अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १६५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

शासिीय व महापालििाांच्या ग्णाियात सपद दां शावरीि ध ध लम त नसयाबाबत
(१)

१९९५ (२२-१२-२०१४).

श्री.हनुमांत डो स (मा लशरस) :

सन्माननीय सावदजननि

आरोय व िुुंुांब ियाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शासकीय व महापाललकाींच्या ाकाही ग् ालयात सपद शीं शावरील औषध लमळत नसल्याच
माह ऑक््ोंबर, २०१४ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सपद शीं शावरील औषध शडयुल ड्रजवर े्यात याव अशी माग ी होत आह, ह
ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनान काय कायदवाही कली वा कर्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.

आरोय सवा सींचालनालयाच्या परु वठा आशशानस
ु ार म. हाफकीन जीवऔषध ननमाद

महामींडळ, मुींबई याींचकडून शरमहा ३०,००० व्हायल्स सपदशींश लसीींचा पुरवठा आरोय सवा
सींचालनालयाच्या अधधपत्याखालील आरोय सींस्ाींना कर्यात यतो.

मुींबई महानगरपाललकच्या ग् ालयाींकरीता सवदशींशावरील औषध खरशीसाठी सन २०१४-

१६ करीता मागवव्यात आलल्या ननववशाींना प्रनतसाश प्राप्त न झाल्यामळ
सशर औषधाींची
ु

स्ाननक पातळीवर खरशी कर्याबाबत सवद ग् ालयाींना सूचना श्यात आल्या असन
ू
त्यानुसार सशर औषध स्ाननक पातळीवर खरशी कग्न ग् ाींना पुरवव्यात यत आह.

(२) औषध व सोंशयद प्रसाधन कायशा १९४० च त्याअींतगदत ननयम १९४५ मधील “शड्युल सी-

Biological and Special products” अींतगदत अशा सवग्पाच्या औषधी लसीींचा आधधपासूनच
समावश आह.

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

वव.स. १६५ (2)
आमगाव तािुक्यातीि (जज.गोंददया) दे वरी, सािेपा येथीि अनेि
लसांचन प्रिप अपुणादवस्थेत असयाबाबत

(२)

४२०१ (२३-१२-२०१४).

श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

आमगाव

तालुक्यातील

(जज.गोंदशया)

शवरी,

सालपा

सन्माननीय जिसांधारण मांरी
य्ील

अनक

लसींचन

प्रकल्प

अपू ादवस्त आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, व्याे प्रकल्प शवरी कालव्याींचा योय शग्
ु सती नसल्यान शतकऱयाींपयंत पा ी
पोहचत नाही, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, अनक प्रकल्प नाशग्
ु सत असल्यान शतकऱयाींना शतीसाठी पा ी उपलब्ध होत
नसल्यान शतकऱयाींमध्य असींतोषाची भावना ननमाद

झाली आह, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कग्न को ती कायदवाही कली वा कर्यात यत
आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय.
(२) व (३) नाही.

बाे प्रकल्पाच्या कालव ववतर

प्र ालीदवार खरीप व उन्हाळी हीं गामात लाभधारकाींच्या

माग ीनुसार पा ी शतकऱयाींपयंत पोहचत आह. तसच आमगाव, शवरी व सालकसा तालुक्यात
पु द झालल १० प्रकल्प आहत. या प्रकल्पाींदवार शरवषी सुरळीत लसींचन कर्यात यत आह.
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतीि अांधेरी पूवेिडीि एमआयडीसी पररसरातीि िामगार हॉस्पीुंिमये आवश्यि
सोयीसुववधा आणण ध धोपचार ग्णाना लम त नसयाबाबत

(३)

५७२५ (०८-०४-२०१५).

श्री.िािीदास िो ां बिर (वडा ा), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

प्रा.व ाद गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतो
श्री.नसीम खान (चाांददविी) :

ुंारफे (ि मनुरी), श्री.अब्दि
सत्तार (लसिोड),
ु

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील अींधरी पूवक
े डील ामआयडीसी पररसरातील कामगार हॉसपी्लमध्य आवश्यक
सोयीसुववधा आण

योय औषधोपचारही सवदसामान्य ग् ाींना लमळत नसल्याच माह जानवारी,

२०१५ च्या शरम्यान ननशशदनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी कर्यात आली आह काय,
(३) असल्यास, उक्त कामगार ग् ालयाची शरु वस्ा सुधार्यासाठी को ती उपाययोजना
कर्यात आली आह वा यत आह,

(४) अदयाप याबाबत उपाययोजना कर्यात आली नसल्यास ववलींबाची कार

काय आहत ?

वव.स. १६५ (3)
डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
राकाींवव महामींडळ आशशद ग् ालय अींधरी ह ग् ालय फक्त अधधकृत राकावव

महामींडळ काडदधारक व त्याींच अवलींबबत याींच्याकररता आह. त्ावप राकावव महामींडळ
काडदधारक नसलल्याींना आपत्कालीन जस्तीत ग् ालयात आ ल्यास त्याींना सुध्शा ववनामुल्य
प्रा्लमक उपचार शऊन त्या जस्तीत स्ैयत
द ा आ ल्यानींतर व समुप्रशशनानींतर त्याींना इतर
महानगरपाललका अ्वा सामान्य ग् ालयात पुढील उपचाराकररता पाठवव्यात यत.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) व (४) राकावव महामींडळ आशशद ग् ालय अींधरी ह ग् ालय केंद्र शासनाच्या श्रम व
रोजगार मींत्रालय याींच्या अधधपत्याखालील राकावव महामींडळ नवी दशल्ली याींच्या अखत्याररत
असून सशर ग् ालयाच्या सवद कामकाजावर राकावव महामींडळ नवी दशल्ली याींच ननयींत्र
आह. ही बाब केंद्र शासनाच्या अखत्याररत आह.

___________
वाडा (जज.पािघर) तािुक्यात िुुंूांब ननयोजन शस्रकचयेच्या िामात दि
द लायाबाबत
ु ष झ
(४)

६९३५ (०७-०८-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोिी), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र

आव्हाड (मुांरा ा ि वा), प्रा.व ाद गायिवाड (धारावी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम),
श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसिोड), श्री.अलमन पुंे ि (मांब
ु ादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वाढती लोकसींख्या रोख्यासाठी शासन ववववध योजना राबववत असताींना व त्यावर
कोट्यवधी ग्पय खचद करीत असताींना वाडा तालुक्यात ६८४ कु्ूींब ननयोजन शसत्रक्रिययच उ्ीष्
असताींना कवळ ११६ शसत्रक्रियया कर्यात आल्या असल्याची बाब ११ जानवारी वा त्या
शरम्यान ननशशदनास आली आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, उ्ीष् गाठ्याच्यादृष्ष्ीन उवदररत शसत्रक्रियया पू द कर्याबाबत शासन
सतरावग्न काय उपाययोजना कर्यात आली आह वा यत आह व त्यानुसार क्रिकती कालावधीत
उद्ष् पार पाड

अपक्षित आह,

(३) अदयाप को तीच उपाययोजना कर्यात आली नसल्यास, त्याची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
सन २०१४-१५ मध्य वाडा तालुक्यात ाकू

कु्ुींब ननयोजन शसत्रक्रिययच वावषदक उद्ष्

८५५ इतक होत. त्यापैकी माह जानवारी २०१५ पयंत ७१३ कु्ुींब ननयोजन शसत्रक्रियया
कर्याच्या अपक्षित उद्ष्ाींपैकी ४८३ (६८ ्क्क) इतक्या शसत्रयीया कर्यात आल्या आहत.
माचद २०१५ अखर ३७६(७९ ्क्क) इतक्या कु्ुींब ननयोजन शसत्रक्रियया कर्यात आल्या आहत.

(२) कु्ुींब ननयोजन शसत्रयीयच ववदहत उद्ष् १ ावप्रल त ३१ माचद या आध्दक वषादच्या
कालावधीत पू द कर

अपिीत आह. सशर कालावधीत ववदहत उद्ष् गाठ्याकरीता वाडा

तालुक्यात पुढील उपाययोजना कर्यात आल्या आहत :-

वव.स. १६५ (4)
१.

कु्ुींब ननयोजन शसत्रक्रिययच उद्ष् तालुक्यातील सवद ४ प्रा्लमक आरोय केंद्राना
त्याींच्या लोकसींख्यनुसार ववभागून श्यात आल. तसच उद्ष् पत
द साठी आरोय
ू त
कमदचाऱयाींच्या पींधरवडा व मालसक आढावा बैठक प्रा्लमक आरोय केंद्रसतरावर
े्यात आल्या आहत.

२.

वैदयकीय अधधकारी याींच्या तालक
द च
ु ा व जजल्हासतरावर बैठका ेऊन उद्ष् पूतत
ननयोजन कर्यात आल. यामध्य शसत्रक्रियया लशबबराचा कृती आराखडा तयार कर ,

३.
४.

प्रलशक्षित सजदनची ननयुक्ती कर

अशा बाबीींचा समावश होतो.

लाभा्ींना शसत्रक्रियया कग्न े

ननींबवली आरोय प्क य्ील शसत्रक्रियया गह
ु सती कग्न त सुग् कर्यात आल.
ृ शग्
तालुक्यात

२

खाजगी

ग् ालयाींच

कर्यात आलल आह.
५.

सोईच व्हाव म्ह न
ू प्रा्लमक आरोय केंद्रासह
कु्ुींब

कल्या

शसत्रक्रिययाींकरीता

नामाींकन

लाभा्ी, प्रवतदक व सजदन याींना शय मोबशला श्याची व्यवस्ा प्रा्लमक आरोय
केंद्र सतरावर कर्यात आली.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
लसांधद
ु ग
ु द जजहयातीि दोडामागद ग्रामीण ग्णाियातीि गैरसोयीबाबत
(५)

८०२१ (०८-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडा ) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय

आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लसींधुशग
ु द जजल्हयातील शोडामागद ्ामी

ग् ालयात अप-ु या डॉक््राींमुळ यादठका ी

उपचारासाठी य ा-या ग् ाींना अनक गैरसोयीींना तोंड शयाव लागत असल्याच नुकतच माह
जानवारी, २०१५ मध्य वा त्या सम
ु ारास ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, ाक डॉक््र ग् ालयात कायदरत असल्यामळ
ु ग् ाींना त्रास सहन करावा लागत
असून डॉक््राींवरही ता

पडत आह, ह खर आह काय,

(३) तसच वॉडदमधील साफसफाईकड शल
द होत असल्यान वॉडदमध्य ववधचत्र वास यऊन शग
द ी
ु ि
ु ध
पसरल्यान ग् ाींना त्याींचा त्रास होत आह, ह खर आह काय,

(४) असल्यास, उक्त ग् ालयाींची शासनान पाह ी कली आह काय, त्यात काय आढळून
आल,

(५) तदनुसार, पुढ को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,
(६) नसल्यास, त्याची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) ह अींशत: खर आह.
्ामी

ग् ालय शोडामागद य् मींजरू आकृतीबींधानस
ु ार वैदयकीय अधीिकाींच व पश

मींजूर आह. सशर पश ररक्त आह. वैदयकीय अधधकाऱयाींची ३ पश मींजुर असून २ पश भरलली
व १ पश ररक्त आह.

(२) ह अींशत: खर आह.

वव.स. १६५ (5)
्ामी

ग् ालय, शोडामागद य् वैदयकीय अधधकात्याींची २ पश भरलली असल्यामळ
ु

त्याींचवर ग् ालयीन व प्रशासकीय कामाचा ता

यतो ही वसतुजस्ती आह, राषरीय

बालसवास् कायदयमातील बी.ा.ाम.ास. अहदताधारक वैदयकीय अधधकारी याींना मशतीला े तल
जात.
(३) ह खर नाही.
जजल्हा शल्य धचक्रिकत्सकाींकडून ्ामी

त्यावळी

असवच्छता

वळापत्रकाप्रमा

असल्याच

ग् ालयाींची तपास ी ननयलमत कर्यात यत.

आढळल

नाही.

ग् ालयीन

सवच्छतच

कामकाज

कल जात.

(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातीि ग्णाियाांत आयव्हीएफ सेंुंर सुग् िरण्याबाबत
(६)

८२०६

(लशग्र) :

(०७-०४-२०१५).

श्री.गोवधदन

शमाद

(अिोिा

पजश्चम),

श्री.बाबुराव

पाचणे

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) बशलत्या जीवनशैलीमळ
बींध्यत्वाच प्रमा
ु
फसव ूक

मोठया

प्रमा ात

होत

असल्यान

वाढत असल्यान गाव-खडयातील लोकाींची
ही

फसव ूक

्ाींबवव्यासाठी

ग् ालयाींत

आयव्हीाफ सें्रची आवश्यकता असल्याच मत तज्ज्ाींनी व्यक्त कल्याच ननशशदनास आल
आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, राज्जयातील ग् ालयाींत आयव्हीाफ सें्र सग्
ु कर्याबाबत शासनाची भलू मका
काय आह,

(३) असल्यास, क्रिकती कालावधीत ह सें्र सवद ग् ालयाींत सुग् कर्यात य ार आह
(४) नसल्यास, त्याची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाांदेड जजहयातीि किनवुं व दहमायतनगर तािुक्याांना मद
ृ सांधारण
िामाांिरीता अनतररक्त ननधी ववतरीत िरण्यात आयाबाबत

(७)

१०४५२ (०७-०४-२०१५).

श्री.नरहरी णलरवा

(ददांडोरी) :

सन्माननीय जिसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींशड जजल्हयातील क्रिकनव् व दहमायतनगर तालुक्याींना सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या
आध्दक

वषादत २७०२

या उपलशषादखाली आदशवासी ववभागातन
मश
ू
ृ सींधार

कामाींकरीता

अनतररक्त ननधी ववतरीत कर्यात आल्याच ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,

वव.स. १६५ (6)
(२) असल्यास, वरील अनतररक्त ननधीची आवश्यकता होती का तसच सशर ननधीत अपहार
झाल्यान सींबध
ीं ीत अधधकारी ननलींबबत कर्यात आल आहत काय,
(३) त्यानस
ु ार आत्तापयंत को ती कायदवाही कली आह ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) ह खर नाही.
त्ावप आदशवासी ववभागातन
ू मश
ृ सींधार

कामाींकररता अनतररक्त ननधी हा २७०२ या

लखालशषादखाली ववतररत कर्यात आला नसून तो लखालशषद ४४०२-१०१२ द्ासपी व ४४०२१२०१ ओ्ीासपी अींतगदत नाींशड जजल््यातील क्रिकनव् व दहमायतनगर तालक्
ु याींना ववतररत
कर्यात आलला आह.

(२) सींचालक मश
ृ सींधार

व पा लो् ित्र व्यवस्ापन, पु

याींनी अनतररक्त ननधीची माग ी

कली होती. स्ाननक तयारीच्या अनुषींगान क्रिकनव् व दहमायतनगर तालुक्यातील सन २०१२१३ मधील मश
ृ सींधार
पु

कामाच अधधिक कृषी अधधकारी (शिता प्क), कृषी आयक्
ु तालय,

याींनी चौकशी कली आह. प्रा्लमक चौकशीअींती शोषी आढळलल्या अधधकारी/कमदचारी

याींचवर प्रशायक्रिकय कायदवाही प्रसताववत असन
ू ववभागीय कृषी सहसींचालक, लातूर याींनी कृषी
पयदविक श्री. जव्ह.ास.राठोड याींना शासन सवतून ननलींबबत कल आह.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ज गाांव जज्यातीि अनेर नदीवरीि वैजापूर, सगासेन,
उमुंी, िजादणे व मेिाणे पाुंबांधारे बाबत

(८)

११७६५ (०८-०४-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय जिसांधारण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाींव जजल््यातील अनर नशीवर वैजापूर, सगासन, उम्ी, कजाद , मला

इ. पा्बींधार

ब-याच वषादपासन
ू मींजूर आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सशर बींधाऱयामध्य काही अींशी वन जलमनी जासत असल्यान अींशाजपत्रात
ननव्वळ वतदमान मुल्याींचा समावश कल्यास सशर बींधार मापशीं डात बसत नाही म्ह न
ू ननववशा
र् कल्या आहत, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, सशर बींधार ह पू प
द

आदशवासी भागात यत असल्यामुळ या भागातील

आदशवासी बाींधकाींमध्य असींतोष आह, ह खर आह काय,

(४) असल्यास, यावर सींबधधत सवद ववभागाींची बैठक ेऊन या बींधा-याबाबत तात्काळ नन य
द
े बाबत शासनाच्या ववचाराधीन आह काय,
(५) असल्यास, या सींशभादत कव्हा नन य
द े्यात य ार आह ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) व (२) होय, त्यापैकी कजाद

व मला

उपसा लसींचन

व शव्हारी को.प.बींधारा या योजना पू द झालल्या आहत. ज्जया योजनाींमध्य वनजलमनीचा
समावश आह. त्या योजनाींच्या ननववशा र् झालल्या आहत.

वव.स. १६५ (7)
(३) होय, अींशत: खर आह.
(४) व (५) सशर योजनाींना प्रशासकीय मान्यता श्यापुवी या योजनाींच नक्त मालमत्ता
मल्
ु यासाठीच प्रसताव मा. मख्
ु य अलभयींता, पु याींच पत्रानस
ु ार साशर कर्यात आलल आहत.
___________
साांगिी जजहयामये वैद्यिीय अधधिा-याांच्या जागा ररक्त असयाबाबत
(९)

१५२४९ (१४-०५-२०१५).

श्री.अननि बाबर (खानापूर), श्री.लशवाजीराव नाईि (लशरा ा) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) साींगली जजल्हयामध्य वैदयकीय अधधका-याींच्या जागा ररक्त आहत, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, या जागा ररक्त असल्यामळ
ु ाका वैदयकीय अधधकाऱयाींस ३-३ शवाखान्याचा
अनतररक्त प्रभार श्यात यतो, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, ाका वैदयकीय अधधका-याला अनतररक्त प्रभार दशल्यान लोकाींच हाल होत आह,
ह खर आह काय,
(४) असल्यास, वैदयकीय अधधका-याच्या ररक्त जागा भर कररता शासनान को ती कायदवाही
कलली आह वा कर्यात यत आह,
(५) नसल्यास, याबाबत हो ा-या ववलींबाची कार

काय आहत व याबाबतची सदय:जस्ती काय

आह ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) ह अींशत: खर आह.
साींगली जजल््यातील आरोय सींस्ामध्य महाराषर वैदयकीय व आरोय सवा ग्-अ
(वररषठ) सींवगादची २५ पश मींजूर असून त्यापैकी १४ पश भरलली व ११ पश ररक्त आहत.

तसच, वैदयकीय अधधकारी ग्-अ सींवगादचर १७१ पश मींजूर असन
ू सशर पशाींवर १३२ स्ायी
१० बींधपत्रीत १२ अस्ायी वैदकीय अधधकारी कायदरत आहत व १७ पश ररक्त आहत.
(२) व (३) ह अींशत: खर आह.
ज्जया प्रा्लमक आरोय केंद्रात वैदयकीय अधधकाऱयाींची पश ररक्त आहत अशा ररक्त

पशाींचा अनतररक्त कायदभार नजीकच्या प्रा्लमक आरोय केंद्रातील वैदयकीय सवा उपलब्ध
कग्न श्यात यत. त्ावप, ाका वैदयकीय अधधकाऱयाींकड ाकापिा जासत प्रा्लमक आरोय
केंद्राींचा अनतररक्त कायदभार श्यात यत नाही.
(४) महाराषर वैदयकीय व आरोय सवा ग्-अ (वररषठ) सींवगादची ररक्त पश पशोन्नतीन
भर्याबाबतची प्रक्रियया सुग् आह. तसच महाराषर वैदयकीय व आरोय सवा ब् - अ
सींवगादतील वैदयक्रिकय अधधकाऱयाींची ररक्त पश भर्यासाठी जादहरात प्रलसध्श कर्यात होती.

सशर जादहरातीनुसार प्राप्त उमशवाराींमधून २३७ जादहरातीनुसार प्राप्त उमशवाराींमधून २३७
ववशष् व ४६६ ाम.बी.बी.ास.वैदयकीय अधधकाऱयाींना ननयक्
ु त्या श्यात आल्या आहत. ग्-क
व ग्-ड सींवगादची ररक्त पश भर्याबाबत जजल्हा सतरावर कायदवाही सुग् आह.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १६५ (8)
गभदलिांग ननदान व परररष झण प्रनतबांधि िायद्याअांतगदत सोनोग्राफी
सेंुंरमधीि डॉक्ुंराांना रास ददिा जात असयाबाबत
(१०)

१६५३७ (१४-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोिापूर शहर मय), श्रीमती अलमता

चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी), प्रा.व ाद गायिवाड
(धारावी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), डॉ.सांतो
(धु े ग्रामीण) :

खुलासा करतील काय :(१)

बकायशा

ुंारफे (ि मनुरी), श्री.िुणाि पाुंीि

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा

गभदललींग

ननशान

रोख्यासाठी

गभदललींग

ननशान

व

परररि

प्रनतबींधक

कायदयाअींतगदत प्रत्यक सोनो्ाफी सें्रसाठी कडक ननयम व अ्ी लागू कल्या आहत प

या

ननयमाींचा आधार ेत सोनो्ाफी सें्रमधील डॉक््राींना खूप त्रास दशला जात असल्याचा आरोप
इींडडयन सोनोलॉजजस् ॲ्ड गायनॅकॉलॉजजस् असोलसाशनन कली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, मुींबईतील सोनॉलॉजजस् व गायनॅकॉलॉजजस् याींनी या ववग्ध्श दशनाींक १५
ावप्रल, २०१५ रोजी आझाश मैशानावर जादहर सभा े्यात आली होती, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सोनॉलॉजजस् व गायनॅकॉलॉजजस् असोलसाशनन कलल्या उक्त माग ीबाबत
राज्जयशासनान आपली भलू मका सपष् करून याबाबत को ती कायदवाही कली वा कर्यात यत
आह,

(४) असल्यास, कलल्या कायदवाहीचा तपशील काय,
(५) अदयाप उक्त प्रश्नाबाबत राज्जय शासनान को तीच कायदवाही कली नसल्यास ववलींबाची
कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) होय.
(३) व (४) सवद समुधचत प्राधधकारी याींनी सवद दठका ी कायदयाची योय अींमलबजाव ी

हो्यासाठी सोनो्ाफी केंद्र धारक व समधु चत प्राधधकारी याींना काय कराव व काय कग्न नय
याबाबत कळववल आह. जजल्हा शल्य धचक्रिकत्सक व ननवासी वैदयकीय अधधकारी याींच्या
बैठकीत

आण

जव्हडीओ

कॉन्फरन्सदवार

सोनो्ाफी

व

वैदयकीय

गभदपात

कें द्राींच्या

तपास ीवळी केंद्र धारकाींना नाहक त्रास न श्याबाबत सूचना दशल्या आहत.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सुरक्षष झत मातत्ृ वासा र राज्य शासनाच्या ववववध योजना असूनही बा ां तपणात
दरव ी १४०० माताांचा मत्ृ यू होत असयाबाबत

(११)

डॉ.सांतो

१६८५४ (१४-०८-२०१५).
ुंारफे (ि मनरु ी) :

अॅड.यशोमती

ािूर (नतवसा), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १६५ (9)
(१) सुरक्षित मातत्ृ वासाठी राज्जय शासनाच्या ववववध योजना आहत, तसच राषरीय ्ामी

आरोय अलभयान सुग् आह परीं तु राज्जयातील शग
द
भाग, ताींड, आदशवासी पाड तसच
ु म
झोपडपट्यामध्य शळ वळ ाच साधन नसल्यान ेरी हो ा-या प्रसत
ू ीच प्रमा

१२ ्क्क आह.

यालशवाय बाळीं तप ात शरवषी १४०० माताींचा मत्ृ यू होत असल्याच आरोय ववभागाच
आकडवारी साींगत आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, ेरीच हो ारी प्रसत
ू ी तसच प्रसूती शरम्यान हो ार माता मत्ृ यू ्ाळ्यासींशभादत
शासनान को ती उपाययोजना कली आह वा कर्यात यत आह,

(३) अदयाप उपाययोजना कली नसल्यास, हो ा-या ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) होय.
राज्जयामध्य सन २०१४-१५ या वषादमध्य ेरी प्रसुती हो्याच प्रमा

मत्ृ यच
ू ी सींख्या १४४६ इतकी आह.
(२) ेरी हो ाऱया प्रसुतीच प्रमा

२ ्क्क तसच माता

कमी कर्यासाठी शासनामाफदत जननी सुरिा योजना,

जननी लशशु सुरिा योजना ह कायदयम राबववल जातात.

जननी सुरिा योजन अींतगदत अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती व शाररद्र्य रषखालील

प्रवगादतील गभदवती लाभा्ींना शासकीय अ्वा शासन मानाींकीत सींख्यत प्रसुती अ्वा
लसझररयन शसत्रक्रियया झाल्यास आध्दक लाभ श्यात यतो. तस च जननी लशशु सरु िा

कायदयमाींतगदत गरोशर मातस नतच्या ननवास स्ानापासन
ू त शासकीय आरोय सींस्पयंत यजा कर्याकरीता मोफत शासकीय वाहन उपलब्ध कग्न दशल जात. शासकीय आरोय सींस्त
प्रसूतीनींतर साधार

प्रसुती झालल्या मातस ३ दशवस व लसझररयन प्रसुती झालल्या मातस ७

दशवस मोफत आहार दशली जातो. मोफत प्रसत
ु ी व लसझररयन सक्शन, मोफत आहार, मोफत
प्रयोगशाळा तपास्या आण

मोफत ओषधोपचार व गरजनुसार रक्तपुरवठा पुरववला जातो.

तसच प्रसुती शरम्यान हो ाऱया माता मत्ृ यच
ू प्रमा

नोंश ी,

लोहयुक्त

गोळ्या

वा्प,

माताींना

धनुवादत

कमी कर्यासाठी गरोशर माता

प्रतीबींधक

लसीकर ,

जोखमीच्या

अवस्बाबत तपास ी व समुशपशशन, त्ाींकडून तपास ी, तीव्र रक्तियासाठी लशरतून

इींजक्शन आयनद सक
ु रोज, नवसींजीवनी योजनेंतगदत आदशवासी जजल््यात मातत्ृ व अनश
ु ान
योजनेंतगदत आध्दक लाभ दशला जातो.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्य िामगार ववमा योजनेच्या ग्णाियात जेष्ट्

डॉक्ुंराांना सेवेत िायम िरताना मू

वेतनावर िाम िरण्याचे आदे श आरोय ववभागाने ददयाबाबत.
(१२)

१६८८७ (१४-०८-२०१५).

श्री.िािीदास िो ां बिर (वडा ा), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम),
प्रा.व ाद गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाि पाुंीि (धु े
(इगतपरू ी), डॉ.सांतो

ुंारफे (ि मनरु ी) :

ग्रामीण), श्रीमती ननमदिा गाववत

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब

ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. १६५ (10)
(१) राज्जय कामगार ववमा योजनच्या ग् ालयात गली १५ त २० वषे काम कर ा-या हीं गामी
जषठ डॉक््राींना सवत कायम करताना मूळ वतनावर काम सग्
ु कर्याच आशश आरोय
ववभागान माह ावप्रल, २०१५ शरम्यान काढल असल्याच ननशशदनास आल आह, ह खर आह
काय,
(२) असल्यास, या डॉक््राींन सवा जषठता वतन, सवाननवत्ृ ती लाभ, रजा तसच पशोन्नती
श्याबाबत शासनान काय कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) व (२) होय, समावशनाच आशश ननेाल्याच्या
दशनाींकापासन
ू ननयलमत सवच लाभ सींबींधधताींना लागू होतील.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धमादबाद (ता.जज.नाांदेड) येथीि शासिीय ग्रामीण ग्णाियातीि यांरसामुग्रीचा
अभावासह अनुभवी डॉक्ुंर नसयाने ग्णाांची होत असिेिी गैरसोय

(१३)

१६९३० (१४-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे वे) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धमादबाश (ता.जज.नाींशड) य्ील शासकीय ्ामी

ग् ालयातील यींत्रसामु्ीचा अभाव,

अनुभव डॉक््र नसल्यान ग् ाींची गैरसोय होत असल्याच माह म, २०१५ मध्य वा
त्याशरम्यान ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, वररल ्ामी

ग् ालयाची इमारती ही शहा वषादपूवी वनववभागाच्या जागत

बाींध्यात आली असन
ू या ्ामी

ग् ालयात सोयी सवु वधा कमतरता तसच कमी अनभ
ु वी

डॉक््राींमध्य डॉक््राींमळ
ग् ाींची गैरसोय होत आह ह पाहता शासन त्वरीत आवश्यक
ु
कायदवाही कर ार वा करीत आह काय,

(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) धमादबाश, जज. नाींशड य् ३० खा्ाच्या ग् ालयाकरीता
आवश्यक असलली यींत्र सामु्ी उपलब्ध आह. य्ील वैदयकीय अधधिकाच १ मींजूर पश
भरलल असून वैदयकीय अधधकारी, ग्-अ च्या ३ मींजूर पशाींपैकी दश. १.०५.२०१५ रोजी ररक्त

झालल पश दश. २१.०५.२०१५ रोजी भर्यात आल आह. त्यामळ
ु ग् ाींची को तीही गैरसोय
झाल्याच दशसन
ू यत नाही.
(२) सशर ्ामी

ग् ालयाची इमारत वन खात्याच्या राखीव ०.००९७ आर जागत बाींध्यात

आलली आह. त्ावप या ग् ालयात सोयी सुववधची कमतरता क्रिकींवा अनुभवी डॉक््राींअभावी
ग् ाींची गैरसोय झाल्याच दशसून यत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १६५ (11)
वैद्यिीय तांरज्ञानामु े अवयव दान िरणायायाांची सांख्या वाढववण्याबाबत
(१४)

१७०२९ (१४-०८-२०१५).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैदयकीय तींत्र्ानामळ
ु अवयवशानातन
ू नवीन आयषु य श्याची क्रिकमया डॉक््राींनी साधली

असली तरी अवयवशानाबाबत समाजात पुरशी जनजागत
ु , गैरसमजुतीमुळ अवयव
ृ ी नसल्यामळ
प्रत्यारोप ाचा वग फारसा वाढलला नाही, ह खर आह काय,

(२) यावषी मुींबईत १९ ज ाींनी शहशान कल असून, त्यामुळ ३२ मुत्रवपींड रोप , १६ यकृत
प्रत्यारोप

शसत्रक्रियया कल्यागल्या परीं तु दयशयशान कर ार शात न लमळाल्यामुळ अनक

लोकाींना मत्ृ यू प्राप्त झाला, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, अवयव शानाची चळवळ तज कग्न, लोकाींमध्य जनजागत
ृ ी कग्न अवयवशान

कर ा-याींची सींख्या वाढवव्याच्या दृष्ष्ीन शासनान को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात
यत आह वा कर्यात यत आह ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) अींशत: खर आह.
(२) नाही.
(३) राज्जयामध्य लाईव्ह अवयव प्रत्यारोप ापिा कॅडव्हर अवयव प्रत्यारोप ाच प्रमा
असल्यान त्यामध्य वाढ व्हावी म्ह ुन शासनान दश. १३ सप््ें बर, २०१२ रोजी ाकु
शासन नन य
द ननगदलमत कल असन
ु त्यानस
ु ार पढ
ु ीलप्रमा

कमी
४(चार)

उपाययोजना कर्यात आल्या

आहत.

१) मसतीषक सतींभ मत्ृ यू ेोवषक कर

व प्रमाण त कर

ह सवद नोंश ीकृत ग् ालयाींना

व राज्जयातील इतर नॉन रान्सप्लाीं् ऑगदन रररायव्हल सें्र ग् ालयाींनी ही बींधकारक
कर्यात आलल आह.
२) मसतीषक मत्ृ यू ेोवषत कर्याबाबतची कायदपध्शती ननजश्चत कर्यात आली असन
ु

त्यानुसार सवद ग् ालयाींनी कायदवाही कर

बींधनकारक आह.

३) राज्जयातील शसत्राक्रियया गह
ृ व अनतशिता ववभागाची सुववधा असलल्या सवद ग् ालयाींना

नॉन रान्सप्लाीं् ऑगनद रररायव्हल सें्र म्ह ुन नोंश ी कर
४) नोंश ीकृत प्रत्यारोप

केंद्राकडून प्रत्यारोप

आवश्यक कर्यात आल आह.

कायदयमात पारशशदकता अस

व त्याच

उत्तरशानयत्व ननजश्चत कर्यात आल असून याबाबतच्या सूचना श्यात आल्या आहत.

५) कु. जुही पवार या ववदया्ीनीस महाराषर शासनातफे अवयवशान जनजागत
ृ ीसाठी ब्रँड

ॲबसडर म्ह ुन ेोवषत कल आह.

तसच उपसींचालक आरोय सवा, राज्जय आरोय मादहती व लशि

कायादलय, पु

व सवद

ववभागीय प्रत्यारोप

समन्वय केंद्र याींच्यामाफदत प्ना्य, बॅनसद, पोस्सद, जादहराती, श

रडडओ जजींगल्स आण

चचादसत्राींच आयोजन कग्न अवयवशानासींशभादत समाजास जनजागत
ृ ी

कर्यात यत.

___________

वव.स. १६५ (12)
भोसे (ता.मांग वेढा, जज.सोिापूर) येथीि प्राथलमि आरोय िेंद्रात, थांडी
तापाच्या पेशांुंिा िुत्र्याच्या िसीचे इांजेक्शन दे ण्यात आयाबाबत

(१५)

१७०३८ (१७-०८-२०१५).

श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी) :

श्री.सुननि िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोस (ता.मींगळवढा, जज.सोलापूर) य्ील प्रा्लमक आरोय केंद्रात, आरोय सववकन ्ींडी

ताप आलल्या ग् ाला दशनाींक ६ म, २०१५ रोजी कुत्र्याच्या लसीच इींजक्शन श्यात आल्याची
बाब ननशशदनास आली, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी शासनान चौकशी कली आह काय,
(३) असल्यास, ग् ास इींजक्शन श्याची जबाबशारी को ाची आह,
(४) याप्रकर ी वैदयकीय अधधकाऱयाींनी योय ती शिता ेतली नाही, ह खर आह काय,
(५) असल्यास, या प्रकर ी सींबींधधताींवर को ती कारवाई कली आह वा कर्यात यत आह ?
डॉ. दीपि सावांत (१४-०३-२०१६) :(१) ह खर आह.
(२) सशर प्रकर ी डॉ.ा.पी. पा्ील, जजल्हा माता बाल सींगोपन अधधकारी, सोलापरू याींनी
दशनाींक ७/५/२०१५ रोजी सकाळी ११.३० वाजता प्रा्लमक आरोय केंद्र, भोस य् जाऊन
चौकशी कली आह.
(३) ग् ाल इींजक्शन श्याची जबाबशारी कायदरत अस ाऱया आरोय सववकची असत.
(४) ह खर नाही.
(५) श्रीमती, वाय, क.लशींश, आरोय सववका याींना सशर प्रकर ात हलगजीप ा कल्याबाबत ाक
वावषदक वतनवाढ पुढील वतनवाढीवर परर ाम न करता तात्पुरती सवग्पात रोख्याची शासती
कली आह.

___________
श्रीगोंदा, (ता.जज.अहमदनगर) येथीि ग्रामीण ग्णाियात ध धाांचा व इतर
सोयी सुववधाांचा अभाव असयाबाबत

(१६)
डॉ.सांतो

१७३६९ (१४-०८-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब िाांब े (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी),

ुंारफे (ि मनुरी), श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.अवधूत तुंिरे (श्रीवधदन), श्री.रमेश

िदम (मोहो ), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा ि वा), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :
सन्माननीय
सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) श्रीगोंशा, (ता.जज.अहमशनगर) य्ील ्ामी

ग् ालयात गल्या तीन मदहन्यापासून

औषधाींचा तु्वडा जा वत असून इींजक्शनसाठी लाग ारी सुई, सलाईन बा्ल्या ि क्रिकर
असन
ू ही ि क्रिकर

यींत्र

तींत्र्ाची मात्र नम क
ू न कर , वैदयकीय अधधकारी व कमदचारी याींची

वारीं वार जा व ारी अनुपजस्ती इत्यादश गींभीर बाबी ननशशदनास आल्या आहत, ह खर आह
काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनामाफदत चौकशी कली आह काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आल व तशनुसार जजल््यातील नागररकाींना आरोय सवा पुरश्या प्रमा ात
लमळावी म्ह न
ू शासनान को ती कायदवाही कली वा कर्यात यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१०-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
्ामी

ग् ालय, श्रीगोंशा, जज.अहमशनगर य् औषधी व सादहत्य सामु्ी पुरशा

प्रमा ात उपलब्ध आहत.
्ामी

ग् ालय , श्रीगोंशा, जज.अहमशनगर य्ील मींजूर २७ पशाींपैकी २० पश भरलली

आहत. सशर ग् ालयातील ि-क्रिकर
ग् ालयातील

ि-क्रिकर

तींत्र्

तींत्र् ह पश ररक्त असल तरी जवळच्या ्ामी

याींना

प्रनतननयुक्ती

शवन
ू

्ामी

ग् ालय,

श्रीगोंशा,

जज.अहमशनगर य्ील ग् ाींना सवा उपलब्ध कग्न श्यात आलल्या आहत.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वैजापूर (जज.धरां गाबाद) तािुक्यातीि रोुंे गाव लशवारात सुग् असिेया जियुक्त लशवार
अलभयाांनाांतगदत ननयम डाविन
ू लसमेंुं बांधा-याची िामे पण
ू द िरण्यात आयाबाबत

(१७)

१८०८२ (१४-०८-२०१५).

श्री.अति
ु सावे (धरां गाबाद पव
ू )द श्री.रणजजत िाांब े , प्रा.ववरें द्र

जगताप, श्री.अब्दि
ु सत्तार, ॲड यशोमती
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ािूर:

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पुढील

(१) वैजापूर (जज.औरीं गाबाश) तालक्
ु यातील रो्गाव लशवारात सुग् असलल्या जलयुक्त लशवार
अलभयानाींतगदत नारीं गी नशीवर जलसींधार
कामात जलसींधार

ववभागामाफदत बाींध्यात य ाऱया लसमें् बींधाऱयाींच्या

ववभागान अींशाजपत्रकाच ननयम डावलून लसमें् बींधा-याची काम पू द

कर्यात यत आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या नतन्ही बींधाऱयाींच्या कामासाठी ४५ लाख ग्पयाींचा ननधी लेुलसींचन
(जलसींधार ) ववभागास प्राप्त झाला आह, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शोषी अस ाऱया अलभयींता व कमदचारी याींचवर काय कारवाई
कर्यात आली आह वा यत आह ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) होय, ह खर आह.

रो्गाव य्ील ाकू

३ लसमें् बींधाऱयाींना प्रशासकीय मान्यता श्यात आली असन
ू

त्यासाठी ग्. ४५ लि ननधी ववतररत कर्यात आला आह. उपरोक्त नमश
ू बींधाऱयाची काम
प्रगनतप्ावर आहत.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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जियुक्त लशवार अलभयाांनाच्या िामाांबाबत
(१८)

१९२५१ (१७-०८-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (लशग्र) :

सन्माननीय जिसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनामाफदत राबववत असलल्या जलयुक्त लशवार अलभयानाच्या कामाचा प्रगती अहवाल
वळत शाखल न कल्यामळ
राज्जयाच्या मश
ु
ृ सींधार

ववभागाच्या सींचालकानी ववभागीय कृषी

सहसींचालक पु , नालशक, ठा , कोल्हापूर, औरीं गाबाश, अमरावती, नागपूर याींना दशनाींक १६
म, २०१५ रोजी कार

शाखवा नो्ीस बजावली, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, जलयुक्त लशवार अलभयाींनाच्या कामाचा पाठपुराव्या नींतरही मादहती साशर न
कल्यान नो्ीस बजाव्यात आल्या, ह खर आह काय,

(३) असल्यास, नो्ीस दशल्यानींतर ७ दशवसाींच्या आत खल
ु ासा साशर कर

आवश्यक असताना

तो सींबींधधत ववभागीय कृषी सहसींचालनकाींनी साशर कला नाही, ह खर आह काय,
(४) असल्यास, शासनसतरावग्न कलली कायदवाही वा शासनाची प्रनतक्रियया ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१), (२) व (३) होय, ह खर आह.

(४) आयक्
ु त (कृवष) याींच सवािरीन सींबींधीतास सक्त सच
ू ना श्यात आल्या आहत.
___________

राज्यात पाणी-ुंां चाईवर मात िरण्यासा र जियुक्त लशवार अलभयान राबववण्याबाबत
(१९)

२२४०२ (१४-०८-२०१५).

(पराांडा) :
(१)

श्री.राणाजगजीतलसांह पाुंीि (उस्मानाबाद), श्री.राहुि मोुंे

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

राज्जयात

सवादसाठी

पा ी-्ीं चाईमक्
ु त

महाराषर

२०१९

अींतगदत

्ीं चाई

पररजस्तीवर

कायमसवग्पी मात कर्यासठी जलयुक्त लशवार अलभयान राबवव्यात यत आह, ह खर आह
काय,

(२) असल्यास, या अलभयानाअींतगदत उसमानाबाश जजल््यात चालू असलल्या कामात गाळ,
माती व वाळू ओढया नाल्यातन
कर्यासाठी वापर्यात य ा-या ताींबत्रक
ू काढून वाहतक
ू
मशीनचा शर साधार तः कसा ठरवव्यात आला आह,

(३) असल्यास, बाींध-बींदशसतीच्या १०० मी्रच्या कामाला साधार

क्रिकती पैस दशल जातात,

(४) असल्यास, ओढ्यातील १००० ेन मी्र गाळ काढायचा असल तर त्याच शर कस
ठरवव्यात आल,

(५) असल्यास, जजल््यात आतापयदत क्रिकती काम कर्यात आली आह,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय. ह खर आह.

(२) ताींबत्रक मलशनचा शर जलसींपशा ववभागाच्या समाईक शर सच
ू ीनूसार ठरवव्यात आला आह.
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(३) जलसींपशा ववभागाच्या सामाईक शर सच
ू ीप्रमा

बाींध-बींशीसतीच्या कामाकररता हलक्या,

मध्यम व भारी जलमनीनूसार प्रती १०० ेन मी्र कामाकरीता ग्. २८९४ त ग्. ४४३२ या
शरम्यान रक्कम दशली जात.

(४) नाला खोलीकर ासाठी प्रती ेन मी्र खोशकामाचा शर अ-१ = २९.०० ग्पय अ-२ =
३९.३० ग्पय असा आह.
प्रती ेन मी्र उठाईच शर २.५० मी्र त ५ मी्रसाठी रक्कम ग्पय ७.२० त १२.०० या
शरम्यान आहत.
प्रत्यि कामाच्या सवेि ानस
ु ार आलल्या परर ामास सशरील शर ेवन
ू अींशाजपत्रक तयार

कर्यात यत व १००० े.मी. ओढ्यातील गाळ काढायचा असल तर त्यासाठी सशरील शर
वापर्यात यतात.
(५) उसमानाबाश जजल््यामध्य ाकू

७८७ काम पू द कर्यात आली असून त्यामध्य शासकीय

मलशनरी माफदत ४२ काम, लोकसहभागातन
ू २४४ काम, शासकीय अनश
ु ानातन
ू ५०१ काम इ.
चा समावश आह.

(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अिोिा जजहा स्री ग्णाियामये एिाच स्री ग्णाचे
दोन वेगवेग े रक्तगुं दाखवयाबाबत
(२०)

२३१११ (१४-०८-२०१५).

श्री.हरर

वपांप े (मुनतदजापूर) :

सन्माननीय सावदजननि

आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला जजल्हा सत्री ग् ालयामध्य ाकाच सत्री ग् ाच शोन वगवगळ रक्तग्
शाखवल्याच दशनाींक २६ म, २०१५ रोजी ननशशदनास आल, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, या ग् ालयामध्य गभदवती मदहलाींवर मोठया प्रमा ात उपचार कर्यात
यतात, अशा दठका ी असा प्रकार ेड

म्ह ज गींभीर बाब आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी कर्यात आली आह काय,
(४) असल्यास, चौकशीच ननषकषद काय आहत व त्यानुसार शल
द कर ाऱयाींववग्द्ध काय कारवाई
ु ि
कर्यात आली आह वा यत आह ?

डॉ. दीपि सावांत (२९-०४-२०१६) :(१) ह खर आह.
दशनाींक

२६.०५.२०१५ रोजी ाकाच सत्री ग् ाच रक्तग् चक
ु ू न रक्तग्ाच्या नोंशवहीत

व ओ.पी.डी. कागशावर वगवगळ ललदहल गल. सशर चुक तात्काळ शग्
ु सत कर्यात यवन
ू
रक्तग् ा पॉझीद्व्ह ववजी ा ननगद्जव्ह ओ.पी.डी. कागशावर ललही्यात आला.

(२) ग् ाींची गशी व मनषु यबळाची कमतरता यामळ
ु अशी चक
ु हो्याची शक्यता नाकारता यत
नाही.

(३) होय.
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(४) सींबींधधत कमदचा-याचा खुलासा मागवून चौकशी कर्यात आली आह. चौकशीअींती समज
श्यात आली आह.

___________
जामखेड (ता.अांबड, जज.जािना) येथे जियुक्त लशवार अलभयाांनातगदत धामवती
नदीवर साख ी बांधायायाचे िाम ननिृष्ट्ुं दजादचे होत असयाबाबत

(२१)

२३८१५ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांतो

दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय जिसांधारण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जामखड (ता.अींबड, जज.जालना) य् जलयुक्त लशवार अलभयाींनातगदत धामवती नशीवर
साखळी बींधाऱयाच काम कृषी ववभाग अींबड अींतगदत चालू आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सशर सुग् असलल बींधाऱयाच काम अींशाजपत्रकानस
ु ार न करता शासनाच सवद
ननयम डावलून कर्यात यत असन
ू अत्यींत ननकृष् शजादच होत आह, हही खर आह काय,

(३) असल्यास, सशर कामात खडीववजी ववदहरीींच्या डबराचा व मातीलमश्रीत वाळूचा सरादस
वापर कग्न काम कर्यात यत असल्याबाबत उपववभागीय अधधकारी याींच्याकड तयार प्राप्त
झाली आह, ह ही खर आह काय,
(४) असल्यास, सशर तयारीनुसार शासनान सखोल चौकशी कली आह काय, असल्यास, त्यात
काय आढळून आल, तशनुषींगान सींबींधधत शोषी व्यक्तीींवर को ती कारवाई कर्यात आली वा
यत आह,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) होय, ह खर आह.

(२) मौज जामखड ता. अींबड य् साखळी लसमें् नाला बाींधाची ३ काम ई-ननववशा काढून
कर्यात आली आहत. तसच कामाचा शजाद योय राह्यासाठी कॉयी् कोन शिता व
गु ननयींत्र

प्रयोगशाळा औरीं गाबाश याींच्याकडून तपासन
ेतली असन
त योय शजादच
ू
ू

असल्याबाबत प्रमाण त कर्यात आल आह.
(३) ह खर नाही.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुसद तािक्
ु यातीि (जज.यवतमा ) जिसांधारणाच्या िामात
िोट्यवधी ग्पयाचा गैरव्यवहार लायाबाबत

(२२)

२४५८८ (१७-०८-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमा ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड),

श्री.सांजजवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :
करतील काय :-

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

वव.स. १६५ (17)
(१) पुसश तालक्
ु यातील (जज.यवतमाळ) य्ील गौळ लशवारासह बाळवाडी, लशळो ा, यलशारी

पररसरात पा लो् प्रकल्पाअींतगदत नाला सरळीकर , डहाळलल बींधार, शग्
ु सती कर , पा ी
अडवव्यासाठी लसमें् बींधार आशी कामामध्य मोठ्या प्रमा ात गैरव्यवहार कर्यात आला, ह
खर आह काय,
(२) असल्यास, सशर काम ननकृष् पध्शतीन पु द कली असून कामाच्या शजादच मुल्याींकनही
कर्यात आल नाही व सींबींधधत ठकशाराला शयकही अशा कर्यात आल, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सशर काम ननकृष् शजादच झाल्याबाबत स्ाननक पररसरातील नागररकाींनी

जजल्हा कृषी अधधकारी, यवतमाळ याींचकड तयार शवन
ु अदयाप पयंत कुठल्याही प्रकारची
कायदवाही झाली नाही, ह ही खर आह काय,

(४) असल्यास, शासनाकडून को ती कायदवाही कर्यात आली वा कर्यात य ार आहत?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२५-०२-२०१६) :(१) ह खर नाही.

गतीमान पा लो् ववकास कायदयमाअींतगदत सन २०१४-१५ अींतगदत मश
ृ सींधार ाची

लसमें् नाला बाींध -३ व लसमें् नाला बाींध खोलीकर -१, त्याचप्रमा

आदशवासी ित्राबाहरील

आदशवासी उप योजनअींतगदत (ओ्ीासपी) ढाळीच बाींध बींदशसतीची ४ काम कर्यात आली
आहत. सशरची काम ही योजनच्या मागदशशक सच
ू ननुसार कर्यात आली असून ताींबत्रक
मापशीं डानस
ु ार खचद कर्यात आलला आह.
(२) ह खर नाही.

योजनच्या मागदशशदक सूचननुसार नोंश ीकृत यींत्रधारकाकडून ननयमावलीचा अवलींब

कर्यात आलला असन
ू , झालला कामाबाबतची शयक सींबींधीत यींत्रधारकास अशा कर्यात

आलली आहत. तसच सशर कामाची तपास ी वळोवळी तालक
ु ा कृवष अधधकारी, उप ववभागीय

कृवष अधधकारी, उप ववभागीय अधधकारी, महसूल, जजल्हा अधीिक कृवष अधधकारी तसच
पशाधधकारी याींनी भ्ी शवून कामाची पहा ी कलली आह.
(३) ह खर नाही.

पा लो् प्रकल्पाची काम ननकृष् झाल्याबाबत जजल्हा अधधिक कृवष अधधकारी,

यवतमाळ याींच्याकड तयार प्राप्त झालली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

दक्षष झण सोिापूर तािुक्यातीि मांद्रप
ु येथे बाांधण्यात आिेया लसमेंुं
नािा बांधायायाचे बाांधिाम ननिृष्ट्ुं दजादचे लायाबाबत

(२३)

२४६३४ (१४-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ा

दे शमुख (सोिापूर दक्षष झण) :

सन्माननीय

जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शक्षि

सोलापूर तालुक्यातील मींद्रप
ु य् बाींध्यात आलल्या लसमें् नाला बींधाऱयाच

बाींधकाम ननकृष् शजादच झाल्याच ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी लेलु सींचन ववभागाच तीन अलभयींत शोषी असल्याच ननशशदनास
आल आह, ह ही खर आह काय,

वव.स. १६५ (18)
(३) असल्यास, या प्रकर ी चौकशी कली आह काय, असल्यास या चौकशीत काय आढळून
आल व त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर को ती कायदवाही कर्यात आली वा यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) :(१) ह खर आह.
मींद्रप
ु ता. शक्षि

सोलापूर य्ील साखळी लसमें् नाला बाींध कामाची जजल्हाधधकारी

याींनी प्रत्यि कामाची तपास ी कली असून, सशर काम ननकृष् पध्शतीन झाली आहत, अस
ननशशदनास आल आह.

(२) होय, ह खर आह.
(३) सशर प्रकर ाची चौकशी प्रलींबबत असून सदय:जस्तीत जजल्हाधधकारी, सोलापूर याींनी
तीनही अलभयींत्याींना ननलींबबत कल आह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात एचआयव्ही प्रनतबांधासा र शासनामाफदत दे ण्यात येणारे
अनुदान गत सहा मदहनयाांपासून लम ािे नसयाबाबत
(२४)

३०६७९ (१६-०१-२०१६).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागि), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा ि वा),

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्जयात ाचआयव्ही प्रनतबींधासाठी शासनामाफदत श्यात य ार अनुशान गत ् सहा
मदहन्याींपासून लमळाल नाही, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, अनुशान तातडीन श बाबत शासनान को ती कायदवाही कली वा कर्यात यत
आह,

(३) अदयाप को तीच कायदवाही कली नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
राषरीय ाड्स ननयींत्र

कायादयम हा १०० ्क्क केंद्र पुरसकृत कायदयम आह. केंद्र

शासनाकडून ज अनश
ु ान प्राप्त झाल आह त वळोवळी ववतरीत कर्यात आल आह.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
परभणी तािक्
ु यातीि नाांदगाव बांधा-याांची दरु वस्था लायाबाबत
(२५)

३५५३७ (२०-०१-२०१६).

डॉ.राहूि पाुंीि (परभणी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जिसांधारण मांरी

वव.स. १६५ (19)
(१) परभ ी तालुक्यातील (जज.परभ ी) नाींशगाव य्ील शध
ु ना नशीच्या पात्रात बींधारा
बाींध्यात आला आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या बींधाऱयाींची अत्यींत शरु वस्ा झाली असन
ननम्न शध
ू
ु ना प्रकर ातन
ू
सोड्यात य ार पा ी पू प
द

साठव

काय,

न होता त खाली वाहून जात आह, ह ही खर आह

(३) असल्यास, या बींधाऱयाींची शग्
ु सती कर्याबाबत को त्या उपाययोजना कल्या आहत व
यासाठी क्रिकती ननधी उपलब्ध करून श्यात आला आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०६-२०१६) :(१) होय ह खर आह.

(२) बींधाऱयाच ग् नाशग्
ु सत होत परीं तु त् नववन ८८ ग् ्ाकून पा ी साठा कला आह.
दशनाींक ८/२/२०१६ रोजी सोडलल शध
ु ना प्रकल्पाच पा ी नशीपात्रात अडववलल आह.

(३) ग् शग्
ु सतीसाठी ग्पय ६.७९ लि ननधी उपलब्ध झाला होता. त्यामधन
ू ८८ ग् खरशी
कलल आहत व पा ी साठा कला आह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मौजे यिदरी (ता.पुसदर, जज.यवतमा ) येथीि जिसांधारणाच्या
िामात िाखो ग्पयाचा गैरव्यवहार लायाबाबत

(२६)

३६०२९ (१२-१-२०१६).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :
करतील काय :-

श्री.मदन येरावार (यवतमा ), डॉ.अशोि उईिे (रा े गाव),

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मौज यलशरी (ता.पस
ु श, जज.यवतमाळ) य्ील पररसरात पा लो् प्रकल्पा अींतगदत नाला
सरळीकर , डहाळलल बींधार, शग्
ु सती कर , पा ी अडवव्यासाठी लसमें् बींधार आशी
कामामध्य मोठया प्रमा ात गैरव्यवहार झाला, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सशर काम ननकृष् पध्शतीन पु द कली असन
ू कामाच्या शजादच मल्
ु याकींनही
कर्यात आल नाही व सींबींधधत ठकशाराला बबलही अशा कर्यात आल, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सशर काम ननकृष् शजादच झाल्याबाबत स्ाननक पररसरातील नागरीकाींनी
जजल्हा कृषी अधधकारी, यवतमाळ याींचकड तयार शवुन अदयाप पयंत कुठल्याही प्रकारची
कायदवाही झाली नाही, हही खर आह काय,

(४) असल्यास, शासनाकडून को ती कायदवाही कर्यात आली वा यत आह व कस ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२०-६-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) ह खर नाही.

सशर काम खात्याच्या मागदशशदक सच
ू नप्रमा

(३) ह खर नाही.

क्यात आली आहत.

वव.स. १६५ (20)
सशर कामाबाबत ्ामस् व इतर को ाचीही तयार जजल्हा अधधिक कृवष अधधकारी,

यवतमाळ याींच कायादलयास प्राप्त झालली नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
स्ुंे ुं बँि ऑफ इांडडया िडून शेति-याांना वपििजद दे ण्यास वविांब होत असयाबाबत
(२७)

३६५०२ (१४-०१-२०१६).

श्री.राजेश ुंोपे (घनसावांगी) :

सन्माननीय ननयोजन मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौज नत्दपुरी (ता.ेनसाींवगी, जज.जालना) य्ील स्् बँक ऑफ इींडडया ही शतक-याींना
वपककजद श्यास ्ाळा्ाळ करीत असल्यान शतक-यात असींतोष ननमाद

झाला आह, ह खर

आह काय,
(२) असल्यास, सींबींधीत व्यवस्ापकावर शासनान को ती कारवाई कली वा कर्यात यत
आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०५-०३-२०१६) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हदगाव (जज.नाांदेड) येथे स्थिाांतरीत ऊस तोड िामगाराांची मि
ु े
िुपो णाच्या वव ख्यात असयाबाबत

(२८)

३९९९१ (३०-०४-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंीि (लशडी) :

सन्माननीय मदहिा व

बाि ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) हशगाव (जज.नाींशड) य्ील भाऊराव चव्हा

कारखान्याच्या युनन् चार मध्य गल्या शीड

मदहन्यापासून राज्जयातील बीड, सोलापूर, नगर, उसमानाबाश, लातूर आदश जजल््यातन
ू मोठ्या

सींख्यन उशरननवादहासाठी आलल्या ऊसतोड कामगाराच्या ० त सहा वयोग्ातील लहान मल
ु ाींची
आरोयाची तपास ी हशगाव ग्लशि

कायादलयाकडून माह जानवारी, २०१६ मध्य वा

त्याशरम्यान कर्यात आली, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सशर तपास ीत ० त ६ वयोग्ातील तब्बल २०३ मुल पालकाींची बपवादई व
ाकाजत्मक बालववकास प्रकल्प कायादलयाच्या ननषकाळजीप ामळ
ु या बालकाींच आरोय बाधीत
होऊन कुपोवषत सदृष्षय जीवन जगत आहत, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, गल्या शीड-शोन मदहन्यापासून ही मुल शासकीय सुववधापासून वींधचत असून,
स्लाींतरामळ
त्याींची उपिा होत असून, ही लहान मल
ाकाजत्मक बालववकास प्रकल्प
ु
ु
कायादलयाच्या अींग वाडी सवच्या लाभापासूनही वींधचत आह, ह खर आह काय,

(४) असल्यास, ाकाजत्मक बालववकास प्रकल्प कायादलय याबाबत अनलभ् आह, ह खर आह
काय,

वव.स. १६५ (21)
(५) असल्यास, या प्रकर ी अधधक चौकशी कली आह काय, चौकशीत काय आढळून आल व
त्यानुसार ऊसतोड कामगाराींच्या मुलाींच्या आरोयाच्या दृष्ष्ीन को ती उपाययोजना कली आह
वा कर्यात यत आह

(६) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०२-०४-२०१६) :(१) ह खर नाही.

(२), (३), (४) व (५) ाकाजत्मक बाल ववकास सवा योजना प्रकल्प हशगाव अींतगदत ऊसतोड
स्लाींतरीत कामगाराींच्या ० त ६ वषे वयोग्ातील बालकाींचा ग्लशि

व ाकाजत्मक बाल

ववकास सवा योजना प्रकल्प हशगाव या कायादलयाींकडून सींयुक्त सवा योजना प्रकल्प हशगाव
या कायादलयाींकडून सींयुक्त सवे कर्यात आला. सशर सवे मध्य ० त ६ वषादची २०३ मुल
आढळून आली. या सवद मल
ु ाींना अींग वाडीचा आहार श्यात आला. त्याींना पुवद प्रा्लमक

लशि ाचा लाभ श्यात आला. मल
ु ाींची आरोय तपास ी कर्यात आली असन
ू सवद बालकाींच
लसीकर

कर्यात आल. तसच गरोशर माताींची शखली तपास ी कर्यात आली आह. सशर

सवे मध्य मध्यम कुपोवषत (MAM) व तीव्र कुपोवषत (SAM) ची बालक आढळून आली नाही.
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
आांबडे (ता.शाहुवाडी, जज.िोहापूर) येथीि मांजूर असणारे धरणाचे िाम प्रिांबबत असयाबाबत
(२९)

४१४०३ (०४-०३-२०१६).

श्री.सत्यजीत पाुंीि-सग्डिर (शाहूवाडी) :
जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) शाहुवाडी तालुक्यातील सहा गावाींमध्य तीव्र पा ी ्ीं चाई असल्यान शासनाच्या पा्बींधार
ववभागाकडून आींबडे (ता.शाहुवाडी, जज.कोल्हापरू ) य् धर मींजरू झालल आह, ह खर आह
काय,
(२)

असल्यास, सशर गाव आींबडे नशीच्या तीरावर वसली असून सशर नशीला फक्त

पावसाळ्यात पा ी असत त्यामळ
ु लोकाींना तीव्र पा ी ्ीं चाईची समसया असून वप्याच पा ीही
ववकत घ्याव लागत तसच जनावराींच अतोनात हाल होत असन
ू जनावर ववक्याची पाळी
शतकऱयाींवर यत आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, सशर मींजूर धर ाच काम तातडीन पू द कर्याबाबत शासनान को ती
कायदवाही कली वा कर्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२१-०३-२०१६) :(१) होय.

लेु पा्बींधार र वरवाडी (आींबडे) ता.शाहूवाडी, जज.कोल्हापूर या योजनस महाराषर
जलसींधार महामींडळ, औरीं गाबाश याींनी दशनाींक ३०/८/२०११ रोजी मान्यता प्रशान कली आह.
(२) अींशतः खर आह.
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(३) सशर प्रकल्पास स्ाननक शतक-याींनी तीव्र ववरोध कग्न न्यायालयात शावा शाखल कला
होता. त्याचा ननकाल दशनाींक २०/१२/२०१४ रोजी लागला असन
ू भूसींपाशनाचा ननवाडा दशनाींक

३०/७/२०१५ रोजी ेोवषत झाला आह. ननधी उपलब्धतनुसार कामाच ननयोजन कर्यात यत
आह.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
अस्थायी डॉक्ुंराांना शासनाने वैद्यिीय अधधिारी स्वग्पात पदस्थापना दे ण्याबाबत
(३०)

४१९०३

(चांद्रपूर) :

(११-०३-२०१६).

श्री.सांजय

साविारे

(भुसाव ),

श्री.नानाजी

शामिु े

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्जयात प्रा्लमक आरोय केंद्र, ्ामी

ग् ालयात वैदयकीय अधधकारी सवा श्यास

तयार होत नसल्यान अस्ायी डॉक््राींना शासनान वैदयकीय अधधकारी सवग्पात पशस्ापना
दशली, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, गल्या १० वषादपासन
ू ७८९ अस्ायी डॉक््र शासन सवत आहत, ह ही खर आह
काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नस
ु ार चौकशी कर्यात आली आह काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ान अस्ायी डॉक््राींना सवत सामावून े्याबाबत शासन
काय उपाययोजना कर ार आह वा कररत आह,

(५) अदयावप कायदवाही कली नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (२९-०३-२०१६) :(१) ह अींशत खर आह.
वैदयकीय

अधधकाऱयाींची

पश

भर्याची

प्रक्रियया

महाराषर

लोकसवा

आयोगाच्या

कायदकितून बाहर काढुन सवतींत्र ननवड मींडळामाफदत कर्यात यत. वैदयकीय सवा ही

अत्यावश्यक सवा असल्यामुळ सशर ररक्त पश ननयलमत सवरूपात भरपयंतच्या कालावधीत
सशर पशाींवर बींधपबत्रत व अस्ायी वैदयकीय अधधकाऱयाींच्या नम क
ु ा कर्यात यतात.
(२) ह खर आह. सशर ७८९ वैदयकीय अधधकारी ह ग्-ब सींवगादच आहत.
(३) प्रश्न उशभवत नाही.
(४) अस्ायी वैदयकीय अधधकारी, ग्-ब याींच्या समावशनाबाबतच्या प्रसताव शासनाच्या
ववचाराधीन आह.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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जियुक्त लशवार योजनेच्या मायमातून राज्यातीि
नद्याांचे पन
ु ग्ज्जीवन िरण्याच्या ननणदयाबाबत

(३१)

४२४०१ (२९-०४-२०१६).

(मांब
ु ादे वी), डॉ.सांतो

श्री.पथ्
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षष झण), श्री.अलमन पुंे ि

ुंारफे (ि मनरु ी), प्रा.व ाद गायिवाड (धारावी), श्री.अब्दि
सत्तार
ु

(लसिोड), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्रीमती ननमदिा
गाववत (इगतपूरी), श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) जलयुक्त लशवार योजनच्या माध्यमातून राज्जयातील नदयाींच पन
द
ु ग्ज्जजीवन कर्याचा नन य
राज्जय शासनान माह डडसेंबर, २०१५ च्या सुमारास ेतलला आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, नन य
द ाच सवग्प काय आह,

(३) याबाबत पुढ को ती कायदवाही कर्यात आली आह अ्वा यत आह ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२०-६-२०१६) :(१) होय, ह खर आह.

(२) नशी / ओढा / नाला मधील गाळ काढ , सरळीकर

व खोलीकर

कर

दह काम

लोकसहभागातन
ू कग्न नशी/ओढा/नाला पन
ु जीवन कर्यास ज्जया गावातील रदहवाशानी पढ
ु ाकार

ेऊन लोकवगद ी/ श्रमशानादवार मोठ्या प्रमा ात योगशान दशल आह क्रिकींवा शत आहत, अशा
गावाींमध्य े्यात आलल्या नशी/ओढा/नाला पुनजीवन कायदयमास प्रोत्साहन श्यासाठी
अलभसर ाच्या माध्यमातून नशीपज
ु ीवन कायदयम राबवव्यास मान्यता श्यात आली आह.

सशर कायदयम DPAP ित्रात प्राधान्यान राबवायचा आह. नशी/नाला/ओढ्यातील गाळ

काढ , खोलीकर /ग्ीं शीकर

वि
लागवड, जनजागत
ृ
ृ ी, पयदवि

इ. मध्य लोकसहभाग

आवश्यक, लसमें् बींधाऱयाींसाठी शासन सतरावग्न ननधी श्यात यईल आण
वि
ृ लागवड व इतर कामाींसाठी अलभसर ादवार ननधी श

शग्
ु सती, पा लो्,

आवश्यक, हा कायदयम जलयुक्त

लशवाराचा भाग असल्यान जजल्हासतरावर जजल्हाधधकारी व तालक
ु ा सतरावर प्राींत अधधकारी
याींच्या सलमतीमाफदत राबवव्यात य ार आह.

(३) नशी पुनजीवन कायदयमात नदयाींची ननवड कर्यासाठी सवद जजल्हाधधकाऱयाींना साशरीकर

कर्याच आवाहन कर्यात आल. त्यानुसार आतापयंत १६ जजल््यातील १३९ नशी/नाल्याींच्या

प्रसतावास मान्यता श्यात आली असून साखळी लसमें् नाला बाींधासाठी ग्. १२२०३.३२ लि
ननधी ववतरीत कर्यात आला आह.

___________
िजदत (ता.जज.रायगड) येथीि पोही वनववभागाच्या िािडे े वण्याच्या
डेपो मये सुरष झा व्यवस्था
(३२)

४२७८७ (०७-०५-२०१६).

े वण्याबाबत

श्री.अलमन पुंे ि (मांब
ु ादे वी), प्रा.व ाद गायिवाड (धारावी),

श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसिोड), श्री.नसीम खान (चाांददविी), श्री.अतुि भातख िर (िाांददविी
पूव)द , श्री.िािीदास िो ां बिर (वडा ा), श्री.अस्िम शेख (मािाड पजश्चम) :
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने
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(१) कजदत (ता.जज.रायगड) य्ील पोही वनववभागाच्या लाकड ठव्याच्या डपो मध्य अन्य
प्रकारच्या लाकडासह मौल्यवान समजल जा ार सागवान आण

रक्तचींशनही साठा कग्न

ठव्यात आल असुन या डपोजवळ को तीही सुरिा व्यवस्ा तैनात ठव्यात आली नसल्याच
माह जानवारी, २०१६ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, वनववभागाच कजदतमध्य तीन भाग असन
ु या मध्य वनववभागामध्य जप्त
कर्यात आलली लाकड लललाव होईपयंत पोही डपोत ठव्यात यत असुन त्या दठका ी सुरिा
व्यवस्ा नसल्यान ही लाकड चोरीला जा्याचा मोठा धोका आह, ह लिात ेता शासन
त्वरीत आवश्यक कायदवाही कर ार वा करीत आह काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२०-०६-२०१६) :(१) सुरिा व्यवस्साठी दशवसपाळीत व रात्रपाळीत
वनजमजूर सींरि ाच काम कररत आहत. त्या व्यनतररक्त कजदत वनित्रातील वनपाल-१,
वनरिक-२ व वनमजूर-१ अस ४ वनकमदचारी शररोज आळीपाळीन रात्र गसतीत सींरि ाच
काम करीत आहत. सध्या पोही ववयी आगारावर रक्तचींशन माल नाही.
(२) ह खर नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अहमदनगर तािुक्यात (जज.अहमदनगर) रानडुिराांनी रब्बी हां गामातीि वपिाांचे िेिेिे नुिसान
(३३)

४३७८८ (१४-०३-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोिे), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा ि वा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) अहमशनगर तालुक्यात (जज.अहमशनगर) रानडुकराींनी रब्बी हीं गामातील वपकाींच मोठ्या

प्रमा ात नक
ु सान कल्याच माह जानवारी, २०१६ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल, ह
खर आह काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनामाफदत पाह ी कली आह काय,
(३) असल्यास, पाह ीअींती नुकसान्सत शतकऱयाींना आध्दक मशत श बाबत शासनान को ती
कायदवाही कली वा कर्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२३-०३-२०१६) :(१), (२) व (३) अहमशनगर वन ववभागातील
अहमशनगर तालक्
ु यात माह जल
ु ,ै २०१५ त फब्रुवारी, २०१६ या कालावधीत रानडुक्कराींनी शत
वपकाींची नुकसानी कल्याची २३ प्रकर

ननशशदनास आली आहत. सशर प्रकर ात नुकसान

झालल्या ित्राची तात्काळ पहा ी कर्यात आली असन
द ानस
ू प्रचललत शासन नन य
ु ार सींबींधधत
नुकसान्सत शतकऱयाींना नक
ु सान भरपाईपो्ी २३ प्रकर ात रू.६४,१५०/- अशा कर्यात आल
आहत.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. १६५ (25)
राज्यात होणायाया बािमत्ृ यूचे प्रमाण मोजण्यासा र नोडि
अधधिायायाांची नेमणि
ू िेिी असयाबाबत

(३४)

४५६६७ (२३-०३-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावदजननि

आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववशभादतील गडधचरोली, गोंदशया, अमरावती, यवतमाळ तसच ठा

आण

नींशरू बार

जजल्हयात बालमत्ृ यूमळ
सावदजननक आरोय ववभागान राज्जयातील २४ तालुक्यात नोडल
ु
अधधकाऱयाींची

नम ूक

करून

आठवडयातून

ाकशा

बालमत्ृ यच
ू ी

नोंश

े्यास साींगीतल

असल्याची मादहती दशनाींक २९ जानवारी, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास ननशे शनास आली आह,
ह खर आह काय,

(२) असल्यास, नोडल अधधकाऱयाींनी आतापयंत क्रिकती बालमत्ृ यच
ू ी नोश ेतली असन
ू त्या
मागच्या कार ाची मादहती ेतली आह काय, व त्याचा तपलशल काय आह,

(३) नसल्यास, याबाबत अदयापही को तीच कायदवाही कर्यात आली नसल्यास ववलींबाची
सवदसाधार

कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (३०-०३-२०१६) :(१) अींशत: खर आह.
आरोय मादहती व्यवस्ापन पध्शतीच्या अहवालावरून राज्जयातील सवादत जासत अभदक
मत्ृ युशर असलल्या २४ तालुक्याींची ननवड कर्यात आली असन
ू त्याींच सींननयींत्र
कर्यासाठी

प्रत्यक

तालुक्यात

ाक

राज्जयसतरीय

नोडल

अधधकारी

व

ाक

व पयदवि

सल्लागार

अधधकाऱयाींची नम ूक कर्यात आली आह. सशर नोडल अधधकाऱयाींना या तालक्
ु यामधील बाल
मत्ृ युच प्रमा

कमी हो्याच्या दृष्ष्ीन योजनाींची अींमलबजाव ी योय प्रकार हो्यासाठी

ननयलमत भ्ी श्याबाबत व सींननयींत्र

कर्याबाबत सूचना श्यात आल्या आहत.

(२) नोडल अधधकाऱयाींनी बालमत्ृ यच्
ु या नोंशी े
बालमत्ृ युच प्रमा

अपक्षित नसून नमून दशलल्या तालुक्यामधील

कमी कर्यासाठी कर्यात य ाऱया उपाययोजना प्रभावीप

जातील यासाठी मागदशशदन व सननयींत्र

कर

राबववल्या

अपक्षित आह. अभदक मत्ृ युशर कमी अस ाऱया

२४ तालुक्यात ावप्रल, २०१५ पासुन जानवारी २०१६ अखर ० त १ वषद वयोग्ातील ७८३ व १
त ६ वषद वयोग्ातील ३०७ बालमत्ृ युची नोंश झाली आह. राज्जयामध्य हो ार नवजात अभदक व

बालमत्ृ य,ु जन्मजात व्यींग, तीव्र श्वसनशाह, श्वासावरोध जन्मत: कमी वजन अस , बाळ
अपऱु या दशवसाींच अस , जींतस
ु ींसगद, अनतसार, न्यम
ु ोननया या प्रमख
ु कार ाींमळ
ु होतात.
(३) ववलींब झालला नाही.

___________
श्री वपनािेश्वर मांददर (ता.नाांदगाव, जज.नालशि) येथीि वन पयदुंन िेंद्राचा प्रस्तावाबाबत
(३५)

४५७३७ (०७-०५-२०१६).

श्री.पांिज भज
ु ब

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(नाांदगाव) :

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) उपवनसींरिक पूवद भाग नालशक (जज. नालशक) या ववभागान श्री वपनाकश्वर मींदशर (ता.

नाींशगाव, जज. नालशक) यध्ल वन पयद्न केंद्राचा प्रसताव मुख्य वनसींरिक नालशक (प्राशलशक)

वव.स. १६५ (26)
या कायादलयामाफदत मींजुरीसाठी व ननधीच्या तरतुशीसाठी प्रधान मुख्य वनसींरिक नागपूर

याींच्या कायादलयाकड दशनाींक २७ नोव्हें बर, २०१५ रोजी व त्यासम
ु ारास साशर कर्यात आलला
आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, श्री.वपनाकश्वर मींदशर, जातगाव यध्ल वन पयद्न केंद्रास मींजुरी श्यात यावी

अशी माग ी नाींशगाव लोकप्रनतननधीींनी दशनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोजी व त्यासुमारास लखी
पत्रादवार मा. मींत्री वन व प्रधान मुख्य वनसींरिक नागपूर याींच्याकड कलली आह, ह खर
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनान को ती कायदवाही कलली आह वा करीत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२०-०६-२०१६) :(१) ह खर आह.
(२) ह खर आह.

(३) व (४) वपनाकश्वर मींदशर ता.नाींशगाव जज.नालशक या वन पयद्न स्ळाचा ववकास
कर्यासाठी उपवनसींरिक पूवद भाग नालशक याींनी ग्.२२५.०० लि आराखडा तयार कला आह.
त्वप यामध्य प्रसताववत कलल्या कामाींना ताींबत्रक तसच प्रशासकीय मींजूरी नसल्यामुळ चालू
आध्दक वषादमध्य परीपु द प्रसताव साशर कर्याच्या सच
ु ना मख्
ु य वनसींरिक (प्राशलशक)
नालशक याींना श्यात आल्या आहत.

___________
अमरावती येथीि धचखिदरा, धारणी आणण चाांदरू बाजार या तीन तािुक्यातीि िोहापूरी,
सा वण, बांधायायाांची िामे पदाधधिायायाांच्या स्वाष झरी अभावी प्रिांबबत असयाबाबत

(३६)

४६९३८ (११-०३-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे वे) :

सन्माननीय

जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती य्ील जजल्हा पररषश लसींचन ववभागान जलयुक्त लशवार योजनतून धचखलशरा,
धार ी आण
माह

चाींशरू बाजार या तीन तालुक्यातील कोल्हापूरी, साठव , बींधाऱयाींची काम मागील

जानवारी

मदहन्यात

ननववशा

काढून

मींजूर

कली

असतानाही

ही

काम

कवळ

पशाधधकाऱयाींच्या सवािरी अभावी प्रलींबबत असल्याच जज.प. लेुलसींचन ववभागात माह नोव्हें बर,
२०१५ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, यासींशभादत शासनान नन य
द ेऊन सशर काम त्वरीत सुग् कर्याबाबत को ती
कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,

(३) अदयाप को ताच नन य
द े्यात आला नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.

त्ावप, जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी कोल्हापूर पध्शतीच बींधा-यासाठी ग्. ५०० लि

व लेु पा्बींधा-या कामाींकरीता ग्.४४० लि अस ाकू

९४० लि रूपयाींच २५५ कामाींच

प्रसताव जजल्हा पररषशस पाठववल होत. २५५ प्रसतावाींपैकी ६७ काम लसींचन ववभागाची होती.

वव.स. १६५ (27)
जलव्यवस्ापन व सवच्छता सलमतीच्या ठराव य. ५ अन्वय जजल्हा पररषश माफदत श्यात
आलल्या प्रशासकीय मान्यता र् कग्न सशर काम जजल्हाधधकारी कायादलयाकड परत
पाठवव्यात आली.
जलयुक्त लशवार अलभयानाींतगदत प्रसताववत कामाींना जजल्हाधधकारी, अमरावती याींनी

प्रशासकीय मान्यता प्रशान कली आह. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामाींची ननववशा कायदवाही
सुग् आह.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

अांबड (जज.जािना) पररसरात वनखात्याच्या अधधिायायाांनी सांगनमताने दोन व ादपूवी वष झ
ृ
िागवड िेिेि वनखात्याची जमीन पैसे घेऊन गुरे चारण्यासा र खि
ु ी िेयाबाबत

(३७)

४७२७० (०७-०६-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) शासनान लाखो ग्पय खचद कग्न वि
ृ रोप ाची काम यशसवी हाताळत असताींना अींबड
(जज.जालना) पररसरात वनखात्याच्या अधधकाऱयाींनी सींगनमतान शोन वषादपव
लागवड
ू ी वि
ृ
कलल वनखात्याची जमीन पैस ेऊन गुर चार्यासाठी खुली कली असल्याची बाब नुकतीच
माह जानवारी, २०१६ मध्य ननशशदनास आली आह, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, सशर प्रकर ी शासनान सखोल चौकशी कली आह काय त्यात काय आढळून
आल आह,

(३) तदनुसार यास जबाबशार अस ाऱया व्यक्ती शासन सतरावर काय कायदवाही कर्यात आली
वा यत आह नसल्यास ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२०-०६-२०१६) :(१) अींबड (जज.जालना) पररसरात वि
ृ लागवड कलल
वनित्र चराई साठी खल
ु कर्यात आलल नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

जािना जज्यातीि १६७ िोहापरू ी बांधायायावर बसववण्यात आिेया
५०९८ दरवाज्याांपैिी चोरीस गेिेया ९३५ दरवाज्याांच्या तपासाबाबत

(३८)

४७५८५ (०३-०३-२०१६).

श्री.अजन
े र (लसांदखेड
ुद खोतिर (जािना), डॉ.शलशिाांत खेडि

राजा), श्री.प्रतापराव पाुंीि धचखिीिर (िोहा), डॉ.राहूि पाुंीि (परभणी), श्री.सुननि राऊत
(ववचो ी) : सन्माननीय जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना जजल््यातील १६७ कोल्हापूरी बींधाऱयावर बसवव्यात आलल्या ५०९८ शरवाज्जयाींपक
ै ी
चोरीस गलल्या ९३५ शरवाज्जयाींचा तपास पू द झाला आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, तपासानस
ु ार पुढ को ती कायदवाही कर्यात आली आह,
(३) अदयाप कायदवाही पू द झाली नसल्यास, ववलींबाची कार
कव्हाीं पू द हो ार आह ?

काय आहत व पोलीस तपास

वव.स. १६५ (28)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२१-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.

जालना लेु लसींचन (जलसींधार ) ववभागामाफदत पू द कर्यात आलल्या ३९ कोल्हापूरी

पध्शतीच्या बींधाऱयाींच व जालना लेु पा्बींधार (जजल्हा पररषश) ववभागामाफदत पू द कर्यात
आलल्या १२८ बींधाऱयाींच अस ाकू
ाकू

१६७ बींधाऱयाींच ५०९८ लोखींडी शरवाज उपलब्ध नाहीत. या

उपलब्ध नसलल्या ५०९८ शरवाज्जयाींपक
ै ी २२५ शरवाज चोरीस गल्याबाबत स्ाननक

पोलीस स्शनमध्य गुन्हा शाखल कर्यात आलला आह. १७ कोल्हापूरी बींधाऱयाींच ७१८ लोखींडी

शरवाज गहाळ झालबाबत पोलीस स्शनमध्य तयार नोंशव्यात आली आह. गुन्हा अदयाप
शाखल नाही. याबाबत सींबींधधत पोलीस स्शनला गन्
ु हा नोंश कर बाबत ववभागामाफदत
पाठपुरावा चालू आह.

(२) व (३) गुन्हा नोंश कर्यात आलल २२५ व तयार शाखल कर्यात आलल ७१८ अशा
ाकू

९४३ चोरीस गलल्या शरवाज्जयाबाबत सींबींधधत पोलीस स्शनमाफदत तपास सुरू आह.
___________

महाराष्ट्र जिासांधारण महामांड ािडे आधथदि मापदां ड सुधारण्याबाबत
हजारो प्रस्ताव प्रिांबबत असयाबाबत

(३९)

४८७००

(११-०३-२०१६).

श्री.प्रिाश

आबबुंिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

जिसांधारण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषर जलासींधार

महामींडळाकड आध्दक मापशीं ड सध
ु ार्याबाबत हजारो प्रसताव

प्रलींबबत असल्याची बाब माह फब्रव
ु ारी, २०१६ मध्य वा त्या शरम्यान ननशशदनास आली, ह खर
आह काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकर ी

कोल्हापूर

जजल््यातील

जलसींधार

कामाींच्या

आढावा

बैठकीप्रसींगी पालकमींत्री याींनी अनक समसयाींबाबत अधधकाऱयाींशी ववचार ा कली, ह खर आह
काय,
(३) असल्यास, आध्दक मापशीं ड सुधार्यासाठी शासन सतरावर को त प्रयत्न कर्यात आल
आहत,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२९-०३-२०१६) :(१) अींशत: खर आह

(२) होय, पालकमींत्री कोल्हापूर जजल्हा याींनी दशनाींक २ जानवारी, २०१६ रोजीच्या जजल्हाधधकारी
कायादलयामधील आढावा बैठकीत अनक समसयाींबाबत अधधकाऱयाींशी चचाद कली आह.

(३) ० त २५० हक््र पयंतच योजनाींच मापशीं ड सुधाररत कर बाबतच्या प्रसतावावर जलसींपशा
ववभागाकडून

कायदवाही

ववचाराधीन आह.

कर्यात

यत

असून

सदयजस्तीत

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

प्रसताव

ववत्त

ववभागाच्या

वव.स. १६५ (29)
इगतपुरी तािुक्यातीि (जज.नालशि) अनेि अांगणवाड्यात
बाििाांना पूरि पो ण आहार पुरववण्याबाबत

(४०)

४८८३८ (०३-०३-२०१६).

श्री.योगेश (बापू) घोिप (दे व ािी) :

सन्माननीय मदहिा व

बाि ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इगतपरु ी तालक्
ु यातील (जज.नालशक) अनक अींग वाड्यात माह नोव्हें बर, २०१५ पासन
ू
बालकाींना पूरक पोष

आहारच दशला नसल्याच माह जानवारी, २०१६ च्या सुमारास ननशशदनास

आल, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या प्रकर ी शासनान चौकशी कली आह काय, चौकशीनस
ु ार पुढ को ती
कारवाई कली वा कर्यात यत आह,

(३) तसच या अींग वाड्यात तातडीन परू क पोष
कायदवाही कली वा कर्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

आहार परु वव्यासींशभादत शासनान को ती

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२१-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) व

(३)

सशर

प्रकर ी

बाल

ववकास

प्रकल्प

अधधकारी,

ईगतशरु ी

याींनी

तसच

जजल्हासतरावरून चौकशी कली, चौकशी शरम्यान ईगतपुरी तालुक्यातील मौज बलाईपुरी य्ील

शोन अींग वाडी केंद्राींना दश.१८/१२/२०१५ त ०९/०१/२०१६ पयंत बचत ग्ान आहर पुरवठा बींश
कला होता. मात्र या कालावधीत अींग वाडी सववका याींनी पयादयी व्यवस्ा म्ह ून पुरक पोष

आहारात पोह, लशरा, बबजसक्, लाडू इ. प्रकारचा आहार परु वठा कलला आह. सशर

अींग वाडीला आहाराचा पुरवठा कर ाऱया मदहला बचत ग्ाच्या अडच ी लिात ेऊन त्याींना
समज दशल्यानींतर मदहला बचत ग्ान दश.११ /०१/२०१६ पासून सरु ळीतप

पुरक पोष

आहार

पुरवठा सुरू कलला आह. सशर प्रकर ी सींबींधधत अींग वाडी सववका व पयदवक्षिका याींना नो्ीस
बजावून सक्त ताकीशही श्यात आलली आह.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
ररसोड (जज.वालशम) शहरािगत असिेया वनउद्यानाची
अधधिायायाांच्या दि
द ामु े दरु वस्था लायाबाबत
ु ष झ
(४१)

४९७९८ (०७-०५-२०१६).

श्री.अलमत लनि (ररसोड), श्री.अलमन पुंे ि (मांब
ु ादे वी),

श्री.डी.एस.अदहरे (साची), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसिोड), अॅड.यशोमती
ुंारफे (ि मनुरी), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (िातूर ग्रामीण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ररसोड (जज.वालशम) शहरालगत

असलल्या

ािूर (नतवसा), डॉ.सांतो

सन्माननीय वने मांरी पुढील

वनउदयानाची अधधकाऱयाींच्या

शल
द ामळ
ु ि
ु

शरु वस्ा झाली असल्याच माह डडसेंबर, २०१५ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल आह, ह
खर आह काय,

वव.स. १६५ (30)
(२) असल्यास, शासनान या सींशभादत चौकशी कग्न सशर वनउदयानाची शरु वस्ा शरू कग्न
त्याच सौशयीकर

कर्याबाबत को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,

(३) अदयाप, कायदवाही कली नसल्यास त्यामागील ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२०-०६-२०१६) :(१) ह खर नाही.

(२) सशरहू वन उदयानामध्य सौंशयीकर कर्याच दृष्ष्ीन ववकासात्मक काम कर्यात आली
आहत. यामध्य प्रवशदवार, पयद्काींसाठी सवागत कि, भ्रमींती करीता मुख्य रसता, पाऊल वा्,

पव्हीींग ब्लॉक रसत, छो् पल
ू व दठकदठका ी सौर उजेवरील प्दशव तसच ववसाव्याकरीता
पॅगोड बाींध्यात आल आहत. त्याचप्रमा

वन्यपशूपिाकरीता बारमाही पा ी उपलब्ध व्हाव

म्ह ून मातीचा बींेारा, पयद्काींना वप्याच पा ी उपलब्ध व्हाव म्ह ून कुपनललका,पा ी
साठवव्यासाठी लसमें्ची ्ाकी बाींध्यात आली आह.

वरील सवद काम कर्यात आली असल्यामळ
ु उदयानामध्य पयद्क तसच लहान मल
ु

भ्रमींती करता यत असून आनींश व्यक्त करत आहत. त्यामुळ उदयानाची शरु ावस्ा झाली
म्ह

योय हो ार नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबई येथे अांगणवाडी िाभाथ्याांना गरम व ताजा आहार पुरववण्याच्या िांराुंाबाबत
(४२)

५०२४८ (११-०३-२०१६).

(रा म्हपूरी), अॅड.यशोमती

श्रीमती ननमदिा गाववत (इगतपूरी), श्री.ववजय वडेट्टीवार

ािूर (नतवसा), श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मदहिा

व बाि ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई य् अींग वाडी लाभार्थयांना गरम व ताजा आहार परु वव्याच कींत्रा् सींपत आलल
असताींना शासन (फ्री पॅकज फूड) या नव्या पध्शतीन ननववशा काढ्याबाबत ववचारधीन
असल्याच माह फब्रुवारी, २०१६ शरम्यान ननशशदनास आल आह, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, या पध्शतीमुळ मुींबई शहर आण
मदहला सींस्ा याींच खच्चीकर

उपनगरातील बचतग्, मदहला मींडळ व

हो ार असल्याच याींस अींग वाडी आहार परु वठाधारक

सींे्नन ववरोध कला आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, शासनान फ्री पॅकज फूडला मान्यता न श्याबाबत को ती कायदवाही कली आह
वा कर्यात यत आह,

(४) अदयाप, कायदवाही कली नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) यासींशभादत अींग वाडी पुरक पोष

आहार पुरवठा धारक मदहला सींे्ना, मुींबई याींनी

दशनाींक २०/०१/२०१६ च्या पत्रान्वय शासनास ननवशन दशलल आह.

(३) व (४) ाकाजत्मक बाल ववकास सवा योजनअींतगदत अींग वाडीतील ३ वषे त ६ वषे
वयोग्ातील लाभार्थयांना अींग वाडीत खाऊ ेाल्यासाठी वप्रलमक्स सवरूपातील पाककृती

वव.स. १६५ (31)
पुरवव्यास मान्यता श्याबाबत आयुक्त ाकाजत्मक बाल ववकास सवा योजना, नवी मुींबई
याींनी दश.०६/०१/२०१६ च्या पत्रान्वय शासनास प्रसताव साशर कला. सशर प्रसतावाची छाननी
करून त्याअनष
ु ींगान काही म्
ु उपजस्त करून त्याप्रमा

कायदवाही कर्याबाबत शासनपत्र

दश.२९/०१/२०१६ अन्वय आयुक्त ाकाजत्मक बाल ववकास सवा योजना, नवी मुींबई याींना
कळववल आह.

___________
नालशि जज्यात जियक्
ु त लशवार अलभयाांनाांतगदत िामाांबाबत

(४३)

५०२८० (२९-०४-२०१६).

श्री.नरहरी णलरवा

(ददांडोरी) :

सन्माननीय जिसांधारण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक जजल््यात जलयुक्त लशवार अलभयाींनाींतगदत क्रिकती काम चालू आहत,
(२) असल्यास, त्यापैकी क्रिकती अपू द आहत,

(३) असल्यास, या जलयक्
ु त लशवारावर ३१ जानवारी, २०१६ पयंत क्रिकती खचद कर्यात आला
आह,

(४) असल्यास, जलयुक्त लशवारावर शासनाकडून माह जानवारी, २०१६ अखर क्रिकती ननधी
लमळाला आह ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२०-६-२०१६) :(१) दश. १२ म, २०१६ अखर नालशक जजल््यात जलयक्
ु त
लशवार अलभयानाींतगदत ाकू
(२) ाकू
आहत.

५८०२ काम सुग् आहत.

५८०२ कामाींपक
ै ी ४९११ काम पू द कर्यात आली असून ८११ काम प्रगतीप्ावर

(३) दश ३१ जानवारी, २०१६ अखल जलयक्
ु त लशवार अलभयानावर ग्. ७८.११ को्ी व दश. १२
म, २०१६ अखर ग्. १२४.११ को्ी खचद कर्यात आला आह.

(४) जानवारी, २०१६ अखर शासनाकडून ननयलमत ननधी व्यनतररक्त जलयुक्त लशवार
अींमलबजाव ीसाठी ग्. ६१.०९ को्ी ववशष ननधी ववतररत कर्यात आला आह.
___________
मरा वाडा ववभागात जियक्
ु त लशवार योजनेतगदत िामे पूणद
िरण्यासा र ननधी उपिब्ध िग्न दे ण्याबाबत

(४४)

५०३१८ (०३-०३-२०१६).

श्री.अलमन पुंे ि (मुांबादे वी) :
काय :-

श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसिोड), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

सन्माननीय जिसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मराठवाडा ववभागात जलयुक्त लशवार योजनेंतगदत आतापयंत ३८.१८४ काम पू द झाली
आहत तर १९.८१८ काम प्रगतीप्ावर आहत ही प्रगतीप्ावरील काम पु द कर्यासाठी
आयुक्तालयाकडून १७०० को्ी ग्पयाींचा प्रसताव शासनाकड पाठवव्यात आला असल्याच माह
डडसेंबर २०१५ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आल, ह खर आह काय,
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(२) असल्यास, य्ील शषु काळी पररजस्ती लिात ेता शतकऱयाींना लसींचनाची सोय व्हावी

यासाठी सशर प्रसतावावर शासनान नन य
द ेऊन प्रगतीप्ावरील काम पु द कर्यासाठी ननधी
उपलब्ध कग्न श्याबाबत को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,
(३) अदयाप, कायदवाही कली नसल्यास ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२१-०३-२०१६) :(१) होय, ह खर आह.
मराठवाडा ववभागात फब्रुवारी अखर ाकू

६७३३३ काम हाती े्यात आली आहत.

त्यापैकी ४२५७२ काम पू द झाली असन
ू २४७६१ काम प्रगनतप्ावर आह. आयक्
ु तालयान रू
१५७७.०७ को्ी ननधीची मादहती साशर कली होती.

(२) जलयुक्त लशवार अलभयानाचा मध्यवधी आढावा ेवून औरीं गाबाश ववभागास रू. १५७७.०७
को्ी ननधी आवश्यक असल्याची मादहती शासनास साशर कली होती. त्यानुषींगान रू.३४१.०८

को्ी ननधी औरीं गाबाश ववभागास उपलब्ध करून श्याच मान्य कल असन
ू माचद अखर खचद
कर्यासाठी रू.२०४.६५ को्ी ननधी उपलब्ध करून श्यात आला आह.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

गडधचरोिी जज्यातीि ७०% वैद्यकिय अधधिायायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४५)

५१४७४ (०८-०३-२०१६).

डॉ.दे वराव हो ी (गडधचरोिी), श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी),

श्री.राजेश ष झीरसागर (िोहापूर उत्तर) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब

ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली जजल््यात ७०% वैदयक्रिकय अधधकाऱयाींची पश ररक्त आहत, ह खर आह काय,
(२) असल्यास, सशर जजल््यामध्य पशव्युत्तर पशवी व पशवीधारक वैदयकीय अधधकारी लमळत
नसल्यान जजल््यातील आरोय सवा पू प
द

ववसकळीत झालली आह, ह ही खर आह काय,

(३) असल्यास, याबाबत अनकशा शासनाकड जजल्हयातील वैदयकीय सवा सरु ळीत कर्यासाठी

गडधचरोली जजल््यासाठी खास बाब म्ह ून ाम.बी.बी.ास धारक डॉक््राींना ननयुक्ती व
पशभरतीसाठी मान्यता श्याबाबत पत्र व्यवहार झालला आह, ह खर आह काय,

(४) असल्यास, शासनान याबाबत को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (२२-३-२०१६) :(१) व (२) ह खर नाही.
गडधचरोली जजल््यामध्य महाराषर वैदयकीय व आरोय सवा ग्-अ (वतन श्र ी
रू.१५६००-३९१००+६६००) सींवगादची ३१ पश मींजूर असून त्यापैकी १३ पश भरलली असून सशर
१३ ववशष् आहत.

वैदयकीस अधधकारी ग्-अ (वतन श्र ी रू.१५६००-३९१००+५४००) या सींवगादची १५३ पश
मींजूर असून १४० पश भरलली आहत त्यापैकी ३३ वैदयकीय अधधकारी ववशष् आहत.

उपलब्ध वैदयकीय अधधकाऱयाींमाफदत रू ाींना आरोय सवा पुरवव्यात यत असून गडधचरोली
जजल््यातील आरोय सवा ववसकळीत नाही.
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(३) होय.
(४) गडधचरोली जजल््यातील ्ामी

रू ालय व उपजजल्हा रू ालयाींमधील वैदयकीय

अधधकारी ग्-अ सींवगादच्या ररक्त पशाींवर अस्ायी वैदयकीय अधधकाऱयाींची ननयुक्ती कर्यास
परवानगी श्यात आली असून त्यानूसार २२ ाम.बी.बी.ास. अहदताधारक आस्ायी वैदयकीय
अधधकाऱयाींना ननयुक्ती श्यात आली आह.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबईतीि रे वे अपघाताांत जखमी होणयाया प्रवाशाांना तातडीने नजजिच्या
खासगी ग्णाियात वैद्यिीय उपचार लम ण्याबाबत

(४६)

५१५३१ (०५-०३-२०१६).

श्री.सुननि लशांदे (वर ी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्ुंी) :

सन्माननीय सावदजननि आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मुींबईतील रल्व अपेाताींत जखमी हो ऱया प्रवाशाींना तातडीन नजजकच्या खासगी
ग् ालयात वैदयकीय उपचार उपलब्ध हो्याच्या दृष्ष्ीन राज्जय शासनान तातडीन योय त

ननशे श जारी कर्याच आशश मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयान माह जानवारी, २०१६ च्या पदहल्या
आठवड्यात वा त्याशरम्यान तत्पव
ू ी दशल आहत, ह खर आह काय,

(२) असल्यास, या मा.उच्च न्यायालयाच्या सशर आशशान्वय मुींबईतील रल्व अपेाताींत
जखमी हो ाऱया प्रवाशाींना नजजकच्या खासगी ग् ालयात वैदयकीय उपचार लमळ्याबाबत
शासनाकडून आजतागायत को ती ठोस कायदवाही कर्यात आली वा यत आह,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-०३-२०१६) :(१) ह अींशत: खर आह.
PIL ५०/२००८ Sameer zaveri v/s Union of India and Ors या को्द कस मध्य
मा.उच्च न्यायालय मींब
ु ई याींनी माह डडसेंबर, २०१५ रोजी मींब
ु ईतील रल्व अपेातात जखमी
हो ाऱया प्रवाशाींना तातडीन नाजजकच्या खाजगी रू ालयात वैदयकीय उपचार उपलब्ध करून
श्यात याव अस ननशे ष दशल आहत.
(२) मुींबईतील रल्व अपेातात जखमी हो ाऱया प्रवाशाींना नजजकच्या खाजगी रू ालयात
वैदयकीय उपचार लमळ्यासाठी आपत्कालीन वैदयकीय सवा प्रकल्पाींतगदत १०८ यमाींकाच्या
ाकू

४६ अत्याधनु नक रू वादहका मींब
ु ईतील रल्व स्ानकाींवर उपलब्ध करून दशलल्या

आहत. सशर रू वादहकाींमाफदत आतापयंत ११९२९ ावढ्या रू ाींना सवा दशली असून त्यापैकी

९५८० रू ाींना सरकारी रू ालयात उपचारासाठी शाखल कल आहत तसच २३४९ रू ाींना
रू ाींच्या सहमतीन खाजगी रू ालयात शाखल कल आह.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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बिारपूर (जज.चांद्रपूर) येथे वन ववभागाच्या वाहति
ू व ववपणन आगार पररसर वष झ
ृ
िागवडीसा र प्रबांधधत िरण्यात येऊनही या द िाणी वन ववभागाचे

(४७)

अद्यापपयांत वष झ
ृ िागवड िेिी नसयाबाबत

५१७२५ (११-०३-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) बल्लारपूर (जज.चींद्रपूर) य् वन ववभागाच्या वाहतक
व ववप न आगार पररसर वि
ू
ृ

लागवडीसाठी प्रबींधधत कर्यात यऊनही या दठका ी वन ववभागान अ दयापपयंत वि
ृ लागवड
कली नसल्याच माह, जानवारी, २०१६ मध्य वा त्याशरम्यान ननशशदनास आली, ह खर आह
काय,
(२) असल्यास, या प्रकर ी शासनान चौकशी कली आह काय,
(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार सींबींधधत शोषी अधधकाऱयाींवर को ती कारवाई कली वा कर्यात
यत आह

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२२-०३-२०१६) :(१) नाही
(२) (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
किडनी, हृदय (हाुंद ) व यिृत ननग्पयोगी लािेया ग्णाांना प्रत्यारोपण िरण्यास मुांबईतीि
खाजगी ग्णाियाांनी शासनािडे मागीतिेया परवानगीबाबत

(४८)

५२२२९ (०४-०३-२०१६).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

सन्माननीय सावदजननि

आरोय आणण िुुंुांब ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) क्रिकडनी, दयशय (हा्द ), यकृत ननग्पयोगी झालल्या ग् ाींच्या शरीरात जनतन दशलल्या
क्रिकडनी दयशय (हा्द ) यकृत आदश शान कलल वरील महत्वाच्या अवयवाींच रोप

कग्न

बसवव्याची परवानगी मुींबईतील काही ग् ालयाींनी शासनाकड माधगतली आह, ह खर आह
काय,

(२) असल्यास, ाकू

क्रिकती ग् ालयाींनी अशी परवानगी मागीतलली आह,

(३) असल्यास, उपरोक्त अवयव बसवव्यासाठी परवानगी श्यापव
ू ी राज्जय शासनान नमलल्या
त् सलमतीींच्या पाह ी नींतरच परवानगी दशली जा ार आह काय,

(४) असल्यास, शासकीय ग् ालयाींमध्य उपरोक्त अवयव बसवव्याची यींत्र ा कायादन्वीत आह
काय, नसल्यास, त्याींची कार

काय आहत ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-०३-२०१६) :(१) होय
(२) मुींबईतील ाकु

५० रू ालयाींनी परवानगी माधगतली आह.
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(३) होय. अवयव प्रत्यारोप ासाठी रू ालयाींना नोंश ी कर्यापुवी रू ालयाची तपास ी
प्कामाफदत कली जात. सशर तपास ी प्कान साशर कलल्या अहवालानूसार रू ालयास
परवानगी दशली जात.
(४) होय.

___________
घनसावांगी तािक्
ु यातीि (जज.जािना) अांगणवाडीत पो ण व
पूरि आहाराचा दजाद ननिृष्ट्ुं असयाबाबत

(४९)

५२५७० (११-०३-२०१६).

श्री.अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय मदहिा व बाि

ियाण मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्जयातील बालकाींच्या आरोयासाठी सुदृष्ढ बनवव्यासाठी अींडी व कळी श
असताींनाही ेनसावींगी तालुक्यातील (जज.जालना) अींग वाडीत पोष

बींधनकारक

व पूरक आहाराचा शजाद

ननकृष् असल्याच्या तयारी माह फब्रव
ु ारी, २०१६ मध्य वा त्याशरम्यान

सींबींधधत अधधका-

याींकड कली आह, ह खर आह काय,

(२) तसच अींग वाडीतील खळाच सादहत्यही गायब झाल्याच ननशशदनास आल, ह खर आह
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनान चौकशी कली आह काय, त्यात काय आढळून आल,
(४) असल्यास, चौकशीनुसार पुढ को ती कायदवाही कली आह वा कर्यात यत आह,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.
(२) ह खर नाही.

(३) (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मख
ु ेड (जज.नाांदेड) तािक्
ु यात सन २०१५-१६ ववत्तीय व ादत शासन राबववत असिेया
(५०)

महत्वािाांष झी जियुक्त लशवार योजनेची िामेच लािी नसयाबाबत

५३००७ (११-०३-२०१६).

डॉ.तु ार रा ोड (मख
ु ेड) :

सन्माननीय जिसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुखड (जज.नाींशड) तालुक्यात सन. २०१५-१६

ववत्तीय वषादत शासन राबववत असलल्या

महत्वाकाींिी जलयुक्त लशवार योजनची कामच झाली नाहीत अस ननशशदनास आल आह, ह
खर आह काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी वररषठ कायादलयाकडून वळोवळी कामाच ननयोजन कर्यासींबींधी
बैठका े्यात यऊनही वररषठ कायादलयाच्या आशशाींच पालन न कर ाऱया शोषी अधधकाऱयाींवर
को तीच कारवाई कर्यात आली नाही, ह ही खर आह काय,
(३) असल्यास, उक्त सींबींधधताींवर को ती कायदवाही कली गली आह, वा कर्यात यत आह,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार

काय आहत ?

वव.स. १६५ (36)

श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०३-२०१६) :(१) ह खर नाही.

सन २०१५-२०१६ मध्य जलयक्
ु त लशवार अलभयानाींतगदत मख
ु ड तालक्
ु यात २२ गावाींची

ननवड तालुकासतरीय सलमतीन कली असून त्यास जजल्हासतरीय सलमतीन मान्यता दशली आह.
सशर आराखड्यामध्य ८ यींत्र ची ाकु

११७६ काम प्रसताववत कली होती. त्यापैकी २७२

काम पु द कर्यात आली असून १८१ काम प्रगतीप्ावर आहत. ननवडलल्या सशर गावाींमध्य
अदयाप काम सुरू आहत.

(२) (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत ि से

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई.

