अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वसमत (जि.हहांगोली) तालक्
ु यातील पार्डी ख.ु तलावाचे ननिृष्ट्ट दिााचे िाम िेल्याबाबत
(१)

५६५७ (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय

(मुांबादे वी) :

वर्डेट्टीवार

र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोर्ड),
ु

(ब्रम्हपूरी),

श्रीमती

ननमाला

गाववत

(इगतपूरी),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अलमन

पटे ल

(१) वसमत (जि.ह ग
ीं ोली) तालक्
ु यातील पार्डी ख.ु शिवारात मा े िानेवारी, २०१४ च्या सरु
ु वातीस
वन पररक्षेत्र ववभागामार्फत लाखो रुपयाींचा ननधी खचफ करुन ननकृष् दिाफचे काम केले
असल्यामळ
ु े तलावातील पाणी झिरपत असल्याचे मा े िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननकृष् दिाफचे काम करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी व ठे केदाराींची
चौकिी करणाऱ्या सींबींधधत अधधकारी व ठे केदाराींची चौकिी करुन त्याचेवर कोणती कारवाई
केली आ े वा करणार आ े ,

(३) तसेच येथील ग्रामसथाींना पाणी पुरवठा करण्याबाबत िासनाने काय कायफवा ी वा
उपाययोिना केली आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास त्याची सवफसाधारण कारणे काय
आ ेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२३-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.

(३) व (४) पार्डी (ख.ु ) शिवारातील मातीनालाचे बाींधकाम

े वन्य प्राण्याींना वपण्याचे पाणी

उपलब्ध करण्याच्या अनुगींगाने केलेले आ े . वन ववभागातर्ग ग्रामसथाींना पाणी पुरवठा
करण्याची योिना राबववली िात ना ी.

___________

वव.स. १७२ (2)
िालना जिल््यात एनएरएचएम अांतगात सन २०१३ मध्ये लालेल्या पदभरतीत पात्र
उमेदवाराांना र्डावलून अपात्र उमेदवाराला सांधी दे ण्यात एल्याचा गांभीर प्रिार
(२)

७८२२ (०९-०४-२०१५).

श्री.अिन
खोतिर (िालना) :
ुा

सन्माननीय सावािननि

एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना जिल््यात एनआरएचएम अींतगफत सन २०१३ मध्ये िालेल्या पदभरतीत पात्र
उमेदवाराींना र्डावलून अपात्र उमेदवाराला सींधी दे ण्यात आल्याचा गींभीर प्रकार मा े सर्डसबबर,
२०१४ च्या िेव्च्या आठवयायात ननदिफनास आला,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकिी केली आ े काय त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
र्डॉ. दीपि सावांत (३०-०३-२०१६) : (१)

े अींित: खरे आ े.

सन २०१३ मध्ये राषरीय आरोग्य अशभयान जि.प. िालना अींतगफत कींत्रा्ी तत्वावर
वैद्यकीय अधधकारी (पुरुग)-३१, वैद्यकीय अधधकारी (मह ला)-२६, औगधननमाफण अधधकारी-३४,
आरोग्य सेववका-४३, कननषठ अशभयींता-१, प्रयोगिाळा तींत्रज्ञ-७, तालुका समु

सींघ्क-८, र्डा्ा

रा.आ.अ.

मागफदिफनाखाली

मॅनेिर-१, स्ार् नसफ व एलएचव् ी-८ या पदासाठी आयुक्त (कु.क.) व अशभयान सींचालक,
मींब
ु ई

स सींचालक,

आरोग्य

सेवा

(ह .व.ि.रा.)

जिल् ासतरीय ननवर्ड सशमतीमार्फत पदभरती िाली
पदभरतीबाबत जिल् ा सतरावर तक्रार प्राप्त िाली
(२)

पण
ु े

याींच्या

ोती. त्यापैकी तालुका “समु

सींघ्क”

ोती.

ोय.
सदर प्रकरणाची चौकिी स ा. जिल् ा आरोग्य अधधकारी, िालना याींच्या मार्फत

करण्यात आली

ोती. केलेल्या चौकिीनस
ु ार तक्रारीत तथ्य हदसन
ू आले ना ी.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
शांिापूर (जि.चांद्रपूर) प्राथलमि एरोग्य िदद्रात वैद्यिीय
अधधिारी अनुपजथथत असल्याबाबत

(३)

८६७१ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय सावािननि एरोग्य

एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िींकापरू

(जि.चींद्रपरू )

प्राथशमक

आरोग्य

कबद्रात

वैद्यकीय

अधधकारी

असल्याबाबत मा े िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिफनास आले,

अनप
ु जसथत

े खरे आ े काय,

(२) तसेच उक्त आरोग्य कबद्राला २८ गावे िोर्डलेली असताींना ी येथे अनेक वैद्यकीय सुववधाींना
अभाव आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय,

वव.स. १७२ (3)
(४) असल्यास, चौकिीनुसार या आरोग्य कबद्रात वैद्यकीय अधधकारी व अन्य सोयी-सुववधा
तातर्डीने पुरववण्यासींदभाफत िासन कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ?
र्डॉ. दीपि सावांत (२६-०५-२०१६) : (१) अींित: खरे आ े .
प्राथशमक

आरोग्य

कबद्र,

िींकापरू ,

जि.चींद्रपरू

येथील

साधनसामुग्री

मार्फत

कायफरत

दोन

वैद्यकीय

अधधकाऱ्याींपैकी एक वैद्यकीय अधधकारी अपघातानींतर हदनाींक १३.९.२०१४ ते १२.१.२०१५ पयंत
वैद्यकीय रिेवर
(२)

ोते.

े खरे ना ी.
उपलब्ध

अधधकारी,

कमफचारी

व

रुग्णाींना प्रनतबींधात्मक

व

उपचारात्मक सवफ आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आ े त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
रािाववयो रूग्णालय, वरळी, मांब
ु ई येथे अनतदक्षता ववभाग (एयसीय)ु थथावपत िरण्याबाबात
(४)

८८४० (०७-०४-२०१५).

श्री.सनु नल लशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावािननि एरोग्य

एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राकाववयो रूग्णालय, वरळी (मुींबई) येथे अनतदक्षता ववभाग (आयसीयु) सथावपत करण्याची
मागणी सथाननक लोकप्रनतननधीनी हदनाींक २२ सर्डसबबर, २०१४ रोिी लेखी ननवेदनाव्दारे
िासनाकर्डे केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुगींगाने िासनकर्डून आितागायत कोणती कायफवा ी
करण्यात आली वा येत आ े ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे काय आ े त व सदर ू कायफवा ी ककती कालावधीत
ोणे अपेक्षक्षत आ े ?
र्डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) : (१)

े खरे आ े .

(२) राज्य कामगार ववमा योिना रुग्णालय, वरळी येथे अनतदक्षता ववभाग सुरु करण्याकररता
जिल् ा ननयोिन सशमतीकर्डून ननधी शमळण्यासाठी प्रसताव सादर करण्यात आला आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
किनवट व हहमायतनगर (जि.नाांदेर्ड) तालुक्यात मद
ृ सांधारणच्या िामात लालेला अपहार
(५)

१०४५३ (०७-०४-२०१५).

श्री.नरहरी िलरवाळ (हदांर्डोरी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेर्ड, जिल् यातील ककनव् व ह मायतनगर तालुक्याींना सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या
आधथफक

वगाफत

२७०२

या

उपशिफगखाली

आहदवासी

ववभागातून

अनतररक्त ननधी ववतरीत करण्यात असल्याचे ननदिफनास आले आ े ,

मद
ृ सींधारण

े खरे

कामाींकरीता

काय,

वव.स. १७२ (4)
(२) असल्यास, वरील अनतररक्त ननधीची आवश्यकता

ोती का तसेच सदर ननधीत अप ार

िाल्याने सींबध
ीं ीत असलेले अधधकारी याींच्यावर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आ े ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (२५-०२-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

तथावप, आहदवासी ववभागातून मद
ृ सींधारण कामाींकररता अनतररक्त ननधी

ा २७०२ या

लेखाशिगाफखाली ववतररत करण्यात आला नसून तो लेखाशिगफ ४४०२-१०१२ ह्एसपी व ४४०२ १२०१ ओ्ीएसपी अींतगफत नाींदेर्ड जिल््यातील ककनव् व ह मायतनगर तालुक्याींना ववतररत
करण्यात आलेला आ े.

(२) सींचालक मद
ृ सींधारण व पाणलो् क्षेत्र व्यवसथापन पुणे याींनी अनतररक्त ननधीची मागणी
केली

ोती.सथाननक तक्रारीच्या अनुगींगाने ककनव् व ह मायतनगर तालुक्यातील सन २०१२-१३

मधील मद
ृ सींधारण कामाचे अधधक्षक कृगी अधधकारी (दक्षता पथक), कृगी आयुक्तालय, पुणे
याींनी चौकिी केली आ े. प्राथशमक चौकिीअींती दोगी आढळलेल्या अधधकारी / कमफचारी याींचेवर

प्रिासकीय कायफवा ी प्रसताववत असून ववभागीय कृगी स सींचालक, लातूर याींनी कृगी पयंवेक्षक
श्री.जव् . एस. राठोर्ड याींना िासन सेवेतून ननलींबबत केले आ े.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
लमरि (जि.साांगली) तालुक्यातील दां र्डोबा वनक्षेत्राअांतगात
श्री.महादे व दे वालय पररसरातील पयाटनथथळाबाबत

(६)

१४१०७ (०८-०४-२०१५).

र्डॉ.सुरेश (भाऊ) खार्डे (लमरि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) शमरि (जि.साींगली) तालक्
ु यातील दीं र्डोबा वनक्षेत्राअींतगफत श्री.म ादे व दे वालय पररसर
शमरि तालुक्यासाठी एकमेव पयफ्नसथळ उपलब्ध आ े ,

े

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या पयफ्न सथळाींचा ववकास करण्यासाठी वन ववभागाने श्री म ादे व दे वालय
ववकास कायफक्रम २०१३

ा सववसतर कायफक्रम तयार करुन साींगली जिल् ा ननयोिन व ववकास

सशमती मा े ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये सादर केला आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त कायफक्रमास मींिूर दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी केली आ े वा
करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती व सदर कायफक्रमास मींिूर दे वून ननधी उपलब्ध करुन
दे णेबाबत िासनाची भूशमका काय ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०६-२०१६) : (१)

े खरे आ े .

(२) व (३) सदर ू पयफ्न सथळाचा ववकास करण्यासाठी जिल् ा ननयोिन सशमती, साींगली
याींच्या मार्फत खालील प्रमाणे वगफ नन ाय ननधी मींिूर करण्यात आला आ े.

वव.स. १७२ (5)
अ)

सन २०१२-१३

---

रु. ७७.०० लक्ष

आ)

सन २०१३-१४

---

रु. १०१.७० लक्ष

इ)

सन २०१४-१५

---

रु. १०१.१५ लक्ष

ई)

सन २०१५-१६

---

रु. ३४.०० लक्ा

---

रु. ३१३.८५ लक्ष

एकूण

उक्त ननधीतन
सदर ू पयफ्न सथळाचा ववकास करण्याच्या अनग
ू
ु ींगाने पयफ्काींसाठी
वपण्याच्या पाण्याची सोय, पुरुग व सत्री पयफ्काींसाठी सवच्छता ग ृ , कचरा कींु र्डी, पॅगोर्डा बाींधणे,

वनीकरण, ननरीक्षण पथ, नाला व िुषक दगर्डी बींधारा, सींरक्षक ररलीींग तयार करणे, चेनशलींक
कींु पण करणे, िार्डाभोवती पारकट्टे बाींधणे इत्यादी कामे करण्यात आली आ ेत.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
अांधेरी (पूव)ा येथील नागपूर िामगार रुग्णालयाच्या नुतनीिरण,
अद्यावतीिरण व ववथतारीिरणातील ववलांबाबाबत

(७)

१४७५८ (०८-०४-२०१५).

श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पूव)ा :

सन्माननीय सावािननि

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

(१) अींधेरी (पूव)फ येथील िासनाच्या कामगार रुग्णालय मलर्डल रुग्णालयामध्ये पररवतीत
करण्याकरीता कबद सरकारच्या आरोग्य खात्याकर्डे दे ण्यात आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, गेल्या ६ वगाफपासून रुग्णालयाच्या इमारतीचे व र्डागर्डुिीचे काम अधफव्
जसथतीत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, पावसाळयामध्ये रुग्णालयाच्या अनतदक्षता ववभागात सवफत्र पाण्याची गळती
असून रुग्णालय सवफत्र असवच्छ आ े ,

ोत

े खरे आ े काय,

(४) असल्यास, इमारत नुतनीकरणाचे अपूणफ काम व असवच्छतेमळ
ु े रुग्णाींना अनेक प्रकारच्या
असुववधा

ोत असून उपचार कायाफत हदरीं गाई

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय

(५) असल्यास, रुग्णालय कबद्र िासनाच्या आरोग्य खात्याकर्डून परत राज्य िासनाच्या ताब्यात

घेऊन नत
ु नीकरण, अद्यावतीकरण व ववसतारीकरण करण्याबाबत काय उपाययोिना करण्यात
आली आ े , अथवा करण्यात येणार आ े ,

(६) तसेच कामगार रुग्णालयाच्या दरु वसथेबाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. आरोग्य
मींत्रयाींना पत्र हदले,

े खरे आ े काय

(७) असल्यास, उपरोक्त पत्राबाबत कोणती कायफवा ी केली आ े ?
र्डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) : (१)

े अींित: खरे आ े.

राकावव म ामींर्डळ आदिफ रुग्णालय अींधेरी
ववभागाकर्डे

े रुग्णालय कबद्र िासनाच्या आरोग्य

सताींतररत करण्यात आले नसन
ू कबद्र िासनाच्या श्रम व रोिगार मींत्रालय याींच्या

अधधपत्याखालील राकावव म ामींर्डळ नवी हदल्ली याींचक
े र्डे हद. १४/०४/२००८ रोिी
करण्यात आले आ े .

सताींतररत

वव.स. १७२ (6)
(२)

े खरे आ े .

(३)

े अित: खरे आ े .
पावसाळ्यामध्ये आदिफ रुग्णालय अींधेरी येथील अनतदक्षता ववभागामध्ये पाण्याची गळती

िाली नसून इतर ववभागामध्ये गळती िाली आ े . सदर रुग्णालयाचे बाींधकाम अपूणफ
असल्याने हढगारे व बाींधकाम साह त्य आवरात पसरलेले आ े त.
(४)

े खरे ना ी.

(५)

े खरे ना ी.
राकावव म ामींर्डळ आदिफ रुग्णालय अींधेरी कबद्र िासनाकर्डून राज्य िासनाच्या ताब्यात

घेऊन नुतनीकरण व इतर उपाययोिना करण्याबाबतचा प्रसताव प्रलींबबत ककीं वा प्रसताववत ना ी.
(६) व (७)

े खरे आ े.

कामगार रुग्णालयाच्या दरु
ु सतीबाबत कायफवा ी करण्यात येत आ े .
___________

पुणे शहरासह राज्यात ‘’थवाईन ललू’’ चा सांसगा वाढत असताांना महानगरपाललिाांच्या
रुग्णालयाांमध्ये प्रनतबांधि ‘’टॅ मी ललू’’ च्या धषधाांचा तुटवर्डा असल्याबाबत

(८)

१५९७८

(०७-०४-२०१५).

श्री.लभमराव

तापिीर

(खर्डिवासला) :

सन्माननीय

सावािननि एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे ि रास

राज्यात ‘’सवाईन लल’ू ’ चा सींसगफ वाढत असताींना म ानगरपाशलकाींच्या

रुग्णालयाींमध्ये प्रनतबींधक ‘’्ॅ मी ललू’’ च्या औगधाींचा तु्वर्डा आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, म ापाशलकाींच्या रुग्णालयाींत एका मह न्याला तीस
असताींना प्रत्यक्षात ५

िारच गोळ्या आरोग्य ववभागाकर्डून शमळत आ े,

िार गोळ्याींची गरि
े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, मह न्याला ककती औगधाींची गरि आ े याींचे ननयोिन ी आरोग्य ववभागाकर्डे
ना ी तसेच याच कारणामुळे औगधाींचा तु्वर्डा िाला आ े,

े खरे आ े काय,

(४) पुणे म ानगरपाशलकेचे प्रभारी आरोग्य प्रमख
ु याींनी रुग्णाींची सींयया वाढत असल्याने िासत
प्रमाणात औगधाींची गरि असल्याचे साींधगतले असताींना ी आरोग्य खात्याकर्डून त्याींना ती कमी
प्रमाणात उपलब्ध करुन हदली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) उक्त प्रकरणी दखल घेऊन भववषयात ‘’सवाईन लल’ू ’ चा सींसगफ रोखण्याच्या ष्ष्ीने
आवश्यक तेवढा औगध पुरवठा करण्यासाठी िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात
येत आ े ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
र्डॉ. दीपि सावांत (१२-०२-२०१६) : (१), (२)

े खरे ना ी.

उप सींचालक, आरोग्य सेवा, पण
े ार्फत पण
ु े मींर्डळ, पण
ु े याींचम
ु े म ानगरपाशलकेस िानेवारी

ते एवप्रल , २०१५ या कालावधीत ऑसेल- ्ॅ मीवीरच्या ६०७०० गोळ्या दे ण्यात आल्या. तसेच
पुणे म ानगरपाशलकेच्यावतीने १ लाख ६४
(३) व (४)

े खरे ना ी.

िार ९०० गोळ्या खरे दी करण्यात आल्या.

वव.स. १७२ (7)
म ानगरपाशलकाींच्या रुग्णालयाींना आवश्यक औगध पुरवठा करणे

ी िबाबदारी सींबींधीत

म ानगरपाशलकेच्या आरोग्य ववभागाची आ े . तरी ी उप सींचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मींर्डळ,

पण
ु े याींनी िानेवारी ते एवप्रल २०१५ या कालावधीत म ानगरपाशलका पण
ु े याींना ६०७०० गोळ्या
उपलब्ध करुन हदल्या. तसेच पण
ु े म ानगरपाशलकेच्यावतीने १ लाख ६४

िार ९०० गोळ्या

खरे दी करण्यात आल्या.

(५) सावफिननक आरोग्य ववभागाने या वगी लागणाऱ्या औगधाींचा सींययेनुसार माचफ, २०१५ मध्ये

खरे दी प्रकक्रया पूणफ केली असून सध्या राज्यात पुरेिा प्रमाणात ऑसेल्ॅ मीवर औगध उपलब्ध
आ े.

(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
मांब
ु ई धारावी येथे महहला भवनाची ननलमाती िरण्याबाबत
(९)

१६७०६ (१४-०८-२०१५).

र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
खुलासा करतील काय :-

प्रा.वषाा गायिवार्ड (धारावी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींबईतील धारावी येथील ब ु तािी भाग िोपर्डपट्टीचा असून ववववध समािातील गोरगरीब
मह ला आ े त, त्यामध्ये मागासवगीय तसेच ननराधार मह लाींचा ी समावेि आ े , या
मह लाींच्या सवाफधगण ववकासासाठी ववववध प्रकारचे उपक्रम राबववणे, िासकीय योिनाींचा लाभ
शमळवून दे णेकररता मह ला भवनाची ननशमफती करण्यात यावी, यासाठी मा.लोकप्रनतननधीींनी
हदनाींक २१ मे, २०१५ रोिी मा.मह ला वा बालववकास मींत्री याींना ननवेदन हदले आ े ,

े खरे

आ े काय,
(२) असल्यास, धारावी भागात मह ला भवनाची ननशमफती व् ावी, यासाठी कोणती कायफवा ी
करण्यात आली आ े वा येत आ े ,

(३) अद्याप कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील कारणे कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (१०-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२) व (३) धारावी येथे मह ला उद्योग भवन बाींधण्यासाठी रुपये ६ को्ी (रुपये स ा
को्ी र्क्त) ननधी पुरवणी मागणीद्वारे शमळणेबाबतचा प्रसताव सन २०१४-१५ च्या पावसाळी
अधधवेिनामध्ये सादर करण्यात आला

ोता. ववत्त ववभागाने सदर प्रसतावाच्या अनुगींगाने मुद्दे

उपजसथत करुन पुरवणी मागणी प्रसताव अमान्य केला. सदर प्रसतावाच्या अनुगींगाने ग ृ ननमाफण
ववभागाकर्डून प्राप्त माह तीनस
ु ार “धारावी पन
ु वफ वकस प्रकल्पाच्या हद.२५.०१.२०१२ रोिीच्या

मींिूर ववकास ननयींत्रण ननयमावलीतील हदलेल्या सोयी सुववधाींच्या तक्त्यामध्ये मह ला भवन
बाींधण्याची तरतूद ना ी.

धारावी पुनव
फ सन प्रकल्पाने हद.०८.०३.२०१३ रोिी धारावी अधधसूधचत

क्षेत्राचा प्रारुप ननयोिन प्रसताव िनतेच्या

रकती व सूचनाींकररता प्रशसध्द करण्यात आला

ोता. त्यावेळी मह ला भवनकररता िागा आरक्षक्षत करण्यासींदभाफत मागणी धारावी प्रकल्पामध्ये
करण्यात आलेली नव् ती. प्रकल्पाकर्डे प्राप्त िालेल्या

रकती व सूचनाींवर सुनावण्या घेण्यात

वव.स. १७२ (8)
येवून िोपर्डपट्टी पन
फ सन प्राधधकरणाची मींिूरी घेऊन सदर ननयोिन प्रसताव हद. १७.०६.२०१४
ु व
रोिी िोपर्डपट्टी प्राधधकरणामार्फत िासन मान्यतेसतव सादर करण्यात आला
मा.मय
ु यमींत्री याींच्या अध्यक्षतेखाली हद. १२.०८.२०१५ रोिी

ोता. त्यावर

सींपन्न िालेल्या बैठकीत सदर

ननयोिन प्रसताव योग्य असून तो तत्वत: मान्य करण्यात येत आ े असा ननणफय िासनाने
घेतलेला

आ े . िासनाने

तत्व:त

मान्यता

हदलेल्या

िोपर्डपट्टी

पुनव
फ सन

प्रकल्पाच्या

आराखयायामध्ये मह ला भवनाकररता िागा आरक्षक्षत ठे वण्यात आली नसल्याने तेथे अद्याप
मह ला भवनाची ननशमफती

ोऊ िकली ना ी.
___________

पर्डेल (ता.दे वगर्ड, जि.लसांधुदग
ू )ा येथील प्राथलमि एरोग्य िदद्राला
ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाा लमळण्याबाबतचा प्रथताव

(१०) १७८६३ (१७-०८-२०१५).

प्रा.वषाा गायिवार्ड (धारावी) :

श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

सन्माननीय सावािननि एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पर्डेल (ता.दे वगर्ड, जि.शसींधुदग
ू )फ येथील प्राथशमक आरोग्य कबद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाफ

शमळावा, अिी मागणी येथील सथाननक लोकप्रनतननधी व रह वासी याींनी मा.सावफिननक आरोग्य
मींत्री याींना हदनाींक १५ मे, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाचा प्रसताव िासनास प्राप्त िाला आ े काय,
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने पुढे काय कायफवा ी केली आ े वा करणार आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आ े त ?
र्डॉ. दीपि सावांत (११-०३-२०१६) : (१)

े खरे आ े .

(२) व (३) पर्डेल, ता. दे वगर्ड, जि.शसींधुदग
ू फ येथील प्राथशमक आरोग्य कबद्राचे ग्रामीण रुग्णालयात

श्रेणीवधफन करण्याचा प्रसताव िासनास अद्याप प्राप्त िालेला ना ी. सदर प्रसताव ननकगाींनस
ू ार

तपासून सादर करण्याबाबत जिल् ा िल्य धचककत्सक, शसींधुदग
ू फ याींनी हद. २०.०५.२०१५ व
हद. २५.०८.२०१५ च्या पत्रान्वये जिल् ा आरोग्य अधधकारी, शसींधद
ु ग
ू फ याींना कळववले आ े.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
नाांदगाांव व येवला (जि.नालशि) तालुक्यातील एरोग्य सांथथाची
सी.एस.एर. योिनेमधन
ू सध
ु ारणा िरण्याबाबत

(११)

१८२५९ (१७-०८-२०१५).

श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.जितदद्र एव्हार्ड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (एांबेगाव) :

सन्माननीय सावािननि एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

वव.स. १७२ (9)
(१) नाींदगाींव व येवला (जि.नाशिक) तालुक्यातील आरोग्य सींसथाची सी.एस.आर. योिनेमधून
सुधारणा

प्रसताव

पाठववण्याबाबत

जिल् ाधधकारी नाशिक याींचेकर्डे हदनाींक २५ नोव् ब बर, २०१४ रोिी ननणफय

करण्यासाठी

मनमार्ड

येथील

ोवन
ू ी जिल् ा

िल्यधचककत्सकाींनी याबाबत हदरीं गाई केली,

पेरोशलयम

कींपन्याींना

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत सथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ िानेवारी, २०१५ व
हदनाींक ४ मे, २०१५ रोिी जिल् ा िल्यधचककत्सकाींकर्डे समरणपत्राद्वारे पाठपुरावा करुन ी
त्याींनी लोकप्रनतननधीींच्या ननवेदनाची दखल घेतलेली ना ी,
(३)

तसेच

नाशिक

येथील

प्रमाणपत्राींमध्ये गैरव्यव ार

जिल् ा

रुग्णालयात

े

ी खरे आ े काय,

वैद्यककय

प्रनतपत
ू ी

दे यके

ोत असल्याचे मा े माचफ, २०१५ मध्ये ननदिफनास आले,

व

अपींग

े

ी खरे

आ े काय,
(४) असल्यास, नाशिक येथील आगामी शसीं सथ कींु भमेळ्याच्या पाश्वफभूमीवर अिा अकायफक्षम व

बेपवाफई करणाऱ्या अधधकाऱ्याींची बदली करण्याची सथाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २७ एवप्रल,
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास िासनाकर्डे मागणी केलेली आ े,

(५) असल्यास, प्रश्न भाग (१) ते भाग (४) बाबत िासनामार्ंत कोणती तातर्डीची कायफवा ी
केली वा करण्यात येत आ े ,
(६) अद्याप, कोणती ी कायफवा ी केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
र्डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

(४)

ोय,

े खरे ना ी.

े खरे आ े .

(५) तत्कालीन जिल् ा िल्य धचककत्सक, नाशिक याींची बदली हदनाींक २४.०९.२०१५ रोिीच्या
आदे िान्वये करण्यात आली आ े .
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
नालशि जिल््यातील िळवण जिल्हा उपरुग्णालयात गेल्या २-३ वषाापासून
सोनोग्राफी िदद्र व मशीन बांद असल्याबाबत

(१२)

१८७५१ (१७-०८-२०१५).

श्री.वैभव वपचर्ड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितदद्र एव्हार्ड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सावािननि

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

(१) नाशिक जिल््यातील कळवण जिल् ा उपरुग्णालयात गेल्या २-३ वगाफपासून सोनोग्रार्ी कबद्र
बींद असन
ू लाखो रुपये खचफ करुन खरे दी केलेले सोनोग्रार्ी मशिन धूळखात पर्डले आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, असल्यास, चौकिीत आढळून
आले आ े ,
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(३) अद्याप चौकिी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त तसेच सोनोग्रार्ी कबद्र व
सोनोग्रार्ी मिीन त्वरीत कायाफजन्वत करण्याच्या ष्ष्ीने िासन काय उपाययोिना करणार
आ े ?
र्डॉ. दीपि सावांत (१७-०३-२०१६) : (१)

े अींित: खरे आ े.

(२) व (३) कळवण येथे सोनोललजिस् नसल्याने सोनोग्रार्ी कबद्र बींद

ोते. तथावप,

सोनोललजिस्ची ननयुक्ती करण्यात आली आ े . सद्यजसथतीत सोनोग्रार्ी मिीन नादरु
ु सत
असल्याने मानव ववकास कायफक्रमाींतगफत नववन सोनोग्रार्ी मिीनची मागणी करण्यात आलेली
आ े . सदर ू सोनोग्रार्ी मिीन प्राप्त

ोताच सोनोग्रार्ी सब्र सुरु करण्यात येईल.
___________

राज्यातील अ, ब व ि वगाातील प्राथलमि एरोग्य िदद्रात इसीिी
(इलेक्रो िार्डीओग्राफी) मशीन उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१३)

१८९०४ (१४-०८-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर),

र्डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां र्डोल), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उथमानाबाद), श्री.राहुल
मोटे (पराांर्डा) :
सन्माननीय सावािननि एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अ, ब व क वगाफतील प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या हठकाणी हृदय ववकारासारयया
गींभीर आिाराचे ननदान त्वरीत व् ावे यासाठी सवफ इसीिी (इलेक्रो कार्डीओग्रार्ी) मिीन
उपलब्ध करुन दे णार असल्याचे मा. आरोग्य राज्यमींत्री याींनी हदनाींक २२ एवप्रल, २०१५ रोिी
िा ीर केले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, राज्यातील प्राथशमक आरोग्य कबद्रातील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींना कामाची वेळ
ननश्चत केलेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, राज्यातील १८१८ प्राथशमक आरोग्य कबद्राची अ, ब व क या प्रमाणे वगफवारी
करण्यात येणार आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार आतापयंत ककती प्राथशमक आरोग्य कबद्राच्या हठकाणी सदर मिीन

उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आ े त, तसेच ककती प्राथशमक आरोग्य कबद्राची अ, ब, क या
प्रमाणे वगफवारी करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबची कारणे काय आ े त ?
र्डॉ. दीपि सावांत (०९-०३-२०१६) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.
प्राथशमक आरोग्य कबद्रातील वैद्यकीय अधधकाऱ्याींच्या कामाच्या वेळा ठरवून दे ण्यात

आलेल्या आ े त. तसेच आपत्कालीन पररजसथतीमध्ये रुग्णाींना सेवा उपलब्ध्ा करुन दे ण्यासाठी
वैद्यकीय अधधकाऱ्याींनी मय
ु यालयात रा णे बींधनकारक करण्यात आले आ े .

वव.स. १७२ (11)
(३) व (४) राज्यातील प्राथशमक आरोग्य कबद्राींची त्याींच्या कामकािावरुन अ वगफ, ब वगफ, क
वगफ अिी वगफवारी करण्याबाबतची बाब ववचाराधीन आ े.
आयपीएचएस अींतगफत सन २०१४-१५ मध्ये ७०४ प्राथशमक आरोग्य कबद्र ननवर्डण्यात आली
आ े त. त्यापैकी ५३ प्राथशमक आरोग्य कबद्राींना ईसीिी मिीन खरे दी करण्याकरीता सन २०१५१६ च्या राषरीय आरोग्य अशभयान कायफक्रम अींमलबिावणी आराखयायामध्ये (पीआयपी)
अनुदान प्रसताववत करण्यात आले आ े . तथावप, सदर पीआयपी कबद्र िासनाकर्डून अद्याप
मींिुर िालेला ना ी.

(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________

लसांधुदग
ु ा जिल्हयात लसध्दीववनायि रथटच्या माध्यमातून
१६ र्डायलेसीस मशीन शासनाने मांिूर िेल्याबाबत

(१४)

१८९५४ (१४-०८-२०१५).

श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान) :

सन्माननीय सावािननि

एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींधुदग
ु फ जिल््यात र्डायलेसीस रुग्णाींची वाढती सींयया लक्षात घेता गैरसोय ्ाळण्यासाठी
शसध्दीववनायक रस्च्या माध्यमातून १६ र्डायलेसीस मिीन िासनाने मींिूर केल्या आ े त,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या र्डायलेसीस मिीन केव् ापासन
ू कायाफन्वीत करण्यात येणार आ े त,

(३) असल्यास, या र्डायलेसीस मशिन कोणकोणत्या रुग्णालयात उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार
आ े ?
र्डॉ. दीपि सावांत (०९-०३-२०१६) : (१)

े खरे आ े .

(२) व (३) आरोग्य सेवा सींचलनालयाच्या अखत्याररतील ३४ जिल् ा/ उपजिल् ा रुग्णालयाींत
१०२ र्डायलेशसस युनन् खरे दी करण्यासाठी श्रीशसध्दीववनायक गणपती मींहदर न्यास, मुींबई

याींच्यामार्फत अथफस ाय्य करण्यास ववधी व न्याय ववभागाच्या हदनाींक ११.०८.२०१५ च्या िासन
ननणफयान्वये मान्यता दे ण्यात आली आ े.
त्यापेकी शसींधद
ु ग
ू फ जिल््यात जिल् ा रुग्णालय, शसींधद
ु ग
ु फ (२ नग), उपजिल् ा रुग्णालय,

सावींतवार्डी (२ नग), उपजिल् ा रुग्णालय, कणकवली (४) नग, ग्रामीण रुग्णालय, मालपण (४)
नग, ग्रामीण रुग्णालय, दे वगर्ड (४ नग), अिा एकूण १६ नग र्डायलेशसस मिीन मींिूर
करण्यात आल्या आ े त.
त्यानस
ु ार

सदर

र्डायलेशसस

मिीन

खरे दीसाठीची

ननववदा

प्रकक्रया

आरोग्य

सेवा

सींचालनालयामार्फत सुरु करण्यात येत असून सदर खरे दी प्रक्रीया पुणफ िाल्यानींतर र्डायलेशसस
मिीन कायाजन्वत करण्यात येतील.

___________

वव.स. १७२ (12)
राधानगरी (जि.िोल्हापूर) अभयारण्याच्या रथत्याच्या िामात लालेला गैरव्यवहार
(१५)

२३९२६

(लशरोळ) :

(१४-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश

एबबटिर

(राधानगरी),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.उल्हास

पाटील

(१) जिल् ा ननयोिन मींर्डळाकर्डून शमळालेल्या ननधीतून राधानगरी (जि.कोल् ापूर) अभयारण्यात
िालेल्या पन्नास लाखाींच्या रसत्याचे कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यव ार िाल्याचे हदनाींक २८
मे, २०१५ रोिी ननदिफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त कामासाठी ठे केदार ननयुक्त करताना कोणत्याच प्रकारची ननववदा प्रकक्रया
राबवली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकिी केली आ े काय व चौकिीत काय आढळून आले,
(४) असल्यास, त्याअनुगींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१२-०२-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) सावफिननक बाींधकाम ववभागाने िारी केलेल्या हदनाींक १६.११.२००६ रोिीच्या िासन
ननणफयातील तरतूदीनस
ु ार सदर कामे ननववदा न मागवता मींिूर स कारी सींसथा याींचेमार्फत
करण्यात आली आ े त.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
यवतमाळ जिल््यातील वपर्डीत महहलाांना मनोधैया योिनेचा लाभ लमळण्याबाबत
(१६)

२४८६३ (१४-०८-२०१५).

श्री.रािु तोर्डसाम (अणी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर),

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील

(१) यवतमाळ जिल््यातील सोळा तालक्
ु यात वपर्डीत मह ला, तरुणाींचे मनोधैयफ वाढववण्यासाठी
िासनाने तीन लाख अथफस ाय्य करण्याचे धोरण िा ीर केले असताना ी मह ला व बाल

कल्याण ववभागाने मा े माचफ २०१४ ते मा े माचफ २०१५ या काळात बलात्कार वपर्डीताींचे ११२
प्रकरणे जिल््यातील पो.स्े .त नदवदववली असताना, अद्याप या वपर्डीताींना मनोधैयफ योिनेचा
लाभ िाला ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, जिल््यात २९ पोलीस स्े िन अींतगफत ्या ११२ प्रकरणाची नदवद असून
भा.द.वी३७५ कलमा अींतगफत गुन््याची कागदपत्रे तसेच एर्.आय.आर. ची छायाप्रतअद्याप

पोलीस स्े िन अधधका-याींनी मह ला, बाल कल्याण ववभागाला न पाठववल्याने मदतीच्या व
पुनवफसनाच्या योिनेचा लाभ शमळू िकला ना ी

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी केली आ े काय, त्यात काय आढळून आले व तदनस
ु ार
एर्.आय.आर. ची छायाप्रत न दे णाऱ्या सींबींधधत दोगीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आ े तसचे मनोधैयफ योिनेचा लाभ वपसर्डताींना शमळण्याबाबत कोणती कायफवा ी केली वा
करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. १७२ (13)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (२०-०२-२०१६) : (१) व (२)

े खरे ना ी.

यवतमाळ जिल््यात २९ पोलीस स्े िन असून मा े माचफ २०१४ ते माचफ २०१५ दरम्यान

भा.द.वव. कलम २७६ अींतगफत बलात्काराच्या एकींदरीत १२५ गन्
ु ्याींपैकी ६२ गन्
ु ्याींच्या
एर्.आय.आर ची नदवद िाली असून उवफररत ६३ गुन््यातील एर्.आय.आर बाबत सींबींधीत
पोलीस स्े िनमध्ये कायफवा ी सुरु आ े . तसेच याबाबत सींबध
ीं ीत पोलीस स्े िन मार्फत जिल् ा

मह ला व बाल ववकास अधधकारी, यवतमाळ याींना वरील कालावधीत एकींदरीत ५० प्रकरणे
प्राप्त िाली आ े त. त्यानुसार जिल् ा मींर्डळाने एकूण ४५ प्रकरणे मींिूर केली असून त्या सवफ
वपर्डीताींना मनोधैयफ योिनेचा लाभ दे ण्यात आलेला आ े .

(३) याबाबत सदर सींबधीत प्रभारी पोलीस ठाणे याींना तात्काळ एर्.आय.आर च्या प्रनत
पाठववण्याबाबत पोलीस अधक्षक, यवतमाळ याींनी ननदे ि हदले असन
ू ज्या प्रभारी पोलीस ठाणे
याींनी वेळीच एर्.आय.आर च्या प्रती पाठववलेल्या ना ीत त्याींचे सपष्ीकरण मागववण्यात
आलेले आ े . सपष्ीकरण प्राप्त िाल्यानींतर योग्य ती कायफवा ी करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
साववत्रीबाई सुिन्या योिना या राष्ट्रीय अथासहाय्य योिनेिररता
दाररद्र्य रे षेच्या उत्पन्नाची अट रद्द िरण्याबाबत

(१७)

२८८८१ (१२-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्डू (अचलपूर) :

सन्माननीय

महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववत्रीबाई सक
ु न्या योिना या राषरीय अथफस ाय्य योिनकररता दाररद्र्य रे गेच्या
उत्पन्नाची अ् रद्द करुन मयाफदा रुपये ३०,००० इतकी करण्याबाबत सथाननक लोकप्रनतननधी,
अचलपरू याींनी हदनाींक ३० सप््ब बर, २०१५ रोिी िासनाकर्डे मागणी केली

ोती,

े खरे आ े

काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(३) नसल्यास, याची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१६-०६-२०१६) : (१)

ोय.

परीं तु साववत्रीबाई सुकन्या योिना या राषरीय अथफ स ाय्य योिना अिी कोणत्या ी

प्रकारची योिना मह ला व बाल ववकास ववभागामार्फत राबववण्यात येत ना ी. तथावप, या
ववभागाकर्डून म ाराषर राज्यामध्ये मुलीींचे शिक्षण व आरोग्य यामध्ये

सुधारणा करणे,

त्याींच्या उज्ज्वल भववषयासाठी आधथफक तरतद
ू करणे, बाशलका भ्रण
ु त्या रोखणे, मल
ु ीींच्या
िन्माबाबत समािामध्ये सकारात्मक ववचार आणणे, बाल वववा

रोखणे आझण मुलाींइतका

मुलीींचा िन्मदर वाढववणे या उद्देिाने दाररद्रय रे गेखालील कु्ुींबात िन्मणा-या मुलाींसाठी
हदनाींक १.१.२०१४ पासून सक
ु न्या योिना सुरु करण्यात आली आ े .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________

वव.स. १७२ (14)
टोगलापूर (ता.चाांदरू बािार, जि.अमरावती) या सांथथेचे इतर सांथथािर्डे
हथताांतर िरण्याची तरतुद िरण्याबाबत

(१८)

२८९०९ (२१-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िर्डू (अचलपूर) :

सन्माननीय

महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म ारोगी सेवा मींर्डळ सींचाशलत कननषठ वररषठ बालग ृ
बालग ृ

बींद पर्डलेले आ े,

तपोवन अमरावती या सींसथेचे

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, बींद पर्डलेल्या बालग ृ ामुळे अमरावती जिल््यातील गरिू बालकाींची गैरसोय
िाली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या वींधचत बालकाींना बाल न्याय अधधननयम कायद्यातील आवश्यक तरतूद
नसल्यामळ
ु े बालग ृ ाच्या सुववधेपासून वींधचत ठे वले िात आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) सदर बींद पर्डलेले बालग ृ

सत्यिोधक ब ु उद्धेगीय शिक्षण सींसथा ्ोगलापूर तालुका
चाींदरू बािार जिल् ा अमरावती या सींसथेस सताींतर / सथलाींतर करण्याबाबत लोकप्रनतननधी
अचलपरू िासनाकर्डे हदनाींक २९ िल
ु ,ै २०१५ रोिी पत्र शल ू न मागणी केली आ े,
काय,

े खरे आ े

(५) असल्यास, िासन अश्या बींद पर्डलेल्या बालग ृ ामधील बालकाींना तातर्डीने अन्य सुववधा
ननमाफण करण्याकररता अिी बालग ृ े बाल न्याय अधधननयम कायद्यात

सताींतर आझण

सथलाींतर याबाबत आवश्यक त्या दरु
ु सत्या करून अन्य सींसथाना वगफ करणार आ े काय,

(६) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी केली आ े नसल्यास, याची कारणे काय
आ ेत ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय.

े खरे ना ी.

जिल् ाधधकारी अमरावती याींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन सींसथेत दाखल प्रवेशिताींना
बाल कल्याण सशमतीमार्फत इतर बालग ृ ामध्ये सथलाींतरीत करण्यात आले आ े .
(३)
(४)

े खरे ना ी.
ोय.

(५) मान्यता रद्द केलेल्या सींसथाींचे इतर सींसथाींकर्डे

सताींतर करण्याची तरतद
ू बाल न्याय

अधधननयमात ना ी. मात्र, िासन ननणफय हद.२१ िुलै, २०१४ अन्वये बालकाश्रमाचे/बालग ृ ाींचे
सथलाींतर करण्याबाबत यापूवीच ननणफय घेण्यात आलेला आ े .
(६) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
धरां गाबाद जिल््यात मनोधैया योिना अयशथवी लाल्याबाबत
(१९)

२८९६६ (१२-०१-२०१६).

श्री.अतल
सावे (धरां गाबाद पव
ु
ू )ा , श्री.बाळासाहे ब थोरात

(सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.र्डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.एलसफ शेख

वव.स. १७२ (15)
(मालेगाांव मध्य), श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), र्डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां र्डोल) :

सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनाने मा े ऑक््ोबर २०१३ पासून बलात्कार लैंधगक अत्याचार वपर्डीत मह लाींना
हदलासा दे ण्यासाठी मनोधैयफ योिना सुरु केली

ोती, वपर्डीत मह लेस ककमान २ लाख व ३

लाख रुपये अथफ स ाय्य करण्याची तरतूद आ े त्याकररता औरीं गाबाद जिल््यासाठी योिने
अींतगफत १ को्ी ५२ लाख ५०

िार इतका ननधी मींिूर िाला आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदरील योिने अींतगफत िासनाकर्डून मह ला व बालकल्याण ववभागास आि
पयंत ८८ लाख ५०

िार इतका ननधी प्राप्त िाला आ े , मा े िानेवारी २०१५ पासून

औरीं गाबाद कायाफलयातील अनेक प्रलींबबत प्रकरणामध्ये ६४ लाख रु. इतका ननधी प्राप्त
आ े,

ोणे

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, औरीं गाबाद जिल््यात सातत्याने वाढत असलेल्या बलात्काराींच्या घ्नेत
सुींदरवार्डी येथील बलात्कार प्रकारणा सारयया ब ु ताींि वपर्डीत मह लाींना युवतीींना आिपयंत या
योिने अींतगफत कसली ी आधथफक मदत िालेली ना ी, े खरे आ े काय,
(४) असल्यास, वपर्डीत मह लाींना मदत िाली आ े काय असल्यास

ी मदत वपसर्डताींपयंत

पो ोचण्यास इतका उिीर का िाला त्यास िबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर िासनाने काय
कठोर कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (१०-०६-२०१६) : (१) व (२) अींितः खरे आ े . तथावप, या प्रयोिनासाठी
औरीं गाबाद जिल््यासाठी आतापयंत एकींदरीत रु. ८८.५० लाख इतका ननधी ववतरीत करण्यात

आला असून या सींदभाफत जिल््याच्या मागणीनुसार आवश्यक असलेल्या ननधीसाठी पुरवणी
मागणीचा प्रसताव सादर करण्यात आलेला आ े .
(३)

े खरे ना ी. याबाबत जिल् ा मींर्डळाने मींिरू केलेल्या ७७ प्रकरणाींपैकी ३८ प्रकरणाींत

मनोधगयफ योिनेअींतगफतील अथफस ाय्याचा प्रत्यक्ष लाभ दे ण्यात आला आ े .

(४) या प्रयोिनासाठी सन २०१५-१६ या आधथफक वगाफत मळ
अथफसक
ीं ल्प व पुरवणी
ू

मागणीनुसार एकींदरीत रु. २१.८८ को्ी इतकी तरतूद करण्यात आली असून जिल््याच्या
मागणीनुसार या व्यनतररक्त आणखीन रु.३०.९५ को्ी इतकी ननधी पुरवणी मागणीन्वये
उपलब्ध करुन दे ण्याचे प्रसताववत करण्यात आलेले आ े .
___________
मुबांईतील पूवा व मध्य उपनगरातील िामगाराांसाठी मुलूांर्ड एलबीएस
रोर्डवर असलेल्या िामगार रुग्णालयाची दरु वथथा

(२०) २९२६५ (२१-०१-२०१६).

श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

प्रा.वषाा गायिवार्ड (धारावी), र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोर्ड),
ु
श्री.िालीदास िोळां बिर (वर्डाळा) :

सन्माननीय सावािननि एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १७२ (16)
(१) मुबींईतील पूवफ व मध्य उपनगरातील कामगाराींसाठी मुलूींर्ड एलबीएस रोर्डवर असलेल्या
कामगार रुग्णालयाची दरु वसथा िाली असल्याने तेथे कायफरत असलेले कमफचारी व अधधकारी

िीव मठ
ु ीत घेऊन उपचार व काम करीत असल्याचे मा े ऑगस्, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदिफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणासतव का ी रुग्णालयातील का ी वलर्डफ बींद ी करण्यात आले आ े त
तसेच दोन िसत्रकक्रया ववभागाींपक
ै ी एक ववभाग बींद असून त्याच्या दरु
ु सतीचे काम सुरु आ े
औगधाींसाठी रुग्णालयाबा े र िाण्याशिवाय अन्य पयाफय नसल्याचे कमफचारीवगाफवर अनतररक्त

भार पर्डत आ े त्यातच कक्षसेववकास, प्रयोगतींज्ञाचा त्
ु वर्डा असल्याने एकाचवेळी एका
पररचाररकेवर तीन वलर्डफ साींभाळण्याची वेळ येत आ े

े पा ता िासन त्वरीत आवश्यक

कायफवा ी करणार वा करीत आ े काय,
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
र्डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) : (१)

े अींित: खरे आ े.

राकाववयो रुग्णालय मुलुर्ड येथी रुग्णालयाची इमारत बाींधून ३८ वगफ

ोऊन गेल्याने सदर

इमारत नादरु
ु सत िाली असून आवश्यक त्या हठकाणी दरु
ु सती व नुतनीकरण करण्यात येत
आ े.
(२)

े अींित: खरे आ े .
सदर रुग्णालणत आींतररुग्ण व पररचाररकाींची सींयया लक्षात घेता २० पैकी ९ वलर्डफ सुरु

ठे वण्यात आले असून उपलब्ध कमफचाऱ्याींच्या आधारे सवफ सुववधा सरु
ु ठे वण्यात आल्या आ े त.
सदर रुग्णालयात २ िसत्रकक्रया ग ृ

उपलब्ध असून त्यापैकी दस
ु -या मिल्यावरील

िसत्रकक्रया ग ृ ाची दरु
ु सती व नत
ु नीकरण करण्यात येत आ े. औगधाींच्या त्
ु वयायामळ
ु े
रुग्णसेवेत अर्डथळा येऊ नये याकररता आरोग्यसेवा सींचालनालयामार्फत राकावव योिनेकररता
औगधी उपलब्ध करुन घेण्यात येत आ े .

सदर रुग्णालयातील कक्षसेवकाींच्या एकूण १२० मींिुर पदाींपैकी ९७ पदे भरलेली असून

२३ पदे ररक्त आ े त. वविेगज्ञाींच्या एकूण १५ मींिुर पदाींपैकी ४ पदे भरलेली असून ११ पदे

ररक्त आ े . तथावप रुग्णसेवेत अर्डथळा येऊ नये याकररता राकावव म ामींर्डळामार्फत वेळोवेळी
तात्पुरत्या सवरुपात १ वगाफच्या कालावधी करीता अींिकालीन वविेगज्ञाींच्या नेमणूक करण्यात

येत असन
ु सद्यजसथतीत सदर रुग्णालयात शभगक (उरो), अजसथरोग तज्ञ, सत्रीरोग, प्रसुती तज्ञ
व नाक कान घसा तज्ञ या ४ अींिकालीन वविेगज्ञाींच्या नेमणक
ू करण्यात आली आ े . तसेच
आवश्यक हठकाणी वविेगज्ञ वैद्यकीय अधधकाऱ्याींकर्डून ववभागाची कामे करुन घेण्यात येतात.
ररक्त पदे भरण्याबाबत राकावव योिना राज्य कायफकारी सशमतीच्या बैठकीत घेतलेल्या
ननणफयानुसार कायफवा ी करण्यात येत आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________

वव.स. १७२ (17)
मानखुदा, मुांबई येथील बालसुधारगह
ृ लशक्षि व लशक्षिेत्तर िमाचाऱयाांना
गेल्या ४ महहन्यापासून वेतन लमळत नसल्याबाबत

(२१)

२९४३१ (१२-०१-२०१६).

श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम) :

सन्माननीय महहला व

बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मानखुदफ, मुींबई येथील बालसुधारग ृ
मह न्यापासून वेतन शमळत ना ी,

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कमफचाऱ्याींना गेल्या ४

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, त्याची सवफ कारणे काय आ े त,
(३) असल्यास, कमफचाऱ्याींना तातर्डीने वेतन दे ण्याच्या ष्ष्ीने िासनाने कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) मानखुदफ मुींबई येथील बालसुधारग ृ ातील

कमफचा-याींना िासनाच्या मह ला व बाल ववकास ववभागामार्फत वेतनावर १००% अनद
ु ान
दे ण्यात येते. उपलब्ध तरतूदीमधन
ू सींसथेच्या कमफचा-याींना ऑक््ोबर, २०१५ पयंत वेतनासाठी
अनुदान दे ण्यात आले

ोते. प्रलींबबत वेतनासाठी हद. धचल्रेन्स एर्ड सोसाय्ी मुींबई याींना

रु.९६,४४,०००/- इतकी तरतूद उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आ े .
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
नागपूर जिल्हयातील रामटे ि येथील १२ पयावेक्षक्षिाांनी मुख्यालयी वाथतव्य नसतानाही ८
लाखाहुन अधधि रक्िमेची घरभार्डे भत्त्याची उचल िेल्याबाबत

(२२)

३१०२६

(१२-०१-२०१६).

श्री.गोपालदास

अग्रवाल

(गोंहदया),

र्डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.नसीम खान
(चाांहदवली), अॅर्ड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील

(१) नागपूर जिल् यातील राम्े क येथील मह ला व बाल ववकास ववभागाच्या एकाजत्मक बाल

ववकास सेवा योिना प्रकल्पाींतगफत १२ पयफवेक्षक्षकाींनी मय
ु यालय वासतव्य नसताना ी ८ लाखा ु न
अधधक रक्कमेची घरभार्डे भत्त्याची उचल केल्याचा प्रकार हदनाींक ७ ऑगस्, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत चौकिी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार घरभार्डे घो्ाळ्यातील पयफवेक्षक्षकाींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आ े तसेच अिा प्रकार राज्यातील इतर ी भागात
ोत असल्याने या प्रकाराला आळा बसण्यासाठी कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायफवा ी
आ ेत ?

ोत नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय

वव.स. १७२ (18)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१)

े अींितः खरे आ े.

एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योिना प्रकल्पाअींतगफत १२ पयफवेक्षक्षका

वासतव्यास

या मुययालयी

ोत्या तसेच त्या मय
ु यालयी असल्यामळ
ु े त्याींना ६,८४,१९३/- रुपये घरभार्डे भत्याची

उचल केलेली आ े. मुययालयी वासतव्याबाबत त्याींनी ग्रामपींचायतीचे प्रमाणपत्र कायाफलयास
सादर केलेले आ े .
(२)

ोय. उपमुयय कायफकारी अधधकारी (बा.क) नागपूर याींना सींबींधधत पयफवेक्षक्षका

या

मुययालयी वासतव्यास असल्याची चौकिी केली आ े .
(३) प्रश्न उ्भववत ना ी.

उपमुयय कायफकारी अधधकारी (बा.क) नागपूर याींनी सींबींधधत पयफवेक्षक्षका

या

मुययालयी वासतव्यास असल्याबाबतची चौकिी करुन खात्री केलेली असल्यामळ
ु े या प्रकरणी
कोणतीच कायफवा ी करण्यात आलेली ना ी.
(४) लागू ना ी.

___________

उथमानाबाद जिल्हयातील प्राथलमि एरोग्य िदद्र, िानेगाव, (ता.लोहारा) येथील उपिदद्र मौिे
खेर्ड (ता.लोहारा) येथे थथलाांतररत िरण्यास परवानगी लमळणेबाबत
(२३)

३३७७१ (२१-०१-२०१६).

श्री.ज्ञानराि चौगल
ु े (उमरगा) :

सन्माननीय सावािननि

एरोग्य एिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उसमानाबाद जिल् यातील प्राथशमक आरोग्य कबद्र, कानेगाव, (ता.लो ारा) येथील उपकबद्र
मौिे खेर्ड (ता.लो ारा) येथे सथलाींतररत करण्यास परवानगी शमळणेबाबत उमरगा-लो ारा येथील
लोकप्रनतननधी याींनी मा.आरोग्यमींत्री, याींना हदनाींक ९ सप््ब बर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास
लेखी ननवेदनाद्वारे ववनींती केली

ोती,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा ननवेदनाच्या अनुगींगाने कुठलीच कायफवा ी िाली ना ी,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, ववलींबाची सवफसाधारण कारणे कोणती,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासन कोणती व केव् ा कायफवा ी करणार ?
र्डॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१६) : (१)
(२)

े खरे आ े .

े खरे ना ी.
तथावप, मौिे कानेगाव, ता.लो ारा येथील उपकबद्र

े मौिे खेर्ड, ता.लो ारा येथे

सथलाींतर करण्याबाबत जिल् ा आरोग्य अधधकारी, जिल् ा पररगद, उसमानाबाद याींच्याकर्डून
हद.०६.०४.२०१५ रोिी आरोग्य सेवा सींचालनालयास प्राप्त िालेला प्रसताव ननकगात बसत
नसल्याने सींचालनालयाच्या हद.३.०७.२०१५ च्या पत्रान्वये अमान्य केला आ े.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

वव.स. १७२ (19)
नाांदेर्ड जिल््यात वपर्डीत महहला व बालिाांना तात्िाळ एधथाि सहाय्य
िरण्यासाठी तयार िरण्यात एलेल्या मनोधैया योिनेबाबत
(२४)

३३९०२ (१२-०१-२०१६).

(लोहा) :

श्री.बाबुराव पाचणे (लशरुर), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर

सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वपर्डीत मह ला व बालकाींना तात्काळ आधथफक स ाय्य करण्यासाठी तयार
करण्यात आलेल्या मनोधैयफ योिनेला मागील दोन वगाफपासून अल्पसा ननधी प्राप्त करुन
दे ण्यात आला आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच, नाींदेर्ड जिल् यात या योिनेअत
ीं गफत तब्बल १०२ प्रकरणे ननधी नसल्याने प्रलींबबत
असल्याचे मा े ऑक््ोबर २०१५ च्या पह ल्या आठवर्डयात ननदिफनास आले आ े ,

े

ी खरे

आ े काय,
(३) असल्यास, मागील दोन वगाफतील ९६६ मह ला व बालकाींना आधथफक मदत मींिूर
दे ण्यात आली ना ी,

े खरे आ े काय,

(४) असल्यास, मह ला व बालकाींवरील लैधगक अत्याचार आझण ॲशसर्ड
पुनव
फ सनासाठी

ोऊन ी

ल्यातील वपर्डीताींच्या

ी योिना सुरु केलेली असताींना इतर अत्याचारी वपर्डीत मह ला दे खील या

योिनेतून मदत शमळावी या साठी अिफ करतात,

े खरे आ े काय,

(५) असल्यास, या योिनेचे ननकग बदलण्यासींदभाफत व योिनेला ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत िासनाने केलेली कायफवा ी व िासनाची प्रनतकक्रया ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१) अींित: खरे आ े .

(२) ना ी. नाींदेर्ड जिल््यात मा े ऑक््ोबर, २०१५ अखरे पयंत प्राप्त एकींदरीत १०९ प्रकरणाींपैकी
५१ प्रकरणे जिल् ा मींर्डळाने मींिूर केली असन
ू ३७ प्रकरणाींत अथफस ाय्य अदा करण्यात आलेले
आ े.

(३) अींित: खरे आ े . तथावप, मनोधेयफ योिनबतगफत आधथफक स ाय्य मींिूर िाल्यानींतर लाभाथी

त्याच्या पत्यावर र ात नसल्यामळ
ु े बँक खाते उघर्डण्यासाठी लाभाथ्याफकर्डून प्रनतसाद शमळत
नसल्यामळ
ु े इत्यादी कारणाने त्याींना आधथफक लाभ मींिूर करुन ी प्रत्यक्ष अदा करण्यास
अर्डचणी येत आ े त.
(४) ना ी.
(५) याबाबत मनोधैयफ योिनेच्या अींमलबिावणीत जिल् ा सतरावर येत असलेल्या अर्डचणी
लक्षात घेवून त्यानुसार सदर ू योिनेच्या ननकगात का ी बदल करण्याचे प्रसताववत असून
सद्य:जसथतीत या प्रयोिनासाठी सन २०१५-१६ या आधथफक वगाफत मळ
ीं ल्प व पुरवणी
ू अथफसक
मागणीनस
ु ार एकींदरीत

रु.

जिल््याच्या मागणीनुसार

२१.८८ को्ी

इतकी

तरतद
करण्यात आली आ े . तसेच
ू

याकरीता आणखीन रु. ३०.९५ को्ी इतका ननधी पुरवणी

मागणीन्वे उपलब्ध करुन दे ण्याचे प्रसताववत आ े.

___________

वव.स. १७२ (20)
धुळे जिल््यात महहलाांना थवावलांबी बनववण्यासाठी शासनाने सुरु िेलेल्या मनोधैया योिना
(२५)

३४०९० (१२-०१-२०१६).

श्री.ियिुमार रावल (लशांदखेर्डा) :

सन्माननीय महहला व

बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मह लाींना सवावलींबी बनववण्यासाठी बलात्कार पीर्डीत, अशमग दाखवून पळवून नेणे व
अत्याचार करणे, अॅशसर्ड

ल्ला अिा ववववध घ्नाींमधील वपर्डीताींना मनोधैयफ योिनेअींतगफत

िासनाकर्डून सन २०१३-१४ पासून २ ते ३ लाखापयंत मदत दे ण्यात येत,े

े खरे आ े काय,

(२) राज्यसतरावरील मह ला व बालववकास ववभागाकर्डून राबववण्यात येणाऱ्या मनोधैयफ
योिनबतगफत धळ
ु े जिल््यात सन २०१३-१४ मध्ये ७ लक्ष रुपये तर सन २०१४-१५ मध्ये ६९
लक्ष रुपये ननधी तर सन २०१५-१६ मध्ये ३ लक्ष रुपये वा्प करुन ३० ते ३५ लाख रुपयाची
मागणी करण्यात आल्याचे मा े ऑक््ोबर मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिफनास आले,

े खरे आ े

काय,
(३) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये पोलीस दप्तरात ननधी वा्पाएवढया बलात्कार, अशमग
दाखवन
पळवन
नेण,े अॅशसर्ड
ू
ू

ल्ला सारयया घ्ना घर्डलेल्या ना ीत त्यामळ
ु े मनोधैयफ

योिनेतींगत
फ नेमक्या कोणत्या लाभाथ्याफना

ा ननधी वा्प करण्यात आला याची िासनाने

चौकिी केली आ े काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०६-२०१६) : (१)

ोय.

(२) अींित: खरे आ े . धळ
ु े जिल््यात सन २०१३-१४ मध्ये ८ लक्ष रुपये तर सन २०१४-१५
मध्ये ६९ लक्ष रुपये ननधी तर सन २०१५-१६ मध्ये हदनाींक २२.०७.२०१५ अखेर ३ लक्ष रुपये

तरतूद वा्प केले असून जिल् ा सतरावरुन उवफररत प्रकरणाींसाठी हदनाींक ३१.१०.२०१५ रोिी ३८
लक्ष अनतररक्त तरतूदीची मागणी करण्यात आली आ े .

(३) पोलीसाींकर्डून F.I.R. आल्याशिवाय मदत हदलीच िात ना ी तसेच जिल् ासतरावर जिल् ा

गन्
ु े गारी क्षती स ाय्य व पन
ु वफसन मींर्डळ आ े. त्याचे अध्यक्ष जिल् ाधधकारी आ ेत व सदसय
जिल् ा पोलीस अधीक्षक आ े त. या मींर्डळाच्या परवानगीनेच अथफस ाय्य अदा केले िाते.

त्यामुळे सन २०१३-१४ मध्ये पोलीसाींकर्डून मनोधैयफ योिनेसाठी िेवढे F.I.R. प्राप्त िाले तेवढी
प्रकरणे अथफस ाय्य दे ण्यासाठी जिल् ा मींर्डळापुढे सादर केली आ े त त्यामळ
ु े चौकिी करण्याचा
प्रश्न उद््ावत ना ी.

(४) प्रश्नच उद््ावत ना ी.
___________
महहला बचत गटाच्या सदथयाांना ६० वषाानांतर पदशन योिनेबाबत
(२६)

३५२२३ (१२-०१-२०१६).

श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ) :

सन्माननीय महहला व बाल

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मह ला बचत ग्ाच्या सदसयाींना ६० वगाफनींतर पबिन योिना सरु
ु करण्याचे अशमग दाखवन
ू

मुींबई, पुणेच्या अलींककता सवयींसेवी सवावलींबन सींसथेने मह ला आधथफक ववकास म ामींर्डळाच्या

वव.स. १७२ (21)
माध्यमातून प्रत्येक मह ला सदसयाींकर्डून एक

िार रुपयाींची वसूली करुन दोन वगग पूणफ िाली

तरी भरलेल्या रक्कमेची पावती वा ववमा पलशलसी ी दे ण्यात न आल्याचे मा े सप््ब बर, २०१५
च्या सम
ु ारास ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) अद्याप कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

कबद्रिासनाने िेतकरी तसेच असींघह्त क्षेत्रातील सवींयरोिगार करणाऱ्या नागररकाींसाठी

सवावलींबन (एनपीएस लाई्)

ी पेन्िन योिना सरु
ु केली

ोती. सदर योिना मह ला आधथफक

ववकास म ामींर्डळाकर्डून (मववस) अलींककता या सवींयसेवी सींसथेमार्फत राज्यामध्ये राबववण्यात
येत आ े. या योिनेच्या अींमलबिावणीमध्ये agreegator मे. अलींककत या सींसथेसमवेत
माववमने करार केला असून हद.२२.२.२०१३ पासून

या योिनेची अींमलबिावणी सुरु िाली

आ े . यामध्ये १४,५३३ मह लाींनी रु. १,०००/- भरले, त्याकरीता त्याींना अधधकृत PRAN
CARD दे खील प्राप्त िाले आ े .

ज्या मह लाींनी वव ीत कागदपत्रे सादर केली ना ीत त्याींना PRAN CARD उपलब्ध
करुन दे णे िक्य िाले ना ी, अिा मह लाींकर्डून गोळा केलेली रक्कम रु. ५.०८ लक्ष
परतावा करण्यात आले आ े त.
ोती.

मह लाींना

मा े र्ेब्रुवारी २०१६ पयंत सदर रक्कम रु. ४६,०००/- इतकी

त्यापैकी रु. २०,०००/- इतकी रक्कम परतावा करण्यात आली आ े.

उवफररत रु.

२६,००० इतकी रक्कम परतावा करण्याची प्रक्रीया माववमकर्डून सरु
ु असून ती मा े एवप्रल,
२०१६ पयंत पूणफ करण्यात येईल.
(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________

िळगाव जिल््यातील चोपर्डा व यावल तालुक्यातील गावाांचा
िलयुक्त लशवार योिनेत समावेश िरण्याबाबत

(२७)

३५४३८ (१२-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपर्डा) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळगाव जिल््यातील चोपर्डा व यावल तालुक्यातील अत्यींत कमी गावाींचा समावेि
िलयुक्त शिवार योिनेत केला गेला आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, चोपर्डा व यावल तालुक्यातील ब ु सींयय साठवण बींधारे , गाव तलाव व पािर
तलाव े सन २०१२ च्या अनतवषृ ्ीनींतर नादरु
ु सत िाले आ े , े खरे आ े काय,
(३) असल्यास,

ी दरु
ु सतीची कामे ननधी अभावी प्रलींबबत आ े ,

े खरे आ े काय,

(४) असल्यास, चोपर्डा व यावल तालुक्यातील िासतीत िासत गावाींचा िलयुक्त शिवार
अशभयानाींत समावेि करुन ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आ े काय ?

वव.स. १७२ (22)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (२०-०६-२०१६) : (१)

े अींित: खरे आ े.

िलयुक्त शिवार अशभयानाींतगफत िळगाव जिल््यात सन २०१५-१६ मध्ये २३२ गावाींची

ननवर्ड करण्यात आली त्यामध्ये चोपर्डा तालक्
ु यातील ११७ गावाींपैकी ६ गावे व यावल
तालुक्यातील ८४ गावाींपैकी ३ गावाींचा समावेि आ े .

सन २०१६-१७ मध्ये िळगाव जिल््यात २२२ गावाींची ननवर्ड करण्यात आली असून

त्यामध्ये चोपर्डा तालुक्यातील १० गावे व यावल तालुक्यातील ७ गावाींचा समावेि करण्यात
आला आ े .
(२) व (३)

ोय,

े खरे आ े .

(४) िलयुक्त शिवार अशभयान कायफक्रम ५ वगाफत ्प्प्या-्प्प्याने पूणफ करावयाचा असल्याने
उवफररत ४ वगाफत चोपर्डा व यावल तालुक्यातील गावाींची ननवर्ड गाव ननवर्ड ननकगाप्रमाणे
करण्यात येईल.

___________
मुांबईतील लोपर्डपट्टयाांमध्ये वाथतव्य िरणाऱया महहलाांचा एधथाि वविास िरण्यािररता
लघुउद्योग वा िुहटरउद्योग सुरु िरण्याबाबत

(२८)

३५९२५ (१२-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय महहला व बाल

िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील िोपर्डपट्टयाींमध्ये वासतव्य करणाऱ्या मह लाींचा आधथफक ववकास करण्याकररता
लघुउद्योग वा कुह्र उद्योग सरु
ु करण्याकररता िासनसतरावर कोणती योिना आखण्याचा
प्रसताव िासनाच्या ववचाराधीन आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, या योिनेचे सवरुप काय आ े , त्याींची अींमलबिावणी किाप्रकारे करण्यात
येणार आ े ,
(३) अद्याप कोणतीच ननणफय घेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१) र्क्त मुींबईतील िोपर्डपट्टय
ट ाींमध्ये वासतव्य करणा-या

मह लाींसाठी अिी कोणती ी वेगळी योिना या ववभागाकर्डे राबववली िात ना ी व प्रसताववत ी
ना ी.
तथावप, मह ला व बाल ववकास ववभागाींमार्फत असलेल्या मह ला आधथफक ववकास
म ामींर्डळ (मववम) मार्फत सींपूणफ राज्यामधील ग्रामीण भागातील सवफ सतर मह लाींसाठी मह ला
सक्षमीकरणाचे कायफक्रम राबववले िातात. तसेच माववम सध्या अल्पसींययाींक ववभागाच्या

मदतीनेदेखील राज्यातील एकूण १३ ि राींमध्ये अल्पसींययाींक मह लाींच्या सक्षमीकरणाचे काम

करीत आ े . या कायफक्रमाींतगफत मब
ुीं ईमध्ये ५४७ सवयींस ाय्य बचत ग्ाींची ननशमफती केली असून
यामध्ये ८,८३१ अल्पसींययाींक मह लाींचा समावेि आ े .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

वव.स. १७२ (23)
गर्डधचरोली जिल््यातील चामोशी तालुक्यातील वेलतुर तुिूम येथील
उपसा लसांचन योिना बांद असल्याबाबत

(२९)

३६६८४ (१५-०१-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गिबे (एरमोरी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गर्डधचरोली जिल््यातील चामोिी तालुक्यातील वेलतुर तुकूम येथे पाच वगाफपूवी उपसा
शसींचन योिना बाींधण्यात आली,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, सदर उपसा शसींचन योिना सुरु करण्याबाबत येथील िेतकऱ्याींनी शसींचन
ववभागाकर्डे वारीं वार ननवेदन दे ऊन मागणी केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर योिना सुरु न करण्याचे कारणे काय आ े त,

(४) तसेच शसींचन योिना मागील पाच वगाफपासून बाींधण्यात येऊन अद्याप ी सुरु करण्यात न
आल्याने िबाबदार अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आ े ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१५-०६-२०१६) : (१) व (२)

ोय.

(३) सदर योिनाींचे पींप ना दरु
ु सत असन
ू , रायिीींग मेनच्या व् लल्व व सवफ ववद्युत साह त्य,
जसवच बोर्डफ, स्ा्फ र इत्यादी चोरी िाले आ े. अद्याप या योिनेवर पाणी वापर स कारी सींसथा
सथापन िालेल्या ना ीत.
(४) सदर शसींचन योिनेच्या करारनामा हदनाींक १०.०९.२०१३ रोिी अींनतम करण्यात आला
असून पाणी वापर सींसथा सथापन िाली नसल्याने योिना

सताींतरीत िालेली ना ी. या

योिनेवरील सवफ ववद्युत सामान चोरी िाल्यामुळे योिना सरु
ु करता आली नसल्याने
िबाबदार अधधका-याींवर कोणती ी कायफवा ी करण्यात आली ना ी.

(५) या योिनेवर पाणी वापर सींसथा सथापन करुन योग्य ती दरु
ु सती करुन
करण्यात येईल.

सताींतरण

___________

राज्यात बालगन्
ु हे गाराांिर्डून मोठ्या प्रमाणात गन्
ु हे घर्डत असल्याने
बालगुन्हे गाराांचे वय १८ वषाावरुन १६ वषा िरण्याची बाब

(३०)

३६८७७ (१२-०१-२०१६).

श्री.सुरेश (रािम
ू ामा) भोळे (िळगाव शहर) :

सन्माननीय

महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात बालगुन् े गाराींकर्डून मोठ्या प्रमाणात गुन् े घर्डत असल्याने बालगुन् े गाराींचे वय १८
वगाफवरुन १६ वगफ करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार बालगुन् गाराींचे वय १६ वगफ करणेबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी
केली वा करण्यात येत आ े ,

(३) अद्याप कोणतीच कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

वव.स. १७२ (24)
श्रीमती पांििा मुांर्डे (१६-०६-२०१६) :(१) ना ी. कारण बाल गुन् गाराींचे वय १८ वगाफपासून १६
वगफ करण्याची बाब

ी कबद्र िासनाच्या अखत्यारीतील आ े .

(२) व (३) प्रश्न उ्भववत ना ी. तथावप, कबद्र िासनाने याबाबत बाल न्याय (मल
ु ाींची काळिी व

सींरक्षण) अधधननयम २०१५ मधील कलम १५ व १८ अन्वये १६ वगाफवरील बालकाकर्डून गींभीर
(Heinous) गुन् ा घर्डल्यास त्या बालकाची गुन् ा करण्यासाठीची मानशसक व िाररररक क्षमता,
गुन् ा िाल्यानींतर

ोणा-या सींभाव्य पररणामाींची िाणीव व कोणत्या पररजसथतीत त्याने गुन् ा

केला. याबाबतची प्राथशमक चौकिी बाल न्याय मींर्डळ याींच्याकर्डून केली िाणार आ े. सदरील

कामी त्याींना मानस तज्ञ व इतर तज्ञ याींची मदत घेऊन त्या बालकाींची प्रौढ गन्
ु े गार म् णन
ू
सुनावणी घ्यावी ककीं वा कसे याबाबत ननणफय घेऊ िकते व सदरील बालकाची प्रौढ गुन् े गार
म् णून सुनावणी आवश्यकता वा्ल्यास सदरील प्रकरण बाल न्यायालयाकर्डे दाखल करुन
िकते.

___________
वर्डगाव लशांदे (ता.हवेली, जि.पुणे) येथे वन पयाटन िदद्र उभारण्याबाबत
(३१)

३७९०३ (१३-०१-२०१६).

श्री.िगदीश मुळीि (वर्डगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वर्डगाव

शिींदे

(ता. वेली,

जि.पण
ु े)

येथे

३५०

एकर

सन्माननीय वने मांत्री

िागेमध्ये

वन

पयफ्न

कबद्र

उभारण्याबाबत हदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी पुणे जिल् ाधधकारी याींच्या दालनामध्ये
बैठकीत ननजश्चत करण्यात येऊन िासनास प्रसताव सादर करण्याचे आदे ि जिल् ाधधकारी याींनी
वनववभागास हदले आ े त,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत आवश्यक प्रसताव िासनास सादर करण्यात आलेला आ े काय,
(३) असल्यास, िासनाने कोणती उपाययोिना
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०२-०२-२०१६) : (१)

ाती घेतली आ े वा घेण्यात येत आ े ?
ोय,

े खरे आ े .

(२) सदर ू प्रसताव अद्याप िासनास प्राप्त िालेला ना ी
(३) सदर ू वनपयफ्न कबद्र ज्या िागेवर उभारण्याचे प्रसताववत आ े ते राखीव वनक्षेत्र असून,
म सूल ववभागाचे ताब्यात आ े .
क्षेत्र

सदर ू राखीव वनक्षेत्र वन ववभागाकर्डे सताींतरीत करण्याबाबतची कायफवा ी चालू आ े .
सताींतरण कायफवा ी पूणफ िाल्यानींतर या िागेवर वनपयफ्न कबद्र उभारण्याची कायफवा ी

करण्यात येईल.

___________
भैरवनाथ लशक्ाण सांथथा सांभािीनगर िोरे गाव (जि.सातारा) येथे ननराधार ननराश्रीत बालगह
ृ ास
अनुदान अनतअल्प लमळाल्याने ववद्यार्थयााची होत असलेली उपासमार

(३२)

३८१४३ (१२-०१-२०१६).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे गाव), श्री.जितदद्र एव्हार्ड (मुांब्रा

िळवा) : सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. १७२ (25)
(१) भैरवनाथ शिक्ाण सींसथा सींभािीनगर कोरे गाव (जि.सातारा) येथे ननराधार ननराश्रीत
बालग ृ ास सन २००९ मध्ये मान्यता शमळाली असून अनुदान अनतअल्प शमळत असल्याने
ववद्याथ्याफची उपासमार

ोत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्फत चौकिी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर बालग ृ
चालावे बालग ृ ातील मुलाींची उपासमार

व्यवजसथतररत्या

ोवू नये म् णून अनुदानात वाढ करणेबाबत िासनाने

कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मुांर्डे (०८-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
राज्यातील समािसेवी सांथथानी बालसुधारगह
ृ ात बनावट बालिे दाखवून, िरोर्डो रुपयाांचे
अनुदान अनेिवेळा धगळां िृत िरण्यात येत असल्याची बाब

(३३)

३९४३५ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशर्डी) :

सन्माननीय महहला व

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

(१) राज्यातील समािसेवी सींसथानी बालसुधारग ृ ात बनाव् बालके दाखवून, करोर्डो रुपयाींचे

अनुदान अनेकवेळा धगळीं कृत करण्यात येत असल्याची बाब मा े एवप्रल, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, राज्यातील समािसेवी सींसथाींनी अनद
ु ान ला्ण्यासाठी सध
ु ारग ृ े था्ली असन
ू
िासनाने ी त्यास मान्यता हदली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) मह ला व बालववकास ववभागाने बालकाींची बायोमेहरक नदवदणी करण्याचे आदे ि हदले
असता, एका ी सींसथेने िासनाचे आदे ि पाळले ना ीत,

े खरे आ े काय,

(४) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने अधधक चौकिी केली आ े काय,
(५) असल्यास, चौकिीचे ननषकगफ काय आ े त त्यानस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली
आ े वा करण्यात येत आ े ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

(३)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

१०७८ सींसथामध्ये बायोमेहरक सींयींत्र बसववण्यात आले आ े . सद्यःजसथतीत सींसथाींकर्डून

बायोमोहरक बाबत ऑर्लाईन अ वाल सवीकारण्यात येत आ े त.
(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

वव.स. १७२ (26)
लसांधुदग
ु ाातील िुर्डाळ तालुक्यातन
ू िाणा-या घोटगे सोनवर्डे िोल्हापूर घाटमागा
िोर्डणीचे िाम वनववभागाच्या अटीांमुळे रखर्डल्याबाबत

(३४)

४००८७

(राधानगरी) :

(०७-०५-२०१६).

श्री.ननतेश

राणे

(िणिवली),

श्री.प्रिाश

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

एबबटिर

(१) शसींधद
ु ग
ु ाफतील कुर्डाळ तालक्
ु यातन
ू िाणाऱ्या घो्गे-सोनवर्डे कोल् ापरू घा्मागफ िोर्डणीचे
काम वनववभागाच्या अ्ीींमुळे रखर्डले आ े,

ी बाब खरी आ े काय,

(२) असल्यास, या अ्ी शिधथल करून घा्मागफ िोर्डणीचे काम त्वररत पूणफ करण्यासाठी
िासनाने कोणती कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,

(३) अद्याप कायफवा ी िाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) व (२) घो्गे-सोनवर्डे घा् रसता

ा िनह ताचा

असल्यामळ
ु े सकारात्मक ष्ष्या ववचार करुन, वन (सींवधफन) अधधननयम, १९८० अींतगफत २५.७६
े क््र

वनिशमन

वळतीकरणाचा

प्रसताव

हदनाींक

२८/१०/२०१६

रोिीच्या

पत्रान्वये

कबद्र

िासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आ े . कबद्र िासनाच्या क्षेत्रीय सिक्तता सशमतीने (REC),
प्रकल्प यींत्रणेने का ी अ्ी पूणफ करण्याच्या ितीवर प्रसतावास शिर्ारस केली आ े.
सध्या प्रसताव कबद्र िासनाच्या ववचाराधीन आ े .

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
हहांगोली जिल्हयात सद्या बेसुमार वक्ष
ा होत असल्याबाबत
ु क्ष
ृ तोर्डीिर्डे वन ववभागाचे दल
(३५)

४१३४५ (०७-०५-२०१६).

र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोर्ड),

श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.अथलम शेख (मालार्ड
पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ह ग
ीं ोली जिल् यात सद्या बेसुमार वक्ष
ृ तोर्ड सुरु असून या वक्ष
ृ तोर्ड रोखण्याकर्डे वन
ववभागाचे दल
फ
ु क्ष

ोत असल्याचे मा े िानेवारी २०१६ मध्ये ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, दषु काळग्रसत असलेल्या ह ग
ीं ोली जिल् यातील अवैध वक्ष
ृ तोर्ड थाींबववण्यासाठी
कोणती कायफवा ी करण्यात आली आ े वा येत आ े ,

(३) अद्याप, याबाबत कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय
आ ेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) सींबींधधत बब्ाचे वनरक्षक, वनपाल, वनपररक्षेत्र अधधकारी व कर्रते पथक, ननयशमत गसती
करीत असून ननयमबा्य बाबी प्रकरणी गुन् े नदवद करणे, दीं र्ड वसल
ू करणे, अवैध माल िप्त
करणे इ. प्रकारची कायफवा ी करण्यात येत आ े.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

वव.स. १७२ (27)
हहांगोली जिल्हा पररषदे च्या लघुलसांचन ववभागाने महात्मा फुले िलभलु मसांधारण अलभयानात
यांदा ५ िेसीबी मागणी िेली असन
ू मात्र अद्यापही त्याला मांिूरी लमळाली नसल्याबाबत

(३६)

४१३४६ (२९-०४-२०१६).

र्डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अब्दल
सत्तार (लसल्लोर्ड), श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्रीमती ननमाला गाववत
ु
(इगतपूरी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ह ग
ीं ोली जिल् ा पररगदे च्या लघुशसींचन ववभागाने म ात्मा र्ुले िलभुशमसींधारण अशभयानात
यींदा ५ िेसीबी मागणी केली असन
ू मात्र अद्याप ी त्याला मींिूरी शमळाली नसल्याची बाब मा े
िानेवारी २०१६ च्या दरम्यान ननदिफनास आली,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करुन तातर्डीची कोणती कायफवा ी करण्यात आली आ े वा
येत आ े ,
(३) अद्याप, याबाबत कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांििा मांर्ड
ु े (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी. ह ग
ीं ोली जिल् ा पररगदे च्या लघशु सींचन

ववभागामार्फत ५ िेसीबीची मागणी केल्यानुसार सदर ५ िेसीबी मिीन उपलब्ध करुन हदले
आ े त.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
लाांिा (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ववलवर्डे येथे चार वषााची
मादी बबबट्या िखमी होऊन मत्ृ यू लाल्याची घटना

(३७)

४२०७१ (०७-०५-२०१६).

श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री

(१) लाींिा (जि.रत्नाधगरी) तालुकयातील ववलवर्डे येथे चार वगाफची मादी बबब्या िखमी

ोऊन

मत्ृ यू िाल्याची घ्ना मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिफनास आली आ े ,

े

खरे आ े काय,

(२) असल्यास, यासींदभाफत िासनाने चौकिी केली आ े काय व त्यात काय ननषपन्न िाले
आ े वा येत आ े ,
(३) अद्याप चौकिी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) व (२)

ोय,

े खरे आ े .

ववलवर्डेकदवर्ड (खामकरवार्डी) सथाननक बींद िन
ु े घरपरसाव ता. लाींिा, जि.रत्नाधगरी येथे

हदनाींक ११.०१.२०१६ रोिी बबब्या मादीच्या मादी (अींदािे वय ५ वगफ) मत
ृ ावसथेत आढळून
आली आ े .

वन्यप्राण्याींच्या ि्ाप्ीच्या वेळी इतर वन्यप्राण्याींचे अणक
ु ु चीदार शिींग अथवा लाकर्डाचा

खुीं् घुसून मत
ृ बबब्या मादीच्या मानेवर िखम िाल्या असल्याचे ननषपन्न िाले. सदर

वव.स. १७२ (28)
िखमेला सेप््ीक िाल्याने बबब्या मादीचा मत्ृ यु िाला असल्याचे पिुधन ववकास अधधकारी,
रत्नाधगरी याींनी िवववच्छे दन अ वालात नमूद केले आ े .
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
महहलाांच्या सवाांधगण वविासासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या नतसऱया
महहला धोरणाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(३८)

४३१४६

(३०-०४-२०१६).

श्रीमती

ननमाला

गाववत

(इगतपरू ी),

श्री.अलमन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.अथलम शेख (मालार्ड पजश्चम), श्री.वविय वर्डेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), र्डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), प्रा.वषाा गायिवार्ड (धारावी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (लसल्लोर्ड) :

सन्माननीय महहला

व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मह लाींच्या सवांधगण ववकासासाठी म ाराषर राज्याच्या नतसऱ्या मह ला धोरणाला हदनाींक ५
र्ेब्रव
ु ारी, २०१४ रोिी मान्यता शमळाली असली तरी अद्याप ी या धोरणाची अींमलबिावणी
सींबींधधत ववभागानी केलेली ना ी व याबाबत योग्य समन्वय ी

ोत ना ी,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त धोरणाची अींमलबिावणी व् ावी यासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले
आ े त व या सींदभांतील सद्य:जसथती काय आ े ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांििा मुांर्डे (१०-०६-२०१६) : (१) व (२)

े खरे ना ी.

म ाराषर राज्याचे नतसरे मह ला धोरण-२०१४ च्या प्रसतावास हदनाींक ०५.०२.२०१४ च्या

मींत्रीमींर्डळाच्या बैठकीत मा.मींत्रीमींर्डळाने मान्यता हदली आ े . त्यानुसार म ाराषर राज्याचे
मह ला धोरण-२०१४ िाह र करण्यात आले.

मह ला धोरणाबाबतच्या हदनाींक ०१.०३.२०१४ च्या िासन ननणफयामध्ये मह ला

धोरणाची अींमलबिावणी प्रभावीपणे अींमलबिावणी

ोण्यासाठी सींबींधधत सवफ प्रिासकीय

ववभागाींनी समन्वय अधधकाऱ्याींची ननयुक्ती करावी असे सपष् नमूद आ े . त्यानुसार सवफ
प्रिासकीय ववभागाींना आयक्
ु त, मह ला व बाल ववकास, पण
ु े याींनी हदनाींक २८.३.२०१४ नस
ु ार
सवफ प्रिासकीय ववभागाींनी समन्वय अधधका-याींची ननयुक्ती करण्यात यावी व त्याींचे नाींव,

पदनाम, कायाफलयाचा पत्ता, दरु ध्वनी क्रमाींक, मोबाईल क्रमाींक, र्ॅक्स/ ई-मेल पत्ता इ.माह ती
सींपकाफसाठी उपलब्ध करुन दे ण्यास कळववले आ े .

तसेच मह ला धोरणातील ववववध योिनाींचा आढावा घेणे, योिनाींमध्ये आवश्यक
बदल करणे, तसेच आवश्यक तेथे ननधी उपलब्ध करुन दे णे इ.बाबतची कायफवा ी ववववध
प्रिासकीय ववभागामार्फत करावी लागणार आ े . त्यानुसार िासनासतरावरुन कायफवा ी सुरु
आ े.

(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

वव.स. १७२ (29)
तार्डोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाच्या बफर लोनला लागून वाहणाऱया हुमन नदी (अांधारी) व
लसांदेवाही तालुक्यातील लसरिार्डा क्षेत्र लसांचनाखाली येणार असल्याबाबत
(३९)

४४९२३ (०७-०५-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तार्डोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बर्र िोनला लागून वा णाऱ्या

ु मन नदी (अींधारी) व
शसींदेवा ी तालुक्यातील शसरकार्डा गावालगत शसींचनाखाली येणार आ े तसेच पररसरातील १५
तलाव पाण्याने पूणफ भरलेले र ाणार असल्याने पाण्यासाठी वाघ िींगलाच्या बा े र पर्डणार
नसल्याचे सर्डसबबर २०१५ दरम्यान ननदिफनास आले आ े ,

ी बाब खरी आ े काय,

(२) असल्यास, राषरीय व्याघ्र सींवधफन प्राधधकरणाच्या अ वालामुळे

ा प्रकल्प बींद पर्डण्याच्या

मागाफवर असन
ू यावर तींज्ञ मींर्डळीची सशमती गठीत करुन सकारात्मक मागफ काढल्यास
प्रकल्प पूणफ

ा

ोऊ िकतो यासाठी िासनाने कोणती ठोस भूशमका घेतली आ े काय,

(३) सदर तपिील उपलब्ध्ा नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी, तथावप, तार्डोबा-अींधारी व्याघ्र

प्रकल्पाच्या बर्र िोनला लागून वा णाऱ्या
शसरकार्डा गावालगत
वनक्षेत्र बाधधत

ु मन नदी (अींधारी) वर शसींदेवा ी तालुक्यातील
मुन नदी प्रकल्प प्रसताववत आ े . सदर प्रकल्पात १९२५.५५ े क््र

ोणार असन
सदर िशमन वळतीकरणास कबद्र िासनाने हद.०३/०२/२००४
ू

रोिीच्या पत्रान्वये तत्वत: प्रदान केली आ े .

राज्य िासनाने हदनाींक ०५/०५/२०१० रोिी तार्डोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पातील कोर

क्षेत्राभोवतीचे क्षेत्र
१९२५.५५

े बर्र िोन म् णून अधधसूधचत केल्यामुळे

े क््र क्षेत्रामध्ये अींतभत
ूफ िाले आ े .

ु मन नदी प्रकल्पातील बाधधत

(२) व (३) कबद्र िासनाने हदनाींक १९/०८/२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये Human River Irrigation
Project vis-a-vis the identified tiger corridor linkage साठी सशमती गठीत केली असून
सदर सशमतीने प्रत्यक्ष सथळ पा णी करुन अ वाल राषरीय व्याघ्र सींवधफन प्राधधकरण, नवी

हदल्ली याींना सादर केला आ े . राषरीय व्याघ्र सींवधफन प्राधधकरण, नवी हदल्ली याींनी सशमतीने
सच
ू ववलेल्या

पयाफयाींच्या

अनग
ु ींगाने

आवश्यक

कायफवा ी

करुन

अ वाल

सादर

करण्यास

हद. ०३/१२/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये राज्य िासनास कळववले आ े .
सशमतीने सुचववलेल्या पयाफयाींच्या अनुगींगाने प्रकल्प यींत्रणेचे अशभप्राय प्राप्त करुन

त्याबाबतचा अ वाल सादर करण्यास अपर प्रधान मुयय वनसींरक्षक तथा कबद्रसथ अधधकारी,
म ाराषर राज्य, नागपूर याींना कळववण्यात आले आ े.

___________

नागपुर येथील गोरे वार्डा प्रािणसांग्रहालयात येणाऱया पयाटिाांची प्रवेश शुल्ि व पाकिांगच्या
नावावर प्रचांर्ड एधथाि लुट होत असल्याबाबत

(४०)

४६१५१ (०७-०५-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री

वव.स. १७२ (30)
(१) नागपुर येथील गोरे वार्डा प्राझणसींग्र ालयात येणाऱ्या पयफ्काींची प्रवेि िुल्क व पाककंगच्या
नावावर प्रचींर्ड आधथफक लु्
ननदिफनास आले आ े ,

ोत असल्याचे मा े िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले आ े व त्यानुगींगाने पयफ्काींवर

ोणारा आधथफक

भूदंर्ड थाींबववण्यासाठी कोणती कायफवा ी करण्यात आली
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
चाांदोली अभयारण्य (जि.िोल्हापूर) वाढीसाठी ननवळे , तणाळी, िुलाचीवार्डी, चाांदोली गावे
ववथथावपत िेलेल्या मागण्याबाबत

(४१)

४६६९८ (०७-०५-२०१५).

श्री.प्रिाश एबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाींदोली अभयारण्य (जि.कोल् ापूर) वाढीसाठी ननवळे , तणाळी, कुलाचीवार्डी, चाींदोली
गावे सन १९९८ रोिी ववसतावपत िाली,

ी

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, ववसतावपत अभयारण्यग्रसत लोकाींच्या वसा तीींच्या ववववध मागण्या गेली १७
वगग

ोऊन अद्याप पूणफ िालेल्या ना ीत,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, िासन सतरावरुन कोणती उपाययोिना करण्यात आली आ े नसल्यास
ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) हदनाींक १६.०९.१९८५ च्या िासन अधधसच
ू नेन्वये

चाींदोली अभयारण्या घोवगत करण्यात आले आ े . कोल् ापूर जिल््यातील चाींदेल, ढाकाळे ,
तनाळी, ताींबवे, सोनाली,

ननवळे , वार्डी ुीं र्डब, कर्डग व दग
ु गवार्डी या ९ गावाींचा चाींदोली
अभयारण्यात समावेि आ े . वार्डी ुीं र्डुब, कर्डग व दग
ु गवार्डी ी ३ गावे वारणा प्रकल्पान्वये

ववसथावपत करण्यात आलेली आ ेत. तसेच चाींदेल, ढाकाळे , तनाळी, ताींबवे पैकी कुल्याचीवार्डी,
सोनाली धनगरवार्डा व ननवळे

ी ६ गावे चाींदोली अभयारण्यामुळे, अींितः वारणा प्रकल्पामुळे व

भूकींप प्रवणक्षेत्रात येत असल्यामुळे हदनाींक ३१.०३.१९९५ चे िासन ननणफयान्वये त्याींचे
ववसथापन सन १९९८-९९ मध्ये करण्यात आले आ े.

(२) चाींदोली अभयारण्यातील ६ गावातील प्रकल्पग्रसताींचे पुनवफसनासाठी कोल् ापूर जिल््यात १३
हठकाणी नागरी वसा ती सथापन करण्यात आलेल्या आ े त. सदर नागरी वसा ती सथापन

करण्यात आलेल्या आ े त. सदर नागरी वसा तीमध्ये दे य १८ नागरी सुववधाींपैकी १३ नागरी
सुववधा दे ण्यात आल्या असून उवफररत नागरी सुववधाींची कामे प्रगतीपथावर आ े.
(३) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________

वव.स. १७२ (31)
वन्यिीवाांच्या पाणीहक्िाांची अांमलबिावणी िरण्याबाबत
(४२)

५०२९३ (०७-०५-२०१६).

र्डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िर्डेगाव), अॅर्ड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), श्री.वविय वर्डेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सींरक्षक्षत वनामध्ये वन्यप्राण्याींसाठी पाण्याची सोय करण्यात येते,

े खरे आ े

काय,
(२) असल्यास, इतर िींगलामध्ये पाणीपुरवठ्याची सोय नसल्यामळ
ु े वन ववभागाने सवत:च्या
सोयीसाठी सीमा आखल्या असल्या तरी वन्यप्राण्याींना सीमेचे बींधन नसल्यामळ
ु े पाण्याची सोय
िींगलात नसल्यामळ
ु े ते अनेकदा पाण्याच्या िोधात सींरक्षक्षत क्षेत्राबा े र येतात,

े खरे आ े

काय,

(३) असल्यास, वन्यप्राणी आपली
सींघगफ उर्ाळून वन्य प्राण्याींवरील

ोम रब ि ओलाींर्डून बा े र पर्डत असल्याने मानव व वन्यिीव

ल्ल्यात वाढ

ोत आ े ,

े खरे आ े काय,

(४) असल्यास, वाघ सुमारे १०० कक.मी. पयंत सथालाींतर करत असून इतर वन्यप्राण्यामध्ये

एवढी क्षमता नसल्यामुळे त्याच्यासाठी पाण्याची सोय उपलब्ध वन क्षेत्रातच करणे आवश्यक
असताना

तार्डोबा,

मेळघा्,

नवेगाव,

प्रकल्पाव्यनतररक्त याची अींमलबिावणी

नागझिरा,

ोत ना ी,

पबच,

बोर,

स्याद्री

या

स ा

व्याघ्र

े खरे आ े काय,

(५) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने का ी चौकिी केली आ े काय, चौकिीत काय आढळून
आले व त्यानस
ु ार वन्यप्राण्यासाठी सींरक्षक्षत क्षेत्रात िलसाठे बाींधण्याच्या ष्ष्ीने िासनाने
कोणती कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०६-२०१६) : (१)
(२)

ोय,

े खरे आ े .

े खरे ना ी.

वन्यप्राणी अधधक चाींगल्या अधधवासाच्या िोधात ककीं वा प्रिननासाठी भ्रमींती करीत
असतात. त्याकरीता ककत्येकदा एका सींरक्षक्षत क्षेत्रातून दस
ु -या सींरक्षक्षत क्षेत्रातसुध्दा ते भ्रमण
करतात,
(३)

ी सवफथा नैसधगंक प्रेरणा आ े .

े खरे ना ी.
वन्यप्राणी भ्रमण करीत असताना मानव-वन्यप्राणी सींघगाफच्या का ी घ्ना घर्डतात.

(४)

े खरे ना ी.

(५) वन्यप्राण्यासाठी सींरक्षक्षत क्षेत्रात वपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने
खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात.



कृबत्रम पाणवठे , बोरवेल, खोदतळे , वनबींधारे इत्यादी तयार करण्यात येतात.
प्रत्येक कृबत्रम पाणवठ्यावर ननयशमतपणे पाणीपुरवठा

ोईल अिी व्यवसथा करण्यात

येते.


िींगलातील कृबत्रम पाणवठ्याींची ननयशमतपणे दे खभाल करण्यात येते.



नैसधगफक िलसत्रोताींचा िोध घेऊन नवीन पाणवठे तयार करण्यात येतात.



आवश्यकतेनुसार नैसधगफक पाणवठ्याींमधील गाळ काढण्यात येतो व खोलीकरण करण्यात
येते.

वव.स. १७२ (32)


कृबत्रम पाणवठयावर वन्यप्राण्याींना वपण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी का ी
हठकाणी सौर पींप बसववण्यात आलेले आ े.



का ी हठकाणी कृबत्रम पाणवठ्याींना ्ँ करव्दारे पाणीपरु वठा करण्यात येतो.
___________

नागपूर जिल्हयातील उमरे र्ड ि-हाांर्डला व्याघ्र प्रिल्पात खािगी
सांथथेिरीता वाघाच्या शट
ु ीांगसाठी गाईचा बळी हदल्याबाबत

(४३)

५०८२१ (०७-०५-२०१६).

श्री.वविय वर्डेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.िृष्ट्णा गिबे (एरमोरी),

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एका खासगी सींसथेला नागपूर जिल् यातील उमरे र्ड क- ाींर्ड अभयारण्यातील
शिकार करीत असल्याचे लाईव्

प्रकल्पात वाघ

िु्ीींग करायचे असल्यामूळे त्याींनी उमरे र्ड कऱ् ाींर्ड व्याघ्र

अभयारण्यातील वनपररक्षेत्र अधधकाऱ्यासोबत थे् सींपकफ साधन
ू आथीक व्यव ाराच्या चचगच्या
माध्यमातून वनपररक्षेत्र अधधकाऱ्याच्या सींगनमताने वाघाचे लाईव्

िु्ीींग करण्याचे ठरववण्यात

आले असता याकरीता एक गाय आझण वासरू ववकत घेण्यात आले असून अगोदर गायाला
िींगलात बाींधून वाघ शिकार करीत असल्याचे थे् लाईव्

िु्ीींग करण्यात आल्यानींतर पुन् ा

का ी हदवसाींनी गाईच्या वासरूला अभयारण्यातील खोद तलावािेिारी बाींधून वाघ शिकार करीत
असल्याचे थे् लाईव्

ि्
ु ीींग करण्यात आल्याची धक्कादायक व सींतापिनक माह ती हदनाींक

१६ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननदग िनास आली आ े ,

े खरे आ े ,

(२) असल्यास, उमरे र्ड कऱ् ाींर्ड अभयारण्यामध्ये वनववभागातील अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने व
आथीक

दे वाणघेवाणातन
ू

ने मीच

अवैध

कामे

ोत

असून

प्रवेिव्दारािवळच मोठया प्रमाणात दारूच्याीं बा्लाींचे हढग सापर्डले,

े

नुकतेच

अभयारण्यातील

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाची राज्य िासनाने चौकिी केली आ े काय वा करण्यात येत
आ े,
(४) असल्यास, या गींभीर प्रकरणाबाबत वनअधधकाऱ्यास

सदर सींसथबवर कोणती कायफवा ी

करण्यात आलेली आ े वा करण्यात येणार आ े ,
(५) नसल्यास, याबाबत अद्याप ी कोणतीच कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची
सवफसाधारण कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) व (२)

े खरे ना ी.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
ठाणे व मांब
ु ई या शहराांना िोर्डणारा अिोले तोलारिखांर्ड हा िवळचा रथता एहे मात्र
वनववभागाची मान्यता न लमळाल्याने या रथताचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(४४) ५१३६१ (०७-०५-२०१६).

श्री.पाांर्डुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचर्ड (अिोले), श्री.राहुल
िगताप (श्रीगोंदा), श्री. जितदद्र एव्हार्ड (मुांब्रा-िळवा) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

वव.स. १७२ (33)
(१) ठाणे व मुींबई या ि राींना िोर्डणारा अकोले तोलारझखींर्ड

ा िवळचा रसता आ े मात्र

वनववभागाची मान्यता न शमळाल्याने या रसताचे काम प्रलींबबत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच चदवढे ते घा्घर रसता ी ठाणे व मींब
ु ई या मागाफला िवळचा रसता आ े तथावप
वनववभागाच्या मान्यतेअभावी या ी रसत्याचे काम प्रलींबबत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर रसत्याींना वनववभागाची मान्यता शमळणेबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी
केली वा करण्यात येत आ े ,
(४) अद्याप कोणतीच कायफवा ी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) कोतुळ ते तोलारझखींर्ड रसत्याींच्या प्रयोिनासाठी
आवश्यक

वनिशमनीच्या

वळतीकरणाचा

व

वनववभागािी

सींबधीं धत

इतर

परवानगीच्या

अनुगींगाने प्रसताव सादर करण्यात सींबींधधत यींत्रणेस कळववण्यात आले आ े. तथावप, अद्याप
कोणता ी प्रसताव िासनास प्राप्त िालेला ना ी. सदर प्रसताव प्राप्त िाल्यावर पढ
ु ील कायफवा ी
करण्यात येईल.

(२) चदवढे ते घा्घर रसत्याबाबत वन ववभागास वनिशमनीच्या वळतीकरणाचा प्राप्त िालेला
ना ी. असा प्रसताव प्राप्त िाल्यास पुढील कायफवा ी करता येईल.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
मौिे सालई-मोगरा (जि.नागपूर, ता.पारलशवनी) येथील एहदवासी बहुसांख्य गावाचे पदच बन
ववभागाच्या वन्यिीव प्रिल्पाांतगात सांपूणा गावाचे पन
ु वासन िरण्याबाबत
(४५)

५१५५१ (०७-०५-२०१५).

श्री.डर्ड मल्लीिािन
ूा रे ड्र्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे सालई-मोगरा (जि.नागपरू , ता.पारशिवनी) येथील आहदवासी ब ु सींयय गावाचे पबच वन
ववभागाच्या वन्यिीव प्रल्पाींतगफत अध्याफ गावाचे पुनवफसन ोत असुन सींपूणफ गावाचे पन
ु वफसन
करण्याची मागणी सथाननक नागररकाींची असल्याचे ननवेदन सथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा े
सर्डसबबर २०१५ च्या नतसऱ्या आठवर्डयात वा त्या सम
ु ारास हदले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आ े काय,

(३) असल्यास, चौकिीअींती मौिे सालई-मोगरा (जि.नागपूर, ता.पारशिवनी) तील या आहदवासी
ब ु सींयय गावाचे पबच वन ववभागाच्या वन्यिीव प्रल्पाींतगफत सींपूणफ
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ,

गावाचे

पुनवफसन

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) व (२) श्री.र्डी. मल्लीकािन
ुफ रे यार्डी, ववधान सभा

सदसया याींनी मौिा सालई-मोगरा या गावाचे बर्र िोनमध्ये समावेि करुन पन
ु वफसन करावे
असे हदनाींक २५.१२.२०१५ रोिी ननवेदन हदले आ े.

वव.स. १७२ (34)
मौिे सालई-मोगरा
पेक्षा िासत अींतरावर आ े .

े गाव पबच व्याघ्र प्रकल्पाचे बर्र िोनच्या शसमेपासून १ कक.मी.

प्रचशलत िासन धोरणान्वये ज्या गावाींचा समावेि उभयारण्य,

राषरीय उद्यान, व्याघ्र प्रकल्पाींचे आ े , त्याच गावाींचे पन
ु वफसन करण्यात येत.े
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
मेळघाट (जि.अमरावती) येथील धारणी तालुक्यातील राळे गाव या िांगलामध्ये
एग लागन
ू िांगलाचे नि
ु सान लाल्याबाबत

(४६)

५२१३३ (०७-०५-२०१६).

श्री.प्रभुदास लभलावेिर (मेळघाट) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मेळघा् (जि.अमरावती) येथील धारणी तालुक्यातील राळे गाव या िींगलामध्ये आग लागून
िींगलाचे नुकसान िाले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, त्याच हदविी असवलाचा मत
ृ दे
आ े काय,

सींियासपद आढळून आला आ े,

े

ी खरे

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आ े काय, चौकिीच्या अनुगींगाने िासन
कोणती कायफवा ी करणार आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२९-०६-२०१६) : (१) धारणी तालुक्यात राळे गाव
आगी लागण्यात

े गाव ना ी. िींगलात

े खरे आ े . पषृ ठभागावरील पालापाचोळा व गवताचे नक
ु सान िाले आ े .

(२) मा े र्ेब्रुवारी, २०१६ मध्ये पजश्चम मेळघा् ववभागात असवलाचा मत्ृ यू िाला
तथावप, असवलाचा मत्ृ यू आगीमळ
ु े िाला नसन
ू र्डोक्याला इिा

े खरे आ े .

ोऊन िाला आ े त्याप्रमाणे

िवववच्छे दन अ वालात नमूद आ े .

(३) व (४) असवल मत्ृ यू प्रकरणी प्रथम वनगुन् ा नदवदववण्यात आला असून पुढील चौकिीसुरु
आ े.

___________

नवेगाांवबाांध राष्ट्रीय उद्यान (जि.गोंहदया) मध्ये वन्यिीव ववभागाअांतगात िॅम्पवर िाम
िरणाऱया ३१ वनमिुराांना पुवव
ा त िामावर घेण्याबाबत

(४७)

५२४६८ (०७-०५-२०१६).

श्री.िृष्ट्णा गिबे (एरमोरी) :

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर),

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नवेगाींवबाींध राषरीय उद्यान (जि.गदवहदया) मध्ये सन २००१ पासून सन २०१३-१४ पयंत
वन्यिीव ववभागाअींतगफत कॅम्पवर काम करणाऱ्या ३१ वनमिुराींना कोणती ी पुनस
फ च
ु ना न दे ता
कामावरुन काढून ्ाकण्यात आले,

े खरे आ े काय,

वव.स. १७२ (35)
(२) असल्यास, सदर वनमिुराींकर्डून िासन व जिल् ाप्रिासनाकर्डे पुवव
फ त कामावर घेऊन बारा
मह ने काम दे ण्यात यावे, अिा मागणीचे ननवेदन पाठववण्यात आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(३) असल्यास, सदर वनमिरु ाींना पव
फ त कामावर घेण्यासींबींधी िासनाने कोणती कायफवा ी केली
ु व
वा करणार आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

(२) व (३) हदनाींक ३०.१०.२०१५ रोिी ननवेदन दे ण्यात आलेले
असल्याने, आवश्यकता भासल्यास

ोते.

सदर मिरू

ीं गामी कामासाठी घेण्यात येत

ोते.

ीं गामी मिरू

मिूराींची सेवा

कोणत्या ी पररजसथतीत ३ मह न्यापेक्षा िासत कालावधीसाठी ठे वण्यात येवू नये, असे आदे ि
आ े त.

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________
तार्डोबा अांधारी व्याघ्र प्रिल्पात ननयम र्डावलन
ू मुख्य
वनसरां क्षिाांनी िेली लमत्रासोबत िांगल सफारी

(४८)

५३०२५ (०७-०५-२०१६).

श्री.वविय वर्डेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रधान मुयय वनसींरक्षक (वन्यिीव) याींनी

सन्माननीय वने मांत्री

तार्डोबा अींधारी व्याघ्र प्रकल्पात ननयमाला

र्डावलून प्रधान मुयय वनसींरक्षक आझण त्याींच्या शमत्राींनी ननयम धाब्यावर बसवून पायी कर्रणे,
तार्डोबातील वाघ सींरक्षक क्षेत्रातील येनबोर्डी पाणव्यावर का ी वाघ पाणी वपण्यासाठी आले
असल्याचा कलल वनअधधका-याींना येताच प्रधान मय
ु य वनसींरक्षकाींनी आपल्या शमत्रास

असलेले

वा न त्या हदिेने नेवून शमत्रासोबतच वाघाच्या िोधात पायी कर्रले असल्याची धक्कादायक
व

सींतापिनक प्रकार हदनाींक ३ माचफ २०१६ रोिी ननदिफनास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, उक्त घ्नेच्या का ी हदवसापुवी एका कींत्रा्दाराने वन अधधकाऱ्याींच्या
सींगनमताने मो्र सायकलवर

िींगल सर्ारी करून वनप्राणाींचे काढलेले छायाधचत्र वा्सार्

आझण र्ेसबुक वर ्ाकण्यात आले आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची राज्य िासनाने चौकिी केली आ े काय वा करण्यात ये त
आ े,
(४) असल्यास, चौकिीनुसार सींबधधतावर कोणती कायफवा ी करण्यात आलेली आ े वा करण्यात
येत आ े ,

(५) अद्याप ी कोणतीच कायफवा ी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची सवफसाधारण कारणे
काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१)

े खरे ना ी.

प्रधान मुयय वनसींरक्षक (वन्यिीव), म ाराषर राज्य, नागपूर

े वन्यिीव ववभागाचे

वव.स. १७२ (36)
प्रमुख असल्याने वन्यिीव अधधननयम, १९७२ अन्वये वन्यिीव अ्यास/व्यवसथापन/ सींरक्षण
व क्षेबत्रय कामाची प ाणी करण्यासाठी िासकीय अधधकारी व कमफचाऱ्यासोबत सींरक्षक्षत क्षेत्रात
पायी कर्रणे

े त्याींचे कतफव्य आ े .

(२), (३), व (४) एका कींत्रा्दाराला कोर क्षेत्रामध्ये िासकीय काम करण्याचे आदे िात हदलेल्या
अ्ी व ितीचे उल्लींघन करुन ववनापरवानगी वन्यप्राण्याींचे काढलेले छायाधचत्र वल्सअप अझण
र्ेसबुकवर ्ाकल्याचे ननदिफनास आले असल्याने सींबींधधतास समि दे वून उपद्रव िुल्क (दीं र्ड)
म् णून रु. २,५००/- वसूल करण्यात आलेले आ े त.
(५) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
जिांतूर (जि.परभणी) तालुक्यातील ववशेषत: चारठाणा येथे वक्ष
ु असल्याबाबत
ृ तोर्ड सरु
(४९)

५३०७३ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अिन
ुा खोतिर (िालना) :

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) परभणी जिल््यातील जिींतूर तालुक्यातील वविेगत: चारठाणा येथे वक्ष
ृ तोर्ड सुरु असल्याचे
मा े र्ेब्रुवारी, २०१६ च्या सम
ु ारास ननदिफनास आले,

े खरे आ े काय,

(२) असल्यास, मात्र वन ववभागाचे कायाफलय तालुक्याच्या हठकाणी असून या कायाफलयात
अधधकारी ककीं वा कमफचारी कधीच उपजसथत नसतात,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असल्यास, या वक्ष
ृ तोर्डीबाबत वन अधधका-याींकर्डे तक्रारी करुन ी कोणतीच कारवाई केली
ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायफवा ी केली वा करण्यात येत आ े ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१), (२) व (३)

े खरे ना ी.

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.

___________
गोंहदया जिल््यातील नवेगाव, नागिलरा, व्याघ्र प्रिल्पलगतच्या राष्ट्रीय महामागाावर
वाहनाखाली येऊन दरवषी २०-२५ वन्यप्राणी मत्ृ यूमुखी पर्डत असल्याची बाब
(५०)

५३४०६ (०७-०५-२०१५).

श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(लशर्डी), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी) :
काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अभयारण्य तसेच व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या राषरीय म ामागाफच्या ननशमफती दरम्यान वन्य
प्राण्याींच्या सुरक्षेकररता प्रभावी उपाययोिना केल्या गेल्या नसल्याने गदवहदया जिल््यातील
नवेगाव, नागझिरा, व्याघ्र प्रकल्पलगतच्या राषरीय म ामागाफवर वा नाखाली येऊन दरवगी २०-

२५ वन्यप्राणी मत्ृ यूमख
ु ी पर्डत असल्याची बाब सर्डसबबर, २०१५ च्या सुमारास ननदिफनास आली,
े खरे आ े काय,

वव.स. १७२ (37)
(२) असल्यास प्रकरणी िासनाने अधधक चौकिी केली आ े काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार म ामागाफवरील वा नाखाली येऊन
वन्य प्राण्याींची मत्ृ यू

ोऊ नये म् णन
ू कोणती कायफवा ी केली आ े वा करण्यात येत आ े ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) व (२) नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पालगत
भींर्डारा व गदवहदया वनववभागात राषरीय म ामागफ क्रमाींक ६ आ े. सदर भागात िींगलातील

वन्यप्राण्याींचा वावर आ े . रात्रीच्या वेळी वन्यप्राणी पाणी वपण्यासाठी शिकारीच्या मागावर
तसेच एका वनक्षेत्रातून दस
ु ऱ्या वनक्षेत्रात सथलाींतर करत असताना म ामागाफवर चालणा-या
वा नाच्या धर्डकेमुळे अपघात

ोतात ककीं वा मत्ृ यम
ू ुखी पर्डतात. ्या भागात सन २०१३ मध्ये

१०, २०१४ मध्ये २ तर २०१५ मध्ये ९ व २०१६ एवप्रल अखेर १ प्राण्याींचा मत्ृ यू िाला आ े .
(३) म ामागाफवरील वा नाखाली येऊन वन्यप्राण्याींचा मत्ृ यू
उपाय योिना करण्यात येतात.


ोऊ नये म् णन
ू खालीलप्रमाणे

वन्यप्राण्याींना राषरीय म ामागफ क्रमाींक-६ सरु क्षक्षतररत्या पार करण्याकरीता वनववभागाने
सुचववल्याप्रमाणे राषरीय म ामागफ प्राधधकरण मार्फत ३ ओवर पासेस/अींर्डर पासेस तयार
करण्यात येत आ े त.



राषरीय म ामागफ प्राधधकरण नागपरू याींना म ामागाफवर वन्यप्राण्याींच्या मत्ृ यींच्
ू या घ्ना
्ाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोिना करण्यासाठी गती अवरोधक उभारणे, वा ने

ळू

चालवण्याबाबत रसत्याच्या दत
ु र्ाफ सूचना र्लक लावण्यात यावे अिी ववनींती करण्यात
आलेली आ े .


वन्यप्राणी वपण्याच्या पाण्याच्या िोधात िींगलाबा े र राषरीय म ामागाफवर येऊ नये
म् णून िींगलातच वपण्याच्या पाण्याची सोय करुन दे ण्यात आलेली आ े .

(४) प्रश्न उद््ावत ना ी.
___________

ववधान भवन :

र्डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

