अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

गडधचरोली वन ववभागाांतगगत अनेि ठििाणी अगरबत्ती प्रिल्प सरु
ु िरण्याबाबत
(१)

८६७५ (०८-०४-२०१६).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) गडचचरोली वन ववभागाींतगगत अनेक ठिकाणी अगरबत्ती प्रकल्प सुरु करण्याकररता
लागणारे साठित्य अवाजवी ककीं मतीत आींध्रप्रदे श तसेच मलेशशया व इतर दे शातून खरे दी
करण्यात आल्याचे मािे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, रोपे खरे दी, बगीचे, अगरबत्ती प्रकल्प तसेच वनववभागातील ननयमबाह्य बदली
प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी सरु
ु आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढळून आले चौकशीनुसार पुढे सींबींचिताींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०७-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

गडचचरोली अगरबत्ती प्रकल्प िा लोकाशभमख
ु प्रकल्प मागील ४ वर्ागपासून सुरळीतपणे

सुरु आिे . या प्रकल्पासािी लागणारे साठित्य वन ववभागाींतगगत ननववदा प्रकियेने व ननयमाचे
अनप
ु ालन करुन खरे दी करण्यात आलेले आिे . या प्रकल्पामळ
ु े जजल्ियातील १००० मठिलाींना
शाश्वत रोजगाराची सींिी उपलब्ि झालेली आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. १७१ (2)
सांजय गाांधी राष्ट्रीय ानयान, बोररवली (पूव)ग , मुांबई वन ववभागाांतगगत
वन जमीन क्षेत्र िमी िेल्याबाबत

(२)

११६७२ (०६-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश सुवे (मागािाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) सींजय गाींिी राषरीय उदयान, बोररवली (पूव)ग , मुींबई वन ववभागाींतगगत वन जमीन ्े्

कमी करुन सदर जमीन नागरी ववकासासािी वापरण्याचा ननणगय मीं्ीमींडळाने मािे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आिे, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, मींब
ु ई उपनगरातील पवई, आरे कॉलनी, किल्म शस्ी-गोरे गाींव आप्पापाडा

मालाड, दामूनगर, शभमनगर, जानूपाडा, िारखाडी, केतकीपाडा-दठिसर- पूव,ग त्र्मूती, कुलुपवाडीबोररवली-पूवग येथील वन जमीन नागरी ववकासासािी खुली करण्यात येणार आिे , िे िी खरे
आिे काय,

(३) असल्यास, या जशमनीवरील सन २००० पूवीच्या चाळ-वस्त्या, झोपडपट्टी, ननयशमत करुन
त्याींच्या पन
ु ववगकास केला जाणार आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबतची अींमलबजावणी केव्िापासून करण्यात येणार आिे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०७-२०१६) :(१), (२) व (३) िे खरे नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
चाळीसगाव तालुक्यातील डेरेदार वक्ष
ृ ाांची तोड सुरु असल्याबाबत
(३)

१३३९९ (०८-०४-२०१६).

श्री.ान्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाळीसगाव तालुक्यातील डेरेदार व्
ृ ाींची व्
ृ तोड सुरु असून ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’
चा नारा दे त असताना दस
ु रीकडे मा् सरागस व्
ृ तोड करणाऱ्याना पािबळ ठदले जात असल्याचे
समोर आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सरागस व्
ृ ाींची व्
ृ तोड करणारे व त्याींना पािीशी घालणाऱ्याींची सखोल चौकशी
करण्यात आली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार दोर्ीींवर शासन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार आिे
(४) नसल्यास, त्याचे कारणे काय आिे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

तथावप, जानेवारी, २०१६ ते माचग, २०१६ या कालाविीत चाळीसगाींव तालुक्यातील अवैि
व्
ू त्याची ककीं मत रु.
ृ तोडीच्या एकूण ९ घ्नामध्ये ३९ व्
ृ ाींची तोड करण्यात आली असन
३९९७/- इतकी आिे.

वव.स. १७१ (3)
(२) अवैि व्
ृ तोडीबाबत वेळीच गुन्िा नोंद करण्यात येत असून सदर प्रकरणी चौकशी
करण्यात येत असन
ू आरोपीचा शोि घेण्यात येत आिे . व्
ृ ाींची तोड करणाऱ्याींना पािीशी
घालण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
पातूर (जज.अिोला) तालक्
ु यातील जांगल माफीयाांवर आळा घालण्याच्या मागणीबाबत
(४)

१३७९१

(िारां जा) :

(०८-०४-२०१६).

श्री.गोवधगन

शमाग

(अिोला

पजश्चम),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राजेंद्र

पाटणी

(१) पातरू (जज.अकोला) तालक्
ु यात वैभव असलेली नैसचगगक सींपत्ती नष् िोण्याच्या मागागवर
असून जींगल मािीयाींवर आळा घालण्याची मागणी तालुक्यातून सवगच स्तरातून िोत आिे , िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(३) असल्यास, तालुक्यातील जींगलाच सरागस तोड करणारे व त्याींना सिकायग करणारे वन
अचिकारी कमगचारी याींच्यावर काय कारवाई करण्यात आली आिे वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

(२) अवैि व्
ृ तोडी प्रकरणाची चौकशी वनपरर्े् स्तरावर केली जाते

(३) व (४) जींगलातील अवैितोड िी वन ववभागाचे अचिकारी/कमगचारी याींचे सींगनमताने िोत
असल्याचे ककीं वा वनाचिकारी/कमगचारी याींचा सिभाग असल्याची घ्ना नजरे स आली नािी.
त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

पुणे शहरातील टे िडयाांवर सांरक्षणासािी िेवळ चार सुरक्षा िमगचारी असल्याबाबत
(५)

१४५३१ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी ममसाळ (पवगती), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.योगेश ठटळे िर (हडपसर), श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शिरातील पाचगाव पवंती, भाींबुडाग, िनुमान ्े कडी, पार्ाण ्े कडी, एमआय्ी ्े कडी,
वानवडी,

िडपसर,

वारजे,

कोंढावा

अशा

१९६३

िे क््र

वन्े्

असलेल्या

्े कयायाींवर

सींर्णासािी केवळ चार सुर्ा कमगचारी असल्याची बाब मािे सडसबबर, २०१४ च्या दस
ु -या
आिवयायात ननदशगनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) त्यामुळे गेल्या कािी वर्ागत या ्े कडयाींवर बेसुमार व्
ृ तोड िोत आिे, िे खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) अदयाप कोणतीिी कायगवािी केली नसल्यास त्याची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (4)

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०६-२०१६) :(१) पुणे वनववभाग व पण
ु े मिानगरपाशलका याींच्या
सींयक्
ु त ववदयमाने राबववण्यात येत असलेल्या सींयक्
ु त वन व्यवस्थापन सशमतीमािगत मािे

सडसबबर, २०१४ च्या दस
ु -या आिवयायात भाींबुडाग वनपरर्े्ाअींतगगत पाचगाव, पवगती, भाींबुडाग,

िनुमान ्े कडी, एमआय्ी ्े कडी, वारजे या ठिकाणी ३ सुर्ा र्क कायगरत िोते, तसेच

वनववभागाचे अखत्यारीतील भाींबुडाग वनपरर्े्ाअींतगगत ५ वनर्क व २० वनमजूर कायगरत िोते
व पुणे वनपरर्ेताींगत
ग १ वनर्क व १ वनमजुर ्े कयायावर सींर्णासािी कायगरत आिे त.
(२) िे खरे नािी.

(३) पुणे वन ववभागातील अवैि व्
ृ तोड रोखण्यासािी ्े्ीय कमगचारी, वनर्क व वनमजूर
याींची गस्त वाढवून सींर्ण कामे करण्यात येत आिे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
येरवडा (ता.जज.पुणे) येथील जुन्या हाइट येथील सफाई िामगाराांना सांबांधधत
जजल्हाधधिारी िायागलयाने जागा सोडण्याच्या नोटीसा ठदल्याबाबत

(६)

१७६१७ (१०-०८-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

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

(१) येरवडा (ता.जज.पुणे) येथील जुन्या व्िाइ् येथे मागील १०० वर्ागपासून वास्तव्य करणा-या
सिाई कामगाराींना सींबींचित जजल्िाचिकारी कायागलयाने जागा सोडण्याच्या नो्ीसा ठदल्या
असल्याचे मािे मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्रि्ीश काळापासन
वाल्मीकी समाजाचे सिाई कामगार नोकरीला िोते
ू

तेव्िापासून या समाजातील कािी कु्ूींबे उक्त पररसरात अदयाप पयंत वास्तव्य करीत असुन
अचानक १०० वर्ागने त्याींना जागा सोडण्यात साींगण्यात येत असल्याने त्याींची िोणारी गैरसोय
पािता शासन याबाबत आवश्यक ती कायगवािी करणार आिे वा करीत आिे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) व (२) िे अींशत: खरे आिे . व्िाई् िाऊस िी शमळकत
न्यायालयीन आदे शान्वये आता राज्य शासनाच्या मालकीची राठिलेली नािी. या ठिकाणी
रािणाऱ्या

७

कमगचाऱ्याींना

शासकीय

ननवासस्थानाींमध्ये

स्थलाींतरीत

करण्याचे

ठदनाींक

०२.१२.२०१४ व ठदनाींक १६.१२.२०१४ च्या आदे शान्वये रुग्णालय प्रशासनाने कळववले आिे.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. १७१ (5)
महाराष्ट्र राज्याच्या ात्पन्नाच्या अधाग टक्िा रक्िम सावगजननि
आरोग्य सेवेवर खचग होत असल्याबाबत
(७)

१९४६६ (१४-०८-२०१५).

श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांठदवली पूव)ग , श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-

पाटील (मशडी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जागनतक आरोग्य सींघ्नेने (डब्ल्यूएचओ) मे, २०१५ च्या सुमारास जाठिर केलेल्या

जगातील १९४ दे शातील आरोग्यववर्यक आकडेवारीचा वावर्गक अिवालात, मिाराषरात राज्याच्या
उत्पन्नाच्या केवळ अिाग ्क्का रक्कम सावगजननक आरोग्य सेवेवर खचग करण्यात येत
असल्याचे नमूद करण्यात आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, त्यामळ
ु े शमळणा-या अप-ू या सावगजननक आरोग्य सवु विामळ
ु े नागररकाींना

खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागत असल्याने खाजगी िॉजस्प्लच्या वाढत्या खचागमुळे
राज्यातील ३० लाख लोक दरवर्ी दाररद्रयरे र्ेत आिे त, िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सावगजननक आरोग्य सेवेवर दरवर्ी वर्ागला केवळ ६३० रुपये खचग करते
त्याचवेळी राज्यातील सवगसामान्य माणूस पाच व्यक्तीच्या कु्ूींबाच्या आरोग्यावर दरवर्ी
सरासरी ११ िजार २२५ रुपये खचग करत आिे , िे खरे आिे काय,

(४) तसेच शेजारच्या छोट्या गोवा राज्यातील शासन दरडोई प्रनतवर्ी २ िजार २०० रुपये खचग
करते िे िी खरे आिे काय,
(५) असल्यास, सरकारी दवाखान्यात डॉक््र व सािनाींचा अभाव, रुग्णाींना सेवा शमळत
नसल्याने नाईलाजास्तवर खाजगी रुग्णालयात जावे लागत असल्याने सावगजननक आरोग्य सेवा
कायग्म करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना आखली आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) राषरीय नमुना पािणी सींस्थेच्या ६० व्या िेरीनुसार अींशत: खरे आिे .

(४) ननती आयोग (पूवीचे ननयोजन आयोग) याींचे अिवालावरुन सदर आकडेवारी बरोबर आिे .
(५) िे खरे नािी.

___________
राज्यातील अांध व अपांगाचे प्रमाणपत्रे प्रलांतबत असल्याबाबत
(८)

२२०८२ (३०-०७-२०१५).

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

(नागपूर पूव)ग , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर), श्री.सुधािर
िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरीं गाबाद, मुींबई, नाशशक व पुणे ववभागात अींि व
अपींगाचे २९ िजार प्रमाणप्े प्रलींत्रबत असल्याचे मािे एवप्रल, २०१५ च्या दस
ु -या आिवयायात

वव.स. १७१ (6)
आढळून आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आिे व त्यानर्
ु ींगाने सदर प्रकरणे ननकाली
काढण्यासींदभागत कोणती कायगवािी करण्यात आली वा येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे . एवप्रल २०१५ अखेर १३०७८ इतकी
अपींग प्रमाणप्े प्रलींत्रबत िोती.
(२) व (३) िोय. याबाबत State Health System Resource Centre. Maharashtra याींना
अ्यास करुन शशिारशी करण्याचे ननदे श दे ण्यात आले िोते. त्यानुसार त्याींनी सादर केलेल्या
अिवालाच्या अनुर्ींगाने आवश्यक ती कायगवािी करण्याच्या सच
ु ना सवग सींबींचिताींना दे ण्यात
आल्या आिे त. त्यानस
ु ार सींचालकस्तरावरुन सवग उपसींचालक आरोग्य सेवा व जजल्िा शल्य

चचककत्सक याींना सूचना ननगगशमत करण्यात आलेल्या असन
ू जव्िडीओ कॉिरन्सदवारे िी वेळोवेळी
सुचना

दे ण्यात

आलेल्या

आिेत.

जजल्ह्याींमध्ये दोन व २५ लाखाींप्
े ा

तसेच

२५

लाखापे्ा

जास्त

लोकसींख्या

असलेल्या

कमी लोकसींख्या असलेल्या जजल्ह्यामध्ये एका अनतररक्त

रुग्णालयामध्ये अपींग प्रमाणप् दे ण्याची सुवविा उपलब्ि करुन दे ण्याचा प्रस्ताव ववचारािीन
आिे .

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
िोवाड (ता. चांदगड, जज. िोल्हापरू ) येथील प्राथममि
आरोग्य िेंद्राच्या इमारतीची लालेली दरु वथा

(९)

२५५३० (१४-०८-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोवाड (ता.चींदगड, जज.कोल्िापरू ) येथील प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या इमारतीची दरु वस्था

झाल्याने तेथील रुग्णाींना उपचार घेण्यास ्ासदायक िोत असून लवकरात लवकर दरु
ु स्ती
करण्याची मागणी मा.सावगजननक आरोग्य मीं्ी याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी प्ादवारे
ठदनाींक १५ जून, २०१५ रोजी केली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत
आिे ,

(३) अदयाप कोणतीच कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) कोवाड (ता.चींदगड, जज.कोल्िापुर) येथील प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या जीणग इमारतीचे

ननलेखनाची कायगवािी करण्यात आलेली असून सदर प्रा. आ. कबद्राकररता ठदनाींक १२ माचग,

वव.स. १७१ (7)
२०१५ रोजीची आरोग्य सशमती सभा व स्थायी सशमती सभा व ठदनाींक १७.०६.२०१५ रोजीची
जजल्िा पररर्द सवगसािारण सभा यामध्ये नवीन इमारत बाींिकामास मान्यता प्राप्त झाली
आिे . सदर प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या बाींिकामाचे अींदाजप्क प्रशासकीय मान्यतेसािी सादर
करण्यात आलेले आिे .
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
ामानाबाद जजल््यातील रुग्णालयाांसािी नयाने खरे दी िेलेल्या सोलर
वॉटर ठहटर प्रिरणात अपहार लाल्याची तक्रार
(१०)

२८१९९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (ामानाबाद) :

सन्माननीय

सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उस्मानाबाद जजल्ह्यातील रुग्णालयाींसािी नव्याने खरे दी केलेल्या सोलर वॉ्र ठि्र
प्रकरणात अपिार झाल्याच्या तिारीची दखल घेत जजल्िाचिकाऱ्याींनी ‘डीपीडीसी’ मिून ४०
लाखाींच्या साठित्य खरे दीची चौकशी करुन अिवाल सादर करणेबाबत राज्याच्या आरोग्य सेवा
सिसींचालकाींना मािे जल
ु ,ै २०१५ च्या पठिल्या आिवयायात प् ठदले असल्याचे, खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास लातूर येथील आरोग्य उपसींचालकाींनी मींजुरी ठदली नव्िती, िे
िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मींजूर ननिीतून रुग्णालयाला अत्यावश्यक असलेल्या साठित्याींची खरे दी करणे
अपेक्ष्त असताना सोलर वॉ्र ठि्र खरे दी करण्याची कारणे काय आिे त,

(४) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .

सन २०१४-१५ मध्ये जजल्िा शल्य चचककत्सक, उस्मानाबाद याींच्यामािगत खरे दी

करण्यात आलेल्या सोलर वॉ्र ठि्रबाबत तिार प्राप्त झाल्याने सदर प्रकरणाची सखोल
चौकशी करण्याबाबत जजल्िाचिकारी याींनी ठदनाींक २०.०६.२०१५ च्या प्ान्वये सिसींचालक
आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुींबई याींना कळववले आिे.
(२) िे खरे आिे .

(३), (४) व (५) सींबींचित रुग्णालयाींकडून प्राप्त झालेल्या मागणीच्या आिारे जजल्िा शल्य
चचककत्सक उस्मानाबाद याींनी खरे दी केली आिे . तथावप, सिसींचालक, आरोग्य सेवा रुणालये

(राज्यस्तर) मुींबई याींची ८ सोलर वॉ्र ठि्र खरे दीस ताींत्र्क मान्यता घेऊन १० वॉ्र ठि्र
खरे दी केले. मागणीपे्ा अचिक खरे दी व चढया दराने खरे दी करण्यात आल्याने तत्कालीन

जजल्िा शल्यचचककत्सक, उस्मानाबाद याींनी ठदनाींक २.०२.२०१६ रोजी कारणे दाखवा नो्ीस
बजावण्यात आली आिे .
___________

वव.स. १७१ (8)
मौजे पाटस (तालुिा दौंड, जज.पुणे) सोलापूर महामागागवर रामा सेंटर सुरु िरण्याबाबत
(११)

२८३९० (२१-०१-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
सन्माननीय सावगजननि आरोग्य
आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे पा्स (तालुका दौंड, जज.पुणे) सोलापूर मिामागागवरील अपघाताींचे प्रमाण वाढल्याने
येथे रामा सब्र सुरु करणेबाबत ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननिीनी मा. आरोग्य मींत्रयाींना मािे
ऑक््ोबर, २०१५ वा त्या दरम्यान ठदले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार शासनाने रामा सब्र सुरु करणेबाबत काय कायगवािी केली
वा करण्यात येत आिे ,

(३) असल्यास, रामा सब्र सुरु करण्याबाबत कोणतीिी कायगवािी केली नसल्यास ववलींबाची
कारणे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िोय, िे खरे आिे .
(२) मौजे पा्स (ता.दौंड, जज.पण
ु े) येथे रामा सब्र सरु
ु करणेबाबतचा प्रस्ताव ्ेत्र्य

कायागलयाकडून मागववण्यात आलेला आिे. शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर आवश्यक
कायगवािी करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाची
नवी इमारत वापराववना पडून असल्याबाबत

(१२)

२८४५६ (२१-०१-२०१६).

श्री.भािर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाचगरी जजल्ह्यातील गुिागर तालुक्यातील चार वर्ागपूवी बाींिण्यात आलेली ग्रामीण
रुग्णालयाची इमारत वापराववना पडून आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सध्या रुग्णालय सुरु आिे त्या ठिकाणी वैदयकीय सोयी सुवविाींची कमतरता
आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त भाग (१) व (२) बाबत शासनामािगत कोणती कायगवािी करण्यात आली
आिे अथवा येत आिे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायगवािी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) व (३) िे खरे नािी. तथावप, नवीन इमारतीमिील आढळलेल्या ्ु्ीींची पूतत
ग ा करुन

लवकरात लवकर इमारत ताब्यात शमळावी यासािी पािपुरावा करण्यात येत आिे . ्ु्ी पूणग
केल्यावर सावगजननक बाींिकाम ववभागाकडून इमारत ताब्यात शमळताच नवीन इमारतीमध्ये
रुग्णालय कायागजन्वत करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. १७१ (9)
ारण (जज. रायगड) येथे १०० खाटाांचे रुग्णालय ाभारण्याबाबतची मागणी
(१३)

२८७१६ (२१-०१-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (ारण) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य

आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उरण (जज.रायगड) येथे मोठ्या प्रमाणात औदयोचगक ्े्ातील वाितूक वाढल्याने तेथे
अपघाताचे प्रमाण वाढले असून अपघातग्रस्ताींवर तातडीने उपचार करण्याकरीता कोणतीिी

व्यवस्था नसल्यामुळे त्याींना नवी मुींबई येथे उपचार घेण्यासािी जावे लागत असल्याने
अनेकाींना आपले जीव गमवावे लागत आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उरण येथे १०० खा्ाींचे रुग्णालय उभारण्याबाबतची मागणी तेथील स्थाननक
लोकप्रनतननिीींनी ननवेदनाव्दारे मािे सडसबबर, २०१४ मध्ये मा.सावगजननक आरोग्य मीं्ी याींच्याकडे
केली आिे िे खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने काय ननणगयात्मक कायगवािी केली आिे ,

(४) अदयाप याबाबत कोणतीिी कायगवािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आिे त वा कायगवािीची सदयःजस्थती काय आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे आिे .
(३) शासन ननणगय ठद.१७ जानेवारी, २०१३ अन्वये ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १००
खा्ाींच्या उपजजल्िा रुग्णालयात रेणीविगन करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आिे. तसेच
१०० खा्ाींच्या उपजजल्िा रुग्णालयासािी शसडकोची जागा घेण्यासािी शासन ननणगय ठद.९.२.१६
अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
ववदभागत िामगाराांसािी अनययावत हॉपीटल नसल्याबाबत
(१४)

२९३३४ (२१-०१-२०१६).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंठदया),
सन्माननीय सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ववदभागत कामगाराींसािी अदययावत आिुननक सोयीसुवविाींचे िॉस्पी्ल नसल्याचे मािे
ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नागपूर येथील ब्
ु ीबोरी इींडस्रीज पररसरात २०० खा्ाींचे आिुननक उपकरणाींचे
कामगार िॉजस्प्ल सुरु करण्याचे शासनाने ननणगय घेतला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग २ बाबत कामगार िॉजस्प्ल लवकरात लवकर सुरु करण्याच्यादृष्ीने
कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) अदयाप उक्त प्रश्नाबाबत कोणती कायगवािी िोत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
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डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) :(१) िे अींशत: खरे आिे .
(२) व (३) िे अींशत: खे आिे .
१००

राकावव मिामींडळ, रम मीं्ालय, भारत सरकार, नवी ठदल्ली याींनी ब्
ु ीबोरी नागपरू येथे
खा्ाींचे

रुग्णालय

सुरु करण्याचा

ननणगय

घेतला

मिामींडळामािगत चालववण्यात येणार आिे .

असन
ू

सदर

रुग्णालय

राकावव

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
खालापूर (जज.रायगड) हद्दीतील प्राथममि िेंद्रात डॉक्टर ापलब्ध
(१५)

नसल्यामळ
ु े ापचाराअभावी मत्ृ यू लाल्याची घटना

३१३५० (१६-०१-२०१६).

श्री.भरतशेि गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावगजननि

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

(१) खालापूर (जज.रायगड) िद्दीत ननींबोडे दाींडवाडीत रािणाऱ्या ग्रामपींचायत सदस्या सुविाग

ठदपक नाईक याींचा आि वर्ीय मूलगा स्वप्नील सपगदींश झाल्यामळ
ु े खालापूर प्राथशमक कबद्रात
नेले असता तेथे डॉक््र उपलब्ि नसल्यामुळे उपचाराअभावी मत्ृ यू झाल्याची घ्ना नुकतीच
मािे ऑगस््, २०१५ मध्ये घडली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपचाराअभावी झालेल्या मत्ृ यप्र
ू करणी शासनाने सखोल चौकशी केली आिे काय
त्यात काय आढळून आले,

(३) तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ्या डॉक््राींवर कोणती कारवाई करण्यात आली आिे वा
येत आिे नसल्याची त्याची कारणे काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

(२) व (३) प्राथशमक आरोग्य कबद्र, खालापूर येथील वैदयकीय अचिकारी ननवासस्थानी
वास्तव्यास िोते, आरोग्य सेववका व शशपाई मुख्यालयी उपजस्थत िोते. प्राथशमक आरोग्य

कबद्रामध्ये पुरेशी और्ि सािा उपलब्ि िोता. सपगदींश झालेला कु.स्वजप्नल नाइगक रुग्ण
ठद.०४.०८.२०१५ रोजी प्राथशमक आरोग्य केद्राींत न आणता गे्वरुन खोपोली येथे उपचारासािी
गेला असल्याने दोर्ीींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपरू येथील पागलखाना पररसरात जजल्हा रुग्णालयाचे िायागलयीन
इमारत बाांधिामाला प्रशासिीय मान्यता दे ण्यासांदभागत

(१६)

३२५२५ (१६-०१-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर येथील पागलखाना पररसरात जजल्िा रुग्णालयाकररता

आरक्ष्त करण्यात

आलेल्या जागेवर जजल्िा शल्य चचकीत्सक कायागलय व वेअर िाऊस याींचे बाींिकामाचे
रु.२८४६.८६ (लाखाचे) प्राथशमक अींदाजप्क व आराखडा तयार करुन मा.सिसींचालक आरोग्य
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सेवा (राज्यस्त) मुींबई याींना ठदनाींक १८ माचग, २०१४ च्या प्ान्वये प्रशासकीय मींजूरीकररता
सादर केले असून याबाबत पुनश्च ठदनाींक १७ माचग, २०१५ ला स्मरणप् जजल्िा शल्य
चचकीत्सक सवागपचार रुग्णालय, नागपरू याींनी पािववल्याचे ठदनाींक २५ मे, २०१५ च्या प्
ि.जजशचच/सरुना/बास/जजरुबाींजाऊ/३६५३ अन्वये ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाला अदयापिी मींजूरी प्रदान करण्यात आली नािी, िे िी खरे आिे
काय,
(३)

असल्यास,

नागपूर

येथील

पागलखाना

पररसरात

अत्यावश्यक

रुग्णालयाचे कायागलयीन इमारत बाींिकामाला प्रशासकीय मान्यता

असलेल्या

जजल्िा

दे ण्यासींदभागत कोणती

कायगवािी करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) शासनस्तरावर प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
ठहांगोली जजल््यातील जजल्हा ठहवताप िायागलयाच्या अनागोंदी िारभाराच्या चौिशी बाबत
(१७)

३३१०१ (२१-०३-२०१६).

श्री.तानाजी मुटिुले (ठहांगोली) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठिींगोली

जजल्ह्यातील जजल्िा

ठिवताप कायागलयाच्या

अनागोंदी कारभाराची चौकशी

करण्याचे आदे श जजल्िा पररर्दे चे मुख्य कायगकारी अचिकारी याींनी जजल्िा पररर्दे च्या आरोग्य
ववभागाचे प्रशासकीय अचिकाऱ्याींना ठदले िोते, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, प्रशासकीय अचिकाऱ्याींनी चौकशी करुन चौकशीचा अिवाल ठिवताप ववभागाच्या
सिसींचालक कायागलयास पािववल्यानींतरिी सिसींचालक कायागलयाने त्यावर कायगवािी न करता
िेर चौकशीसािी ववशेर् पथक पािवुन परत चौकशी करण्यात आली, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, प्रशासकीय अचिकाऱ्याींनी ठदलेल्या अिवालावर कायगवािी न करता िेरचौकशी
करण्याची सवगसािारण कारणे काय आिे त,
(४) असल्यास, सदरिू दोन्िी चौकशी अिवालामध्ये काय ननषपन्न झाले आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िोय.
(२) िोय.
(३) प्रश्नासकीय अचिका-याींनी केलेल्या चौकशीमध्ये ब-याच मद
ु याींवर अशभलेख उपलब्ि न
झाल्याने त्याींनी ननजश्चत ननषकर्ग न काढल्याने पुन्िा ववशेर् चौकशी पथकामािगत चौकशी
करण्यात आली.
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(४) चौकशीमध्ये आढळून आलेल्या प्रशासकीय व ताींत्र्क ्ु्ीबाबत जजल्िा ठिवताप अचिकारी
याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असून त्याींचा कायगभार काढून घेण्यात आला
आिे .

___________
मालेगाव (जज.नामशि) येथील शासिीय रुग्णालयात िे वण्यात आलेल्या रुग्णवाठहनीचा
रुग्णाांना इतर रुग्णालयात नेण्यासािी ापयोग होत नसल्याबाबत

(१८) ३३१२१ (२१-०१-२०१६).

श्री.आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाव (जज.नाशशक) येथील शासकीय रुग्णालयात िे वण्यात आलेल्या रुग्णवाठिनीचा
रुग्णाींना इतर रुग्णालयात नेण्यासािी उपयोग िोत नािी तसेच रुग्णालयात तञ ड डॉक््र नसून
और्िाचािी तु्वडा असल्याने रुग्णाींना उपचार शमळत नसल्याचे मािे सप््ब बर, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान आढळून आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालयात तञ ड डॉक््राींची ननयुक्ती करण्याबाबत और्िाींचा सािा उपलब्ि
करण्याबाबत तसेच रुग्णवािीनीचा रुग्णाींना इतर रुग्णालयात नेण्यासािी वापर िोण्याबाबत
शासनाने कोणती कायगवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(३) अदयाप कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िे अींशत: खरे आिे . मिाराषर वैदयकीय सेवा, ग्-अ व
कमगचाऱ्याींची पदे ररक्त आिे त िी बाब खरी आिे.
(२) व (३) वैदयकीय अचिकारी व कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याची कायगवािी सुरु आिे .
रुग्णालयात रुग्णाींसािी पुरेसा और्िसािा उपलब्ि आिे . सामान्य रुग्णालय, मालेगाव येथे

१०८ िमाींकाची रुग्णवाठिका उपलब्ि आिे . तसेच १०३ िमाींकाची जननी सुर्ा रुग्णवाठिका
उपलब्ि आिे .

___________
मौजे अिलज
ू (ता.माळमशरस जज.सोलापूर) येथील ५० खाटाांच्या
ापजजल्हा रुग्णालयाचे १०० खाटाांमध्ये श्रेणीवधगन िरण्याबाबत

(१९)

३३४७८ (२१-०१-२०१६).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे अकलज
ू (ता.माळशशरस, जज.सोलापरू ) येथील ५० खा्ाींच्या उपजजल्िा रुग्णालयाचे

१०० खा्ाींमध्ये रेणीविगन करण्यास शासनाने ठदनाींक ९ जून, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास
शासनाने प्रशासकीय मान्यता ठदली आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

इमारत

बाींिकामाबाबतचे अींदाजप्क

व

आराखडे कायगकारी

अशभयींता,

सावगजननक बाींिकाम ववभाग, अकलुज याींनी ननिी उपलब्ि करुन दे णेबाबत उपसींचालक,
आरोग्य, सेवा पुणे याींच्यामािगत शासनास ठदनाींक २३ जुल,ै २०१५ रोजी सादर करण्यात आले
आिे , िे िी खरे आिे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाकडून अदयापिी कोणतीच प्रशासकीय कायगवािी करण्यात आली
नािी, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, त्याची सवगसािारण कारणे कोणती,
(५) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत कायगवािी केव्िा करण्यात येणार आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) मौजे अकलज
ू (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथील ३०
खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजजल्िा रुग्णालयात रेणीविगन करण्यास
शासन ननणगय ठद.९.६.२०१४ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आिे.
(२) व (३) िे खरे नािी. इमारत बाींिकामाचे अींदाजप्क व आराखडे ठद.२.८.१४ रोजी शासनास
प्राप्त झाले िोते. सदर प्रस्तावातील ्ु्ीची पूतत
ग ा करुन िेरप्रस्ताव सादर करण्याबाबत

अचि्क अशभयींता, सावगजननक बाींिकाम ववभाग, अकलज
ू , जज.सोलापूर याींना कळववण्यात
आले आिे.

(३) िे .खरे नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) कायगकारी अशभयींता, सावगजननक बाींिकाम ववभाग, अकलूज, जज.सोलापूर याींचक
े डून
सुिाररत अींदाजप्क व आराखडे प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायगवािी करण्यात येईल.
___________

मेडमशांगी (ता.साांगोले, जज,सोलापूर) येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्राच्या थापनेबाबत
(२०)

३४३९४ (२१-०१-२०१६).

श्री.गणपतराव दे शमुख (साांगोले) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेडशशींगी (ता.साींगोला, जज.सोलापरू ) येथील ग्रामस्थाींनी सदरिू इमारतीच्या बाींिकामासािी
जजल्िा पररर्द, सोलापूर याींना ठदनाींक २२ ऑगस््, २०१३ रोजी १ िे क््र २० आर जमीन
ववनामुल्य ब्ीस प्ाने ठदली, िे खरे आिे काय,

(२) सदरिू नवीन प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या इमारतीचे अींदाजप्क तयार करून प्रशासकीय
मान्यता ठदली आिे काय,
(३) असल्यास, प्राथशमक आरोग्यकबद्राच्या इमारतीची अींदाजजत ककीं मत काय रािणार आिे,

(४) तसेच, आरोग्य कबद्राच्या इमारतीच्या बाींिकामाची ननववदा काढण्यास ववलींब लागण्याची
कारणे काय आिे त,
(५) असल्यास, प्राथशमक आरोग्य कबद्राचे बाींिकाम केव्िा पूणग िोईल ?
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१६) :(१) िोय. ठदनाींक २१.६.२०१४ रोजीच्या प्ान्वये ब्ीसप्
ठदले आिे .
(२) व (३) िोय. जजल्िा आरोग्य अचिकारी, जजल्िा पररर्द सोलापुर याींनी सदरिू इमारतीच्या
बाींिकामासािी रु.२,१९,७०,४९०/- इतक्या रक्कमेच्या अींदाजप्कास प्रशासकीय मान्यता ठदली
आिे .
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(४)

व

(५)

बाींिकाम

ववभाग

जजल्िा

पररर्द,

सोलापुर

याींचेमािगत

ई-ननववदा प्रकिया

राबववण्यासािी कायगवािी करण्यात येत आिे . ई-ननववदा प्रकिया पूणग करुन िे केदार ननयुक्त
करुन परु विा आदे श ठदल्यानींतर सदरिू इमारतीचे बाींिकाम पण
ू ग करुन घेण्यात येईल.
___________
यवतमाळ जजल्हयातील आरोग्य ववभागातील प्रमशक्षण मशबीराच्या
(२१)

ननधीत लाखो रुपयाांचा अपहार लाल्याबाबत

३५८७२ (२१-०१-२०१६).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ आरोग्य ववभागातील राबववण्यात येणाऱ्या जनजागत
ृ ी, पुरुर् नसबींदी प्रशश्ण
तसेच जजल्िा प्रशश्ण कबद्रातन
ू राबववण्यात येणाऱ्या ववववि कायगिमामध्ये तसेच वािनामध्ये
अपिार तसेच कमगचारी वर्गभर गैरिजर असताींना भत्त्यासिीत वेतन काढण्याचा प्रकार सन
१९९६-२०१४ पयंत तब्बल लाखो रुपयाींच्या ननिीचा अपिार करण्यात आला, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, जजल्िा आरोग्य अचिकारी याींना या प्रकरणात दोर्ारोप िरवून कतगव्यात कसूर
करुन पदाचा दरु
ु पयोग करणे, व ठिशोब सादर न करता शासकीय रक्कमेचा दरु
ु पयोग करुन
रक्कम परस्पर िडप करण्याबाबतचे आरोप िे वण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे काय,

(३) तसेच डॉ.के.झेड.रािोड, जजल्िा आरोग्य अचिकारी, जजल्िा पररर्द, यवतमाळ याींच्यावर
शशस्तभींगाची कायगवािी करण्याबाबतचा आदे श ठद.१७ माचग, २०१० रोजी माठिती आयुक्त
नागपुर याींचे प् ि.१६८५, ठद.०३/०४/२०१० तसेच माठिती आयुक्त अमरावती (ठद.१८/१०/२०१२
प् ि. ५७१/११/६३१४/१२) याींनी दे वन
ू िी अदयापपयंत कोणतीिी कायगवािी करण्यात आली
नािी, िे खरे आिे काय,

(४) तत्कालीन जजल्िा आरोग्य अचिकारी, जजल्िा पररर्द सन २०१२ याींचेवर दोर्ारोप दाखल
करणे, मिाराषर नागरीक सेवा, वतगणूक ननयम १९७९ चे ननयम ३ चा भींग करणे व आपल्या

कतगव्यात कसूर केला असे दोर्ारोप करणे, याबाबत ठद. ११ िेिुवारी, २०१३ रोजी अपर मुख्य

सचचव, सावगजननक आरोग्य ववभाग, मीं्ालय मुींबई याींच्या कडे आरोग्य सेवा सींचालनालय
मुींबई याींनी प्रस्ताव सादर करुन चौकशी करण्याबाबतचा अिवाल सादर केला, िे खरे आिे
काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(६) असल्यास, सदरील चौकशी अिवालाचे स्वरुप काय आिे व त्याींच्यावर शासनाकडून कोणती
कायगवािी करण्यात आली वा येत आिे ,

(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे.
यवतमाळ

येथे

ववववि

कायगिमामध्ये

तसेच

वािनामध्ये

अपिार

झाला

नसन
ू

लेखाववर्यक प्रशासकीय अननयशमतता झाल्यामुळे लेखाप्रकरणी पूतत
ग ा करण्यात आली आिे.
तथावप कमगचारी गैरिजर असताना वेतन काढण्याचा प्रकार झाला असून त्याची वसुली सुरु
आिे .
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(२) िे खरे नािी.
(३) व (४) िे खरे नािी.
राज्य माठिती आयक्
ु त, नागपरु याींचे प् ि. १६८५, ठदनाींक ०३.०४.२०१० व राज्य

माठिती आयुक्त, अमरावती याींचे प् ठदनाींक १८.१०.२०१२ प् ि. ५७१/११/६३१४/१२ नस
ु ार
डॉ.के.झेङ रािोड याींच्याववरुध्द ठदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ च्या शासन ञ डापनान्वये ववभागीय
चौकशी सुरु करण्यात आली आिे .

(५) सदय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषि आिे .
(६) री.जी.व्िी. मींडकमाळे िे पींचायत सशमती यवतमाळ अींतगगत प्राथशमक आरोग्य कबद्र
सावरगड येथे आरोग्य सेवक (पुरुर्) या पदावर कायगरत असताना तेथील कमगचाऱ्याींचे वेतन व
भत्ते पींचायत सशमती यवतमाळ येथून काढण्यात येत िोते. री.मींडकमाळे

िे ठदनाींक

०४.०५.२०१२ ते ठदनाींक १७.०६.२०१३ या कालाविीत रजेचा अजग सादर करुन कतगव्यावर
गैरिजर असताना डॉ. वप्रती लामकासे, वैदयकीय अचिकारी, प्राथशमक आरोग्य कबद्र सावरगड
याींनी री.मींडकमाळे याींचे जून, जुलै, सप््ब बर, २०१२ या तीन मठिन्याींचे कतगव्यावर उपजस्थत
असल्याचे प्रमाणप् पींचायत सशमती यवतमाळ याींना सादर केले. सदर प्रकरणी चौकशी

अचिकारी तथा प्रकल्प अचिकारी जजल्िा पररर्द यवतमाळ याींना ठदनाींक २५.०६.२०१४ रोजी
सादर केलेल्या चौकशी अिवालामध्ये डॉ. (रीमती) लामकासे व तत्कालीन शलवपक री. के.
एस. नगराळे िे दोर्ी असल्याचे नमद
ू केले आिे . री.मींडकमाळे याींना अदा करण्यात आलेली

वेतन व भत्त्याची रक्कम रु. २,३६,२८२/- इतकी रक्कम वसुलपा् असल्याचेिी नमूद करण्यात
आले आिे. सदर प्रकरणी सींबींचिताींववरुध्द ववभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आिे .
(७) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

राज्यात १०८ रुग्णवाठहिा सेवा परु ववणा्या बी.ही.जी. इांडडया प्रा जज. या िांपनीिडून
(२२)

सेवा पुरववणा्या रुग्णवाठहिा दरु
ु ती अभावी बांद असल्याबाबत

३७८८० (२१-०१-२०१६).

डॉ.तुषार रािोड (मुखेड) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य

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

(१) राज्यात १०८ रुग्णवाठिका सेवा पुरववणाऱ्या बी.व्िी.जी. इींसडया प्रा जज. या कींपनीकडून

सेवा पुरववताना रुग्णवाठिका दरु
ु स्ती अभावी बींद असणे व ्ायरची मयागदा सींपल्यानींतर वापर
करणे, जुने ्ायर ररमोल्ड करणे प्रकार ननदशगनास आले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) ककमान ६० रुग्णाींना प्रत्येक मठिन्यात एका रुग्णवाठिकेदवारे सेवा दे णे अपेक्ष्त असताना
ह्या रुग्णवाठिका दरु
ु स्ती व ्ायर अभावी बींद असल्याने ककमान िरवून ठदलेले काम या
रुग्णवाठिकाींदवारे िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) ्ायर पींक्चर झाल्याने राज्यात बऱ्याच ठिकाणी रुग्णाींनी रस्त्यात बींद पडलेल्या
रुग्णवाठिकेमुळे अ्म्य िे ळसाींड झाली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) तसेच बींद असलेल्या रुग्णवाठिकेसोबतच चालू रुग्णवाठिका सध्
ु दा नाींदेड जजल्ह्यात
शासकीय आयुवेठदक रुग्णालय पररसरात थाींबववण्यात येऊन ग्रामीण रुग्णाींना रुग्णवाठिका
उपलब्ि नसल्याने साींगण्यात येत आिे व या कींपनीदवारे सेवा दे ण्यास ्ाळा्ाळ करण्यात येत
आिे अशीच पररजस्थती पूणग राज्यात आिे, िे िी खरे आिे काय,

वव.स. १७१ (16)
(५)

असल्यास,

या

कींपनीला

सींचालक,

राषरीय

ग्रामीण

आरोग्य

अशभयान

जजल्िाशल्यचचककत्सक नाींदेड याींनी नो्ीसी दे ऊनिी बी.व्िी.जी. कींपनीच्या कायागत सुिारणा िोत
नसल्यामळ
ु े याबाबत शासन कायगवािी करणार आिे काय,

(६) या अत्यावश्यक सेवेबाबतचे शासनाचे िोरण काय आिे ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
मे. बीव्िीजी इींसडया शल. कींपनीकडून सेवा पुरववताना रुग्णवाठिका या िक्त Servicing,

maintenance व वािनाच्या अत्यावश्यक दरु
ु स्तीसािी तात्परु त्या कालाविीसािी service
center मध्ये पािववल्या जातात.

मिाराषर राज्यातील कािी भागामिील तसेच अनतदग
ग भागातील रस्त्याींची पररजस्थती खराब
ु म
असल्यामळ
ु े ्ायर लाइिच्या अगोदरच खराब िोणे असे ननदशगनास येते.

(२) या प्रकल्पासािी करण्यात आलेल्या ननववदा या करारामध्ये या प्रकारचे कोणतेिी ककमान
रुग्ण सींदशभगत करण्याचे बींिन नािी. तथावप मध्यवती सींपकग क्ामध्ये (्ोल फ्री १०८)
दरु ध्वनीदवारे आपत्कालीन वैदयकीय सेवेसािी आलेल्या प्रत्येक रुग्णास मोित सेवा ठदली

जाते. या सेवत
े आतापयंत ६ लाख ५० िजाराींपे्ा जास्त रुग्णाींना आपत्कालीन सेवा दे ण्यात
आलेली आिे .
(३) िे खरे नािी.
(४) िे खरे नािी.
मिाराषर आपत्कालीन वैदयकीय सेवा प्रकल्पादवारे नाींदेड जजल्ियातील असणाऱ्या रुग्णवाठिका
या

रुग्ण घेऊन

जीवनावश्यक

नाींदेड येथील जजल्िा

और्िे

याींचा

रुग्णालयात घेऊन आल्यानींतर िक्त

अनतररक्त सािा

घेण्यासािी

तसेच

इतर आवश्यक

तातडीचे
और्िे

घेण्यासािी व तातडीचे रुग्णवाठिकेची तपासणी व दरु
ु स्तीसािी शासकीय रुग्णालय पररसरात
थाींबववण्यात येऊन तात्काळ रुग्णवाठिका पूवीच्या ठिकाणी पािववण्यात येतात.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.

(६) मिाराषर राज्यात आपात्कालीन वैदयकीय सेवा प्रकल्प राषरीय आरोग्य अशभयानाच्या
माध्यमातन
ू राबववण्यात येत आिे . आपात्कालीन पररजस्थतीत १०८ िमाींकावर दरू ध्वनी करुन
रुग्णाींचे नाव व ठिकाण, असलेली पररजस्थती नमूद करुन २० ते ३० शम. रुग्णवाठिका पािववली

जाते व रुग्णाींवर उपचार सुरु करुनच नजीकच्या रुग्णालयात रुग्णाींस पोचवावयाचे काम

करण्यात येत आिे. अशा प्रकारे शमळाले ल्या उपचारामुळे रुग्णाींचा व आपदग्रस्ताींच प्राण
वाचण्यास मदत िोत आिे .

___________
मलिापरू व नाांदरु ा (ता.मलिापरू , जज.बल
ु ढाणा) तालक्
ु यातील ग्रामीण
(२३)

रुग्णालय व रामा िेअर सेंटर सुरु लाले नसल्याबाबत

३८४९६ (२१-०१-२०१६).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १७१ (17)
(१) मलकापूर व नाींदरु ा (ता.मलकापूर, जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण भागाची वाढती
लोकसींख्या ल्ात घेता येथे मींजरू झालेले ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर सब्र याींचे काम
प्रत्य्दशी अजन
ू िी सरु
ु झाले नसल्याची बाब मािे नोव्िब बर, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले, िे
खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर उपिमासािी शासकीय जागा उपलब्ि असल्यानींतरिी कामाला सुरुवात न
झाल्यामुळे तालुक्यातील गोरगरीब रुग्णाींना आपत्तीच्या प्रसींगी आजारावर उपचार घेण्यासािी
बािे रगावी ककीं वा जजल्ह्याबािे र जावे लागत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त समस्येबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी आरोग्य प्रशासनाला व
शासनाला वेळोवेळी अवगत केले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आिे.
तथावप मलकापूर येथे ५० खा्ाींचे उपजजल्िा रुग्णालय कायागजन्वत आिे .

(२) िे खरे नािी.
(३) िोय.

(४) नाींदरु ा येथील ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर सब्रसािी ठदनाींक १/४/२०१६ रोजी जागा

प्राप्त झाली आिे . त्याप्रमाणे सावगजननक बाींिकाम ववभागाकडून अींदाजप्क व आराखडे तयार
करुन घेण्यात येत आिे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राज्यात ववशेषत: मुांबई महानगरीमध्ये ििगरोग रुग्णाांची
सांख्या ठदवसेंठदवस वाढत असल्याबाबत

(२४)

३९१०४ (१६-०१-२०१६).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ग :

सन्माननीय सावगजननि

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

(१) राज्यात ववशेर्त: मुींबई मिानगरीमध्ये ककगरोग रुग्णाींची सींख्या ठदवसबठदवस वाढत चालली
आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, आिार, जल, वायू यौपकी कोणत्या माध्यमातून सींसगग अथवा इतर कोणत्या

कारणाींनी ककगरोग रुग्णाींची सींख्या वाढत आिे याची वस्तूननषि पािणी करुन अिवाल शासनाने
प्राप्त करुन घेतला आिे ,

(३) असल्यास, ककगरोग रुग्णाींची सींख्या वढू नये म्िणून प्रनतबींिात्मक उपायोजना व
ककगरोगबाचित रुग्णाींना योग्य उपचार दे ऊन त्याींच्या आरोग्याचे सींर्णाकरीता शासनाने काय
कायगवािी केली आिे ,
(४) कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (18)
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) ्ा्ा कबन्सर रुग्णालय याींच्याकडील माठितीनुसार ककगरोग रुग्णाींची सींख्या िी आिार,
तींबाखू सेवन, मदयपान व स्थुलता इत्यादी कारणाींमळ
ु े वाढू शकते. या सींबींचिचा वस्तनु नषि
अिवाल अदयाप प्रशसध्द झालेला नािी.

(३) प्रनतबींिात्मक उपाययोजना म्िणून शासनातिे वैदयकीय अचिकारी, समुपदे शकव मठिला
आरोग्य सेववकास याींचे मदतीने ककगरोगाची प्राथशमक ल्णे, ननदान व उपचार याबाबत
शास््ोक्त पध्दतीने माठिती दे ऊन त्याचप्रमाणे ववशेर् आरोग्य शशत्रबरे आयोजजत करुन
ककगरोगाबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात येते.

ककगरोगबाचित रुग्णाींना लवकर ननदान आवण वेळेत आवश्यक ते उपचार शमळण्यासािी

‘’मिाराषर कन्सर वॉरीयसग’’ िा अशभनव उपिम ्ा्ा मेमोररयल सब्र याींच्या सिकायागने सुरु
करण्यात आला आिे . तसेच ककगरोग उपचारासािी एकूण ४२८ खाजगी व १४५ शासकीय
रुग्णालयाींना

सींलग्नीत

करण्यात

आले

असन
ू

तेथे

राजीव

गाींिी

जीवनदायी

आरोग्य

योजनेअत
ीं गगत लाभाथींना मोित उपचार उपलब्ि आिे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
मांब
ु ई-पण
ु े एक्सप्रेस वे वरील वनसांपदाची होत असलेली हानी
(२५)

३९४३३ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई-पुणे एक्सप्रेस-वे वरील वाढत्या वाितुकीचा लाभ उिववण्यासािी, जाठिरातदार
कींपन्याींकडून मिामागागवरील वनसींपदे ची अपररशमत िानी करण्यात येत असून, जाठिरात िलक
उभारणाऱ्या जाठिरात कींपन्याींकडून राजरोसपणे दम
ु ीळ व्
ृ ाींची तोड करण्यात येत असल्याची
बाब जागरुक पयागवरण प्रमीनी मिामागग वन ववभाग, मिामागग पोलीस आवण मिसल
ू
प्रशासनाच्या ननदशगनास मािे एवप्रल, २०१५ च्या दरम्यान आणन
ू दे ण्यात येऊनिी याप्रकरणी
कोणतीच कारवाई करण्यात आली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने अचिक चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले त्यानस
ु ार तिार प्राप्त िोऊनिी कारवाई न

करणाऱ्या यीं्णेवर कोणती कारवाई करण्यात आली आिे , तसेच जाठिरातबाजीसािी व्
ृ ाींची
तोड करणाऱ्या जाठिरातदाराींवर कोणती कारवाई केली आिे वा करण्यात येत आिे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नािी

___________

वव.स. १७१ (19)
अहमदनगर जजल्हा रुग्णालयात मत
ृ दे हाांची हे ळसाड होत असल्याबाबत
(२६)

३९४४३ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अिमदनगर जजल्िा रुग्णालयाची सदयजस्थतीला िार मोठ्याप्रमाणावर दरु ावस्था झाली

असन
ै ी, तीन कामे गेले वर्गभरातन
ू , मत
ू बींद
ृ दे ि िे वण्यासािी असलेले पाच शीत कप्प्याींपक
असल्याने मत
ं ी पसरत असून,
ु ि
ृ दे ि बािे र िे वावे लागत असल्याने, बेवारस मत
ृ दे िाींची प्रचींड दग
मत
ृ दे िाचे ववघ्न िोऊन त्याची मोठ्या प्रमाणावर िे ळसाींड िोत आिे , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने अचिक चौकशी केली आिे काय,

(३) असल्यास, जजल्िा रुग्णालयाच्या कारभार सुिारण्यासािी तसेच मत
ृ दे ि िे वण्याची शीतगि
ृ े
दरु
ु स्त करुन त्याींची सींख्या वाढववण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायगवािी केली आिे वा
करण्यात येत आिे ?

डॉ. दीपि सावांत (०१-०७-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
जजल्िा रुग्णालयातील शवववच्छे दन गि
ृ ातील एकूण ५ शशतपे्याींपैकी २ शशतपे्या बींद

िोत्या. सदरच्या २ शशतपे्या िया दरु
ु स्त करुन घेण्यात आलेल्या आिे त.
(२) प्रश्न उद्ावत नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

चांद्रपूर जजल्हयातील सावली येथे वन ववभागाच्या वतीने ननररक्षण
िुटी किां वा वन ववश्रामगह
ृ ाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

(२७)

३९७९८ (०७-०५-२०१६).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल्ियातील सावली तालुक्यात मोिया प्रमाणात वनसींपत्ती असून घनदा् जींगल

असल्यामळ
ू े सावली येथे अनतमित्वाींच्या व्यक्ती आवण अचिकाींऱ्याींसािी वन ववभागाच्या वतीने

ननरर्ण कु्ी ककीं वा वन ववरामगि
ृ ाचे बाींिकाम करण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.वन मीं्ी,
प्रिान सचचव, वने याींना ठदींनाक १२ जानेवारी २०१६ आवण ठदींनाक ७ ऑक््ोंबर २०१५ रोजी
लेखी ननवेदन ठदले िोते, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, सन १९९२ मध्ये तालुक्याची ननशमगती झालेल्या सावली येथे अनतमित्वाींच्या
व्यक्ती आवण अचिकाींऱ्याींसािी वन ववभागाच्या वतीने ननरर्ण कु्ी ककीं वा वन ववरामगि
ृ
मींजूर करण्यात आले आिे काय वा करण्यात येणार आिे ,

(३) असल्यास, वन ववभागाच्या वतीने ननरर्ण कु्ी ककीं वा वन ववरामगि
ृ बाींिकाम
करण्यासािी ननिीची तरतुद करण्यात आलेली आिे काय वा करण्यात येणार आिे ,

(४) नसल्यास, याबाबत अदयापिी कोणतीच कायगवािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची
सवगसािारण कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (20)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२),

(३)

व

(४)

चींद्रपुर

जजल्ियातील

सावली

येथे

अनतमित्त्वाींच्या

व्यक्ती

आवण

अचिकाऱ्याींसािी वन ववभागाच्या वतीने ववरामगि
ृ ाचा बाींिकामाचा रु.५०.०० ल्चा प्रस्ताव
ताींत्र्क व प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रकियेत असून, ती प्राप्त झाल्यावर ननिी उपलब्ि करुन
दे ण्याची तजववज िे वली आिे .

___________

गोरे वाडा (जज.नागपरू ) प्राणीसांग्रहालयात बेिायदे शीर प्रवेश होत असल्याबाबत
(२८)

४००४४ (०७-०५-२०१६).

डॉ.मममलांद माने (नागपरू ात्तर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरे वाडा (जज.नागपूर) प्राणीसींग्रिालयात बेकायदे शीर शशरण्याचे दोन मागग आिे त, िे खरे
आिे त काय.

(२) असल्यास, उक्त रस्त्यामळ
ु े मोर, िरीण, ससा या वन्यप्राण्याचे अजस्तत्व िोक्यात येत
आिे , िे िी खरे आिे काय.

(३) असल्यास, रस्त्याींना वनववभागाने बींद करण्याचे आदे श ठदले आिे त काय.
(४) असल्यास, प्राणीसींग्रिालयामध्ये म्िशी गाईची अवैदयररत्या चराई िोत आिे काय
(५) असल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी दखल घेतली आिे काय नसल्यास ववलींबनाची कारणे
काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

आरोग्य ववभागाच्या िोट्यवधी रुपयाांच्या डायलेमसस मशीन खरे दी िरण्याच्या ननववदे बाबत
(२९) ४०७१३ (१०-०५-२०१६).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.बसवराज पाटील (औसा),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावगजननि

आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मळ
ु ातच जगभरात डायलेशसस मशीन तयार करणाऱ्या कींपन्या मयागठदत असल्याने
अवाजवी खुली जागनतक स्पिाग िोणे अपेक्ष्त असताना आरोग्य ववभागाने ‘सवोत्तम उपकरण’

घेण्याच्या नावाखाली ननवेदेतील अ्ीत केलेल्या एका बदलामळ
ु े एका ववशशष् कींपनीला िायदा
िोणार असून स्पिाग नसल्यामुळे ककमान २ ते ४ लाख रूपये जास्त दराने मशीन खरे दी करावी

लागेल, अशा आशयाच्या तिारीचे एक ननवेदन मा.आरोग्यमीं्ी, मख्
ु य सचचव, मिाराषर शासन
आदीकडे जानेवारीच्या पठिल्या आिवडयात वा त्यासुमारास सादर केले आिे , िे खरे आिे काय

(२) मुींबइग मिापाशलकेची रूग्णालये आरोग्य ववभागाींतगगत येणारी जजल्िा रूग्णालय तसेच

मुींबइगसि दे शभरातील पींचताराींककत रूग्णालयामध्ये गेली अनेक वर्े जमगनीच्या त्रबझनेस

कींपनीचे डायलेशसस मशीन वापरले जाते, २०१३ मध्ये आरोग्य ववभागानेिी याच कींपनीचे

वव.स. १७१ (21)
मशीन घेतले िोती सदरिू कींपनीकडे सीइग( युरोपीयन स््ण्डडग) प्रमाणप् आिे तसेच दे शातील
सावगजननक आरोग्य व्यवस्थेत रूग्णाींना चाींगली उपकरणे व और्िे शमळावीत यासािी शासनाची
और्िे व उपकरणे खरे दी करण्याच्या अ्ी मध्ये जीएमपी, डब्लए
ू चओजीएमपी तसेच सीइग
युएसएिडीए आदी उपकरणे असणे बींिनकारक केले यापूवी सावगजननक आरोग्य ववभाग,
पाशलका व वैदयककय शश्ण ववभाग उपकरणे खरे दी करताना युएसएिडीए ककीं वा सीइग

प्रमाणप् असणे बींिनकारक अशी अ् घालत असे त्यामळ
ु े जागनतक स्तराींवरील जास्तीत
जास्त कींपन्या सिभागी िोवून स्पिागत्मक ककीं मतीत दजेदार उपकरणे शमळत असे तथापी
वर्ागपव
ू ी कािी अचिकाऱ्याींनी वैदयककय शश्ण

२

ववभागाच्या खरे दीत यए
ु सएिडीए आवण सीइग

असा ननवेदेतील अ्ीत बदल केल्यामुळे ज्याींच्याकडे युएसएिडीए प्रमाणप् आिे , अशी कींपनी
ननववदे त शशल्लक रािण्याची शक्यता ननमागण झाली,िी बाब वैदयककय शश्णमीं्ी याींच्या
ल्ात आल्यानींतर त्याींनी त्यात बदल केला, िे िी खरे आिे काय
(३)

असल्यास, याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात आली आिे काय

(४) असल्यास, आरोग्य ववभागाच्या कोट्यविी रूपयाींच्या डायलेशसस मशीन खरे दी करण्याच्या
ननववदे त िेरववचाराींती योग्य तो ववचार करून सध्या असलेल्या अ्ीमळ
ु े एका ववशशष्

कींपनीवर मेिर नजर िोण्याची शक्यता असल्याने ती अ् काढून ्ाकण्याच्या दषॄ ्ीने शासनाने
कोणता ननणगय घेतला आिे ?

डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
डायलेशसस मशीन खरे दी करण्याच्या ननववदे सींदभागत री. सींजय केळकर, वविानसभा
सदस्य व मे. फ्रेवझनेस मेसडकल केअर (इींसडया) प्रा. शल. याींची ननवेदने प्राप्त झाली आिे त.
(२) िे खरे आिे .
बि
ृ न्मुींबई मिानगरपाशलकेच्या अखत्याररतील तीन रुग्णालयामध्ये तसेच आरोग्य सेवा

सींचालनालयाच्या अखत्याररतील कािी जजल्िा रुग्णालयामध्ये जमगनीच्या िेवझनेस कींपनीचे
डायलेशसस मशीन वापरले जातात.

वैदयकीय शश्ण व सींशोिन सींचालनालयामािगत ठिमोडायलेशसस मशीनसािी सन
२०१४-१५ मध्ये ननववदा प्रकिया करण्यात आली िोती. सदर ननववदे मध्ये सी. ई. आवण
यूएसएिडीए प्रमाणप् आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले िोते. तथावप, तदनींतर सदर

ननववदे त बदल करुन सी. ई. ककीं वा यूएसएिडीए यापैकी एक प्रमाणप् आवश्यक असल्याचे
नमूद करण्यात आले िोते.

(३) व (४) सावगजननक आरोग्य ववभागाच्या अचिपत्याखालील आरोग्य सींस्थाींना वैदयकीय
उपकरणे (आय. सी.यू. डायलेशसस, न्यू बॉनग केअर, शस््कियागिृ आवण रुग्णाच्या किठ्कल
केअरसािी लागणारी वैदयकीय उपकरणे यासि सवग प्रकारची वैदयकीय उपकरणे) खरे दी

करण्यासािी यापुढे ननववदा प्रशसध्द करताना CE ककीं वा U.S.F.D.A. यापैकी एक प्रमाणप्
आवश्यक असल्याची अ् ननववदे मध्ये ववठित करण्यात यावी, असा ननणगय घेण्यात आला

असन
त्यानस
ू
ु ार ठदनाींक ०४.०६.२०१६ च्या शासनप्ान्वये आरोग्य सेवा सींचालनालयास
कळववण्यात आले आिे .

___________

वव.स. १७१ (22)
स्याद्री याघ्र प्रिल्पातील ववनापरवाना बाांधलेली पवनचक्िी व ररसोटग िडून दां ड घेण्याबाबत
(३०)

४१२१७ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.शांभूराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) सह्याद्री व्यार प प्रकल्पाकडे पवनचक्की व ररसो्ग याींच्याकडून दीं ड स्वरुपातील बिूताींशी
रक्कम वसूल करण्यात आली आिे तर अजन
ु िी सदरच्या दीं डाची थोडीिार रक्कम वसूल करणे
बाकी आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास या दीं डाव्यनतरीक्तिी पवनचक्की कींपन्या व ररसो्ग मालकाींकडून सह्याद्री व्यार प
प्रकल्पाने कािी रक्कमा वसल
ू केल्या आिे त, िे िी खरे आिे काय

(३) असल्यास, वसूल केलेल्या दीं डाच्या रक्कमेचा ववनीयोग करताना कािी मागगदशगक तत्वे

तयार करण्यात आली असून या मागगदशगक तत्वानुसारच सदरच्या रक्कमेचा या प्रकल्पाने
ववनीयोग केला आिे वा कसे याचा सववस्तर तपशील काय आिे

(४) दरम्यान या प्रकल्पात अनाचिकृत असणारी ९ ररसो्ग तसेच २१५ पवनचक्की ह्या
व्यनतरीक्त नव्याने घडलेली बाींिकाम तसेच उभारलेल्या पवनचक्या याींच्याकडून या प्रकल्पाने
दीं ड वसूल केला आिे काय,

(५) नसल्यास पुवीच्या दीं डातील रक्कम वसल
ू करण्यात तसेच नव्याने बाींिण्यात आलेल्या
बाींिकामाचे व पवनचक्क्याकडून दीं ड वसूल करणेबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आिे
त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आिे ननणगय घेतला नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) कबद्रीय सशक्तता सशमतीने केलेल्या शशिारशीनुसार
कोयना अभयारण्यात २०६ पवनचक्क्या व ९ ररसॉ्चे बाींिकाम केल्या प्रकरणी सींबींचित
यीं्णानी स्वतः रु.३३.७० को्ी दीं डाची रक्कम व्यार प सींविगन प्रानतषिानकडे जमा करणे
अपेक्ष्त आिे .
त्या अनुशींगाने ६६ प्रकल्प यीं्णेपैकी ५५ प्रकल्पयीं्णानी रु.३१.७९ को्ी दीं डाची रक्कम

जमा केली आिे.

(२) िे खरे नािी.
(३) दीं डाच्या रक्कमा सह्याद्री व्यार प सींविगन प्रनतषिानकडे जमा करण्यात आलेल्या आिे त. ह्या
रकमेच्या

व्याजाचा

प्रनतषिानाच्या

ननयामक

मींडळाच्या

मान्यतेने

वन्यजीव

अचिवास

ववकासाच्या कामाींसािी ववननयोग केला जातो.
(४) व (५) कबद्रीय सशक्तता सशमतीने केलेल्या शशिारशीनुसार कानेयना अभयारण्यात २०६
पवनचक्क्या व ९ ररसॉ्ग चे बाींिकाम केल्या प्रकरणी दीं डाची रक्कम जमा न केलेल्या
पवनचक्या व ररसॉ्ग शसल करुन बींद करण्यात आले आिे त.
तसेच नव्याने पवनचक्या ककीं वा ररसॉ्ग उभारण्यात आलेले नािीत तथावप नव्याने
ननवासी

कारणासािी

करण्यात

आलेल्या

बाींिकामावर

न्यायप्रववषि करणेत आलेले आिेत.
___________

गुन्िे

नोंद

करुन

सदरचे

गुन्िे

वव.स. १७१ (23)
मौजे वालवड (ता.राजापूर जज.रत्नाधगरी) येथील पाचल तालुक्यात ववनापरवाना वक्ष
ृ तोड होत
असल्याबाबत

(३१)

४१२२३ (०७-०५-२०१६).

श्री.अबू आजमी (मानखूदग मशवाजीनगर) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे वालवड (ता.राजापूर जज.रत्नाचगरी) येथील पाचल तालक्
ु यातील सींबींचित मिसूल व
वने अचिकारी व कमगचाऱ्याींच्या दल
ग ामुळे बेकायदे शीरपणे व्
ु ्
ृ तोड करून गैरव्यविार केल्याची

तिार ठदनाींक ५ ऑक््ोंबर २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मा.मीं्ी (वने) याींच्याकडे लेखी
ननवेदनादवारे करण्यात आलेली आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, उक्त तिारीचे सवगसािारण स्वरूप काय
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीत काय आढळून
आले आवण सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे कोणती ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

परीं तु मा.ववदया चव्िाण (वविानपररर्द सदस्या) याींचे ठदनाींक २७.४.२०१६ चे प् ठदनाींक

१०.६.२०१६

रोजी

प्राप्त

झालेले

असून

त्यासोबत

री.जयप्रकाश

नारकर

याींचे

ठदनाींक

०५.१०.२०१५ रोजीचे प् प्राप्त झाले आिे . सदर प् ठदनाींक १५.६.२०१६ रोजी मख्
ु य वनसींर्क
(प्रा.), कोल्िापूर याींच्याकडे चौकशीकरीता पािववण्यात आले आिे .

(२) रत्नाचगरी जजल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील वालवड या गावातील खाजगी मालकीच्या

जींगलाची मोिी तोड नुकतीच करण्यात आलेली आिे. याकडे मिसल
ू /वन अचिकाऱ्याींनी

भ्रष्ाचार करुन सदर बेकायदा जींगल तोडीकडे दल
ग केले आिे. द्ता ववभागाकडून चौकशी
ु ्
करावी अशी तिार केली आिे .

(३) तिार अजग चौकशीस पािववण्यात आला आिे . चौकशी अिवालानुसार कायगवािी करण्याची
तजववज िे वली आिे.

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
बदलापूरच्या पूवल
े ा शहरालगत असलेल्या डोंगर राांगामधील टावलीचा
डोंगर ते चांदेरीचा किल्ला वणयामुळे पेटत असल्याबाबत

(३२)

४२०१९ (०७-०५-२०१६).

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बदलापूरच्या पूवेला शिरालगत असलेल्या डोंगर राींगामिील ्ावलीचा डोंगर ते चींदेरीचा

ककल्ला या दरम्यान ठिवाळा सरु
ु झाल्यापासन
ू वणवा पे्त असन
ू या वणव्यामळ
ु े डोंगरावरील
वनसींपदा आवण जलसषृ ्ी सींपुष्ात येण्याची शभती पयागवरण प्रेमी करीत असल्याचे मािे
जानेवारी, २०१६ दरम्यान ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

वव.स. १७१ (24)
(२) असल्यास, िा वणवा पे्तोच की पे्वला जातोय या सींदभागत शासनाने चौकशी केली आिे
काय व त्यात काय ननषपन्न झाले आिे वा िोत आिे ,
(३) अदयाप, चौकशी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

सदरचे ्े् िे िाणे वनवत्ृ तातील िाणे व अशलबाग या दोन ववभागात समाववष् आिे.

िाणे वनववभागातील मािे सडसबबर, २०१५ मध्ये ननयत्े् गोरे गाव, पररमींडळ वाींगणी कीं.न.
८१० मध्ये ठदनाींक २८.१२.२०१५ रोजी वणवा लागल्याचे ठदसन
ू येताच सदरचा वणवा वनपाल,

वनर्क याींनी ववझववला. सदरच्या आगीत पालापाचोळा गवत जाळून ९.०० िे क््र ्े् बािीत
झाले आिे. चींदेरीचा ककल्ला िा बदलापूर ्े्ात येत नसून रायगड जजल्ह्यात येतो व अशलबाग
वनववभागात मौजे ताणसई गावाच्या उत्तर पूवग ठदशेला चींदेरीचा ककल्ला (डोंगर) आिे . सदर
ठिकाणी मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये वणवा लागल्याची घ्ना ननदशगनास आलेली नािी.

(२) याबाबत वनपाल, वाींगणी याींनी स्थळावर जाऊन चौकशी केलेली आिे . ठदनाींक २८.१२.२०१५
रोजी वणवा लागल्याचे आढळून येताच त्याच्णी प्रथम ररपो्ग ठदनाींक २८.१२.२०१५ रोजी
बेवारस वनगुन्िा जारी केला आिे. किी अनविानाने ननषकाळजीपणामुळे ककीं वा जाणून बूजन
ू
असामाजजक तत्वादवारे आगी लागण्याचे प्रकार घडतात चौकशीत आरोपी आढळलेले नािीत.
(३) ववलींब झालेला नािी.
___________
िणिवली (जज.मसांधुदग
ु )ग तालुक्यातील तळे रे येथे ापजजल्हा रुग्णालयासािी
रामा िेअर यनु नट प्रलांतबत असल्याबाबत

(३३)

४४५८७ (१०-०५-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावगजननि आरोग्य

आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कणकवली (जज.शसींिुदग
ु )ग तालुक्यातील तळे रे येथे उपजजल्िा रुग्णालयासािी रामा केअर
युनन् शासनाने मींजूर केले आिे, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सदर रामा केअर युनन्चे काम जागे अभावी पूणग झालेले नािी, िे िी खरे आिे
काय

(३) तसेच रामा केअर यनु न्सािी लागणारी यीं् सामग्री व आवश्यक असलेली पदे ननमागण
करण्यासािी शासनाने ननिी उपलब्ि करुन ठदला आिे काय,

(४) असल्यास, कालाविीत कायागन्वीत करण्याचे ननयोजन आिे वा त्यानुर्ींगाने कायगवािीची
सदय:जस्थती काय आिे ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे. शासन ननणगय ठद. १७.०१.२०१३ नस
ु ार तळे रे
ता.कणकवली जज.शसींिुदग
ु ग या राषरीय मिामागागलगतच्या ठिकाणी ग्रामीण रुग्णालय व रामा
केअर युनन् मींजूर करण्यात आलेले आिे .
(२) व (३) िोय, िे खरे आिे .

वव.स. १७१ (25)
नव्याने मींजूर ग्रामीण रुग्णालय व रामा केअर युनन् च्या बाींिक
ीं ामाकरीता आवश्यक

जागा अदयाप उपलब्ि झालेली नािी. त्यामुळे या आरोग्य सींस्थाकरीता यीं्सामुग्री व
पदननशमगतीसािी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आलेला नािी.

(४) रामा केअर युनन्च्या बाींिकामाकररता आवश्यक जागा उपलब्ि करुन घेण्याकररता
स्थाननक मिसूल प्रशासनाकडे पािपुरावा करण्यात येत आिे . जागा उपलब्ि िोताच पुढील
कायगवािी करण्यात येईल.

___________
जळगाांव येथील मशरसोली रत्यावरील रायसोनी
अमभयाांतत्रिी महाववनयालयातील दोन सांरक्षक्षत जातीच्या लाडाांसह
(३४)

एिूण ९० लाडे ववनापरवाना तोडल्याबाबत

४४६७८ (०७-०५-२०१६).

ग्रामीण) :

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पव
ू )ग , श्री.गल
ु ाबराव पाटील (जळगाव

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाींव येथील शशरसोली रस्त्यावरील शशरसोली रस्त्यावरील रायसोनी अशभयाींत्र्की
मिाववदयालयातील

दोन

सींरक्ष्त

जातीच्या

झाडाींसि

एकूण

९०

झाडे

ववनापरवानी

तोडल्याबाबतची तिार वन्य जीव सींर्क सींस्थेच्या सदस्याींनी वन ववभागाकडे मािे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आिे िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, याबाबत वन ववभागातील अचिकाऱ्याींनी तपासणी केली असता सदर तोडलेली
झाडे मिाववदयालयाच्या आवारात पडलेली आढळली, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय चौकशीत काय आढळून आले
व तदनस
ु ार शासनाची परवानगी न घेता व्
ृ तोडणाऱ्याींववरुध्द व वन ववभागातील अचिकारी

व कमगचारी याींनी ठदलेल्या अिवालानुसार सींबींचिताींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे , वन्यजीव सींर्क सींस्थेच्या सदस्याींनी
दरु ध्वनीवरुन माठिती ठदली िोती,

(२) िे खरे आिे ववदयाथी वस्तीगि
ृ ाचे पािीमागील ्े कडीचे उतारावर दोन ननम प्रजातीची व
सुबाभूळ प्रजाजीचा ८८ लिाने मोिी झाडे पडलेली आढळून आली िोती.

(३) मिाराषर व्
प्रजातीींना तोडावयाचे
ु ाभळ
ू
ृ तोड अचिननयम, १९६४ अन्वये ननम व सब
परवानगीची आवश्यकता नािी. सदर लाकूड मालाची वाितक
न झाल्यामळ
ू
ु े भारतीय वन

अचिननयम १९२७ अन्वये गुन्िा घडलेला नािी. त्यामळ
ु े कोणतािी कायदयाींचा भींग झालेला
नसल्यामळ
ु े कारवाई करण्यात आलेली नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. १७१ (26)
वन ववभागाची जमीन रामदे व बाबा याांच्या पतांजली समुहाला औषध वनपतीसािी दे ण्याबाबत
(३५)

४५४८८ (०७-०५-२०१६).

श्री.ठदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.सदा सरवणिर (माठहम), अॅड.गौतम चाबुिवार (वपांपरी), श्री.अलम शेख (मालाड
पजश्चम), श्री.मशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात वन ववभागाच्या अखत्याररत असलेल्या वनजशमनी रामदे व बाबा याींच्या पतींजली
समुिाला और्ि वनस्पतीसािी दे ण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय असल्यास त्यात काय आढळून
आले आिे ,

(३) असल्यास, उक्त समुिाला कोणत्या अ्ी व शथीच्या आिारे वनजशमन व और्िी
वनस्पतीींच्या लागवडीसािी दे ण्यात येणार आिे ,
(४)

अशाप्रकारे

आयुवेद

और्ि

ननशमगतीसािी

वनजशमन

शमळण्याबाबतचे

प्रस्ताव

इतर

सींस्थाींकडून प्राप्त झाले आिे त काय असल्यास याबाबत शासन काय ननणगय घेणार आिे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२) प्रश्न उद्ावत नािी.

(३) गडचचरोली जजल्ह्यात गोंडवाना िब्सग प्रकल्पाींतगगत वनालगत रािणा-या आठदवासी व इतर
ग्रामस्थाींमािगत सींकशलत िोणा-या और्िी वनस्पती व अकाषि वनोपजावर प्रकिया करुन
त्यापासून तयार करण्यात येत असलेल्या ववववि वनोत्पादनाींची वविी सदयःजस्थतीत जनिन-

वनिन या वविी केद्रामािगत िोत आिे. सदर वनोत्पादनाींस व्यापक प्रशसध्दी दे वून त्यास

जास्तीत जास्त मोबदला प्राप्त करुन दे ण्याच्या दृष्ीकोनातून पतींजली व यासारख्या इतर
आयुवैठदक और्िी वविी करणा-या सींस्थाींशी प्राथशमक स्वरुपाची चचाग करण्यात आली आिे .
त्यात वनजशमन दे ण्याबाबत प्रश्न उ्भववला नािी.

(४) आयुवैद और्ि ननशमगतीसािी वनजशमनी शमळण्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले नािी.

तथावप, राज्यस्तरीय और्ि वनस्पती सींसािनाचा पुरेपुर वापराकरीता नव्याने शासकीय
मिामींडळाव्दारे ननयोजन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला िोता.
___________
धुळे जजल््यातील वपांपळनेर रे ज फॉरे ट आर.एफ.ओ अधधिार क्षेत्रातील ४० ते ५० हे क्टर
जांगल जळून त्याठििाणी अनधधिृत जांगलतोड सुरु िेल्याबाबत

(३६)

४५५०५ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.डी.एस.अठहरे (साक्री) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) िुळे जजल्ह्यातील वपींपळनेर रे ज िॉरे स्् आर.एि.ओ अचिकार ्े्ातील करझ्ी,
पायरपाडा, मळगाींव, माळीं बा, खट्याळी पाडा, उमर िा्ा पैकी बडी पाडा, मिुमाळ कडूपाडा,

वव.स. १७१ (27)
वपींपळगाींव

िु.

पैकी

करीं झ्ी,

पापरपाडा,

शसींदपाडा,

्े कपाडा,

अबु्पाडा,

इत्यादी

गाींव

शशवारातील सुमारे ४० ते ५० िे क््र जींगल जळून त्या ठिकाणी अनचिकृत जींगलतोड सुरु केले
आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

वनववभागाकडे

ननवेदन

दे ऊन

अनचिकृत

जींगलतोड

थाींबववण्याबाबत यावी अशी मागणी ठदनाींक २८ जानेवारी, २०१६ रोजी केली आिे , िे िी खरे
आिे काय,
(३) असल्यास, सींबींचित जबाबदार अचिकाऱ्याींवर शासन कारवाई करणार वा करण्यात येत आिे
काय,
(४) अदयाप, कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे .

लोकप्रनतननिी याींचक
े डून ठदनाींक १२.०१.२०१६ रोजीचे ननवेदन प्राप्त झाले आिे .

(३) व (४) सदरचे अनतिमण ्े्ात प्रोसेशसस व इतर प्रजातीच्या व्
ृ ाची बी पेरणी केली
असून

अनतिमण

्े्

ववभागाच्या

ताब्यात

असल्याने

सींबींचित

अचिकाऱ्याींवर

कारवाई

करण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपुर जजल्हयातील दे वलापार ग्रामीण रुग्णालयाचा क्ष-किरण मशीन मागणीचा प्रताव
(३७)

४५५७९

(११-०५-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूग

रे डडी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

सावगजननि आरोग्य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपुर जजल्ियातील दे वलापार ग्रामीण रुग्णालयाचा ्-ककरण मशीन मागणीचा प्रस्ताव

आरोग्य ववभागाकडे प्रलींत्रबत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, दे वलापुर रुग्णालयातील गैरसोयीमळ
ु ै नागररकाींना आरोग्याच्या समस्याींना
सामोरे जावे लागत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कािी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०६-२०१६) :(१) िे खरे आिे .
ग्रामीण रुग्णालय, दे वलापार जज नागपुर येथे नवीन ्-ककरण मशीन उपलब्ि करुन

दे ण्याबाबत री.डी. मल्लीकाजन
ुग रे याडी, वविानसभा सदस्य याींनी ठदनाींक ९.०२.२०१५ च्या
प्ान्वये मागणी केली आिे .
(२) िे खरे नािी.
ग्रामीण रुग्णालय, दे वलापार, जज.नागपुर येथे वेळोवेळी मोबाईल ्-ककरण यीं् मागवून

रुग्णाींना सेवा दे ण्यात येते.

वव.स. १७१ (28)
(३) राज्यातील आरोग्य सींस्थाींसािी ३०० एम. ए. ्-ककरण मशीन खरे दी करण्यासािी सन
२०१५-१६ या आचथगक वर्ागत आरोग्य सेवा सींचालनालयामािगत ननववदा प्रशसध्द करण्यात आली
आिे . सदरिू ननववदा प्रकिया अींनतम झाल्यानींतर ग्रामीण रुग्णालय, दे वलापार, जज. नागपरु येथे
नवीन ्-ककरण मशीन उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत प्रािान्याने कायगवािी करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
मौजे शहानरू (ता.अिोट, जज.अिोला) येथील वध्
ृ द मठहला शेति्याांच्या
जममनीवर सागाची लाडे लावून अनतक्रमण िेल्याबाबत

(३८)

४५५९२ (०७-०५-२०१६).

श्री.हररष वपांपळे (मुनतगजापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मौजे शिानूर (ता.अको्, जज.अकोला) येथील उकनी बुवा मावस्कर (६०) या वध्
ृ द मठिला
शेतकऱ्याींच्या सव्िे नीं ३३ शी सींबींचित २ िे क््र ९४ िे . आर. ्े्ापैकी ०.७९ आर जागेवर प्लॉ्
नीं.०.२९ िे आर जशमनीवर सागाची झाडे लावण्यात आली असून सदर अनतिमण वन
ववभागाच्या दल
ग ामुळे झाले असल्याचे मािे सडसबबर, २०१५ मध्ये ननदशगनास आले आिे , िे खरे
ु ्
आिे काय,

(२) असल्यास, या खासगी मालकीच्या जशमनीवर केलपाणी गावाचे पन
ु वगसन करुन पक्की घरे

बाींिण्यात आली असून खासगी जशमनीवर अनतिमण करुन सुध्दा उपरोक्त शेतकऱ्याींला
शासनाकडून अदयापपयंत मोबदला शमळालेला नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी खाजगी जशमनीवर अनतिमण करण्याची व त्यानींतर शेतकऱ्याला
मोबदलािी न दे ण्याची कारणे काय आिे त,
(४) तातडीने सदरिू शेतकऱ्यास जागेचा मोबदला दे ण्याबाबत शासनाची भशू मका काय आिे ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीवार (३०-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) मेळघा् व्यार प प्रकल्पातील
केलपाणी गावाचे पुनवगसन मलकापुर शभल शशवारातील ई-क्लास सव्िे िमाींक ३९ मध्ये

करण्यात आले आिे . रीमती उकनी बव
ु ा मावस्कर याींनी केलेल्या तिारीच्या अनर्
ु ींगाने
जजल्िाचिकारी, अकोला याींनी उपअिी्क भूमी अशभलेख, अको् याींना सदर ्े्ाची मोजणी

करण्याचे ननदे श ठदले. उपअचि्क भूमी अशभलेख, अको् याींच्या अिवालानस
ु ार रीमती उकनी

बुवा मावस्कर ियाींच्या शिानुर शशवारातील शेत सव्िे िमाींक ३३ वर पुनवगसनाच्या अनुर्ींगाने
वन ववभागाचा ताबा असल्याचे ननदशगनास आले आिे .

सदर जशमनीची भस
सींबींचित भि
ू ींपादन प्रकिया सरु
ु करण्यात आली असन
ू
ू ारकास

मोबदला दे ण्याची कायगवािी करण्यात येईल.

___________

वव.स. १७१ (29)
नायगाव (ता.जज.औरां गाबाद) िृष्ट्णरु पररसरामध्ये लाडाांच्या राजरोस होत असल्याबाबत
(३९)

४५७९२

(मुांबादे वी) :

(०५-०५-२०१६).

श्री.वसांतराव

चहाण

(नायगाांव),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अममन

पटे ल

(१) नायगाव (ता.जज.औरीं गाबाद) कृषणुर पररसरामध्ये झाडाींच्या राजरोस व्
ृ तोड िोत असून
सींबींचित वनववभाग व पोशलसाींच्या सींगनमताने प्रकार घडत असल्याचे मािे जानेवारी, २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास,

गोदावरी

पट्टयामध्ये

मोिया

प्रमाणात

वव्भट्या

सुरु

असून

बिुताींशी
वव्भट्टयाकरीता या ववभागातील ननळे गाव, ठिप्परगा, घुींगराळा, गगनबीड, बरबडा, कािाळा,
पा्ोदा, सोनिाणा आठद पररसरामध्ये लाकूड तस्कराींनी आपले जाळे ननमागण केले असून शलींब,
आींबा, चचींच, जाींभळ
ू , िावडा, चचमनसार आठद झाडाींच्या व्
ृ तोड करण्यात येत आिे त तरी
याबाबत शासन त्वरीत चौकशी करुन आवश्यक कायगवािी करणार वा करीत आिे काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) सींबींिीत वनववभाग व पोलीसाींचे सींगनमताने प्रकार
घडत

असल्याचे खरे

नािी. तथावप, प्रश्नात नमद
केलेला कृषणरू पररसर िा नाींदेड
ू

वनववभागाींतगगत नायगाव तालुक्यामध्ये आिे . या पररसरातलगत असलेल्या घुींगराळा व
सावरखेड या ठिकाणी त्रबगर साग जळतनची अवैि वाितूक िोत असल्याची २ प्रकरणे मािे

जानेवारी, २०१६ मध्ये आढळून आली. सदर प्रकरणी वनगुन्िा नोंदवून कायगवािी करण्यात
आली आिे .

(२) िे खरे नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

खडिवासला, पण
ु -े राष्ट्रीय सांरक्षण प्रबोधधनीच्या (एनडीए) पीिॉि-बे पररसरातील सांरक्षक्षत
क्षेत्रातील जांगलात वन्यजीवदे खील सुरक्षक्षत नसल्याबाबत

(४०)

४५९५५ (०७-०५-२०१६).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खडकवासला, पुणे-राषरीय सींर्ण प्रबोचिनीच्या (एनडीए) पीकॉक-बे पररसरातील
्े्ातील जींगलात

सींरक्ष्त

वन्यजीवदे खील सुरक्ष्त नसल्याचे ठदनाींक ३१ जानेवारी, २०१६ रोजी वा

त्यासुमारास ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त ठिकाणी वणवा पे्ल्याने सध्या प्रबोचिनीच्या िद्दीवर

ीं
शसमब् कॉिी्ची

शभींत बाींिल्यामुळे दिा-पींिरा मोर, चार-पाच िरणे व इतर प्राणी जीव वाचववण्यासािी
जींगलातून गावामध्ये िावपळ करीत असल्याचे ननदशगनास आले, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, शासनाकडून वन्य प्राण्याींच्या सुर्ततेसािी या भागात काय कायगवािी करण्यात
आली अथवा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवगसािारण कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (30)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) व (२) िे खरे नािी.
(३)

प्रबोचिनीच्या

ताब्यात

असलेल्या

्े्ात

सींबींचित

अचिका-याींशी

समन्वय

वन्यप्राण्याींच्या सरु क्ष्ततेबाबत काळजी घेण्यात येत आिे .

सािून

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
वरुड तालुिा (जज.अमरावती) येथे प्रशासनाच्या आमशगवादाने मोिया प्रमाणात अवैधररत्या होत
असलेली वक्ष
ृ तोड

(४१)

४६९९८ (०७-०५-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वरुड तालक
ु ा (जज.अमरावती) येथे प्रशासनाच्या आशशगवादाने मोिया प्रमाणात अवैि

व्
ू िोत असल्याचे मािे नोव्िब बर, २०१५ मध्ये वा
ृ तोड िोत असून त्याची खुलेआम वाितक
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, येथील अवैि व्
ृ तोड थाींबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली वा
करण्यात येत आिे ,

(३) अदयाप कोणताच ननणगय घेण्यात आला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) वरुड तालुक्यात मािे ऑक््ोर ते सडसबबर-२०१६
दरम्यान अवैि व्
ु ीचे ५ वनगन्
ु िे असे एकूण १७ वनगुन्िे
ृ तोडीचे १२ वनगुन्िे व अवैि वाितक

नोंदववण्यात आले असून एकूण १.६१६ घ.मी.माल जप्त करण्यात आला असून त्याची ककीं मत
रु. ३०,९१९/- इतकी आिे.

(२) अवैि व्
ृ तोड थाींबववण्यासािी खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबववण्यात येत आिे
१) त्रब्ामध्ये सतत गस्त करण्यात येत.े

२) त्रब् तपासणी ननयशमतपणे करण्यात येते.
३) किरते पथकादवारे गस्त करण्यात येत.े
४) स्वसरीं ्णासािी वनकमगचाऱ्याींना शस्् परु विा करण्यात आला आिे
५) तपासणी नाके उभारण्यात आले आिे त.
६) नाकाबींदी करण्यात येते.
७) भ्रमणध्वनी व पीडीअेचा वापर करण्यात येतो.
८) सयुींक्त वनव्यवस्थापन सशमतीमािगत लोकाींच्या सिभागाने सींर्ण करण्यात येत

असते.

९) वनावरील अवलींबन कमी व्िावे याकरीता स्थाननक लोकाींना एलपीजी गस पुरविा केला

जातो.

१०) ववववि उपकरणादवारे रोजगार उपलब्ि करुन ठदला जातो.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. १७१ (31)
आांबोली, चौिुळा, नतलारी, (जज.िोल्हापूर) पररसरात जांगली हत्तीांच्या
मशरिावामुळे ५ िोटी रुपयाांचे नि
ु सान लाल्याबाबत

(४२)

४८७०२ (०७-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबोली, चौकुळा, नतलारी, (जज.कोल्िापरू ) पररसरात जींगली ित्तीींच्या शशरकावामळ
ु े ५ को्ी
रुपयाींचे नुकसान झाल्याची बाब ठदनाींक ३० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास
आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतक-याींना नुकसान शमळणेबाबत शासनाकडे लोकप्रनतननिी याींनी
वारीं वार पािपुरावा करुन दे खील कोणतीिी कायगवािी झाली नािी, िे खरे आिे काय,
(३) असल्यास, शासन स्तरावर कोणती कायगवािी करण्यात आली आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) कोल्िापूर जजल्ह्यातील आींबोली, चौकुळा व नतलारी
पैकी नतलारी पररसरातील मौजे पोले, जेलुगडे, शेवळे , कक्वडे, आींबेवाडी या गावाींमध्ये ठदनाींक

३०.०१.२०१६ रोजी वा त्या दरम्यान वन्यित्तीनी शेतवपकाींचे नक
ु सान केल्याची ३९ प्रकरणे
ननदशगनास आली असून सींबींचित नुकसानग्रस्त शेतक-यास नुकसान भरपाईपो्ी रु.२,०२,२४०/इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

भांडारा जजल््यातून वाघाची मशिार िरून अवयव तिरी
िरणारा आरोपीने पलायन िेल्याबाबत

(४३)

४९२५८ (०७-०५-२०१५).

श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस

िडेगाव), अॅड.यशोमती िािूर (नतवसा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अममन पटे ल
(मुांबादे वी) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जजल्ह्यातन
ू कट्टू शसींग ह्या ५० च्यावर वाघाची शशकार करून अवयव तस्करी
करणारा आरोपी न्यायालयात आणताना केवळ वन खात्याच्या िलगजीपणामुळे पलायन
करण्यात यशस्वी झाला असल्याचे मािे जानेवारी २०१६ मध्ये ननदशगनास आले आले,

िे खरे

आिे काय,
(२)

राज्यातील

ववववि

न्यायालयाींनी

१८८

प्रकरणाींत

वन

खात्यातील

अचिकारी

याींचे

िलगजीपणा, योग्य पुरावे सादर न करणे, तारखाींना िजर न रािणे, अशी ननदशगने नोंदववण्यात
आल्याचे मािे जानेवारी २०१६ मध्ये ननदशगनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोजना केली तसेच दोर्ीींवर कुिली
कारवाई केली अथवा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (32)
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) जजल्िा कारागि
ृ ातील आरोपीस न्यायालयात िजर
करण्याची

जबाबदारी

न्यायालयाने

पोलीसाींकडे

सोपववलेली

असल्याने

सदर

आरोपीला

न्यायालयातन
ू िजर करुन परत कारागि
ृ ात नेताना आरोपीने पलायन केले आिे, िे खरे आिे.
(२) िे खरे नािी.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राज्यात वाघाांच्या सांरक्षणासािी सांरक्षक्षत नसलेल्या मात्र वन्यप्राण्याांचा वापर असलेल्या
वनक्षेत्रातही टायगर प्रोटे क्शन फोसग तैनात िरण्यात ये णार असल्याबाबत
(४४)

५०१८६ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) राज्यात वाघाींच्या सींर्णासािी सींरक्ष्त नसलेल्या मा् वन्यप्राण्याींचा वापर असलेल्या
वन्े्ातिी ्ायगर प्रो्े क्शन िोसग तैनात करण्यात येणार असल्याची माठिती ठदनाींक ७
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास मा.वन मीं्ी याींनी ठदली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या घोर्णेनस
ु ार आतापयंत अशा प्रकारे ्ायगर प्रो्े क्शन िोसग ककती ठिकाणी
तैनात करण्यात आले आिे ,

(३) असल्यास, त्याींच्याकडून या वन्यप्राण्याींची कोणत्या प्रकारे काळजी घेण्यात येत आिे,
(४) अदयापपयंत ्ायगर प्रौ्े क्शन िोसग तयार केल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

चांद्रपरू जजल्ृयातील िन्हाळगाव लरण धाबा-तोहोगाव अभयारण्याच्या प्रतावाबाबत
(४५)

५०१९० (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जजल्ृयातील कन्िाळगाव झरण िाबा-तोिोगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावास मींजुरी
दे ण्याकररता गावकऱ्याींसोबत ठदनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी मा. वनमींत्रयाींनी सींबींचित
अचिकाऱ्याींसि बेिक घेतली, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, उक्त अभयारण्यास स्थाननक ग्रामस्थाींनी ववरोि दशगववण्याची कारणे काय
आिे त
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता ननणगय घेतला आिे व त्याींचे स्वरुप काय आिे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

(२) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींचे मािगत प्राप्त ननवेदनाच्या अनुर्ग
ीं ाने अभयारण्याची ननशमगती
करुन नये याची िळक कारणे खालीलप्रमाणे आिे त.

वव.स. १७१ (33)


अभयारण्याशी ननगडीत जींगलाच्या आत व बािे र ककमान ४० गावे रस्त्याींनी जोडलेली
आिे अशा सवग गावाींचे रस्ते मुख्य रत्याींना जोडणारे रस्ते याची परीसरातून जातात, ते
रस्ते अभयारण्य झाल्यास बींद करावे लागेल.



सदर ्े्ाची ननगडीत पोंभुणाग, मुल, गोंडवपपरी या तालुक्यातील गावक-याींचा ननस्तार
िक्क र्द्  िोईल.



सदर ्े्ात अभयारण्य व्िावे िे व्यार प प्रेमी लोकाींचे शिरात आलीशान घरात रािणारे
लोकाींचे स्वप्न आिे . आम जनतेचे नािी. त्यामळ
ु े अभयारण्य झाल्यास स्थाननक जनतेत
असींतोर् ननमागण िोईल.



सदर ्े्ात मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असलेल्या आठदवासी तसेच इतर मागास
वगागतील िजारो कु्ुींबाींच्या रोजगाराचे सािन बींद िोईल. त्याींचेवर उपासमारीची पाळी
येईल.



चींद्रपरू जजल्िा न्लग्रस्त असल्याने अभयारण्याच्या ननशमगतीमळ
ु े येथील यव
ु क वगग
बेरोजगार झाल्यामुळे युवक-युवती न्लवादाकडे प्रवत्ृ त िोण्याची शक्यता नाकारता येत
नािी.

(३) मिाराषर राज्य वन्यजीव मींडळाच्या ठद.४.१२.२०१५ रोजीच्या १० व्या बैिकीत मींडळाने
मा.उपाध्य् तथा मा.मीं्ी (वने) याींनी कन्िाळगाींव िे ्े् अभयारण्य घोवर्त करण्यास त्या
्े्ातील लोकप्रनतननिी तसेच आजब
ू ाजच्
ू या पररसरातील स्थाननकाींचा ववरोि असल्याची बाब
मींडळाचे ननदशगनास आणून ठदली. त्या अनुर्ींगाने पुढील प्रमाणे ननणगय घेण्यात आला असून
त्यानुसार कायगवािी सुरु आिे .

मा.री.अशोक नेत,े खासदार, गडचचरोली-चचमूर, मा.रीमती शोभाताई िडणवीस, वविान

पररर्द सदस्य, तसेच री.दे वराव िोळी, ववसस व इतर लोकप्रनतननिीींशी चचाग करण्यात यावी
तसेच मा.मीं्ी (वने) याींनी दे खील सदर ्े्ाला प्रत्य् भे् ठदल्यानींतर पुढील बैिकीत
मींडळासमोर सदर प्रस्ताव सादर करावा.

___________
जामनेर (जज.जळगाांव) तालक्
ु यात लािूडाची तिरी होत असल्याबाबत
(४६)

५०७२४ (०७-०५-२०१६).

श्री.ान्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) जळगाव जजल्ह्यातील जामनेर तालुक्यात गेल्या तीन-चार मठिन्यापासून अनचिकृतपणे
लाकूड तोडीच्या घ्नेत मोिया प्रमाणात वाढ झाली असून लाकडाची मोिया प्रमाणावर
तस्करी िोत असल्याचे नुकतेच ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनस
ु ार अवैिररत्या तस्करी करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिे त ?

वव.स. १७१ (34)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०६-२०१६) :(१) जामनेर तालुक्यात सन २०१६ मध्ये जानेवारी ते

एवप्रल या कालाविीत अवैि व्
ृ तोडीची ३२ प्रकरणे झाली असून त्यामध्ये १०९ व्
ृ ाींची तोड
झाली आिे व त्याची नक
ु सानी ककीं मत सम
ु ारे १८,९३० रु. इतकी आिे . सदरची तोड प्रामख्
ु याने
जळतण व लिान शेती अवजारे याींचेसािी झाली आिे .

(२) व (३) सदर अवैि व्
ृ तोडीबाबत वेळीच वनगन्ृ िे नोंदववण्यात आले आिे त. चौकशीअींती
आरोपी आढळून आले नािीत.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
सोयगाव (जज.औरां गाबाद) येथील जांगलात वन ववभागाच्या दल
ग ामळ
ु क्ष
ु े मोठ्या
प्रमाणात सागवान लािडाची तष्ट्िरी होत असल्याबाबत

(४७)

५१०२७ (०७-०५-२०१६).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) सोयगाव (जज.औरीं गाबाद) येथील जींगलात वन ववभागाच्या दल
ग मुळे मोठ्या प्रमाणात
ु ्
सागवान लाकडाची तषकरी िोत असल्याचे मािे सडसबबर, २०१५ दरम्यान ननदशगनास आले आिे ,
िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, येथील जींगलातील सागवान तस्करीला पायबींद घालण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवािी केली आिे वा करण्यात येत आिे ,
(३) अदयाप, कायगवािी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) िे खरे नािी.

(२) सागवान तस्करीला पायबींद घालण्यासािी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना केल्या आिे त.


वन्े्ात ्े्ीय कमगचाऱ्याींमािगत ननयशमतपणे गस्त घालण्यात येते



ननयशमतपणे त्रब् तपासणीचे कायगिम राबववला जातो.



अवैि व्
ृ तोड रोखण्यासािी सींयुक्त वनव्यवस्थापन सशमतीची मदत घेतली जाते

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

मेळघाट (जज.अमरावती) येथील धचखलदरा तालक्
ु याांतगगत १२ गावामधन
ू रोज २००
सागवानाच्या लाडाची तोड होत असल्याबाबत

(४८)

५२१३१ (०७-०५-२०१६).

श्री.प्रभुदास मभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जज.अमरावती) येथील चचखलदरा तालुक्याींतगगत १२ गावामिून रोज २००
सागवानाच्या झाडाची तोड िोत आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या वन तस्करी मध्ये आरएिओ, डीएिओ याींच्या सींगनमत असल्याचे समोर
आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

वव.स. १७१ (35)
(३) असल्यास, सागवानाची अवैि तोड करुन शासनाचे कोट्यविी रुपयाींचे नुकसान करणाऱ्या
अचिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आलेली आिे ,

(४) अदयाप कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) :(१) व (२) िे खरे नािी.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
सोलापूर जजल््यातील माळढोि पक्षी अभयारण्याचे पुनग
ग िन व पयागवरण सांवेदनशील क्षेत्र

(इिो सेजन्सठटह लोन) शेति-याांच्यासह इतर खाजगी जागा अडचणीत येणार असल्याबाबत
(४९)

५२२५६ (०७-०५-२०१६).

िुमारी प्रिणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल्ह्यातील माळढोक प्ी अभयारण्याचे पन
ग िन व त्या पररसरात पयागवरण
ु ग

सींवेदनशील ्े् (इको सेजन्सठ्व्ि झोन) यामुळे शेतक-याींच्यासि इतर खासगी जागा अडचणीत
येणार असल्याचे मािे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, या अभयारण्याच्या पयागवरण सींवेदनशील ्े्ात ववदयापीिासि ववववि
मिाववदयालयाींच्या इमारती आवण रठिवासी वसािती येणार आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर अभयारण्याचा प्रश्नाबाबत उपाययोजना करण्यासािी शासनाने कोणती
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) अदयाप कायगवािी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) :(१), (२), (३) व (४) िे खरे नािी.

ठदनाींक २७.०२.२०१२ च्या अचिसूचनेनुसार माळिोक प्ी अभयारण्याचे ्े् १२२९.२४

चौ.कक.मी. इतके िोते. ह्यात मोिया प्रमाणावार खाजगी जागाींचा समावेश असल्याने त्याींच्या
खरे दी-वविी, गिाणखतासािी अडचणी येत िोत्या. माळढोक प्ाचा अचिवासाचा ववचार करुन
अभयारण्य ्े्ात िक्त ४८०.२९ िे क््र खाजगी सींपादीत ्े् िे वून ठद.०५.०३.२०१६ च्या

अचिसूचनेन्वये उवगररत खाजगी ्े् वगळण्यात आले आिे . त्यामुळे आता जशमनीच्या खरे दीवविीकरीता वन्यजीव (सींर्ण) अचिननयमाच्या तरतूदी आकृष् िोत नसल्याने खरे दीवविीसािी बींिन राठिलेले नािी.

सदर अभयारण्याचे पयागवरण सींवेदनशील ्े् अदयाप अचिसचू चत झालेले नािी. त्याींचे

्े् ननजश्चत करण्याची कायगवािी चालू आिे .

___________

वव.स. १७१ (36)
िडाचीवाडी (ता.खेड, जज.पुणे) गावाच्या वनपररक्षेत्रात आग लागल्याने
तीनशे एिर वरील दमु मगळ लाडे नष्ट्ट लाल्याबाबत

(५०)

५२६१८ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) कडाचीवाडी (ता.खेड, जज.पण
ु े) गावाच्या वनपरर्े्ात आग लागल्याने तीनशे एकर वरील

दशु मगळ झाडे नष् झाल्याचे ठदनाींक २४ िेिुवारी २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले,
िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, वन्य प्राणी आवण सरप्णाऱ्या लिान प्राण्याींची जीववत िानी झाली आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीनस
ु ार दोंर्ीवर
कोणती कारवाई करण्यात आली आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०६-२०१६) :(१) ठदनाींक २४ िेिुवारी, २०१६ रोजी पिा्े ५.३० च्या

दरम्यान मौजे चाकण, कडाची वाडी येथील वन्े्ास आग लागली त्यामध्ये ३ िे क््र
्े्ातील रोपवन ्े्ास िानी झालेली आिे . सदर वणव्याची माठिती शमळताच त्यास ठदवशी
सकाळी ६.०० पयगत वन्े्ातील आग ववझववण्यात आलेली आिे.
(२) आगीमुळे वन्यप्राणी आवण लिान सरप्णा-या प्राण्याींची जीवीत िानी झाल्याचे ननदशगनास
आलेले नािी.

(३) सदर प्रकरणी चौकशी केली असून आगी बाबतच्या ननजश्चत कारणाींचा तपास लागलेला
नािी. आरोपीचा शोि चालू आिे . त्यामुळे दोर्ीींवर कारवाई करता आलेली नािी.
(४) कायगवािी वेळेत झालेली असल्याने ववलींब झालेला नािी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

