अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १७४ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातीप प्रािकमि ोरोय िद्ात २ फामााकसस्टची िनय्
ु ती िरणेबाबत
(१)

१४९ (१५-०१-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्पम शेख (मापाड पश्श्चम),

श्रीमती िनमापा गाववत (इगतपूरी), श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यात रामीसी क्् १९४८ चे उल्लींघन न ऊोन नये यासा व यापक हनतऊत लषातात घन ेनन
प्रत्येक प्रािकमक ोरोय कद्ात २ रामाीकसस््ची िनयुती कर े गरहेचे कसनऊी

एकच

रामाीकसस्् काम करीत ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२)कसल्यास, प्रत्येक प्रािकमक ोरोय कद्ात २ रामाीकसस्् िनयुती करयाबाबाबाबत को ती
कायीनाऊी करयात ोली ना येत ोऊे ,
(३) नसल्यास, वनलींबाबाची

कार े काय ोऊे त ?

डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊे कींशत: खरे ोऊे.
(२) राषरीय ोरोय ककियानाींतगीत औषध िनमाी

कधधकारी या पदानर १ कमीचारी करार

तत्नानर िननडक प्रािकमक ोरोय कद्ाींना त्याींच्या कामाचा याप लषातात घन ेनन उपलब्ध करुन
दे यात ोले ोऊे त.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
सायखेडा (ता.िनफाड, श्ज.नाकशि) येिीप उप ोरोय िद्ात
ोरोय सेवविा, अॅम्बुपस सेवा उपप्ध नस्याबाबत
(२)

९७४ (२२-१२-२०१५).

श्री.अिनप िदम (िनफाड) :

िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सावाजिनि ोरोय व

वन.स. १७४ (2)
(१) सायखेडा (ता.िनराड, जह.नाकशक) या १५०० लोकनस्तीचे गान कसलेल्या उप ोरोय
कद्ात तदनाींक ३० मे,

२०१४ पासन ोरोय सेवनका, क्म्बाबुलन्स सेना उपलब्ध नसल्याने सदर

कद्ात उपचारासा व ये ा-या रु ाींचे ऊाल ऊोत ोऊे त, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, सदर उप ोरोय कद्ात ोरोय सेवनकास न क्म्बाबुलन्स सेना तात्काळ
उपलब्ध करुन दयानी यासा व येिील ्ामस्िाींनी न स्िािनक ोमदाराींनी मा.सानीहिनक
ोरोय मीं्ी न सींचालक, सानीहिनक ोरोय वनिाग याींच्याकडे नारीं नार लेखी िननेदने दे नन
माग ी केली ोऊे न यासा व ्ामस्िाींनी ोींदोलन केले ोऊे, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, माग ीच्या कनष
ु ींगाने ोरोय सेवनका न क्म्बाबल
ु न्स सेना उपलब्ध करुन
दे याबाबाबाबतच्या कायीनाऊीस ऊो ा-या वनलींबाबाची कार े ना कायीनाऊीची सदयःजस्िती काय ोऊे ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.
प्रा.ो.कद् चाींदोरी येिे ॲम्बाबल
ु न्स उपलब्ध कसन गरहेनस
ु ार सायखेडा येिील हनतेला

ितचा लाि दे यात येत कसन उपचारासा व ये ाऱ्या रु ाींचे ऊाल ऊोत नाऊीत.

(२) ऊे कींशत: खरे ोऊे . ्ामस्िाींनी न स्िािनक ोमदाराींची लेखी िननेदने प्राप्त झाली ोऊे त.
तिावप, यासा व ्ामस्िाींनी ोींदोलन केलेले नाऊी.
(३) तात्पुरती यनस्िा म्ऊ न उपकद् चा्ोरी येिील ोरोय सेनक न ोरोय सेवनका
याींच्याकडे सायखेडा उपकद्ाचा कितररत कायीिार दे यात ोला ोऊे. तसेच प्रा.ो.कद्
चाींदोरी येिील ॲम्बाबुलन्सदनारे सायखेडा येिील हनतेला ितचा लाि दे यात येत ोऊे .
___________

राज्यात सुमारे १५०० नसेची पदे रर्त अस्याबाबत
(३)

६८३० (०६-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चद बूर), श्री.सुिनप कशांदे (वरळी), श्री.चां्िाांत

सोनावणे (चोपडा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)ा , श्री.श्जतद्
ोव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इींडडयन नकसींग कॉजन्सलच्या िनयमाप्रमा े शऊरामध्ये ३ रु ास १ नसी न ्ामी
४ रु ास १ नसी कसे प्रमा

िागात

िनजश्चत केले कसताना राज्यातील मुींबाबीतील शासक य

रु ालयात २५ रु ाींना १ नसी तर ्ामी

िागात याचे प्रमा

दप्ु प् कसन राज्यात सुमारे

१५०० नसेची पदे ररत कसल्याने कायीरत कस ा-या नसेसनर कामाचा कितिार पडत ोऊे , ऊे
खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, याा्प्रकर ी शासनाने कधधक चौकशी केली ोऊे काय,
(३) कसल्यास, चौकशीत काय ोढळन ोले न त्यानुसार सदर ररत पदे तातडीने िरयाच्या
दृष्ीने को ती कायीनाऊी केली ोऊे ना करयात येत ?

डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊे कींशत: खरे ोऊे.
सानीहिनक ोरोय वनिागाींतगीत नसेसची एक
िरलेली ोऊे त ोण

११८९ पदे ररत ोऊे त.

९४१८ पदे मींहर कसन ८२२९ पदे
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(२) न (३) राषरीय ्ामी
पदे िरयात येतात.

ोरोय ककियानाींतगीत कीं्ा्ीपध्दतीने, शुश्रषा सींनगाीतील ररत

त्यामुळे कायीरत पाररचाररकाींनर कामाचा कितिार पडत नाऊी. तसेच

ररत पदे पदोन्नतीने न सरळसेनन
े े िरयाची कायीनाऊी करयात येत ोऊे .
___________
,

शासिीय रुणापयातीप पररचाररिाांच्या मागयाबाबत

(४) ६९३७ (०९-०४-२०१५).
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोपी), श्री.किसन ििोरे (मुरबाड), श्री.श्जतद्
ोव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासक य रु ालयातील पररचाररकाींनी नेतननाढ, वनवनध ित्ते, सु््या, ग नेश, ना्ी स,
ररतपदे इत्यादी मागयाींबाबाबाबत हे.हे. रु ालयात राज्यस्तरीय पररचारीका पररषदे चे ोयोहन
हानेनारी २०१५ मध्ये केले ऊोते, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, ोपल्या मागया मान्य न झाल्यास, सींपानर हायाचा इशारा उत पररषदे त
पररचारीकाींनी तदला ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, पररचारीकाींच्या मागयाबाबाबाबत शासन स्तरानरुन काय कायीनाऊी करयात ोली
ोऊे ना येत ोऊे ,

(४) कदयावप कायीनाऊी करयात ोली नसल्यास त्याची कार े काय ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊे खरे ोऊे .
(२) ऊे खरे ोऊे .
(३) न (४) पररचारीकाींची ररत पदे सरळसेनेने िरयाकरीता मऊाराषर नॉलेह कॉरपोरे शन
कलकम्े ड मारीत सन २०१४ मध्ये पदे िरयाबाबाबाबत कायीनाऊी करयात ोली ोऊे .

रु सेना

सुरळीतप े चाल राऊयाकरीता पररजस्ितीतीनुसार तात्पुरत्या कस्िाी स्नरुपात नेम का
करयात येतात.
उच्च

कशषात ासा व

तसेच

प्रकशषात ासा व

िननड

झालेल्या

उमेदनाराींना

प्रितिनयुती/कध्यायन रहा िनयमानुसार दे यात येत कसन पररचारीकाींच्या बाबदल्या सींदिाीत
िनयमानुसार कायीनाऊी करयात येते.

प्लॉरे न्स नाीत्ींगेल पुरस्कार दरनषी राज्यस्तर न पररमींडळ स्तरानर तदले हायाची

प्रक्रिया िनयकमत सुरु ोऊे .

कालबाबध्द पदोन्नती दे याबाबाबाबत कायीनाऊी करयासा व जहल्ऊा ोरोय कधधकारी न

उपसींचालक, ोरोय सेना पररमींडळ, जहल्ऊा शल्य धचक्रकत्सक न जहल्ऊा ोरोय कधधकारी
याींना सचना दे यात ोल्या ोऊेत.
पररचारीकाींना राज्य शासनाच्या प्रचकलत िनयमानुसार वनवनध सनी ित्ते तदले हात

कसन उपलब्धतेनस
ी े ना्प केले हाते.
ु ार पररचारीकाींना नॉ्ी सच
पररचारीकाींच्या येयाहायाची तात्पुरती सोय केली हाते.
ोऊे त.

ोपत्कालीन पररजस्ितीत

पररचारीकाींना शश्र
े ी सींबाबींधधत कामे न सुट्टया दे याबाबाबाबत सचना दे यात ोल्या
ु ुषा सेनश
___________

वन.स. १७४ (4)
राज्यातीप वाघाांची सांख्या १६९ वरुन १९० वर गे्याचे राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधधिरणाचे
नुित्याच प्रिाकशत िेपे्या अहवापाबाबत
(५)

१०६५९ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुिनप प्रभू (ददांडोशी), श्री.अजन
खोतिर (जापना),
ुा

श्री.अजय चौधरी (कशवडी), श्री.प्रिाश ोबबटिर (राधानगरी), श्री.अिनप बाबर (खानापरू ),
श्री.चां्दीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील नाघन ाींची सींख्या १६९ नरुन ती १९० नर गेल्याचे राषरीय याघ्र प्राधधकर ाचे
नुकत्याच प्रकाकशत केलेल्या कऊनालानरुन िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, ननेगाींन नागणझरा याघ्र प्रकल्पातील नेमक नाघन ाींची सींख्या क्रकती यानर नन
ननवनिागाचे कधधकारी ोण

याघ्रप्रेमी सींख्येत मतिेद ोऊे त, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, या प्रकर ी पुढे को ती कायीनाऊी केली ोऊे,

(४) कसल्यास, नाघन ाींच्या या सींख्याबाबाबाबतची सदय:जस्िती काय ोऊे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०९-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(२) ऊे खरे नाऊी.

राषरीय याघ्र सींनधीन प्राधधकर , ननी तदल्ली याींचेकडन सींप ी राज्यातील याघ्र
सींख्येबाबाबाबतचा कऊनाल प्रकसध्द करयात ोलेला ोऊे. सदर कऊनालात याघ्र प्रकल्पिनऊाय
नाघन ाींच्या सींख्येचा तपकशल दे यात ोलेला नाऊी.
(३) प्रश्न उ्भवनत नाऊी.
(४) सन २०१४-१५ मध्ये क्मेरा र् पदारे करयात ोलेल्या प्रग नेत ननेगाींन-नागणझरा याघ्र
प्रकल्पात एक

७ प्रौढ नाघन  कसल्याचे ोढळन ोले ोऊे .
___________

पवई या सांिुपातीप जैवववववधतेच्या सांवधानािरीता मानव वविास मां्ापयाने
ग्रीन ऑफीस सुरु िरयाची योजना

(६)

१२८२३ (०८-०४-२०१५).

श्री.अजय चौधरी (कशवडी), श्रीमती मिनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पनी या सींकुलातील इींडडयन इजन्स््ट्य् ्े नॉलॉही (ोयोय्ी) पनी या सींकुलातील

हैनवनवनधतेच्या सींनधीनाकरीता मानन वनकास मीं्ालयाने सन २०१३ मध्ये ्ीन ऑक्ररस सुरु
करयाची योहना ोखली ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, सदर योहनेच्या कनुषींगाने िन य
ी ात्मक कायीनाऊीसा व गत दोन नषाीत एकऊी
बाबै क झाली नाऊी याची कार े काय ोऊे त,

(३) कसल्यास, ोयोय्ीच्या ५६५ एकर हकमनीनर ननराीत सदय:जस्िती कॉि ्च्या
इमारतीींचे सींकुलन उिे ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(४)

कसल्यास,

ोयोय्ी

सींकुलातील

तऊरया

गदी

ननराीची

होपासना

शासनस्तरानरील उपाययोहनात्मक कायीनाऊीची सदय:जस्िती काय ोऊे ?

करयासा व

वन.स. १७४ (5)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०६-२०१६) : (१) पनी इींडडयन इजन्स्््यु् ऑर ्े नॉलॉही
(ोयोय्ी) सींकुल ऊे राज्य शासनाच्या नन वनिागाच्या कखत्यारीतील बाबाबाब नसन कद्
शासनाच्या कखत्यारीतील बाबाबाब ोऊे .

(२), (३) न (४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
नागपूर अांतगात भांडारा-गोंददया श्ज्हयासोबतच नागपूर ववभागातीप
अधधपररचाररिाांना िनयकमत सेवेत िायारत घेयाबाबत

(७)

१५७२९ (०९-०४-२०१५).

श्री.रामचां् अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय सावाजिनि

ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर कींतगीत िींडारा-गोंतदया जहल््यासोबाबतच नागपर वनिागातील कायीरत बाबींधपत्र्त
शेकडो कधधपररचाररका गेल्या १८ नषाीपासन कखींडीत शासक य सेनेत कायीरत ोऊे त, ऊे खरे
ोऊे काय,
(२) कसल्यास, शासनाच्या पररप्कानुसार बाबींधपत्र्त उमेदनाराींना त्याींच्या

रावनक सेनेचा

कालानधी पु ी झाल्यानींतर मऊाराषरातील इतर वनिागात िनयकमत सेनेचे ोदे श दे यात ोले,
ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) परीं तु नागपर वनिागातील सदर कधधपररचाररकाींनी १७ ते १८ नषे सेना ऊोननऊी त्याींना
शासन पररप्कानुसार िनयकमत करयात ोलेले नसल्याचे िनदशीनास ोलेले ोऊे , ऊे खरे
ोऊे का,

(४) कसल्यास, सींबाबींधधत वनिागाकडे दल
ी
कररत कसल्याने सदर पररचाररकाींचे िवनतय
ु षात
कींधारात ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(५) कसल्यास, या सदर पररचाररकाींना िनयकमत सेनेत समानन घन ेनन न त्याींना कनेक नींधचत
े नयात ोलेले लाि कमळयाबाबाबाबत शासनाकडन को ती िकमका घन ेयात ये ार ोऊे ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(२) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(३) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(४) न (५) शासन कधधसचना तदनाींक १५/४/२०१५ कन्नये सेना िनयकमत न झालेल्या बाबींधपत्र्त
कधधपररचारीकाींच्या

सेना

िनयकमत

ऊोयासा व शासन

िनजश्चत

करे ल

कशा

प्राधधकृत

सींस्िेमारीत ोयोजहत केलेली वनशेष लेखी पररषाता तीन सींधीत उत्ती ी ऊो े ोनश्यक ोऊे .

त्यानस
ु ार वनतऊत सींधीत पररषाता उत्ती ी ऊो ाऱ्या पररचाररकाींच्या सेना िनयकमत करयात
येतील.

___________

वन.स. १७४ (6)
अहमदनगर श्ज्हा रुणापयाच्या मनोरुण ववभागात रा्पाळीच्या पररचाररिेवर रुणाच्या
दोन नातेवाईिाांिडून अितप्रसांग िरयात ो्याबाबत
(८)

१८८५७ (१४-०८-२०१५).
श्री.राहुप जगताप (श्रीगोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधान),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.श्जतद् ोव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ) :

सन्माननीय सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :(१)

कऊमदनगर

जहल्ऊयात

जहल्ऊा

रु ालयाच्या

मनोरु

वनिागात

रा्पाळीच्या

पररचाररकेनर रु ाच्या दोन नातेनाीकाींकडन कितप्रसींग करयात ोल्याची घन ्ना माऊे मे,
२०१५ च्या पतऊल्या ो नडयात घन डली, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, उत प्रकर ी शासनामारीत चौकशी केली ोऊे काय,
(३) कसल्यास, चौकशीत काय ोढळन ोले न तदनुसार सींबाबींधधत दोषीींनर को ती कारनाी
केली ना करयात येत ोऊे ,

(४) कदयाप, को तीच कारनाी केली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-०५-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.
जहल्ऊा रु ालयात स्नतीं् मनोरु

वनिाग नसन कशा स्नरुपाची घन ्ना घन डल्याचे

ोढळन ोले नाऊी.
(२) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
ठाणे श्ज्हा शासिीय दहमोकफपीया या ोजाराचे सम
ु ारे ५२ रुण उपचार घेत अस्याबाबत
(९)

१९९१५ (१४-०८-२०१५).

श्री.सुभाष भोईर (ि्याण ग्रामीण), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे),

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)ा , डॉ.बापाजी
किणीिर (अांबरनाि), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय सावाजिनि ोरोय ोिण

िुटुांब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ा े जहल्ऊा शासक य रु ालयात तऊमोरेकलया या ोहाराचे सुमारे ५२० रु

उपचार

घन ेत कसल्याची मातऊती तदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोही त्या दरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे
खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, या ोहारावनषयी हनहागत
ृ ी करयास शासक य रु ालय कपयशी

रत ोऊे ,

ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, ऊे मोरेकलया या ोहारावनषयी नागररकाींमध्ये हनहागत
ृ ी करयासा व शासनाने
को ती उपाययोहना केली ोऊे ना करयात येत ोऊे ,
(४) नसल्यास, वनलींबाबनाची कार े काय ोऊे त ?

वन.स. १७४ (7)
डॉ. दीपि सावांत (२३-०५-२०१६) : (१) कींशत: खरे ोऊे .
जहल्ऊा रु ालय,

ा े येिे तऊमोक्ररलीया ोहाराचे ५४१ रु

उपचार घन ेत ोऊे त.

(२) ऊे खरे नाऊी.
(३) राषरीय ्ामी

ोरोय ककियानाींतगीत तदनाींक १४ माची, २०१३ रोही सुरु करयात

ोलेल्या तऊम््ॉलॉही कायीिमाच्या माध्यमातन

ा ,े नाकशक सातारा न कमरानती येिील

जहल्ऊा रु ालयात तऊमोक्ररलीया न ि्लेसेकमया या ोहाराींचे िनदान, उपचार न प्रितबाबींधात्मक
उपाययोहना

करयात

येतात.

या

Communication (IEC) सातऊत्य

सनी

त का ी

Information,

उपलब्ध करयात ोले

कसन

Education
समप
ु दे शका

&

मारीत

रु ाच्या नातेनाीकाींचे समुपदे शन करयात येत.े तसेच, याख्यान न मेळाने ोयोजहत करुन
हनहागत
ृ ी करयात येते.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
राज्यातीप राजीव गाांधी जीवनदायी ोरोय योजनेमध्ये समाववष्ट्ट
रुणापयाांनी रुणाांिडून पॅिेजपेक्षा जादा पैसे घेत्याबाबत
(१०)

२३२०६

(१४-०८-२०१५).

श्री.सुरेश

हाळवणिर

(इचपिरां जी) :

सन्माननीय

सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

राहीन

गाींधी

हीननदायी

ोरोय

योहनेमध्ये

समावनष

रु ालयाींनी

रु ाींकडन प्केहपेषाता हादा पैसे घन ेतल्याचे प्रकार कोल्ऊापरसऊ वनवनध त का ी िनदशीनास
ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, कशाप्रकारे हादा पैसे ोकारले गेलेल्या कोल्ऊापरातील ५३ रु ाींना परताना
कमळनन दे यात ोला ोऊे, ऊे खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, कशा हादा पैसे ोकार ाऱ्या रु ालयाींची शासनाने चौकशी केली ोऊे काय,
तसेच कशा रु ालयाींनर को ती कारनाी करयात ोली ना येत ोऊे ,
(४) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-०५-२०१६) : (१) ऊोय.
(२) ऊोय.
(३) प्राप्त तिारीच्या कनुषींगाने सींबाबींधधत रु ालयाींची चौकशी करुन रु ाींकडन कितररत

घन ेतलेले पैसे परत करयात ोले ोऊे त. तसेच ्ी.पी.ए कींपनीमारीत तिारीींच्या कनुषींगाने
सींबाबींधधत रु ालयाींना ताक द, सच
ु ना तसेच नो्ीस बाबहानयात ोलेल्या ोऊे त.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________

वन.स. १७४ (8)
कसिपसेपग्रस्त रुणाांना ोषधोपचािररता त्याांच्या िनवासी
गावापासून मोफत एस.टी.प्रवास सवपत दे याबाबत
(११)

२४७२१ (१४-०८-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय सावाजिनि

ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कसकलसेल्स्त रु ाींना ोनश्यक नैदयक य तपास ी न औषधोपचाराकररता त्याींच्या
िननासी गानापासन ्ामी

रु ालय, उपजहल्ऊा रु ालय, जहल्ऊा रु ालय, शासक य

नैदयक य मऊावनदयालय न रु ालयामध्ये प्रनास करयासा व एका मदतनीसासऊ मोरत
एस.्ी.प्रनास सनलत दे याबाबाबाबत तदनाींक १० माची, २०१५ रोहीच्या सम
ी घन ेतला
ु ारास िन य
ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, चीं्पर येिील पररनऊन मींडळाच्या वनिागीय कायाीलयाकडे याबाबाबाबतचे प् प्राप्त
झालेले नसल्याने या जहल््यातील रु ाींना या सनलतीचा लाि कदयापऊी कमळालेला नाऊी, ऊे
ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, याबाबाबाबत शासन ोता को ती कायीनाऊी कर ार ोऊे ना करीत ोऊे ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०५-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(२) न (३) कसकलसेल्स्त रु ास न त्याच्या सऊाय्यकास सरकारी रु ालयात तपास ी न
उपचारासा व मोरत

प्रनास

सनलत

दे याबाबाबाबत

तदनाींक

१०

माची,

२०१०

च्या

शासन

िन य
ी ान्नये लाग करयात ोलेल्या योहनेकरीता तदनाींक ११ हानेनारी, २०१६ च्या शासन
िन य
ी ान्नये िनधीचे वनतर

करयात ोले कसन सदर िनधी मऊाराषर राज्य मागी पररनऊन

मींडळास ऊस्ताींतरीत करयाची कायीनाऊी सुरु ोऊे.

___________

अहमदनगर श्ज्हा रुणापयाच्या ोवारात चारचािी
वाहनाांच्या स्टॉपपा परवानगी दद्याबाबत
(१२)

३०१५५ (२१-०१-२०१६).

श्रीमती िनमापा गाववत (इगतपूरी), श्री.ोकसफ शेख (मापेगाांव

मध्य), श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी), श्री.अस्पम शेख (मापाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

सावाजिनि ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कऊमदनगर येिील जहल्ऊा रु ालयाच्या ोनारात चारचाक
िनयमबाबा्य

स््ॉल

लानयात

परनानगी

तदल्याबाबद्दल

नाऊनाींच्या प्रदशीनाचा

रु ालयाच्या

प्रशासन

कधधकाऱ्याला जहल्ऊा शल्यधचक्रकत्सक याींनी कार े दाखना नो्ीस तदली कसल्याचे माऊे
ऑगस््, २०१५ दरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, यासींदिाीत शासनाने चौकशी करुन सींबाबींधधत प्रशासन कधधकाऱ्याींनर को ती
कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ,
(३) कदयाप को तीच कायीनाऊी केली नसल्यास, ऊो ाऱ्या वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?

वन.स. १७४ (9)
डॉ. दीपि सावांत (२३-०५-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(२) सींबाबींधधत प्रशासन कधधकाऱ्याींची चौकशी करयाबाबाबाबत सींचालक, ोरोय सेना, मुींबाबी याींना
कळवनयात ोले ोऊे .

(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
राज्यातीप श्ज्हा हॉस्पीटपमध्ये मातामत्ृ यू व बापमत्ृ यू
रोखयासाठी उभारपे्या ववभागाांबाबत

(१३)

३०६८२ (२१-०१-२०१६).

श्री.िुणाप पाटीप (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.ोकसफ शेख (मापेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अ्िपिुवा) :

सन्माननीय सावाजिनि

ोरोय ोिण िुटुांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जहल्ऊा ऊॉस्पी्लमध्ये मातामत्ृ य न बाबालमत्ृ य रोखयासा व उिारलेल्या ३५
वनिागाींमळ
ु े ो

ऊहार बाबालकाींना हीनदान कमळाले कसन त्यात ो खी १२ वनिाग नयाने

तयार करयात ये ार कसल्याचे माऊे ऑगस््, २०१५ दरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे
ोऊे काय,
(२) सदरऊ बाबारा वनिाग कायीरत करयाबाबाबाबत शासनाने को ती कायीनाऊी केली ोऊे ना
करयात येत ोऊे ,
(३) कदयाप कायीनाऊी केली नसल्यास, ऊो ाऱ्या वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०५-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे कींशत: खरे ोऊे राज्यामध्ये गींिीर ोहारी
ननहात बाबालकाींनर उपचार करयासा व २३ जहल्ऊा रु ालयात एक
उपजहल्ऊा रु ालयात एक

रु ालयात न ४

३६ वनशेष ननहात काळही कषाताची स्िापना करयात ोलेली

ोऊे . या कषातामध्ये सेजप्सस, न्युमोिनया, कमी नहनाच्या न कपुऱ्या तदनसाींच्या बाबालकाींनर

तसेच श्नासानरोधाने न गींिीर हींतसींसगाीने ्स्त न इतर ोहार कसलेल्या ननहात कशशुींनर

उपचार करुन काळही घन ेतली हाते. १ एवप्रल ते ३१ हुल,ै २०१५ या कालानधीत ननहात
काळही कषातात एक

१७०४३ बाबालकाींना दाखल करयात येनन त्याींच्यानर उपचार करयात

ोले. सदर ३६ वनशेष ननहात काळही कषातापैक १२ कषाताींचे वनस्तारीकर

करयात ये ार

ोऊे .
(२) १२ सींस्िामधील कषाताचे वनस्तारीकर

करयासा व िनकषाप्रमा े इमारत बाबाींधकाम,

ोनश्यक यीं् सामु्ी, नैदयक य उपकर ाची खरे दी न मनुषयबाबळ उपलब्ध करुन दे याची
कायीनाऊी सरु
ु ोऊे .

(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
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सोपापूर श्ज्हयातीप त्बप १०२२ अांगणवाडयाांना िनधी कमळूनही
स्वत:च्या इमारती नस्याबाबत

(१४)

३०९५५ (१२-०१-२०१६).

श्री.भारत भापिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापर जहल्ऊयातील तब्बाबल १०२२ कींग नाडयाींना िनधी कमळनऊी स्नत:च्या इमारती
नसल्याचे माऊे सप््द बाबर, २०१५ मध्ये ना त्या दरम्यान िनदशीनास ोले, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, उपरोत प्रकर ी शासनाने काय कायीनाऊी केली ोऊे ना कर ार ोऊे ,
(३) कदयाप, को तीच कायीनाऊी करयात ोली नसल्यास त्याची सनीसाधार

कार े काय

ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) कींशत: खरे ोऊे .

सोलापर जहल््यतील कींग नाडी कद् इमारती बाबाबाबतची जस्िती खालीलप्रमा े ोऊे .
मींहर कींग नाडी कद् स्नत:ची इमारत कसलेल्या स्नत:ची इमारत नसलेल्या
कींग नाडी कद्ाींची सींख्या

कींग नाडी कद्ाची सींख्या

२२५४

१०१५

३२६९

(२) स्नत:ची इमारत नसलेल्या १०१५ कींग नाडी कद्ाींना स्नत:ची इमारत बाबाींधकामासा व
खालीलप्रमा े िनधी उपलब्ध करुन दे यात ोला ोऊे .
क.ि.

नषी

योहनेचे नान

मींहर करयात
ोलेला िनधी

१

२०१४-१५

जहल्ऊा िनयोहन सकमती

१४.५० को्ी

२

२०१५-१६

जहल्ऊा िनयोहन सकमती

१५.०० को्ी

सदर िनधीमधन स्नत:च्या इमारती नसलेल्या ६१७ कींग नाडी कद्ाच्या इमारती
बाबाींधकामाींना प्रशासक य मान्यता तदलेली ोऊे . उनीरीत ३९८ कींग नाडी कद्ाच्या इमारतीसा व
पुढील ोधिीक नषाीत िनधी उपलब्ध करुन घन ेयाची कायीनाऊी करयात येत ोऊे.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
बाप वविास प्रि्प अधधिारी िुपाा या िायाापयापा पूवीप्रमाणेच
एप वॉडा (िुपाा / पश्श्चम) िायाापयातीप जागा कमळणेबाबत

(१५)

३१४४४ (१२-०१-२०१६).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु ्ती नगर) :

सन्माननीय मदहपा

व बाप ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाबाल वनकास प्रकल्प कधधकारी, कुलाी या कायाीलयाला पनीप्रमा ेच एल नॉडी (कुलाी/पजश्चम)

कायाीलयातील हागा कमळ ेबाबाबाबत या वनषयानरील तदनाींक १६ मे, २०१५ रोहीचे िननेदन
क श
ु तीनगर, मींबाब
ु ी येिील लोकप्रितिनधीींनी मा.मतऊला न बाबाल कल्या
ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

मीं्ी याींना तदले
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(२) कसल्यास, सदर िननेदनाच्या सींदिाीत को ती कायीनाऊी करयात ोली ोऊे ना करयात
येत ोऊे ,
(३) कदयापपयंत कायीनाऊी केली नसल्यास वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ोण

याप्रकर ी

कायीनाऊी केऊा करयात ये ार ोऊे ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०९-०६-२०१६) : (१) ऊोय.

(२) बाबाल वनकास प्रकल्प कधधकारी, कुलाी कायाीलयाच्या तद.१६.०५.२०१३, तद.२२.११.२०१३ न

तद.११.०६.२०१४ रोहीच्या प्ान्नये हागा उपलब्ध करुन दे याबाबाबाबत उप ोयुत, बाबऊ
ृ न्मुींबाबी
मऊानगरपाकलका, एल नॉडी, कुलाी (प), मुींबाबी याींना कळवनयात ोले ोऊे . तसेच िे्ी न
चचाीदारे लनकरात लनकर एल नॉडी मधील हागा उपलब्ध करुन दे याबाबाबाबत वननींती केली

ऊोती, त्यानर सदयःजस्ितीत एल वनिाग कायाीलयाच्या इमारतीत हागा उपलब्ध कर े शय
ऊोत नाऊी, कसे सऊा.ोयुत, बाबऊ
ृ न्मुींबाबी

मऊानगरपाकलका, एल वनिाग, कुलाी याींनी तदनाींक

१५.०६.२०१५ च्या प्ान्नये प्रकल्प कायाीलयास कळवनले ोऊे . मा.सदस्याींच्या िननेदनाच्या
कनुषींगाने या वनिागाच्या तद.२५.०८.२०१५ रोहीच्या प्ान्नये प्रधान सधचन, नगर वनकास

वनिाग याींना हागा उपलब्ध करुन दे े बाबाबाबत सींबाबींधधताींना सचना दे े बाबाबाबत कळवनयात ोले
ोऊे .

सदर

नस्तुजस्िती

श्री.तक
ु ाराम

काते,

वनधानसिा

सदस्य

याींना

या

वनिागाच्या

तद.२३/११/२०१५ रोहीच्या प्ान्नये कळवनयात ोली ोऊे .
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
१३ व्या ववत्त ोयोगाांतगात अपूणाावस्िेत असपे्या अांगणवाडी इमारत
(१६)

३२४५६ (१२-०१-२०१६).

श्री.बसवराज पाटीप (ोसा) :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) १३ या वनत्त ोयोगाींतगीत कींग नाडी इमारत बाबाींधकामासा व सन २०१२-१३ या ोधिीक
नषाीत तदनाींक ३० माची, २०१३ रोही जहल्ऊा पररषद, लातर याींना २७५.०० लषात िनधी प्राप्त
झाला ऊोता, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) सदरऊ प्राप्त झालेल्या िनधीतन जहल्ऊयात ६१ कींग नाडी इमारत बाबाींधकामाींना प्रशासक य
मान्यता दे यात ोल्या ऊोत्या न त्यापैक ३३ कींग नाडी इमारतीींचे कामे प ी झाली कसन
१४ कामे प्रगतीपिानर ोऊे न १४ कामे हागेकिानी रद्द करयात ोली ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे
काय,
(३) सन २०१३-२०१४ न २०१४-२०१५ मध्ये कखधचीत िनधी ७४.०३ लषात कशल्लक ऊोता कखधचीत
रकमेस तदनाींक ३१ माची, २०१५ कखेरपयंत खची करयास परनानगी कमळे ल या धतीनर
२०१४-२०१५ मध्ये ४१.५६ लषात खची करयात ोले न उपरोत १४ प्रगतीपिानरील कामाींना
३२.४७ लषात एनढा खची कपेक्षषातत कसल्याने सदरऊ खचाीस परनानगी दयानी कशा माग ीचा
एक प्रस्तान मुख्य कायीकारी कधधकारी, जहल्ऊा पररषद, लातर याींनी सधचन मतऊला न बाबाल
वनकास वनिाग, ननीन प्रशासक य िनन याींचेकडे तदनाींक २३ हन, २०१५ रोही सादर केला
ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
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(४) कसल्यास, सदरऊ प्रस्तानाबाबाबाबत शासनाने को ता िन य
ी घन ेतला ोऊे ,
(५) कदयापी िन य
ी घन ेतला नसल्यास त्याची सनीसाधार

कार े काय ोऊे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) ऊोय.
(२) ऊोय.

(३) ऊोय.
(४) सदर प्रस्तानानस
ी ि.एबाबावन-२०१५/प्र.ि.३३७/का.६, तदनाींक ११ हानेनारी,
ु ार शासन िन य

२०१६ कन्नये कींग नाडी इमारत बाबाींधकामासा व सन २०१०-११ तेसन २०१२-१३ (जहल्ऊा नावषीक
योहना ोण

१३ ना वनत्त ोयोग) मध्ये प्राप्त झालेल्या िनधीपैक कखधचीत िनधी सन

२०१५-१६ मध्ये खची करयास काऊी क्ीींसऊ मान्यता तदलेली ोऊे .
(५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
तुपेवाडी (ता.बदनापूर, श्ज.जापना) येिीप साठवण तपावाच्या िामाबाबत
(१७)

३३५८२ (२९-०१-२०१६).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जापना) :

सन्माननीय जपसांधारण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेल्या तीन नषाीपासन तप
ु ेनाडी (ता.बाबदनापर, जह.हालना) येिील बाबींद कसलेले सा न

तलानाचे काम सुरु करयात येनन दोषी कधधकारी न कीं्ा्दाराींनर कारनाी करयात यानी, या
माग ीसा व माऊे हुल,ै २०१५ च्या सुमारास रस्ता रोको ोींदोलन केले, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, यानेळी ोींदोलनकत्याीना लेखी ोश्नासन दे यात ोले ऊोते , ऊे ऊी खरे ोऊे
काय,
(३) कसल्यास, ोतापयंत त्या लेखी ोश्नासनाची पतीता कदयापऊी करयात ोली नाऊी, ऊे
ऊी खरे ोऊे काय,
(४) कसल्यास, याप्रकर ी शासनाने ोता को ती कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (२०-०५-२०१६) : (१) ऊोय.
(२) ऊोय.

उप वनिागीय कधधकारी, लघन ु कसींचन (हलसींधार ) सनेषात , उपवनिाग, हालना याींनी

तुपेनाडी सा न

तलानाचे कींदाहप्कास सुधाररत प्रशासक य मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर काम

सुरु करयाबाबाबाबत लेखी ोश्नासन तदले ऊोते.
(३)

न

(४)

सध
ु ारीत

प्रशासक य

मान्यता

कमळ ेबाबाबाबतच्या

प्रस्तानातील

््
ु ाींची

पत
ी ा
ु त

करयाबाबाबाबत कधीषातक ककियींता, लघन ु कसींचन (हलसींधार ) मींडळ, औरीं गाबाबाद याींना वनिागाचे
तदनाींक ५/३/२०१६ चे प्ान्नये कळवनले कसन ्ु्ी पुतत
ी ेची कायीनाऊी मींडळस्तरानर सुरु ोऊे .
___________

वन.स. १७४ (13)
मुखेड (ता.श्ज.नाांदेड) शहराची पोिसांख्या २८ हजाराच्या ोसपास असूनही
या शहरात िेवळ दोनच अांगणवाडया अस्याबाबत

(१८)

३३९९२ (१२-०१-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अकमता चव्हाण

(भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), प्रा.ववरद ् जगताप (धामणगाव रे ्वे) :

सन्माननीय

मदहपा व बाप ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुखेड (ता.जह.नाींदेड) येिील मुखेड शऊराची लोकसींख्या २८ ऊहाराच्या ोसपास कसनऊी

या शऊरात केनळ दोनच कींग नाडया कसल्याचे माऊे ऑ्ोबाबर, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान
िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, शन्य ते तीन नषे नयोग्ातील बाबालकाींचे कुपोष

कमी करयासा व एक ऊहार

लोकसींख्या कसलेल्या नस्ती एक कींग नाडी कद् उिारयाचे राज्य शासनाचे ोदे श कसन या
सींदिाीत सन २०१३ मध्ये १ ते ३ न ३ ते ६ नयोग्ातील बाबालकाींचा सऊे ऊी करयात ोला
त्यानुसार १७ पैक १४ नाडाीत कींग नाडी स्िापन कर े गरहेचे ऊोते परीं त तसे करयात ोले
नसल्याने या नयोग्ातील बाबालकाींची गैरसोय ऊोत ोऊे ऊे पाऊता शासन त्नरीत ोनश्यक
कायीनाऊी कर ार ना करीत ोऊे काय,
(३) नसल्यास, यामागील वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०९-०६-२०१६) : (१) ऊोय.

(२) एकाजत्मक बाबाल वनकास सेना योहना ऊी कद् पुरस्कृत योहना कसन या योहनेकींतगीत
कींग नाडी कद् कायाीजन्नत करुन योहनेचा लाि गरोदर माता, स्तनदा माता, ० ते ६

नयोग्ातील बाबालकाींना तदला हातो. मुखेड शऊराला सध्या दोन कींग नाडी कद् मींहर ोऊे त.
तिावप, कितररत १६ कींग नाडी कद् मींहर कर ेबाबाबाबतचा प्रस्तान कद्शासनास सादर

करयाची कायीनाऊी चाल ोऊे . कद् शासनाने नाढीन कींग नाडी कद्ाींना मींहरी तदल्यानींतर
मुखेड शऊरात कितररत कींग नाड्या सुरु करयाची कायीनाऊी करयात येील.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
ोधुिनिीिरण ोिण वविास िरयाच्या नावाखापी खासगी िांपयाांशी िरार िरून
अांगणवाडयाांचे खासगीिरण िरयाचा प्रस्ताव

(१९)

३४६१३ (१२-०१-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ोधिु नक कर

ोण

कींग नाडयाींचे खाहगीकर

वनकास करयाच्या नानाखाली खासगी कींपन्याींशी करार क न

करयाचा प्रस्तान शासनाच्या वनचाराधीन ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, उत प्रस्तानास तीव्र वनरोध करयासा व न कींग नाडयाचे खाहगीकर
िाींबाबना, कद्ाकडन कमळ ारे मानधन न िानबाबीह तात्काळ दया, या माग ीसा व कसींधुदग
ु ी
जहल्ऊयातील कींग नाडी कमीचाऱ्याींनी जहल्ऊाधधकारी न जहल्ऊा पररषद मुख्य कायीकारी

वन.स. १७४ (14)
कधधकारी याींच्या कायाीलयानर नक
ु ताच माऊे ३० सप््द बाबर, २०१५ मध्ये ना त्यादरम्यान मोचाी
काढला ोऊे, ऊे खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, उत प्रस्तानाबाबाबाबत शासन रेरवनचार कर ार ोऊे काय,
(४) नसल्यास, त्याची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.

(२) कींग नाडी कमीचारी सिा (मऊाराषर) या सींघन ्नेने तदनाींक २९/९/२०१५ रोही जहल्ऊाधधकारी
कायाीलय, कसींधद
ु ग
ु ी जहल्ऊा येिे मोचाी काढला ऊोता, ऊे खरे ोऊे.
(३) न (४) कींग नाड्याींचे खाहगीकर

करयाची बाबाबाब शासनाच्या वनचाराधीन नाऊी.

सदय:जस्ितीत राज्यातील कींग नाडी सेवनका, कमनी कींग नाडी सेवनका न मदतनीस याींना माऊे
ऑ्ोंबाबर, २०१५ पयंतचे मानधन कदा करयात ोले ोऊे . कींग नाडी सेवनका, कमनी
कींग नाडी सेवनका, मदतनीस याींना सन २०१४-१५ न २०१५-१६ या नषाीची रु. १०००/-प्रमा े
िानबाबीह िे् दे याबाबाबाबतचा शासन िन य
ी
तदनाींक २२ सप््द बाबर, २०१५ कन्नये िनगीकमत
करयात ोला ोऊे. त्यानुसार िानबाबीह िे् कदा करयात ोली ोऊे . सन २०१४-१५ या
नषाीतील तदनाींक

०१ एवप्रल, २०१४ ते तदनाींक ३१ माची, २०१५ पयंतचे नाढीन

मानधन कदा

करयासा व तऊनाळी कधधनेशन २०१५ मध्ये पुरन ी माग ी मींहर करयात ोली ोऊे .
___________
कसांधद
ु ग
ु ाात वक्ष
ृ तोड बांदी पागू झा्यानांतरही उपवनसांरक्षि ोिण तहकसपदार पातळीवरून
ददपे्या परवानगीने पाखो वक्ष
ृ ाांची तोड झा्याबाबत

(२०)

३४६२२ (१३-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) कसींधद
ु ग
ु ाीत नषात
ृ तोड बाबींदी लाग झाल्यानींतरच्या काळात उपननसींरषातक ोण
पातळीन न

तदलेल्या परनानगीने

लाखो नषात
ृ ाींची

तोड झाल्याचे

मागवनलेल्या मातऊतीतन िनदशीनास ो ले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

तऊकसलदार

मातऊतीच्या कधधकारात

(२) कसल्यास, उत प्रकर ी स्िािनक लोकप्रितिनधधींनी माऊे डडसदबाबर, २०१४ च्या कधधनेशनात
उपजस्ित केलेल्या कताींराक्रकत प्रश्नाला उत्तर दे ताींना कसींधुदग
ु ाीत नषात
ृ तोड झाल्याचे मान्य
करयात ोले ऊोते, ऊे ऊी खरे ोऊे काय.

(३) कसल्यास, नषात
ृ तोड झाल्याचे ोढळन ोले कसताींनाऊी कदयापी दोषीनर कारनाी झालेली
नसल्याचे िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(४) कसल्यास, िनयमाींचे उल्लघन ींन क न परनानगी दे ाऱ्या दोषी यतीींनर शासन स्तरानर
काय

कायीनाऊी

करयात

ोली

तसेच

नषात
ृ तोडीस

परनानगी

िनलींबाबनाबाबाबाबत काय कायीनाऊी करयात ोली ोऊे ना येत ोऊे ,
(५) नसल्यास, त्याची कार े काय ोऊे त ?

दे ाऱ्या

कधधकाऱ्याींच्या

वन.स. १७४ (15)

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) न (२) ऊे खरे नाऊी.

कसींधद
ु ग
ु ी जहल््यात मा.उच्च न्यायालयाने रत २५ गानाींमध्ये नषात
ृ तोड बाबींदीचे ोदे श

तदले ोऊे त. त्यानींतर त्या गानाींमध्ये उपननसरीं षातक याींचे पातळीनर नषात
ृ तोड परनानगी तदलेली
नाऊी. परीं तु सानींतनाडी न दोडामागी तालुयातील खाहगी न मालक षाते्ामध्ये वननापरनाना
कनैध नषात
ृ तोड झाल्याबाबाबाबत िनदशीनास ोल्याचे साींगयात ोले ऊोते.
(३) ऊे खरे नाऊी.

खाहगी षाते्ात वनना परनाना नषात
ृ तोड केल्याप्रकर ी ननवनिागाचे नषात
ृ कधधकारी याींनी

मऊाराषर नषात
ृ तोड कधधिनयम-१९६४ चे कलम ३ न ४ कन्नये कायीनाऊी करुन कनैध माल हप्त
करुन दीं ड नसल केलेले ोऊे .

(४) ननवनिागाने कधधका-याींनी को तेऊी िनयमाींचे उल्लघन ींन केलेले नाऊी. रत वननापरनाना
नषात
ु ा
ृ तोड काऊी प्रकर ात कल्पशः माल सरकारहमा केलेला ोऊे न हास्तीचा माल खल
केल्याबाबाबाबत तद.४.२.२०१५ कन्नये श्री.स.प.कदम, श्री.क.बाब.हेरे, श्री.बाबा.श्री.कशींदे न श्री.सीं.िा.पा्ील,
ननषाते्ात याींना कार े दाखना नो्ीस बाबहावनयात ोलेली ोऊे .
(५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
िो्हापरू श्ज्हयातीप दाजीपरु अभय अभयारयाच्या पररसराच्या वविासासाठी
पयाटि वविास ोराखडा वन ववभागािडे सादर िे्याबाबत

(२१)

३५३६० (१३-०१-२०१६).

श्री.प्रिाश ोबबटिर (राधानगरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्ऊापर
पररसराच्या

जहल््यातील

गना

रे ड्यासा व

प्रकसद्ध

कस ारे

सन्माननीय वने मां्ी
दाहीपुर

कियारयाच्या

वनकासासा व ३० को्ी रुपयाींचा पयी्क वनकास ोराखडा नन वनिागाकडे सादर

केला ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, दाहीपुर कियारयाचा पयी्न वनकास ोराखड्यासा व तात्काळ िनधीची
उपलब्धता क न या पररसरातील पयी्न वनकासाला चालना दे याबाबाबाबत शासनाने को ता
िन य
ी घन ेतला ना घन ेयात येत ोऊे ,
(३) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०५-०३-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
सन

२०१५-१६

ते

सन

२०१९-२०

या

५

नषाीच्या

कालानधीसा व

राधानगरी

कियारयाकररता पयी्न वनकास कामातींगत
ी रु.३०.०० को्ीचा ोराखडा करयात ोला ोऊे.
(२) राधानगरी कियारयाकररता तयार करयात ोलेल्या ोराखड्यात सन २०१५-१६ सा व
रु. ११२५.०० लषातची तरतद करयात ोली कसन त्यापैक राज्य योहनाींतगीत २४०६ २२९५ या
लेखाकशषाीतींगत
ी रु. ३४.७० लषात िनधी उपलब्ध करुन दे यात ोला ोऊे .
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
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िाटोप (श्ज.नागपूर) तापु्यातीप अनेि अांगणवाडया भाडयाच्या इमारतीत अस्याबाबत
(२२)

३६२४७ (१२-०१-२०१६).

डॉ.कमकपांद माने (नागपूर उत्तर) :

बाप ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

का्ोल

(जह.नागपर)

ताल
ु यातील

ये ाऱ्या

गानखेडयामध्ये

सन्माननीय मदहपा व
िर ाऱ्या

कींग नाड्या

िाडयाच्या इमारतीत कसल्याचे िनदशीनास येत ोऊे, ऊे खरे ोऊे काय
(२) सदर कींग नाडयामध्ये शौचालय, वपयासा व शुध्द पा ी, खेळयासा व क्रिडाींग , ोतद.
मुलिुत सुवनधा उपलब्ध नाऊी, ऊे खरे ोऊे काय
(३)

कसल्यास,

ताल
ु यातील

बाबालवनकास

बाबालवनकास प्रकल्प कधधकारी, नररष

प्रकल्प

कधधकारी

कारिार

साींिाळयाकरीता

कलपीक, कींग नाडी सेवनका, मदतनीस एक

७ पदे

ररत ोऊे ऊे खरे ोऊे काय,
(४) कसल्यास, या सींबाबींधाने प्रशानाने सदर तालुयातील बाबालवनकास प्रकल्प कधधकारी
कायाीलयात पदे िरयास मींहुरी तदली ोऊे कास,
(५) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) एकाजत्मक बाबाल वनकास सेना योहना प्रकल्प का्ोल
कींतगीत १६ कींग नाडी कद् िाड्याच्या इमारतीत िरत ोऊे त. सदर कींग नाडी इमारतीचे

बाबाींधकाम वनवनध योहनेतन सन २०११-१२ ते २०१३-१४ मध्ये मींहर झालेले ऊोते. परीं तु काऊी
कींग नाडी इमारतीस हागा उपलब्ध न झाल्याने तिा बाबाींधकामाची तरतद कपुरी कसल्याने न

काऊी त का ी िनवनदे स प्रितसाद न कमळाल्याने सदर त का ी कींग नाडीचे बाबाींधकाम ऊोन
शकले नाऊी.
(२) सदर कींग नाड्याींमध्ये शौचालय, खेळयासा व क्रिडाींग
वपयाचे पायाची सोय उपलब्ध ोऊे .

उपलब्ध नाऊी. मा् शुध्द

(३) ऊोय. खालीलप्रमा े पदे ररत ोऊे त.
बाबाल वनकास प्रकल्प कधधकारी - १ पद
कमनी कींग नाडी सेवनका - २ पदे
कींग नाडी मदतनीस - ४ पदे
(४) प्रकल्पस्तरानरुन कमनी कींग नाडी सेवनका न मदतनीस याींची ररत पदे िरयाबाबाबाबत
कायीनाऊी सुरु ोऊे. तसेच बाबाल वनकास प्रकल्प कधधका-याचे पद िरयाची कायीनाऊी
शासनस्तरानर सुरु ोऊे .

(५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
मौजे ोसोपा (ता.ररसोड, श्ज.वाकशम) येिीप साठवण
तपावाचे िाम अपूणाावस्िेत अस्याबाबत
(२३)

३८१३२ (१२-०१-२०१६).

श्री.अकमत झनि (ररसोड), श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी) :

सन्माननीय जपसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौहे ोसोला (ता. ररसोड, जह. नाकशम) येिील कनेक नषाीपासन रखडलेल्या सा न
तलानाचे काम कप ाीनस्िेत कसल्याने येिील दषु काळाने िनमाी
लषातात घन ेता सा न

झालेली तीव्र पा ी्ीं चाी

तलानाचे काम त्नरीत सुरु कर ेबाबाबाबत मा. हलसींपदा मीं्ी याींना येिील

गानकऱ्याींनी िननेदन तदले कसल्याचे माऊे सप््द बाबर, २०१५ रोही ना त्यासम
ु ारास िनदशीनास
ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, उपरोत सा न

तलानाचे काम त्नरीत सुरु करयाबाबाबाबत शासनाने को ती

कायीनाऊी केली ोऊे ना करयात येत ोऊे ,

(३) कदयाप, को तीच कायीनाऊी केली नसल्यास वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२०-०५-२०१६) : (१) ऊोय,
मौहे ोसोला सा न

तलान ता.ररसोड, जह.नाकशम या तलानाींचे काम कनेक नषाीपासन

सुरु ऊोन शकले नाऊी कार

सदर योहनेचे िसींपादन सींयुत मोह ीस सींबाबींधधत कास्तकारानी

ितव्र वनरोध केला ोऊे . हलसींधार

मीं्ी याींना तदनाींक २७/३/२०१५ रोही गानकऱ्याींनी िननेदन

तदले ोऊे .
(२)

सींबाबींधधत

कास्तकाराींची

कास्तकाराींची
मानकसकता

समहुत

घन ालयाचे

नकारात्मक

कसल्याने

प्रयत्न

करयात

ोले

सदर

मोह ीचे

प्रस्तान

पींरतु

लघन ु

सींबाबींधधत
कसींचन

(हलसींधार ) वनिाग, नाकशम याींचेकडन जहल्ऊाधधकारी याींना सादर करयात ोले कसन
जहल्ऊाधधकारी याींनी तदनाींक १९/१/२०१६ रोही उपवनिागीय कधधकारी याींना सदर प्रकर
पा वनले कसन मोह ी प्रकर ाचे काम प्रगितपिानर ोऊे .
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
राज्यातीप बापगह
ृ ाांना दे यात येणा-या दजाांबाबत
(२४)

४००१८ (३०-०४-२०१६).

अॅड.पराग अळवणी (ववपेपापे), अॅड.ोकशष शेपार (वाां्े

पश्श्चम), श्री.नरद ् पवार (ि्याण पश्श्चम) :

सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सुमारे एक ऊहार बाबालगऊ
ृ े कसन त्यापैक िनम्या (सुमारे पाचशे) बाबालगऊ
ृ ाींमध्ये

शासनाकडन कनुदान कमळनऊी परु े शा सोीसुवनधा नसल्याचे बाबालगऊ
ृ ाींच्या तपास ीतन िनषपन्न
झाले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, कप-ु या सवु नधा दे ा-या बाबालगऊ
ृ ाींची रनानगी बाब ोण

क नगाीमध्ये झाली

कसन त्याींना शासनाकडन कनद
ु ान नाकारयाची कारनाी केली हा ार कसल्याची बाबाबाब
नुकतीच िनदशीनास ोली ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, त्यानुसार ोतापयंत क्रकती बाबालगऊ
ृ ाींना क दहाी कमळालेला ोऊे ?

वन.स. १७४ (18)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०६-२०१६) : (१) कींशतः खरे ोऊे .

शासन िन य
ी ि.बाबालग-ृ २०१५/प्र.ि.५०/का-८, मुींबाबी तदनाींक १३ हुल,ै २०१५ कन्नये

राज्यात स्नयींसेनी सींस्िाींमारीत कायीरत बाबालगऊ
ृ ाींची ्यस्ि यीं् ेमारीत (मऊसल वनिाग)

तपास ी करयात येनन बाबालगऊृ ाींच्या दहाीबाबाबाबत नगीनारी िनजश्चत करयात ोलेली ोऊे .
त्यानुषींगाने राज्यातील तपास ी करयात ोलेल्या ९६३ बाबालगऊ
ृ ाींपैक ‘क’ श्रे ी मध्ये ४६६,
‘बाब’ श्रे ीमध्ये २७३ तर २१४ बाबालगऊ
ृ े क ोण

क पेषाता कमी दहाीमध्ये ोढळन ोलेली

ोऊे त.

(२) सदर तपास ीवनरोधात मा.न्यायालयात याधचका दाखल कसन, शासनाने क न क
यितररत नगीनारीतील सनी बाबालगऊ
ृ ाींची मान्यता रद्द करयाबाबाबाबत, बाब श्रे ीमध्ये ोलेल्या
बाबालगऊ
ृ ाना त्याींचे कनुदान िाींबाबनन त्याींना क श्रे ीमध्ये येयासा व सुधार ा करयाच्या
कनुशींगाने ६ मतऊन्याचा कनधी दे यात याना, क श्रे ीमध्ये कस ा-या बाबालगऊ
ृ ाींना प ी कनुदान

दे यात याने, कसे मा.न्यायालयास प्रस्तावनत केले ोऊे. मा्, याबाबाबाबत मा.न्यायालयाच्या
पुढील ोदे शानस
ी कपेक्षषातत ोऊे .
ु ार िन य
(३) सदर तपास ी कींती ोतापयंत एक

४७६ बाबालगऊ
ृ ाींना क दहाी प्राप्त झालेला ोऊे .

___________

मांब
ु ई, पण
ु े ोिण नागपरू या तीन महानगरात सरिारी व िनमसरिारी तसेच खाजगी क्षे्ात
नोिरी िरणाऱ्या मदहपाांसाठी सवा सोयी सुववधाांसह मोफत वसतीगह
ृ सुरु िरयाबाबत

(२५)

४०६२७ (३०-०४-२०१६).

श्री.मांगपप्रभात पोढा (मपबार दहप), प्रा.वषाा गायिवाड

(धारावी), श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्पम शेख (मापाड

पश्श्चम), श्रीमती िनमापा गाववत (इगतपूरी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाां्े पूव)ा , श्री.अकमत साटम
(अांधेरी पश्श्चम), श्री.अिनप िदम (िनफाड), श्री.श्जतद् ोव्हाड (मरा 
ांु ा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागप), श्री.सुरेश पाड (िजात), श्री.मिरां द जाधव-पाटीप (वाई),
श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरे गाव), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा), श्री.अजय चौधरी (कशवडी) :
सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींबाब
ु ी, पु े ोण

नागपर या तीन मऊानगरात सरकारी न िनमसरकारी तसेच खाहगी

षाते्ात नोकरी कर ाऱ्या मतऊलाींसा व सनी सोयी सुवनधाींसऊ मोरत नसतीगऊ
ृ सुरु करयाचा
िन य
ी शासनाने घन ेतला ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, सदर नसतीगऊ
ृ ात मतऊलाींसा व को को त्या सुवनधा उपलब्ध करुन दे यात
ये ार ोऊे त न ऊी नसतीगऊ
ृ े मऊानगरात को त्या िागात बाबाींधयात ये ार ोऊे त,

(३) कसल्यास, सदर नसतीगऊ
ृ े बाबाींधयासा व क्रकती कालानधीचे िनयोहन करयात ोले ोऊे
ना त्यानुषींगाने कींमलबाबहान ीची सदयःजस्िती काय ोऊे ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१०-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी. तिावप, कद् शासन पुरस्कृत नोकरी
कर ाऱ्या मतऊलाींच्या नसितगऊ
ृ योहनेकींतगीत राज्यात स्नयींसेनी सींस्िामारीत नोकरी कर ाऱ्या

मतऊलाींची नसितगऊ
ृ े कद् शासनाच्या िनकषानुसार कायीरत ोऊे त. यामध्ये मुींबाबी शऊर न मुींबाबी
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न उपनगर या दोन्ऊी जहल््यामध्ये एक

१४ नसितगऊ
ृ ाींना कद् शासनाने मान्यता तदलेली

ोऊे . त्यापैक १० नसितगऊ
ृ े कायीरत कसन या नसितगऊ
ृ ाींची १४५८ प्रनेकशत मींहर सींख्या ोऊे.

तसेच पु े जहल््यात ९ न नागपर जहल््यामध्ये १० इतया नसितगऊ
ृ ाींना कद् शासनाने
मान्यता तदलेली कसन त्याींची मींहर सींख्या कनुिमे ७७४ न ९६२ इतक ोऊे .
(२) न (३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
सहया्ी व्याघ्र प्रि्पाच्या िोअर झोनमधीप गावाांचे स्िपाांतराची
प्रकक्रया पूणा िरयाचा िनणाय
(२६) ४०७१८ (०७-०५-२०१६).

श्री.िापीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.बसवराज पाटीप (ोसा),

श्री.िनतेश राणे (िणिवपी) : सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सऊया्ी याघ्र प्रकल्पाच्या कोकर झोनमधील कुसापर रनदी, ोडोशी, माडोशी ताींबाबी,
णखरणखींडी ोण

नासो्ा या ७ गानाींचे पन
ु नीसन किनींडी (जह. ा )े हनळील एकासाल ोण

सागान या गानाींच्या हनळ ऊोत कसन स्िलाींतराींची प्रक्रिया सु

झाली कसन माऊे माची २०१६

कखेर प ी करयाचा नन खात्याींने िन य
ी घन ेतला ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२)

पुननीसनासा वच्या हकमनीनर ‘ननीन शती’ ऊा कशका कसलेली हकमन परनानगी कशनाय

वनकता येत नाऊी तसेच सऊया्ीतील सदरऊ ७ गानाच्या पन
ु नीसनाची प्रक्रिया सु

ऊोननऊी ऊा

कशका पुननीसनातील हमीनीनर कदयाप पडलेला नाऊी, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) सऊया्ीमधील वनस्तापीताींची प्रक्रिया ताींत्र्क कडच ीत सापडली कसन पुननीसनाच्या
हकमनीनर त्रबाबल्डराींचा डोळा कसल्याने प्रकल्प्स्ताींची या वनकासकाींकडन को त्याऊी प्रकारे

रसन क ना दबाबाबाब येन नये न पुननीसन सा वच्या हकमनीनर ‘ननीन शऊर’ ऊा कशका
वननावनलींबाब उम्वनयाच्या दषॄ ्ीने शासनाने को ती

ोस कारनाइी केली ना करयात येत ोऊे

(४) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .
(२) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .

सदयःजस्ितीत पुननीसनाची कायीनाऊी सुरु ोऊे . पुननीसनाची प्रक्रिया पु ी झाल्यानर ७/१२

सदरी ‘’ननीन शती’’ बाबाबाबत ोनश्यक त्या नोंदी घन ेयात येतील.

(३) न (४) पुननीकसत कु्ुींबाबाींसा व गान ा ा िनजश्चत करयात येत कसन ‘’ननीन शऊर’’ ऊा
कशका उम्वनयाचा प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
ठाणे महानगरपाकपिा हद्दीतीप घोडबांदर ववभागातीप उद्यान वनखात्यामुळे
वविकसत िरयास अडचणी िनमााण होत अस्याबाबत

(२७)

४११५१ (०७-०५-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (ि्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी

वन.स. १७४ (20)
(१)

ा े मऊानगरपाकलका ऊद्दीतील घन ोडबाबींदर वनिागामध्ये कस ारे

घन ोडबाबींदर उदयानाचे

िकमपहन १५ नषांपनी क नऊी ननखात्यामुळे उदयान वनककसत करयास कडच ी िनमाी
ऊोत ोऊे त, ऊे खरे ोऊे काय

(२) कसल्यास, यामळ
ु े सदर उदयान पडीक कसन त्याचा नागररकाींना को त्याऊी प्रकारे लाि
घन ेत येत नाऊी, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, सदर उदयानात सश
ु ोकिकर ासा व शासनाने को ती उपाययोहना केली ोऊे ना
करयात येत ोऊे ,

(४) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.

मौहे कोलशेत येिील उदयानाकरीता ोनश्यक कसलेली हमीन वनकसीत करयासा व

ा े मऊानगरपाकलकेकडे कलहने क्रकींना कायमस्नरुपी नगी कर े ोनश्यक ोऊे . त्याकशनाय
मऊानगरपाकलकेच्या कायदयानुसार त्यासा व िनधी खची करता ये े शय नसल्याबाबाबाबत
ोयुत मऊानगर पाकलका,

तरतुदीींनुसार सदर हमीन

ा े याींनी कळवनले ोऊे. ननसींनधीन कधधिनयम, १९८० मधील

कद् शासनाचे

पनी परनानगीकशनाय

ा े मऊानगरपाकलकेला

ऊस्ताींतरीत करता ये ार नाऊी, कशा दोन कायदयाींच्या कडच ीमुळे सदर उदयान तयार कर े
शय ऊो ार नसल्याचे तदनाींक २३.०९.१९९७ रोही झालेल्या बाबै क त
काम झाले नाऊी.
(२) सदर षाते् सींहय गाींधी राषरीय उदयानाच्या राखीन ननषाते्ापैक

रल्यामळ
ु े उदयानाचे

ोऊे . सदर त का ी

को तेऊी उदयान नसल्याने नागरीकाींना सदयजस्ितीत को त्याऊी प्रकारे लाि घन ेता येत नाऊी
ऊे मा् खरे ोऊे .
(३) प्रस्तुत हागेची पऊा ी नास्तुवनशारदमारीत करुन ननकधधिनमाींचा को ताऊी िींग न
कर ारी कामे समावनष् कस ारा प्रस्तान ननवनिागाकउे

सादर कराना, तदनींतर सदर

प्रस्तानाची ननवनिागाने तपास ी करुन त्यामध्ये नन कधधिनयमाींचा िींग ऊो ार नाऊी याींची

खा्ी करुन मऊानगरपाकलकेने त्यास परनानगी दयानी कसे तद. १८.०५.२०१६ रोहीच्या प्रधान
मख्
ु य ननसींरषातक (नन्यहीन), ोय
ु त

ा े मऊानगरपाकलका ्याींच्या बाबै क त

रले ोऊे .

त्यानुसार प्रस्तान प्राप्त झाल्यानर त्या कनुषींगाने पुढील कायीनाऊी करयात येील.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
िळमनूरी (श्ज.दहांगोपी) तापु्यातीप रु्वाडी कशवारात ववववध वय प्रायाांचा है दोस
वाढ्यामुळे वपिाांची मोठया प्रमाणात नुिसान झा्याबाबत

(२८)

४१३३१ (०७-०५-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ्दप
ु सत्तार (कस्पोड),

श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी), श्री.अस्पम शेख (मापाड पश्श्चम) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

वन.स. १७४ (21)
(१) कळमनरी (जह.तऊींगोली) तालुयातील रु्नाडी कशनारात वनवनध नन्य प्रायाींचा ऊै दोस

नाढल्यामुळे वपकाींची मो या प्रमा ात नुकसान ऊोत कसल्याची बाबाबाब माऊे हानेनारी, २०१६
मध्ये ना त्यादरम्यान िनदशीनास ोली, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, नन्य प्रायाींमळ
ी ऊोत ोऊे , ऊे ऊी
ु े ऊो ाऱ्या नुकसानीकडे नन वनिागाचे दल
ु षात
खरे ोऊे काय,
(३)

कसल्यास, नन प्रायाींचा उप्न िाींबाबवनयासा व को ती तातडीची कारनाी नन वनिागाने

केली ोऊे ना येत ोऊे ,
(४) कदयाप, याबाबाबाबत कारनाी केली नसल्यास, ऊो ाऱ्या वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) न (२) ऊे खरे नाऊी, कळमनुरी (जह.तऊींगोली)

तालुकयातील रु्नाडी कशनारात वनवनध नन्यप्रायाींमुळे नुकसान केल्याबाबाबाबत को ताऊी कही
वनिागीय नन कधधकारी, तऊींगोली याींचे कायाीलयास प्राप्त झालेला नाऊी.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
नाकशि श्ज््यातीप पैंधगि अत्याचार, अॅकसड ह्पा झापे्या मदहपा तसेच बाकपिाांच्या
पुनवासनासाठी अनुदान उपप्ध न झा्याबाबत
(२९)

४१६७९ (३०-०४-२०१६).

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.अजन
ुा खोतिर (जापना) :

सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाकशक जहल््यातील लैंधगक कत्याचार, क्कसड ऊल्ला झालेल्या मतऊला तसेच बाबाकलकाींच्या
पुननीसनासा व शासनाने सुरु केलेल्या मनोधैयी योहनेकींतगीत माऊे डडसदबाबर २०१५ कखेर मतऊला
न बाबालकल्या

वनिागाकडे दाखल झालेल्या न मींहर करयात ोलेल्या प्रकर ाींसा व

शासनाकडन कनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे वपडडताींना किना त्याींच्या नारसदाराींना किीसऊाय्य
कमळालेले नाऊी, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास,

याबाबाबाबत शासनाने चौकशी केलेली ोऊे काय चौकशीत काय ोढळन ोलेले

ोऊे ,
(३) उपरोत योहनेकींतगीत सींबाबींधधताींना किीसऊाय्य दे याबाबाबाबत शासनाने को ती कायीनाऊी
केली ना करयात येत ोऊे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०६-२०१६) : (१) कींशतः खरे ोऊे .

(२) न (३) मनोधैयी योहनदतगीत नाकशक जहल््यामध्ये बाबलात्कार/बाबालकाींनरील लैधगक ोण
क्कसड ऊल्लामध्ये बाबळी पडलेल्या मतऊला न बाबालकाींना किीसऊाय्य न त्याींच्या पन
ु नीसनासा व
माऊे

डडसदबाबर, २०१५ कखेर एक

१४१ प्रकर े मींहर झालेली ोऊे त. त्यापैक

१०५

प्रकर ामध्ये कनुदान कदा करयात ोला ोऊे. उनीररत ३६ लािार्थयांसा व रु.८४ लाख
कनुदानाची माग ी करयात ोली ऊोती. त्यानस
ु ार माची, २०१६ कखेरीस शासनाकडन पुरन ी

वन.स. १७४ (22)
माग ीन्नये एकींदरीत रु.२१८८.८५ लाख इतका िनधी सनी जहल््याींना ना्प करयात ोला
कसन, त्यामधन प्रलींत्रबाबत प्रकर ाींमध्ये लाि दे यात ोले ोऊे .
___________
धचपळूण (श्ज.रत्नाधगरी) तापु्यात धचपळूण-िराड रस्त्यावर
िांु भापी घाटात बबबट्याचा मत्ृ यू झा्याबाबत

(३०)

४२०५१ (०७-०५-२०१६).

श्री.अस्पम शेख (मापाड पश्श्चम) :

सन्माननीय वने मां्ी

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

ताल
ु यात (जह.रत्नाधगरी) धचपळ -कराड रस्त्यानर कींु िाली घन ा्ात रा्ी कज्ञात

नाऊनाींच्या धडकेने हखमी झालेल्या त्रबाबबाब्याचा मत्ृ य झाला कसल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६
मध्ये ना त्यादरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, या घन ्नेची शासनाने चौकशी करुन या त्रबाबबाब्याला धडक दे ाऱ्या नाऊनाचा
शोध घन ेयाबाबाबाबत शासनाने को ती कायीनाऊी केली ोऊे ना करयात येत ोऊे ,
(३) कदयाप, कायीनाऊी केली नसल्यास वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-०६-२०१६) : (१) न (२) धचपळ

कराड रस्त्यानर तदनाींक

०६.०१.२०१६ रोही रा्ी त्रबाबबाब् मादी वपल्ल (कींदाहे नय ५ मातऊने) कज्ञात नाऊनाच्या धडकेने
हखमी झाल्याचे ोढळन ोले कसता तात्काळ पशुधान वनकास कधधकारी, धचपळ

याींचेकडे

प्रािकमक उपचाराकरीता नेयात ोले. तिावप, सदर त्रबाबबाब् मादी वपल्ल तदनाींक ०७.०१.२०१६
रोही सकाळी ६.०० नाहता गींिीर दख
ु ापतीमुळे मत
ृ पानले ोऊे.

सदर प्रकर ी ोरोपीचा न कज्ञात नाऊनाचा शोध घन ेयात ोला कसता कज्ञात नाऊन

ोरोपी कमळन ोलेले नाऊीत.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________

चां्पूर श्ज््यात ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रि्पातीप िोअर व बफरच्या १७०० चौ.कि.मी
जांगपात ८८ पट्टे वार वाघाांची नोंद घेयात ो्याबाबत

(३१)

४२०७९ (०७-०५-२०१६).

श्री.अस्पम शेख (मापाड पश्श्चम) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चीं्पर जहल््यात ताडोबाबा-कींधारी याघ्र प्रकल्पातील कोकर न बाबररच्या १७०० चौ.क्रक.मी
हींगलात ८८ पट्टे नार नाघन ाींची नोंद घन ेयात ोली कसल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये ना
त्यादरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, येिील नाघन ाींची सींख्या सख
ु ानऊ कसली तरी या नाघन ाींच्या सरु क्षषातततेची काळही
घन ेयाबाबाबाबत शासनाने को ती कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ,

(३) कदयाप कायीनाऊी केली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊेत ?

वन.स. १७४ (23)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) ताडोबाबा-कींधारी याघ्रपकल्पाचे कोकर न बाबरर षाते्

कमळन १७२१.७१ चौ. क्रक.मी. षाते् ोऊे . उत षाते्ापैक १३२०.२१ चौ. क्रक.मी. ननषाते् ोऊे.
त्यापैक १३१० चौ. क्रक.मी. षाते्ात सन २०१५ मध्ये िारतीय नन्यहीन सींस्िान, दे ऊरादन याींचे
मारीत क्मेरा र् वपींगमध्ये एक

७१ नाघन  ोढळन ोले तसेच नैज्ञािनक पध्दतीप्रमा े नाघन ाींची

कींदाहीत सींख्या (घन नतेनस
ु ार) ८८ इतक ोऊे .

(२) ताडोबाबा कींधारी याघ्र प्रकल्पातील नाघन ाींच्या सुरक्षषातततेच्या दृष्ीने खालीप्रमा े उपाययोहना
करयात ोल्या ोऊे त.


सन २०१२ पासन वनशेष याघ्र सींरषात

दलाची स्िापना करयात ोली ोऊे .



प्रकल्पाच्या कोकर न बाबरर षाते्ात एक

४९ सींरषात

ोऊे त.

कुट्या उिारयात ोलेल्या



त्रबाबनतारी सींदेश यीं् ा २४ तास कायीरत करयात ोलेली ोऊे.



नाघन ाींसऊ इतर नन्यप्रायाींच्या वपयाच्या पायाच्या सोीकरीता ननषाते्ात ननतलान,
खोदतळे , कृत्र्म पा न े , सोलर पींप न बाबोरनेल तयार करयात ोलेल्या ोऊे त.



याघ्र सींनधीनात स्िािनकाींचे सऊकायी कमळवनयाच्या दृष्ीने श्यामाप्रसाद मुखही हननन
योहना प्रकल्पाच्या बाबरर षाते्ातील गानाींमध्ये राबाबवनयात येत ोऊे .

(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
शासनाने वपडीत मदहपा व बापिाांना पुनवासनासाठी रामा टीमच्या िनयु्तीसांदभाात
(३२)

४२४६५ (३०-०४-२०१६).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने कत्याचार झालेल्या वपडीत मतऊला न बाबालकाींना शारीररक ोण

मानकसक

ोघन ातातन बाबाऊे र काढयासा व पुननीसनासा व योहनेत्तर तीन लाख रुपयाींच्या मदतीची
तरतुदीची योहना सुरु करयात ोली ऊोती, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास पीडीताींच्या पुननीसनासा व रामा ्ीमची िनयुती केली नसल्याने पीडडताींपयीत
मदत पोचत नसल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये ना त्या दरम्यान िनदशीनास ोले, ऊे खरे
ोऊे काय,
(३) कसल्यास, मनोधैयी योहनेतील रॉमा ्ीमच्या िनयुतीसींदिाीत शासनाकडन को ती
कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ,

(४) कदयाप, उत प्रश्नाबाबाबाबत को तीच कायीनाऊी ऊोत नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय
ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे ोऊे .

शासन िन य
ी तदनाींक २१.१०.२०१३ नुसार राज्यात बाबलात्कार/बाबालकाींनरील लैधगींक

कत्याचार ोण

क्कसड ऊल्ला यामध्ये बाबळी पडलेल्या मतऊला ोण

बाबालकाींना रु.२ लाख न

रु.३ लाख किीसऊाय्य न त्याींचे पुननीसन करयासा व तदनाींक ०२.१०.२०१३ पासन घन डलेल्या
घन ्नाींसा व मनोधैयी ऊी योहना कींमलात ो ली ोऊे.

वन.स. १७४ (24)
(२) नाऊी. तदनाींक २६.०८.२०१४ कन्नये मनोधैयी योहनेसा व District Trauma Team ग वत
करयात ोली ोऊे .
(३) बाबलात्कार/बाबालकाींनरील लि धगक कत्याचार ोण
ोण

क्कसड ऊल्ला यामध्ये सापडलेल्या मतऊला

बाबालकाींना तातडीने मानकसक ोधार कमळयासा व प्रत्येक जहल््यात प्रकशक्षषातत District

Trauma Team िनयुत करयात येील. District Trauma Team मध्ये प्रामुख्याने मतऊला
समुपदे शक, नैदयक य कधधकारी, सऊाय्यक यती न पोलीस कधधकारी याींचा समोनश कसेल
न त्याींना ोनश्यक प्रकशषात

दे यात येील. या त्ममध्ये पोलीस स््े शनमधील पोलीस

कधधकारी, सानीहिनक ोरोय वनिागाच्या कखत्याररतील जहल्ऊा न तालक
ु ा स्तरानरील जहल्ऊा
रु ालय,

्ामी

रु ालय

मानसोपचार तज्ञ ोण
सनी सींरषात

ोण

प्रािकमक

ोरोय

कद्ातील

नैदयक य

कधधकारी,

नसी, जहल्ऊा मतऊला न बाबाल वनकास कधधकारी याींच्या कखत्याररतील

कधधकारी, बाबाल पररवनषाता कधधकारी, जहल्ऊा बाबाल सींरषात

कधधकारी याींचा समानेश

कस ार ोऊे .
सदर

District

Trauma

Team

चे

कामकाह

पुढीलप्रमा े

चाल ार

ोऊे .

बाबलात्कार/बाबालकाींनरील लैंधगक कत्याचार इ.घन ्नानींतर सींबाबींधधत मतऊला न बाबालक यिाजस्िती
त्याींचे कु्ुींत्रबाबक हे हाबाबहबाबाबाब दे याच्या मनजस्ितीत नसतात. सदर घन ्ना घन डल्यानींतर त्याींना

त्या ोघन ातातन बाबाऊे र काढयासा व त्याींचे हाबाबहबाबाबाब केऊा न कसे नोंदवन े, त्यासींदिाीत
ोनश्यक तो तपास कर ,े त्याींची नैदयक य तपास ी कर े, त्याचप्रमा े सदर घन ्नेबाबाबाबत
ोनश्यक पररजस्ितीहन्य पुराना तसेच ज्याींना शेन्पयीत सऊाय्य कर े.

District Trauma Team ग वत कर ेबाबाबाबत शासन िन य
ी तदनाींक २६.०८.२०१४

च्या शासन िन य
ी ानुसार सुरुनातीला रामा ्ीमच्या सदस्याींना प्रकशषात

दयानयाचे ोऊे .

District Trauma Team मधील सदस्याींना प्रकशषात ासा व साधन यतीींना प्रकशक्षषातत
करयासा व राज्यस्तरानर TOT ोयोजहत करयात येत ोऊे . त्याींच्या प्रकशषात ासा व मोड्यल
तयार झालेले ोऊे . TOT चे प्रकशषात

प ी ऊोताच शासनास्तरानरुन िनधी उपलब्ध झाल्यानर

वनिागीय/जहल्ऊास्तरानर रामा ्ीमचे सदस्याींना प्रकशषात
कायीिम

रवनयाची कायीनाऊी सुरु ोऊे .

दे यात ये ार ोऊे . त्याचा कालबाबध्द

(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________
िनफाड व कसनर तापि
ु यात (श्ज.नाकशि) बबबटयाांसाठी वपांजरे पावयाची मागणी
(३३)

४३६८४ (०७-०५-२०१६).

श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागपाण) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िनराड न कसन्नर तालुयात (जह.नाकशक) त्रबाबबाब्याचा कसलेल्या त का ी वपींहरा

लानयाची माग ी तेिील ्ामस्िाींनी नन कधधकाऱ्याींकडे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये करुनऊी
कदयापपयंत वपींहरे पुरवनयात ोले नाऊीत, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, उत प्रकर ी शासनामारीत चौकशी केली ोऊे काय,

वन.स. १७४ (25)
(३) कसल्यास, चौकशीत काय ोढळन ोले न तदनुसार त्रबाबबाब्यापासन नागरीकाींचे सींरषात

ऊाने म्ऊ न सदर त्रबाबबाब्याींना पकडयासा व शासनाने को ती कायीनाऊी केली ना करयात
येत ोऊे,
(४) कदयाप को तीच कायीनाऊी केली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.
(२) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

(३) ्या सींदिाीत खालीलप्रमा े कायीनाऊी करयात ोली ोऊे.


त्रबाबबाब् प्रन
सींरषात

षाते्ात मानन त्रबाबबाब् सींघन षी िनमाी

ऊाने म्ऊ न ोनश्यकतेनुसार त्रबाबबाब् प्रन

ऊोन नये न नागरीकाींचे त्रबाबबाबट्यापासन
षाते्ात वपींहरे लानयात येतात.



त्रबाबबाब्प्रन



त्रबाबबाब्प्रन

षाते्ातील नागरीकाींचे मानन-त्रबाबबाब् सींघन षी ्ाळयासा व प्रबाबोधन करयात येते.
षाते्ातील नागरीकाींना खबाबरदारी घन ेयाबाबाबाबत सतकी करयात येत.े



त्रबाबबाब्प्रन

षाते्ात ननकधधकारी/कमीचा-याींची गस्त नाढनयात ोलेली ोऊे.

(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
शासनाने सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातीप पश्श्चम उपनगरातीप २२०
खाजगी जकमनीवर असपे्या ६९ हजर झोपड्या सन २००० मध्ये
बुपडोझर कफरवून उद्ध्वस्त िे्याबाबत
(३४)

४४३२१ (०७-०५-२०१६).

श्री.बसवराज पाटीप (ोसा), श्री.िनतेश राणे (िणिवपी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पयाीनर चे कार

साींगन शासनाने सींहय गाींधी राषरीय उदयानातील पजश्चम उपनगरातील

२२० खाहगी हकमनीनर कसलेल्या ६९ ऊहार झोपड्या सन २००० मध्ये बाबुलडोझर क्रररनन
उदध्नस्त करयात ोल्या ोऊे त, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, केनळ त्रबाबल्डराींच्या तऊतासा व नन वनिागाने ऊे कारनाीचे षडयीं् रचल्याचा
ोरोप करत घन र ऊक हागत
ु
ृ ी पररषदे ने गोरगरीबाबाींच्या घन राींसा व १५ नषाीपासन सींघन षी सरु
े नला कसन ऊी २१ ऊहार कु्ुींबाबे ोहऊी पन
ु नीसनाच्या प्रितषातेत ोऊे त, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, सनोच्च न्यायालयाच्या ोदे शानतरऊी राषरीय उदयानातील हकमनीची ऊद्द
िनजश्चत करयाबाबाबाबत शासनाने ोहकमतीस को ताऊी
नषाीपासन हकमनीचे सऊे षात

ोस िन य
ी घन ेतला नसल्यामुळे ६

रखडल्याने सदरऊ २१ ऊहार गोरगरीबाबाींचे सींसार नाऱ्यानर ोऊे त,

ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(४) सरकारी ग्झ्
े , नोत्क्ररकेशन, िारतीय नन कधधिनयम, १९२७ सींपादनाची नोत्स
बाबोरीनली

तऊकसलदाराींचा कऊनाल न जहल्ऊाधधकारी कायाीलयातील नोंदीनरुन ऊी हमीन खाहगी

कसल्याचे उघन ड झाले कसले तरीऊी सन २००९ मध्ये राषरीय उदयान न िोनतालच्या
पररसराची वनशेष बाबाबाब म्ऊ न नोंद ी करयाचे ोदे श सनाीच्च न्यायालयाने तदल्यानींतरऊी नन
वनिागाने सींहय गाींधी राषरीय उदयान पररसरातील खाहगी हकमनीनर उ्या रातऊलेल्या

वन.स. १७४ (26)
झोपड्यानर बाबुलडोझर क्रररवनल्यामुळे या सींप ी प्रकर ाची सखोल चौकशी करयाची तसेच
सींबाबींधधत दोषीवनरोधात त्नरीत

ोस कारनाी करयाची माग ी स्िािनक लोकप्रितिनधी तसेच

घन रऊक पररषदे च्या कध्यषात याींनी माऊे डडसदबाबर, २०१२ मध्ये ना त्यादरम्यान केली ोऊे , ऊे ऊी
खरे ोऊे काय,
(५) कसल्यास, सदरऊ माग ीच्या कनुषींगाने शासनाने को ती कारनाी केली ोऊे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) न (२) सींहय गाींधी राषरीय उदयानाची ननहमीन

कितिमा म
ु त करयादृष्ीने मा.उच्च न्यायालयाींत दाखल केलेल्या रर् याधचका ि. ३०५/९५

मध्ये पाररत केलेल्या ोदे शानस
ु ार सींहय गाींधी राषरीय उदयानाच्या ऊद्दीत कसलेल्या
ननहकमनीनरील २२००० कितिकमत झोपड्याींचे सन २००० मध्ये िनषकासन करयात ोले
ऊोते. तत्पनी हे कितिमक १.१.१९९५ पनीपासन ननहकमनीनर रऊात ऊोते/ ोऊे त
मा.

उच्च

न्यायालयाच्या

ोदे शानस
ु ार

रकम

न

रु.७०००/-

िरलेल्या

एक

न ज्याींनी
२५१४४

कितिमकाींपक
ै
११०३० कितिमकाींचे उदयानाबाबाऊे र मौहे चाींतदनली पुननीसन करयात ोले
ोऊे . उनीररत १४११४ कितिमकाींचे पुननीसन झोपडपट्टी पन
ु नीसन प्राधधकर ामारीत मौहे
चाींतदनली येिे करयाची कायीनाऊी सुरु ोऊे .

(३) मा. उच्च न्यायालयाच्या तद.१५/९/२००३ च्या ओदशावनरुध्द कितिमकाींच्यानतीने तसेच
लोकप्रितिनधीींच्यानतीने मा.सनोच्च न्यायालयाींत कसऊील कपील दाखल झाले ऊोते. त्यासोबाबत

शासनाच्यानतीने I.A. No.१/२००४ मा.सनोच्च न्यायालयाींत दाखल करयात ोला ऊोता. सदर
सनी दायाींमध्ये ऊद्दीची पुनमोह ी करानी, कशी वननींती ऊोती. पींरतु सदरचे सनी कपील न
शासनाने दाखल केलेला I.A. तद.८/५/२००९ च्या ोदे शात कनधधकृत नास्तयाबाबाबाबत रर्

याधचकेदनारे िन य
ी दे े वनधीनत नसल्याने याबाबाबाबत सषातम प्राधधकर ाने िन य
ी घ्याना, कसे
नमद करुन कसऊील कपील रे्ाळयात ोले ोऊे .
(४) ननवनिागाने खाहगी हकमनीनर उ्या रातऊलेल्या झोपड्याींनर बाबुलडोझर क्रररवनल्यामुळे या
प्रकर ी चौकशी करयाची न सींबाबींधधत दोषीवनरोधात कारनाी करयात यानी कशी माग ी

स्िािनक लोकप्रितिनधी तसेच घन रऊक हागत
ृ ी पररषदे च्या कध्यषात याींनी डडसदबाबर, २०१२ मध्ये
ना त्या दरम्यान केली ोऊे ऊे खरे ोऊे .

सरकारी ग्झ्
े , नो्ीक्ररकेशन, िारतीय नन कधधिनयम १९२७, सींपादनाची नोत्स न
सींबाबींधधत षातेत्र्य कायाीलयाचे ककिलेखानस
ु ार सदर षाते् खाहगी नसन सदर षाते्ाचा दहाी ऊा
राखीन नन ोऊे .
कितिम
न्यायालयाने

िनषकासनाची कायीनाऊी
सींहय

गाींधी

राषरीय

ऊी रर् याधचका िमाींक ३०५/१९९५ मध्ये मा.उच्च

उदयानाच्या

ऊद्दीतील

झोपड्याींच्या सींदिाीत तदलेल्या ोदे शान्नये करयात ोली ोऊे.
(५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________

ननहकमनीनरील

कितिकमत

वन.स. १७४ (27)

नागपूर शहरातीप िाटोप रोडवरीप मुपीांचे तसेच पाटणिर चौि येिे शासिीय मप
ु ाांचे
िनरीक्षण, गह
ु ाांना दे यात येणारे
ृ ििनष्ट्ठ बापगह
ृ व वररष्ट्ठ बापगह
ृ ातीप मप
भोजन, दध
ू व फळे दे णे व बांद िरयात ो्याबाबत

(३५)

४४४१२ (३०-०४-२०१६).

श्री.शरददादा सोनावणे (जुनर), श्री.सरदार ताराकसांह (मप
ु ुांड),

श्रीमती ज्योती िपानी (उ्हासनगर) :

सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपर शऊरातील का्ोल रोडनरील मल
ु ीींचे तसेच पा् कर चौक येिे शासक य मल
ु ाींचे
िनरीषात

गऊ
ृ , किनष

बाबालगऊ
ृ न नररष

बाबालगऊ
ृ कसन या बाबालगऊ
ृ ातील २०० मुलाींना दे यात

ये ारे िोहन, दध न रळे दे े बाबींद करयात ोले कसल्याची बाबाबाब डडसदबाबर, २०१५ च्या दस
ु ऱ्या
न ितसऱ्या ो नडयात ना त्यादरम्यान िनदशीनास ोले, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, या चार िनरीषात गऊ
ृ ाींना शासनाच्या मतऊला न बाबालकल्या

वनिागा कींतगीत

कीं्ा्दार नेमयात ोले कसन, या कीं्ा्दाराींची चार नषांपासनची त्रबाबले शासनाकडन िक त
कसन सुमारे ६० ते ७० लाखाींची त्रबाबले शासनाने कदा न केल्याने कीं्ा्दाराींनी माऊे १० डडसदबाबर
पासन बाबालगऊ
ृ ातील मुलाींना िोहन पुरन ा बाबींद केला ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(३)

कसल्यास,

कद्

सरकारच्या

एकाजत्मक

बाबाल

सींरषात

योहनेच्या

माध्यमातन

या

नसतीगऊ
ृ ाींना िनधीचा परु न ा ऊोत कसतानाऊी कन्नधान्य परु वन ा-या कीं्ा्दाराींची त्रबाबले
िकयाची सनीसाधार

कार े काय ोऊे त,

(४) कसल्यास, या चारऊी िनरीषात

गऊ
ृ ातील २०० ऊन हास्त मुले उपाशी राऊयास हबाबाबाबदार

कसलेल्या मतऊला न बाबालवनकास वनिागातील सींबाबींधीत कधधकाऱ्याींवनरोधात काय कारनाी
करयात ोली ना येत ोऊे ,

(५) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०६-२०१६) : (१) न (२) कींशतः खरे ोऊे .
तदनाींक

१०/१२/२०१५

ते

तद.१४/१२/२०१५

या

कालानधीमध्ये

पुरन ाधारकाींकडन

कन्नधान्य परु न ा बाबींद करयात ोलेला ऊोता. तिावप, तद.१५/१२/२०१५ पासन सदर परु न ा
पनीनत चाल करयात ोलेला ोऊे .
(३) एकाजत्मक बाबाल सींरषात

योहनेकडन िनकषाप्रमा े म्ऊ हे रु.७५०/- प्रित बाबालक याप्रमा े

तरतद वनतरीत करयात येते मा् शासक य सींस्िाींचा नेतनेत्तर बाबाबाबीनरील खची त्यापेषाता
कधधक ऊोत कसल्यामळ
ु े कीं्ा्दाराींची दे यके िक्रकत रातऊलेली ऊोती. नागपर जहल््यातील
कीं्ा्दाराींना रु.८.८४ लषात इतके तरतद तात्काळ उपलब्ध करुन तदलेली ऊोती ोण

शासन

िन य
ी
तद.०८.०१.२०१६ कन्नये रु.३१.८० लषात एनढा िनधी पुनवनीिनयोहनादारे उपलब्ध
करयात येनन एक

रु.४०.६४ लषात इतक रकम जहल्ऊा मतऊला न बाबाल वनकास कधधकारी,

नागपर याींना उपलब्ध करुन तदली ोऊे .
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
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सींस्िेमध्ये १ मतऊना पुरेल एनढा कन्नधान्य सा ा उपलब्ध कसतो न त्यातनच

मुलाींच्या िोहनाची यनस्िा करयात ोल्यामुळे सदर िनरीषात गऊ
ृ ातील मुल उपाशी रातऊलेली
नाऊीत.

(५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
राज्यातीप अांगणवाडी िमाचा-याांना प्रितददन १३० व ६० रुपयाांचा बद्यात ददवसभर राबावे
पागते व अनेि अशैक्षीणि िामे िरावी पागत अस्याबाबत
(३६)

४५८५० (३०-०४-२०१६).

(अमळनेर),

श्री.उमेश

पाटीप

श्री.गणपत गायिवाड (ि्याण पूव)ा , श्री.कशरीषदादा चौधरी
(चाळीसगाव),

श्री.बाळासाहे ब

सानप

(नाकशि

पूव)ा ,

श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अकमन पटे प (मुांबादे वी), श्री.अ्दप
ु सत्तार (कस्पोड), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी), श्रीमती िनमापा गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कींग नाडी कमीचा-याींना प्रिततदन १३० न ६० रुपयाींचा बाबदल्यात तदनसिर राबाबाने
लागते न कनेक कशैषाती क कामे करानी लागत कसल्याचे माऊे सप््द बाबर, २०१५ दरम्यान
िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, कींग नाडी कमीचाऱ्याींकडे कशैषातण क कामे करयाबाबाबाबत शासनाने को ती
कायीनाऊी केली ोऊे ना करयात येत ोऊे ,
(३) कदयाप कायीनाऊी केला नसल्यास वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.

(२) कींग नाडी कमीचा-याींना एकाजत्मक बाबाल वनकास सेना योहनेयितररत को तीऊी कामे
परस्पर सोपन नयेत कसे ोदे श मतऊला न बाबाल वनकास वनिाग, पररप्क ि.एबाबावन२०११/प्र.ि.१३/का.०६, तदनाींक २५ रेब्रुनारी, २०११ कन्नये दे यात ोलेले ोऊे त, त्यानुसार
षाते्ीय कायाीलयाकडन कायीनाऊी करयात येत ोऊे .
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
अिोपा श्ज््यातीप मदहपा व बापि्याण ववभागामाफात मागीप वषी सुमारे
३९९ जोडप्याांचे वववाह पार पडपे असून शासनाचे अनुदानाचा पाभ मा्
अद्यावप त्याांना दे यात ोपा नस्याबाबत

(३७)

४६९२१ (३०-०४-२०१६).

श्री.रणधीर सावरिर (अिोपा पूव)ा :

सन्माननीय मदहपा व

बाप ि्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ककोला जहल््यातील मतऊला न बाबालकल्या

वनिागामारीत मागील नषी सुमारे ३९९

होडप्याींचे वननाऊ पार पडले कसन शासनाचे कनुदानाचा लाि मा् कदयावप त्याींना दे यात
ोला नाऊी, ऊे खरे ोऊे काय,

वन.स. १७४ (29)

(२) सदर योहनेमध्ये काऊी सामाजहक सींस्िाींनी मोठ्या प्रमा ात गैरयनऊार केल्याच्या तिारी
ोऊे त, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, शासनाकडन उत प्रकर ी चौकशी केली ोऊे काय तसेच चौकशी मध्ये काय
ोढळन ोले,
(४) कसल्यास, शासनाने दोषीींनर को ती कारनाी केली ना करयात ये ार ोऊे तसेच
लािािी होडप्याींना शासन कधी कनुदान उपलब्ध करुन दे ार ोऊे ,
(५)

नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.

सन २०१५-१६ करीता ३९९ होडप्याींना कदा करानयाच्या रकमेचे दे यक जहल्ऊा

कोषागारापातन पारीत झाले कसन २९४ लािार्थयांचे कनद
ु ान ना्प करयात ोलेले ोऊे.
उनीररत कनुदान ना्पाची कायीनाऊी सुरु ोऊे .
(२) ऊे खरे नाऊी.

कशा प्रकाराची तिार जहल्ऊा कायाीलयास प्राप्त नाऊी.
(३), (४) न (५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
राज्यातीप अांगणवाडी सेवविाांच्या मानधनात वाढ िरयाच्या िनणायाबाबत
(३८)

४८१०२ (३०-०४-२०१६).

श्री.सांजय पुराम (ोमगाव), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी),

श्री.हनुमांत डोळस (माळकशरस), श्री.श्जतद् ोव्हाड (मुांरा ा िळवा) : ददनाांि ३० जुपै, २०१५
रोजी सभागह
ृ ाच्या पटपावर ठे वयात ोपे्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३८
मधीप प्रश्न क्रमाांि ८४७७ पा ददपे्या उत्तराच्या सांदभाात :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कींग नाडी सेवनकाींचे मानधन कमी कसल्याने त्याींच्या मानधनात कु्ुींबाबाची
उपजहवनका ऊोत नसल्याने त्याींच्या मानधनात नाढ करयाचा िन य
ी शासनाने घन ेतला ोऊे , ऊे
खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, सदर िन य
ी ाचे िोडयात स्नरुप काय ोऊे ,
(३) कदयापपयंत िन य
ी घन ेतला नसल्यास त्याची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०९-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .

(२) मतऊला न बाबाल वनकास वनिाग, शासन िन य
ी ि. एबाबावन-२०१४/प्र.ि.२७/का.६, तदनाींक ३०
एवप्रल, २०१४ नुसार कींग नाडी सेवनका रु.९५०/-, मदतनीस रु.५००/- न कमनी कींग नाडी
सेवनका रु.५५०/- एनढी राज्यशासनामारीत दे यात ये ाऱ्या मानधनात नाढ करयात ोलेली
ोऊे . सदय:जस्ितीत सदर कमीचाऱ्याींना खालीलप्रमा े मानधन कदा करयात येत ोऊे .

वन.स. १७४ (30)
क) कींग नाडी सेवनका रु. ५,०००/- दरमऊा
बाब) कींग नाडी मदतनीस रु. २५००/- दरमऊा
क) कमनी कींग नाडी सेवनका रु. ३२५०/- दरमऊा
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
वणी, मारे गाव, झरी व पाांढरिवडा तापु्यात (श्ज.यवतमाळ) वाघाचे बांदोवस्त िरयाबाबत
(३९)

४८१११ (०७-०५-२०१६).

श्री.सांश्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) न ी, मारे गान, झरी न पाींढरकनडा तालुयात (जह.यनतमाळ) नाघन ाने शेत महुराला

ार

केल्यानींतर न कन्य पाळीन प्रायाींनर ऊल्ला केल्यानींतर नाघन ाची दऊशत तालुयाींत पसरल्यामुळे

शेतकरी न गुराखी शेतात हायला घन ाबाबरत कसल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये ना त्यादम्यान
िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, नन्यहीन वनिागाने या नरिषाती पट्टे दार नाघन ाचा बाबींदोबाबस्त कराना कशी माग ी
पररसरातील नागररकाींनी नन्यहीन वनिागाकडे केली ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, त्यानुसार तातडीने सदरऊ नाघन ाचा बाबींदोबाबस्त करयाबाबाबाबत शासनाने काय
कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे ोऊे .

(२) सदर नाघन ाचा बाबींदोबाबस्त करयाबाबाबाबत पररसरातील ्ामस्िाींकडन िननेदन/कही प्राप्त झाले
ोऊे त.
(३) सदरऊ नाघन ाचा बाबींदोबाबस्त करयाच्या दृष्ीने पाींढरकनडा ननवनिागामारीत मोयाच्या २
त का ी वपींहरे लानयात ोले ोऊे . नाघन ाचा मागोना घन ेयाकरीता रे स्यु ्ीम ग वत करयात
ोली ोऊे. नाघन ाच्या दऊशतीमुळे ज्या ज्या गानात त ानाचे नातानर

िनमाी

झाले त्या त्या

गानात महराींचे पिक तयार करुन नाघन ाच्या ऊालचालीचा मागोना घन ेयात येतो. तसेच
नन्यहीन-मानन सींघन षी ्ाळयासा व लोकामध्ये हनहागत
ृ ी करयात येत ोऊे .
___________

वयजीव ववभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसांरक्षि िायाापय मनुष्ट्यबळासह नागपूरपा
स्िपाांतरीत िरयाच्या िनणायाचा पुनववाचार िरणेबाबत

(४०)

४८१९८ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भज
ु बळ (येवपा) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

(१) नन्यहीन वनिागाचे कप्पर प्रधान मुख्य ननसींरषातक कायाीलय मनुषयबाबळासऊ नागपरला

स्िलाींतरीत करयाचा शासनाने िन य
ी
घन ेतल्याचे तदनाींक १ रेब्रुनारी, २०१६ रोही ना
त्यासुमारास िनदशीनास ोले, ऊे खरे ोऊे काय,

वन.स. १७४ (31)
(२) कसल्यास, उत िन य
ी ाचा पन
ु वनीचार करयाबाबाबाबत

नाकशक जहल््यातील लोकप्रितिनधीींनी

शासनाकडे माग ी केलेली ोऊे ,

(३) कसल्यास, लोकप्रितिनधीींच्या माग ीनस
ु ार प्रश्न िाग (१) बाबाबाबत पन
ु वनीचार करुन सदर
कायाीलय नाकशक येिेच

े नयासा व शासनामारीत को ती कायीनाऊी केली ना करयात येत

ोऊे ,
(४) कदयाप को तीऊी कायीनाऊी केलेली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०६-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .

मऊसल न नन वनिाग, शासन िन य
ी िमाींक :- डब्ल्यएलपी ०५.१५/प्र.ि. १५०/र-१,

तदनाींक

३०.१२.२०१५ कन्नये मऊाराषर राज्य प्रा ी सीं्ऊालय प्राधधकर ाची स्िापना करयात

ोली ोऊे.

सदर प्राधधकर ाचे कामकाह पार पाडयासा व कपर प्रधान मुख्य ननसींरषातक

(नन्यहीन), नाकशक ्या पदाचे नामकर
प्राधधकर

सदस्य सधचन मऊाराषर राज्य प्रा ी सीं्ऊालय

कसे करुन सदर पद न कनुषींधगक ११ पदे प्राधधकर ाकडे नगी करयात ोली

ोऊे त. सदर प्राधधकर ाचे मुख्यालय नागपर येिे

े नयात ोलेले ोऊे .

(३) न (४) राज्य प्रा ी सीं्ऊायल प्राधधकर

स्िापन करयाची ोनश्यकता कसल्याने

(२) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .

प्राधधकर ाची स्िापना करयात ोली कसन सदर प्राधधकर ाकडे कप्पर प्रधान मख्
ु य
ननसींरषातक (नन्यहीन), नाकशक ्याींच्या सेना नगी करयाचा िन य
ी घन ेयात ोला ोऊे .
___________
धळ
ु े श्ज््यातीप अांगणवाडी िमाचाऱ्याांचे ३ मदहयापासन
ू मानधन न कमळा्याने
(४१)

४८६०२ (३०-०४-२०१६).

श्री.िुणाप पाटीप (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अकमत झनि (ररसोड),

श्री.ोकसफ शेख (मापेगाांव मध्य) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहपा व बाप ि्याण मां्ी पुढील

(१) धुळे जहल््यातील कींग नाडी कमीचाऱ्याींचे ३ मतऊन्यापासन मानधन न कमळाल्याने
कींग नाड्या कमीचाऱ्याींनर उपासमारीची नेळ ोल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये नात्या
दरम्यान िनदशीनास ोली, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, कींग नाडी कमीचाऱ्याींना मानधन वनतरीत करयासा व शासनाने को त्या
उपाययोहना केल्या ोऊे त न करयात येत ोऊे ,
(३) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) नाऊी.

धुळे जहल््यातील कींग नाडी कमीचा-याींचे मानधन माऊे रेब्रुनारी, २०१६ पयंत कदा

करयात ोलेले ोऊे त. माऊे माची, २०१६ चे मानधनाकरीता िनधी उपलब्ध करुन दे यात
ोलेला कसन माऊे माची, २०१६ चे मानधन कदा कर ेबाबाबाबत कायीनाऊी सरु
ु ोऊे.

वन.स. १७४ (32)
(२) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
राधानगरी वयजीव अभयारय (श्ज.िो्हापूर) या पयाटन वविास
ोराखड्यापा मांजूर कमळयाबाबत

(४२)

४८७०५ (०३-०५-२०१६).

श्री.प्रिाश ोबबटिर (राधानगरी) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राधानगरी नन्यहीन कियारय (जह.कोल्ऊापर) या पयी्न वनकास ोराखडा तयार ऊोनन
मींहरीसा व जहल्ऊा िनयोहन मींडळाकडे प्राप्त झाल्याचे माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये ना
त्यादरम्यान िनदशीनास ोले, ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, ३० को्ी रुपयाींच्या पयी्न ोराखड्याला मींहरी कमळयाबाबाबाबत शासनाने
को ती कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ,
(३) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०६-२०१६) : (१) न (२) सन २०१५-१६ ते सन २०१९-२० या ५

नषाीच्या कालानधीसा व राधानगरी कियारयाकरीता पयी्न वनकास कामातींगत
ी
रु.३०.००
को्ीचा ोराखडा तयार करयात ोला ोऊे.
प्रधान मुख्य ननसींरषातक (नन्यहीन), मऊाराषर राज्य, नागपर याींचे कध्यषाततेखालील

राज्यस्तरीय िनसगी पयी्न तज्ञ सकमतीच्या तदनाींक १९.०९.२०१५ बाबै क त सदर ोराखड्यात
मींहरी प्रदान केली ोऊे .
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
मौजे भोरधगरी (ता.खेड, श्ज.पुणे) भीमाशांिर अभयारय येिे वन पयाटन िरणेबाबत
(४३)

४८९४६ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौहे िोरधगरी

श्री.सुरेश गोरे (खेड ोळां दी) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(ता.खेड, जह.पु े) किमाशींकर कियारय येिे नन वनिागाच्या ऊद्दीत

पुरातन कशनमींतदर न ले ी, िनसगीरम्य पररसर, नन पयी्न करयासारखा पररसर कसल्याचे
माऊे रेब्रुनारी २०१६ ना त्यासुमारास िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, िोरधगरी येिे नन पयी्न कर ेबाबाबाबत मुख्य ननसींनरषातक, पु े याींनी प्रधान
मुख्य ननसींनरषातक, नागपर (नन्यहीन) याींस माऊे रेब्रुनारी, २०१६ मध्ये ना त्यादरम्यान
प्रस्तान पा वनला ोऊे , ऊे तऊ खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, उत प्रस्तानाबाबाबाबत शासनाने काय िन य
ी घन ेतला ोऊे ना घन ेयात येत ोऊे ,
(४) नसल्यास, वनलींबाबनाची कार े काय ोऊे त ?

वन.स. १७४ (33)

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०६-२०१६) : (१), (२) न (३) िीमाशींकर कियारयाींतगीत िोरधगरी

येिे नन पयी्न कर ेबाबाबाबतचा प्रस्तान मख्
ु य ननसींरषातक (नन्यहीन), पु े याींनी तदनाींक

०४.०२.२०१६ रोही प्रधान मुख्य ननसींरषातक (नन्यहीन), मऊाराषर राज्य, नागपर याींचेकडे सादर
केला ऊोता. सदर प्रस्तान पररप ी नसल्याने तसेच सन २०१५-१६ ्या ोधिीक नषाीचा कल्प
कालानधी कशल्लक कसल्याने ोराखडा मींहर करयात ोला नाऊी.
सन २०१६-१७ मध्ये िोरधगरी येिे नन पयी्न कर ेबाबाबाबतचा प्रस्तान मख्
ु य ननसींरषातक

(नन्यहीन), पु े याींनी तदनाींक ०६.०४.२०१६ रोही प्रधान मख्
ु य ननसरीं षातक (नन्यहीन),

मऊाराषर राज्य, नागपर याींचेकडे सादर केला ोऊे . सदर प्रस्तानतील कायाीबाबाबाबीींची ताींत्र्क न
प्रशासक य मान्यता प्राप्त करुन घन ेनन राज्यस्तरीय कनुदान उपलब्ध करुन दे याबाबाबाबत िन य
ी
घन ेयात येील.

(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
दे ऊळगाांवराजा तापु्यातीप (श्ज.बप
ु डाणा) गोळे गाांवर कशवारात रानडुिराांनी
है दोस घापून शेती वपिाांचे नुिसान िे्याबाबत

(४४)

४९१७० (०७-०५-२०१६).

डॉ.शकशिाांत खेडि
े र (कसांदखेड राजा) :

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

दे नळगाींनराहा

तालुयातील (जह.बाबुलडा ा)

गोळे गाींनर कशनारात

सन्माननीय वने
रानडुकराींनी मो या

प्रमा ात ऊै दोस घन ालन शेती वपकाींचे नुकसान केल्याचे नक
ु तेच माऊे डडसदबाबर, २०१५ मध्ये ना
त्यादरम्यान िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) कसल्यास, रानडुकराींनी केलेल्या ऊल्ल्यात गोळे गान येिील वनमल श्यामरान एडके या
कापस नेच ीसा व गेलेल्या शेतकऱ्याींच्या पायाचा लचका तोडला ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, याबाबाबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली ोऊे काय, त्यात काय ोढळुन ोले,

(४) तदनुसार रानडुकराींच्या ऊो ाऱ्या ऊल्ल्यास रोखयासा व शासन स्तरानर काय कायीनाऊी
करयात ोली ोऊे ना येत ोऊे , नसल्यास, त्याची कार े काय ोऊे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) माऊे डडसदबाबर, २०१५ मध्ये मौहे गोळे गाींन
कशनारामध्ये नन्यप्रायाींनी शेत वपकाींचे नुकसान केल्याची ४ प्रकर े िनदशीनास ोली ोऊे त.

(२) न (३) तदनाींक १३.१२.२०१५ रोही मौहे गोळे गाींन येिील वनमल श्यामरान एकडे याींचेनर
रानडुकरानेक ऊल्ला करुन हखमी केल्याची घन ्ना घन डली ोऊे . प्रस्तुत प्रकर ी प्रचकलत शासन
िन य
ी ानस
ु ार सींबाबींधधत हखमी यतीस रु.१५,०००/- ोदा करयात ोले ोऊे त.

(४) नन्यप्रायाींपासन ऊो ारे ऊल्ले रोखयाच्या कनुषींगाने खालीलप्रमा े उपायोहना करयात
येतात.


गानक-याींना

नन्यप्रायापासन

सानध

हायाच्या सचना दे यात येतात.

राऊयाबाबाबाबत

तसेच

एकट्याने

शेतामध्ये

न
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षाते्ीय कमीचा-कडन िनयकमत सामुतऊक गस्तीचे कायीिम राबाबवनयात येतात.



नन्यप्रा ी त्याींच्या नैसधगीक कधधनास सोडन नस्तीमध्ये तसेच गानलगत शेतामध्ये



ये ार नाऊी याकरीता मऊात्मा गाींधी राषरीय ्ामी
शेतीला कींु प

रोहगार योहनेकत
ीं गीत कींतगीत

न शेतालगत त्सीएम घन ेयाची कामे प्रस्तावनत ोऊेत.
___________

भांडारातीप श्ज््यातीप बहूताांश अांगणवाडीचे बाांधिाम िनिृष्ट्ट दजााचे झापे असन
ू सांरक्षण
कभांती व शौचापय अभावी अांगणवाड्या घाणीच्या ववळख्यात सापडपे अस्याबाबत
(४५)

४९३९४ (३०-०४-२०१६).

श्री.रामचां् अवसरे (भांडारा) :

सन्माननीय मदहपा व बाप

ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िींडारातील जहल््यातील बाबऊताींश कींग नाडीचे बाबाींधकाम िनकृष् दहाीचे करयात ोले
कसन सींरषात

किींती न शौचालय किानी कींग नाड्या घन ा ीच्या वनळख्यात सापडले कसल्याचे

िनदशीनास ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, बाबालवनकास प्रकल्प कधधकारी न ्ामसेनक याींच्या दल
ी ामुळे सदर बाबाींधकाम ऊे
ु षात

िनकृष् दहाीचे करयात ोले कसन त्यामळ
ु े शासनाने तदलेल्या लाखो रुपयाींचा िनधीचा
गैरनापर करयात ोल्याचे ोढळन ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, उत िनधीचा गैरनापर कर ाऱ्याींनर सींबाबींधधताींनर शासनाने को ती कारनाी
कर ार ोऊे ना करीत ोऊे ,
(४) नसल्यास, कारनाीस ऊो ाऱ्या तदरीं गाीची कार े काय ोऊे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१६) : (१) ऊे खरे नाऊी.
(२) ऊे खरे नाऊी.

(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
नवखाडा (ता.नागभीड, श्ज.चां्पूर) येिीप वनक्षे्ात वाघाच्या ह््यामुळे झापेपा मत्ृ यु
(४६)

५१७४१ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) ननखाडा (ता.नागिीड, जह.चीं्पर) येिील पाींडरीं ग गेडाम याींचेनर डोंगररान ननषाते्ात
तदनाींक २७ हानेनारी, २०१६६ रोहीच्या सम
ु ारास नाघन ाच्या ऊल्ल्यामळ
ु े मत्ृ यमख
ु ी पडले, ऊे खरे
ोऊे काय,

(२) कसल्यास, शासनाने नाघन ाच्या ऊल्ल्यात मत्ृ यमुखी पडलेल्याींच्या कु्ुींत्रबाबयाींना को ती
ोधिीक मदत तदली ना दे यात येत ोऊे ,

(३) कदयाप को तीच मदत तदली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे काय,

(२) प्रचकलत शासन िन य
ी ातील तरतदीनस
ु ार मत
ृ यतीच्या कायदे शीर नारसास, त्याींच्या
पत्नीस रकम रु.८,००,०००/- कदा करयात ोलेले ोऊे त.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
वनपररक्षे् अधधिारी बबहरगाांव (वयजीव) (ता.उमरखेड, श्ज.यवतमाळ) याांनी नापा सरळीिरण
व खोपीिरणाचे िाम ई िनवीदा न िाढता िामे िे्याबाबत
(४७)

५१९६४ (०७-०५-२०१६).

श्री.राजद् नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननपररषाते् कधधकारी त्रबाबऊरगाींन (नन्यहीन वनिाग) (ता.उमरखेड, जह.यनतमाळ) याींनी सन
२०१५-१६ नन तपासनी नाका न लप गऊ
ृ ोण

नाला सरळीकर

न खोलीकर ाची कामे

करयासा व शासन िन य
ी ानस
ु ार ी िननीदा कर े गरहेचे ोऊे परीं तु तसे न करता ऊी कामे
तेिील ननपररषाते् कधधकारी याींनी ऊी कामे स्नत:च्या महीनी केल्याचे तदनाींक १५ डडसदबाबर,
२०१६ रोही ना त्यासुमारास िनदशीनास ोल्याचे तदसन येत,े ऊे खरे ोऊे काय,
(२) कसल्यास, उत प्रकर ी सखोल चौकशी करयात ोली ोऊे काय,

(३) कदयाप पयंत को तीच कारनाी केली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) न (२) त्रबाब्रगाींन परीषाते्ातील घन मापर तपास ी

नायाचे बाबाींधकाम ी िनवनदा पध्दतीने करयात ोले ोऊे . सदर षाते्ात लप गऊ
ृ ाचे को तेऊी
काम करयात ोले नाऊी.
नाला सरळीकर

न खोलीकर ाची रु.१२.४० लषातची एक

२१ कामे करयात ोली

ोऊे त. सदर कामे प्रत्येक रु.६२,५००/- पेषाता कमी कसल्यामुळे स्िािनक पातळीनर दरप्के
मागनन करयात ोलेली ोऊे त.
(३) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
उमरखेड (श्ज.यवतमाळ) येिीप वनपररक्षे्ाच्या हद्दीतीप िाही
वनक्षे्ात परवानगी नसतानाही याांब्िी िामे िे्याबाबत
(४८)

५१९६५ (०७-०५-२०१६).

श्री.राजद् नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय वने मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरखेड ननपररषाते्ातील (जह.यनतमाळ) येिील ननपररषाते्ाच्या ऊद्दीतील मौहे मोरचींडी
मुरली, सोनदाषी या बाबींदी िागातील ननषाते्ात याीं्ीक कामे करयाची परनानगी नसताींना
दे खील त्या पररषाते्ात याींत्र्क कामे केली गेली ोऊे त, ऊे खरे ोऊे काय,
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(२) कसल्यास, त्रबाब्रगाींन नन्यहीन वनिागामारीत नाला सरळीकर

न खोलीकर ाची तब्बाबल

रु.२२ लाख ची कामे त्रबाब्रगाींनचे ननपररषाते् कधधकारी (नन्यहीन वनिाग) याींनी केली ोऊे त, ऊे
खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, कश्या प्रकारची कामे करीताींना मऊाराषर राज्य नन्यहीन ककम्ीची पुनी
परनानगी घन ेतली ोऊे काय,

(४) कसल्यास, शासनाने चौकशी केली ोऊे काय चौकशीनस
ु ार कायीनाऊी करयात ोली ोऊे
काय,

(५) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०६-२०१६) : (१) याींत्र्क कामे करयाची परनानगी नाऊी, ऊे खरे
नाऊी.

(२) त्रबाब्रगाींन ननपररषाते्ातील नाला सरळीकर

न खोलीकर ाची रु.१२.४० लषातची कामे

करयात ोली ोऊे त.
(३), (४) न (५) प्रश्न उद्ानत नाऊी.
___________
बीड श्ज््यात रानडुिराांच्या िळपाांनी शेतिऱ्याांच्या शेतातीप
वपिाांची मोठ्या प्रमाणात िेपेपे नुिसान

(४९)

५२६७२ (०७-०५-२०१६).

श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मां्ी पुढील

(१) बाबीड जहल््यात रानडुकराींच्या कळपाींनी शेतकऱ्याींचे गऊ, ज्नारी, ऊरिरा, नस या वपकाींचे
मोठ्या प्रमा ात नुकसान केलेले ोऊे , ऊे खरे ोऊे काय,

(२) तसेच यींदा पानस कमी कसल्यामुळे रब्बाबी वपकाींचे कमी प्रमा ात पेर ी झालेली कसन
रान डुकराींचे कळप रा्ी वपकाींची नासाडी करीत ोऊे त, ऊे ऊी खरे ोऊे काय,
(३) कसल्यास, शासन याबाबाबाबत को ती कायीनाऊी केली ना कर ार ोऊे ,
(४) नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०४-०६-२०१६) :(१) बाबीड नन वनिागात बाबीड जहल््यातील ११
तालुयाींचा समानेश ोऊे. बाबीड नन वनिागात सन २०१५-१६ न २०१६-१७ मध्ये (१५.०५.२०१६
पयंत) नन्यप्रायाींदनारे शेतवपकाींचे नक
ु सान झाल्याची कनि
ु मे ४० न १४ प्रकर े िनदशीनास
ोली कसन प्रस्तत प्रकर ी सींबाबींधधत नुकसान्स्त शेतकऱ्यास प्रचकलत शासन िन य
ी ातील

तरतदीनुसार कनुिमे रु.१.३६ लषात न रु.०.६५ लषात रकम नुकसान िरपाी पो्ी कदा
करयात ोली ोऊे .

(२) ऊोय, ऊे खरे ोऊे काय.
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(३) नन्यप्रायाींदनारे शेतवपकाींचे नक
ु सान झाल्याचे कही प्राप्त ऊोताच तात्काळ प्रचकलत शासन

िन य
ी ातील तरतदीनुसार सींबाबींधधत नुकसान ्स्त शेतकऱ्यास नुकसान िरपाी पा्ी ोधिीक

सऊाय्य ोदा करयात येत.े तसेच शेतवपकाींचे नक
ु सान कर ाऱ्या रानडुकर या नन्यप्रायाींस
मारयाच्या कायीपध्दतीत शासन पररप्क तद.२२.०७.२०१५ कन्नये सुलिीकर

करयात ोले

ोऊे . तसेच बाबीड, लातर, उस्मानाबाबाद न हळगान जहल््यातील काऊी गानात एका नषाीसा व
रानडुकर न रोऊी ्या प्रायास उप्नी (Vermin) घन ोवषत करयाचा प्रस्तान कद् शासनास
सादर करयात ोला ोऊे .
(४) प्रश्न उद्ानत नाऊी.

___________

नाकशि येिीप वयजीव ववभागाचे अप्पर प्रधान मख्
ु य वनसांरक्षि
िायाापय नागपूर येिे स्िपाांतरीत िरयात ो्याबाबत

(५०)

५३२२७ (०७-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.छगन भज
ु बळ (येवपा) :

सन्माननीय वने मां्ी पढ
ु ील

(१) नाकशक येिील नन्यहीन वनिागाचे कप्पर प्रधान मुख्य ननसींरषातक कायाीलय नागपर येिे
माऊे हानेनारी, २०१६ मध्ये ना त्यादरम्यान स्िलाींतरीत करयात ोले ोऊे , ऊे खरे ोऊे
काय,
(२) कसल्यास, प्रश्न िाग (१) मधील िन य
ी ाचा शासनाने पन
ु वनीचार करुन सदर कायाीलय
पनीनत नाकशक येिे

े नाने कशी लोकप्रितिनधीींनी तदनाींक १० रेब्रुनारी, २०१६ रोही ना

त्यासुमारास शासनाकडे माग ी केलेली ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(३) कसल्यास, प्रश्न िाग (१) मधील िन य
ी ास वनरोध म्ऊ न वनवनध राहक य पषात न
सींघन ्नाींनी तदनाींक २ रेब्रन
ु ारी, २०१६ रोही सदर कायाीलयाच्या प्रनेशदनारानर तीव्र िनदशीने
केली ोऊे , ऊे ऊी खरे ोऊे काय,

(४) कसल्यास, लोकप्रितिनधीींच्या माग ीच्या कनुषींगाने सदर कायाीलय नाकशक येिेच पनीनत
े नयासा व शासनामारीत को ती कायीनाऊी केली ना करयात येत ोऊे ,

(५) कदयाप को तीऊी कायीनाऊी केली नसल्यास, वनलींबाबाची कार े काय ोऊे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०६-२०१६) : (१) ऊोय, ऊे खरे ोऊे .

मऊसल नन नन वनिाग, शासन िन य
ी िमाींकः- डब्ल्यएलपी ०५.१५/प्र.ि.१५०/र-१,

तदनाींक ३०.१२.२०१५ कन्नये मऊाराषर राज्य प्रा ी सीं्ऊालय प्राधधकर ाची स्िापना करयात
ोली ोऊे . सदर प्राधधकर ाचे कामकाह पार पाडयासा व कपर प्रधान मख्
ु य ननसींरषातक
(नन्यहीन), नाकशक ्या पदाचे नामकर
प्राधधकर

सदस्य सधचन मऊाराषर राज्य प्रा ी सीं्ऊालय

कसे करुन सदर पद न कनुषींधगक ११ पदे प्राधधकर ाकडे नगी करयात ोली

ोऊे त. सदर प्राधधकर ाचे मुख्यालय नागपर येिे

े नयात ोलेले ोऊे .

(२) न (३) श्री.छगन िुहबाबळ, वनधान सिा सदस्य याींनी तदनाींक ३१.०१.२०१६ रोही उपरोत
ोशयाचे िननेदन तदले ोऊे .

वन.स. १७४ (38)
तसेच जहल्ऊाध्यषात, लोकसिा, युनक कॉ्ेस, नाकशक याींनी तदनाींक ०२.०२.२०१६ रोही

कपर प्रधान मुख्य ननसींरषातक (नन्यहीन), नाकशक याींचे कायाीलय नागपर येिे ऊलवनल्यास
तीव्र ोींदोलन करयात येील कशा ोशयाचे िननेदन तदले ोऊे . त्या कनष
ु ींगाने समतदनाींकास

कपर प्रधान मुख्य ननसींरषातक (नन्यहीन), नाकशक हृयाींच्या कायाीलयाच्या प्रनेशदारानर तीव्र
िनदशीनेदेखील करयात ोलेली ोऊे त.

(४) न (५) राज्य प्रा ी सीं्ऊालय प्राधधकर ा स्िापन करयाची ोनश्यकता कसल्याने
प्राधधकर ाची स्िापना करयात ोली कसन सदर प्राधधकर ामुळे कप्पर प्रधान मुख्य
ननसींरषातक (नन्यहीन) नाकशक ्याींच्या सेना नगी करयाचा िन य
ी घन ेयात ोला ोऊे .
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासक य मध्यनती मु् ालय, मुींबाबी.

