२३)

*

िॉपोरे शन) दरु िमथा झाल्याबाबत

२९०७६

श्री.रामननिास शसांह :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

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

(१) मुींबईतील राज्य कामगार ववमा रुगणालयाची (एम्प्लॉईज स््े ् इन्शुरन्स
कॉपोरे शन) दरु वस्था झाल्याने रुगणाींच्या सींख्येत े् झाल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुगणालयाच्या दरु वस्थेबाबत सींबींधेताना परव्यवहार करुनही
कोणती कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुगणालयाचे नत
ु नीकरण व
सोई-सवु वेा

परु ववण्याबाबत

तसेच

त्याकतरता

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननेीची

तरतद
ू

करण्याबाबत

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

सन २०१० मध्ये राज्यमींरीमींिळाने राज्य कामगार ववमा योजना राज्य

कामगार ववमा महामींिळ नवी हदल्ली याींच्याकिे हस्ताींतरीत करण्याबाबतचा
ननणशय ेेतला होता. सदर हस्ताींतरणाची प्रफक्रया केंद्र शासनामाफतशत प्रलींत्रबत

राहहल्याने राकावव योजनेमाफतशत पुरववण्यात येणाऱया सोयी-सुववेा बाबत नवीन
ेोरणात्मक

ननणशय

होऊ

शकला

नाही,

त्यामळ
ु े

वैदयफकय

सेवा

सुववेा

पुरववण्यामध्ये अिचण ननमाशण झाली. राकावव महामींिळामाफतशत ्ाय-अप केलेल्या
१४३ खाजगी रुगणालयामाफतशत ववमाेारकाींना वैदयकीय उपचार पुरववण्यात आले
आहे त.

रुगणाींना

प्रभावीपणे

वैदयकीय

सेवा

परु ववण्याकरीता

सदय:जस्थतीत

राज्यस्तरीय राकावव महामींिळ स्थापन करण्याचा ननणशय ेेतला आहे .
(२) व (३) हे खरे नाही.

राकावव योजनेतील ११ राकाववयो रुगणालयाींपक
ै ी ३ रुगणालयाींच्या इमारती

शासनाच्या मालकीच्या व उवशरीत ८ रुगणालयाींच्या इमारती केंद्र शासनाच्या

मालकीच्या आहे त. शासनाच्या मालकीच्या वरळी रुगणालयाचे Structural Audit
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करण्यात आले आहे . मल
ु ुींि व नागपूर रुगणालयाींच्या Structural Audit बाबत

कायशवाही सरु
ु आहे . या व्यनततर्त शासनाने सन २०१५-१६ मध्ये मुलुींि व
नागपूर रुगणालयाींच्या ववशेर्ष दरु
ु मे
ु स्ती करीता अनक्र

रु.३,५०,६३,३३०/- व

रु.३,०८,३५,८२०/- इतकी र्कम उपलब्े करुन हदली असन
ू त्यानर्ष
ु ींगाने पहहल्या
्प्यातील कामे पूणश केले असून दस
ु ऱया ्प्यातील ववशेर्ष दरु
ु स्तीच्या कामाींबाबत
कायशवाही सरु
ु आहे .
राकावव महामींिळाच्या मालकीच्या ८ रुगणालयाींपक
ै ी िाणे, उल्हासनगर,

सोलापरू व नाशशक रुगणालय इमारतीींचे Structural Audit बाबत राकावव
महामींिळामाफतशत

कायशवाही

करण्यात

येत

आहे .

या

व्यनततर्त

राकावव

महामींिळामाफतशत मागील ४ वर्षाशत उल्हासनगर, िाणे व महात्मा गाींेी स्मारक
रुगणालय या तीन रुगणालयाींकरीता ववशेर्ष दरु
ु मे रुपये
ु स्तीच्या कामासािी अनक्र
३३,८७,११८/-, रुपये २,११,७५१/- व रुपये १७,९८,४८५/- इत्या र्कमेची कामे

पूणश करण्यात आली आहे त. राकाववयो रुगणालय वरळी, मुलुींि व नागपूर या
३ रुगणालयाींकरीता X-Ray Machine ५०० mA व Computer Radiography
System खरे दी करण्यात आले असन
ू ९ राकाववयो रुगणालयाींकरीता एकूण ९९
वैदयकीय उपकरणे खरे दीबाबत पुढील कायशवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

(२४)

*

शासिीय िमचचा-याांना सातिा िेतन आयोग लागण िरण्याबाबत
२९२२८

श्री.जनादच न चाांदरण िर, आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.िवपल

पाटील, श्री.विक्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले : सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील शासकीय कमशचा-याींना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, ५

हदवसाींचा आिविा करणे, ननवत्ृ तीचे वय वर्षश ६० करणे, महहलाींना २ वर्षाशची
बालसींगोपन रजा व इतर प्रलींत्रबत मागण्याीं पूणश करण्याबाबत माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ३ हदवसाींचा सींप पुकारण्यात आला होता, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमेील

महहला कमशचारी व अधेकारी तसेच अनद
ु ाननत शाळा, महाववदयालयातील महहला
शशक्षक व शशक्षकेतर याींना बालसींगोपनासािी दोन वर्षाशपयांत केंद्र शासनाप्रमाणे

भरपगारी रजा, लहानगयाींच्या स्तनपानासािी व्यवस्था आणण पुरुर्ष कमशचाऱयाींना
पॅ्ननश्ी शलव्ह दे ण्याबाबत शासन ववचाराेीन आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर कमशचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लागू करणे व इतर
प्रलींत्रबत मागण्या पूणश करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु गांटीिार

:

(१)

होय.

सींे्नेच्या

मागण्याींवरील

कायशवाही

ेोरणात्मक ननणशयाशी सींबींधेत आहे . त्यामुळे सदर मागण्याींबाबत ननविणक
ु ीची

आचार सींहहता सींपल्यानींतर ननणशय ेेणे योगय होईल, या शासनाच्या भशु मकेस
सकारात्मक

प्रनतसाद

शमळाल्याने

सींे्नाींनी

हदनाींक

१८

जानेवारी

२० जानेवारी, २०१७ या कालावेीचा ननयोजजत सींप मागे ेेतला आहे .

ते

(२), (३) व (४) राज्य शासकीय कमशचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लागु
करण्यासािी हदनाींक १७ जानेवारी, २०१७ च्या शासन ननणशयान्वये राज्य वेतन
सुेारणा सशमती-२०१७ ची स्थापना करण्यात आली आहे .
प्राप्त

या सशमतीचा अहवाल

झाल्यानींतर मींरीमींिळाच्या मान्यतेअींती शासकीय कमशचाऱयाींना वेतन

आयोग लागु करण्याची कायशवाही करण्यात येते.

पाच हदवसाचा आिविा लागु करणे, ननवत्ृ तीचे वय वर्षश ६० करणे,

महहलाींना २ वर्षाशची बालसींगोपन रजा या मागण्या शासनाच्या ववचाराेीन आहे त.

शासकीय कमशचाऱयाींचे सेवाननवत्ृ तीचे वय ५८ वरुन ६० वर्षश करण्याच्या

अनर्ष
ु ींगाने हदनाींक २४ नोव्हें बर, २०१६ च्या शासन ननणशयान्वये सशमती गिीत

करण्यात आली असन
ू या सशमतीस अहवाल सादर करण्यासािी सहा महहन्याचा
कालावेी दे ण्यात आला आहे .

लहानगयाींच्या स्तनपानासािी व्यवस्था तसेच परु
ु र्ष कमशचाऱयाींना पॅ्ननश्ी

शलव्ह दे णे याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या ववचाराेीन नाही.
-----------------
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रत्नाधगरी स्जल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत
(२५)

*

फळबाग लागिडीसाठी जाचि अटी लागण िेल्याबाबत

२९०८७

श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रत्नाधगरी जजल््यात महात्मा गाींेी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगशत
फतळबाग

लागविीसािी

यावर्षाशपासन
ू

अनुसधू चत

जाती/जमातीमध्ये

दातरद्रय

रे र्षेखालील अल्पभूेारक, इींहदरा आवास लाभाथी दोन हे ््रपेक्षा कमी क्षेर,

जॉबकािश या जाचक अ्ी लागू करण्यात आल्याने ही योजना अयशस्वी होत
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेचा लाभ कोकणात ेेण्यासािी सह हहस्सेदाराींची
परवानगी ेेणे आवश्यक आहे , परीं तु सातबारे वेगळे नसल्याने अल्पभे
ू ारकाींना
या योजनेचा लाभ ेेण्यात अनेक अिचणी येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेतील जाचक
अ्ी कमी करण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही.

(२), (३) व (४) महात्मा गाींेी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगशत

वैयज्तक लाभार्थयाशच्या शेतावर कृवर्ष ववभागामाफतशत फतळबाग लागवि कायशक्रम

राबववण्याबाबतचा ननणशय ववभागाच्या हदनाींक २० जानेवारी, २०१२ च्या शासन

ननणशयान्वये ेेण्यात आला आहे . सदर शासन ननणशयानस
ु ार सदर योजनेचा लाभ
ेेण्यासािी इच्छुक लाभेारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे . ही जमीन

कुळ कायदयाखाली येत असल्यास व ७/१२ च्या उताऱयावर जर कुळाचे नाव
असेल तर योजना कुळाच्या सींमतीने राबववण्यात यावी अशी स्पष् तरतद
ू
करण्यात आली आहे . त्यामुळे त्याींची सींमती ेेऊन शेतकरी लागवि करू
शकतात.

-----------------
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गांगापरण (स्ज.औरां गाबाद) तालक्
ु यात शसांचन विहीर
(२६)

*

िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२९०३१

श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गींगापूर (जज.औरीं गाबाद) तालु्यात सवश ननकर्ष िावलन
ू ९८० शसींचन ववहीरीींना
मींजूरी हदल्याबाबत जजल्हापतरर्षदे च्या मुख्य कायशकारी अधेकाऱयाींनी ववभागीय

आयु्त याींना सादर केलेल्या अहवालात तत्कालीन प्रभारी ग्ववकास अधेकारी

व काही सींबींधेत अधेकारी/कमशचारी याींना दोर्षी िरववल्याचे माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणी दोर्षी अधेकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. हे खरे आहे .
(२)

प्राथशमक

चौकशी

अींती

तत्कालीन

दोन

ग्ववकास

अधेकारी

दोर्षी

आढळल्याने त्याींना ववभागीय आयु्त, औरीं गाबाद याींनी ननलींत्रबत केले असून
त्याींच्या स्तरावर कायशवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धचिलठािा (औरां गाबाद) येथील स्जल्हा सामान्य रुग्िालयासाठी
(२७)

*

ननधी उपलब्ध िरुन दे िेबाबत

२८८७८

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.धनांजय मड
ुां े : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८७८ ला हदनाांि १ कवप्रल,
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धचकलिाणा (औरीं गाबाद) येथे सन २०११ मध्ये २०० खा्ाींच्या जजल्हा
रुगणालयास मान्यता शमळाली व इमारतीचे काम पूणश झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा सामान्य रुगणालयासािी ववववे मोिी उपकरणे व

फतननशचरसािी रुपये १२ को्ीचा ननेी लागणार असून तसा प्रस्ताव ववभागाने
शासनाकिे हदला असून त्यावर कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर उपकरणे खरे दी करुन, पदननय्
ु ती करुन माहे जन
ू , २०१७

पासून ओपीिी सरु
ु करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

औरीं गाबाद

येथील

२००

खा्ाींच्या

जजल्हा

सामान्य

रुगणालयाच्या बाींेकामाला शासन ननणशय हदनाींक १६/११/२०११ नुसार रुपये
३८३१.५३ लक्ष इत्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

इमारतीच्या बाींेकामास हदनाींक ५/०३/२०१२ रोजी सरु
ु वात करण्यात आली आहे .
सदय:जस्थतीत रुगणालयाचे ९७ ््के बाींेकाम पुणश झालेले आहे .
(२) अींशत: खरे आहे .

जजल्हा रुगणालय, औरीं गाबाद करीता यींरसामुग्री खरे दी करण्याबाबतचा
सुमारे रुपये ९.३५ को्ी रकमेचा प्रस्ताव सींचालक, आरोगय सेवा, मुींबई याींचे
हदनाींक ३१/०१/२०१७ चे परान्वये प्राप्त झाले आहे . सदर प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराेीन आहे .

(३) रुगणालयाकरीता उपकरणे खरे दी करण्याबाबतचा हदनाींक ३१/०१/२०१७ चा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराेीन आहे . शासन ननणशय हदनाींक २९/१२/२०१६ नुसार
रुगणालयातील ग्-अ ते ग्-ि सींवगाशतील २७८ पदाींच्या पदननशमशतीस मान्यता
प्रदान करण्यात आलेली आहे .

रुगणालयाच्या इमारतीचा ताबा शमळाल्यानींतर

बा्यरुगण ववभाग सरु
ु करण्यात येणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

टी.कच.आर. घरपोच पोषि आहार योजना पुरिठया
सांदभाचतील नविन ननविदा प्रकक्रयेबाबत

(२८)

*

२८९७८

श्री.चांद्रिाांत रघि
ु ांशी :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४६६६ ला

हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय महहला
ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्ी.एच.आर. ेरपोच पोर्षण आहार योजना पुरविया सींदभाशतील नववन ननववदा
प्रफक्रयेच्या ववरोेात औरीं गाबाद खींिपीिामध्ये शासनाच्या बाजन
ू े ननकाल लागलेला
असतानाही शासनाने मा.सवोच्च न्यायालयात अवपल केले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, शासनाच्या बाजन
ू े ननकाल लागलेला असतानाही अवपलात
जाण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, शासनाचे पुढील ेरपोच पोर्षण आहार योजना सींदभाशतील नवीन
ेोरण काय आहे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.

(२) सदर ननववदे च्या सींदभाशत मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींिपीि येथे री्
याधचका क्र.३३८७/२०१६

दाखल

झालेली

होती. सदर याधचकेमध्ये

न्यायालयाने हदनाींक ११ जुल,ै २०१६ रोजी आदे श हदलेले आहे त.

मा.उच्च

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शाबाबत ववेी व न्याय ववभाग व राज्याचे

ॲिव्होके् जनरल याींनी सदर प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल

करण्याबाबत सल्ला हदलेला आहे . त्यानुसार आयु्त, एकाजत्मक बाल ववकास
सेवा याींचेकिून मा.सवोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करण्यात आलेली आहे .

(३) मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार ेरपोच पोर्षण आहार योजने सींदभाशत
पुढील कायशवाही करण्यात येईल.

(२९)

*

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

िे.पी.बक्षी, माजी अनतररक्त मु्य सधचि याांच्या
अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत झाल्याबाबत
२६७७२

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.िवपल

पाटील, श्री.शरद रिवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले,
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि २२६४६ ला हदनाांि २५ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्राच्या ेतीवर राज्य शासकीय कमशचा-याींना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ
दे ण्यासािी

शासनाने

माजी

अनततर्त

मख्
ु य सधचव के.पी.बक्षी याींच्या
अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन से
ु ारणा सशमती गिीत केल्याचे हदनाींक
१९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या या ननणशयाचे महाराषट्र राजपत्ररत अधेकारी महासींे
आणण र. ग. कणणशक प्रणणत राज्य शासकीय मध्यवती कमशचारी सींे्नेने स्वागत

केले आहे , त्याचबरोबर केंद्राप्रमाणेच राज्य शासकीय कमशचा-याींना सुेातरत
वेतनावर दोन ््के अधेक महागाई भत्ता दे ण्याचा ननणशय घ्यावा व त्याींची
अींमलबजावणी हदनाींक १ जुल,ै २०१६ पासन
करण्यात यावी अशी मागणी
ू
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास, या सशमतीला अहवाल सादर करण्यास फकती कालावेी दे ण्यात

आला आहे व या वेतन आयोगासािी ननेीची तरतद
ू करुन शासकीय कमशचाऱयाींना
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्यास,

अहवाल

सादर

केल्यानींतर

फकती

हदवसात

ननमशासकीय कमशचाऱयाींना सातवा वेतन लागू होणार आहे ,

शासकीय

व

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे . हदनाींक १७ जानेवारी, २०१७ च्या
शासन ननणशयान्वये राज्य वेतन सुेारणा सशमती गिीत करण्यात आली आहे .
(२) होय, हे खरे

आहे . महाराषट्र राजपत्ररत अधेकारी महासींेाने हदनाींक

१ जुल,ै २०१६ पासन
ू असे
ु ातरत वेतनावर ७ ््के महागाई भत्ता वाढ
ववनींती केली आहे .

दे ण्याची

(३), (४) व (५) या सशमतीला अहवाल सादर करण्याकतरता कालावेी ववहहत
केलेला नाही.
ननेीची

राज्य शासनाचे आधथशक स्रोत ववचारात ेेऊन वेतन आयोगासािी

तरतद
ु

मान्यतेअत
ीं ी

करण्यात

शासकीय

कायशवाही करण्यात येते.

येते.

अहवाल

कमशचाऱयाींना

सातवा

प्राप्त

वेतन

झाल्यानींतर
आयोग

मींरीमींिळाच्या

लागु

करण्याची

----------------महाराष्ट्र नागरी मांडळातफे प्रायोधगि तत्िािर
(३०)

*

सागरी रुग्ििाहहिा सेिा सरु
ु िरण्याबाबत

२७१८६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि

पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई व रायगि येथील समुद्रफकनारपट्टीच्या भागात राहणाऱया नागरीकाींना
आजारपणात त्वरीत उपचार शमळावे म्हणन
ू महाराषट्र नागरी मींिळातफते प्रायोधगक

तत्वावर सागरी रुगणवाहहका सरु
ु करणार असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, वाींद्रे व माींिवा येथे सदर रुगणवाहहका सेवा सरु
ु करण्यात येणार

आहे , परीं तु अशलबाग व मुरुि या हिकाणी या रुगणवाहहकेची आवश्यकता

असल्याने येथेही रुगणवाहहका सेवा सुरु करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) सदर बाब शासनाच्या ववचाराेीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शासिीय ि अनद
ु ाननत आयि
ु ेहदि महाविद्यालयाांमधील अधधष्ट्ठाता, प्राध्यापि ि
सहयोगी प्राध्यापिाांच्या सेिाननित्ृ तीच्या ियात तफाित असल्याबाबत

(३१)

*

२८२१५

आकिच.अनांत गाडगीळ : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय आयव
ु ेहदक महाववदयालये व अनद
ु ाननत आयुवेहदक महाववदयालयाींमेील
अधेषिाता,

प्राध्यापक

व

सहयोगी

प्राध्यापकाींना

शासनाकिून

शमळणा-या

वेतनसोबतच इतर सवश बाबी समान असताींना त्याींच्या सेवाननवत्ृ तीच्या वयात

तफतावत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त सेवाननवत्ृ तीच्या वयोमयाशदेतील तफतावत दरू करण्याच्या
मागणीबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे .

(२) अनद
ु ाननत महाववदयालयातील शशक्षकाींचे वय वाढववण्यासींबींेी सींचालक,
आयर्ष
ु याींचेकिून प्राप्त झालेला प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या अशभप्रायासािी सादर

करण्यात आला होता. त्यावर ववत्त ववभागाने अधेकचा खल
ु ासा ववभागाकिे
माधगतला आहे . सदर खल
ु ासा सींचालक कायाशलयाकिून हदनाींक ८/२/२०१७ अन्वये

प्राप्त झालेला आहे . प्राप्त अहवालाची छाननी करुन खल
ु ासा ववत्त ववभागास
सादर करण्यात येत आहे .

(३) ेोरणात्मक बाब असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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मराठिाडा विभागासाठी सक्षम जल आयक्
ु तालय सरु
ु िरण्याबाबत
(३२)

*

२८१६७

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२३४९४ ला हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद येथे जलसींेारण आयु्तालयाची स्थापना करण्यास हदनाींक

४ ऑ््ोबर, २०१६ रोजीच्या मींरीमींिळ बैिकीत मान्यता दे ण्यात आल्याचे नमूद
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलसींेारण आय्
ु तालयाचे स्वरूप, ननेी व इतर प्रशासकीय
बाबी यासींदभाशतील प्रस्ताव उच्चाधेकार सशमतीच्या मान्यतेनत
ीं र मींरीमींिळास
सादर करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मरािवािा ववभागासािी स्थापन करण्यात येणाऱया सक्षम जल
आयु्तालयाचे

स्वरूप

कसे

आहे ,

तसेच

नवीन

जल

आयु्तालयाच्या

स्थापनेसािी आवश्यक ननेी आणण प्रशासकीय बाबीींची पत
श ा करण्यासािी
ू त
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, खरे आहे .
(२) होय, खरे आहे .

(३) व (४) हदनाींक ४ ऑ््ोबर, २०१६ रोजी औरीं गाबाद येथे झालेल्या राज्य
मींरीमींिळाच्या बैिकीत औरीं गाबाद येथे जलसींेारण आयु्तालयाची स्थापना
करण्यास तत्वत: मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .

जलसींेारण आय्
ु तालयाचे

स्वरुप आवश्यक ननेी व इतर प्रशासकीय बाबी या सींदभाशतील प्रस्ताव
उच्चाधेकार सशमतीसमोर िे वण्यासािी ववत्त ववभागास फतेरसादर करण्यात आला
आहे .

उच्चाधेकार सशमतीच्या मान्यतेनत
ीं र सदरहू प्रस्ताव मींरीमींिळास सादर
करण्यात येईल.
-----------------
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श्री छत्रपती शशिाजी कज्यि
ु े शन सोसायटी इस्न्मटयट
ण ऑफ मेडीिल सायन्स
आणि ररसचच (ता.खटाि, स्ज.सातारा) येथे कम.बी.बी.कस. प्रथम िषच

(३३)

अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशात अननयशमतता झाल्याबाबत

*

२६७२३

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्री छरपती शशवाजी एज्युकेशन सोसाय्ी इजन्स््य्
ू ऑफत मेिीकल सायन्स
आणण तरसचश (ता.ख्ाव, जज.सातारा) या महाववदयालयामध्ये सन २०१४-१५ या
वर्षाशत

एम.बी.बी.एस.

प्रथम

वर्षश

अ्यासक्रमात

इतर

ववदयार्थयाांना

प्रवेश

हदल्यामळ
करून त्याींचे शैक्षणणक नुकसान
ु े प्रवेशशत ववदयार्थयाांची फतसवणक
ू
झाल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

सशमती

नेमली

असता,

महाववदयालयातील प्रशासन दोर्षी असल्याचे ननषपन झाले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर महाववदयालयातील प्रथम वर्षश २०१४-१५ च्या एम.बी.बी.एस.
ववदयार्थयाांना अन्य महाववदयालयात सामावन
ेेण्यासींबेी शासनाने कोणती
ू
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) महाराषट्र आरोगय ववज्ान ववदयापीिामाफतशत नेमलेल्या चौकशी सशमतीच्या
अहवालानुसार महाववदयालय प्रशासन दोर्षी असल्याचे ननषपन्न झाले आहे .

(३) ववदयार्थयाांचे सन २०१४-१५ चे प्रथम वर्षश एम.बी.बी.एस. अ्यासक्रमाचे प्रवेश
हे महाववदयालयामाफतशत योगय पध्दतीने करण्यात न आल्याने प्रवेश ननयामक

प्राधेकरणादवारे सदर प्रवेशास मान्यता दे ण्यात आलेली नाही. तसेच, यासींदभाशत
ववदयार्थयाांनी दाखल केलेल्या याधचकेमध्ये राज्य शासनामाफतशत ववदयार्थयाांच्या
समथशनात

बाजू

माींिण्यात

आली

ववदयार्थयाांची याधचका फते्ाळली आहे .

होती.

तथावप,

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मा.सवोच्च

न्यायालयाने
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िल्याि (स्ज.ठािे) तालक्
ु यातील िाळण नदीिरील बांधा-याला गळती
(३४)

*

लागल्याने लाखो शलटर पािी िाया जात असल्याबाबत

२८२६४

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सुस्जतशसांह ठािणर, श्री.रविांद्र फाटि :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कल्याण (जज.िाणे) येथील काळू नदीवर बाींेण्यात आलेल्या बींेाऱयाची
गळती होत असल्याने या बींेा-यातून दररोज लाखो शल्र पाणी वाहून जात
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

याबाबत

हदनाींक

११

जानेवारी,

२०१७

रोजी

स्थाननक

लोकप्रनतननेीनी व त्यापूवी या पतरसरातील नागतरकाींनी मा.जलसींपदा मींरी
याींच्याकिे लेखी ननवेदनादवारे सदरहू गळती दरु
ु स्त करण्याबाबत मागणी केलेली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ु ींगाने बींेाऱयाच्या दरु
ु स्तीसािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ओहत ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) काळू नदीवर जलसींपदा ववभागाींतगशत ह््वाळा
को.प.बींेारा, ता.कल्याण असन
ू त्यामेन
ू कमी प्रमाणात गळती होत आहे . तसेच

जलसींेारण ववभागाच्या अखत्यातरतील दहहवली को.प. बींेा-यातन
ू अींशत: गळती
होत आहे .
(२) होय.

(३) ह््वाळा को.प. बींेारा हा सन १९८४ मध्ये पण
ू श झाला असन
ू या बींेाऱयाच्या
लोखींिी नादरू
ु स्त दरवाज्यामेून काही प्रमाणात गळती होत आहे . नववन बगे
बसववणे व बींेाऱयाच्या आवश्यक दरू
ु स्तीचे

काम ननेीच्या उपलब्ेतेनुसार पूणश

करणे ननयोजजत आहे . दहहवली बींेा-याच्या िाव्या नतरावरील मऊ भस्
ु तरातून
काही प्रमाणात गळती असून त्याहिकाणी सींरक्षक शभींतीचे काम ननयोजजत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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दे हरजी मध्यम (ता.विक्रमगड, स्ज.पालघर) या आहदिासी भागातील
(३५)

*

शसांचन प्रिल्पाचे िाम सुरू िरण्याबाबत

२७०८१

श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे हरजी मध्यम (ता.ववक्रमगि, जज.पालेर) या आहदवासी भागातील शसींचन
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता शमळाल्यानींतरही

सदर प्रकल्पाचे

काम सुरू

करण्यात आले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तदनुसार दे हरजी शसींचन प्रकल्पाची कामे पूणश करून शसींचनाची
व वपण्याचे पाण्याची ्ीं चाई दरू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

(२) दे हरजी पा्बींेारे प्रकल्पास शासनाची मळ
ू प्रशासकीय मान्यता सन १९७९
मध्ये प्राप्त झाली होती. तथावप सदरची मान्यता ५ वर्षाशपेक्षा अधेक कालावेी
होवन
ू ही कोणतीही आधथशक तरतद
ू नसल्याने ती व्यपगत झाली.

तदनींतर कोकण पा्बींेारे ववकास महामींिळाने हदनाींक २१/१०/२००५ च्या

ननणशयान्वये सदर प्रकल्पास पुन:प्रशासकीय मान्यता हदली आहे .

सदरचा प्रकल्प हा शसींचन प्रकल्प प्रस्ताववत होता. तथावप शासन ननणशय,

हदनाींक ०४/०३/२०१४ नुसार हा प्रकल्प वसई ववरार शहर महानगर पाशलकेच्या
वपण्याच्या पाण्यासािी महापाशलकेच्या आधथशक स्रोतातन
ू ववकशसत करावयाचा आहे .

प्रकल्पास पाणी उपलब्ेता प्रमाणपर दे णेत आलेले आहे . भूसप
ीं ादन व

सींकल्पधचर तयार करणेची कायशवाही प्रगतीत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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(३६)

*

यितमाळ स्जल््यातील बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत
२८०४७

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५०९३ ला

हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय
िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरखेि आणण महागाींव तालु्याच्या (जज.यवतमाळ) सीमेवर असलेल्या बींदी

भागातील कोर्ा, धचखली, बालतूर, भवानी, ननींगनूर या आहदवासी क्षेरात बोगस
िॉ््राींनी दवाखाने उेिल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बोगस िॉ््राींकिे कोणतीही वैदयकीय पदवी नसताींना
रुगणाींवर

उपचार

करुन

रुगणाींची

आधथशक

फतसवणक
ू ही

करीत

आहे ,

सदर

िॉ््राींच्या पदव्या तपासन
ू बोगस िॉ््राींववरुध्द शासनाने चौकशी करुन कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

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

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

मांगळिेढा (स्ज.सोलापणर) पररसरात होत असलेल्या अिैध िक्ष
ृ तोडीबाबत
(३७)

*

२७९९६

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापूर) पतरसरात वन ववभागाच्या दल
श ामळ
ु े अवैे वक्ष
ु क्ष
ृ तोि
होत असल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, यामध्ये पतरसरातील गावाींमेील व गावाींच्या बाहे रील अनेक व्यापारी
सक्रीय असल्याने इलेज्ट्रक करवतीच्या सहाय्याने शेकिो वर्षश जन
ु ी मोिमोिी वक्ष
ृ
काही तासात जमीनदोस्त करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सदर

वक्ष
ृ तोि

थाींबववण्याबाबत

शासनाने

सींबींधेताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

चौकशी

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

(२) मींगळवेढा पतरसरातील वनक्षेरात अशी बाब ननदशशनास आली नाही.

(३) अवैे वक्ष
ृ तोि रोखण्यासािी क्षेरीय वन अधेकारी, वनकमशचारी याींच्यामाफतशत
गस्त ेालण्यात येत आहे . वनसींरक्षणासािी शासनाकिून पेट्रोशलींग वाहन उपलब्े

करुन दे ण्यात आले आहे . त्याचा वापर करुन वनक्षेरातील अवैे वक्ष
ृ तोिीवर
ननयींरण िे वण्यात येत आहे . वनपतरक्षेर ननहाय सींय्
ु त वन व्यवस्थापन सशमत्या
स्थापन करुन त्यानुर्षींगाने अवैे वक्ष
ृ तोि थाींबववण्यासािी जनजागत
ृ ी करण्यात
येत आहे . तसेच अवैे वक्ष
ृ तोि प्रकरणी भारतीय वन अधेननयम, १९२७ अींतगशत
हदलेल्या तरतद
ु ीप्रमाणे कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िल्याि पांचायत सशमती (ता.िल्याि, स्ज.ठािे) िायाचलयाची निीन इमारत
(३८)

*

बाांधण्याच्या प्रमतािास मान्यता दे ण्याबाबत

२८६१४

श्री.सुस्जतशसांह ठािणर, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय

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

कल्याण पींचायत सशमती (ता.कल्याण, जज.िाणे) कायाशलयाच्या इमारतीची

दरू वस्था झाल्याचे हदनाींक ६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कायाशलयाची नवीन इमारत बाींेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकिे
मींजरू ीसािी पािवन
ू ही यावर कोणताही ननणशय झाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू कायाशलयाची इमारत ेोकादायक झाल्याने कमशचाऱयाींना
जीव ेो्यात ेालन
ू कामे करावी लागतात, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी
करुन नवीन इमारत बाींेण्याबाबतच्या प्रस्तावास मींजरू ी दे ण्यासािी कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) जजल्हा पतरर्षदे किून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावात आढळून आलेल्या र्
ु ीींची
पुतत
श ा करून पतरपूणश प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जजल्हा पतरर्षदे ला कळववण्यात
आले आहे
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(३) व (४) सवश कमशचाऱयाींना इमारतीच्या सुरक्षक्षत जागेत स्थलाींतरीत करण्यात

आले आहे . तसेच, वापरातील इमारतीची आवश्यकतेनस
ु ार िागिूजी करण्यात
आली आहे .

कल्याण पींचायत सशमती नवीन इमारत बाींेण्यासािी आवश्यक

असलेल्या जादा FSI ची मागणी करण्याचा प्रस्ताव जजल्हा पतरर्षदे किून नगर
ववकास ववभाग मींरालय याींच्याकिे हदनाींक ६/०१/२०१७ रोजी सादर केला आहे .
----------------विदभच, मराठिाडयासह मागास भागातील अनश
ु ेष दरण िरण्यासाठी नेमण्यात
(३९)

*

आलेल्या सशमतीच्या अहिालातील शशफारशीांबाबत

२७६७३

श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ववदभश,

मरािवाियासह

मागास

भागातील

अनश
ु ेर्ष

दरू

करण्यासािी

िॉ.ववजय केळकर याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या सशमतीने सन २०१३

मध्ये शासनास सादर केलेल्या अहवालावर मा.ववत्तमींरी याींच्या अध्यक्षतेखाली
शासनाने सशमती नेमलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िॉ. ववजय केळकर सशमतीच्या अहवालातील शशफतारशीींबाबत आता

कोणता ननणशय ेेण्यात आला आहे व त्यानुसार शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) िॉ.ववजय केळकर याींच्या अध्यक्षतेखालील समतोल
प्रादे शशक ववकास-उच्चस्तरीय सशमतीने हदनाींक २८ ऑ््ोबर, २०१३ रोजी सादर
केलेल्या अहवालातील शशफतारशी जस्वकारण्यासींदभाशत मा.मींरी (ववत्त व ननयोजन,
वने) याींच्या अध्यक्षतेखाली मींरीमींिळ उप सशमती गहित करण्यात आलेली आहे .

(२) सशमतीच्या अहवालातील शशफतारशीींच्या अनर्ष
ु ींगाने प्रशासकीय ववभागाींचे
अशभप्राय ववचारात ेेऊन अहवालातील शशफतारशी जस्वकारण्यासींदभाशत अहवाल
मींत्ररमींिळास सादर करण्यासािी प्रशासकीय ववभागाींबरोबर मींत्ररमींिळ उप
सशमतीच्या बैिका आयोजजत करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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िेंद्र शासनाच्या िन उद्यान योजनेंतगचत मान्यता हदलेल्या
(४०)

*

िन उद्यानाांच्या वििासासाठी ननधी शमळण्याबाबत

२६८९४

श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या वन उदयान योजनेंतगशत राज्यात नागपूर, चींद्रपूर, यवतमाळ
व पण्
ु यात दोन अशा पाच हिकाणी वन उदयानाींना मान्यता हदल्याचे माहे
डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरो्त वन उदयानाींच्या ववकासासािी ननेी उपलब्े करुन
दे ण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) होय. तथावप, यवतमाळ येथील योजना राज्य
ननेीतन
राबववण्याचा ननणशय ेेण्यात आला असन
ू
ू ननेी उपलब्े करुन दे ण्यात
आला आहे . त्याववजी कोल्हापूर येथील मुिशशींगी या योजनेचा समावेश
करण्यात आला आहे .

(२) सदर योजना केंद्र शासनाकिून ८०% व २०% राज्य सहभाग अशी राबववली
जाणार आहे . केंद्र शासनाींतगशत ८०% हहस्स्याच्या रुपये ५५६.८० लक्ष र्कमेपक
ै ी

५०% र्कम म्हणजे रुपये २७८.४० लक्ष हदनाींक २६/१०/२०१६ रोजी उपलब्े
करुन हदलेली आहे .

सदर ननेी मख्
ु य वन सींरक्षक (प्रादे शशक), नागपरू , चींद्रपरू ,
कोल्हापरू व पण
ु े याींना हदनाींक ०४/११/२०१६ रोजी वा्प करण्यात आलेला असन
ू
योजनेची कामे सरु
ु आहे त. उवशतरत ५०% र्कम उपलब्ेतेबाबत केंद्र शासनाकिे
पािपूरावा करण्यात येत आहे .

सदर योजनेसािी राज्य हहस्स्याची २०% र्कम

उपलब्े करुन दे ण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

बेलोरा प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात (ता.पुसद, स्ज.यितमाळ) डॉक्टराांच्या
(४१)

*

ननष्ट्िाळजीपिामळ
ु े महहलेचा मत्ृ यण झाल्याबाबत

२८०७४

श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बेलोरा प्राथशमक आरोगय केंद्रात (ता.पुसद, जज.यवतमाळ) कु्ुींब कल्याण
ननयोजन शस्रफक्रयेसािी आलेल्या महहलेची शस्रफक्रया करताींना िॉ््राींच्या

ननषकाळजीपणामळ
ु े मत्ृ यू झाल्याची े्ना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या शस्रफक्रयेत इतर दोन महहलाींची शस्रफक्रया करण्यात आली,
परीं तु वेळेवर उपचार झाल्याने त्या सदर शस्रफक्रयेमेन
ू वाचल्या, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, िॉ््राींकिून शस्रफक्रया शशबीर ेेतले जात असताींना सदर
े्नेची वतरषिाींना माहहती दे ण्यात आली होती काय, तसेच उपरो्त गींभीर

प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगाने सींबधीं ेताींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) होय खरे आहे . एकूण १५ कु्ुींब कल्याण ननयोजन
शस्रफक्रयापैंकी ३ महहलाींना शस्रफक्रयेदरम्यान गत
ींु ागत
ींु झाल्याची लक्षणे आढळून
आली

व

त्याींना

पढ
ु ील उपचारासािी

सींदशभशत

केले.

यात

एका

महहलेचा

उपचारादरम्यान मत्ृ यू झाला व इतर २ महहलाींवर परत शस्रफक्रया व उपचार
करुन वाचववण्यात आले.

(३) सदर े्नेची माहहती वतरषिाींना दे ण्यात आली होती व जजल्हा शल्य

धचफकत्सक, यवतमाळ याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमन
ू चौकशी केली व
त्यानुसार दोर्षी वैदयकीय अधेकारी याींचे ननलींबन प्रस्ताववत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

भांडारा स्जल्हा पररषदें तगचत सन २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या िांत्राटी
(४२)

*

ग्रामसेििाांच्या भरती प्रकक्रयेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
२७२३८

श्री.शमतेश

भाांगडडया,

प्रा.अननल

सोले :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींिारा जजल्हा पतरर्षदें तगशत सन २०१५ मध्ये ेेण्यात आलेल्या कींरा्ी

ग्रामसेवकाींच्या भरती प्रफक्रयेमध्ये प्रत्यक्ष मुलाखतीला गैरहजर असलेल्याींची नावे
प्रतीक्षा सूचीमध्ये समाववषि करण्यात आलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

हदनाींक

१२

जानेवारी,

२०१६

रोजी

वा

त्यासुमारास

मळ
ू

कागदपराींची तपासणीच्या हदवशी गैरहजर असलेल्या अनुसधू चत जमातीच्या

महहलाींची नावे पार उमेदवाराींच्या यादीमध्ये समाववषि करण्यात आलेली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधीं ेत दोर्षीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४३)

*

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

रत्नाधगरी स्जल्हा शासिीय रुग्िालयातील विविध िामाबाबत
२६७५१

श्री.नारायि रािे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

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

(१) रत्नाधगरी जजल्हा शासकीय रुगणालयात तर्त पदे , अेशव् जस्थतीत असलेली
बाींेकामे व रखिलेले ववदयत
ु ीकरणाचे काम यामुळे या रुगणालयाची दरू वस्था
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा रुगणालयाची
दरू वस्था दरू करण्यासािी ननेीची तरतद
ू करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे

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

एकूण ४१८ मींजरू पदाींपैकी २९३ पदे कायशरत असन
ू १२५ पदे तर्त आहे त.

जजल्हा शासकीय रुगणालयाच्या ्प्पा ५ चे कामकाज ८० ््के पूणश होत आले
असून, सदय:जस्थतीत प्लास््रचे काम व ववदयत
ु ीकरणाचे काम सरु
ु आहे .

(२) जजल्हा शासकीय रुगणालय रत्नाधगरी येथील बाींेकामासािी सन २०१६-१७

च्या अथशसक
ीं ल्पात रुपये ४६,७०,०००/- इत्या ननेीची तरतूद करण्यात आली
आहे . सदर बाींेकाम ८० ््के पण
ू श झाले आहे . सदय:जस्थतीत प्लास््रचे

कामकाज, ववदयत
ु ीकरण बाहय रुगण ववभाग, महहला शल्य ववभाग इत्यादी
कक्षाची कामे प्रगती पथावर असून मे, २०१७ अखेर ही कामे पूणश करण्याचे
ननयोजन आहे . तसेच जजल्हाधेकारी याींचे सशमतीमाफतशत तर्त पदे भरण्याची
कायशवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नागपरण येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्िालय (मेडडिल) येथील
रॉमा िेअर सेंटर मध्ये रुग्ि ि त्याांच्या नातेिाईिाांना
सोई-सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबत

(४४)

*

२७१५४

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर येथील शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुगणालय (मेडिकल)
येथे ट्रॉमा केअर सें्र सुरु करण्याींत आले आहे , सदर रुगणालयात राज्यातील व

इतर राज्यातील रुगण मोिया प्रमाणात येत असन
त्याींच्यासोबत रुगणाींच्या
ू
नातेवाईकाींची सींख्या सुध्दा वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुगणासोबत आलेल्या नातेवाईकाींना इतरर जागा नसल्याने

उेियावरच नैसधगशक फक्रयापासून ते भोजन व रारी ननवारासुध्दा करावा लागतो
तसेच रुगणाच्या नातेवाईकाींसािी रुगणालयाजवळ ेमशशाळा असन
ू या ेमशशाळे च्या
खोल्या रुगणाींच्या नातेवाईकाींना न दे ता इतर रुगणाींना दे ण्याींत येत असल्याच्या
तक्रारी करण्यात येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुगणाींना सोईसवु वेा
दे ण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय हे खरे आहे .

(२) व (३) नागपूर येथील शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुणालयाच्या

पतरसरामध्ये रुगणाींकतरता व त्याींच्या नातेवाईकाींकतरता सुलभ शौचालयाची सोय

उपलब्े आहे . ट्रॉमा केअर सें्रच्या पतरसरात ३ ेमशशाळा असन
ू त्याींच्यामाफतशत
अल्पदरात ननवासाची व्यवस्था करण्यात येते. सदर ेमशशाळाींमध्ये प्रामख्
ु याने

शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुगणालय तसेच ट्रॉमा केअर सें्र येथे
उपचार ेेणाऱया रुगणाींच्या नातेवाईकाींना प्राेान्य दे ण्यात येते.
(४) लागू नाही.

-----------------
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पि
ु ेसह राज्यातील विविध धरिाांतील साठविलेले पािी बांद पाईप लाईनद्िारे
शेतीला पुरविण्याची निीन पध्दत रद्द िरण्याबाबत

(४५)

*

२७१३४

श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरि पािसिर :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणेसह राज्यातील ववववे ेरणाींमध्ये सािवलेले पाणी कालव्यातन
ू शेतीला

पुरववले जात असन
ू गेली अनेक वर्षे या पध्दतीचा वापर केला जातो, या
पध्दतीत बदल करुन हे पाणी बींद पाईपलाईनदवारे शेतीला पुरवावे असा ननणशय
शासनाने ेेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू नवीन पध्दतीने शेतीचे नक
ु सान होऊ नये यादृष्ीने
शेतकऱयाींनी ववरोे केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त ननणशय रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली
वा करण्याींत येत आहे ,

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

शसींचनासािी उपलब्े पाण्याचा कायशक्षम वापर करुन जास्तीत जास्त

क्षेरास शसींचनाचा लाभ दे ण्याच्या उद्देशाने उेिया कालव्याववजी ताींत्ररकदृष्या
श्य असेल तेथे बींद पाईपचा वापर करण्याबाबत ेोरणात्मक ननणशय शासनाने
ेेतला आहे .
(२) नाही.

फकीं बहुना पाईप ववतरण प्रणालीचे फतायदे ववचारात ेेऊन अनेक प्रकल्पावर

कालव्याववजी पाईप लाईन करण्याच्या मागण्या येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यात ग्रामीि ि आहदिासी भागात आरोग्य सेिा अधधि सक्षम िरण्याबाबत
(४६)

*

२८१०२

श्री.जयांत पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती स्ममता

िाघ, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप, श्री.तानाजी सािांत, श्री.विजय ऊफच भाई

धगरिर, श्री.सुस्जतशसांह ठािणर, श्री.नारायि रािे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल
सोले, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

ग्रामीण व

आहदवासी

भागात

आरोगय

सेवा

अधेक

सक्षम

करण्यासािी नव्याने ७४ आरोगय उपकेंद्र, २० प्राथशमक आरोगय केंद्र, १ ग्रामीण
रूगणालय, ३ उपजजल्हा रूगणालय, २ जजल्हा रूगणालय, ४ स्री रूगणालय व ६

ट्रामा केअर यनु न् अशा १११ नवीन आरोगय सींस्था सुरू करण्यात येणार आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यासािी १ हजार ३३२ ववववे पदे नव्याने ननमाशण करण्यात

येणार आहे त, तसेच राज्यात सरू
ु असलेले जजल्हा सामान्य रूगणालय, उपजजल्हा
रूगणालय, आरोगय उपकेंद्र, प्राथशमक आरोगय केंद्र, ग्रामीण रूगणालय इत्यादी
रूगणालयात तर्त असलेली ववववे पदे भरण्यात येणार आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

तसेच

राज्यातील

ववववे

ग्रामीण

भागाींत

असलेल्या

जवळपास

५८१

िॉ््सशनी १५ वर्षाांपासन
ू शासकीय वैदयकीय सेवा सोिल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर वैदयकीय अधेका-याींपक
ै ी आतापयांत १०४ जणाींवर सेवेतन
ू
बितफतश करुन इतर ४७७ अधेकाऱयाींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) तसेच रुगणालयातील तर्त पदे तसेच तज् िॉ््राींची पदे भरण्यासािी
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे .

शासन ननणशय हदनाींक ०२/०१/२०१७ अन्वये १११ आरोगय सींस्थासािी एकूण

१३३२ पदे नव्याने ननमाशण करण्यात आली आहे त.
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(२) होय, हे खरे आहे .
(३) अींशत: खरे आहे .

अनधेकृत गैरहजर वैदयकीय अधेकाऱयाींचे सेवा समाप्त करण्याबाबतचा

४८५ वैदयकीय अधेकाऱयाींचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असन
ू त्यापैकी ९६
वैदयकीय अधेकाऱयाींच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या असून उवशरीत वैदयकीय
अधेकाऱयाींच्या सेवा समाप्त करण्याची कायशवाही शासनस्तरावर सरु
ु आहे .

(४) व (५) जजल्हाधेकारी स्तरावर मल
ु ाखतीदवारे वैदयकीय अधेकारी याींची पदे
भरण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात पािी िापराच्या बह
ृ त आराखड्यासाठी मथापन
(४७)

*

िरण्यात आलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत

२६८१२

डॉ.अपणिच हहरे , श्री.जयिांतराि जाधि :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दमणगींगा-वपींजाळ व पार-तापी-नमशदा या राषट्रीय जलववकास प्राधेकरणाने

प्रस्ताववत केलेल्या राषट्रीय नदीजोि प्रकल्पाबाबत राज्याची भशु मका ननजश्चत

करणेच्या दृष्ीने दमणगींगा, नार-पार, औरीं गा, अींत्रबका या नदीखोऱयातील
राज्यातील जलननयोजन (पाणी वापराचे बह
ृ त आराखिा) अींनतम करणे गरजेचे

आहे याकतरता शासन ननणशय हदनाींक ४ एवप्रल, २०१६ अन्वये मुख्य अशभयींता
स्तरावरील सशमती गिीत करण्याींत आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

स्थाननक

सदर

पाण्याची

सशमतीस

गरज

खोऱयातील

यासािीचे

पाणी

कोकणातील

उपलब्ेता,

पूण,श

कोकणातील

बाींेकामाेीन

व

भववषयकालीन प्रकल्प तसेच ताींत्ररक व आधथशकदृष्या व्यवहायश गोदावरी व तापी

खोऱयातील पूणश बाींेकामाेीन व प्रस्ताववत वळण योजनाींचा अ्यास करून पाणी
वापराचा बहृ त आराखिा शासनास सादर करणेबाबत उ्त सशमतीस ननदे शशत
करण्याींत आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रस्तत
ु सशमतीने अ्यासपूणश पाणी वापराचा बह
ृ त आराखिा
शासनास सादर केला आहे काय, तसेच सदर आराखड्यातील प्रमुख योजना व
बाबीींचे सवशसाेारण स्वरुप काय आहे आणण त्यानर्ष
ु ींगाने शासनाने कोणता ननणशय
ेेतला आहे व त्यानस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे ही खरे आहे .
(२) होय, हे ही खरे आहे .

(३) सदर अहवाल ढोबळ ताींत्ररक पिताळणी व व्यवहायशता अ्यासावर आेातरत

आहे . सदर अहवालातील पाणी वापराच्या बह
ु ार दमणगींगा
ृ त आराखियानस
वपींजाळ नदी खो-यात

१४७८.९७

दलेमी व नार-पार, अींत्रबका, औरीं गा खो-यात

८८७.६६ दलेमी पाणी वापर प्रस्ताववत आहे . या अहवालातील पाणी वापराच्या

बह
ृ त आराखियाचा सववस्तर ताींत्ररक व आधथशक व्यवहायशता अ्यास करुन
त्यानींतरच शासन याबाबतचे ेोरण ननजश्चत करणार आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------नोटाबांदीच्या िालािधीनांतर राज्यातील आधथचि व्यिहार सरु ळीत िरण्याबाबत
(४८)

*

२७८६२

अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय वित्त मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हदनाींक ८ नोव्हें बर ते ३० डिसेंबर, २०१६ या नो्ाबींदीच्या कालावेीत पैसे
काढण्यासािी बँकासमोर लावलेल्या राींगाींमध्ये मानशसक व शातररीक रास अस्य
झाल्याने राज्यातील पन्नासपेक्षा अधेक नागतरकाींना प्राण गमवावा लागल्याने

सींबींधेत मत
ृ ाींच्या वारसाींनी शासनाकिे आधथशक व अन्य मदतीबाबत शासनाकिे
ननवेदने सादर केल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात नो्ाबींदीच्या काळात मत्ृ यूमुखी पिलेल्याींच्या वारसास
आधथशक सहाय्य दे ण्याबाबत व राज्यातील आधथशक व्यवहार सुरळीत होण्यासािी
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार : (१) होय, उल्हासनगर शहर जजल्हा काँग्रेस कशम्ी याींचे
ननवेदन प्राप्त झाले आहे . तसेच इतर काही राजफकय व
ननवेदने प्राप्त झाली आहे त.

सामाजजक सींस्थाींची

(२) नो्ाबींदी हा ववर्षय केंद्र शासनाशी सींबींेीत असल्यामळ
ु े त्याचा महाराषट्र
शासनाशी कोणताही सींबे
ीं
येत नाही. तसेच नैसधगशक आपत्तीमुळे नक
ु सान
झालेले नसल्यामळ
ु े त्याींना आधथशक सहाय्य दे ण्यात आलेले नाही.
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राज्यातील

आधथशक

उपाययोजना केल्या आहे त:-

व्यवहार

सुरळीत

होण्यासािी

शासनाने

खालील

१) सवश ववभागाींच्या सधचवाींना केंद्र शासनाचे सूचनेप्रमाणे राज्य शासकीय

कायाशलये व स्थाननक स्वराज्य सींस्था येथे जुन्या नो्ा जस्वकारण्याची
आवश्यक कायशवाही करण्याबाबत कळववले.

२) हदनाींक ११/११/२०१६ रोजी सवश सधचवाींना नगर ववकास ववभागाने
पतरपरकाव्दारे

हदलेल्या सच
ू नाींप्रमाणे आवश्यक कायशवाहीच्या सच
ू ना

ननगशशमत करण्याबाबत सधू चत करण्यात आले.

३) हदनाींक १२/११/२०१६ रोजी ववक्रीकर ववभागाने जन्
ु या नो्ाींव्दारे कर
भरणा करणेबाबत अधेसूचना ननगशशमत केली.

४) हदनाींक १४/११/२०१६ रोजी मा.मख्
ु यमींरी याींनी तरझव्हश बँक ऑफत इींडिया,
नाबािश व सवश सींबींेीत ववभागाच्या सधचवाींची बैिक ेेतली त्यावेळी धचफत
पोस्् मास्तर जनरल हे सध्
ु दा हजर होते.

५) मा.मुख्यमींरी याींनी सवश खाजगी हॉजस्प्लना ेनादे श जस्वकारणेबाबत

आवाहन केले व काही प्रसींगी ेनादे श परत आल्यास मुख्यमींरी
सहाय्यता ननेीतन
ू रुपये १००००/- पयांत त्वरीत प्रनतपूती व पुढील
कायशवाहीबाबत आश्वाशसत केले.

६) हदनाींक १५/११/२०१६ रोजी मींरीमींिळ उपसशमतीची स्थापना करण्यात

आली. सदर सशमतीची बैिक झाली त्या अनर्ष
ु ींगाने मा.मींरी (ववत्त),
मा.मींरी (जलसींपदा), ववत्त ववभागातील सवश सधचव, सहकारी बँकेचे

प्रनतननेी याींनी तरझव्हश बँक, मुींबई येथे जाऊन िेप्यु्ी गव्हशरनर
याींचेबरोबर चचाश केली व अिचणी ववशद केल्या.

७) हदनाींक १६/११/२०१६ रोजी हे ल्पलाईन कायाशजन्वत करण्यात आली. याच
ववर्षयी मख्
ु य सधचव कायाशलयाींनेही सवश जजल्हाधेकारी याींना आवश्यक
सूचना ननगशशमत केल्या. प्रत्येक जजल्हयात हे ल्प लाईनकतरता बँकेचा
प्रनतननेी असावा याववर्षयी मेंबर सेक्रे्री SLBC याींना कळववण्यात आले.
८) बँकेतील गदी कमी व्हावी व ननवत्ृ तीवेतनेारकाींना गदीचा रास होऊ नये

म्हणन
ू हयातीचा दाखला माहे नोव्हें बर अखेर सादर करणेववजी ती
मुदत १५ जानेवारी, २०१७ पयांत वाढववण्यात आली.

९) हदनाींक २१/११/२०१६ रोजी मख्
ु य सधचव याींनी सवश ववभागीय आयु्त व
सवश जजल्हाधेकारी याींचेसोबत जव्हिीओ कॉन्फतरन्सव्दारे या ववर्षयाचा
आढावा ेेतला व आवश्यक त्या सूचना हदल्या.
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१०) शेतकऱयाींना ५० फकलो पयांत भाजीपाला ववनाभािे एस.्ी. मेून वाहतक
ू
करण्याचा ननणशय ेेण्यात आला.

११) केंद्र

सरकारने

जाहहर

केल्याप्रमाणे

रस्त्यावरील ्ोलमाफती जाहीर केली.

(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.

(४९)

*

वेळोवेळी

राज्य

सरकारनेही

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

पालघर स्जल््यातील अांगििाडयाांना इमारत बाांधन
ण दे ण्याबाबत
२९१४०

श्री.रविांद्र फाटि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३०१ ला हदनाांि

१३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय महहला ि
बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पालेर जजल््यात बालमत्ृ यू व वाढते कुपोर्षण रोखण्याकतरता सरु
ु असलेल्या
अींगणवाड्याींपैकी १४१२ अींगणवािी केंद्राींना स्वतःची इमारत नसल्याने इतरर
अींगणवािी

भरत

असल्याचे

माहे

जानेवारी,

ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

२०१७

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, इतरर अींगणवािी भरत असल्याने सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी
अींगणवािीची इमारत बाींेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) अींशत: खरे आहे .

पालेर जजल्हयातील एकूण ३१८३ मींजूर अींगणवािी केंद्राींपक
ै ी १३१८ केंद्राींना

स्वत:ची इमारत नसल्याने ती खाजगी जागेत, प्राथशमक शाळे त, समाजमींहदरे व
अन्य हिकाणी भरत असल्याचे ननदशशनास आले आहे .

(२) सन २०१५-१६ मध्ये आहदवासी उपयोजनेच्या ननेीमेून २६ अींगणवािी केंद्र
इमारत बाींेकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली असन
ू जजल्हा ननयोजन
सशमतीच्या सवशसाेारण ननेीमेन
ू ६ अींगणवािी केंद्र बाींेकामास प्रशासकीय

मान्यता दे ण्यात आली आहे . सन २०१६-१७ मध्ये आहदवासी उपयोजनेच्या
ननेीमेन
ू ३० अींगणवािी केंद्र बाींेकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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रुग्िासाठी जीिनदान ठरिा-या रक्ताच्या वपशिीच्या किां मतीत िाढ झाल्याबाबत
(५०)

*

२८४२१

अॅड.अननल परब : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

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

(१) रुगणाींसािी जीवनदान िरणा-या र्ताच्या वपशवीच्या फकीं मतीत वाढ झाली

असून शासफकय र्तपेढीत ४५० रुपयाींना शमळणारी र्तवपशवी ८५० रुपयाींना
शमळते

तर खासगी रुगणालयात

८५० रुपयाींना शमळणा-या र्तवपशवीच्या

दरामध्ये वाढ होऊन नतचा दर दोन हजाराींपयांत वाढववण्यात आला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, र्तवपशवीच्या दरात वाढ करण्याचे अधेकार कोणाकिे आहे त,
तसेच

र्त

वपशवीच्या

दरासींदभाशत

ननणशय

ेेण्याबाबत

शासनाचे

ननयींरण

नसल्याने र्तवपशवीच्या दरात अनततर्त वाढ करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय
आढळून आले,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) शासफकय र्तपेढीतील र्त वपशवीच्या दरामध्ये वाढ

झाली हे खरे आहे . मार ही वाढ रुपये ४५०/- वरुन रुपये ८५०/- एवढी आहे .
खाजगी र्तपेढीतील र्त वपशवीचा दर रुपये १४५०/- प्रनत वपशवी एवढा आहे .

(२) र्त वपशवीच्या दरात वाढ करण्याचे अधेकार राषट्रीय र्त सींक्रमण
पतरर्षद, नवी हदल्ली याींना आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५१)

*

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

शासकिय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रुग्िालय नागपणर येथील
अनतदक्षता विभागाचे आधुननिीिरि िरण्याबाबत
२८७११

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :

सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासफकय वैदयफकय महाववदयालय व रुगणालय नागपूर येथील अनतदक्षता

ववभागाचे आेनु नकीकरण करण्यासािी ५ वर्षाशपूवी मींजूर करण्यात आलेला
रुपये ६ को्ीचा ननेी खचश न करता तसाच िे वण्यात आल्याचे हदनाींक
९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे ,
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(२) असल्यास, हदनाींक ३१ माचश, २०१६ रोजी शासनाने रुपये ७ को्ीचा ननेी
मींजूर करुनही ‘आयसीय’ू चे काम सींथगतीने होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या
अनर्ष
ु ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------राज्यात जलजन्य आजाराांची लागि रोखण्यासाठी िराियाची िायचिाही
(५२)

*

२७४८६

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मड
ांु ,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि

२३६३१ ला हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील ववववे भागात तसेच पुणे शहरात गॅस्ट्रो, अनतसार, ्ाईफताईि

(ववर्षमज्वर) आणण कॉलरा (प्की) या जलजन्य आजाराींमध्ये वाढ होऊन माहे

जानेवारी, २०१६ ते डिसेंबर, २०१६ या कालावेीत ११६ जणाींना लागण झाली व

गींभीर लागण झाल्याने ३० हून अधेक रुगणाींचा मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तदनुसार या आजाराींची लागण रोखण्यासािी कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

राज्यात सन २०१६ या वर्षाशमध्ये जलजन्य आजाराची लागण ११६ जणाींना

झाली नसन
ू एकूण ११६ साथरोग उद्रे क झाले आहे त. त्यामध्ये ६०१२ रुगण
आढळले असून, त्यापैकी ३० जणाींचा मत्ृ यू झाला आहे .
नाही.

पुणे शहरात या कालावेीत जलजन्य आजारामळ
ु े एकही मत्ृ यू झालेला
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(२) जलजन्य आजाराचे सननयींरण ननयशमत स्वरुपात राज्य स्तरावरुन करण्यात

येते आणण जजल्हा तसेच मनपाकिून साथरोग अहवाल सादर करण्यात येतात
उद्रे क ग्रस्त रुगणाींना क्षेरीयभे्ी आणण मागशशन
श करण्यात येते.

जलजन्य आजार प्रनतबींे व ननयींरण यासािी सींपण
ू श राज्यात खालील

उपाययोजना ननयशमतपणे राबववण्यात येतात-

जलजन्य आजाराचे ननयशमत रुगण सवेक्षण



राज्य सावशजननक आरोगय प्रयोगशाळाींमाफतशत पाणी गुणवत्ता तसेच



ववरीं जक चूणश सननयींरण

आरोगय कमशचारी व जलसुरक्षारक्षकाींचे पाणी शद्ध
ु ीकरणासािी प्रशशक्षण



पाणी पुरवियाच्या पाईपमेील गळत्या शोेणे व दरु
ु स्तीसािी पािपुरावा



करणे.

जव्दवावर्षशक स्वच्छता सवेक्षण



पुरेसा और्षे पुरविा



आींतर ववभागीय समन्वय



आरोगय शशक्षण



(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

िामोठे (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) पररसरातील डॉक्टरने
(५३)

*

मत्ृ यच
ण े दाखले दे ण्यात गैरव्यिहार िेल्याबाबत

२६९०१

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि

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

कामोिे (ता.पनवेल, जज.रायगि) पतरसरात स्वतःचा छो्ासा दवाखाना

चालवणा-या िॉ््राकिून एखादयाच्या मत्ृ यन
ू ींतर त्याींच्या नातेवाईकाींकिून पैसे
ेेऊन मत
ू ा दाखला दे ण्यात येत असल्याचे माहे
ृ दे हाची शहाननशा न करता मत्ृ यच
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर िॉ््राने मत्ृ यूचे दाखले दे ण्यासािी नातेवाईकाींकिून लाखो

रुपये वसूल करण्याचा गैरव्यवहार सरु
ु केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्याअनर्ष
ु ींगाने
दोर्षी िॉ््राींची मान्यता रद्द करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

हदनाींक १३/०१/२०१७ रोजीच्या सकाळ या वतशमान परात कामोिे नवी मुींबई

ता.पनवेल, जज.रायगि येथील िॉ.श्री.ननतीन गणपत येवले याींनी हदनाींक १२/०१/२०१७

रोजी काही रककम ेेऊन मयत इसमाबाबत काहीही शहाननशा न करता, तसेच,
मयताचा मत
ृ दे ह न पाहता, मयत झाल्याबाबतचा दाखला हदल्याबाबत बातमी प्रशसध्द
झाली आहे .

सदर बातमी बाबत चौकशी करुन योगय ती कारवाई होणेकामी कामोिे पोलीस
िाणे याींनी महाराषट्र कौजन्सल ऑफत इींडियन मेडिशसन याींना परे पािववली आहे त.

(२) व (३) कामोिे पोलीस िाणे याींच्याकिून प्राप्त पराच्या अनुर्षींगाने महाराषट्र
कौजन्सल आफतॅ इींडियन मेडिसीन याींनी हदनाींक ०९/०२/२०१७ रोजीच्या परान्वये
सींबींेीत िॉ््रकिून स्पष्ीकरण मागववले.

सींबींेीत िॉ््र याींनी हदनाींक २०/०२/२०१७ रोजी याववर्षयी स्पष्ीकरण

पतरर्षदे स पािववले आहे .
महाराषट्र वैदयकीय व्यवसाय अधेननयम १९६१ च्या कलम २० अन्वये
प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------पाांढरिाडी, िोळे िाडी, गोडसेिाडी ि हदिडी (ता.माि, स्ज.सातारा) येथे
(५४)

*

अिैध िक्ष
ृ तोड झाल्याबाबत

२७२३१

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िने मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाींढरवािी, कोळे वािी, गोिसेवािी व हदविी (ता.माण, जज.सातारा) गावाींमध्ये

सन २०१६ मध्ये मरािी अशभनेत्याच्या सींस्थेमाफतशत लावण्यात आलेल्या व आि

महहने वाढलेल्या १५ हजाराींपेक्षा जास्त झािाींमेील पाींढरवािी येथे १०० हून
अधेक वक्ष
ृ ाींची तोि केल्याची बाब हदनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर वक्ष
ृ

तोि प्रकरणी

सींबधीं ेताींवर

कारवाई करण्याच्या

मागणीसािी मुींबईत वक्ष
ृ प्रेमी नागतरकाींनी उपोर्षणही केले तसेच ग्रामस्थाींनी वन
ववभाग, सातारा तसेच पोलीस िाणे, माण या हिकाणी तक्रारी केल्या आहे त, हे
ही खरे आहे काय,
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(३)

असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा

करण्यात येत आहे तसेच उवशतरत वक्ष
करण्याबाबत काय ेोरण
ू
ृ ाींची जपणक
िरववले आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) हे खरे आहे .

तथावप, लागवि केलेल्या १५००० रोपाींपैकी पाींढरवािी येथील ५२ रोपाींची तोि

झाल्याचे ननदशशनास आले आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मौजे पाींढरवािी बस स्थानक ते प्राथशमक शाळा या जजल्हा पतरर्षद ग्रामीण
मागश क्रमाींक ६२ च्या दत
ु फताश लावणेत आलेल्या ९४ रोपाींपैकी हदनाींक १७/१/२०१७
रोजी श्री.छगन आप्पा मदने या इसमाने ५२ रोपे बद
ुीं याजवळ कुऱहािीने तोिून
नुकसान केलेले आहे . सींबींधेत ग्रामसेवक याींनी दहहविी पोलीस स््े शन मध्ये
हदनाींक १७/१/२०१७ रोजी तक्रार दाखल केलेली असून आरोपीस

पोलीसाींनी अ्क

करुन न्यायालयासमोर हजर केले नींतर त्यास न्यायालयाने जामीनावर सोिले
आहे .

सदर गन्
ु हयातील आरोपीच्या ववरुध्द दोर्षारोप पर पािववण्या इतपत

पुरावा गोळा झाल्याने दोर्षारोप पर पािववण्याची मींजूरी शमळणेकामी गुन्हयाची

कागदपरे उपववभागीय पोलीस अधेकारी, दहहविी ववभाग याींचेकिे पािववण्यात
आली आहे त.

तथावप, झालेल्या रोपाींचे नक
ु सान भरुन काढणेसािी वनववभागाने सदर

सींस्थेस दीि मी्र उीं चीची रोपे वि, वपींपळ व शसींदी प्रजातीची ६० रोपे परु विा
केली असन
ू हदनाींक २७ जानेवारी, २०१७ रोजी त्या जागेवर लागवि केलेली आहे .
पुन:श्च असा प्रकार होऊ नये
जनजागत
ृ ी ननमाशण करीत आहे .

याबाबत स्थाननक वनकमशचारी लोकाींमध्ये

(४) ववलींब झालेला नाही.

-----------------
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(५५)

*

येिला (स्ज.नाशशि) येथील मुस्क्तभणमीला ‘ब’ िगच
तीथचक्षेत्र पयचटन मथळाचा दजाच दे ण्याबाबत
२६९१३

श्री.जयिांतराि जाधि :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६१२ ला

हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयचटन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) येवला (जज.नाशशक) येथील मुज्तभम
ू ीला ‘ब’ वगश तीथशक्षेर पयश्नस्थळाचा

दजाश दे ण्याबाबत जजल्हाधेकारी, नाशशक याींनी ग्रामववकास ववभागास पािववलेला
प्रस्ताव ग्रामववकास ववभागाकिून पयश्न ववभागास माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान प्राप्त झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येवला येथील मजु ्तभूमीवर येणाऱया पयश्काींना व भाववकाींना

जास्तीत जास्त सवु वेा उपलब्े करुन दे ण्यासािी या स्थळाचा ‘ब’ वगश तीथशक्षेर
आणण पयश्नस्थळामध्ये समावेश करणेसािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. येवला येथील म्
ु तीभूमीला ‘ब’ वगश पयश्न
स्थळाचा दजाश शमळण्याबाबतचा प्रस्ताव पयश्न ववभागाला प्राप्त झालेला आहे .

(२) येवला येथील म्
ु तीभम
ू ीला ‘ब’ वगश पयश्न स्थळाचा दजाश दे ण्याबाबतचा
प्रस्ताव ववचाराेीन आहे . मार, सदर हिकाणास तीथशक्षेराचा दजाश दे ण्याची मागणी
प्राप्त झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५६)

*

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

राज्यातील शशक्षिाांच्या आांतरस्जल्हा बदलीबाबत
२९३७४

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, डॉ.अपि
ण च हहरे , श्री.दत्तात्रय सािांत,
श्री.श्रीिाांत दे शपाांडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५१७९ ला हदनाांि ११ माचच, २०१६
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात अनेक वर्षाशपासून प्रलींत्रबत असलेली प्रकरणे तात्काळ ननकाली
काढण्याच्या अनर्ष
ीं न
ु ींगाने त्रबद
ु ामावली (रोस््र) अदयावत करणेबाबत सवश जजल्हा
पतरर्षदाींना कळववण्यात आले असून त्रबींदन
ु ामावली प्रलींत्रबत असल्यामुळे अनेक
े्स्फतो्ाची प्रकरणे झाली आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच आींतरजजल्हा बदलीबाबत शासनाने सन २०१६ मध्ये नववन ेोरण
जाहीर केल्याची माहहती प्रेान सधचव, ग्रामववकास ववभाग याींनी हदली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्रबींदन
ु ामावली एकत्ररत करणेबाबत जजल्हा पतरर्षद शशक्षकाींच्या

ववववे सींे्ना व लोकप्रनतननेी माफतशत आींदोलने, उपोर्षणे करून शासनाकिे
याबाबत वारीं वार मागणी केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच, राज्यामध्ये अनेक जजल्हा पतरर्षदे मध्ये कायशरत शशक्षकाींनी त्याींच्या

कौ्ुींत्रबक अिचणीमुळे मुळगावी नगरपतरर्षद फकीं वा महानगरपाशलका येथे स्वेच्छे ने
बदल्या करुनही पव
ू ी काम केलेल्या जजल्हा पतरर्षदे किे अनेकाींची आधथशक व

सेवाववर्षयक बाबी सींदभाशत मा.न्यायालयाने आदे श दे वन
सुद्धा आधथशक व
ू
सेवाववर्षयक मान्यता पण
ु श झाल्या नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, अमरावती महानगरपाशलका हस्ताींततरत शशक्षक कृती सशमती

याींनी हदनाींक ३१ डिसेंबर, २००९ रोजी वा त्यासुमारास मख्
ु य कायशकारी अधेकारी,
जजल्हा पतरर्षद, अमरावती याींना आधथशक व सेवाववर्षयक लाभ शमळण्याकतरता
ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(६) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शशक्षकाींची आींतरजजल्हा

बदलीची १० ते १२ वर्षाशपासून प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्यासािी व
त्रबींदन
ु ामावली एकत्ररत करण्यासािी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२)

त्रबींद ु नामावली अदययावत करण्याबाबत सवश

जजल्हा पतरर्षदाींना सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त. मार आींतरजजल्हा बदलीसािी
अदयावप कोणतेही नववन ेोरण ननजश्चत करण्यात आलेले नाही.
(३) होय.

(४) अशी बाब शासनस्तरावर आढळून आलेली नाही.

(५) अमरावती महानगरपाशलका हस्ताींतरीत शशक्षक कृती सशमतीने आधथशक लाभ
/ग् ववमा योजना/सामान्य भववषय ननवाशह ननेी याबाबत कोणतेही ननवेदन हदले
नाही.

(६) व (७) राज्यस्तरीय त्रबदीं ू नामावली करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराेीन आहे .
-----------------
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नागपरण स्जल्हा पररषदें तगचत िननष्ट्ठ शलवपिच्या पदासाठी घेण्यात
(५७)

आलेल्या पररक्षेत गैरप्रिार झाल्याबाबत

*

२९०८८

श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर जजल्हा पतरर्षदें तगशत हदनाींक २० मे, २०१६ रोजी कननषि शलवपकच्या

१० पदाींसािी ेेण्यात आलेल्या पतरक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे हदनाींक २८ जुल,ै
२०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पद भरतीत २ उमेदवाराींचे वय अनतशय कमी असन
ू , पारता
नसताींनाही त्याींची ननवि यादीत नावे समाववष् करण्यात आली आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यावर काय
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

धचखलठािा (स्ज.औरां गाबाद) पररसरात २०० खाटाांचे शमनी घाटी
(५८)

*

रुग्िालयाच्या बाांधिामासाठी ननधी शमळण्याबाबत

२९३३४

श्री.सुभाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८७८ ला हदनाांि

१ कवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

धचखलिाणा

(जज.औरीं गाबाद)

पतरसरात

२००

खाीं्ाचे

शमनी

ेा्ी

रुगणालयासािी कमी ननेी शमळाल्यामळ
ु े रुगणालयाचे काम अपण
ू श असल्याने

गरीब रुगणाींना आरोगय सेवा शमळत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुगणालयाच्या बाींेकामासािी सन २०१६-१७ या आधथशक
वर्षाशत अथशसक
ीं जल्पय तरतद
ु ीदवारे ननेी दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, रुगणालयाचे काम पूणश झाले नसल्याची बाब खरी आहे .

(२) सदर रुगणालयाच्या बाींेकामासािी सन २०११ ते नोव्हें बर, २०१६ पयांत रुपये

३४००.०३ लक्ष इतका ननेी उपलब्े करुन दे ण्यात आलेला आहे . सन २०१६-१७
या आधथशक वर्षाशत रुपये १५०.०० लक्ष ननेी उपलब्े करुन दे ण्यात आला

आहे . तसेच माचश, २०१७ च्या पुरवणी मागणीव्दारे अधेकचा ननेी उपलब्े करुन
दे ण्याचे प्रस्ताववत आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

औरां गाबाद शहरातील अांगििाडयाांना इमारती उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५९)

*

२८८८३

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.धनांजय मुांडे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद शहरात प्रकल्प क्र.१, २ व ३ अींतगशत ३२३ अींगणवािया कायशरत

असून त्यापैकी २२३ अींगणवािया भाियाच्या जागेत चालवल्या जात असन
ू तेथे
सोईसुववेा नसन
ू त्यास प्रनतमहा फत्त रू. ७००/- भािे हदले जाते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर अींगणवाियाींना स्वत:च्या मालकीच्या इमारती उपलब्े
करून दे ण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) अींशत: खरे आहे .

(२) औरीं गाबाद शहरातील बाल ववकास प्रकल्प अधेकारी याींचे स्तरावरुन

औरीं गाबाद महानगरपाशलकेकिून जागा शमळण्यासािी पािपुरावा करण्यात येत

आहे . औरीं गाबाद शहरी प्रकल्पाींच्या कायशकक्षेत येणाऱया पैिण, वैजापूर व गींगापूर
या शहरातील एकूण

२५ अींगणवािी केंद्र बाींेकामासािी जागा उपलब्े झालेल्या

असन
ू १९ अींगणवािी केंद्राींची बाींेकामे पण
ू श झालेली आहे त. तसेच ६ अींगणवािी
केंद्राींचे बाींेकाम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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नांदरण बार तालक्
ु यातील िीरचि धरिाच्या ड्रेन ि गेटमध्ये गळती
(६०)

*

सुरु असल्याने धरिाची दरु
ु मती िरण्याबाबत

२८९८५

श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नींदरू बार ताल्
ु यातील वीरचक ेरणाच्या ड्रेन व गे्मध्ये गळती सरु
ु

असल्याने मोिया प्रमाणात पाणी वाया जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ेरणातून पाणी गळती होत असल्याने पाणी्ीं चाई उद्ावू
शकते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ेरणाच्या दरु
ु स्तीसािी

कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शासनाने १०८ अत्यािश्यि हे ल्पलाईनने सरु
ु िरण्यात आलेली रुग्ििाहहिा
(६१)

*

सेिा ग्रामीि भागातील रुग्िाांना मोफत पुरविण्याबाबत

२६७७४

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य

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

शासनाने गरीब रुगणाींसािी १०८ अत्यावश्यक हे ल्पलाईनदवारे सरु
ु करण्यात

आलेली रुगणवाहहका सेवा ही ३० फक.मी. पयशन्त लागू असल्याने ग्रामीण
भागातील वािया, खेियाींमेन
ू रुगणाींना रुगणालयात दाखल करताींना ३० फक.मी.
पेक्षा जास्त अींतरावरील रुगणालयात जावे लागते. त्यावेळी रुगणास खाजगी

रुगणवाहहका घ्यावी लागत असल्याने आधथशक अिचणीमळ
ु े गरीब रुगणाींना प्राण
गमवावे लागत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, सदर ेोरणात बदल करुन गरीब रुगणाींना मोफतत रुगणवाहहका

सेवा दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.

महाराषट्र राज्य आपत्कालीन वैदयकीय सेवा प्रकल्पाच्या ननववदा वा

करारामध्ये

फकलोमी्रचे

बींेन

नाही

तसेच

प्रकल्पाच्या

प्रलधचत

कायशपध्दतीप्रमाणे रुगणवाहहकेस ३० फक.मी. अींतरापयांतची मयाशदा लागू नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------राज्यातील रुग्िालयात िायचरत पररचारीिाांना आरोग्य
(६२)

विम्याचे सांरक्षि शमळिेबाबत

*

टिले,

२७१८८
श्री.किरि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत
पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरशसांह

पांडडत,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील अनेक रुगणालयामध्ये कायशरत असलेल्या पतरचारीका ववववे

आजाराींनी रस्त असलेल्या रुगणाींची सेवा करत असताना पतरचारीकाींनाही नकळत

अनेक रोगाींची लागण होत असते, मार रुगणाींच्या आरोगयाची काळजी ेेणाऱया
पतरचारीकाींना कोणत्याही प्रकारच्या आरोगय ववम्याचे सींरक्षण नसल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेकदा मागणी करुनही शासनाने त्याींच्या आरोगय ववम्याकिे
दल
श केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात
येत आहे ,

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

या सींबे
ीं ात वतशमानपरात बातमी आली होती.

(२) हे खरे नाही.
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(३) महाराषट्र राज्य सेवा (वैदयकीय दे खभाल) ननयम १९६१ मेील तरतद
ु ीनुसार
शासकीय कमशचारी/अधेकारी व त्याींच्या कींु ्ुत्रबयाींना वैदयकीय खचाशची प्रनतपत
ू ी
अनुज्य
े

आहे ,

याशशवाय

कायशरत

व

सेवाननवत्ृ त

राज्य

शासकीय

अधेकारी/कमशचारी व अणखल भारतीय सेवेतील अधेकारी याींचे करीता वैदयकीय
प्रनतपत
ू ीची ववमाछर योजना लागू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यातील रखडलेले २६ शसांचन प्रिल्प िेगाने पुिच िरण्यासाठी
(६३)

*

नाबाडचिडणन िजच शमळण्याबाबत

२८२२२

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.्िाजा बेग,

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.आनांद

ठािणर,

श्री.नारायि रािे, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.अब्दल्
ु ील
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रखिलेले २६ शसींचन प्रकल्प वेगाने पण
ु श करण्यासािी नाबािशकिून
शमळणा-या १२,७७३ को्ी रुपयाींच्या कजाशपैकी ७५६ को्ी रुपयाींचा पहहला हप्ता
शासनाला शमळाला असल्याचे माहे
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

डिसेंबर, २०१६ मध्ये

वा त्यादरम्यान

(२) असल्यास, सदर र्कम कोणकोणत्या शसींचन प्रकल्पासािी वापरण्यात येणार
आहे ,

(३) असल्यास, उवशतरत कजश शमळावे यासािी शासनाने नाबािशकिे कोणता

पािपुरावा केला तसेच कजश शमळालेल्या र्कमेची परतफतेि करणेबाबत शासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(२) सदर र्कम प्रेानमींरी कृवर्ष शसींचाई योजनेत समाववष् २६ प्रकल्पाींसािी
वापरण्यात येणार आहे .

(३) नाबािशकिुन येत्या ४ वर्षाशत रु.१२७७३ को्ी एवढे कजश शमळणार आहे . यापैकी
सन २०१६-१७ या वर्षाशत रुपये २०९९ को्ी एवढे कजश शमळणार आहे . त्यापैकी

रुपये १२२७ को्ी एवढा ननेी जानेवारी, २०१७ अखेर प्राप्त झाला आहे . सदर

59
कजश

शमळणेसािी

शासनामाफतशत

केंद्रीय

जलसींसाेन

ववभाग

व

नाबािशकिे

पािपुरावा करण्यात येत आहे . सदर कजश र्कमेची परतफतेि ववभागास उपलब्े
होणाऱया ननयतव्ययातन
ू करण्याचे प्रस्ताववत आहे .
(४) ववलींब झालेला नाही.

----------------राज्यातील अमथायी बी.क.कम.कस. डॉक्टराांना शासन सेिेत सामािन
ण घेण्याबाबत
(६४)

*

२६८४८

प्रा.अननल सोले :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४७९१ ला हदनाांि

६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय सािचजननि
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दग
श व मागास भागात सेवा दे णाऱया ६८९ अस्थायी बी.ए.एम.एस.
ु म

िॉ््राींना कायम करण्याचे आश्वासन मा. सावशजननक आरोगय मींरी याींनी दे वूनही
त्याींची अींमलबजावणी झाली नसल्याचे हदनाींक १३ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर अस्थायी बी.ए.एम.एस. िॉ््राींना शासन सेवेत सामावन
ू
ेेण्यासािी तसेच आदे श

ननगशमज त करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही

केली वा करण्यात येत आहे काय,

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

(२) सन २००६ ते सन २०११ या कालावेीत ननयु्ती हदलेल्या अस्थायी
बी.ए.एम.एस.वैदयकीय अधेकाऱयाींना शासन सेवेत समावेशन करण्याबाबतचा
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराेीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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विक्रमगड ि जव्हार (स्ज.पालघर) तालुक्यातील ग्रामीि, िुटीर रूग्िालय
ि प्राथशमि आरोग्य िेंद्रातील िैद्यिीय अधधिारी
(६५)

*

ि िमचचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

२७०८२

श्री.आनांद

ठािणर,

श्रीमती विद्या

चव्हाि,

श्री.किरि

पािसिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिांतराि
जाधि, अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब
िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववक्रमगि आणण जव्हार (जज.पालेर) तालु्यातील ग्रामीण रुगणालयात

२५ पदाींपैकी १२ पदे तसेच कु्ीर रूगणालय व प्राथशमक आरोगय केंद्रातील
वैदयकीय अधेकारी व कमशचारी याींची पदे मोठ्या प्रमाणात तर्त असल्याने

आहदवासी जनतेला आवश्यक सवु वेा शमळत नसल्याचे हदनाींक १० जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त ताल्
श भागात आरोगय केंद्रात और्षेाींचा
ु यातील अनतदग
ु म
त्
ु विा असन
ू सपशदींशावर उपचाराकरीता और्षे सामुग्री नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

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

आढळून आले व तदनुसार आहदवासी भागातील रुगणाींना पूणक्ष
श मतेने और्षेोपचार
शमळावेत व सदर पदे भरणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे .

पालेर जजल्हयातील ववक्रमगि तालु्यामध्ये १ ग्रामीण रुगणालय व ३
प्राथशमक आरोगय केंद्रे कायाशजन्वत आहे त. ग्रामीण रुगणालय ववक्रमगि येथे
ग्-अ ते ग्-ि सींवगाशची एकूण २५ पदे मींजूर असून त्यापैकी १५ पदे भरलेली व
१० पदे तर्त आहे त. तसेच, ववक्रमगि तालु्यातील ३ प्राथशमक आरोगय
केंद्राींमध्ये ग्-अ ते ग्-ि सींवगाशची एकूण ६८ पदे मींजरू असन
ू त्यापैकी ६२ पदे
भरलेली व ६ पदे तर्त आहे त.

पालेर जजल्हयातील जव्हार ताल्
ु यामध्ये १ उप जजल्हा रुगणालय व ४
प्राथशमक आरोगय केंद्रे कायाशजन्वत आहे त. उप जजल्हा रुगणालय जव्हार येथे
ग्-अ ते ग्-ि सींवगाशची एकूण ९४ पदे मींजूर असून त्यापैकी ६४ पदे भरलेली व
३० पदे तर्त आहे त. तसेच, जव्हार तालु्यातील ४ प्राथशमक आरोगय केंद्राींमध्ये
ग्-अ ते ग्-ि सींवगाशची एकूण १०१ पदे मींजूर असन
ू त्यापैकी ८७ पदे भरलेली
व १४ पदे तर्त आहे त.
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उपलब्े अधेकारी/कमशचारी याींच्याकिून रुगणाींना आवश्यक आरोगय सेवा

तात्काळ उपलब्े करुन दे ण्यात येत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

पालेर जजल्हयातील आरोगय सींस्थामध्ये सपशदींशावरील लस/और्षे व इतर

और्षेसािा उपलब्े आहे . तसेच, मध्यवती और्षे भाींिारातसुध्दा और्षेसािा
उपलब्े आहे .
(३)

महाराषट्र वैदयकीय व आरोगय सेवा ग्-अ (ग्रेि पे रु.६६००) सींवगाशची पदे

भरण्याची कायशवाही सुरु आहे . तसेच वैदयकीय अधेकारी ग्-अ (ग्रेि पे रु.५४००)
सींवगाशची तर्त पदे जजल्हाधेकारी याींच्यामाफतशत भरण्याची कायशवाही जजल्हा
स्तरावर सुरु आहे .

िाणे व पालेर जजल्हयातील कमशचाऱयाींची ववकल्पाने समायोजनाची

कायशवाही सरु
ु आहे . सदर प्रफक्रया पूणश झाल्यानींतर कमशचाऱयाींची तर्त पदे जजल्हा
पतरर्षद स्तरावरुन भरण्यात येणार आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------अहमदपणर (स्ज.लातणर) येथे राज्य महामागाचिर रामा िेअर सेंटर सरु
ु िरण्याबाबत
(६६)

*

२८०५५

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अहमदपूर (जज.लातूर) येथे राज्य महामागाशवर होत असलेल्या अपेातातील
रुगणाींना त्वतरत उपचार प्राप्त होण्यासािी माहे जल
ु ,ै २०१४ मध्ये ट्रामा केअर
सें्रच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ट्रामा केअर सें्रचे ९० ््के काम पुणश झाले असन
ू १० ््के
काम पूणश करण्यास दोन वर्षाशचा कालावेी लागला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननेी तातिीने मींजूर करुन
या कामास ववलींब करणाऱया अधेकारी व कमशचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

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

सदर बाींेकामास हदनाींक २७/०७/२०१४ रोजी सरु
ु वात करण्यात आली होती.

मागील दोन वर्षाशपासन
अहमदपरू ताल्
ू
ु यात दषु काळ पिल्यामळ
ु े पाण्याच्या
्ीं चाई मुळे बाींेकाम पूणश करण्यास ववलींब झालेला आहे . सदरील इमारतीचे
बाींेकाम हदनाींक १५/०४/२०१७ पयांत पण
ु श करण्याचे ननयोजन आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मांगळिेढा (ता.मांगळिेढा, स्ज.सोलापणर) येथील ग्रामीि रुग्िालयात
(६७)

*

िैद्यिीय अधधिा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

२८४१५

श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

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

मींगळवेढा (ता.मींगळवेढा, जज.सोलापूर) येथील ग्रामीण रुगणालयात वैदयकीय

अधेका-याींची पदे तर्त असल्यामुळे सवश सामान्य रुगणाींप्रमाणेच कैदयाींनाही

उपचारासािी खाजगी रुगणालयात जावे लागत असल्याचे हदनाींक ९ जानेवारी,
२०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननदशशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रुगणालय ३० खा्ाींचे असल्याने दररोज अींदाजे ३००

रुगणाींची ओपीिी असन
ू गेल्या ३ वर्षाशपासन
ू अधेक्षक पद तर्त आहे त्याचबरोबर
३

वैदयकीय

अधेका-याींची

पदे

मींजुर

असन
ू ही

एकही

िॉ््र

अपेातामेील मत
ृ ाींचे शवववच्छे दन होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

नसल्याने

(३) असल्यास, सदर तर्त पदे भरण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

ग्रामीण रुगणालय मींगळवेढा येथे वैदयकीय अधेक्षक हे पद तर्त असन
ू

सदर तर्त पदाचा अनततर्त कायशभार हदनाींक ०१/०४/२०१६ पासून जजल्हा

शल्यधचफकत्सक सोलापरू याींच्याकिे आहे . सदर रुगणालयात वैदयकीय अधेकारी

ग्-अ सींवगाशची ३ पदे मींजरू असन
ू त्या पदावर हदनाींक ०७/०१/२०१७ पासून ३
बींेपरीत वैदयकीय अधेकारी कायशरत आहे त.
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उपलब्े वैदयकीय अधेकारी कमशचारी याींच्यामाफतशत रुगणाींना व कैदयाींना

आवश्यक रुगणसेवा पुरववण्यात येत आहे त.
करण्यात येत आहे .

तसेच मत
ृ ाींचे शवववच्छे दनही

(३) महाराषट्र वैदयकीय व आरोगय सेवा ग्-अ (ग्रेि पे रु.६६००) सींवगाशची पदे

भरण्याची कायशवाही सुरु आहे . तसेच वैदयकीय अधेकारी ग्-अ (ग्रेि पे रु.५४००)
सींवगाशची तर्त पदे जजल्हाधेकारी याींच्यामाफतशत भरण्याची कायशवाही जजल्हा
स्तरावर सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------मौजे पाांढरे िाडी (ता.परां डा) येथील ननम्न खैरी बह
ृ त लघु पाझर
(६८)

*

प्रिल्पाांतगचत उजव्या िालव्याचे िाम िरण्याबाबत

२९४२६

श्री.सुस्जतशसांह ठािणर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मौजे पाींढरे वािी (ता.परीं िा) येथील ननम्न खैरी बह
ृ त. लेु पाझर तलावास

महाराषट्र शासनाने हदनाींक १५ ऑगस््, १९९९ रोजी एकूण क्षेर ११५० हे ््र
ओलीताखाली येईल या अ्ीवर तत्वतः मान्यता हदलेली असताींनाही प्रकल्पाींतगशत
ताल्
ु यातील

(१)

शेळगाींव,

(२)

ताींदळ
ु वािी,

(३)

दे ऊळगाींव

एवढे च

प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याींतगशत ओलीताखाली येत आहे , हे खरे आहे काय,

क्षेर

(२) असल्यास, प्रकल्पाचे काम पण
ू श झालेले असतानासध्
ु दा प्रकल्पाच्या उजव्या
कालव्याचे सवेक्षण व अींदाजपरक तयार करण्यात न आल्यामुळे सदर कालव्याचे

काम अपूणश असल्याने प्रकल्पाचे लाभक्षेरातील एकूण ११५० हे ््र शेत जमीन
ओलीताखाली येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मौजे पाींढरे वािी (ता.परीं िा) येथील ननम्न खेरी बह
ृ त लेु पाझर
तलाव याींचे उजव्या कालव्याचे काम पण
ू श करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननेीनी
माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये मा.जलसींपदा मींरी महोदयाना परव्यवहार करुनही
कोणतीच कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) मौजे पाींढरे वािी ता.परीं िा येथील ननम्न खैरी बह
ृ त. लेु
पाझर तलाव प्रकल्पास महामींिळाच्या, हदनाींक ०२/०७/९९ च्या ननणशयान्वये रुपये
१८८१.७२ लक्ष इत्या ननेीस प्रशासफकय मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . या

प्रकल्पादवारे पींरािा ताल्
ु यातील शेळगाींव-३३४ हे ., ताींदळ
ु वािी-२९६ हे ., दे ऊळगाींव३९२ हे . आणण िोंजा-१२७ हे . असे एकूण ११४९ हे . क्षेराला शसींचनाचा लाभ
शमळणार आहे .
(२)

व (३) सदर प्रकल्पाचे उजवा कालवा सवेक्षणाचे काम सन २०१४ मध्ये सरु

केले असता मौजे शेळगाव येथील लोकाींनी सवेक्षण करणेस तीव्र ववरोे करून

कालवा नको म्हणन
ग्रामपींचायत माफतशत िराव हदला आहे . त्या अनुर्षींगाने
ू
ननयामक मींिळाच्या ८४ व्या बैिकीत िराव क्र.८४/४, हदनाींक ३/६/२०१४ अन्वये

कालव्या ववजी खैरी नदीवर अजस्तत्वात असलेले ६ को.प.बीं. मध्ये ेरणाचे पाणी
सोिून शसींचन करणे बाबत मान्यता प्राप्त आहे . त्यानुसार प्रकल्पाचे पाणी खैरी
नदीत

सोिणेसािी

ववमोचक

ते

नदी

असा

जोि

कालव्याच्या

प्रस्तावास

महामींिळाचे हदनाींक २३/०२/२०१७ रोजीच्या परान्वये तत्वत: मान्यता दे ण्यात
आली आहे . प्रस्तत
ु प्रकरणी वरीलप्रमाणे कायशवाही करण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दष्ट्ु िाळ ननमुल
च नासाठी शासनािडणन राबविण्यात येत असलेला ‘जलयुक्त शशिार’
(६९)

*

प्रिल्प योजनाबध्द आणि शामत्रीय पध्दतीने राबविण्याबाबत
२७७१९

श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

दषु काळ ननमुल
श नासािी शासनाकिून राबववण्यात येत असलेला ‘जलय्
ु त

शशवार’ प्रकल्पात अनेक र्
ु ी व ववसींगती असल्याचे हदसन
ू येत असल्यामळ
ु े सदर

प्रकल्प योजनाबध्द आणण शास्रीय पध्दतीने राबववण्यासािी नव्याने सशमती
स्थापन

करण्याचा

आदे श

मा.उच्च

न्यायालयाने

शासनास

एका

जनहहत

याधचकेच्या सुनावणीच्या वेळी हदनाींक २२ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास
हदलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने हदलेल्या आदे शाचे स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने आढावा ेेण्यात आला आहे काय, त्यात काय
आढळून आलेले आहे व तदनस
ु ार कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

65
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) याधचकाकत्याशनी दाखल केलेल्या हदनाींक ०१/५/२०१६ रोजीच्या प्रनतज्ापरामध्ये

उपजस्थत केलेल्या मद
ु याचा अ्यास करण्यासािी तज् सशमती स्थापन करण्यात
यावी. सदर सशमतीत याधचकाकत्याशचा समावेश करावा अथवा याधचकाकत्याशस
सशमतीसमोर म्हणणे माींिण्याची सींेी दे ण्यात यावी.

(३) व (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या हदनाींक २२ डिसेंबर २०१६ च्या आदे शाच्या
अनर्ष
ु ींगाने तज् सशमती स्थापन करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली असन
ू

हदनाींक २७/०२/२०१७ रोजीच्या सुनावणीवेळी याबाबत अींनतम आदे श/शासन ननणशय
पुढील सन
ु ावणी पयांत न काढण्याचे मा.न्यायालयाचे आदे श आहे त.
----------------राज्यातील गरीब रुग्िाांना जेनेररि औषधे उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(७०)

*

टिले,

२६९००

श्री.सांजय दत्त, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािणर, श्री.हे मांत

श्री.नारायि

रािे,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.तानाजी

सािांत :

सन्माननीय अन्न आणि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

राज्यात

जेनेतरक

और्षेे

प्रत्येक

रुगणालयात आणण स्थाननक

और्षे

ववक्रेत्याींकिे उपलब्े करुन दे ण्याचा ननणशय शासनाने ेेतला, परीं तु जेनेतरक
और्षेाींचा सािा बाजारात उपलब्े होत नसल्याने रुगणाींना परविणा-या दरात
और्षेे शमळत नसल्याचे माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जनौर्षेी दक
ु ानाींमध्ये केवळ ६० ते ६५ ््के और्षेाींचा सािा
पुरविादाराींकिून येत असल्याने रुगणाींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरीब रुगणाींना जेनेतरक

और्षेे उपलब्े करुन दे ण्यासािी या और्षेाींचा सािा बाजारात उपलब्े करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष बापट : (१) जेनेरीक और्षेाींचा सािा बाजारात उपलब्े होत नसल्याचे
व

रुगणाींना परविणाऱया दरात

और्षेे

प्रशासनाच्या ननदशशनास आलेले नाही.

शमळत

नसल्याचे

अन्न

व

और्षे
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(२) राज्यात सरु
ग्राहकाींना
ु करण्यात आलेल्या जन और्षेी स््ोअसश मेन
ू

प्रमाणणत व प्रभावी जेनेरीक और्षेे योगय दरात उपलब्े करण्यात येत आहे त.
जन और्षेी स््ोअसशमध्ये और्षेाींचा सािा उपलब्े होत नसल्याने रुगणाींची
गैरसोय होत असल्याची तक्रार अन्न व और्षे प्रशासनास प्राप्त झालेली नाही.

सध्या राज्यात ५४ जनऔर्षेी स््ोअसश व २३ इतर असे ७७ दक
ु ाने जेनेरीक

और्षेाींची ववक्री करीत आहे त. तसेच प्रत्येक और्षे पेढीमध्ये सध्
ु दा जेनेरीक
और्षेे उपलब्े असतात.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

उमरखेड (स्ज.यितमाळ) तालक्
ु यातील पैनगांगा ि ऊध्िच
(७१)

*

पैनगांगा नदीिर बांधारे उभारण्याबाबत

२८१७२

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

उमरखेि

हहवाळ्यात कोरिी

(जज.यवतमाळ)
पिल्याचे

माहे

ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

तालु्यातील
जानेवारी,

पैनगींगा

२०१७

मध्ये

नदी
वा

या

वर्षी

त्यादरम्यान

(२) असल्यास, पैनगींगा नदी व ऊध्वश पैनगींगा प्रकल्पाच्या िाव्या कालव्यावर

अवलींबन
ू असलेल्या शेतकऱयाींना पाणी दे ण्याकरीता नदीवर बींेारे उभारण्याबाबत

सींबींधेत अधेकारी व सींबधेत मींत्रयाींना नागतरकाींनी अनेक ननवेदने दे वूनही याकिे
शासनाने दल
श केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

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

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

(२) शासनाने दल
श केलेले नाही.
ु क्ष

उध्वश पैनगींगा प्रकल्पाचा समावेश प्रेानमींरी कृर्षी शसींचाई योजनेत

करण्यात आला आहे .

तसेच योजनेसािी दीेशकालीन शसींचन ननेीतन
ू (नाबािशचे

माध्यमातन
ू ) कजशसुध्दा मींजरू झाले आहे .

त्यामुळे प्रकल्पाची उवशरीत कामे जन
ू
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२०१९ पयांत

पूणश करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे . यातन
ू ननवेदनातील

गावाींना शसींचनाचा लाभ शमळणार आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात महहला ि बालवििास विभागाच्या अथचसि
ां ल्पामध्ये
िपात िरण्यात आल्याबाबत

(७२)

*

२६८२९

श्री.नारायि रािे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

महहला

व

बालववकास

ववभागाच्या

अथशसींकल्पामध्ये

सन

२०१५-२०१६ च्या तुलनेत ६२ ््के कपात करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्यातील आयसीिीएस अधेकारी व कमशचाऱयाींच्या तर्त पदाींचे

प्रमाण ५० ते ६० ््के असून अींगणवािी सेववकाींचे व मदतनीसाींचे वेतन सहा
महहने रखिले असतानाही या ववभागाच्या अथशसींकल्पामध्ये कपात करण्याची
कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

राज्यातील

वाढते

कुपोर्षण

रोखण्यासािी

शासनाने

काय

उपाययोजना आखली आहे तसेच उ्त प्रकरणी चौकशी करुन कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) नाही.

महहला व बाल ववकास ववभागास सन २०१५-२०१६ मध्ये पुरवणी

मागणीसह प्राप्त झालेला ननेी व

सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त झालेली मळ
ू

अथशसक
ीं ल्पीय तरतद
ू ववचारात ेेता ननेीमध्ये कपात हदसत असली तरी माहे
डिसेंबर २०१६ पयांत परु वणी मागण्याींदवारे प्राप्त झालेल्या ननेीसह
पुरेसा ननेी प्राप्त झाला आहे .

राज्यातील आयसीिीएस अधेकारी व कमशचाऱयाींची

ववभागास

पदे काही प्रमाणात तर्त

असून अींगणवािी सेववकाींचे व मदतनीसाींचे माहे जानेवारी २०१७ पयांतचे मानेन
अदा करण्यात आलेले आहे .
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(३) राज्यातील वाढते कुपोर्षण रोखण्यासािी ववभागाकिून अींगणवाड्यातील ०-६

वयोग्ातील बालके, गभशवती, स्तनदा माता, फकशोरवयीन मुली याींना १) पुरक
पोर्षण आहार २) आरोगय तपासणी ३) सींदभश सेवा ४) अनौपचारीक पव
ू श शालेय
शशक्षण ५) लसीकरण ६) आहार व आरोगय इत्यादी सेवा दे ण्यात येतात.

याशशवाय राज्यात राजमाता जजजाऊ कुपोर्षण शमशनची स्थापना करण्यात

आलेली असन
ू यादवारे कुपोर्षणाला आळा ेालण्यासींबींेी आवश्यक उपाययोजना
करण्यात येत आहे त. एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेचे बळक्ीकरण व
पुनरशचना

प्रकल्पातील

या

योजनेंतगशत

अींगणवािी

२०

जजल््यातील

लाभार्थयाांना

ननयशमत

ग्रामीण/आहदवासी

आहाराव्यनततर्त

व

नागरी

अनततर्त

पौष्ीक मल्
ु य असलेले अींिी/केळी इ. चा पुरविा केला जातो. अींगणवािीतील
लाभाथींकतरता ग्राम बाल ववकास केंद्र स्थापन करण्यात येत आहे त. आहदवासी

क्षेरातील नवसींजीवन क्षेराींतगशत येणा-या प्रकल्पातील लाभार्थयाांना अनततर्त

पोर्षणमल्
ु य असणारा आहार पुरववण्यात येतो. तसेच या क्षेरातील गभशवती जस्रया
व स्तनदा माता याींच्याकतरता आहदवासी ववकास ववभागाशी समन्वय साेन
ू
िॉ. ए.पी.जे. कलाम अमत
ू राबववण्यात येत आहे .
ृ आहार योजना अींगणवािीतन
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

हदक्षाभणमी, धचांचोली (शाांतीिन) ि ड्रॅगन पॅलेस (नागपणर) येथील बुध्दीमट
(७३)

*

मथळाांचा वििास बध्
ु दीमट सकिचट म्हिन
ण िरण्याबाबत

२७१५८

श्री.प्रिाश गजशभये : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४४६१ ला

हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय पयचटन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील वनतहाशसक िॉ. बाबासाहे ब आींबेिकराींच्या बौध्द ेमाशच्या
हदक्षेच्या

कायशक्रमामुळे

जगभर

प्रशसध्दी

पावलेल्या

हदक्षाभूमीला

धचींचोली

(शाींतीवन) व ड्रॅगन पॅलेस कामिी या क्षेराचा बुध्दीस्् सकी् म्हणन
ू ववकशसत
करण्याचा ननणशय शासनाने ेेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर बुध्दीस्् सकी् ववकशसत करण्याकरीता फकती ननेीचा
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे , तसेच धचींचोली (शाींतीवन) ते नागपूर असा
मेट्रो रे ल्वेचे जाळे ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
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(३) तसेच हदक्षाभूमी, धचींचोली (शाींतीवन) व ड्रॅगन पॅलसचा ववकास करुन नतन्ही
बौध्द स्थळाींचा ‘अ’ ग्रेि (दजाश) दे ण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

(२) स्वदे श दशशन योजनेअत
ीं गशत ननेी शमळण्यासािी केंद्रीय पयश्न मींरालयास
सप््ें बर, २०१६ मध्ये रूपये ९९.९९ को्ीचा प्रस्ताव सादर केला आहे .

धचींचोली(शाींतीवन) ते नागपरू असा मेट्रो रे ल्वे ववकशसत करण्याचा ननणशय

झालेला नाही.

(३) नागपरू येथील हदक्षाभूमी या स्थळास हदनाींक ८/३/२०१६ च्या शासन

ननणशयान्वये ‘अ’ वगश पयश्न स्थळ म्हणन
ू ेोवर्षत करण्यात आले आहे . ड्रॅगन
पॅलेसला पयश्नस्थळाचा दजाश दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराेीन
असन
ू धचींचोली(शाींतीवन) व ड्रॅगन पॅलेसच्या ववकासासािी
केंद्रीय पयश्न मींरालयास प्रस्ताव सादर केला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ननेी शमळण्यासािी

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

राज्यातील अनधधिृत, बेिायदे शीर खाजगी
पाळिाघरे -बालगह
ृ ाांिर िारिाई िरिेबाबत

(७४)

*

२७५४९

डॉ.अपणिच हहरे , श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय महहला ि बाल

िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींब
ु ईच्या पव
ु श उपनगरातील मानखद
ु श येथील ‘द धचल्ड्रन्स एड्स सोसाय्ी’ या
सींस्थेच्या अखत्यारीतील मब
ींु ईतील अन्य आि बालगह
ृ ाींबाबत चौकशी करण्यासािी

आयु्त, अपींग कल्याण, पण
ु े याींनी नेमलेल्या आयु्तालयातील अधेकाऱयाींच्या
सशमतीमाफतशत चौकशीची कायशवाही पुणश झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात स्वयींसेवी सींस्था वा ेरगत
ु ी बालगह
ृ -पाळणाेरे ननमाशण झाली
असन
ू माहे डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान खारेर (मींब
ु ई) येथे एका

पाळणाेर सींचाशलकेकिून मल
ु ीवर अत्याचार होत असल्याचे ननदशशनास ये ऊन
सदर े्नेचा मेसेज सोशल शमिीयावर व्हायरल झाल्यानींतर कारवाई केली गेली,
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरो्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानर्ष
ु ींगाने
सींबींधेताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) नाही,

हद धचल्ड्रेन एि सोसाय्ी सींचशलत मनतमींद बालगह
ु श येथील
ृ मानखद

प्रवेशशताींच्या

मत्ृ यूबाबत

हदनाींक

२५/५/२०१६

रोजी

मुींबई

येथे

ववववे

वतशमानपरातून प्रशसध्द झालेल्या बातमीच्या अनर्ष
ु ींगाने चौकशी करण्याकतरता
आय्
ु त (अपींग कल्याण), सामाजजक न्याय व ववशेर्ष सहाय्य ववभाग, पण
ु े
याींच्या कायाशलयातील अधेकाऱयाींची चौकशी सशमती नेमली होती व या चौकशी
सशमतीने हदनाींक ०५/१२/२०१६ रोजी शासनास अहवाल सादर केलेला आहे .
(२) होय.

(३) खारेर येथील पाळणाेर प्रकरणी पाळणाेराची सींचाशलका आणण आया याींचे
ववरुध्द भा.दीं .वव. च्या कलम ३२५,३४ वाढीव कलम ३०७ व बाल न्याय (मल
ु ाींची

काळजी व सींरक्षण) अधेननयम-२०१५, कलम ७५ नस
ु ार गुन्हा दाखल करण्यात
आलेला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

(७५)

*

राज्यातील अांगििाडी िमचचाऱयाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
२९३१२

श्री.रविांद्र

फाटि,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.सुननल तटिरे ,

श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले,

श्री.्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महहला
ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींगणवािी कमशचाऱयाींनी आपल्या प्रलींत्रबत मागण्याींसािी माहे

जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आझाद मैदान, मुींबई येथे ेरणे-आींदोलन
केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अींगणवािी महहला, सफताई कमशचारी, आरोगय सेवक याींच्या

मागण्या मान्य न झाल्यास हदनाींक १ एवप्रल, २०१७ पासून पालेर जजल्हयात
एकही अींगणवािी चालू दे णार नाही असा इशारा श्रमजीवी सींे्नेने माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

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

तथावप, श्रमजीवी कामगार सींे्नेने अींगणवािी सेववका, मदतनीस, सफताई

कामगार, वाहन चालक, रोजगार हमी सेवक, इत्यादी कमशचाऱयाींच्या मागण्याींचे
ननवेदन हदनाींक ११/०१/२०१७ रोजी पालेर जजल्हा पतरर्षदे किे सादर केलेले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------जलसांपदा विभागाच्या िननष्ट्ठ अशभयांता पदाच्या
(७६)

*

भरती प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२७२३५

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले,

श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जलसींपदा ववभागाच्या कननषि अशभयींता पदाच्या भरती प्रफक्रयेत अनेक

हिकाणी गैरव्यवहार झाल्याचे माहे नोव्हें बर-डिसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अमरावती येथील कायशकारी अशभयींत्याने त्याच्या पत
ु णीला
भ्रमणध्वनीवरुन सवश उत्तरे साींधगतल्याचे ननदशशनास आले आहे , तसेच नाशशक
येथील पतरक्षा केंद्रावर वेळेमध्ये

पोहचन
ू

सुध्दा

सम
ु ारे

१५० ववदयार्थयाांना

जाणीवपूवक
श पतरक्षेला बसण्यास ववरोे केला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हदनाींक २५ नोंव्हे बर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या
परीक्षेची मेरी् शलस्् २८ नोंव्हे बर, २०१६ रोजी जाहीर होणे बींेनकारक असताना
काही केंद्रावर ती जाहीर करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्षीींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

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

(३) अींशत: खरे आहे .

हदनाींक २५/११/२०१६ रोजी झालेल्या पतरक्षेची मेरी् यादी मे.महाऑनलाईनच्या

वेबसाई्वर हदनाींक २८/११/२०१६ रोजी लावणे अपेक्षक्षत होते. परीं त,ु पतरक्षेतील
प्रश्नाींचे बाबतीत उमेदवाराींनी उपजस्थत केलेल्या मद
ु याींचे ननराकरण, कायशपद्धतीनुसार
केल्यानींतरच हदनाींक ०७/१२/२०१६
वेबसाई्वर प्रशसद्ध करण्यात आली.

रोजी

मे.महाऑनलाईन

शल.मुींबई

याींचे

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

(७७)

*

लासलगाि (ता.ननफाड, स्ज.नाशशि) गािामध्ये स्जल्हा िावषचि
योजनेतन
ण वििास िामे मांजणर िरिेबाबत
२६९१४

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लासलगाव (ता.ननफताि, जज.नाशशक) आमदार आदशश ग्राम योजनेंतगशत
ननविलेल्या गावामध्ये, जजल्हा वावर्षशक योजनेतील नाववन्यपूणश योजनेतून

अ्याशसका आणण यारास्थळ ववकासासािी असलेल्या अनद
ु ानातून येथील ‘क’
वगश यारास्थळाला वाहनतळ करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननेीींनी माहे ऑगस््,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान जजल्हा प्रशासनाकिे मागणी केलेली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मेील ववकास कामाींसािी जजल्हा प्रशासनाने माहे
जानेवारी, २०१७ पयांत प्रशासकीय मान्यता व अनुदान हदलेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, आमदार आदशश ग्राम योजनेतील गावामेील ववकास
कामाींना ननेी ववतरीत करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) जजल्हाधेकारी, नाशशक याींच्याकिून प्राप्त माहहती नुसार आमदार
आदशश ग्राम योजनेंतगशत लासलगाव ता.ननफताि, जज.नाशशक या गावचा

ग्रामववकास आराखिा जजल्हाधेकारी नाशशक याींना प्राप्त झाला असन
ू जजल्हा
वावर्षशक योजनेंतगशत नाववन्यपूणश योजनेंतगशत अ्याशसका व “क” वगश नतथशक्षेर
ववकासासािी जजल्हा पतरर्षदाींना अनद
ु ान या योजनेंतगशत यारास्थळाला वाहनतळ
या कामाचा समावेश आहे . आराखड्यात नमुद तथा जजल्हा वावर्षशक योजनेंतगशत
ननकर्षात बसणा-या कामाना जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या मान्यतेने प्राेान्याने
मींजूरी दे ण्याची बाब ववचाराधेन आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

---------------दहे गाि (ता.िैजापणर, स्ज.औरां गाबाद) येथे रामिृष्ट्ि गोदािरी उपसा
(७८)

*

जलशसांचन योजना सरु
ु िरण्याबाबत

२८८८८

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुभाष झाांबड :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) दहे गाव (ता.वैजापरू , जज.औरीं गाबाद) येथे रामकृषण गोदावरी उपसा जलशसींचन
योजना मागील वीस वर्षाशपासून बींद असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, २० वर्षाशपासन
ू बींद असलेली योजना सरु
ु झाल्यास १८ गावातील
शसींचन क्षेरासह ५० गावातील वपण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न शम्ण्यास मदत होणार
आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

हदनाींक

३

मे,

२०१५

रोजी

मींरीमींिळ

बैिकीत

झालेल्या

ननणशयानुसार सींबींधेत ववभागाने शासनाकिे प्रस्ताव हदला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, या योजनेची सशमती माफतशत सींयु्त पहाणी करुन योजना सरु
ु
करण्यासािी े्कननहाय खचाशचे अींदाजपरक करण्याचे आदे श दे ऊन सदर योजना
सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) सदरची योजना सन १९९६-९७ पासून बींद आहे .

(२) रामकृषण गोदावरी ही खाजगी सहकारी उपसा जलशसींचन योजना असून
शसींचनासािी कायाशजन्वत झाली होती.

या योजनेच्या लाभक्षेरात १४ गावे असन
ू एकूण शसींचनक्षेर ४४०० हे ््र

आहे . या योजनेचे काम सन १९९४ मध्ये पूणश झाले. सन १९९४/९५ व सन

१९९५/९६ असे एकूण दोनच वर्षश सदर योजना कायाशजन्वत राहहली असन
ू त्यानींतर
व्याजासह कजाशची परतफतेि, ववज दे यके व पाणीपट्टी वेळेवर न भरल्याने सन
१९९६/९७ पासन
ू योजना बींद आहे .

सदर सहकारी योजना भववषयात चालू झाल्यास ननयोजजत लाभक्षेरास

शसींचनाचा फतायदा शमळू शकेल.

(३) व (४) असा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही.

तथावप मा.अध्यक्ष, ववेानसभा याींचे अध्यक्षतेखाली व मा.राज्यमींरी,

जलसींपदा याींच्या प्रमुख उपजस्थतीत हदनाींक २५/१०/२०१६ रोजी ववेानभवन,
मुींबई

येथे

बैिक

सींपन्न

झाली.

सदर

बैिकीतील

ननदे शानुसार

हदनाींक

१३/०१/२०१७ रोजी या योजनेची सींयु्त पाहणी करण्यात आली असुन सदर
योजना पन
श ायाशजन्वत करण्यासािीच्या खचाशचे अींदाजपरक व प्रस्ताव तयार
ु क
करण्याची कायशवाही क्षेत्ररय स्तरावर प्रगतीत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नांदरण बार ि धळ
ु े स्जल्हयातील तापी नदीिरील तापी बुराई ि सुलिाडे-जामफळ,
(७९)

*

किनोली या उपसा शसांचन योजनेचे िाम पणिच िरण्याबाबत

२९००३

श्री.चांद्रिाांत रघि
ु ांशी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नींदरू बार

व

ेळ
ु े

जजल्हयातील

तापी

नदीवरील

तापी

बुराई

व

सुलवािे-जामफतळ, फकनोली या उपसा शसींचन योजनेचे काम मागील ३ वर्षाशपासन
ू
प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त दोन्हीही योजनेच्या कामाला गती दे ण्यासािी ननेीची तरतूद
करुन कामे पूणश करण्यासािी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

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

(२) सुलवािे जामफतळ उशसींयो-प्रकल्पास वर्षश २०१६-१७ मध्ये एकूण रुपये १५.५०
को्ी इतका ननेी उपलब्े करण्यात आला आहे .

प्रकाशा बरु ाई उपसा शसींचन योजनेच्या कामासािी रुपये १.५ को्ी इतका

ननेी उपलब्े करुन हदला असून योजनेच्या पहहल्या ्प्प्याचे काम सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

शशरोळ (स्ज.िोल्हापणर) तालुक्यात रासायननि औषधाांमळ
ु े ि तांबाखज
ण न्य
(८०)

*

पदाथाचच्या िाढत्या िापरामुळे िॅन्सरचा प्रादभ
ु ाचि िाढल्याबाबत
२७१६३

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, आकिच.अनांत गाडगीळ :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

शशरोळ

(जज.कोल्हापूर)

तालु्यात

रासायननक

और्षेे

व

तींबाखज
ू न्य

पदाथाशच्या वाढत्या वापरामळ
ु े १८ हजार नागतरक कॅन्सरग्रस्त असल्याचे तसेच
महहलाींमध्ये स्तन व गभाशशयाच्या कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मुींबईत कॅन्सरग्रस्ताींचे प्रमाण सन २०१० ते २०१४ या काळात १२
्््याने वाढले असन
ू हे प्रमाण प्रत्येक ८ व्य्तीींच्या मागे एक असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या अहवालाची दखल ेेवन
ू शासनाने नागतरकाींमध्ये तींबाख,ू
गु्ख्याचे

सेवन

कमी

करण्यासािी

जनजागत
ृ ी

करुन

मब
ींु ईतील

तसेच

कोल्हापूरमेील वाढते कॅन्सरचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली
वा करण्यात येत आहे काय,

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

शशरोळ ताल्
ु यातील सवश रुगणालये शमळून १८० सींशनयत कॅन्सर रुगण

आढळून आले आहे त. त्यातील ५० रुगण कनाश्क राज्यातील आहे त. उपरो्त

१८० रुगणाींपक
ै ी शशरोळ ताल्
ु यातील ४५ सींशनयत रुगण आहे त. यातील ३७ रुगण
मख
ककशरोग, ३ रुगण स्तनाचा ककशरोग व ५ रुगण गभाशशय मख
ु
ु ककशरोगाचे
आढळून आले आहे त.
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(२) हे खरे नाही.

्ा्ा रुगणालय, मुींबई याींच्याकिून प्राप्त झालेल्या मागील ३१ वर्षाशच्या

Cancer incidence rates या साींजख्यकीय अहवालानस
ु ार कॅन्सरच्या प्रमाणात
वाढ झाल्याचे हदसन
ू येत नाही.

(३) सावशजननक आरोगय ववभागामाफतशत तींबाखच
ू े सेवन कमी करण्याकतरता
राज्यात राषट्रीय तींबाखू ननयींरण कायशक्रम राबववला जात आहे . एनजीओींच्या

मदतीने शाळा व शाळा पतरसरात तींबाखू म्
ु त अशभयान राबववण्यात येत आहे .
राज्यात तींबाखू मु्तीसािी २५ जजल्हा रुगणालयात तींबाखू मुज्त केंद्र कायाशजन्वत
करण्यात

आले

कायशक्रमाींतगशत

आहे त. ककशरोग रुगणाींसािी

कॅन्सर

वॉतरअर

हा

प्रकल्प

राषट्रीय

्ा्ा

असींसगशजन्य

मेमोतरअल

ननयींरण

रुगणालयाच्या

सहाय्याने राज्यातील एकूण १९ जजल्हयाींमध्ये राबववण्यात येत आहे . कॅन्सर
वॉतरअर या प्रकल्पाींतगशत एकूण २६७ रुगणाींवरती शस्रफक्रया करण्यात आलेल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

राज्यात िक्ष
ृ सांिधचन आणि िनरक्षि िरिाऱया मजरण ाांना
(८१)

*

मजुरीची रोख रक्िम अदा िरण्याबाबत

२८२८७

आकिच.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोि ऊफच भाई जगताप :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात वक्ष
ृ सींवेशन आणण वनरक्षण करणाऱया वन ववभागातील मजरू ाींचे केंद्र
शासनाच्या कॅशलेस व्यवस्थेमुळे नुकसान झाल्याने वन ववभागाची गैरसोय
झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणशय ेेवन
ू या मजूराींना मजूरीची रोख
र्कम दे ण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार : (१) व (२) वन ववभागाींतगशत रोपवनाची कामे िराववक

वेळेत आणण हीं गामात करणे बाींेील आहे . परीं तु मजूर काम करीत असलेल्या

काही दग
श
आणण खोल जींगल भागात पोस्् ऑ ॅफतीस/राषट्रीयकृत बँक/ATM
ु म
नसल्यामुळे मजूराींना दै नहीं दन खचाशसािी र्कम व प्रसींगी रे शन उपलब्े करून
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दयावे लागते. तथावप, शासन पर क्र.एफतिीएम-२०१६/ प्र.क्र.२३७/फत-२, हदनाींक
२१/१०/२०१६ अन्वये मजूराींचे वेतन सींबींधेत मजूराच्या बँक/पोस्् खात्यामध्ये

जमा करूनच अदा करण्याबाबत ननदे श हदलेले आहे त. त्यानुसार, कायशवाही
करण्यात येत आहे . सबब, मजरू ाींची कॅशलेस व्यवस्थेमळ
ु े कोणतीही गैरसोय
झालेली नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

नागपणर िामठी रोडिरील डॉ.आांबेडिर रूग्िालयाचा विमतार
(८२)

*

जशमनीच्या िादामळ
ु े प्रलांबबत असल्याबाबत

२७०९४

प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नागपूर

येथील

कामिी

रोिवरील

िॉ.आींबेिकर

रूगणालयाचा

ववस्तार

जशमनीच्या वादामुळे प्रलींत्रबत असल्याचे हदनाींक ६ डिसेंबर, २०१६ रोजी वा
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रूगणालयाचा ववस्तार करण्यासािी शासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) सींस्थेच्या जशमनीसींदभाशतील प्रकरण
न्यायप्रववषि असल्याने कायशवाही प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे .
-----------------

हहरडपाडा (ता.जव्हार, स्ज.पालघर) येथील पयचटन मथळाची झालेली दरण िमथा
(८३)

*

२७०८३

श्री.आनांद ठािणर : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हहरिपािा (ता.जव्हार, जज.पालेर) हे पयश्न स्थळ ववकशसत करण्याकरीता
रूपये

५८

लाख

ननेीची

तरतद
ू

करूनही

ननकृष् दजाशच्या बाींेकामामळ
ु े
पयश्नस्थळाची दरु वस्था झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हहरिपािा पयश्न स्थळाची दरू वस्था झाल्यामुळे तेथे येणाऱया
पयश्काींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उ्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय

आढळून आले व तदनुसार हहरिपािा पयश्न स्थळावरील ननकृष् दजाशच्या
बाींेकाम

करणाऱया

िे केदारावर

कारवाई

करून

पयश्न

करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

स्थळाची

दरू
ु स्ती

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------विदभाचतील ६४ धरिाांिर खाजगीिरिातन
ण ५०० मेगािॅट िीजेची
ननशमचती िरण्याचा जलसांपदा विभागाच्या प्रमतािाबाबत

(८४)

*

२७७२५

श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ववदभाशतील ६४ ेरणाींवर खाजगीकरणातून ५०० मेगावॅ् वीजेची ननशमशती

करण्याचा प्रस्ताव जलसींपदा ववभागाच्या ववचाराेीन असून तसा ननणशय ेेण्यात
आल्यास जलसींपदा ववभागाला आधथशक लाभ होणे अपेक्षक्षत आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणशय ेेण्यात आला आहे काय, सदर ननणशयाचे स्वरुप

काय आहे , तसेच उ्त ेरणावर वीज ननशमशती खाजगीकरणातन
ू म्हणजे नेम्या
कोणत्या यींरणाींकिून करण्यात येणार आहे त व त्यासािी कोणते ननकर्ष, अ्ी,
शती ननजश्चत करण्यात आलेल्या आहे त,

(३) असल्यास, सदर वीजचे ववतरण कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे , जलसपींदा
ववभागास फकती आधथशक लाभ होणार व त्याचा ववननयोग कशाप्रकारे करण्यात
येणार आहे ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
ववदभाशतील

२२

ेरणाींवर

(एकूण

६४.४७०

मेगावॅ्)

३८

जलववदयत
ु

प्रकल्पाव्दारे वीजननशमशती खाजगीकरणाींतगशत बाींेा वापरा, हस्ताींतरण ेोरणाींनस
ु ार
करण्याचे ववचाराेीन आहे .
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(२) २५ मेगावॅ् क्षमतेपयांतचे जलववदयुत प्रकल्प खाजगी ववकासकामाफतशत
करण्याचे ेोरण हदनाींक १५/०९/२००५ रोजी जाहहर केलेले आहे .
महत्वाचे ननकर्ष व अ्ी खालील प्रमाणे आहे त.

२.१) खाजगी ववकसकाींनी स्वत: शोेलेल्या प्रकल्पाींसािी

या ेोरणातील

प्रवतशकाींना सवेक्षण

करण्यासािी परवानगी (LOP) हदली जाते. तर शासनाने शोेलेले प्रकल्प
ववकशसत करण्यासािी ननववदा पध्दतीने हदले जातात.

२.२) प्रवतशकास जलववदयत
ु प्रकल्पाच्या उभारणीसािी परवानगीपर हदल्यानींतर

प्रवतशकाने ३ महहन्यात जलववदयत
ु प्रकल्पाचा ताींत्ररक व आधथशकता व्यवहायशता
अहवाल शासनास मान्यतेसािी पािववणे आवश्यक आहे .

जलववदयत
ु प्रकल्पाचा ताींत्ररक व आधथशक व्यवहायशता अहवालास शासन

मान्यता प्राप्त झाल्यावर १ महहन्यात प्रवशतकास दे ण्यात येते. त्यानींतर प्रवशतकाने
८ हदवसात सींबींेीत

मुख्य अशभयींता सोबत जलववदयत
प्रकल्पाचा प्रकल्प
ु

ववकास करारनामा (HPDA) स्वाक्षाींफकत करणे आवश्यक आहे .त्यानींतर प्रवतशकाने
२४ महहन्यात प्रकल्पाची उभारणी करुन कायाशजन्वत करणे आवश्यक आहे .

(३) या प्रकल्पातन
ननमाशण होणाऱया वीजेचे ववतरणासािी महाराषट्र ववदयत
ू
ु
ननयामक आयोगाच्या (MERC) च्या ेोरणानस
ु ार महाववतरण कींपनी व खाजगी
प्रवतशक याींच्यात करारनामा करण्यात येतो.

जलसींपदा ववभागास या प्रकल्पाव्दारे प्रचशलत दरानस
ु ार जशमनीचा भािेपट्टा

रुपये १००० प्रनत मेगावॅ् व पाण्याच्या स्वाशमत्व शुल्का पो्ी रुपये ०.०५ प्रनत
युनन् इतका मोबदला शमळण्याची तरतद
ू आहे .

जलसींपदा ववभागास शमळणारा मोबदला शासनाच्या महसल
ू ी खात्यामध्ये

जमा केला जातो.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमशसांग चव्हाि
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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