महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१५
---------------------------------------------

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
सोमिार, हदनाांि १६ माचच, २०१५ / फाल्गुन २५, १९३६ ( शिे )
(१)

वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री

(२)

ग्रामवििास आणि जलसांधारि, रोजगार हमी
योजना, महहला ि बाल िल्याि मांत्री

(३)

जलसांपदा मांत्री

(४)

सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

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

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - १०७
-------------------------------

विदभाचतील ससांचन प्रिल्पाांना ननधी उपलब्ध िरुन प्रिल्पाांची िामे पूिच िरण्याबाबत

(१)

*

३०२८

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

जगताप, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर,
श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.जगन्नाथ सशांदे,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे,
श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील :
ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ४८९४८ ला हदनाांि ५ जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पश्चचम विदर्ाातील ससींचन प्रकलपाींच्या कामासाठी मागणीनुसार ननधी उपलब्ध झाला

नसलयाने आजसमतीस २ लाख ४७ हजार हे क््र ससींचन अनश
ु ेष कायम असलयाचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, राज्यात दषु काळ आणण शेतकऱयाींच्या आत्महत्याींची सींक्े कायम असताना
विदर्ा ससींचन महामींडळाकडे दोन हजार को्ी रूपयाींचा ननधी पडून आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, विदर्ाातील काही ससींचन प्रकलपाचे बाींधकाम ७५ ्क्क्याींपयात पूणा असून या
ससींचन प्रकलपास िाढीि ननधी दे िून ते पूणा करण्यात येणार आहेत ि ज्या ससींचन प्रकलपाचे
बाींधकाम दहा ्क्क्यापयात करण्यात आले आहे अशा ससींचन प्रकलपासाठी िाढीि ननधी दे ण्यात
येणार नसन
ू ते पण
ू ा करण्यात येणार नसलयाचा शासनाने ननणाय घेतला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
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(४) असलयास, िरील ससींचन प्रकलपाींची कामे त्िरीत पूणा करण्याबाबत ि महामींडळाकडे पडून
असलेला ननधी ससींचन विकासासाठी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(५)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन

(१) अींशतः खरे आहे . महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाच्या

िावषाक अहिालानस
ु ार ननदे शाींक ि अनुशेष ससमतीच्या अनुशेषापीकज जून २०१२ अखेर २२७.७५

हजार हे क््र रबी समतुलय ततका अनुशेष अमरािती प्रदे शातील ३ श्जलहयाींमध्ये सशललक आहे .
तथावप मागणीनस
ु ार ननधी उपलब्ध झाला नाही ही ककच कारण नसन
ू र्स
ू ींपादन, पन
ु िासन,
िन जसमन सींपादन त. कारणाींमुळे अनुशेषाचे ननमल
ुा न होिू शकलेले नाही.
(२) होय.

(३) अनुशेषाींतगात प्रकलप तसेच ७५ % पेक्षा जास्त गुींतिणूक झालेलया प्रकलपािर ननधी
केंद्रीत करुन प्रकलप पण
ू ा करण्यास प्राधान्य दे ण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

(४) र्ूसींपादन, पुनिासन, िन जमीन, स्थाननक शेतक-याींचा विरोध यासह प्रकलपािरील
अडचणी दरू करुन प्रकलप कामाींना गती दे ण्याच्या ष्ष्ीने शासन प्रयत्नशील आहे .
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------लघुपाटबांधारे योजना िाचुली (ता.त्र्यांबिेश्िर, जज.नासशि) या
प्रिल्पा्या िामामध्ये झालेला गैरव्यिहार

(२)

*

३४६१

्रमाांि ११७१

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग :
ला

हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४ रोजी

हदलेल्या

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

ताराांकित प्रश्न

उत्तरा्या सांदभाचत

(१) लघुपा्बींधारे योजना काचल
ु ी (ता.त्र्यींबकेचिर श्ज.नासशक) या प्रकलपाच्या कामामध्ये

मोठया प्रमाणात गीरव्यिहार करण्यात आलयाची तक्रार श्जलहयातील लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक
९ ऑगस््, २०१४ रोजी िा त्यासम
ु ारास शासनाकडे केलेली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर प्रकलपाच्या कामाची महाराषर असर्याींत्रिकज सींशोधन सींस्था तसेच दक्षता
ि गुणननयींिक विर्ागाकडून तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असलयास, प्रचन र्ाग (१) ि (२) बाबत शासनामार्ात चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार शासनामार्ात कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महाजन
(२) होय,

(१) होय,

3

(३) ि (४) नाही. दक्षता पथक ठाणे मार्ात चौकशी करुन त्याबाबतचा अहिाल शासनास सादर
करण्याबाबत त्याींना कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार चौकशी सुरु आहे .
-----------------

राज्यातील प्राथसमि आरोग्य िेंद्र ि जजल्हा रुग्िालयातील डाटा एांरी ऑपरे टर
िम अिाऊांटां ट याांना थकित िेतन अदा िरण्याबाबत
(३)

*

२६५३

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) आरोग्य विर्ागामार्ात राज्यातील सिा प्राथसमक आरोग्य केंद्र, श्जलहा रुग्णालयात डा्ा
ऐींरी ऑपरे ्र कम अकाउीं ्् या पदाच्या नेमणूका करण्यात आलया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर डा्ा कींरी ऑपरे ्र कम अकाउीं ्ीं ् याींच्या नेमणक
ू ा ईगल सेक्यरु र्ी ॲण्ड
पसानल सश्व्हासेस, मुींबई या कींपनी मार्ात करण्यात आलया आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर कींपनीने या डा्ा कींरी ऑपरे ्र कम अकाउीं ्ीं ् याींना माहे माचा २०१४
पासून िेतन ददलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, नऊ मदहन्याींपासन
ू थककत िेतन समळािे ि ते िेतन न दे णाऱया कींपनीविरुद्ध

कारिाई करण्याच्या मागणीसाठी अणखल र्ारतीय कडीईओ सींघ्ना पररसींघाने मींब
ु ईच्या आझाद
मीदानािर ददनाींक २० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास धरणे आींदोलन केले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असलयास, सदर मागणीनुसार या डा्ा कींरी ऑपरे ्र कम अकाऊीं्ीं ् याींना थककत िेतन
दे ऊन शासनाने कींपनीिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) ि (२) अींशतः खरे आहे .

राषरीय आरोग्य असर्यानाींतगात आिचयक असलेलया डे्ा कींन्री ऑपरे ्र कम
अकाउ्ीं ् या कींिा्ी तत्िािरील पदाींच्या सेिा परु विण्यासाठी मे. ईगल ससक्युरर्ी अ्ण्ड

पसानल सविासेस याींना शासनाने ननविदे च्या माध्यमातन
ू कींिा् ददले असून सदर कींपनीमार्ात
राज्यातील राषरीय आरोग्य असर्यानाींतगात डा्ा कींन्री ऑपरे ्रची ननयुक्ती करण्यात आली
आहे .

(३) अींशतः खरे आहे .
सदर कींपनीने काही अकाऊन््ीं ् कम डा्ा कन्री ऑपरे ्र याींना माहे कवप्रल २०१४
पयंतचे िेतन अदा केले असलयाचे कळविले आहे. तसेच सदर कींपनीने अकाऊन््ीं ् कम डा्ा
कन्री ऑपरे ्र याींना मे, २०१४ पासून िेतन अदा केलेले नाही.
(४) हे खरे आहे .
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(५) आणखल र्ारतीय कडीईओ सींघ्ना पररसींघ ि मे. ईगल ससक्यरर्ी अ्ण्ड पसानल सविासेस,
मुींबई याींच्या सोबत दद. ३१/१/२०१५ रोजी आरोग्य सेिा सींचालनालय, मुींबई येथे बीठक
आयोश्जत करण्यात आली होती बीठकजमध्ये मे. ईगल ससक्यरर्ी अ्ण्ड पसानल सविासेस, मींब
ु ई
याींनी राषरीय आरोग्य असर्यानामार्ात समळालेलया हजेरी पिकामध्ये मोयाया प्रमाणािर िु्ी

असलयाचे नमूद केले. यासाठी श्जलहा स्तरािर ससमती गठीत करुन सुधारीत हजेरी पिक
लिकरात लिकर राषरीय आरोग्य असर्यान कक्षाकडे पाठविण्याचा ननणाय घेण्यात आला.

त्यानुसार श्जलहा स्तरािर ससमती गठीत करुन माहे र्े्ुिारी, २०१४ ते जानेिारी, २०१५ या
कालािधीतील हजेरी पडताळणी करण्याचे काम पण
ु ा झाले आहे .

त्यानस
ु ार आता या

कमाचाऱयाींना थे् िेतन अदा करण्याची कायािाही करण्याचे विचाराधीन आहे.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------

म.ु पो. िट्टा (ता.मालिि, जज.ससांधद
ु ग
ु )च येथील समादे िी मांहदर ते गोिुळ आळी
(४)

*

श्री.प्रिाश

या रस्त्याचे डाांबरीिरि िरिेबाबत

३५५५

श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.वि्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाि,

गजसभये,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी,

श्री.नरें द्र

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पाटील,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील

(१) मु.पो. कट्टा (ता.मालिण, श्ज.ससींधुदग
ु )ा येथील समादे िी मींददर ते गोकुळ आळी तसेच
नाींदोस येथील रस्त्याींच्या रुीं दीकरण, खडीकरण ि डाींबरीकरणाचे काम अदयाप करण्यात आले
नसलयाने सदर र्ागातन
ू ये-जा करणाऱया िाहनाींच्या िाहतुकजस अडथळा ननमााण होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, ग्रामपींचायतीकडे ननधी असताींना सुध्दा िरील र्ागातील रस्त्याचे रुीं दीकरण,
डाींबरीकरण ि खडीकरण करण्यास ग्रामपींचायत दल
ा करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) तसेच मु.पो. कट्टा (ता.मालिण, श्ज.ससींधुदग
ु )ा येथील समादे िी मींददर ते गोकुळ आळी
तसेच नाींदोस येथील ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत वपण्याचे पाणी ि रस्त्यािरील पथददिे याची सोय
नसलयाने तेथील ग्रामस्थाींमध्ये नीराचयाचे िातािरण ननमााण झालेले आहे , ही ही खरे आहे
काय,
(४) असलयास, उपरोक्त दोन्ही सािाजननक महत्िाच्या बाबीकडे दल
ा करणाऱयाींिर शासनाने
ु क्ष
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) असलयास, सदर कामे लिकरात लिकर पण
ू ा करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना
केलया िा करण्यात येत आहे त,

(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाही, हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
समादे िी मींददर ते गोकुळ आळी तसेच नाींदोस येथील ग्रामपींचायतीच्या हद्दीत

वपण्याच्या पाण्याची व्यिस्था करण्यात आलेली आहे. रस्त्यािरील सौरपथददिे ि स्री् लाई्
बसविण्यात आले असून चालू श्स्थतीत आहेत.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

(५) सदर रस्ता खडीकरण ि डाींबरीकरण करण्याच्या ष्ष्ीने श्जलहा िावषाक योजनेंतगात
प्रस्ताि सादर करण्यात येत आहे.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------बाांबु व्यिसायाला प्रोत्साहन दे ण्याबाबत
(५)

*

२६८८

श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार, श्री.समतेश भाांगडडया :

्रमाांि २१०९ ला

हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१४ रोजी

हदलेल्या

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न

उत्तरा्या सांदभाचत

(१) राज्यातील बाींबू व्यिसायाला प्रोत्साहन दे ण्याकररता शासनाचे धोरण काय आहे ,

(२) असलयास, आतापयंत त्यानस
ु ार शासनाने कोणत्या सिलती व्यािसानयकाींना ददलया आहे त,
(३) असलयास, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ,

(४) नसलयास, धोरण न ठरविण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१), (२) ि (३) बाींबू व्यिसायाला प्रोत्साहन दे ण्याकररता ४ डडसेंबर,

२०१४ रोजी निीन बाींबू धोरण जाहीर करण्यात आले असून, त्यात १) खाजगी जसमनीिर बाींबू
लागिडीस प्रोत्साहन दे णे. २) खाजगी जसमनीिरील बाींबूस िाहतूक पासाच्या बींधनातन
ू मुक्त
करणे. ३) बाींबू क्षेिातील उदयोजकाींना ई-सललाि पध्दतीने पारदशाकरीत्या बाींबू पुरिठा करणे.

४) बरु
ु ड कामगाराींना िन विर्ागाकडे नोंदणी करुन त्याींना स्िासमत्ि शल
ु क (Royalty) तसेच

िनविकास कर न आकारता बाींबू पुरिठा करणे. ५) शास्िोक्त पध्दतीने बाींबू लागिड ि
औदयोधगक िापरासाठी प्रसशक्षण ि प्रसार करण्यासाठी प्रसशक्षण केंद्राची स्थापना करणे.

६) ज्या गािाजिळच्या िनक्षेिात स्थाननक लोकाींना सींयुक्त िनव्यिस्थापन ससमती ि ग्रामिन
ससमती मार्ात बाींबच
ू ा ननषकासन ि जतन करणे याचा समािेश आहे .

शासनाने आतापयंत याबाबत घेण्यात आलेले ननणाय खालील प्रमाणे आहे .



शासन ननणाय ददनाींक २१/०२/२०१४ अन्िये ई-सललाि दिारे बाींबू उदयोजकाींना बाींबू
पुरिठाचा ननणाय घेण्यात आला.



ददनाींक २४/६/२०१३ च्या अधधसूचनान्िये खाजगी क्षेिातील Dendrocalamus strictus ि

Bambusa bambos या दोन प्रजाती व्यनतररक्त ततर सिा प्रजातीना िाहतक
ू परिाना
पासून मुक्त करण्यात आले.
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ददनाींक ३०/१०/२०१४ च्या अधधसूचने अन्िये बुरडाींना बाींबूिरील िनविकास करातून



सू् दे ण्यात आली ि त्याींनतर ५/१२/२०१४ च्या शासन ननणायान्िये बुरडाींना स्िासमत्ि



शल
ु कातन
ू स्
ू दे ण्यात आली ि तसेच ज्या बरु डाींची नोंदणी करण्यात आली नाही, त्याींची
नोंदणी करण्यास मान्यता दे ण्यात आली.

ददनाींक ४/१२/२०१४ च्या शासन ननणायानुसार जादहर करण्यात आलेलया निीन बाींबू



धोरणाची अींमलबजािणी कररता धचचपलली, श्जलहा चींद्रपूर येथे सींशोधन ि प्रसशक्षण



केंद्राची स्थापना करण्याचा ननणाय घेण्यात आला.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------खामगाांि (जज.बुलढािा) येथील ज्ञानगांगा प्रिल्पा्या सध
ु ारीत प्रस्तािाला मांजुरी समळिेबाबत
(६)

*

४०५४

श्री.पाांडुरां ग फांु डिर :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) खामगाींि (श्ज.बुलढाणा) येथील ज्ञानगींगा प्रकलपाचे काम मागील २ िषाापासन
ू बींद आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर प्रकलपाला सुधारीत प्रशासकजय मान्यता न समळालयामुळे सदर कामे
प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर प्रकलपाला सुधारीत प्रशासकजय मान्यता दे ण्याबाबत शासनाने कोणती
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) असलयास, शासकजय मान्यतेला मींजूरी समळालयानींतर सदर प्रकलपाचे काम लिकर सुरू
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) अींशत: खरे आहे , तथावप सन २०१३-१४ या आथीक िषाात वितरीत

झालेलया तरतुदीच्या मयाादेत खचा करण्याची १७.३८ को्ी खचा करण्यास परिानगी प्रदान केली
असलयामळ
ु े प्रकलपाचे काम ऑक््ोबर २०१४ पासन
ू पन्
ु हा सरु
ु करण्यात आले आहे .
(२) नाही.

(३) सुधारीत प्रशासकजय मान्यतेचा प्रस्तािाबाबत छाननी सुरु आहे .

(४) सदय:श्स्थतीत प्रकलपाचे काम प्रगतीपथािर आहे . त्यामुळे प्रचन उद्ाित नाही.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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गेिराई (जज.बीड) येथील ग्रामपांचायतीचे विभक्तीिरि िरण्याबाबत
(७)

*

३६७१

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.वि्रम

िाळे , श्री.सनतश चव्हाि, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय
मुांडे :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेिराई (श्ज.बीड) विधानसर्ा मतदार सींघातील ग्रामपींचायतीचे विर्क्तीकरण करणेबाबत
लोकप्रनतननधीींनी याींनी ददनाींक ३ नोव्हें बर, २०१४ रोजी मुख्य कायाकारी अधधकारी, श्जलहा
पररषद, बीड याींना ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, र्ौगोसलक आणण प्रशासकजय अडचणी लक्षात घेऊन ग्रप
ग्रामपींचायतीचे
ु
विर्क्तीकरण करण्याची मागणी सींबींधीत ग्रामस्थाींनी शासनाकडे िारीं िार केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असलयास, सींबींधधत गािाींच्या विकासासाठी शासन विशेष बाब म्हणून या ग्रामपींचायतीींच्या
विर्क्तीकरणास मान्यता दे णार आहे काय,

(४) ग्रामपींचायतीच्या विर्क्तीकरणासाठी होत असले लया विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) ि (२) होय.

(३) ि (४) मुख्य कायाकारी अधधकारी, श्जलहा पररषद, बीड याींनी दद. १८.११.२०१४ च्या ि
ददनाींक ०२ माचा, २०१५ च्या पिान्िये सींबींधधत ग् विकास अधधका-याींकडून ग्रामपींचायतीच्या
विर्क्तीकरणाबाबतचे प्रस्ताि मागविले आहे त.

सदरहू ग्रामपींचायतीच्या विर्क्तीकरणाचे प्रस्ताि विर्ागीय आयुक्ताींमार्ात शासनास
प्राप्त झालयानींतर त्यािर ननयमानुसार आिचयक ती कायािाही करण्यात येईल.
-----------------

(८)

*

राज्यात सािचजननि आरोग्य विभागात डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
३६८२

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले,

श्री.अननल भोसले, श्री.वि्रम िाळे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,
श्री.प्रिाश

बबनसाळे ,

डॉ.सुधीर

ताांब,े

श्री.सनतश

चव्हाि,

श्री.हदपिराि

साळुांख-े पाटील,

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.आनांद
ठािूर, श्री.प्रिाश गजसभये, श्रीमती विद्या चव्हाि :
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत

ता.प्र.्र. ११२४ ला हदनाांि १० डडसेंबर,

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सािाजननक आरोग्य विर्ागात िीदयकजय अधधकारी ग् अ ि ब श्रेणीची ११०४ पदे
तसेच डॉक््राींसह तीस ्क्के पदे ररक्त असलयाने राज्यातील रुग्णाींना पुरेशा प्रमाणात
औषधोपचार समळत नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली असलयास, चौकशीत काय आढळून
आले ि तदनस
ा मतेने
ु ार राज्यातील रुग्णालयातील डॉक््र आणण कमाचाऱयाींची पदे पूणक्ष
र्रणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे अींशत: खरे आहे .

महाराषर िीदयकजय ि आरोग्य सेिा ग्-अ (िगा-१) सींिगााची १४८९ पदे मींजूर असून

त्यापीकज ६४५ पदे र्रलेली ि ८४४ पदे ररक्त आहे त. महाराषर िीदयकजय ि आरोगय सेिा ग्अ िीदयकजय अधधकारी सींिगााची ७१७६ पदे मींजूर असून त्यापीकज ६२०२ पदे र्रलेली ि ९७४

पदे ररक्त आहे त. तसेच, महाराषर िीदयकजय ि आरोग्य सेिा ग्-ब सींिगााची १०५२ पदे मींजूर
असून त्यापीकज ९८९ पदे र्रलेली ि ६३ पदे ररक्त आहे त. सािाजननक आरोग्य विर्ागात ग्-

अ ते ग्-ड सींिगाातील ककुण ५३४७९ पदे मींजरू असन
ू त्यापीकज ४००१६ पदे र्रलेली आहे ि
१३४६० पदे ररक्त आहे त. ररक्त पदाींचे प्रमाण २५ ्क्के आहे .

तथावप, उपलब्ध िीदयकजय अधधकारी ि कमाचाऱयाींमार्ात रुग्णाींना आिचयक ती रुग्णसेिा
उपलब्ध करुन ददलया जात आहेत. तसेच राषरीय ग्रामीण आरोग्य असर्यानाअींतगात िीदयकजय
अधधकारी ि कमाचाऱयाींच्या सेिा कींिा्ी तत्िािर उपलब्ध करुन ददलया जात आहे त.
(२)

िीदयकजय

अधधकाऱयाींची

ररक्त

पदे

स्थायी

स्िरुपात

र्रण्याबाबत

स्ितींि

ननिड

मींडळामार्ात कायािाही सुरु आहे . तसेच कींिा्ी पध्दतीने ररक्त पदाींिर नेमणुका दे ण्याबाबतचा
ननणाय घेण्यात आला असून त्यानस
ु ार कायािाही करण्यात येत आहे .

ग्-क ि ड कमाचाऱयाींची ररक्त पदे स्थायी स्िरुपात र्रण्याबाबत कायािाही सुरु आहे.

(३) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------राज्यातील महहला बचत गट ांना िायमस्िरुपी बाजारपेठ उपलब्ध िरुन दे िेबाबत
(९)

*

३१८२

श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद
रिवपसे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मदहलाींचे सबळीकरण ि सक्षमीकरण करण्यासाठी ननमााण झालेलया मदहला बचत
ग्ाींनी उत्पादीत केलेलया िस्तन
ुीं ा बाजारपेठ समळत नसलयाने सदर बचत ग् बींद पडण्याच्या
मागाािर असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, मदहला बचत ग्ाींच्या उत्पाददत मालाींची विक्रज होण्यासाठी मोबाईल विक्रज केंद्र
सुरू करणे, िाहन उपलब्ध करुन दे णे तसेच बचत ग्ाींना कायमस्िरुपी बाजारपेठा उपलब्ध
करुन दे णेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
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(३) तसेच मदहला बचत ग्ाींना ठराविक रक्कमेपयंत विना ्ें डर कामे दे ण्याबाबत शासनाची
र्ूसमका काय आहे,

(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२) माविम स्थावपत ग्ामधील ८०% मदहला या डेअरी, शेळीपालन, र्ाजीपाला विक्रज,
कुक्कु्पालन ि अन्नप्रकक्रया करणे या क्षेिात गींत
ु लेलया आहेत. या क्षेिामधील ३०-३०

मदहलाींचा ग् तयार करुन Micro Livelihood Plan (MLP) तयार केलेले आहे त. त्याींना
बाजारपेठ समळिून दे ण,े ताींत्रिक सलला ि स्थाननक पातळीिर Support System दे ण्यात येत

आहे . काही मदहला िीयश्क्तक स्तरािर स्ियींरोजगार कररत असन
ू , त्याींना श्जलहा स्तरािरील ि
राज्य स्तरािरील प्रदशानाींमध्ये सहर्ागी होण्याकररता व्यासपीठ उपलब्ध करुन दे ण्यात येते.
त्याचबरोबर माविम स्तरािरुन निीन ‘््ड’ विकसीत करण्यात येत आहे . या सिा प्रकक्रयेमध्ये
माविम ब्किडा ि र्ॉरिडा सलींकेजेस करुन दे त आहे .
मदहला बचत ग्ाींची उत्पादने विक्रजसाठी मोबाईल व्ह्न योजना राबविण्यास शासनाने
मान्यता ददली असून सदर योजना सन २०१५-१६ पासून राबविण्यात येणार आहे .

(३) (४) (५) मदहला बचत ग्ाींना ठराविक रक्कमेपयंत विना ्ें डर कामे दे ण्याबाबतच्या
प्रस्तािाच्या अनुषींगाने कायािाही करण्यात येत आहे.

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

मरु
ु ड (जज.रायगड) तालक्
ु यातील अांबोली धरिग्रस्ताांना नि
ु सानभरपाई समळण्याबाबत
(१०)

*

३८६२

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) मुरुड (श्ज.रायगड) तालुक्यातील अींबोली धरणाचे काम सहा िषाापूिी पूणा झाले, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, धरण पण
ू ा होिन
ू सहा िषे झाली तरी शेतकऱयाींना सींपाददत केलेलया जसमनीची
२० ्क्के रक्कम अदयाप दे ण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ही बाब माहे जानेिारी, २०१५ च्या दस
ु ऱया
आठिडयात श्जलहा प्रशासनाचे लक्षात आणून शेतकऱयाींना रक्कम अदा करण्याची मागणी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, या प्रकरणी श्जलहा प्रशासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) होय.

(२) नाही. धरणासाठी सींपादीत केलेलया जसमनीचा पूणा मोबदला शेतक-याींना वितरीत करण्यात
आला आहे .
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(३) ि (४) यासींदर्ाात माहे , जानेिारी २०१५ च्या दस
ु -या आठिडयात अींबोली योजनेसींदर्ाात

र्ूसींपादन आढािा बीठक श्जलहाधधकारी, रायगड याींचे दालनात आयोश्जत करण्यात येिून
कालिा र्स
ू ींपादनाच्या बाबतीत उपश्जलहाधधकारी (र्स
ू ींपादन) रायगड, या कायाालयाकडून अींनतम
ननिाड्याची कायािाही प्रगती प्रथािर आहे .

----------------राज्यात शासिीय िमचचाऱयाांना अपघात विमा लागू िरण्याबाबत
(११)

*

३७६०

श्री.वि्रम िाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.सनतश चव्हाि,

डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अमरससांह पांडडत,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

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

(१) राज्यात शासकजय कमाचाऱयाींना अपघात विमा लागू करण्याचा ननणाय शासनाने नुकताच
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर ननणाय राज्यातील ननमशासकजय सींस्था (कायाालये) याींना लागू नाही,
हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, राज्यातील ननमशासकजय कायाालयातील कमाचाऱयाींना अपघात विमा योजना
लागू करण्याबाबत कोणती कायािाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१), (२), (३) ि (४) कररता हे खरे नाही. राज्यात शासकजय

कमाचाऱयाींना अपघात विमा लागू करण्याचा ननणाय घेतलेला नाही.
-----------------

राज्य शासनाने राज्य सरिारी िमचचाऱयाांना ि अनुदाननत सांस्थाांमधील
सशक्षि सशक्षिेत्तराांना ६ िा िेतन आयोग लागू िरण्याबाबत

(१२)

*

३२४६

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय वित्त

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्य

शासनाने

राज्य

सरकारी

कमाचाऱयाींना

ि

अनुदाननत

सींस्थाींमधील

सशक्षक

सशक्षकेत्तराींना ६ िा िेतन आयोग ददनाींक १ जानेिारी, २००६ पासून लागू केला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, ददनाींक १ जानेिारी, २००६ ते ददनाींक २६ र्े्ि
ु ारी, २००९ या कालािधीत
ननित्ृ त झालेलया शासकजय कमाचाऱयाींना ि अनुदाननत सींस्थाींमधील कमाचाऱयाींना ६ व्या िेतन
आयोगाची िेतन सींरचना अमान्य केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने याधचका क्रमाींक ८९८५/२०११, ८९०८/२०११,
१३५/२०१२, ८७३४/२०११, १३२/२०१२ ि अन्य याधचकाींमध्ये ददनाींक ९ मे, २०१४ रोजी ददलेलया
ननदे शानुसार वित्त विर्ागाने काय कायािाही केली आहे ,
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(४) असलयास, महाराषर राज्य सशक्षक पररषदे चे कायााध्यक्ष ि कोकण विर्ाग सशक्षक मतदार
सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ७ जून, २०१४, ददनाींक २१ जन
ू , २०१४, ददनाींक १४ जुल,ी
२०१४ च्या ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने काय कायािाही केली आहे,

(५) असलयास, मा.वित्त मींिी याींनी ददनाींक ९ जन
ू , २०१४ रोजी वित्त विर्ागास पाठविलेलया
पिाच्या अनुषींगाने वित्त विर्ागाच्या अप्पर मुख्य सधचिाींनी काय कायािाही केली आहे ,
(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीिार

(१) हे खरे आहे. राज्य शासनाने राज्य सरकारी कमाचा-याींसह

अनुदाननत सींस्थाींतील सशक्षक ि सशक्षकेतर कमाचा-याींना दद. १ जानेिारी, २००६ पासून ६ िा
िेतन आयोग लागू केला आहे .

(२) हे खरे नाही. राज्य शासनाने राज्य सरकारी कमाचा-याींसह अनुदाननत सींस्थाींतील सशक्षक ि

सशक्षकेतर कमाचा-याींना दद. १ जानेिारी, २००६ पासन
ू ६ िा िेतन आयोग लागू केला आहे .
म्हणजेच दद. १ जानेिारी, २००६ पासून ६ व्या िेतन आयोगाची िेतन सींरचना मान्य केली
आहे .

(३), (४), (५) ि (६) कररता या सिा याधचका या मा.मुींबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेलया
नसून त्या मा. उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ येथे दाखल झालया होत्या.

या सिा याधचका प्रचन र्ाग-२ मध्ये विचारलेलया िेतन सींरचनेबद्दल नसन
ू ननित्ृ तीिेतन

पररगणणत करण्याच्या सुधाररत सुिाकररता विहीत करण्यात आलेलया ददनाींका सींदर्ाातील

आहे त. दद.२७.२.२००९ पासून २० िषााच्या अहाताकारी सेिेिर पूणा ननित्ृ तीिेतन दे ण्यात आले
आहे . हा लार् दद.१.१.२००६ पासून दे ण्यात यािा अशी याधचकाकत्यांची मागणी होती.
मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद

याींनी या सिा याधचका (याधचका क्र.८९५/२०११,

८९०८/२०११, १३५/२०१२, ८७३४/२०११, १३२/२०१२, ३९३४/२०१३) ककत्रित केलया ि शासनाच्या
दद.३०.१०.२००९ च्या शासन ननणायातील दद.२७.२.२००९ ही cut off date unconstitutional
असलयाचा ननणाय दद.९.५.२०१४ रोजी दे ऊन या शासन ननणायातील सिा लार् similarly
situated कमाचा-याींना दद.१.१.२००६ पासून लागू करण्याचे आदे श ददले आहे त.

या आदे शाची अींमलबजािणी करण्याची मागणी प्रचन र्ाग-४ ि ५ मध्ये नमद
ू केलेलया

पिान्िये लोकप्रनतननधीींनी केली आहे .
मा.उच्च

न्यायालय,

औरीं गाबाद

खींडपीठ

याींच्या

ददनाींक

९.५.२०१४

रोजीच्या

ननणायाविरुध्द ददनाींक १०.११.२०१४ रोजी पुनविालोकन याधचका मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद
खींडपीठ येथे दाखल करण्यात आली.

सदर पुनविालोकन याधचका मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपीठ याींनी दद. १६.१.२०१५

रोजी र्े्ाळली.

राज्य शासनािर येणारा आधथाक र्ार विचारात घेऊन या ननणायाविरुध्द मा.सिवोचच्च
न्यायालयात विशेष अनम
ु ती याधचका दाखल करण्याची कायािाही सरु
ु आहे .
-----------------
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महाराष्ट्र राज्यातील दमिगांगा खोऱयातील १३३ टीएमसी पािी
गुजरात राज्याला दे िाऱया िराराबाबत
(१३)

*

२८०९

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनु नल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि
साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.वि्रम िाळे ,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.राजेंद्र
मुळि, श्री.हररससांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्रीमती जस्मता िाघ :
ताराांिीत प्रश्न ्रमाांि. ११४० ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या
सांदभाचत.
(१)

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

महाराषर-गुजरात

नेण्यासाठी

केंद्र

ि

सीमेिरील
राज्य

महाराषराच्या

सरकारकडून

प्रयत्न

पाणलो्
होत

क्षेिातील

असलयाने

हे

पाणी
पाणी

गज
ु रातमध्ये

महाराषराला

समळण्यासाठी विविध राजकजय ि सामाश्जक सींस्थाींनी ददनाींक १२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास नासशक येथे सामुदहक लाक्षणणक उपोषण तसेच विविध आींदोलने केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, दमणगींगा-वपींजाळ नदीजोड प्रकलपातील २० अब्ज घनर्ु् पाणी मुींबईला दे िून

उिाररत ६३ अब्ज घनर्ु् पाणी गज
ु रातला ददले जाणार असलयाची मादहती ददनाींक ७
जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, दमणगींगा-वपींजाळ प्रकलपातील पाणी मुींबईला दे िून उिाररत पाणी गोदािरी
खोऱयातील नासशक मराठिाडा ि नगर श्जलहयातील दषु काळी र्ागाला दे ण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाकडे मागणी केलेली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४) दमणगींगा-वपींजाळ ि पार-तापी नमादा सलींक प्रकलपाच्या मींजरु ी सींदर्ाात केंद्रीय जलसपींदा
मींिी याींनी ददनाींक ७ जानेिारी, २०१५ रोजी मुींबई येथे उच्चस्तरीय बीठक घेतली, हे खरे आहे
काय,

(५) असलयास, शासनाच्या नदीजोड प्रकलपाींतगात नमादा नदीिरील सरदार सरोिराच्या बाजन
ू े

गुजरातकडे जाणाऱया सलींकसाठी ५७ ्ीकमसी पाणी गरजेचे असून त्यासाठी राज्याचे २१
्ीकमसी पाणी िापरलयाने गोदािरी, तापी खोऱयाची तू् पूणा न झालयाने खोऱयातील बाींधकाम,
सिेक्षण, उपाययोजना यासाठी पाणी न समळालयाने राज्यातील २५ ्क्के क्षेिािर पाणी्ीं चाई

ननमााण होणार असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही
खरे आहे काय,
(६)

असलयास,

तालुक्यातील

नासशक

धरणे

बाींधून

श्जलहयातील
मुींबईला

त्र्यींबक,

पाणी

र्ूगड

ि

पालघर

पुरिठा करण्यासींदर्ाातील

श्जलहयातील
“डीपीआर”

जव्हार
महाराषर

सरकारला पूणप
ा णे अींधारात ठे िून गुजरात मधील बलसाड येथे कन.डब्लयु.डी.क. या कायाालयात
तयार झाला. हे ही खरे आहे काय,
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(७) असलयास, अनेक सामाश्जक सींघ्नाींनी आींदोलनाचा तशारा ददला असलयामुळे शासनाने हा
करार रद्द करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(८) असलयास, सदर प्रकलपाचे राज्याच्या िायायाचे हक्काचे पाणी समळण्याविषयी सरकारने
कोणती उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(९) तसेच या नदीजोड प्रकलपादिारे खानदे शात अनतररक्त पाणी समळणार आहे काय,
(१०) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) होय.

(२) दमणगींगा खोऱयातील महाराषराच्या िायायाचे पाणी मुींबई शहरासाठी वपण्याच्या पाण्यासाठी
दे ण्याचे प्रस्तावित आहे .
(३) होय.
(४) होय.
(५) नाही.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.
(७) प्रचन उद्ाित नाही.
(८) दमणगींगा खो-यातील राज्याच्या दहचयाचे पाणी मुींबई शहरास िळविणेबाबतचा प्रकलप

अहिाल तयार करण्यात आला आहे . तसेच दमणगींगा खो-यातील १४३ दलघमी पाणी गोदािरी
खो-यात िळविणेबाबतचा पूिा व्यिहायाता अ्यास राषरीय जल विकास असर्करणाने केलेला
असून

त्याबाबतचा

सविस्तर

अहिाल

तयार

करण्याची

विनींती

राषरीय

जल

विकास

असर्करणास करण्यात येत आहे .
(९) नार-पार-अींत्रबका खो-यातील पाणी धगरणा खो-यात िळविणेबाबतच्या िळण योजनेच्या
सिेक्षण कामास प्रशासकजय मान्यता दे ण्यात आली आहे. या योजनेमुळे सुमारे ९५७६० हे क््र

क्षेिास ससींचनाचा लार् समळू शकतो. तसेच १४६.२४ दलघमी पाणी त्रबगर ससींचन प्रयोजनास
उपलब्ध होऊ शकतो.

(१०) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------यितमाळ जजल्हा पररषद अांतगचत भरती प्रक्रयेत झालेला अपहार
(१४)

*

३४३१

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.हे मांत

टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
२९३ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि

रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यितमाळ श्जलहा पररषद अींतगात झालेलया र्रती प्रकक्रयेत अपहार झाला असलयाचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ च्या पदहलया सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याींत आली आहे काय,
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(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार पेपरर्ु्ी प्रकरणी जबाबदार
असणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१), (२), ि (३), ची िस्तुश्स्थती खालीलप्रमाणे आहे .

श्जलहा पररषद, यितमाळ अींतगात र्रती प्रकक्रयेसींबींधीत ददनाींक २/११/२०१४ रोजी

आयोश्जत करण्यात आलेलया पररक्षाींच्या प्रचनपत्रिकेच्या उत्तरतासलका आधथाक गुन्हे शाखा

औरीं गाबाद याींचेकडून जप्त करण्यात आलयाचे ननदशानास आले. त्यानस
ु ार पोलीसाींनी ककूण ११
तसमाींविरुध्द गुन्हा नोंदविलेला असून सदर ११ आरोपीता विरुध्द मा.न्यायालयात गुन्हा दाखल
(क्र.आरसीसी २०९८/२०१४) केला आहे. तसेच या गुन्हयाशी सींबींधीत अन्य कका आरोपीस
ददनाींक ३०/०१/२०१५ रोजी अ्क करण्यात आली असन
ू या प्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे .

या प्रकरणाच्या अनष
ु ींगाने श्जलहा ननिड ससमतीने ददनाींक २/११/२०१४ रोजी घेण्यात

आलेलया पररक्षा रद्द केलेलया असून या पररक्षा नव्याने ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१४ रोजी
घेण्यात आलेलया आहे त.

ददनाींक २२/११/२०१४ रोजी पररचर या पदाची लेखी पररक्षा केंद्रािर सुरु असताना

केंद्रािरील समिेक्षकामार्ात केंद्रािरुन केंद्राबाहे र गेलयाचे पोलीस ननररक्षक िडगाींि रोड,

यितमाळ याींनी श्ज.प.ला कळविलयामळ
ु े सींबींधधत समिेक्षकास ननलींबीत करण्यात आले असन
ू
त्याींचे विरुध्द FIR No ५२८, ददनाींक २२/११/२०१४ रोजी र्ौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे .
सदयःश्स्थतीत या प्रकरणी पोलीस तपास सुरु आहे .

सदर बाब घडलयामुळे पररचर या पदाची लेखी पररक्षा रद्द करुन नव्याने ददनाींक

०४/०१/२०१५ घेण्यात आली असन
ू त्याबाबतचा ननकाल प्रससध्द करण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------वि्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील ग्रामीि रुग्िालयात
सोयीसवु िधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१५)

*

४०६३

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.किरि पािसिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े
श्री.अशोि उफच भाई जगताप :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विक्रमगड (श्ज.पालघर) तालक्
ु यात ग्रामीण रुग्णालय बाींधून अनेक िषे उल्ून गेली तरी
अदयापपयंत यादठकाणी अदययाित सोयीसुविधा उपलब्ध केलेलया नाहीत तसेच रुग्णालयाची
दरु ािस्था झालयाचे ददनाींक ७ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) िाडा (श्ज.पालघर) येथील रुग्णालयािर २ लाख नागररकाींना आरोग्यव्यिस्था पुरविण्याची
जबाबदारी असताींना अिघ्या ३० खा्ाींच्या या रुग्णालयात ककही कायमस्िरुपी डॉक््र

नसलयाने या र्ागातील गोर-गरीब रुग्णाींना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालय अथिा ठाणे येथे
उपचारासाठी जािे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी मा.आरोग्य मींिी याींना लेखी ननिेदन दे ऊनही अदयापपयंत
कोणतीच कायािाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असलयास, सदर रुग्णालयाींत अदयाित सुविधा पुरविण्याबाबत ि रुग्णालयाची दरू िस्था दरू
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) हे खरे नाही. िाडा येथील रुग्णालयात प्रनतननयक्
ु तीने िीदयकजय अधधकारी ग्अ (िगा-२) या सींिगाातील ३ िीदयकजय अधधकारी कायारत आहे त तसेच बींधपत्रित डॉक््राींच्या
सेिा दे खील उपलब्ध करुन दे ण्यात आलया आहे त.
रुग्णालयाचे सिा विर्ाग ककि असण्याच्या ष्ष्ीने निीन तमारत बाींधण्यासाठी
उपसींचालक, आरोग्य सेिा, ठाणे याींच्या स्तरािर कायािाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------दे िरुख (जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीि रुग्िालयातील अधधक्षिाांचे ररक्त पद भरण्याबाबत
(१६)

*

३७८८

श्री.विजय धगरिर :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे िरुख (श्ज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील अधधक्षक याींची रत्नाधगरी येथे श्जलहा
शासकजय रुग्णालयात बदली झालयानींतर गेलया तीन मदहन्याींपासन
ू सदर रुग्णालयात हे पद
ररक्तच आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, त्यामळ
ु े सदर रुग्णालयाचा कारर्ार प्रर्ारीिर अिलींबन
ू आहे त्याचप्रमाणे तीन
पदे ररक्त असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ च्या दस
ु ऱया आठिड्यात ननदशानास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर ररक्त पदाींमुळे गरीब ि गरजु रुग्णाींची गीरसोय होत असलयाने त्याींना
आधथाक र्द
ु ं ड सोसािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, सदर रुग्णालयातील ररक्त पदे र्रण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

16

डॉ. दीपि सािांत

(१) होय.

(२) ि (३) सदर रुग्णालयातील ननयुक्त ३ िीदयकजय अधधकाऱयाींपीकज २ िीदयकजय अधधकारी
अनधधकृतपणे गीरहजर असलयाने सष्यःश्स्थतीत उपलब्ध िीदयकजय अधधकारी तसेच कींिा्ी
विशेषज्ञामार्ात उपचार करण्यात येत आहे त.

रुग्णालयामार्ात रुग्णाींना मोर्त रुग्णसेिा पुरविली जात असलयाने रुग्णाींना आधथाक र्ुदाड
सोसािा लागत आहे . असे म्हणता येणार नाही.

(४) िीदयकजय अधधक्षकाचे ररक्त पदे र्रण्याबाबत कायािाही प्रगतीत आहे. वर्ग-३ ि िगा-४
मधील ररक्त पदे उपसींचालकाच्या स्तरािर र्रण्यात येत आहे त.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यात ६०० हे क्टर ससांचन क्षमते्या निीन प्रिल्पािरील बांदी उठविण्या्या प्रस्तािाबाबत
(१७)

*

३९४०

साळुांख-े पाटील,

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सांहदप बाजोररया, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.हदपिराि
श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.वि्रम

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

िाळे ,

श्री.हेमांत

टिले,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ६०० हे क््र ससींचन क्षमतेच्या निीन प्रकलपािरील बींदी उठविण्यासाठी तत्कालीन
मींिी मींडळाने बीठकजत चचाा करून मा.राज्यपाल याींचेकडे प्रस्ताि पाठविला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ि त्याींचे
स्िरूप काय आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) होय,

(२) या अनुषींगाने मराठिाड्यातील ्ीं चाईग्रस्त ि आददिासी र्ागाकररता ससींचनाची सोय

उपलब्ध करण्यासाठी प्रस्तावित २६ प्रकलपाींच्या योजनाींचे मा.राज्यपाल महोदयाींच्या सन
२०१४-१५ च्या ननदे शान्िये प्रकलप घेण्यास मान्यता दे ण्याबाबत मा.मुख्यमींिी याींनी त्याींचे
दद.०५ ऑगस््, २०१४ रोजीच्या पिान्िये मा.राज्यपाल महोदयाींना विनींती करण्यात आली आहे.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.

(१८)

*

----------------राज्यात राबविण्यात येिाऱया जलयक्
ु त सशिार योजनेबाबत

३५२१

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) शासनाने सन २०१५ पासन
ू राज्यात जलयुक्त सशिार योजना राबविण्याचा ि त्यासाठी

रक्कम रुपये १ हजार को्ीची आधथाक तरतूद करण्याचा ि त्यामधन
ू रक्कम रुपये ६०० को्ी
माहे जून, २०१५ पयंत उपलब्ध करुन दे ण्याचा ननणाय घेतला असलयाचे ददनाींक १७ जानेिारी,
२०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, सदर शासन ननणायानुसार िषार्रात राज्यातील गािे ्ीं चाईमुक्त करण्यात
येणार असून त्यापीकज अडीच हजार गािाींतील कामाींची सुरुिात ददनाींक २६ जानेिारी, २०१५
रोजी िा त्यासम
ु ारापासन
ू करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, सदर सशिार योजनेचे स्िरुप काय आहे ,

(४) असलयास, सदर जलयुक्त सशिार योजनेअींतगात ५ हजार गािे ्ीं चाई मुक्त करणे, सन

२०१५-१६ या िषाात १० हजार साखळी ससमें् नाला बींधारे बाींधण्याचे तसेच ्ीं चाईग्रस्त विदर्ा,
मराठिाड्यात कक लाख विहीरी खोदणे
तत्यादी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे त, हे ही खरे
ो़
आहे काय,

(५) असलयास, त्यानुसार आजपािेतो ककती गािातील कामाींना सुरुिात करण्यात आली ि
त्यासाठी ककती ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ि त्यापीकज ककती खचा झाला आहे ,

(६) असलयास, सदर योजनाधीन कामाींना सुरुिात झाली नसलयास त्याची कारणे काय आहे त,

(७) असलयास, िरील उपक्रम पण
ू ा करण्याच्याष्ष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली अथिा
करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय.

िषार्रात ६००० गािे ्ीं चाईमक्
ु त करण्यात येणार असन
ू दद. २६ जानेिारी २०१५ रोजी

१८०६ गािाींमध्ये कामाींची सुरिात करण्यात आली आहे .

(३) सदर असर्यानामध्ये पाणलो् विकासाचे कामे ि ततर सलींग्न कामे अशी १३ प्रकारची
कामे / उपचार कृषी विर्ाग लघुससींचन (जलसींधारण) विर्ाग, जलसींपदा विर्ाग, िन विर्ाग,

सामाश्जक िननकरण विर्ाग, ग्रामविकास विर्ाग, पाणीपरु िठा ि स्िच्छता विर्ाग ि श्जलहा
पररषद, सीकसआर ननधी ि लोकसहर्ाग यामधुन राबविण्यात येत आहे .
(४) होय, हे अींशतः खरे आहे.

जलयुक्त सशिार योजनेअींतगात सन २०१५-१६ मध्ये ककूण ६ हजार गािे ्ीं चाई मुक्त

करण्याचे ननयोजन असुन, या कालािधीत िषाात सम
ु ारे १० हजार साखळी ससमें् नाला बींधारे

ि ततर जलसींधारणाची सींलग्ल कामे यासाठी रु. १००० को्ी तसेच सम
ु ारे ४४,००० विहीरी
पुढील २ िषाात खोदण्याचे ननयोजन आहे .

(५) र्े्ुिारी २०१५ अखेर २७४१ गािाींमध्ये ६१२४ कामे सुरु आहे त. सन २०१४-१५ या आधथाक
िषाात रुपये ७५ को्ी वितररत केला असुन सन २०१५-१६ कररता रु.१००० को्ी श्जलहा
ननयोजन विकास ससमती मार्ात उपलब्ध करुन दे ण्याचे ननयोजन आहे .
(६) प्रचन उद्ाित नाही.
(७) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------

18

अमरािती लघु ससांचन (जलसांधारि) विभागाअांतगचत िामाांिरील स्थधगती उठविण्याबाबत
(१९)

*

२९२६

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) अमरािती लघु ससींचन (जलसींधारण) विर्ागाअींतगात कराियाच्या ६०८ कामाींसाठी रु.

१९७.४०५ को्ी ि लघुससींचन विर्ाग श्जलहा पररषदे ला ६४२ कामाींकररता रु. ६०.१४५ को्ी असे
ककूण १२५० कामाींसाठी २५७.५५ को्ी रुपयाींस मान्यता ददलेलया ननधीला खचा करण्यास
स्थगनादे श दे ण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त खचााला स्थगनादे श दे ण्यामागची कारणे काय आहे त,
(३) असलयास, उक्त स्थगनादे श उठविण्याबाबत शासन स्तरािर काय कायािाही करण्यात
आली आहे िा येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही

ननधी खचा करण्यास कोणताही स्थगन आदे श नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यात शहरी भागातील बालिाां्या िुपोषिाबाबत
(२०)

*

४१३१

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफच
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.हदपिराि साळांु ख-े पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.किरि पािसिर, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर :
२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

शहराींमध्ये

विशेषत:

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ५००६९ ला हदनाांि १४ जन
ू ,

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील

मींब
ु ईतील

(मालिणी),

ठाणे,

मालेगाि,

सोलापरू ,

तचलकरीं जी, नाींदेड, यितमाळ, नागपूर, वपींपरी ि बललारपूर तत्यादी र्ागाींमध्ये १७ ्क्के
बालके मध्यम आणण तीव्र कमी िजनाची तसेच कुपोवषत असलयाची बाब “ककाश्त्मक
बालविकास सेिा” योजनेतंगत
ा झालेलया सिेक्षणाच्या अहिालातून माहे जानेिारी २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) दहमायतनगर (ता.श्ज.नाींदेड) येथे १७१ बालके तीव्र कुपोवषत असलयाचे माहे जानेिारी,
२०१५ रोजी िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, नागरी र्ागात केलेलया सिेक्षणामध्ये १५ लाख ५४ हजार बालकाींपीकज ८ लाख
८१ हजार बालके सामान्य िजनाची तर १ लाख ८० हजार बालके मध्यम आणण तीव्र कमी
िजनाची असलयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(४) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास, चौकशीच्या
अनुषींगाने कुपोषणाची तीव्रता कमी करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत
आहे ,
(५)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही.

दहमायतनगर (ता.श्ज.नाींदेड) या प्रकलपाींमधील माहे जानेिारी, २०१५ च्या माससक
प्रगती अहिालानुसार ककूण िजन घेतलेली बालके ११४२९ ततकज बालके असून त्यामध्ये

सिासाधारण बालके १०५०६ (९१.९२ %) मध्यम कमी िजनाची बालके ७७० (६. ७४%) ि तीव्र
कमी िजनाची बालके १५३ (१.३४%) ततकज आहे त.
(३) हे खरे नाही.
माससक प्रगती अहिालािरुन राज्यातील १०४ शहरी प्रकलपातील बालकाींची श्रेणीननहाय
मादहती खालीलप्रमाणे आहे :िालािधी
माहे ऑक््ोबर- २०१३

एिूि िजन घेतलेल्या सिचसाधारि
बालिाांची सांख्या

बालिे

१०७३३८४

८७२५६८

मध्यम िमी

तीव्र िमी

िजनाची बालिे िजनाची बालिे
१८३७८१

१७०३५
(१.५९%)

माहे ऑक््ोबर- २०१४

१०७३३३२

८९७७२०

१६२३५३

१३२५९
(१.२४%)

िरील तपसशलािरुन राज्यातील ककाश्त्मक बाल विकास सेिा योजने अींतगात शहरी
र्ागात माहे ऑक््ोबर-२०१३ च्या तुलनेत माहे ऑक््ोबर-२०१४ मध्ये सिासाधारण बालकाींच्या

सींख्येत िाढ झाली असून मध्यम ि तीव्र कमी िजनाचे बालकाींच्या सींख्येत घ् झालयाचे
ददसन
ू येते.

(४) कुपोषणाला आळा घालण्याककरता राज्यात राजमाता श्जजाऊ कुपोषण समशनची स्थापना

करण्यात आलेली असून याव्दारे कुपोषणाला आळा घालण्यासींबध
ीं ी आिचयक उपाययोजना

करण्यात येत आहे त. तसेच VCDC / CTC व्दारे कुपोवषत बालकाींना आिचयक सुविधा ि
उपचार पुरविण्यात येऊन कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कायािाही करण्यात येत आहे .

ककाश्त्मक बाल विकास सेिा योजने अींतगात ननयसमत आहारव्यनतररक्त पौष्ीक धचक्कज,
तसेच विविध प्रकारची आरोग्यदायी औषधे त. चा पुरिठा अींगणिाडीतील लार्ाथींना ननधीच्या

उपलब्धतेनुसार केला जातो. आददिासी क्षेिातील निसींजीिन क्षेिाींतगात येणाऱया प्रकलपातील
लार्ार्थयांना अनतररक्त पोषणमुलय असणारा आहार पुरविण्यात येतो. अींगणिाडीतील बालकाींना
आरोग्य सेिा परु विण्याकररता आरोग्य विर्ागाशी योग्य तो समन्िय साधण्यात येतो.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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पुिे शहरातील गािठािाां्या हद्दीत अनेि बाांधिामे िोितेही
ननिष न पाळता िरण्यात आल्याबाबत

(२१)

*

३२७४

श्री.अनांत

गाडगीळ,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.मझ
ु फ्फर

हुसैन

सय्यद :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील गािठाणाींच्या हद्दीत आजिर अनेक बाींधकामे कोणतेही ननकष न पाळता
अनधधकृतररत्या केली जात होती. निीन कायदयामुळे प्रादे सशक आराखडयातील ननयमाींनस
ु ार ि

जमा झालेले विकसन शुलक पायार्ूत सुविधाींिर िापरण्याच्या अ्ीिर ही बाींधकाम परिानगी
ग्राम पींचायतीींना दे ता येणार आहे , माि अदयापही या सिा ननकषाींचा अ्यास करुन बाींधकाम
परिानगी दे णारी ताींत्रिकष्ष्या सक्षम यींिणा ग्रामपींचायतीींकडे उपलब्ध नसलयाने प्रादे सशक
आराखडयातील ननयमाींचे पालन होण्याची शक्यता दरु ापास्त झालयाचे माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, ग्रामपींचायतीींना ताींत्रिकष्ष्या सक्षम करण्यासाठी शासन काही अ्यासक्रमाींची
(रे ननींग) उपलब्ध करणार आहे काय,
(३) असलयास, त्याचा तपसशल काय आहे ,
(४) अदयाप याबाबत कायािाही करण्यात आली नसलयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) ते (४) पण
ु े शहरातील गािठाणाींच्या हद्दीसह राज्यातील सिा ग्रामीण

र्ागामध्ये बाींधकाम परिानगीच्या प्रकक्रयेचे सुलर्ीकरण करण्याच्या अनुषींगाने महाराषर
ग्रामपींचायत आणण महाराषर प्रादे सशक ननयोजन ि नगर रचना (सध
ु ारणा) अधधननयम २०१४ हा

विधधमींडळाच्या डडसेंबर, २०१४ च्या अधधिेशनामध्ये पाररत झाला आहे . या सुधारणेनुसार
प्रादे सशक योजना असलेलया प्रदे शातील गािाच्या गािठाण हद्दीतील ि प्रादे सशक योजना

नसलेलया दठकाणी गािाच्या सींपण
ू ा क्षेिासाठी, पींचायत ससमती स्तरािर पदस्थावपत केलेलया

नगररचना अधधका-याची ककीं िा पींचायत ससमती स्तरािर असा अधधकारी नसलयास श्जलहा
पररषद स्तरािरील नगर रचना अधधका-याची पुिप
ा रिानगी घेतलयानींतर, बाींधकाम परिानगी
दे ण्याचे अधधकार ग्रामपींचायतीस दे ण्यात आले आहे त. त्यानुषींगाने सविस्तर ननयम ननगासमत

करण्याची कायािाही सरु
ु आहे. दरम्यान सध्या अश्स्तत्िात असलेलया तरतद
ु ीनस
ु ार बाींधकाम
परिानगी दे ण्याची कायािाही सुरु असलयाने प्रादे सशक आराखड्यातील ननयमाींचे पालन होत
नाही, अशी िस्तुश्स्थती नाही.

िर नमुद केलयानुसार ग्रामपींचायतीने परिानगी दे ण्यापि
ू ी नगररचना अधधका-याची

पि
ा रिानगी घेणे आिचयक असलयाने िेगयाया अ्यासक्रमाची आिचयकता नाही.
ु प

उपरोक्त सध
ु ारणा अधधननयमान्िये ग्रामीण क्षेिात विकासाची परिानगी ददली असेल

तेव्हा विकास आकार गोळा करणे आणण अशा प्रकारे गोळा करण्यात आलेली रक्कम सींबींधधत
ग्रामपींचायतीींना असर्हस्ताींककत करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे .
-----------------
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िाजजडाच (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील जामदा प्रिल्पाचे िाम सुरु िरण्याबाबत
(२२)

*

३०९४

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर

ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
करतील काय :(१)

काश्जडाा

(ता.राजापूर,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

श्ज.रत्नाधगरी) येथील

जामदा

प्रकलपाच्या

कामास

मींजूरी

समळालयानींतर या प्रकलपाचे काम प्रत्यक्षात सरू
ा : ठप्प झालेले
ु झालयानींतर ३ िषाानींतर सींपण
ू त
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदरहू प्रकलपाचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे,
(३) असलयास, सदरहू प्रकलपाचे काम गेली ९ िषे अपूणाािस्थेत असून आजही या प्रकलपाचे
काम बींद झालयाने या प्रकलपाचे र्वितव्य अींधकारमय झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, सदरहू प्रकलपाचे काम अपूणाािस्थेत असण्याची कारणे काय आहे त,
(५) असलयास सदरहू प्रकलपाचे काम विनाविलींब हाती घेऊन लिकरात लिकर पूणा
होण्याच्याष्ष्ीने शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) जामदा प्रकलपाचे प्रत्यक्ष काम मे २००६ मध्ये सरु
ु केलयानींतर

प्रकलपाग्रस्ताींच्या विरोधामुळे मे २००९ पयंत म्हणजेच जिळजिळ ३ िषे प्रकलपाचे काम बींद
होते. सन २००९-१० ते सन २०१३-१४ पयान्त प्रकलपाचे काम सुरु आहे .

(२) जामदा प्रकलप ता.राजापूर.श्ज.रत्नाधगरी हा मध्यम प्रकलप असून िाघो्न खो-यातील
जामदा नदीिर बाींधण्यात येत आहे .

हा प्रकलप पूणा झालयािर ४८.२५९ द.ल.घ.मी. ततका पाणीसाठा ननमााण होणार

असून त्यादिारे ४९०० हे . वपक क्षेि/ ३५०० हे . मुळ क्षेिास ससींचनाचा लार् होणार आहे , तसेच
२.०० मे.ि्् िीज ननसमाती होणार आहे .

(३) या प्रकलपाचे आधथाकष्ष्या ५२.३७% काम पुणा झाले असन
ू धरणाच्या डाव्या र्ागाचे
काम चालू असन
ू साींडव्याचे काम प्रगतीपथािर आहे .

(४) सुरुिातीला प्रकलपास प्रकलपग्रस्ताींच्या विरोध असलयाने काम लाींबले आहे . र्ूसींपादन ि

पुनिासनाशी सींबींधधत कामाींना विलींब झाला आहे . सन २०१४ मध्ये आलेलया र्ूसींपादन
कायदयातील बदलामुळे जुने प्रस्ताि व्यपगत झाले आहे त. प्रकलपाची कामे प्रगतीपथािर आहे .

(५) सदर प्रकलपास सन २०१४-१५ या आधथाक िषाात रु. ३७.३३ को्ी रकमेची अथासींकलपीय
तरतुद करण्यात आली आहे .
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नागपूर-िळमेश्िर मागाचिरील गोरे िाडा िनक्षेत्रात आांतरराष्ट्रीय
(२३)

*

प्रािीसांग्रहालय उभारण्याचा शासनाने घेतलेला ननिचय

३८३५

श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपरू -कळमेचिर मागाािरील

गोरे िाडा

िनक्षेिात

सन्माननीय िने मांत्री

पश्ब्लक प्रायव्हे ् पा्ा नरसशपदिारे

आींतरराषरीय प्राणीसींग्रहालय उर्ारण्याचा निर्गय शासनाने घेतला आहे माि अदयाप ककाही
विकासकाने प्रनतसाद ननणाय ददला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर आींतरराषरीय प्राणीसींग्रहालयाचे काम तातडीने करणेबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१) ि (२) नागपूर श्जलहयातील गोरे िाडा येथे आींतरराषरीय दजााचे

प्राणीसींग्रहालय स्थापन करण्याबाबत महाराषर शासनाने दद. २९/११/२०११ रोजी ननणाय घेतला
आहे . सदरहू शासन ननणायानुसार आींतरराषरीय दजााचे प्राणीसींग्रहलाय ि बचाि केंद्र स्थापनेचे
काम कर्.डी.सी.कम सलसम्े ड ि खाजगी ननिेशक याींची विशेष उद्देश व्यिस्थेची (Special
Purpose Vehicle) ननसमाती करुन त्यामार्ात कराियाचे आहे .
प्राणीसींग्रहालय कररता केंदद्रय प्राणीसींग्रहालय प्राधधकरण (सी.झेङ.क) निी ददलली कडून

सींकलप आराखडयाला दद. १७/०५/२०१३ रोजी मान्यता प्राप्त झाली आहे . तसेच मा.सवागच्च
न्यायालय याींनी दद. ०५/०८/२०१३ रोजी प्राणीसींग्रहलाय ि बचाि केंद्र ननसमातीस मान्यता प्रदान
केली आहे .
प्राणीसींग्रहालय स्थापनाकररता सीझेडक, निी ददलली याींचे अद्नस
ु ार प्रकलप सललागार

याींनी मास््र प्ल् न तयार केला असून सी.झेड.क कडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला

आहे . सदर मास््र प्ल् नला सी.झेङ.क. कडून मान्यता अपे्क्षत असून त्यानींतरच व्यापक
जादहरात दे ऊन खाजगी ननिेशकाची (विकासकाची) ननिड करण्याकामी प्रकक्रया सुरु कराियाची
आहे .

(३) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यातील जजल्हा पररषदे मधील जजल्हा ग्रामीि वििास यांत्रिा ि महहला ि बालिल्याि ही
(२४)

*

दोन्ही जजल्हा पररषदे मधील खाती रद्द िरण्याबाबत
३७०९

श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश
चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील श्जलहा पररषदे मधील श्जलहा ग्रामीण विकास यींिणा ि मदहला ि बालकलयाण
ही दोन्ही श्जलहा पररषदे मधील खाती रद्द करण्याचा ननणाय शासनाने माहे जानेिारी, २०१५ च्या
नतसऱया सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, त्याींची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच श्जलहा पररषदे चा कारर्ार सक्षमररत्या चालािा म्हणून श्जलहा पररषदे मधील दोन्ही
खाती रद्द करण्यात येऊ नये म्हणन
ू शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------ठािे ि पालघर जजल््यातील २९६ अांगििाडयाांचे बाांधिाम सांथगतीने होत असल्याबाबत
(२५)

*

२७१७

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ठाणे ि पालघर श्जलहयात सुमारे चार हजाराहून अधधक अींगणिाडी केंद्र सरू
ु असून
बहुताींश अींगणिाडी केंद्र जागेअर्ािी गािातील सधन व्यक्तीींच्या घरी, र्ाड्याच्या घरात,
मींदीराच्या व्हराींड्यात, समाजमींददरात सरू
ु असन
ू , बहुताींश अींगणिाड्याींची दयनीय अिस्था
झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या आधथाक िषाात ककूण २९६ अींगणिाडी
केंद्राींच्या उर्ारणीसाठी सुमारे १८ को्ी ८० लाख रूपये खचााची तरतूद करण्यात आलेली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदरहू अींगणिाडी केंद्र उर्ारणीचे काम अत्यींत सींथगतीने सुरू असून, पूणा
झालेलया अींगणिाडी केंद्राींचे बाींधकाम ननकृष् दजााचे झाले असन
ू , आिचयक त्या ननधी अर्ािी
काही काम बींद पडलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, सदरहू २९६ अींगणिाडी केंद्र उर्ारणीची कामे शीघ्रगतीने हाती घेऊन पूणा
होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) अींशत: हे खरे आहे.

ठाणे ि पालघर श्जलहयातील अींगणिाडी केंद्राची सदयश्स्थती खालीलप्रमाणे आहे .
अ.्र. जजल्हा बाांधिाम हाती घेतलेल्या िेंद्राांची सांख्या

बाांधिामासाठी जागा उपलब्ध होत
नसलेल्या िेंद्राांची सांख्या

१

ठाणे

२९७

३५४

२

पालघर

७७६

२३७

एिूि

१०७३

५९१
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(२) होय.
सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या आधथाक िषाामध्ये श्जलहा ननयोजन ससमती अींतगात ८
को्ी ६५ लाख, आददिासी उपयोजने अींतगात ८ को्ी ि मानि विकास समशन अींतगात ३
को्ी २८ लाख असा ककूण १९ को्ी ९३ लाख ननधी उपलब्ध करुन ददला असून सदर
ननधीतून माहे र्े्ुिारी, २०१५ अखेर ३०७ अींगणिाडी केंद्र तमारत बाींधकामाींना ननधी मींजूर
केलेला आहे .

(३) हे खरे नाही.
सदरची कामे ही ्प्या-्प्याने मींजरू झालेली असलयाने सदय:श्स्थतीत प्रगतीपथािर

आहे त.

सदरची बाींधकामे शाखा असर्यींता ि उप असर्यींता याींचे ननयींिणात होत असलयाने
बाींधकामाचा दजाा चाींगला आहे. त्यामुळे पुणा झालेली कामे ननकृष् दजााची आहे त असे म्हणता
येणार नाही. शासनाच्या Type Plan प्रमाणे सिा ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे .

(४) सदरहू मींजूर केलेली कामे पूणा करणेबाबत ग् विकास अधधकारी, उप असर्यींता, बाल
विकास प्रकलप अधधकारी, सींबींधधत शाखा असर्यींता ि सींबधीं धत ग्रामसेिक याींची िारीं िार
आढािा सर्ा घेउुन सदरची कामे माचा, २०१५ अखेर पूणा करुन घेण्याबाबत आदे सशत केलेले
आहे .

(५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------गोसीखुदच प्रिल्पग्रस्ताां्या प्रलांबबत मागण्या पूिच िरण्याबाबत
(२६)

*

३९७५

श्री.राजेंद्र मुळि :

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि १२१७ ला हदनाांि १० डडसेंबर,

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नागपूर येथील िीनगींगा नदीिर ३० िषाापूिी गोसीखुदा धरण बाींधण्यासाठी प्रशासकजय

मान्यता दे ण्यात आली ि धरणाचे र्ूमीपुजनही करण्यात आले परीं तु अदयाप किढ्या
िषाानींतरही प्रकलपग्रस्ताींचे प्रचन सु्ले नसून निीन गािठाणािर नागरी सुविधाींची कमतरता

तसेच लार् क्षेिाींचे ससींचन होऊ शकले नाही असे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, गोसेखुदाच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने सन २०१० मध्ये १५२ को्ीचे
प्केज मींजूर केले आहे या प्केजमधील कामेही अदयाप मींजूर झालेली नाहीत, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असलयास, प्रकलपग्रस्ताींच्या मागण्या प्रलींत्रबत असलयाने त्याींची गीरसोय होत आहे , हे खरे
आहे काय,
(४) असलयास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन

(१) अींशत: खरे आहे .

प्रकलपग्रस्तासाठी ८५ गािठाणाचे ६४ स्थळी (३ ्प्प्यात) पन
ू िासन ननश्चचत आहे .

यापीकज ५३ पयाायी स्थळी नागरी सुविधाची कामे पूणा झालेली असून उिाररत कामे प्रगतीत
आहे त.

गोसीखुदा प्रकलपाअींतगात २,५०,८०० हे , पीकज जुन-१४ अखेर ३९,११६ हे . ससींचन क्षमता

ननमााण झालेली असून आतापयान्त ८,५८० हे . क्षेिािर प्रत्यक्ष ससींचन करण्याींत आले आहे.

(२) दद. २.२.२०१० अन्िये मींजरू रु. १५२ को्ीच्या प्केज ची कामे तथा ननधी िा्प सींबींधधत
श्जलहाधधकारी नागपूर/र्ींडारा मार्ात करण्यात येत आहे . त्यातील ९० ्क्के ननधीचे िा्प झाले
आहे .

तसेच गोसीखुदा प्रकलपग्रस्ताकरीता मा.मुख्यमींिी महाराषर राज्य याींनी १८.०६.२०१३

अन्िये रु. ११९९.६० को्ीचे विशेष प्केज मींजरू केलेले असन
ू त्यापीकज ७०० को्ीची रक्कम
आयुक्त, नागपूर याींना िा्पाकरीता हस्ताींतरीत केलेली आहे .
(३), (४) ि (५) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------मािगाि ग्रामपांचायत (जज.रायगड) येथील ग्रामसेििाने िेलेला आधथचि गैरव्यिहार
(२७)

*

३५९२

श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां
टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

माणगाि ग्रामपींचायत (श्ज.रायगड) र्ागातील ग्रामसेिक श्री.र्ुपेश पाींडुरीं ग अदहरे याींनी

सन २०१०-११ ते २०१४-१५ या कालािधीत त्याींनी केलेलया आधथाक गीरव्यिहाराची ि

ननयमबाहय कामकाज केलयाबाबतचा चौकशी अहिाल पींचायत ससमती, माणगाींि याींनी मख्
ु य
कायाकारी अधधकारी, रायगड श्जलहा पररषद, असलबाग याींचेकडे ददनाींक ९ सप््ें बर, २०१४ रोजी
िा त्यासुमारास पाठविला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या चौकशी अहिालात कोणकोणत्या बाबी आढळून आलया आहे त ि तदनस
ु ार
सींबींधीत ग्रामसेिकाविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अदयाप, कोणतीच कारिाई केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय.

(२) चौकशी अहिालानस
ु ार, सींबींधधत ग्रामसेिक याींनी आधथाक अननयसमतता ि ननयमबाहय

कामकाज केलयाचे ददसून आलयाने सींबींधधत ग्रामसेिक याींना दद. २०.१०.२०१४ रोजीच्या
आदे शान्िये ननलींत्रबत करण्यात आले आहे .
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील ० ते १८ िषे ियोगटातील मल
ु ाां्या हक्िाांचे सांरक्षि िरण्यासाठी
बालधोरिाची अांमलबजाििी िरण्याबाबत

(२८)

*

२९६४

श्री.सांजय दत्त, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद रिवपसे, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद
ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले,
श्री.हररससांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ० ते १८ िषे ियोग्ातील मल
ु ाींच्या हक्काींचे सींरक्षण ि त्याींच्यािर होणाऱया
अन्याय ि अत्याचार विरोधात राज्यात बालसींरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यासाठी आराखडा
तयार करून बालधोरण तयार करण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच केंद्राच्या कमकससीपीसी ि राज्याच्या मदहला बालविकास विर्ागाच्या अधधकारािरुन
िाद ननमााण झाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(३)

असलयास,

शासनाने

तयार

करण्यात

आलेलया

बालधोरणाची

अींमलबजािणी

केली

नसलयाचे माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(४) असलयास, बालधोरणाची लिकरात लिकर अींमलबजािणी करुन बालसींरक्षण कक्षाचा
कारर्ार सुरळीत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय.

(२) नाही.

(३) बाल धोरण जादहर करण्यात आले असून याबाबतचा शासन ननणाय ददनाींक ४.३.२०१४ रोजी
ननगासमत करण्यात आला आहे .

(४) ि (५) बाल धोरणाची अींमलबजािणी करुन बाल सींरक्षण कक्षाचा कारर्ार सुरळीत
करण्याकरीता श्जलहा स्तरािर श्जलहा बाल सींरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे .
----------------चांद्रपूर, गडधचरोली अमरािती (मेळघाट) येथील बालमत्ृ यूचे प्रमाि िमी िरिेबाबत
(२९)

*

२९३५

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि २२०९५ ला हदनाांि

१९ डडसेंबर, २०११ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर, गडधचरोली, अमरािती (मेळघा्) येथील िाढते बालमत्ृ यू ि कुपोषणाचा प्रचन

सोडविण्याकरीता राजमाता श्जजाऊ माता बालक आरोग्य आणण पोषण आहार समशन राबिन
ू ही
कुपोषण ि बालमत्ृ यू कमी झालेले नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, आददिासी विर्ागात बालरोग तज्ञ नसणे, औषधाचा अपूरा पुरिठा, शासकजय

दिाखान्यात जेिणाची व्यिस्था नसणे, दिाखान्यातील ररक्त जागा या सिा कारणामुळे
कुपोषण ि बालमत्ृ यू िाढले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) ि (२) हे खरे नाही.

(३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यातील दष्ट्ु िाळी पररजस्थतीिर मात िरण्यासाठी धरिातील गाळ िाढण्याबाबत

(३०)

*

४०२०

श्री.रामराि िडिुते, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) राज्यातील विशेषत: विदर्ाातील धरणामध्ये सिााधधक गाळ साठलयामळ
ु े दरिषी ससींचन
क्षमतेत सरासरीने ०.२५ ्क्के घ् होत असलयाचे जलसींपदा विर्ागाने आपलया अहिालात
माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान नमूद केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मराठिाडयातील दषु काळी पररश्स्थतीिर मात करण्यासाठी मराठिाड्यातील धरणातील
गाळ काढण्याचा ननणाय माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहलया सप्ताहात घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असलयास, त्यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन

(१) अींशतः खरे आहे .

ससींचन विषयक चौकशी ससमतीच्या अहिालानस
ु ार, ककूण सरासरीने ३४ िषााच्या

कालािधीत ६१ धरणातील पाणी साठा केिळ ८.५ ्क्के कमी झालेला आहे . म्हणजेच गाळ

साठलयामळ
ु े दरिषी ससींचन क्षमतेते सरासरीने केिळ ०.२५ ्क्के घ् होत असलयाचे
ननदशानास येते.
(२) होय.
शासनाचे पि क्र मानीि - २०१५/०२/१५/ लाक्षेवि (आस्था) दद. २०/१/२०१५ नूसार जे प्रकलप

कोरडे झाले आहे त त्या प्रकलपातील गाळ काढण्यासाठी प्राधान्य दे ण्यात यािे अशा सुचना
ददलया आहे त.

(३) मराठिाड्यात (१) अप्पर दध
ु ना मध्यम प्रकलप, ता.बदनापूर, (२) डािरगाींि लघु प्रकलप,

ता.अींबड, (३) पेडगाींि लघु प्रकलप, ता.परर्णी, (४) वपींपळदरी साठिण तलाि, ता.गींगाखेड, (५)
केहाळ लघु प्रकलप, ता.श्जींतुर या प्रकलपाींमधील गाळ काढण्याचे काम जलयुक्त सशिार

असर्यानाींतगात श्जलहा प्रशासनाने पुरविलेलया याींत्रिकज विर्ागाचे मसशनीदिारे तसेच ६ लघु
प्रकलपातील गाळ काढण्याचे काम दरु स्ती, नुतनीकरण ि पन
ा थापना (RRR) अींतगात
ु स्
प्रगतीपथािर आहे .
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(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------चाांभारशेत (जज.ठािे) येथे जव्हार जजल्हापररषद अांतगचत आरोग्य
िेंद्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३१)

*

२९९५

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप,

श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर :
सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) चाींर्ारशेत (ता. जव्हार श्ज.ठाणे) येथील श्जलहापररषद अींतगात राषरीय आरोग्य असर्याना
अींतगात ४ िषाापूिी उर्ारण्यात आलेलया आरोग्य केंद्रातील ररक्त पदे र्रण्यात न आलयाने

रुग्णाची मोयाया प्रमाणात गीरसोय होत असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच जव्हार तालुक्यातील (श्ज.पालघर) आरोग्य विर्ागात जिळजिळ ४१ पदे ररक्त
असलयाने आददिासीींची मोठया प्रमाणात गीरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त,
(५) असलयास, सदर ररक्त पदाींबाबत ि अपुऱया सोयी सुविधाींबाबत ग्रामस्थाींनी स्थाननक
प्रशासनाकडे िारीं िार तक्रारी ि ननिदने दे ऊनही कोणतीच कायािाही करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(६) असलयास, सदर ररक्त पदे

तात्काळ र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही िा

उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(७) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे नाही.

चाींर्ारशेत उपकेंद्र हे राषरीय आरोग्य असर्यानातगंत उर्ारण्यात आलेले नसून सदर

उपकेंद्र हे शासकजय अनद
ु ानातन
ू उर्ारण्यात आलेले आहे . तसेच सदर उपकेंद्रामधील मींजरू
असलेली पदे र्रण्यात आलेली आहे त.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
जव्हार तालुक्यातील आरोग्य विर्ागात ककूण १६९ मींजूर पदे असून, त्यापीकज १२८ पदे

र्रलेली आहे त ि उिाररत ४१ पदे ररक्त आहे त. माि, रुग्णाींची गीरसोय होऊ नये म्हणून
सींबींधधत ररक्त पदाींचा कायार्ार अन्य अधधकारी ि कमाचाऱयाींकडे सोपविण्यात आला आहे.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
(५) हे खरे नाही.
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ररक्त असलेलया पदाींचा कायार्ार अन्य अधधकारी ि कमाचारी याींचक
े डे सोपविण्यात
आलेला आहे .
(६) ि (७) ठाणे श्जलहयाचे विर्ाजन होऊन ददनाींक १.८.२०१४ रोजी निीन पालघर श्जलहा
ननमााण झाला असून, श्जलहा पररषद पालघर अींतगात कमाचारी र्रती प्रकक्रया राबविण्यात
आलेली नाही.

----------------गडधचरोली या नक्षलग्रस्त आहदिासी जजल््यातील शासिीय िैद्यकिय अधधिाऱयाांऐिजी
परराज्यातील प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ िैद्यिीय अधधिाऱयाांचे िाम िरीत असल्याबाबत
(३२)

*

३८९५

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले,

श्री.किरि पािसिर, श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ
सशांदे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) गडधचरोली या नक्षलग्रस्त आददिासी श्जलहयात शासकजय सेिच
े े िीदयकजय अधधकारी सेिा
बजाित नसलयाने छत्तीसगड राज्यातील प्रयोगशाळा तींिज्ञ क्ापलली, र्ामरागड, कोरची,
ससरोंचा या तालुक्यातील (श्ज.गडधचरोली) सीमािती र्ागात गडधचरोली श्जलहयात येिून डॉक््री

सेिा करुन दग
ा ि अनतदग
ा र्ागातील रुग्णाच्या जीिाशी खेळच सरु
ु म
ु म
ु असन
ू , शासनाचा
आरोग्य विर्ाग याप्रकाराबाबत अनसर्ज्ञ असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, या र्ागात शासकजय आरोग्य सेिेसशिाय पयाायी आरोग्य सेिा नाही तसेच
शासनाच्या िीदयकजय अधधकाऱयाची अनेक पदे ररक्त असलयाने कमाचाऱयाींची कमतरता यामुळे
आणण काही आरोग्य केंद्रापयंत दळणिळणाची साधने नसलयाने पोहोचत नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असलयास, गडधचरोली या नक्षलग्रस्त आददिासी श्जलहयातील क्ापलली, र्ामरागड,
कोरची, ससरोंचा या अनतदग
ा सीमािती र्ागातील जनतेस चाींगली आरोग्य सेिा उपलब्ध
ु म

करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने तसेच दोषी डॉक््राकडून रुग्णाींची होणारी र्सिणूक कायमस्िरुपी बींद
होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे िा करण्यात येत आहे ?
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे नाही. क्ापलली, र्ामरागड, ससरोंचा या तालक्
ु यामध्ये

छत्तीसगड राज्यातील प्रयोगशाळा तींिज्ञ िीदयककय व्यिसाय करत असलयाबाबतची कोणतीही

तक्रार प्राप्त झालेली नाही. माि सदर प्रकरणी तपासणी करण्याचे ननदे श सींचालक आरोग्य
सेिा, याींना दे ण्यात आले आहे त.
(२) हे खरे नाही, गडधचरोली श्जलहयातील क्ापलली, र्ामरागड, कोरची ि ससरोंचा या
तालक्
ु यामध्ये ३० खा्ाींचे प्रत्येकज कक ग्रामीण रुग्णालय, १३ प्राथसमक आरोग्य केंद्रे ि ७

प्राथसमक आरोग्य पथक कायारत आहे त. सदर दठकाणी िीदयकजय अधधकारी ग्- अ सींिगाातील
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ककूण ३६ पदे मींजूर असून त्यापीकज २५ स्थायी, ८ बींधपिीत ि २ अस्थायी िीदयकजय

अधधकाऱयाींची पदे र्रलेली आहे त. सदर िीदयकजय अधधका-याींकडून रुग्णाींना आिचयक ती रुग्ण
सेिा उपलब्ध करून ददली जात आहे . तसेच क्ापलली, र्ामरागछ, कोरची ि ससींरोचा येथील

ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णिादहका उपलब्ध असन
ू राषरीय ग्रामीण आरोग्य असर्यान अींतगात
रुग्णिाहीका उपलब्ध करुन दे ण्यात आलया आहे त.

(३), (४) ि (५) सदर प्रकरणी सींचालक आरोग्य सेिा याींचे कडून तपासणी अहिाल प्राप्त
झालयानींतर आिचयक ती पुढील कायािाही करण्यात येईल.
----------------राज्यात गभचपाताचे प्रिार रोखण्याबाबत
(३३)

*

खसलफे :

३३०७

श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि २३५५ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या

उत्तरा्या सांदभाचत

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सध्या गर्ापाताचे प्रमाण िाढत असून मागील काही मदहन्यात तब्बल ८५ हजार
६११ गर्ापात करण्यात आलयाचा गींर्ीर प्रकार नक
ु ताच ननदशानास आला, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असलयास, चौकशीत काय
आढळून आले,

(३) असलयास, चौकशीनस
ु ार गर्ापाताचे प्रकार रोखण्याबाबत तसेच गर्ापात करणाऱया केंद्रािर
कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत
तथावप

(१) हे खरे आहे .
िीदयककय

गर्ापात

कायदा

१९७१

सरु ्क्षतररत्या करण्यात आले आहेत.

नुसार

सदर

गर्ापात

कायदे शीर

ि

(२) िीदयककय गर्ापात कायदा १९७१ मध्ये लागू करण्यात आला आहे . या कायदयामध्ये २०
आठिड्यापयंत असुर्क्षत गर्ापातामुळे होणारे मातामत्ृ यू ्ाळण्यासाठी िीदयककय गर्ापातास

परिानगी दे ण्यात आली आहे. त्याअनुषींगाने सींबींधधत गर्ापात कायदे शीर करण्यात आलयाने
चौकशी करण्याचा प्रचन उद्ाित नाही.
(३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील शासिीय सेिाननित्ृ त िमचचाऱयाांना िेंद्राप्रमािे पेन्शनमध्ये िाढ िरण्याबाबत
(३४)

*

३६३७

श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.सुननल तटिरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय वित्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकजय सेिाननित्ृ त कमाचाऱयाींना केंद्राप्रमाणे पेन्शनमध्ये पुिल
ा क्षी िाढ ददनाींक
१ जानेिारी, २०१५ रोजीपासून राज्य शासनाने केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, विर्क्त कु्ुींब पध्दतीमळ
ु े हलाखीचे जीिन जगणाऱया ज्येषठ सरकारी
कमाचाऱयाींच्या पेन्शनमध्ये िाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसलयास, याबाबतचे शासनाचे धोरण काय आहे ?
श्री.

सुधीर

मुनगांटीिार

(१),

(२)

ि

(३)

हे

खरे

नाही.

केंद्र

शासनाने

केंद्रीय

ननित्ृ तीिेतनधारकाींच्या ननित्ृ तीिेतनात ददनाींक १ जानेिारी, २०१५ पासून कोणतीही िाढ केलेली
नाही. त्यामुळे त्यानुसार राज्यातील ननित्ृ तीिेतनधारकाींच्या ननित्ृ तीिेतनात िाढ करण्याचा
प्रचन उद्ाित नाही.

----------------राज्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेअांतगचत मजूराांना
त्याां्या रोजगाराची रक्िम समळण्याबाबत

(३५)

*

जगताप :

३१५०

श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअत
ीं गात कामाींिरील मजूराींना
िेळेत मजूरी समळािी, गीरव्यिहाराला िाि समळू नये आणण व्यिहाराींमध्ये पारदशाकता असािी

यासाठी मजूरी थे् बँक खात्यात जमा करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला होता. परीं तु या

उपक्रमाला ताींत्रिक चक
चक
ु ाचा र््का बसू लागला असन
ू
ु जचे खाते क्रमाींक ्ाकून खाते
गोठविलयामुळे ६४ हजार प्रकरणे प्रींलत्रबत असलयाचे ददनाींक ९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरणातील दोषीींिर कारिाई
होण्याबाबत, ताींत्रिक चक
ु ा दरू करण्याबाबत तसेच रोजगार हमी योजनेंतगात मजरु ी त्िरीत
समळण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, िरील प्रकरणी विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) ि (२) राज्यात Electronic Fund Management System

(EFMS) प्रणालीदिारे मजूराींची मजूरी त्याींच्या बँक खात्यात थे् जमा करण्याची कायापध्दती
नव्याने सरु
ु झालयाने सम
ु ारे ६८.५०३ व्यिहाराींमध्ये रक्कम शासन खात्यात परत जमा झाली
आहे .

मजूरीची रक्कम खात्यात जमा न होण्याची सिासाधारण कारणे पुढीलप्रमाणे आहे त :(अ) मजुराींचा खाते क्रमाींक चुकजचा असणे,

(ब) मजुराींचे खाते सुप्त (Dormant) असणे,

(क) बँका कोअर बँकजींग प्रणालीिर असलयाने बँकाींनी मजरु ाींचे खाते क्रमाींक बदलणे.

या रक्कमा राज्य खात्यात परत आलेलया आहे त.
(३)

१) याबाबत सिा श्जलहयाींना आिचयक ननदे श ददनाींक ७/१/२०१५ रोजी ननगासमत
करण्यात आले आहे त.
२) विशेष मोदहम हाती घेऊन अशा सिा प्रकरणात मजरु ाींचा बँकेचा अचक
खाते
ू
क्रमाींक प्राप्त करुन, खाते ‘’Active’’ करुन मजूरी अदा करण्यात येत आहे . ददनाींक
४/ ३/ २०१५ अखेर ६७ % प्रकरणात प्रदान पूणा करण्यात आलेले आहे. उिाररत
प्रकरणात दद. १५/३ /२०१५ पयंत कायािाही पूणा करण्यात येईल.

३) पुनराित्ृ ती ्ाळण्यासाठी श्जलहा स्तरािरील सिा सहायक लेखाधधकारी याींना
आिचयक सननयींिण ठे िणेबाबत ननदे श ददले आहे त.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------िेमसे घाटमाथा (ता.पाटि जज.सातारा) येथे होत असलेली अिैध िक्ष
ृ तोड
(३६)

*

डॉ.सुधीर

३१२८
ताांब,े

श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.सांजय

दत्त,

श्री.अशोि

उफच

भाई

जगताप,

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

श्री.हररससांग

राठोड :

नीसधगाक समध्
ीं ू असलेलया सहयाद्री व्याघ्र प्रकलपातील केमसे घा्माथा
ृ दतेचा मानत्रबद

(ता.पा्ण श्ज.सातारा) येथे हजारो िक्ष
ु असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५
ृ ाींची अिीध िक्ष
ृ तोड सरु
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, िक्ष
ृ ाींची होत असलेली अिीध िक्ष
ृ तोड त्िरीत थाींबविण्याबाबत तसेच िक्ष
ृ ाींची
अिीध तोड करणाऱयाींिर कठोर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु गांटीिार

(१) पा्ण तालक्
ु यातील कोयना अर्यारण्याबाहे रील मौजे केमसे या

गािातील मालकज ग् नीं ४/१ ि ३५/४ मधील दोन प्रकरणात सुमारे २ ते २.५ हे क््र मालकज
क्षेिािरील ६७६ हाडाींची तोड झाली आहे .
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(२) ि (३) सदर दोन प्रकरणाींमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे .

महाराषर (िक्ष
ृ तोड) अधधननयम , १९६४ ि सुधारीत १९८९ कलम ३ ि ४ नुसार

िनक्षेिातील पा्ण याींनी मौजे केमसे मालकज ग् नीं ४/१ ि ३५/४ मधील अनस
ु धू चत िक्ष
ृ
प्रजातीची ३३२ झाडे तोडलयाबाबत श्री.दत्तािय बबन उीं द्रे रा. माींजरी खुदा, ता.हिेली, श्ज.पुणे ि
ततर २ याींना ककूण रु.१,१५,२००/- रुपये दीं ड करुन ६३.०० घ.मी. जळािु कक्ा सरकार जमा
करण्यात आला आहे .

तसेच उप विर्ागीय अधधकारी, पा्ण याींनी केमसे ग् नीं.४/१, ३५/४ मधील त्रबगर
अनस
ु धू चतील िक्ष
ृ प्रजातीची ककूण ३४४ झाडे विनापरिानगी तोडलयाबद्दल श्री.दत्तािय बबन
उीं द्रे , रा.माींजरी खुदा, ता. हिेली ि ततर २ व्यक्तीींना रु.५९,०२४ /- ततका दीं ड करुन तहससलदार
पा्ण याींचेकडे शासकजय खननज्यात जमा करण्याचे आदे श ददले आहे त.
----------------पाथरी-मानित-सोनपेठ तालक्
ु यात (जज.परभिी) ससमेंट नाला बांधाऱयाांची
िामे ननिृष्ट्ट दजाचची झाल्याबाबत

(३७)

*

२७८०

श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.वि्रम िाळे :
करतील काय :(१)

पाथरी-मानित-सोनेपेठ

तालक्
ु यात

दरु ाचिी,

श्री.रामराि

िडिुते,

श्री.सनतश

चव्हाि,

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
दषु काळी

पररश्स्थतीची

तीव्रता

कमी

करण्यासाठी

उपाययोजना म्हणून ससमें् काँकक्र् नाला बाींध बाींधण्यासाठी माहे जानेिारी, २०१४ मध्ये िा
त्यादरम्यान को्यिधी रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, िरील कामे प्रत्यक्षात न करता तसेच झालेली कामे ननकृष् दजााची करण्यात
आली असलयाने, त्याकामाींची चौकशी करािी अशी मागणी येथील पिकाराींनी सन २०१४-१५
दरम्यान मा.जलसींधारण मींिी याींच्याकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, दोषी कींिा्दार, ससमत्या ि अधधकाऱयाींची चौकशी करुन त्याींच्यािर शासनाने
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, याप्रकरणी विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय, हे खरे आहे .

पाथरी-मानित-सोनपेठ या तीन तालुक्याींकररता रुपये ३.६० को्ी ननधी दद. २२

जानेिारी, २०१४ च्या शासन ननणायान्िये उपलब्ध करुन ददलेला आहे .
(२) नाही.
तथावप लोकप्रनतननधीींकडून तक्रारी प्राप्त झालेलया आहे त.

(३) तक्रारीच्या अनुषींगाने कायाकारी असर्यींता लघु ससींचन (जलसींधारण) विर्ाग लातुर याींची
चौकशी अधधकारी म्हणुन ननयुक्ती करण्यात आली आहे . चौकशी अहिाल अप्राप्त आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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सोलापूर जजल््यातील राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेचा लाभ रुग्िाांना न दे िा-या
रुग्िालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(३८)

*

४२७४

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणििराि ठािरे :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजीि गाींधी जीिनदायी योजनेतील लार्ाथीिर उपचार करण्यासाठी सोलापूर श्जलहयातील
१६ रुग्णालयाींना सूधचत केले आहे . त्यासाठी सदर रुग्णालयाींना रुग्णाींसाठी २५ ्क्के बेड
आर्क्षत ठे िणे सक्तीचे असूनही रुग्ण उपचारास दाखल झालयािर त्याींना जीिनदायी योजनेचा

बेड सशललक नसलयाचे साींधगतले जात असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर रुग्णाींकडून “मी योजनेचा लार् न घेता रक्कम र्रण्यास तयार आहे ”

असे सलहून घेतले जात असलयाचे ननदशानास आले आहे , तसेच याबाबत रुग्णाींच्या १०००
तक्रारी असलयाचे श्जलहा समन्ियाींकडून साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,
(४)

असलयास,

रुग्णाींना जीिनदायी

योजनेचा

लार्

न

दे णाऱया

यशोधरा

ि ससश्व्हल

रुग्णालयाच्या व्यिस्थापनेतील अधधकारी/कमाचारी ि डॉक््सा याींचेिर शासनाने कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त
डॉ. दीपि सािांत

?

(१) नाही, योजनेंतगात खा्ा सशललक नसलयाने रुग्णास दाखल करुन

घेण्यास रुग्णालयाने नकार ददलयाबाबतची तक्रार प्राप्त झालेली नाही.

(२) अींशत: खरे आहे. सोलापरू श्जलहयातील रुग्णालयाींकडून “मी योजनेचा लार् न घेता

रक्कम र्रण्यास तयार आहे ” असे सलहून घेतलयाचे ननदशानास आले नाही. तथावप सदर
रुग्णालयाींबाबत अन्य विविध स्िरुपाींच्या ८९४ तक्रारी प्राप्त झालया आहे त.
(३) योजनेंतगात प्राप्त विविध ८९४ तक्रारीींपक
ी ज ७४३ तक्रारीींचे ननिारण करण्यात आले असून
उिाररत १५१ तक्रारीींचे ननराकरण करण्यात आले असून उिाररत १५१ तक्रारीींचे ननराकरण
करण्याबाबत रुग्णालयाींकडे पाठपरु ािा सरु
ु आहे.

(४) यशोधरा सुपर स्पेशासल्ी रुग्णालयाकडून योजनेच्या लार्ाथी रुग्णाींकडून उपचाराकररता

पीसे घेणे तसेच उपचारास नकार दे णे याबाबत प्राप्त तक्रारीींनुसार सदर रुग्णालयास दद. ५
र्े्ुिारी, २०१५ पासून योजनेमधून ननलींत्रबत करण्यात आले आहे.

छिपती सशिाजी महाराज सिवोचपचार रुग्णालय, सोलापरू या रुग्णालयाने रुग्णाींकडून पीसे

घेतलयाच्या ककूण ३६ तक्रारी प्राप्त झालया असून सदर तक्रारीींचे तात्काळ ननराकरण
करण्याबाबत अधधषठाता याींना कळविण्यात आलेले आहे . तसेच अधधषठाता याींनीही सिा डॉक््सा
ि कमाचारी याींना लेखी सक्त ताककद ददलेली आहे .
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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मुांबईतील अांधेरी पूिे एमआयडीसी पररसरातील िामगार रुग्िालयाची झालेली दरू िस्था
(३९)

*

४३४२

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोड :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुींबईतील अींधेरी पूिेकडील कमआयडीसी पररसरातील कामगार रुग्णालयामध्ये आिचयक
सोयीसुविधा आणण योग्य औषधोपचारही सिासामान्य रुग्णाींना समळत नसलयाचे माहे जानेिारी,
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, असलयास चौकशीत काय
ननदशानास आले ि शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) राज्य कामगार विमा महामींडळ, आदशा रुग्णालय, अींधेरी हे रुग्णालय

केंद्र शासनाच्या श्रम ि रोजगार मींिालय याींच्या अधधपत्याखालील राज्य कामगार विमा
महामींडळ, निी ददलली याींच्या अखत्याररत असून सदर रुग्णालयाच्या सिा कामकाजािर राज्य
कामगार विमा महामींडळ, निी ददलली याींचे ननयींिण आहे . सदर रुग्णालय राज्य शासनाच्या

अखत्याररत नाही. तथावप आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुींबई याींना या प्रकरणी
सींबींधधताींकडून मादहती घेऊन आिचयक तो पाठपरु ािा करण्याच्या सच
ू ना दे ण्यात आलया आहे त.
(२) ि (३) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------उमरा (ता.जज.सोलापूर) येथील शेतिऱयाांना महाराष्ट्र ग्रामीि रोजगार हमी योजनेअांतगचत
विहहरीांचे अनुदान अदा िरण्याबाबत

(४०)
दत्त :

*

४३७३

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उमरा (ता.श्ज.सोलापूर) येथील शेतकऱयाींनी दोन िषाापूिी महाराषर ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेअत
ीं गात विदहरीचे काम पण
ू ा करुनही त्याींना मािेजा अदयाप समळाला नसलयाने सदरहू
१६ शेतकऱयाींनी सामुदहक आत्महत्या करण्याचा तशारा ननिेदनादिारे मा. मुख्यमींत्र्याींना ददला
असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, उक्त योजनेतन
काही दठकाणी गीरव्यिहार झाला असून ननयमानुसार
ू
हजेरीपिक र्रलयानींतरही विदहरीचे अनद
ु ान मींजरु करण्यास प्रशासन विलींब करत आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असलयास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) मौजे उमरा ता.लोहा श्ज.नाींदेड येथील १६ शेतक-याींनी सामुदहक

आत्महत्या करण्याचे ननिेदन मा.मुख्यमींिी याींना ददनाींक ०२ जानेिारी, २०१५ च्या पिान्िये
सादर केले आहे.

(२) मौजे उमरा ता.लोहा श्ज. नाींदेड या गािात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेत गीरव्यिहार झालयाच्या तक्रारी नाहीत. ननयमानस
ु ार सिा हजेरीपिक र्रून अकुशल

दे यके अदा करण्यात आली आहेत. परीं तु सन २०११-१२, २०१२-१३ ि २०१३-१४ या अधथाक
िषाातील १६ ससींचन विदहरीींचे कुशल दे यके प्रलींत्रबत आहे त.

(३) प्रलींत्रबत कुशल दे यके अदा करण्यासाठी शासन पररपिक ददनाींक ९ मे, २०१४ अन्िये
कायािाही सुरु आहे .

(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------ननिघा बाजार (ता.हदगाांि, जज.नाांदेड) येथे रोजगार हमी योजनेंतगचत
िामे िेलेल्या मजूराांना मोबदला समळण्याबाबत
(४१)

*

रुपनिर :

४४७८

डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.सांजय

दत्त, श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.रामहरी

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ननिघा बाजार (ता.हदगाींि, श्ज.नाींदेड) येथील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजनेंतगात िक्ष
कामाचा
ू
ृ सींगोपनाची कामे केलेलया मजरु ाींना गेलया आठ मदहन्यापासन

मोबदला समळाला नसलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, मागील आठ मदहन्यापासून कामाचा मोबदला समळाला नसलयाने सदरहू
मजरु ाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------

(४२)

*

खडििासला (जज.पुिे) येथे ३० खाटाांचे ग्रामीि रुग्िालय सुरु िरण्याबाबत
४६३०

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खडकिासला (पुणे) येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्यास शासनाने मींजुरी दे ऊन

तसेच को्यिधी रुपयाींचा ननधी दे ऊनही गेलया दोन िषाापासून सदर रुग्णालयाचे काम सुरु
झाले नसलयाचे नुकतेच ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, शासनाची मींजूरी ि ननधी उपलब्ध करुनही सदरच्या रुग्णालयाचे काम प्रलींत्रबत
राहण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असलयास, याींस जबाबदार असणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे अींशतः खरे आहे. ददनाींक १७.०१.२०१३ च्या शासन ननणायान्िये

खडकिासला (श्जलहा पण
ु े) येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता प्रदान
करण्यात आली आहे .

(२) रुग्णालयास आिचयक असलेलया पुरेचया जागेअर्ािी अींदाजपिक ि आराखडे तयार

करण्यात आलेले नसलयाने ननधी उपलब्ध करुन दे ता आलेला नाही. जागा उपलब्ध होणेबाबत
श्जलहा शलय धचकजत्सक स्तरािरुन कायािाही सरु
ु आहे .
(३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.

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

(४३)

*

राज्यातील क्षय रुग्िाांसाठी आिश्यि असलेली औषधे उपलब्ध िरण्याबाबत
४९६८

श्री.किरि पािसिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.हे मांत टिले,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे ,

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.ख्िाजा
बेग :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील क्षय रुग्णालयात क्षय रुग्णाींची सींख्या ददिसेंददिस िाढत असलयाने आिचयक
औषधाींचा माि तु्िडा असलयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या शेि्च्या सप्ताहात ननदशानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, राज्यातील बाल क्षयरुग्णाींना अत्यींत आिचयक असलेलया पीसी-१३ पीसी-१४ या
औषधाींचा त्
ु िडा झालयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असलयास, उक्त प्रकरणी तातडीने औषधे उपलब्ध करण्यासींदर्ाात शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) राज्यात सन २०१२ मध्ये १,३६,०४५ क्षयरुग्ण, २०१३ मध्ये १,३७,३२०

क्षयरुग्ण आणण २०१४ मध्ये १,३५,४६५ क्षयरुग्ण आढळून आले आहे त. ही आकडेिारी पाहता
क्षयरुग्णाींच्या सींख्येत मोठया प्रमाणात िाढ झाली आहे असे ददसून येत नाही. क्षयरोग
प्रनतबींधक क््-१ ि क््-२ औषधे केंद्र शासनाकडून प्राप्त होतात. सदयश्स्थतीत या औषधाींचा
राज्यात त्
ु िडा नाही.
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(२) हे अींशत:खरे आहे.
बाल क्षयरुग्णाींना दे ण्यात येणारी पीसी-१३ आणण पीसी-१४ ही औषधे केंद्र शासनाकडून

मोर्त उपलब्ध होतात. सदय:श्स्थतीत राज्यात पीसी-१३ चे १३९६ बॉक्स आणण पीसी-१४ चे
५३५४ बॉक्स उपलब्ध आहे त. पीसी-१४ या औषधाींचा राज्यात तु्िडा नाही. माि पीसी-१३ या
औषधाची आिचयकता आहे .

(३) राज्य शासनाने केंद्र शासनास केलेलया पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाकडून क््-१ चे ६८००

बॉक्स, क््-२ चे २१६० बॉक्स, पीसी-१४ चे ४० बॉक्स, पीसी-१५ चे १८० बॉक्स ि पीसी-१६ चे २२०
बॉक्स ततकज क्षयरोग प्रनतबींधक औषधे प्राप्त झालेली आहे त.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------मराठिाडयातील जलसांिधचनाची िामे पि
ू च िरण्याबाबत
(४४)

*

५४४६

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मराठिाड्यात

नेहमीच

पािसाचे

प्रमाण

कमी

असलयामळ
ु े

तसेच

पाण्याचा

उपसा

ददिसेंददिस िाढत असलयामळ
ु े जलसींिधानाच्या कामाकडे गाींर्ीयााने लक्ष दे णे आिचयक

असलयाचे मराठिाडा विदयापीठातील र्श
ु ास्ितज्ञ ि बीसीयुडी सींचालक याींनी सूधचत केलयाचे
माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, मराठिाड्याचे िाळिीं् होऊ नये यासाठी जलसींिधानाच्या कामाकडे विशेष लक्ष
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय, हे खरे आहे .

डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर मराठिाडा विदयापीठातील बीसीयुडी सींचालक (बोडा ऑ ींर्

ीं ज अ्ण्ड यनु निससा्ी डेव्हलपमें्) अींतगात राषरीय सेिा योजनेच्या (कनकनकस) समन्ियक
कॉले
(कोऑ ींडडने्र) याींनी विदयापीठातींगत
ा असणा-या सिा महाविदयालयाींना जलसींिधानाबाबत सशबीर
आयोजन करण्याबाबत पिाने कळविले आहे

(२) विदयापीठातींगत
ा असणा-या २२० महाविदयालयाींमध्ये जलसींिधानाबाबत सशबीर आयोजन
करण्यात येत आहे.
सन १९९२-९३ ते माचा २०१३-१४ या कालािधीत मराठिाड्यातील ३२.५८ लाख हे क््र
उपचारीत करण्यात आले आहे . सन २००५-०६ पासून मराठिाडा विकास कायाक्रमाींतगात
मराठिाडा पाणलो् विकास समशन राबविण्यात आले होते. मराठिाडा विर्ागात केंद्र ि राज्य

योजनादिारे माती नालाबाींध ससमें् नाला बाींध शेततळे , िळण बींधारे तत्यादी उपचार करण्यात
आले असन
ू त्या दिारे १.९३ लाख हे क््र अप्रत्यक्षररत्या ससींचनाखाली आले आहे .
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तसेच जलयुक्त सशिार असर्यानाींतग
ा त मराठिाड्यातील १६८२ गािे ननिडण्यात आली

असून सन २०१५-१६ कररता श्जलहा ननयोजन ि विकास ससमतीमार्ात २८० को्ी ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याचे ननयोजन आहे
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यात १ हजार रुग्िाांना दवू षत रक्त पुरिठयामळ
ु े एचआयव्हीची झालेली लागि
(४५)

*

५५३१

श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र पाटील,

अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे , श्री.अननल भोसले, श्री.वि्रम िाळे , श्री.हदपिराि
साळुांख-े पाटील, श्री.किरि पािसिर :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मागील पाच िषाात १ हजारहून अधधक रुग्णाींना दवू षत रक्तपुरिठा झालयामुळे
कचआयव्ही लागण झालयाची बाब ददनाींक ३० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि त्याअनुषग
ीं ाने रक्ताची दे िाण-घेिाण
प्रकक्रयेमध्ये अदयाित तींिज्ञानाचा िापर करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) रक्तसींक्रमणामळ
ु े कचआयव्ही सींसगा या सदराखाली दद. २९ ि ३०

जानेिारी, २०१५ रोजी ्ाईम्स ऑर् तींडडया या ित्ृ तपिात बातमी प्रससध्द झाली होती.
(२) ि (३) होय.

कचआयव्ही आणण कचआयव्ही सींबींधधत रुग्णाींबद्दल समाजात असलेला कलींककत ष्ष्ीकेान

आणण

र्ेदर्ाि

लक्षात

घेता

कचआयव्ही

बाधधत

रुग्ण

त्याींना

झालेली

लागण

ही

रक्तसींक्रमणातून झालयाची कारणे दे तात. माि प्रत्यक्षात कचआयव्ही कशामुळे झाला हे ससध्द

करु शकत नाही ककीं िा हे ससध्द करण्याची कोणतीही प्रणाली उपलब्ध नाही. त्यामळ
ु े ित्ृ तपिात
प्रकासशत झालेली मादहती पूणप
ा णे खरी असेलच अशी ग्िाही दे ता येत नाही.

राज्यात पुण,े औरीं गाबाद, अमरािती, नागपूर, नासशक आणण मुींबई या दठकाणी

न्यूश्क्लयक अ्ससड ्े श्स््ीं ग केंद्र उर्ारण्याकररता महाराषर राज्य कड्स ननयींिण सींस्थेमार्ात
तयार केलेला प्रस्ताि राषरीय आरोग्य असर्यान याींच्याकडून केंद्र शासनास मींजूरीसाठी

पाठविण्यात आला आहे . केंद्राकडून मींजरू ी समळताच ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार
आहे .

(४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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गडधचरोली जजल्हा पररषदे तील सशक्षिाां्या बदलीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(४६)

*

२०१४

५६०१

श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते :

हदनाांि

रोजी उत्तरीत झालेला ता.प्र.्र. ११०० ्या उत्तरा्या सांदभाचत

१२ डडसेंबर,
सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली श्जलहा पररषदे तील सशक्षकाींच्या बोगस बदली झालयाचे ददनाींक २५ जानेिारी,
२०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, नागपूर विर्ागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ९ र्े्ुिारी, २०१५ रोजी िा

त्यासम
ु ारास शासनास पि पाठिन
ू दोषी असलेलया कमाचारी अधधका-याींिर तात्काळ कारिाई
करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, या प्रकरणी विदयमान मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, श्जलहा पररषद, गडधचरोली

याींनी तालुका ननहाय बदली झालेलया सशक्षकाींची मादहती गोळा करुन आयुक्तालयामार्ात
मींिालयात अहिाल पाठविला, हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय. (गडधचरोली श्जलहा पररषदे मध्ये मोयाया प्रमाणािर अननयसमतता

झालयाची बाब माहे कवप्रल/मे २०१४ मध्ये ननदशानास आली आहे.)
(२) लोकप्रनतननधीींकडून यासींदर्ाात ननिेदने प्राप्त झाली आहे त.

(३), (४) ि (५) होय, विर्ागीय आयुक्त, नागपूर याींचेकडून प्राप्त झालेलया प्रस्तािािर शासन
स्तरािर कायािाही सुरु आहे .

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

राज्यातील िुष्ट्ठरोगाचे िायमस्िरुपी ननमल
ुच न िरण्याबाबत
(४७)

*

५७६९

श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.सभ
ु ाष झाांबड :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१४ मध्ये आरोग्य विर्ागाने केलेलया सिेक्षणात राज्यात १६ हजार निे कुषठरोगी
आढळले आहे त यात तब्बल १३०० (१२.७०) बालकाींचा समािेश आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उपरोक्त सिा मल
ु े ७ ते १२ या ियोग्ातील असन
ू चींद्रपरू , गडधचरोली,
रत्नाधगरी, ससींधुदग
ू ा श्जलहयात ही मुले आढळलयाचे ददनाींक ३० जानेिारी, २०१५ रोजी िा
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, लहान मल
ु ाींमध्ये कुषठरोग आढळणे िीदयकजय क्षेिात गींर्ीर बाब समजली जात
असलयाने

राज्यातील

कुषठरोगाचे

कायमस्िरुपी

कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

ननमल
ुा न

करण्यासाठी

शासनाने

कोणती
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डॉ. दीपि सािांत

(१) ि (२) राषरीय कुषठरोग ननमल
ुा न कायाक्रम सन १९५५-५६ पासून

अव्याहतपणे राबविण्यात येत आहे . कुषठरोगािर प्रनतबींधकात्मक ि उपचारात्मक अशी ककमेि

बहुविध औषधोपचार पध्दतीच उपलब्ध असलयाने कुषठरोग कायाक्रमात जास्तीत जास्त निीन
कुषठरुग्ण शोधून उपचाराखाली आणण्यािर र्र दे ण्यात येत आहे . निीन कुषठरुग्ण
सिासाधारण आरोग्य कमाचा-याींमार्ात शोधले जातात. आरोग्य कमाचारी सींशनयत कुषठरुग्ण

शोधून प्राथसमक आरोग्य केंद्राच्या िीदयकजय अधधका-याींकडे ननदान ननश्चचतीकरीता पाठवितात.
िीदयकजय अधधका-याींनी ननदान ननश्चचती ७ ददिसाींच्या आत करणे अपे्क्षत आहे . तसेच निीन

कुषठरुग्णाींना अप्रत्यक्ष सिेक्षणादिारे िीदयकजय अधधकारी बाहयरूग्ण तपासणीमध्ये शोधतात.
कुषठरोगाचे

ननदानननश्चचती

झालयािर

कुषठरुग्णाींना

त्िरीत

बहुविध औषधोपचाराखाली
रोगप्रकारानुसार आणले जाते. (असाींसधगाक ६ मदहने ि साींसधगाक १२ मदहने) औषधोपचार सुरु
झालयािर रोगाचा प्रसार थाींबण्यास मदत होते.

त्यानस
ु ार राज्यात ऑक््ोबर, २०१३ ि जानेिारी, २०१४ या मदहन्याींमध्ये विशेष सिेक्षण

मोदहम घेण्यात आली आहे. या मोदहमेमध्ये ककूण १२६४ निीन कुषठरुग्ण शोधण्यात आले
असून त्यात २१६ लहान मुलाींचा समािेश आहे .

त्यापीकज चींद्रपूर श्जलहयात ७, गडधचरोली श्जलहयात ६, रत्नाधगरी श्जलहयात ० ि

ससींधुदग
ु ा श्जलहयात १ मुलगा आढळून आला आहे . ही सिा मल
ु े १-१४ या ियोग्ातील आहे त.

िरील कुषठरुग्णाींना त्िरीत बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात येऊन सदर रुग्णाींनी
औषधोपचार पूणा केलेला आहे.

(३) राज्यातील कुषठरोगाचे कायमस्िरुपी ननमल
ुा न करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मागादशाक
सूचनाींनुसार दरिषी विविध आरोग्य सशक्षण, जनजागत
ृ ी कायाक्रम, सिासाधारण आरोग्य
कमाचा-याींमार्ात ननयसमत र्े्ीदिारे कुषठरोगाबाबतच्या सींशनयताींची तपासणी ि िीदयकजय
अधधकारी

याींच्यामार्ात

ननदान

ननश्चचती

केली

जाते.

तसेच

दरिषी

विशेष

कुषठरोग

शोधमोदहमेचे आयोजन केले जाते. यातून शोधण्यात आलेलया निीन कुषठरुग्णाींना त्िररत
बहुविध औषधोपचाराखाली आणण्यात येत.े
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------राज्यातील ग्रामीि भागातील “टे ली मेडडससन”आरोग्यसेिा सुरू िरण्याबाबत
(४८)

*

जगताप :

३०२६

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण र्ागातील आरोग्यसेिा शहरी र्ागाप्रमाणे दजेदार करण्याच्याष्श्ष्ने
“्े ली मेडडससन” सेिा अमरािती श्जलहयातील मेळघा्पासून सुरू करण्याचे शासनाच्या
विचाराधीन असलयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,
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(२)

असलयास,

राज्य

शासनाच्या

विचाराधीन

असलेलया

प्रचनाबाबत

ननणाय

घेऊन

अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय,
(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) ि (२) अींशतः खरे आहे .

अमरािती श्जलहयात सन २००९-१० पासून श्जलहा रुग्णालयात ि सन २०११-१२ पासून

मेळघा् पररसरातील उपश्जलहा रुग्णालय, धारणी येथे ्े सलमेडडसीन सेिा कायााश्न्ित करण्यात
आली आहे . तसेच माहे र्े्ि
ु ारी २०१५ पासमन मेळघा्ातील सेमाडोह श्ज. अमरािती येथन
ु
आत्याधुननक पध्दतीची ्कसलमेडीसीन सेिा प्रायोधगक तत्िािर सुरु करण्यात आली आहे .
(३) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------असरअल्ली (ता.ससरोंचा, जज.गडधचरोली) येथे िैद्यिीय
उपचाराअभािी बालिाांचा झालेला मत्ृ यू
(४९)

*

२६५७

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.किरि
पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि

िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) असरअलली (ता.ससरोंचा, श्ज.गडधचरोली) येथील आददिासी कु्ूींबातील गगुरी दग
ु ेया मदहलेने

जन्म ददलेली दोन्ही जळ
ु ी बालके िीदयकजय उपचाराींअर्ािी दगािलयाची घ्ना ददनाींक २९
डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्या सम
ु ारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, ससरोंचा येथील प्राथसमक आरोग्य केंद्रात डॉक््र ि रुग्णिादहका नसलयानेच या
बालकाींना उपचार न समळून त्याींचा मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर प्राथसमक आरोग्य केंद्रामध्ये औषधाींचा तु्िडा, डॉक््र, पररचारीका ि
िीदयकजय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे असणे, त्यामुळे या र्ागत बालमत्ृ यू ि कुपोषणाचे प्रमाण
मोयाया प्रमाणात िाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असलयास, चौकशी नस
ु ार दोषीींिर काय कारिाई करण्यात आली िा येत आहे ,
(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) अींशत: खरे आहे .

ददनाींक २३.१२.२०१४ रोजी मौजे असरअलली गािातील श्रीमती सारक्का सदन्या गुगरी या

७ मदहन्याच्या गरोदर मदहलेने जन्म ददलेलया जुळया बालकाींिर प्राथसमक आरोग्य पथक,
असरअलली ि प्राथसमक आरोग्य केंद्र, अींककसा येथे उपचार करण्यात आलेले होते.
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बालकाींचे मत्ृ यू ददनाींक २६.१२.२०१४ रोजी झाले असून, सदरचे मत्ृ यू प्राथसमक आरोग्य

केंद्रातील

सोयीसुिीधा

अर्ािी

न

होता

बालके

कमी

िजनाची

ि

कमी

ददिसाींची

असलयाकारणाने झालेले आहे त.
(२) हे खरे नाही.
प्राथसमक आरोग्य पथक, असरअलली येथून प्राथसमक आरोग्य केंद्र, अींककसा ि प्राथसमक

आरोग्य केंद्र, अींककसा येथून ग्रामीण रुग्णालय, ससरोंचा येथे प्राथसमक आरोग्य केंद्राच्या
रुग्णिादहकेने सींदसर्ात करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण रुग्णालय, ससरोंचा येथन
ू

उपश्जलहा रुग्णालय, अहे री येथे १०८ च्या रुग्णिादहकेने सींदसर्ात केले. तदनींतर कका बालकास
श्जलहा सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली येथे १०८ च्या रुग्णिादहकेने सींदर्ा सेिा दे ण्यात आली.
त्याप्रमाणे

पुढील

उपचारासाठी

शासकजय

िीदयककय

महाविदयालय,

पाठविण्याकररता ही १०८ रुग्णिाहीकेने सींदसर्ात करण्यात आले.

नागपूर

येथे

(३) हे खरे नाही.
प्राथसमक आरोग्य केंद्र, अींककसा येथे मींजूर असलेलया ककूण १६ पदाींपीकज िीदयककय

अधधका-याींच्या िगा-२

मधील ग्-अ ि ग्-ब च्या पदाींसहीत १४ पदे र्रलेली आहे त. तसेच

सदर प्राथसमक आरोग्य केंद्रामध्ये अत्यािचयक औषधाींचा तु्िडा नाही. या प्राथसमक आरोग्य

केंद्राअींतगात ककूण ११ उपकेंद्रातील ककूण ४०२५ बालकाींपीकज ९ बालके स्म ि ६५ बालके म्म
प्रकारची आहे त.

(४) आपत्कालीन िीदयकजय सेिा प्रकलपाच्या रुग्णिादहकेकडून सेिा दे ताना काही िु्ी रादहलया
आहे त ककीं िा कसे याची चौकशी सरु
ु आहे .
(५) ि (६) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------यितमाळ जजल््यातील ग्रामपांचायतीमध्ये िायचरत असलेल्या
सांगिि पररचालिाांना मानधन अदा िरण्याबाबत
(५०)

*

३५६९

श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.किरि
पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, श्री.वि्रम िाळे , श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल
तटिरे , श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, डॉ.सुधीर ताांब,े अॅड.ननरां जन
डािखरे , श्री.जयिांतराि जाधि :

रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ३०५ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यितमाळ श्जलहयामध्ये असलेलया १२०७ ग्रामपींचायतीमध्ये कायारत असलेलया सींगणक
पररचालकाींना रुपये ८००० मानधन असताना अनतअलप मानधन दे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असलयास, महाऑनलाईन कींपनीने सींगणक पररचालकाींना केिळ ४ हजार रुपये प्रनतमाह
िेतन ददलयामळ
ु े तसेच त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्यासाठी राज्यातील २७ हजार ग्रामपींचायतीमधील

सींगणकपररचालकाींनी ददनाींक २ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास आझाद मीदान, मींब
ु ई
येथे बेमुदत उपोषण केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, आींदोलनकत्याा पररचालकाींविरुध्द कींपनीने कायािाही करुन अनेकाींचे ऑनलाईन
अकाऊीं् बींद केलयामळ
ु े त्याींच्यािर उपासमारीची िेळ आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,

(५) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद नस
ु ार सींगणक पररचारकाींना पण
ू ा मानधन
दे णेबाबत तसेच श्जलहार्रातील ग्रामपींचायतीतील पररचारकाींची नोंद ठे िणेबाबत शासनाने
कोणती कायािाही केली आहे ,
(६) असलयास, २० हजार कींिा्ी पररचालकाींिर अन्याय करणाऱया आणण अधाि् िेतनात काम
करुन घेणाऱया महाऑनलाईन कींपनीविरुध्द शासन कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(७) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) महाऑनलाईनला ग्रामपींचायतीतुन दे ण्यात येणारे ८०००/-+ सेिाकर हे

र्क्त सींगणक पररचालकाींचा (VLE च्या) मोबदलयासाठी नाही. यामध्ये सींगणक पररचालकाींचा
मोबदला तसेच प्रसशक्षण बीठका, आज्ञािली विकसन, कागद, ्ोनर, तत्यादी कन््यम
ु ेबल, सिा
प्रकारचे ताींत्रिक ि तींिज्ञान सहाय्य व्यिस्थापन या सिा खचााच्या बाबीसाठी ककत्रित आहे.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) ि (५) ज्या सींगणक पररचालकाींनी त्याींिा ददलेली (डे्ा कन्री) ची उददीष् कायापुती तीन
मदहन्याच्या

कालािधीत

पण
ु ा

केली

नाही

अशा

सींगणक

पररचालकाींच्या

सेिा

त्याींच्या

करारनाम्यानुसार खींडडत करण्यात आलया होत्या. ज्या सींगणक पररचालकाींनी आक््ोंबर ते
डडसेंबर २०१४ या िीमाससक कालािधीत त्याींना ददलेलया उदददष्पत
ु ीच्या केिळ ० ते २० %

ततकेच काम पुणा केले होते. अशा VLE ची सेिा करार सींपुष्ात आणण्यात आले होते. तथावप
काम

करण्यास

तच्छूक

असलेलया

VLE

ना

पुनस्
ा थावपत

करण्याबाबत

विर्ागाने

महाऑनलाईनला कळविले आहे . VLE कायारत असन
ू उदददष्पत
ु ी नस
ु ार काम करतात ककीं िा
नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी सींबींधधत ग्रामसेिक ि ग्विकास अधधकारी याींना

सुध्दा ददलेली आहे. तसेच १ जानेिारी, २०१५ पासुन ३१ माचा, २०१५ पयात सींगणक

पररचालकाींना उदददष्ानुसार अदा कराियाचे मानधन ि या अनुषधीं गक बाबी याींच्या सुस्पष्
मागादशाक सच
ु ना दद २६ कवप्रल, २०११ ि ३ माचा, २०१५ च्या पररपिकान्िये ननगासमत
करण्यात आलेलया आहे त.

(६) ि (७) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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गडधचरोली येथील गोंडिाना विद्यापीठाला लागिारी जमीन त्िरीत उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५१)

*

२६७५

श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) गडधचरोली येथील गोंडिाना विदयापीठाला जिळपास ३०० ककर जसमनीची आिचयकता
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, चामोशी मागाािरील ३०० ककर जसमनीचा प्रस्ताि राज्य शासनाकडे दे ण्यात
आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) तसेच प्रधान मख्
ु य िन सींरक्षकाींनी सकारात्मक असर्प्रायासह विदयापीठाकररता १८४ ककर
जमीन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि राज्य शासनाकडे पाठविला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उक्त प्रस्तािाींबाबत शासन तात्काळ दखल घेऊन जमीन उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार
श्जलहयातील

१६०.०६

(१), (२), (३) ि (४) गोंडिाना विदयापीठाकरीता गडधचरोली
हे क््र

िनजसमन

मागणीचा

प्रस्ताि

राज्य

शासनाकडे

ददनाींक

२१/०९/२०१३ राींजीचया पिान्िये प्रधान मख्
ु य िनसींरक्षक (िनबल प्रमुख), महाराषर राज्य,

नागपूर याींनी सादर केला होता. सदर पिात त्याींनी प्रस्तुत प्रस्ताि नामींजुर करण्याची सशर्ारस
केली होती. प्रस्तुत प्रकरणाचा सिेकष विचार करून राज्य शासनाने गोंडिाना विदयापीठाकरीता

िनजसमन िळतीकरणाचा प्रस्ताि केंद्र शासनास सशर्ारस न करण्याचा ननणाय घेतला होता.
तथावप, याबाबत पुनविाचार करण्यात येत आहे .

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

मौजे हदिठािा, ता.खामगाांि (जज.बुलडािा) येथील जसमन लघु प्रिल्पासाठी
(५२)

*

बाजारभािाप्रमािे सरळ खरे दी िरण्याबाबत

४०३४

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
खुलासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ९१५ ला हदनाांि २४ डडसेंबर,
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) खामगाींि, तालुक्यातील (श्ज.बुलडाणा) ननमकिळा सशिारात ज्ञानगींगा नदीिर ननम्न
ज्ञानगींगा लघु प्रकलप नािाचे छो्े धरण बाींधण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या धरणासाठी ननमकिळा, काळे गाींि, ददिठाणा ि िणाा येथील शेतकऱयाींची
जसमन सींपाददत करण्यात आली असन
ू आतापयान्त प्रकलपासाठी बाधधत क्षेिापीकज १२७ हे क््र
जसमन पा्बींधारे विर्ागाने सरळ खरे दी करून सींपाददत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदरहू प्रकलपामध्ये बाधधत होणाऱया ४ गाींिापीकज ३ गािाींची शेतजसमन
बाजारर्ािाप्रमाणे (सुमारे १० लाख रूपये ककीं मतीने) सरळ खरे दी व्यिहाराने सींपाददत करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(४) असलयास, ददिठाणा येथील शेतकऱयाींच्या शेतजसमनीचे र्-ू सींपादन बाजारर्ािाप्रमाणे सरळ

खरे दी करण्याबाबत शासनाने मींजरु ी ददलेली असताींनाही अदयापपयान्त या गािातील शेतजसमन
सींपाददत केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असलयास, या गािाींतील शेतजसमनीचे सींपादन जुन्या र्-ू सींपादन कायदयाप्रमाणे सींपाददत

करण्याचा प्रस्ताि श्जलहाधधकाऱयाींनी शासनाकडे सादर केलयामुळे या गाींिातील र्-ू सींपादनाची
प्रकक्रया बींद असलयामुळे प्रकलपाचे कामही बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असलयास, मौजे ददिठाणा ि गािाींतील शेतजसमन बाजारर्ािाप्रमाणे सरळ खरे दी
करण्याबाबत तसेच शेतकऱयाींना मोबदला दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) होय.

(२) अींशतः खरे आहे . मौजे काळे गाींि, ननमकिळा ि रोहणा येथील ककूण १२७.७६ हे . जमीन
सरळ खरे दीने सींपाददत केलेली आहे .

(३) होय, जमीनीच्या सरळ खरे दीचा सरासरी दर रु. ९.६२ लक्ष प्रनत हे . किढा आहे .
(४) नाही,
ददिठाणा येथील शेतक-याींनी शेतजसमनीचे र्स
ु ींपादन नविन र्स
ू ींपादन कायदयानुसार मोबदला
दे ऊन करण्यातबाबत अजा ददलयामळ
ु े सरळ खरे दीने जसमन सींपाददत करता आलेली नाही.

(५) नाही, र्ूसींपादन प्रस्ताि श्जलहाधधकारी,बुलढाणा याींना सादर करण्याींत आलेला आहे.
प्रकलपाचे काम प्रगतीपथािर आहे.

(६) ददिठाणा येथील जसमन र्स
ीं ादन प्रस्ताि प्रारुप ननिाडा स्तरािर असुन श्जलहाधधकारी,
ू प

बल
ीं ीत शेतक-याींना मोबदला अदा करण्यात
ु डाणा याींचेमार्ात अींतीम ननिाडा झालयािर सींबध
येईल.

----------------मौजे भाटसाांगिी ता.जज.बीड ग्रामपांचायत अांतगचत िैयक्तीि जलससांचन
विहहरी्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत
(५३)

*

३६४६

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.वि्रम िाळे , श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.सनतश चव्हाि,
श्री.अननल भोसले, श्री.धनांजय मुांडे :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मौजे र्ा्साींगिी ता.श्ज.बीड ग्रामपींचायत अींतगात िीयक्तीक जलससींचन विदहरीच्या कामात
गीरव्यिहार झालयाची तक्रार ददनाींक १९ नोव्हें बर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास श्जलहाधधकारी,
बीड याींना दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास,

उक्त

प्रकरणी

लोकप्रनतननधीींनी

श्जलहाधधकारी,

बीड

याींचेकडे

१९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास तक्रारी ददलया आहे त, हे खरे आहे काय,

ददनाींक
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(३) असलयास, सरपींच, ग्रामसेिक ि ततर याींनी सींगनमताने कोयायिधी रुपयाींचा गीरव्यिहार ि
शासनाची र्सिणक
ू केलयाप्रकरणी दोषीींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) श्री प्रलहाद श्रीपती बोरिडे मौजे र्ा्साींगिी ता.श्ज.बीड याींची ददनाींक

१९ नोव्हें बर, २०१४ रोजीची तक्रार प्राप्त झालेली आहे .
(२) सन्माननीय विधान पररषद सदस्य याींची ददनाींक १९ जानेिारी, २०१५ रोजीची तक्रार प्राप्त
झालेली आहे .
(३) ि (४) मुख्य कायाकारी अधधकारी, श्ज.प.बीड याींच्या ददनाींक १२ र्े्ुिारी, २०१५ च्या

अहिालानस
ु ार प्रचन र्ाग १ मधील तक्रारीत काही तर्थय नाही असे ददसून येते. प्रचन र्ाग २
मधील तक्रारीतील ततर बाबीींच्या अनष
ु ींगाने मौजे र्ा्साींगिी ता.श्ज. बीड येथील महात्मा गाींधी

राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी ग्विकास अधधकारी
याींच्या ददनाींक २६ र्े्ुिारी, २०१५ च्या आदे शान्िये तीन चौकशी पथकाची स्थापना करण्यात
आलेली आहे .

----------------िोििातील समुद्रालगत ि खाडीकिनारी असलेल्या शेतजसमनी्या
सातबारा उताऱयातील नोंदीबाबत

(५४)

*

३८७३

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :(१) कोकाणातील समद्र
ु तसेच खाडीककनारी असलेलया शेत जमीनीच्या ७/१२ उताऱयातील ततर
हक्कात खारर्ूमी पुनप्र
ा ावपत लार्क्षेि अशी नोंद करण्याचा ननणाय राज्य शासनाने घेतला होता
हे खरे आहे काय,

(२) या ननणायानुसार या जसमनीचे सन २००३ मध्ये सिेक्षण करण्यात आले हे खरे आहे काय,
(३) असलयास, या जसमनीचे सिेक्षणाचे काम पूणा झाले आहे काय,

(४) असलयास, शासन या प्रकरणी पढ
ु ील कोणती कायािाही करीत आहे िा करणार आहे ,
(५) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धगरीष महाजन

(१) खारर्ूमी विकास अधधननयम १९७९ मधील कलम १२(१) मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार खारर्म
ू ी योजना अींमलात आलयानींतर या योजनेमध्ये समाविष् करण्यात
आलेलया जसमनी खार जमीन योजनेमध्ये समाविष् करण्यात आलेलया आहे त, अशा आशयाची
नोंद अशा जसमनीींशी सींबींधधत असलेलया अधधकार असर्लेखामध्ये करणेविषयी सूचीत केले
आहे .
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(२) नाही, तथावप, खारर्ूमी विकास अधधननयम १९७९ मधील कलम १२(१) नुसार खारर्ूमी
योजना पूणा झालयानींतर पुनप्र
ा ावपत क्षेिाचा तपसशल राजपिात प्रससध्द केलयानींतर ७/१२ उता-

यातील ततर हक्कात खार जमीन योजनेमध्ये समाविष् करण्यात आलेलया आहे त अशा
आशयाची नोंद घेण्याविषयी महसल
ू विर्ागाला कळविण्यात येते.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.

(४) पूणा झालेलया खारर्ूमी योजनाींच्या बाबतीत ७/१२ मधील ततर हक्कामध्ये नोंद
घेण्याबाबत महसूल विर्ागास कळविण्यात येत.े
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------ठािे जजल्हा पररषदे ्या अपांग प्रिगाचतील प्राथसमि सशक्षिाांना
विशेष अनुदानापासन
ू िांधचत ठे िल्याबाबत
(५५)

*

३२६८

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सामाश्जक न्याय विर्ागाच्या ददनाींक २० जुल,ी २०११ च्या शासन ननणायानुसार अपींग
कमाचाऱयाींना ि सशक्षकाींना सहाय्यक तींिज्ञान / उपकरणे उपलब्ध करुन दे ण्याचे आदे श ददले
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, ठाणे श्जलहा पररषदे च्या सम
ु ारे १०४ सशक्षकाींनी सदर योजने अींतगात २ िषाापि
ू ी
प्रस्ताि सादर केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) या योजनेअींतगात आधथाक सहाय्य समळण्यासाठी अपींग सशक्षकाींच्या प्रस्तािानुसार सींबींधधत
सशक्षकाींना सहाय्यक अनुदान केव्हा दे ण्यात आले आहे ,

(४) नसलयास, अपींग सशक्षकाींना जाणीिपि
ा या लार्ापासन
ू क
ू िींधचत ठे िण्याची ि त्याींची क्रुर
चेष्ा करण्याची कारणे काय आहेत,

(५) अपींग सशक्षकाींना शासकजय योजनेच्या लार्ापासून िींधचत ठे िणाऱया अधधकाऱयाींिर कोणती
कारिाई केली आहे अथिा करण्यात येणार आहे ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) हे खरे आहे .
(२) होय.

(३) ि (४) सदयश्स्थतीत ठाणे श्जलहा पररषदे च्या सशक्षण विर्ागातील १०४ अपींग प्राथसमक
सशक्षक कमाचाऱयाींना सहायक उपकरणे/तींिज्ञान उपलब्ध करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने आधथाक तरतूद
उपलब्ध करून दे यके मींजुरीस्ति कोषागरास सादर करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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राज्यातील तालुिा मख्
ु यालया्या हठिािी नगरपासलिा/नगरपांचायती स्थापन िरण्याबाबत
(५६)

*

५२४३

डॉ.अपूिच हहरे :

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ८२८ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१४

रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण र्ागात ग्रामपींचायतीच्या हद्दीमध्ये अश्ग्नशामक ि आपत्कालीन सुविधा

उपलब्ध करून दे ण्याच्या प्रस्तािाींतगात सदयश्स्थतीत राज्यातील १३८ तालक
ु ा मख्
ु यालयाच्या
दठकाणी नगरपासलका/नगर पींचायती स्थापन करण्याची कायािाही सरु
ु आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदरहु कायािाही पण
ु ा झाली आहे काय,
(३) नसलयास, प्रस्तत
ु कायािाही केव्हापयंत पण
ु ा होणे अपे्क्षत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय.

(२), (३) ि (४) सदर कायािाही ग्रामविकास विर्ाग ि नगर विकास विर्ाग अशा दोन
विर्ागाींच्या स्तरािर करण्यात येत असून, ती प्रगतीपथािर आहे .
-----------------

बाभूळगाि तालुक्यातील (जज.यितमाळ) एमआरइजीएस्या िामात
लाखो रुपयाांचा अपहार झाल्याबाबत

(५७)

*

३४५०

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर,

श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.ख्िाजा बेग :

सन्माननीय

रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बार्ूळगाि तालुक्यातील (श्ज.यितमाळ) कमआरतजीकसच्या कामात लाखो रुपयाींचा अपहार
झालयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार कमआरतजीकसच्या कामात अपहार
करणाऱयािर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येते आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कारिाई केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१), (२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरणी ग्राम पींचायत धचमनापरू येथील

मग्रारोहयोच्या झालेलया कामाबाबत तक्रार प्राप्त झाली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने मुख्य

कायाकारी अधधकारी, श्जलहा पररषद, यितमाळ याींनी ददलेलया ननदे शनानुसार स्थापन केलेलया
चौकशी ससमती मार्ात प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
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चौकशी ससमतीस सकृत दशानी अननयसमतता झालयाचे ननदशानास आले आहे . याप्रकरणी

मुख्यत्िे जबाबदार असलेलया ग्रामसेिक याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे . या प्रकरणाच्या
सींपण
ु ा दस्तऐिजाची तपासणी करुन सींबींधधताींिर जबाबदारी ननश्चचत करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------डहािू तालक्
ु यात (जज.पालघर) ि मीरा-भाईंदर (जज.ठािे) येथे
डासाांमळ
ु े साथीचे आजार िाढत असल्याबाबत

(५८)

*

४०६५

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.राहुल नािेिर,

श्री.प्रिाश बबनसाळे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डहाणू तालुक्यात (श्ज.पालघर) पश्चचम र्ागातील गािाींमध्ये डासाींचा प्रादर्
ु ााि िाढत असून
दरिषी या पररसरात डेंग्यूचे रुग्ण िाढत असलयाचे ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्या
सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मीरा-र्ाईंदर (श्ज.ठाणे) येथे १६५ जणाींना मलेररया तर १५ जणाींना डेंग्युचा प्रादर्
ु ााि
झालयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि त्याअनुषींगाने या पररसरात मलेररया ि
डेंग्यूच्या साथीला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विर्ागाकडून कोणती उपाययोजना करण्यात
आली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे नाही.

(२) माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये मीरा-र्ाईंदर (श्ज.ठाणे) येथे मलेररयाचे १४ ि डेंग्यच
ू े ५ रुग्ण
आढळून आले आहे त.
(३) होय.
(४)

राषरीय

कक्कजन्य

रोग

ननयींिण

कायाक्रमाींतगात

डेंग्यू

ि

मलेररया

ननयींिणात

आणण्यासाठी श्जलहयात खालीलप्रमाणे उपाययोजना राबविण्यात आलया ि येत आहे त.


आरोग्य कमाचा-याींमार्ात ननयसमत ताप सिेक्षण.



उद्रे काच्या दठकाणी जलद ताप रुग्ण सिेक्षण.



तापरुग्णाींचे रक्तनमूने घेऊन प्रयोगशाळे त तपासणी.



तपासणीअींती आढळून आलेलया दहिताप रुग्णाींना जींतूच्या प्रकारानुसार त्याींचा समूळ
उपचार.




डेंग्यू तापाच्या ननदानासाठी श्जलहा रुग्णालय ठाणे येथे व्यिस्था.
रुग्ण व्यिस्थापन.
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गप्पी मासे पीदास केंद्रे कायारत असून श्जलहयातील डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये गप्पीमासे
सोडणे.



दहिताप उद्रे कग्रस्त र्ागात तसेच दहितापासाठी अनतसींिेदनशील ननिडक गािाींमध्ये
कक्कनाशकाींची घरोघरी र्िारणी.



कक्कशास्िीय सिेक्षणाींतगात पाणीसायायाींची तपासणी, डास अयाया आढळून आलेले

पाणीसाठे ररकामे करणे ि ररकामे करता न येणा-या पाणीसायायामध्ये ्े समर्ॉस ५०
्क्के ई.सी.अळी नाशकाचा योग्य त्याप्रमाणात िापर.



डेंग्यू उद्रे कग्रस्त गािात कक्कनाशकाची धरु र्िारणी.

शासकजय आरोग्य सींस्थाींना आिचयक तो औषधाींचा पुरेसा पुरिठा तसेच श्जलहयाींना
कक्कनाशके, अळी नाशके ि सादहत्यसामग्रीचा पुरिठा.



उद्रे कग्रस्त दठकाणी उपाययोजनाींच्या मागादशानासाठी श्जलहा/विर्ागीय अधधका-याींच्या
र्े्ी.



विविध माध्यमाींदिारे जनतेस आरोग्य सशक्षण.

(५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------रायगड जजल््यातील २५ लघु पाटबांधारे प्रिल्प पूिच िरण्याबाबत
(५९)

*

३७९३

साळुांख-े पाटील,

श्री.विजय धगरिर, श्री.जयांत पाटील, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हदपिराि
श्री.हे मांत टिले, श्री.किरि पािसिर,

श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड श्जलहयात सरासरी ३,१४२ सम.मी. पाऊस पडला असला तरी
्क्के

असन
ू

धरणातील

पाणीसाठा

जानेिारीमध्येच

५०

्क्क्याींिर

ककूण पाऊस ७०

आलयाने

रायगड

श्जलहयातील ्ीं चाईग्रस्त गािाींच्या सींख्येत २० ्क्क्याींनी िाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, त्यामुळे निी मब
ुीं ई आणण मुींबईला पाणी पुरविणारा रायगड श्जलहा पाणी
्ीं चाईग्रस्त रादहला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, रायगड श्जलहयातील २५ लघु पा्बींधारे अपुऱया अिस्थेत रादहले असलयाचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, सदर २५ लघु पा्बींधारे

उपाययोजना केलया िा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महाजन

प्रकलप पुणा करण्यासाठी शासनाने कोणत्या

(१) नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) नाही, रायगड श्जलहयात ३१ लघु पा्बींधारे योजना पण
६ ल.पा.
ू ा झालेलया असन
ू
योजनाींची कामे प्रगती पथािर आहे त.

(४) ६ लपा योजनाींची र्ूसींपादनाची ि पुनिासनाबाबतची कायािाही पूणा करुन ननधीच्या
उपलब्धतेनुसार योजना पुणा करण्याचे ननयोजन आहे .
-----------------
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सभिांडी येथील स्ि.इांहदरा गाांधी रुग्िालयातील िमचचाऱयाां्या िेतन ि समािेशनाबाबत
(६०)

*

३५२४

अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सर्िींडी-ननजामपूर महानगरपासलकेचे स्िधगाय तींददरा गाींधी स्मत
ृ ी रुग्णालय माहे ऑक््ोबर,
२०११ मध्ये िा त्या दरम्यान शासनाच्या सािाजननक आरोग्य विर्ागाकडे िगा करण्यात आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, त्यानुसार शासन ि सींबींधधत महानगरपासलका याींचेमध्ये झालेलया अ्ी ि
करारनाम्यानस
ु ार सदर रुग्णालयातील ककूण ४३ अधधकारी ि कमाचाऱयाींना शासनाने सेिेत
म्हणजे सािाजननक आरोग्य विर्ागामध्ये समाविष् करून घेणे बींधनकारक होते, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असलयास, या ४३ कमाचाऱयाींना आरोग्य विर्ागाने अदयाप समाविष् करून न घेतलयाने
सर्िींडी-ननजामपरू महानगरपासलकेने माहे जन
ू , २०१४ पासन
ू त्याींचे िेतन दे णे बींद केलयाने
आरोग्य

विर्ागात

समाविष्

करण्याबाबत

या

४३

कमाचाऱयाींनी

तसेच

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी, मा.सािाजननक आरोग्य मींिी, मा.सािाजननक आरोग्य राज्यमींिी ि सींचालक,
आरोग्य सेिा, मुींबई याींचक
े डे गेलया तीन िषांपासून आतापािेतो अनेकदा लेखी ननिेदने ददली
आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) प्रचनाधधन ४३ अधधकारी/कमाचाऱयाींना ३ िषांपेक्षा अधधक कालािधी होऊनही अदयाप
समाविष् न करण्याची कारणे काय आहे त, त्यास जबाबदार कोण ि त्याबाबतची सदय:श्स्थती
काय आहे ?
डॉ. दीपि सािांत

(१), (२) ि (३) सर्िींडी-ननजामापरू महानगर पासलकेचे स्िगीय तींददरा गाींधी

स्मत
ृ ी रुग्णालय ददनाींक ०८.०२.२०११ रोजी शासनाकडे हस्ताींतरीत करण्यात आले आहे.

रुग्णालयातील कमाचारी महानगर पासलकेचे कमाचारी होते. शासन सेिेत कमाचा-याींचे समािेशन
होणे ही शासन धोरणाप्रमाणे अश्स्तत्िात असलेलया ननयम ि शथीनुसार होणारी प्रकक्रया आहे .

त्यानुसार सामान्य प्रशासन विर्ाग ि वित्त विर्ागाच्या मान्यतेनुसार ददनाींक ३०.०१.२०१५
रोजीच्या शासन ननणायान्िये त्याींचे सामिशेन शासन सेिेत झालयाने तेव्हापासन
ू चे िेतन
दे ण्याबाबतची कायािाही करण्यात येत आहे .

शासन सेिेत त्याींचे समािेशन करण्याच्या ददनाींकापूिी ते महानगर पासलकेचे कमाचारी

होते त्यामुळे त्याींचे िेतन ि र्त्ते महानगर पासलकेने दे णे असर्प्रेत असलयाने योग्य ती
कायािाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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राज्यातील इांहदरा आिास योजनेंतगचत अपूिच अिस्थेतील घरिुलाांचे बाांधिाम
(६१)

*

२९२४

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्रीमती हुस्नबानू

खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई
जगताप, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत :
सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१३-१४ या िषाात तींददरा आिास योजने अींतगात १ लाख ५२ हजार २५४
घरकूल मींजूर होिून त्यापीकज ९३ हजार ९६६ घरकुलाींचे बाींधकाम पूणा होिून ५८ हजार २९२
घरकुलाींचे बाींधकाम अपूणा अिस्थेत असलयाचे ददनाींक ४ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यात विशेषत: अकोला येथे तींददरा आिास योजनेत लार्ार्थयांना अनद
ु ान िा्प
करण्याच्या सींथगतीमुळे या योजनेचे सम
ु ारे ३१७ को्ी रुपयाींचा ननधी अखधचात रादहलयाने

राज्यात घरकुलापासून खरे लार्ाथी अदयापी िींधचत असलयाचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१५
रोजी िा त्या सुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर योजना सींथगतीने ि विलींबाने राबविणाऱया दोषीींिर शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे , तसेच सदर घरकुलाींचे बाींधकाम लिकरात लिकर पण
ू ा
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

तींददरा आिास योजनेअींतगात सन २०१३-१४ या िषाात राज्यास १,३७,३१४ घरकुलाींचे

उदद्दष् प्राप्त झाले होते. माचा,२०१४ अखेर १,४६,९४७ घरकुलाींना मींजूरी दे ण्यात आली असून
माचा, २०१४ अखेर १,२८,१३५ घरकुलाींचे बाींधकाम पूणा करण्यात आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

अकोला श्जलहयास सन २०१३-१४ मध्ये ४३९८ चे उदद्दष् होते. त्यापीकज सदयश्स्थतीत
२९३६ घरकुलाींचे बाींधकाम पूणा झाले असून उिाररत १४६२ घरकुलाींची बाींधकाम प्रगती पथािर

आहे त. सदरचे उदद्दष् पूणा करण्यासाठी रु.४१७८.१० लक्ष ननधी प्राप्त झाला आहे . त्यापीकज
प्रगती पथािरील घरकुलाींसाठीचा रु.५९३.७० लक्ष ननधी अखधचात आहे .
(३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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माळढोि पक्षाचे अजस्तत्ि धोक्यात आल्याने िरोरा-भद्रािती क्षेत्रातील पक्षी प्रेमी
सांघटनेनी छायाधचत्रिाराां्या गदीिर प्रनतबांध घातण्य ब बत
(६२)

*

४१५०

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती विद्या चव्हाि :

सन्माननीय िने मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िरोरा-र्द्रािती क्षेिातील गािालगत ि शेतसशिारात आढळणारा ि सन २०१३ मध्ये
आींतरराषरीय ननसगा सींिधान मींडळाच्या अत्यींत दसु माळ पक्षाींच्या यादीमध्ये समािेश असलेलया

माळढोक पक्षाचे अश्स्तत्ि विदर्ाातील हौशी छायाधचिकाराींच्या िाढत्या गदीमुळे धोक्यात
आलयाचे माहे जानेिारी, २०१५मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, याबाबत पक्षी प्रेमी सींघ्नेनी छायाधचिकाराींच्या गदीिर प्रनतबींध करण्याची
मागणी शासनाकडे केली असतानाही त्यािर अदयापपयंत कोणतीही कायािाही करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, उक्त पक्षाचे अश्स्तत्ि अबाधधत राखण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार
(३)

(१) ि (२) हे खरे नाही.

माळढोक पक्षाचा िािर असलेलया क्षेिामध्ये त्यींना मक्
ु तपणे सींचार करता यािा यासाठी

नजीकच्या शेतक-याींना माळढोक पक्षाचे महत्ि प्िून दे ण्यात आलेले आहे . ज्या र्ागात
माळढोक पक्षी आढळतात तेथील गािात तको-डेव्हलपमें् ससमती स्थापन करून माळढोक
पक्षाचे सींरक्षणाबाबत जनजागत
ृ ी करण्यात आलेली आहे. तसेच चचाासिाचे अयोजन करण्यात
येते.

या कामी ननसगाप्रेमी, अशासकजय सींस्था, शाळा, महाविदयालय, सींयुक्त िन व्यिस्थापन

ससमत्या तत्याददींचा सहर्ाग घेण्यात येतो. माळढोक अश्स्तत्ि असलेले क्षेि सींरक्षणाच्या ष्ष्ीने
माळढोक सींरक्षण आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------ससांधुदग
ु च जजल््यातील नतलारी धरि प्रिल्पािर िाम िरिाऱया
िांत्राटी िामगाराांना सेित
े िायम िरण्याबाबत

(६३)

*

३०९३

डॉ.सुधीर ताांबे :

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींधद
ु ग
ु ा श्जलहयातील नतलारी धरण प्रकलपािर गेली ३० िषा काम करणाऱया ५२ कींिा्ी
कामगाराींना माहे १ जानेिारीपासन
ू सींस्था स्थापन करून प्रकलप कामािर सामािून घेण्याचे
आचिासन शासनाने प्रकलप अधधकाऱयाींना ददले असलयाचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असलयास, सदर कींिा्ी कामगाराींना अदयापपयंत सामािन
ू न घेता, त्याींचा ९ मदहन्याींचा
पगारही रोखण्यात आलयाने त्याींचि
े र उपासमारीची िेळ आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, असलयास कींिा्ी
कामगाराींना प्रकलप कामािर सामािून घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, कोणतीच कायािाही केली नसलयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) हे खरे नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
सदर कामगाराींना ते शासनाच्या सेिेत नसलयाने शासनातर्े पगार ददला जात नाही.

(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------नागपूर येथील िामगार विमा योजना रुग्िालयातील पररचाररिाांची
(६४)

*

मांजरू पदे तातडीने भरिेबाबत

३८३८

श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोमिारी पेठ (नागपूर) येथील कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयात ५५ पररचारीकाींची
गरज असताना केिळ २६ पररचाररकाींिर रुग्णलयाचा कारर्ार चालत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, मींजूर पदे न र्रण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

तसेच रुग्णाींना

पूणा क्षमतेने

आरोग्य

सेिा

समळािी म्हणून

सदर रुग्णालयातील

पररचारकाींची मींजूर पदे तातडीने र्रणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत

(१) होय.

(२) राज्य मींत्रिमींडळाच्या ददनाींक ४-८-२०१० रोजी झालेलया बीठकजमध्ये, राज्य कामगार विमा
योजना, केंद्र शासनाच्या श्रम ि रोजगार मींिालयाच्या अधधनस्थ असलेलया कामगार राज्य
विमा महामींडळाकडे हस्ताींतररत करण्याचा ननणाय घेण्यात आला होता. यानुषींगाने कामगार

राज्य विमा महामींडळाकडून सदर ननणायाची अींमलबजािणी प्रलींत्रबत असलयामळ
ु े पदर्रती होऊ
शकलेली नाही.

(३) योजनेचे हस्ताींतरण करण्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरािा करुनही, कामगार राज्य
विमा महामींडळाकडे योजनेचे हस्ताींतरण प्रलींत्रबत असलयामुळे र्रतीची प्रकक्रया होऊ शकलेली
नाही.

(४) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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राज्यात विशेषत िल्याि तालुक्यात सावित्रीबाई िन्या योजना राबविण्याबाबत
(६५)

*

२७३५

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सांजय

दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
सन्माननीय सािचजननि
ु ीर ताांबे :
आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मल
ु ीींचे प्रमाण कक हजारास ९४६ ततके असलयामळ
ु े मुलीींचे प्रमाण िाढािे,
कन्यारत्नाचे ओझे आतािडीलाींना, कु्ुींबीयाींना िा्ू नये, नतच्या सशक्षणाची ि ककमान लग्नाच्या
खचााची तरतूद करता यािी म्हणन
ू शासनाने सावििीबाई कन्या योजना सुरु केली होती हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, राज्यात तसेच कलयाण (श्ज.ठाणे) तालुक्यात गेलया िषार्रात ककही लार्ाथी

नसलयाने सावििीबाई कन्या योजनेचा बोजिारा उडालयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ रोजी िा
त्यादरम्यान ननदशानास आले हे खरे आहे काय,
(३) असलयास, राज्यात सदरची योजना सक्षमपणे राबविण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे आहे .

शासनाने दाररद्ररे षेखालील जोडप्याींना मल
ु गा नसताना त्याींनी कक अथिा दोन

मुलीींच्या जन्मानींतर कु्ुींब ननयोजन शस्िकक्रया करुन घेतलयास त्याींच्या मल
ु ी/मुलीींकरीता

विशेष प्रोत्साहन योजना म्हणून शासन ननणाय क्रमाींक - सार्ुयो - २००४/१५११/प्र.क्र.२९७/कु.क

३ दद.२४ कवप्रल २००७ नुसार राज्यात सावििीबाई र्ुले कन्या कलयाण पाररतोवषक योजना सुरु
केली आहे .

(२) राज्यात सन २०१४-१५ मध्ये ककुण ८१३ लार्ाथी आहे त. यापीकज ठाणे श्जलहयातील
कलयाण तालुक्यात ककही लार्ाथींचा समािेश नाही.

(३) गािपातळीिर आरोग्य सेिक/सेविका, आशा, आींगणिाडी कमाचारी त.मार्ात लार्ार्थयांना
घरर्े्ीदिारे योजनेची मादहती प्रत्यक्ष ददली जाते. तसेच सदर बाबतचे प्रस्ताि िीदयकजय
अधधकारी

प्राथसमक

आरोग्य

केंद्रे

याींचेमार्ात

श्जलहास्तरािर

लार्ार्थयांना अनुज्ञेय लार् ददला जातो.
(४) प्रचप उद्ाित नाही.

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

पाठविले

जातात

ि

पाि
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अमरािती जजल््यातील चाांदरू रे ल्िे भागात पेरिी सुरु असतानाच
िालव्याांची साफसफाई िरण्यात आल्याबाबत

(६६)

*

४४३६

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरािती श्जलहयातील चाींदरू रे लिे र्ागात रब्बीच्या वपकाचे ि त्यासाठी लागणाऱया
पाण्याचे कुठलेही ननयोजन स्थाननक पा्बींधारे कायाालयाने केले नसून दरिषी स्थाननक

पररसरातील मजूर लािून मदहन्यार्रापूिीच सिा कालिे सार् करण्यात येत होते, परीं तू यािषी
शेतकऱयाींच्या पेरण्या सरु
ु झालया असताींनाच घाईघाईने कालिे सर्ाई केली जात असलयाची
बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने सींबींधधत कींिा्दाराींिर कोणती कारिाई करण्यात आली
िा येत आहे ?

श्री. धगरीष महाजन

(१) नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------मौजे असलदे (ता.ििििली, जज.ससांधुदग
ु )च येथे ससमेंट नाला बांधाऱयाांचे ननिृष्ट्ट बाांधिाम
िरिाऱया अधधिाऱयाांिर िारिाई िरण्याबाबत

(६७)

*

३५९४

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.सनतश चव्हाि,

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे असलदे (ता.कणकिली, श्ज.ससींधुदग
ु )ा येथे सम
ु ारे ६५ लाख रुपये खचा करुन ६ ससमें्
नाला बींधारे बाींधण्यात आले तथावप ननकृष् बाींधकामामुळे बींधाऱयात पाणी साचत नसलयाचे
माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहलया सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर ससमें् नाला बींधाऱयाींची शासनामार्ात पाहणी केली आहे काय,
(३) असलयास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे त ि तदनुसार ननकृष् प्रतीचे बाींधकाम होण्यास
जबाबदार अधधकाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कारिाई केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) असे ननदशानास आले नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
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(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------जलसांधारि विभागा्या माध्यमातून लोििल्यािाथच िरण्यात आलेल्या
िामाांिरील स्थधगती उठविण्याबाबत

(६८)

*

२९६५

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील

(१) जलसींधारण विर्ागाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱया १ हजार ३५१ को्ी रुपयाींच्या

कामाींना स्थधगती दे ण्यात आलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, १ हजार ३५१ को्ी रुपयाींच्या या कामाींमध्ये मख्
ु यत्िे ससमें् नाला बींधारे ,
कोलहापूरी पध्दतीचे बींधारे , साठिण बींधारे , पाझर तलाि बाींधणे आदी लोककलयाणाथा कामे
मुख्यत्िे विदर्ा, मराठिाडा आणण कोकणातील आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, लोककलयाणाथा कामाींची स्थधगती उठिून सदर कामे लिकरात लिकर पुणा
करण्याच्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, प्रचन र्ाग-३ बाबत कोणतीच कायािाही होत नसलयास, विलींबाची कारणे काय
आहे त?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) ि (२) अींशत: खरे आहे .

यामध्ये मुख्यत्िे उिाररत महाराषर (ठाणे/पुण/े नासशक प्रदे श)

ि मराठिाडा प्रदे शातील

जलसींधारणाची कामे असून, त्यात विदर्ाातील योजनाींचा समािेश नाही.

(३) महाराषर जलसींधारण महामींडळाच्या ददनाींक १४ जानेिारी, २०१५ रोजी सींपन्न झालेलया
४८ व्या बीठकजतील विषय क्रमाींक ५ अन्िये मींजूर करण्यात आलेलया ठरािानुसार उिाररत

महाराषर ि औरीं गाबाद प्रदे शातील स्थधगती दे ण्यात आलेलया सिा योजनाींची ताींत्रिक व्यिहायाता
तपासून, योजना ताींत्रिकष्ष्या योग्य / अयोग्य असलयाबाबत, महामींडळाींतगात पुणे ि नागपूर
येथे कायारत दोन मख्
ु य असर्यींते तसेच जलसींपदा विर्ागाचा कक मख्
ु य असर्यींता याींची
ससमती गदठत करुन अहिाल सादर करण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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चांद्रपूर जजल््यात निरगाांि रत्नापरू मागाचिर गोसीखुदच उजव्या िालव्याचे
अांतगचत उपिालव्याचे ननिृष्ट्ट िाम

(६९)

*

२९३९

श्रीमती शोभाताई फडििीस :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर श्जलहयात निरगाींि रत्नापूर मागाािर गोसीखुदा उजव्या कालव्याचे अींतगात

उपकालव्याचे काम हे मातीकामािरच ससमें्ीकरण सुरू असलयाने सदर काम ननकृष् दजााचे
होत असलयाचे ददनाींक १२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय,
(३) असलयास, चौकशीनुसार सींबींधधत कींिा्दारािर शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------िळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील लघुससांचनाची िामे िरण्याबाबत
(७०)

*

४०३३

श्री.रामराि

िडिुते,

श्रीमती

हुस्नबानू

खसलफे,

श्री.सांजय

दत्त :

सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कळमनुरी (श्ज.दहींगोली) तालक्
ु यातील लघुससींचन जलसींधारण विर्ागाची कामे कायाकारी
असर्यींता

लघुससींचन

जलसींधारण,

नाींदेड

याींनी

ददनाींक

२०

मे,

२०१४

रोजी

मे.कम.कस.कन्स्रक्शन प्रा.सल.जळगाींि याींच्या नािे िका ऑडास काढण्यात आली होती, हे खरे
आहे काय,
(२) असलयास, सदर कामाचे आदे श ननगासमत करण्यात येऊनही ९ मदहन्याचा कालािधी
उल्ूनही कामाला सरु
ु िात केली नसलयाने स्थाननक लोकप्रनतननधीनी ददनाींक २७ नोव्हें बर,
२०१४ रोजी िा त्यासुमारास जलसींधारण विर्ाग, प्रधान सधचि याींना ननिेदन ददले आहे हे खरे
आहे काय,

(३) असलयास, मे.कम.कस.कन्स्रक्शन प्रा.सल.जळगाींि कींपनी सदर काम करण्यास विलींब
करीत असलयास, सदर कींपनीची िका ऑडार रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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(१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय.

(३) सदर कामाींचे कायाारींर् आदे श ददनाींक २१ मे, २०१४ रोजी दे ण्यात आलेले आहे त. काम पण
ू ा
करण्याचा कालािधी २४ महीने आहे . सन २०१४ मध्ये पािसायायामुळे कामाची सुरुिात झाली
नाही. काम सुरु करण्याबाबत कींिा्दारास सच
ु ना दे ण्यात आलया आहे त. तसेच ननविदे तील
विदहत कालािधीमध्ये कामे पूणा करण्याचे ननयोजन आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------जव्हार, वि्रमगड, मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील िुपोषि दरू
िरण्यासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(७१)

*

४४९५

श्री.मझ
ु फ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप,

अॅड.अननल परब :

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) पालघर श्जलहयात समािेश झालेलया विक्रमगड, जव्हार आणण मोखाडा हे तीन तालक
ु े तीव्र
कुपोवषत म्हणून ओळखले जात आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास,

सूचनेनुसार

सदर

श्जलहा

तालुके

पररषद,

कुपोषण

आददिासी

मुक्त

विकास

करण्यासाठी
विर्ाग

तत्कालीन

आणण

आरोग्य

मा.राज्यपालाींच्या
यींिणा

याींच्या

माध्यमातून पथदशी प्रकलप हाती घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, या कुपोषण ननमल
ूा नासाठी उिाररत िीधाननक महामींडळाकडून ४२ लाख रुपयाींचा
ननधी उपलब्ध होणार आहे , हे खरे आहे काय,

(४) तसेच पालघर श्जलहयातील जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा या ग्रामीण तालुक्यात ननधी

अर्ािी ग्राम बालविकास केंद्रे बींद असलयाने तालुक्यात कुपोषणाचा प्रचन र्ेडसाित असलयाचे
माहे र्े्ि
ु ारी, २०१५ िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असलयास, उक्त तालुक्यातील बालविकास केंद्रे सुरु करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करण्यात
आला आहे काय,

(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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(१) अशींत: खरे आहे .

पालघर श्जलहयातील विक्रमगड, जव्हार ि मोखाडा या तीन तालुक्यातील तीव्र कमी

िजनाच्या बालकाींच्या खालील आकडेिारीिरुन तीव्र कमी िजनाच्या बालकाींच्या प्रमाणात घ्
झालयाचे ददसून येते.
अ.्र.

महहना

वि्रमगड

जव्हार

मोखाडा

१

ऑगस््-१४

१७३८

२६७७

७९०

२

सप््ें बर-१४

१६८४

२४५३

७६०

३

ऑक््ोबर -१४

१५८८

२२५३

७१८

४

नोव्हें बर- १४

१५४४

२१५०

७०५

५

डडसेंबर-१४

१४०१

२००१

६४८

६

जानेिारी-१५

१२४८

१८४१

६२८

(२) ि (३) हे खरे आहे.
पालघर श्जलृयातील मदहला

आणण

६ िषााखालील बालकाींच्या पोषणाच्या दजाा

सध
ु ारण्यासाठी ि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उिारीत िीधाननक विकास महामींडळाने
जव्हार-१ प्रकलपात पथदशी प्रकलप राबविण्याचा प्रस्ताि सादर केला होता. त्यास आददिासी

विकास विर्ागाने शासन ननणाय क्र.राज्यपा-२०१३/प्र.क्र.१०३/का.१६, दद.२१/११/२०१३ अन्िये
रु.४२,६०,०००/- ततका ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. त्यानस
ु ार जानेिारी २०१४ पासन
ू
पथदशी प्रकलप सुरु आहे .

(४) ि (५) माहे जन
ू २०१४ ते ऑक््ोबर २०१४ या कालािधीत जव्हार मध्ये १२७, विक्रमगड
मध्ये ८९, मोखाडा मध्ये १५६ ग्राम बाल वििास िेंद्र घेण्यात आले आहे त. तसेच जव्हार मध्ये
८ बाल उपचार केंद्र घेण्यात आलेले आहे त.
सदयश्स्थतीत पुनविाननयोजनाने ननधी प्रस्तावित केलेला आहे . ननधी प्राप्त होताच ग्राम

बाल विकास केंद्र सरु
ु करण्याची कायािाही करण्यात येईल.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------राज्या्या आरोग्य विभागा्या अहिालानुसार मानससि आरोग्यासाठी
मांजूर िेलेली पदे भरण्याबाबत

(७२)

*

३८९८

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील, श्री.हे मांत

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

सन्माननीय सािचजननि

आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्याच्या आरोग्य विर्ागाच्या अहिालानुसार महाराषरात सम
ु ारे ८ ते १० लाख लोकाींना
मानससक आजार असलयाचे शासनाने माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान जाहीर केले
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, राज्य शासनाकडून मानससक आरोग्यासाठी आिचयक असलेलया डॉक््र,
मानसोपचार तज्ञ, पररचाररका आदद अत्यािचयक कमाचारी िगा र्रण्यास ्ाळा्ाळ केली जात
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, मानससक आरोग्यासाठी मींजूर केलेली पदे केव्हा र्रण्यात येणार आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) महाराषर राज्याच्या लोकसींख्येचा विचार करता राज्यात ८ ते १० लाख

मानससक रुग्ण असािेत असा अींदाज आहे .
(२) ि (३) अत्यािचयक कमाचारी र्रण्यास ्ाळा्ाळ केली जाते हे खरे नाही. मनोविकृती

धचकजत्सकाींची ७९ पदे मींजूर असन
ू २१ पदे र्रलेली आहे त. उिाररत ५८ पदाींपीकज नामननदे शनाने
र्राियाच्या पदाींसाठी महाराषर लोकसेिा आयोगास मागणी पि पाठविण्यात येत आहे. तसेच

िीदयकजय अधधकारी सींिगाातील मानसोपचारतज्ञाींच्या १४ पदाींसाठी जादहरात दे ण्यात आली
होती. त्यानुषींगाने १२ मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध झाले असून ५ िीदयकजय अधधकारी हजर

झाले आहे त. िगा ३ ची ताींत्रिक पदे सहसींचालक, आरोग्य सेिा, (दह.ह.ि ज.रो) पुणे याींचे
कायाालयामार्ात ि िगा ३ ि िगा ४ ही पदे उपसींचालक, आरोग्य सेिा याींच्या कायाालयामधून
र्रण्याची कायािाही सुरु आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------ननभोरा ग्रामपांचायत (ता.िळां ब,जज.यितमाळ) अांतगचत विविध
िामाां्या ननधीत गैरप्रिार झाल्याबाबत
(७३)

*

दत्त :

३३०९

श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननर्ोरा ग्रामपींचायत (ता.कळीं ब,श्ज.यितमाळ) अींतगात विविध कामाच्या ननधीत गीरप्रकार
झालयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सींबींधीत सधचि ि अधधकाऱयाींिर शासनाने काय कायािाही केली ि करण्यात
येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, त्याची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
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(१) होय, हे खरे आहे .

(२) ग्रामपींचायत ननींर्ोरा, ता.कळीं ब, श्जलहा यितमाळ अींतगात विविध कामाच्या ननधीत
गीरप्रकार झालयाची तक्रार ननींर्ोरा या गािातील नागररकाींनी दद.५/१/२०१५ रोजी केली.
सदर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने सविस्तर चौकशी करण्याकररता ग् विकास अधधकारी,

पींचायत ससमती, राळे गाि, विस्तार अधधकारी (पींचायत), पींचायत ससमती राळे गाि ि शाखा

असर्यींता, पींचायत ससमती राळे गाि याींची चौकशी ससमती गठीत करण्यात आली होती. चौकशी
ससमतीने सादर केलेलया चौकशी अहिालानस
ु ार तत्कालीन ग्रामसेिक श्री.अग्रहारी, याींनी
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स्ितःचे नाींिे चेक सलहून स्ितः सींपूणा (रु.२ लाख) रक्कमेची उचल केलेली आहे . तसेच
श्री.प्रर्ाकर डगिार याींचे घरापासन
ू ते उत्तम माींढरे याींच्या घरापयंत ि नदीपयंत नालीचे
बाींधकाम न करता ६ महीने सदर बाींधकामाच्या पीशाची अर्रातर्र केली. हा प्रकार उघडकजस

आलयानींतर ददनाींक ६/१/२०१५ रोजी सदर २ लाख रुपये ग्रामपींचायतीच्या खात्यात जमा
करण्यात आले. चौकशी ससमतीने सादर केलेलया चौकशी अहिालानुसार सींबींधधत दोषी

तत्कालीन ग्रामसेिक श्री.आर.आर.अग्रहारी, ग्रामपींचायत ननींर्ोरा याींचे विरुद्ध सशस्तर्ींगाची
कायािाही प्रस्तावित आहे .
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यातील िुष्ट्ठरुग्िाांना पुरेशा प्रमािात औषध आणि ग्िाज बॅडज
े चा पुरिठा िरिेबाबत
(७४)

*

५४३३

श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कुषठरुग्णाींच्या िस्त्याींमध्ये कुषठरुग्णाींच्या जखमािर औषधोपचार करण्यासाठी
औषधे आणण ग्िाज बॅंडज
े चा पुरिठा माहे जल
ु ,ी २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आला
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनािे चौकशी केली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार राज्यातील कुषठरुग्णाींना पुरेशा
प्रमाणात औषध आणण ग्िाज बॅंडज
े चा पुरिठा करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे नाही.

माहे , जुली २०१४ िा त्यादरम्यान सिा कुषठिसाहतीींना जखमाींिर औषधोपचार

करण्यासाठी औषधे ि ग्िाज बँडज
े चा परु िठा करण्यात आलेला आहे.
(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------

िोरे गाांि बद्र
ु ि
ु (ता.खेड जज.पि
ु े) येथील आरोग्य उपिेंद्रािर
आरोग्य िमचचारी िगाच्या त्रारीबाबत

(७५)

*

३१५४

श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.हररससांग राठोड :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) कोरे गाींि बुद्रक
ु (ता.खेड श्ज.पण
ु े) येथील आरोग्य उपकेंद्रािर आरोग्य कमाचारी िेळेिर हजर
राहत नसलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, उक्त आरोग्य उपकेंद्राींिर ननयुक्ती झाली असूनदे खील येथील कमाचारी अन्य
दठकाणी

राहत

असलयाने

आरोग्य

कमाचारी

िगााच्या

नागररकाींची गीरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

कामचुकारपणामळ
ु े

सिासामान्य

(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) ि (२) हे अींशतः खरे आहे,

आरोग्य उपकेंद्र कोरे गाींि बद्र
ु क
ु येथील आरोग्य सेिक ि आरोग्य सेविका (मदहला)

याींची पदे अनुक्रमे बदली ि ननयतियोमानानुसार सेिाननित्ृ त झालयामुळे ररक्त आहे त. तथावप,

आरोग्य उपकेंद्रातील नागररकाींची गीरसोय होऊ नये म्हणून प्राथसमक आरोग्य केंद्र, कुडे
बु.ता.खेड अींतगात उपकेंद्रसाकुडी येथील राषरीय ग्रामीण आरोग्य असर्यानातगंत आरोग्य सेिक

(मदहला) याींना तात्पुरत्या स्िरुपात काम पाहण्याचे आदे श ददले आहे त. तसेच आरोग्य सेिक
पदाींचा अनतररक्त कायार्ार उपकेंद्र ककिळे येथील आरोग्य सेिक याींचेकडे सोपविण्यात आला
आहे . त्यामुळे नागररकाींची गीरसोय होत नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही
(४) प्रचन उद्ाित नाही
----------------जजांतुर (जज.परभिी) तालुक्यातील िपचरा मध्यम प्रिल्प साांडव्या्या िामाबाबत
(७६)

*

२७८५

श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.वि्रम िाळे :
करतील काय :-

दरु ाचिी,

श्री.सनतश

चव्हाि,

श्री.रामराि

िडिुते,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) श्जींतुर (श्ज.परर्णी) तालुक्यातील कपारा मध्यम प्रकलपाच्या साींडव्याचे काम विदहत

मद
ु तीत न केलयामळ
ु े तसेच ततर कारणािरुन येथील प्राध्यापक डॉ.ठोंबरे याींनी िेळोिेळी लढा
ददलयाने शासनाने सींबींधधत कींिा्दारास सन २०१४-१५ दरम्यान नो्ीस ददली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, विदहत मुदतीत काम न करता विकास कामात ददरीं गाई करणाऱया ि

शेतकऱयाींना ससींचनापासून िींधचत ठे िणाऱया दोषी कींिा्दार ि अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई
करण्यात आली आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

65

श्री. धगरीष महाजन

(१) कामाची प्रगती नसलयाने सींबींधीत कींिा्दारास क्षेत्रिय कायाालया

मार्ात सात नो्ीस दे ण्यात आलया आहे त.
(२) ि (३) साींडव्याच्या दरु
ु स्ती कामामळ
ु े प्रकलपातील ससींचनािर पररणाम झालेला नाही.

मागील पाच िषााचे िषार्र ससींचन (१) २००९-१०-१८२४ हे क््र, (२) २०१०-११-१५४१ हे क््र, (३)
२०११-१२-२६२६ हे क््र, (४) २०१२-१३-१६१० हे क््र, (५) २०१३-१४-१६०७ हे क््र झालेले आहे .
साींडिा ि कालिा दरु
ु स्ती कामे दह ननविदा शती प्रमाणे सुरु आहे त.
----------------माळसशरस (जज.सोलापूर) या तालक्
ु या्या पांचायत ससमती्या प्रशासिीय
इमारतीचे बाांधिाम पूिच िरण्याबाबत

(७७)

*

४२८१

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास

(१) माळसशरस (श्ज.सोलापूर) या तालुक्याच्या पींचायत ससमतीसाठी प्रशासकजय तमारतीचे
बाींधकाम चार िषे होिूनही पूणा करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास, सदरहू तमारतीचे बाींधकाम
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

तातडीने

पूणा

करण्याबाबत

शासनाने

(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) अींशतः होय.

(२) ि (३) सदरहू तमारतीचे बाींधकाम अींनतम ्प्प्यात असून ते माहे माचा, २०१५ अखेर पुणा
करण्याचे ननयोजन आहे .
----------------लोहा शहरातील (ता.लोहा,जज.नाांदेड) जायििाडी िसाहती्या जागेची झालेली परस्पर नोंदिी
(७८)

*

४३७६

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती

हुस्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफच भाई जगताप :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

लोहा शहरातील (ता.लोहा, श्ज.नाींदेड) जायकिाडी िसाहतीच्या जागेची परस्पर नोंदणी

करण्यात आली असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदरहू बाब ननदशानास आलयानींतर माजलगाींि कालिा ७ गींगाखेड येथील
कायाकारी असर्यींता ि कायाालयाने जायकिाडी िसाहत आमच्या ताब्यात असून कोणत्याही
नोंदणी सींदर्ाात कारिाई करताींना आमचे म्हणणे ऐकूण घ्यािे असे पि सींबींधधत श्जलहाधधकारी
ि लोहा तहससलदाराींना ददले आहे, हे खरे आहे काय,
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(३) असलयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) होय.

(२) होय.
(३) प्राप्त तक्रार अजााच्या अनुषग
ीं ाने कायदा सललागार, गोदािरी मराठिाडा पा्बींधारे विकास
महामींडळ, औरीं गाबाद याींच्या कडून कायदे शीर सललयानुसार शासनाच्या ितीने कायदे शीर
सलयानस
ु ार शासनाच्या ितीने कायाकारी असर्यींता याींनी खरे दी विक्रज करणा-या विरुध्द ददिाणी

न्यायधीश िररषठस्तर कींधार, श्जलहा नाींदेड येथे ददनाींक ०७/०२/२०१५ रोजी शपथ पि दाखल
केले असता ददिाणी न्यायाधीश, कींधार याींनी प्रकरणाचे कायाक्षेि लोहा येत असलयामुळे प्रकरण

ददिानी न्यायालय, कननषठस्तर लोहा येथे दाखल करािे असे आदे शीत केलयामुळे प्रकरण लोहा
ददिानी न्यायालय येथे क्रमाींक आरसीकस क्रमाींक ३२/२०१५ अन्िये दाखल करण्यात आलेले
आहे . सदयश्स्थतीत प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------पुण्यातील ४१ रुग्िालयात िॅशलेस सेिा सुरु िरण्याबाबत
(७९)

*

५६५२

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुण्यातील ४१ रुग्णालये क्शलेस सेिेच्या यादीत समाविष् असलयाचे तन्शुरन्स रे ग्युले्री
डेव्हलपमें् ॲथॉरर्ीला साींगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात या यादीतील सिा रुग्णालये
क्शलेस सेिा परु ित नसलयाचे माहे र्े्ि
ु ारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदरची क्शलेस सेिा बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असलयास, ही सेिा पूिि
ा त सुरु करण्याकरीता शासनाने कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) नाही. तन्शरु न्स रे ग्युले्री डेव्हलपमें् अ्थारर्ी ही राज्य शासनाच्या

अधधपत्याखालील नसन
ू केंद्र शासनाच्या अधधपत्याखालील आहे .

तथावप, या विर्ागामार्ात राजीि गाींधी जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगात वपिळी,

अींत्योदय, अन्नपूणाा ि केशरी सशधापत्रिकाधारक (रु.कक लक्ष पयंत िावषाक उत्पन्न असलेलया)
कु्ुींबाींना योजनेमध्ये ससमािष् ९७१ प्रोससजसािरील प्रतीिषा / प्रतीकु्ुींब रु. १.५० लक्ष किढ्या

मयाादेपयंत क्शलेस उपचार घेता येतात. सदर योजनेंतगात पण
ु े श्जलहयातील ३३ रुग्णालयाींचा

समािेश आहे. राजीि गाींधी जीिनदायी आरोग्य योजनेंतगात अींगीकृत पुणे श्जलहयातील
कोणत्याही रुग्णालयाने योजनेंतगात उपचार दे णे बींद केलेले नाही.
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(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------औरां गाबाद जजल््यातील स्थाननि ग्रामपांचायतीांना आईएसओ दजाच समळण्याबाबत
(८०)

*

ताांबे :

५४५५

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद श्जलहयातील स्थाननक ग्रामपींचायतीना आईकसओ दजाा समळण्याकररता अनेक
प्रयत्न करुन सश
ु ोसर्करण, सोयी सुविधा सदरहू ग्रामपींचायतीमध्ये उपलब्ध करुन ददली जात
असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, उक्त श्जलहयात २५० गािे असन
ु आईकसओ दजाा समळािा हे उद्दीष् सींबींधधत
श्जलहा

पररषदे ने

ठे िले

असुन

त्याअनुषींगाने

कायािाही

सुरु

असन
ु

समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

सदरहू

प्रमाणपि

(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े
(२)

औरीं गाबाद

(१) होय, हे खरे आहे .
श्जलहयातील

२५०

ग्रामपींचायतीींना

आय.कस.ओ.

दजाा

समळण्यासाठी

ग्रामपींचायत, पींचायत ससमती ि श्जलहा पररषदे मार्ात कायािाही सुरु आहे .
(३) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------मुांबईतील परळ येथील महात्मा गाांधी रुग्िालयात िमचचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(८१)

*

५५३२

श्री.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मत
ां
टिले :

सन्माननीय

सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परळ (मींब
ु ई) येथील महात्मा गाींधी रुग्णालयात १७० पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि त्यानुषींगाने सदर पदे ककती कालािधीत
र्रण्यात येणार आहे त,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) हे खरे आहे .

महात्मा गाींधी स्मारक रुग्णालय, परे ल, मुींबई या रुग्णालयातील ककूण ५८८ पदे मींजूर

असून त्यापीकज ३८१ पदे र्रलेली आहे त ि २०७ पदे ररक्त आहे त.
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(२) होय.
(३) महात्मा गाींधी स्मारक रुग्णालय ह त्रिसदस्य न्यासाचे रुग्णालय असून त्यामध्ये राज्य
कामगार विमा महामींडळ, निी ददलली, राज्य शासनाचे प्रनतननधी ि समल ओनसा असोसशकशन

याींचा समािेश आहे . सदर न्यासाच्या व्यिस्थापकजय मींडळाचे अध्यक्ष महासींचालक, राज्य
कामगार विमा महामींडळ, निी ददलली, श्रम मींिालय, र्ारत सरकार हे असून मागील ४ िषाात
व्यिस्थापकजय मींडळाची बीठक झालेली नाही. त्यामुळे सदर रुग्णालयातील ररक्त पदे
र्रण्याबाबत ननणाय होऊ शकला नाही.

राज्य कायाकारी ससमतीच्या बीठकजत हा मद्द
ु ा उपश्स्थत करण्यात आला आहे. तसेच

व्यिस्थापकजय मींडळाच्या बीठक घेण्याकररता राज्य कामगार विमा महामींडळाकडे पाठपुरािा
सुरु आहे . व्यिस्थापकजय मींडळाच्या आगामी बीठकजत ररक्त पदाींचा विषय माींडण्यात येईल.

(४) व्यिस्थापकजय मींडळाची बीठक न झालयाने ररक्त पदे र्रण्याबाबत विलींब झालेला आहे .
----------------ससांधुदग
ु च जजल््यातील लघू पाटबांधारे प्रिल्पाांतगचत धरिे ि िालव्याांची िामे पूिच िरण्याबाबत
(८२)

*

रिवपसे :

५७८७

श्री.जनाचदन चाांदरू िर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ८८२ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या

उत्तरा्या सांदभाचत

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससींधद
ु ग
ु ा श्जलहयातील लघू पा्बींधारे प्रकलप दें दोनिाडी, ओडि, सशिडाि, माधिडे, तळी रे,

ननरुखे या प्रकलपापीकज ननरुखे,दें दोनिाडी लघु पा्बींधारे िनजसमन प्रस्ताि मींजूरी अर्ािी ि
उिारीत प्रकलपाींची कामे प्रामुख्याने र्ुसींपादनाअर्ािी अपूणा होती ती कामे पूणा करण्याचे
आचिासन दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, अदयाप अपण
ू ा असलेली धरणे ि कालव्याींची कामे ककती कालािधीत पण
ू ा
करण्यात येणार आहे त,

(३) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन

(१) अशींत: खरे आहे .

(२) ि (३) सशिडाि ल.पा.योजना पुणा झाली आहे . ननरुखे ि दें दोनिाडी लपा प्रकलप िनजसमन
प्रस्ताि मींजूरी अर्ािी ि उिाररत प्रकलपाींची कामे प्रामुख्याने र्स
ीं ादनाअर्ािी अपुणा श्स्थतीत
ू प

आहे त. र्स
ू ींपादनाची कायािाही पण
ू ा झालयािर वित्तीय तरतद
ु ीनस
ु ार प्रकलप प्राधान्याने पण
ू ा
करण्याचे ननयोजन आहे .

-----------------
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यितमाळ जजल््यातील िुमारी माताांचे पुनिचसन िरण्याबाबत
(८३)

*

३०२७

श्री.माणििराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि

पाटील, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले :

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ४९८१० ला हदनाांि १४ जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ श्जलहयातील आददिासी बहुल झरी जामणी तालुक्यात सन २०१३-२०१४ मध्ये
५२ कुमारी माता होत्या तर २०१४-२०१५ या िषाात ही सींख्या िाढून १९९ झाली, हे खरे आहे
काय,

(२) आददिासी ि दसलत मदहलाींिरील अत्याचार रोखण्यासाठीचे कठोर कायदे , विविध सरकारी
योजना कुचकामी ठरण्याचे ददसून येत,े हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, यितमाळ श्जलहयातील तेलींगण सीमेलगतच्या झरी जामणी तालुक्यात कुमारी
माताींची समस्या सोडविण्याबाबत मागील िषाात राषरीय मदहला आयोगाच्या सदस्याींनी र्े्

दे ऊन या माताींच्या पुनिासनाला प्राधान्य दे ण्याचे आचिासन ददले होते परीं तू याबाबत अदयापही
उधचत कायािाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) जून, २०१४ मध्ये ददलेलया मादहतीप्रमाणे यितमाळ श्जलहयातील

कुमारी माताींची सींख्या ११७ ततकज होती ि सदयश्स्थतीत म्हणजेच र्े्ुिारी, २०१५ मध्ये
कुमारी माताींची सींख्या १३५ ततकज आहे .

(२) आददिासी विकास विर्ागामार्ात िीयश्क्तक तसेच शीक्षणणक लार्ाींच्या योजनाींतगात कुमारी

माता तसेच त्याींच्या अपत्याींना प्राधान्याने लार् दे ण्याबाबत उधचत कायािाही करण्याचे ननदे श

आददिासी विर्ागाच्या ददनाींक ७ ऑगस््, २०१४ च्या पिान्िये आयुक्त, आददिासी विकास,
नासशक याींना दे ण्यात आले आहे त.

आददिासी कुमारी माताींसाठी िेगळी पुनिासन योजना तयार करण्याच्या हे तूने विदर्ाातील

कुमारी माताींच्या प्रचनाचा अ्यास करण्याबाबत आददिासी सींशोधन ि प्रसशक्षण सींस्था, पण
ु े

याींच्याकडून चालू आधथाक िषाात अ्यास प्रकलप प्रस्तावित असून, त्याअींतगात कुमारी
माताींच्या प्रचनाींचे गाींर्ीया, आिचयक उपाययोजना ि पुनिासनाबाबत अ्यास करण्यात येणार

आहे . सदर प्रकलपाकरीता ककूण रु. २३,०३,८८६/- ततकज तरतूद आिचयक असून ती उपलब्ध
करुन दे ण्याची कायािाही आददिासी विर्ागामार्ात सरु
ु आहे .

(३) ि (४) कुमारी माताींच्या प्रचनासींदर्ाात मा.श्रीमती ननमालाताई सािींत (प्रर्ािळकर) सदस्या,

राषरीय मदहला आयोग, निी ददलली याींनी केलेलया दौऱयात कुमारी माताींची समस्या
लक्षात घेता, त्याींच्या पुनिासनासाठी त्याींना त्याींच्या क्षमतेनुसार प्रसशक्षण दे ऊन त्याींच्यामध्ये

कक विचिास ननमााण करुन त्याींना र्विषयात उर्े करता यािे याकरीता मारे गाि तालुक्यातील
मौजे ्ाकरखेडा ग् क्र. ३४ ि ३५ येथील ५ ककर ई-क्लास जमश् नीिर स्िाधार केंद्र
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उर्ारण्याची प्रकक्रया प्रस्तावित आहे . करीता कुमारी मातासाठी पुरस्कृत स्िाधार केंद्राचे
बाींधकामाचे अींदाजपिक समळणेकरीता मा.कायाकारी असर्यींता, सािाजननक बाींधकाम विर्ाग,
पाींढरकिडा याींना प्रस्ताि सादर केलेले आहे.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------गररबाांसाठी आखलेल्या मनरे गा योजनेिरील खचाचत २० टक्िे िपात िेल्याबाबत
(८४)

*

३५७५

श्री.हे मांत टिले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हदपिराि साळुांख-े पाटील,
श्री.वि्रम िाळे , श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरि पािसिर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.सनु नल तटिरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश चव्हाि :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोरगरीबाींसाठी आखलेलया मनरे गा योजनेिरील खचाात २० ्क्के कपात केली आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असलयास, सदर खचाातील कपातीमुळे कोयायिधी गरीब कु्ुींत्रबयाींचा उदरननिााहाचा प्रचन
ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, प्रचन र्ाग-१ ि २ बाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानस
ु ार केंद्र शासनाने मनरे गा ननधीत
कपात करु नये पाठपुराव्यादाखल म्हणून कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र शासन प्रत्येक िषी लेबर
बजे् मींजूर करते. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास ननधी प्राप्त होतो. केंद्र शासनाने

१०० ददिस प्रती कु्ुींब मजरू ीची हमी घेतली असलयाने १०० ददिस प्रती कु्ुींब मयाादेत खचााचा

र्ार उचलते. सन २०१४-१५ कररता केंद्र शासनाने मींजूर केलेलया लेबर बजे् किढे मनुषयददन
ननसमाती होण्याची शक्यता असलयाने केंद्र शासनाकडे मींजूर लेबर बजे्च्या मयाादेत ननधीची

मागणी तसेच विदर्ा ि मराठिाडा या विर्ागातील दषु काळ विचारात घेता केंद्र शासनाने १००
ददिस प्रती कु्ुींब ऐिजी १५० ददिस प्रती कु्ुींब मजरू ीचा खचा त्या विर्ागासाठी राज्य
शासनास दयािा अशी मागणी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे केली आहे.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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शासिीय रुग्िालयामध्ये िमचचारी, डॉक्टर याां्या बदलीिररता योजना आखण्याबाबत
(८५)

*

५१०८

श्री.अननल सोले, श्री.नागो गािार :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य

आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील शासककय रुग्णालयामध्ये कमाचारी, डॉक््र याींची बदली होण्याकररता ननकष
आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, बदलीचे ननकष कोणते आहे त,
(३) असलयास, शासकजय रुग्णालयमधील बरे च कमाचारी ि डॉक््र अनेक िषे ककाच दठकाणी
कायारत आहे त त्याींच्याकररता शासनाने काही योजना प्रस्तावित करण्याबाबत कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) महाराषर शासकजय कमाचाऱयाींच्या बदलयाींचे विननयमन आणण शासकजय कताव्ये पार
पाडताना होणाऱया विलींबास प्रनतबींध अधधननयम, २००५ अन्िये बदलीचे ननकष ठरविण्यात
आलेले आहे त.
(३) आरोग्य सेिेतील क्षेत्रिय अधधकारी ि कमाचारी याींना सिासाधारण बदलीचा अधधननयम
लागू

केलयाने

अनेक

अडचणी

येत

असलयाचे

ननदशानास

आले

असन
ू

या

सेिेतील

अधधकारी/कमाचारी याींचे बदलयाींचे विननयमनासाठी स्ितींि अधधननयम प्रस्तावित करण्याची बाब
विचाराधीन आहे . सदर प्रस्ताि प्राथसमक ्प्प्यािर आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------पांचायत ससमती खामगाांि (जज.बुलढािा) अांतगचत असलेल्या
(८६)

*

ग्रामसेििाां्या ररक्त जागा भरण्याबाबत

४०३७

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
खुलासा करतील काय :-

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि ९२५ ला हदनाांि १२ डडसेंबर,
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) पींचायत ससमती खामगाींि (श्ज.बल
ु ढाणा) अींतगात मोयाया प्रमाणािर ग्रामसेिकाींच्या जागा
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या जागा ररक्त असलयामळ
ु े कका ग्रामसेिकाला ३-३ गािाींचा अनतररक्त प्रर्ार
दे ण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, कका ग्रामसेिकाला अनतररक्त प्रर्ार ददलयामळ
ु े त्याींच्या मळ
ु गािातील विकास
कामे रें गाळत आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, शेतकऱयाींना बँकाींचे कजा काढण्याकरीता शासनाने ततर दाखले समळण्यासाठी
िास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(५) असलयास, ग्रामसेिकाींच्या पररक्षापूणा होऊनसुध्दा त्याींना ननयुक्त्या ददलया नाहीत, हे खरे
आहे काय,

(६) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) खामगाींि पींचायत ससमती अींतगात ग्रामसेिक सींिगााची ककूण ६८

मींजूर पदे असून ररक्त ९ पदे आहे त.
(२),

(३)

ि

(४)

गािातील

विकासकामे

तसेच

ग्रामपींचायतीचा

कायार्ार

सुरळीत

चालण्याच्याष्ष्ीने तल
ु नात्मकष्षयाया हलका कायार्ार असलेलया ग्रामसेिकाींकडे ररक्त पदाींचा
कायार्ार सोपविला असलयाने विकासाची कामे रें गाळली नाहीत.
(५)

ि

(६)

नोव्हें बर,

२०१४

मध्ये

कींिा्ी

ग्रामसेिकाींच्या

पदासाठी

घेण्यात

आलेलया

पररक्षाींमधून ननयुक्ती झालेलया उमेदिाराींपीकज रुजू झालेलया उमेदिाराींना पायार्ूत प्रसशक्षण दे णे
आिचयक

असून

अशा

प्रसशक्षणाअींती

पींचायत

ससमती

खामगाींि

येथील

ररक्त

पदे

उपलब्धतेनस
ु ार प्राथम्याने र्रण्याची कायािाही करण्यात येईल.
-----------------

िासशम ि अमरािती जजल््यातील रोजगार हमी योजनेंतगचत अपूिच राहहलेल्या
(८७)

*

धडि ससांचन विहहरीांची िामे पूिच िरण्याबाबत

३८६७

श्री.जयांत पाटील :

ताराांकित प्रश्न ्रमाांि १६२७ ला हदनाांि २४ डडसेंबर,

२०१४ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाचत
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील

(१) अमरािती विर्ागातील ि िधाा श्जलहयातील धडक ससींचन विदहर योजने अींतगात ३४३४ ि
महाराषरातील ग्रामीण रोजगार अींतगात १२२४१ विदहरीींची कामे ज्या कारणाींमुळे अपूणा रादहली
त्याबाबत सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(२) असलयास, अपूणा कामे पण
ू ा करण्यासाठी विशेष मोदहम राबविण्याच्या सूचना क्षेत्रिय
यींिणेस केव्हा दे ण्यात आलया,

(३) असलयास, सदर सूचनेनस
ु ार अपूणा कामे करण्यासाठी कालबद्ध कायाक्रम आखून त्यानुसार
कामकाजास सुरूिात करण्यात आली आहे काय,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१), (२) ि (३) धडक ससींचन विहीर कायाक्रमाींतगात प्रगतीपथािरील

विहीरीींची कामे तातडीने पूणा करण्याबाबत शासनस्तरािरुन विर्ाग / श्जलहाननहाय बीठका
घेण्यात आलया आहे त. सदर बीठकाींमध्ये विहीरी पूणा करण्यास क्षेत्रिय स्तरािर येणा-या विविध

अडचणी विचारात घेिन
शासनस्तरािरुन िेळोिेळी सध
ू
ु ारीत सच
ू ना ननगासमत करण्यात
आलेलया आहे त. त्याचप्रमाणे कायािाही करण्याच्या अनुषींगाने विहीरीची कामे पूणा करण्यास
ददनाींक ३० जून, २०१५ पयंत मुदतिाढ दे ण्यात आली आहे . या मद
ु तीत विहीरी पूणा करण्याची
कायािाही क्षेत्रिय स्तरािर सुरु आहे .
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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िोयना अभयारण्य क्षेत्रातील २१५ बेिायदे सशर पिनचक्याांना
सुमारे ३५ िोटीांचा दां ड आिारण्याबाबत
(८८)

*

३२५२

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गािार, डॉ.अपूिच हहरे , डॉ.नीलम गोऱहे ,

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.शरद रिवपसे,
डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हदपिराि साळुांख-े

पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.जयदे ि
गायििाड, श्री.किरि पािसिर, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय

िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा श्जलहयातील कोयना अर्यारण्याच्या क्षेिात उर्ारण्यात आलेलया सुमारे २१५
पिनचक्या ि १० ररसॉ्ा बेकायदे सशर ठरिून त्याींना ३५ को्ी रूपयाींचा दीं ड आकारण्याचे आदे श
सिवोचच्च न्यायालयाने ददनाींक ९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या दरम्यान ददले आहे त हे ख्ररे
आहे काय,
(२)

असलयास,

सिवोचच्च

न्यायालयाच्या

ननकालानुसार सदर पिनचक्क्या

ि

ररसॉ्च्या

मालकाींकडून शासनाने दीं डाची रक्कम िसल
ू करण्याबाबत काय कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) असलयास, केव्हा ि ककती रक्कम िसल
ू करण्यात आली आहे,

(४) अदयाप दीं डाची रक्कम िसूल केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार
अर्यारण्यातील

२०६

(१) ददनाींक १६.०१.२०१५ रोजी मा.सिवोचच्च न्यायालयाने कोयना
पिनचक्क्याींच्या

अिीध

कामाींबाबत

मा.केंद्रीय

सशक्तता

ददलेलया असर्प्रायानस
ु ार नक्त ितामान मल
ू य जमा करणेचे ननदे श ददलेले आहे त.

ससमतीने

(२) ि (३) सदर रक्कम जमा करण्यास सींबींधधतास मा.सिवोचच्च न्यायालयाने तीन मदहन्याची
मुदत ददलेली आहे . अदयाप रक्कम जमा करण्यात आलेली नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------मालेगाांि (जज.नासशि) येथील सामान्य रुग्िालयास अनतररक्त
जजल्हा रुग्िालयाचा दजाच दे िेबाबत
(८९)

*

५२४४

डॉ.अपि
ू च हहरे :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींि (श्ज.नासशक) शहर ि तालुका पररसराची िाढती व्याप्ती, लोकसींख्येतील प्रचींड

िाढ ि त्यातुलनेत आरोग्य सुविधेची कमतरता याबाबी विचारात घेिून मालेगाींि येथे ३५ को्ी
रुपये खचन
ूा स्थावपत २०० खा्ाींच्या सामान्य रुग्णालयात अदयापही मुलर्त
ू सोयीसुविधाींचा
बऱयाच प्रमाणात अर्ाि असलयाचे पाचिार्म
ु ीिर या रुग्णालयास अनतररक्त श्जलहा रुग्णालयाचा
दजाा दे ण्याची मागणी स्थाननक पातळीिर करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असलयास, हे रुग्णालय सुरू होऊन सहा िषााचा कालािधी होऊनही तेथील अनेक पदे
ररक्त असलयाने

कमाचाऱयाींची असलेली

कमतरता,

बींद अिस्थेतील

असलेली

उपकरणे,

अस्िच्छता यामळ
ु े रुग्ण सेिेिर प्रनतकुल पररणाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, मालेगाींि तालुका पररसरातील रुग्णाींना अपे्क्षत आरोग्य विषयक सुविधा
उपलब्ध करुन दे ऊन सामान्य रुग्णालयास अनतररक्त श्जलहा रुग्णालयाचा दजाा दे ण्यासाठी
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच मालेगाींि येथे अनतररक्त श्जलहा दजााचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) अशाप्रकारचे ननिेदन प्राप्त झालयाचे आढळुन येत नाही. तथावप,

राज्यात श्जलहा रुग्णालय ककमान २०० खा्ाींचे असािे असा ननकष आहे .

(२), (३), (४) ि (५) मालेगाींि शहराची लोकसींख्या ि तालुका पररसराची िाढती व्याप्ती लक्षात
घेऊन सन २००९ मध्ये मालेगाींि येथे २०० खा्ाींचे सामान्य रुग्णालय सुरु करण्यात आले
आहे .

या रुग्णालयातील ररक्त पदाींचा िगाननहाय तपसशल खालीलप्रमाणे आहे ःसांिगच

मांजूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

िगा-१

१७

३

१४

िगा-२

२८

२७

१

िगा-३

१५५

११८

३७

िगा-४

१०५

९

९६

ककूण

३०५

१५७

१४८

सामान्य रुग्णालय, मालेगाींि येथील रुग्णसवु िधेबाबतची सिा उपकरणे चालू श्स्थतीत

असून, सिा तज्ञाींमार्ात ि उपलब्ध अधधकारी / कमाचारी याींच्यामार्ात रुग्णाींना रुग्णसेिा
उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे त. त्यामुळे रुग्णसेिेिर कोणताही प्रनतकुल पररणाम होत नाही.

त्यामुळे सदयश्स्थतीत मालेगाींि येथे आणखी श्जलहा रुग्णालय दे ण्याची कोणतीही बाब

शासनाच्या विचाराधीन नाही.

-----------------
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यितमाळ जजल््यातील जांगल विभागातील रस्ते बनिून दे ण्याबाबत
(९०)

*

३४२७

श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.किरि पािसिर, श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय िने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ श्जलहयातील जींगल विर्ागातील रस्ते बनिन
ू दे ण्याची मागणी माहे जानेिारी,
२००९ पासन
ू करुन माहे डडसेंबर, २०१४ अखेर जींगल विर्ागातील रस्ते दरु
ु स्त करण्यात आले
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(३) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार सदर रस्ते दरु
ु स्त न करणाऱयाींिर
शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कारिाई केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------िाडा (जज.पालघर) तालुक्यात िोिि टाईप बांधाऱयाांची पािीगळती थाांबविण्याबाबत
(९१)

*

४०६६

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.नरें द्र पाटील :

सन्माननीय

जलसांधारि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाडा (श्ज.पालघर) तालुक्यात विविध कोकण ्ाईप बींधाऱयाींचे पाणी अडविण्यासाठी

्ाकलेलया गे्च्या कामाींमध्ये गीरकारर्ार केलयाची बाब माहे जानेिारी २०१५ च्या पदहलयाच
आठिडयात ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, बींधाऱयातील पाणी गळतीमळ
ु े बींधाऱयािर अिलींबून असलेलया शेतकऱयाींचे मोयाया
प्रमाणािर र्ाजीपाला, शेतीचे नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,

(४) असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि सदर बींधाऱयाची गळती थाींबविण्यासाठी
शासनाने कोणती कायािाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) अदयापी, कायािाही केली नसलयास विलींबाची कारणे काय आहेत ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) ि (२) हे खरे नाही.

पालघर श्जलहा पररषदे च्या लघू पा्बींधारे विर्ागामार्ात िाडा तालक्
ु यात १७ कोलहापरू ी

पध्दतीचे बींधारे बाींधण्यात आलेले आहे त. दरिषी प्रमाणे श्जलहा पररषद ननधीतून सन २०१४
च्या पािसाळयानींतर या बींधा-याच्या गे्/र्ळया बसिून पाणीसाठा करण्यात आलेला आहे.
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बींधा-याच्या ससींचन क्षेिात ब-याच शेतक-याींनी र्ाजीपाला लागिड केलेली आहे . पाणी गळती
मुळे र्ाजीपाला नक
ु सानीबाबत कोणतीही तक्रार आढळून आलेली नाही. गे् बसविण्याचे
कामामध्ये गीरकारर्ार झालेला नाही.

(३), (४) ि (५) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यात स्िाईन फ्ल्यूिर प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत
(९२)

*

५५०७

अॅड.ननरां जन डािखरे , प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, डॉ.अपूिच हहरे , श्रीमती हदप्ती चिधरी :

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

(१) राज्यात नागपरू , औरीं गाबाद, पण
ु े तसेच मींब
ु ईसह ततरि स्िाईन फ्ललयच
ू े ११३-२५० रुग्ण
आढळून आले असून त्यापीकज २७ जणाींचा या रोगाने मत्ृ यू झालयाचे ददनाींक ६ र्े्ुिारी, २०१५
रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, स्िाईन फ्ललयू रोगाचा राज्यात िाढणारा प्रादर्
ु ााि रोखण्यासाठी शासनाने
कोणकोणती उपाययोजना केली अथिा करण्यात येत आहे ,
(३) असलयास, शासनाने स्िाईन

प्लयू आ्ोक्यात आणण्यासाठी ि

स्िाईन

फ्ललयच्
ु या

रुग्णाींसाठी महापासलका ि सरकारी रुग्णालयात राखीि खा्ा ठे िण्याबाबत कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच तातडीच्या औषधोपचाराअर्ािी स्िाईन फ्ललयू रोगाने मत्ृ यू पािलेलयाींच्या कु्ूींत्रबयाींना
अथासहाय्य करण्यासाठी शासनामार्ात कोणती कायािाही करण्यात आली अथिा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत

(१) ददनाींक १ जानेिारी, २०१५ ते ६ र्े्ि
ु ारी, २०१५ या कालािधीत

राज्यात स्िाईन फ्ललयच
ु े १६८ रुग्ण आढळले असन
ू त्यापीकज ३४ रुग्णाींचा मत्ृ यू झाला आहे
आणण ७० रुग्णाींना ते बरे झालयानींतर रुग्णालयातून सोडण्यात आले आहे .

(२) स्िाईन फ्ललयू प्रनतबींध ि ननयींिणासाठी करण्यात आलेलया उपाययोजना :-

१. राज्यात प्रत्येक श्जलहयात ि शहरी र्ागात पुरेशी श्स्क्रननींग सें्सा ि विलगीकरण
कक्ष कायारत.

२. खाजगी रुग्णालयाींनाही कन्र्लयुकन्झा िरील उपचाराची परिानगी.
३. सिा आरोग्य सींस्थाींना परु े सा औषध पुरिठा.

४. खाजगी औषध दक
ु ानातील औषध उपलब्धतेबाबत अन्न ि औषध प्रशासनाशी
ननयसमत समन्िय.
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५. बाधधत रुग्णाींच्या सिा ननक् सहिाससताींचा शोध ि उपचार.
६. खाजगी प्रयोगशाळा ि रुग्णालयाींच्या प्रनतननधीींशी ननयसमत समन्िय.
७. आरोग्य सशक्षण.
(३) राज्यातील सिा उप श्जलहा रुग्णालये, श्जलहा रुग्णालये, सींसगाजन्य आजार ननयींिण
रुग्णालये, िीदयकजय महाविदयालयाींना सींलग्न रुग्णालये आणण म.न.पा. रुग्णालये या सिा
दठकाणी स्िाईन फ्ललयु रुग्णाींसाठी ककमान ४ खा्ाींचे विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्याच्या
सूचना सिा सींबींधधताींना दे ण्यात आलया असून त्यानस
ु ार कायािाही करण्यात येत आहे .

(४) साथरोग उद्रे कात मत्ृ यू पािलेलयाींसाठी सध्या अथासहाय्याची कोणतीही योजना नाही.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------तेल्हारा पांचायत ससमती अांतगचत आडसळ
ू (जज.अिोला) येथे मजरु ाांना रोजगार समळण्याबाबत
(९३)

*

२९२३

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तेलहार पींचायत ससमती अींतगात आडसूळ (श्ज.अकोला) येथे मजुराींना काम नाही,

ग्रामपींचायतीकडे रोजगार समळण्याबाबतचे मागणीचे ननिेदन दे ऊनही रोजगार समळत नसलयाने
मजरु ाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, ददनाींक १० डडसेंबर रोजी रोजगार सेिकाींकडे १५० मजुराींच्या सहीचा अजा
दे ऊनही अदयापी कुठलेच काम दे ण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली असलयास त्यात काय आढळून आले,
(४) असलयास, तदनस
ु ार पढ
ु े कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, याप्रकरणी विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१), (२), (३) ि (४) प्रस्तुत प्रकरणी पींचायत ससमती तेलहारा अींतगात

रोहयोची कामे सुरु करणेबाबत ५० गािक-याींनी ग्रामपींचायती आडसूळ याींचेकडे विनींती अजा
केला आहे . सदर अजााबाबत ग्रामपींचायत सधचि याींनी िेळेत कायािाही न केलयाचे प्राथसमक

चौकशी अींती ददसून आले आहे. सदय:श्स्थतीत कामाची मागणी केलेलया मजूराींना काम
उपलब्ध करुन ददले आहे.

या प्रकरणी ग्रामसेिक ि ग्राम रोजगार सेिक दोषी असलयाचे आढळून आलयाने

तत्कालीन ग्रामसेिक याींना ननल्रींत्रबत करण्याची कायािाही करण्यात येत आहे . तर ग्राम रोजगार
सेिक याींना कामािरुन कमी करण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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गुहागर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अांजनिेल नां.१ या शाळे त सशक्षिाांची ननयुक्ती िरिेबाबत
(९४)

*

४४५२

श्रीमती हुस्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गुहागर (श्ज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अींजनिेल नीं.१ या शाळे त सशक्षकाींची कमतरता

असलयाने विदयार्थयांच्या अ्यासािर पररणाम होत असलयाने शाळे त पयाायी सशक्षक न
ददलयास आींदोलन करण्याचा तशारा सरपींचाींनी पींचायत ससमतीकडे केला असलयाचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असलयास, शाळे त पयाायी सशक्षकाींची ननयुक्ती करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, कायािाही केली नसलयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) होय.

(२), (३) ि (४) सदर शाळे त ५ सशक्षक पदे मींजूर असून कायारत सशक्षक सींख्या ५ आहे .

यापीकज कक सश्क्षका या प्रसत
ु ी रजेिर गेलया असन
ू दस
ु -या सश्क्षका या बी.कड साठी ददघा
मुदत रजेिर आहे त. सशक्षकाींअर्ािी विदयार्थयााचे नक
ु सान होऊ नये म्हणून अन्य कका
पदिीधर सशक्षकाच्या सेिा या शाळे साठी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेलया आहे त.
-----------------

नागपरू जजल््यात घरिुल उभारिीसाठी िायचिाही िरिेबाबत
(९५)

*

३८५५

श्री.प्रिाश

गजसभये,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नागपूर श्जलहयात घरकुल योजनेचे काम सींथगतीने सरू
असून सदर योजनेतील
ु
घरकुलाींसाठी १४ को्ी ददले असता केिळ घरकुल उर्ारणीसाठी ४ को्ी रुपयाींचा खचा झालेला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच घरकुलाचे काम लिकरात लिकर करण्यात यािे म्हणून शासनाने कोणती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२), (३) ि (४) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील िाळू धरिाला जमीन समळण्यासाठी
ग्रामस्थाांचे बोगस ठराि सादर िेल्याबाबत

(९६)

*

२७१६

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) प्रकलपग्रस्ताींचे पुनिासन, पयाािरण खात्याची मींजुरी यापीकज कोणत्याही बाबी मागी
लागलेलया नसताना सिा परिानग्या समळतील हे गह
ृ ीत धरून ठाणे श्जलहयातील काळू धरण
प्रकलपासाठी ११० को्ी रुपये खचा करणाऱया जलसींपदा विर्ागाने या प्रकलपासाठी आिचयक

िनजसमनीच्या हस्ताींतरणासाठी परिानगी समळिण्यासाठी या र्ागातील ग्रामस्थाींचे बोगस ठराि
सादर केलयाची बाब ननदशानास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, जलसींपदा विर्ागाने ज्या तारखाींचे ग्रामसर्ा ठराि केंद्रीय िनविर्ागास सादर
केले आहे त त्याददिशी सींबींधधत गािाच्या ग्रामसर्ा झालयाच नसलयाचे ग्रामसेिकाींनी शासनास
कळविले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असलयास, गीरकारर्ार करुन काळू धरणासाठी िनविर्ागाची तत्ित: मींजुरी समळिलयाचे

मादहतीच्या अधधकारात समळालेलया कागदपिादिारे ननदशानास आले असतानाही या प्रकरणी
चौकशी होऊन सींबींधीत दोषीींविरोधात कोणतीही कारिाई

झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, सदर काळू धरण प्रकलपासाठी कक हजार हे क््र िनजमीन हस्ताींतररत होणे

आिचयक असन
ू , त्यासाठी या िनजसमनीिरील कक लाखाहून अधधक झाडे तोडािी लागणार
असलयाने िनहक्क कायदयानुसार िनजमीन हस्ताींतरणासाठी बाधीत क्षेिातील ग्रामस्थाींचे
सींमतीदशाक ठराि बींधनकारक असून ते शक्य नसलयामळ
ु े च ि या धरण प्रकलपास स्थाननक
ग्रामपींचायतीचा विरोध असलयाने ि बेकायदे शीरपणे काम करणाऱयाविरुध्द कारिाई करण्याचे

ठराि सदर ग्रामपींचायतीनी केले असतानाही पा्बींधारे विर्ागाच्या अधधकाऱयाींकडून केंद्रीय िन

खात्याला ग्रामसर्ाींचे बोगस ठराि सादर केलयाप्रकरणी सींबींधधत अधधकाऱयाीं विरोधात कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. धगरीष महाजन

?

(१) नाही.

तथावप, सदर ठराि बनाि् आहे त ककीं िा कसे याविषयी पोलीस तपास सुरु आहे .

(२) आढळून आले नाही.

(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) सदयःश्स्थतीत प्रचन उद्ाित नाही.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
-----------------
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(९७)

*

अमरािती जजल््यातील रस्त्याचे अपूिच राहहलेले िाम त्िरीत पूिच िरण्याबाबत
४४४७

श्री.राजेंद्र मळ
ु ि, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांबे :

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरािती श्जलहयातील सािनेर-णखरसाना-ननरसानड या मींजरू रस्त्याचे अपूणा रादहलेले
काम त्िरीत पूणा करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी कायाकारी असर्यींता, श्ज.प.बाींधकाम
विर्ाग, अमरािती याींनी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास लेखी ननिेदन ददले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदरहू रस्त्याींचे काम पूणा करण्यासाठी सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती
तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप, कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) होय, हे खरे आहे .

(२) प्रचनाींकजत रस्त्याचे नाि रस्ते विकास आराखडा सन २००१- २०२१ नुसार लोणी मोरगाि
जनुना द्म्ाळा सािनेर प्र.श्ज.मा.७८ असे असून सदर रस्त्यािरील कक.मी. १४/०० ते १६/००

मधील डाींबरी सुधारणा काम श्ज.प.बाींधकाम विर्ागामार्ात करारनामा तरतुदीनुसार डडसेंबर
२०१४ मध्ये पण
ू ा करण्यात आलेले आहे .

सदयश्स्थतीत सदर रस्ता सािाजननक बाींधकाम विर्ागाकडे हस्ताींतरीत करण्यात आला

असलयाने कक.मी. १६/०० ते १७/०० मधील रस्ता सध
ु ारणेचे काम ननधीच्या उपलब्धतेनुसार
अथासींकलप योजनेत्तर कायाक्रमाींतगात प्राधान्याने प्रस्तावित करण्याचे सािाजननक बाींधकाम
विर्ागाचे ननयोजन आहे .
(३) प्रचन उद्ाित नाही.

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

गह
ृ ागर तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) तळिली शेिरी फाटा ते आगरिाडी या मागाचिरील
(९८)

*

डाांबरीिरिाची िामे अधचिट जस्थतीत ठे िल्याबाबत

३५८५

श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.किरि पािसिर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी :
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गह
ृ ागर तालुक्यातील (श्ज.रत्नाधगरी) तळिली शेिरी र्ा्ा ते आगरिाडी या मागाािरील

डाींबरीकरणाची कामे अधाि् श्स्थतीत ठे िलयाने नागरीकाींना सदयःश्स्थतीत ये-जा करण्यात
अडचणी येत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, उक्त प्रकरणी शासनामार्ात पाहणी केली आहे काय,
(३) असलयास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे त ि तदनस
ु ार सदर रस्त्याचे अधाि् श्स्थतीत

असलेले डाींबरीकरणाचे काम तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायािाही केली नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) नाही.

सदर रस्त्याचे कक.मी.०/० ते १/१०० या र्ागामधील डाींबरीकरणाचे काम दद.

१५/०१/२०१५ रोजी पण
ू ा करण्यात आलेले आहे .
(२)

प्रचन उद्ाित नाही.

(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------शासिीय अथिा ननमशासिीय िमचचाऱयाांना सेिेत असताना मत्ृ यू झाल्यानांतर त्याां्या
िारसाांना अनि
ु ां पा तत्िािर नोिरी दे ण्याबाबत

(९९)

*

२९६६

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, डॉ.सुधीर ताांब,े

श्री.अशोि उफच भाई जगताप, अॅड.ननरां जन डािखरे :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील

(१) शासकजय अथिा ननमशासकजय सेिेत असलेलया कमाचाऱयाींना सेिेत असताना मत्ृ यू
झालयानींतर त्याींच्या िारसाींना अनक
ु ीं पा तत्िािर नोकरी दे ण्यात येत,े हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, ठाणे श्जलहा पररषदे मध्ये अनक
ु ीं पा तत्िािर नोकरी दे ण्याचे सम
ु ारे १७२ प्रस्ताि
सन २००८ पासन
ू प्रलींत्रबत असलयाचे ददनाींक ५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास तसेच

सन २००८ मध्ये मत
ृ पािलेलया बाींधकाम विर्ागातील कमाचाऱयाींची सेिापुस्तके दे खील गहाळ
झालयाचे ददनाींक २५ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे
काय,

(३) तसेच माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये मत
ृ झालेलया कमाचाऱयाींच्या िारसाींची सेिाज्येषठता
यादी तयार करुन या िारसाींकडून हरकती मागविण्यात येऊन अदयापही श्जलहापररषद

प्रशासनाने सदर प्रलींत्रबत अजाािर कोणतीही कायािाही केलेली नसलयाचेही त्याच सुमारास
ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, ठाणे श्जलहा पररषदे मध्ये अनक
ु ीं पाचे प्रस्ताि रखडण्याबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय,

(५) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार सींबींधधताींविरुध्द कोणती कारिाई
केली िा करण्यात येत आहे ,

(६) असलयास, ठाणे श्जलहा पररषदे मध्ये अनुकींपा तत्िािर िारसाींना नोकरी दे ण्याबाबत कोणती
कायािाही केली ि करण्यात येत आहे ,
(७)

नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे आहे .

(२), (३), (४), (५) ि (६) ददनाींक २१.६.२०१४ रोजी प्रससध्द केलेलया अनुकींपा जेषठता
प्रनतक्षायादीनुसार ठाणे श्जलहयात १७२ प्रस्तािापीकज सन २०१३ मध्ये १४ ि सन २०१४ मध्ये

४६ अशा ककूण ६० उमेदिाराींना ननयमानस
ु ार उपलब्ध जागाींिर ननयक्
ु त्या दे ण्यात आलेलया
आहे त.
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या व्यनतररक्त जून २०१४ नींतर आज अखेर अनुकींपा तत्िािरील ननयुक्तीसाठी ७२

अपूणा स्िरुपातील प्रस्ताि प्राप्त झालेले असून याबाबतच्या सिा कागदपिाींची पूतत
ा ा करुन हे

प्रस्ताि ननयसमत सेिाजेषठता यादीत समाविषठ करण्याच्या ष्ष्ीने कायािाही करण्यात येत
आहे .
श्जलहा पररषद ठाणे अींतगात बाींधकाम विर्ागातील मयत कमाचा-याींची सेिापुस्तके

त्याींच्या कु्ूींब ननित्ृ ती िेतन आदे शासहीत सींबींधधत उप विर्ागीय कायाालयाच्या दप्तरी असून
गहाळ झालेली नाहीत.

शासन ननयमानस
ु ार सरळसेिेच्या पदािर जेषठतासच
ू ीतील क्रमिारीनस
ु ार उमेदिाराींना

ननयुक्ती दे ण्याबाबतची कायािाही पद उपलब्धतेनुसार करण्यात येत आहे .
(७) प्रचन उद्ाित नाही.

----------------गडधचरोली जजल््याचा मानि वििास ननदे शाांि िोट्यािधी रुपयाांचा ननधी खचच िरुनही
जजल््याचा मानि वििास ननदे शाांि खाली आल्याबाबत
(१००)
मोते :

*

२९६२

श्रीमती शोभाताई फडििीस, श्री.नागो गािार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनाथ

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली श्जलहयाच्या सिांधगण विकासासाठी दर िषी विविध विर्ागाच्या माध्यमातन
ू
ननधी प्राप्त होिूनही गेलया ५ िषाात विकास योजनािर १२१७ को्ी ५० लाख ७० हजार रुपये
खचा झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, विजय केळकर ससमतीच्या अहिालानुसार श्जलहयाचा मानि विकास ननदे शाींक

राज्यात सिाात खाली असन
ू या श्जलहयातील दरडोई उत्पन्नमध्ये र्रीि िाढ झाली नसलयाचे
ददनाींक १० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, मानि विकास ननदे शाींक सिाात खाली येण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असलयास उक्त ननधीचा योग्य िापर होत आहे काय याची चौकशी शासनाने केली आहे
काय,
(५) असलयास, चौकशीनस
ु ार शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्याींत येत आहे ,
(६) नसलयास, विलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१) गडधचरोली श्जलहयात मागील ५ िषाात विविध विकास

योजनासाठी १२३६ को्ी ५९ लक्ष ननधी खचा झाला आहे.
(२) होय, केळकर ससमतीच्या अहिालाप्रमाणे गडधचरोली श्जलहयाचा मानि विकास ननदे शाींक
०.६२ असून महाराषरात ३४ व्या क्रमाींकािर आहे . तथावप, मागील दशकात त्यात सुधारणा
झाली असून गडधचरोली श्जलहयाच्या दरडोई उत्पन्नातही िाढ झालेली आहे.
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(३) मानि विकास ननदे शाींक पुढील तीन ननकषाींिर आधाररत आहे :१.सशक्षण

२.आरोग्य
३. आधथाक श्स्थती.
िरील तीन ननकषाींच्या आधारे गडधचरोली श्जलहयाचा मानि विकास ननदे शाींक कमी
असलयाचे ददसून आले आहे .

(४) उक्त ननधीचा योग्य िापर होत आहे त्यामळ
ु े प्रचन उद्ाित नाही.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------बालगह
ृ ाचे थिीत अनुदानाबाबत
(१०१)

*

४४९८

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफच भाई जगताप,

डॉ.नीलम गोऱहे , श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रिवपसे, श्री.रामहरी
रुपनिर, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.ननरां जन डािखरे :

सन्माननीय महहला ि बाल

िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाने सन २०१४-१५ च्या अथासींकलपात मदहला ि बाल कलयाण विर्ागासाठी

३३७८.३८९ को्ी ततक्या रकमेच्या केलेलया आधथाक तरतुदीपीकज, केिळ रक्कम रुपये

१५६९.६१० को्ी ततकजच रक्कम माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान अखेरपयंत खचा
झाली असलयाचे ददनाींक २८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) तसेच राज्यातील ८० ते ९० हजार अनाथ, ननराधार, बेघर अशा बालकाींच्या पररपोषणाच्या
सव्िाशे को्ीींच्या थकजत अनुदानापीकज १४ को्ीींच्या अनुदानाचा प्रस्ताि ननयोजन विर्ागाकडे
पाठविला असलयाचे ददनाींक ३ र्े्ुिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) तसेच राज्यातील सम
ु ारे हजाराहून अधधक बालगह
ृ ाींचे गेलया २ िषाापासूनचे १०८ को्ी ि
चालू िषााचे ८० को्ी रुपयाचे अनद
ान
शासनाकडे
प्रलीं
त्र
बत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु

(४) असलयास, सदर बालगह
ृ ाचे अनुदान थककतीमुळे कजाबाजारी झालेलया दौंड येथील श्रीराम
र्ींडारी याींनी आत्महत्या करण्याची घ्ना तर कोरडी पाथडी येथील बाबुराि रामर्ाऊ धगरी

याींनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केलयाची घ्ना ददनाींक २८ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास
ननदशानास आलया आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(५) असलयास, सदरच्या दद
ु ी िी घ्ना ्ाळाव्यात म्हणून शासनाकडे सन २०१४-१५ च्या
अथासींकलपीय

तरतुदीींपीकज

अखधचात

रादहलेला

करण्याबाबत शासनाने ननणाय घेतला आहे काय,

ननधी

थकजत

अनुदाननत

बालगह
ृ ाींना

िगा

(६) असलयास, थकजत अनुदानाच्या या प्रस्तािािर शासनाने काय कायािाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,

(७) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही,

(२) हे खरे नाही,

ननयोजन विर्ाग ि वित्त विर्ागास रु.६९ को्ी रुपयाींचा परु िणी मागणीचा प्रस्ताि

सादर करण्यात आला होता. तथावप, सदर प्रस्तािािर वित्त विर्ागाकडे श्जतक्या बालकाींची
आधारकाडा आहे त. त्याप्रमाणात विर्ागाने अनुदान घ्यािे ि उिाररत अधधक शहाननशा करुन

प्रस्ताि दयािा. असे नमूद केले असून त्याअनुषींगाने अधधकची मादहती मागविण्यात आलेली
आहे .

(३) हे खरे नाही,
(४) हे खरे नाही,
(५), (६) ि (७) सन २०१४-१५ मधील अन्य लेखासशषााखालील अखधचात ननधी बालगह
ृ ाचे
पररपोषण अनुदान दे णेबाबत पुनविाननयोश्जत करण्यासाठी विर्ागाने ककूण रु. १३.८७ को्ी
ननधी िळता करण्याबाबत प्रस्ताि ननयोजन ि वित्त विर्ागाकडे सादर करण्यात आलेला आहे .
----------------मौजे महागाि तालुक्यात (जज.यितमाळ) ग्रामीि रुग्िालया्या
ननसमचतीला प्रशासिीय मांजूरी दे ण्याबाबत

(१०२)

*

३८९९

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, श्री.अननल भोसले :

सन्माननीय सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे महागाि तालक्
ु यात (श्ज.यितमाळ) १५ िषाापि
ू ीच ग्रामीण रुग्णालयाच्या ननसमातीला
प्रशासकजय मींजूरी शासनाने ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या रुग्णालयाींना आजिर ननधीच दे ण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, त्याची सिासाधारण कारणे कोणती,
(४) असलयास, ग्रामीण रुग्णालयाींना ननधी उपलब्ध होण्याच्याष्ष्ीने कोणती कायािाही केली
िा करण्याींत येत आहे ?
डॉ. दीपि सािांत

(१), (२) ि (३) शासन ननणाय, ददनाींक १७.१.२०१३ अन्िये ननगामीत

करण्यात आलेलया आरोग्य सींस्था स्थापनेच्या बह
ु ार महागाि, श्ज.यितमाळ
ृ तआराखड्यानस
येथे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. तर शासन ननणाय,

ददनाींक २४.६.२०१३ अन्िये रुग्णालयाच्या बाींधकामास प्रशासकजय मान्यता दे ण्यात आलेली
असन
ू रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध झालेली नसलयामळ
ु े सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या
आधथाक िषाामध्ये केिळ रुपये १,००० /- ततक्या रकमेची तरतूद या कामाकरीता दशाविण्यात
आलेली आहे .
(४)

महागाि,

श्ज.यितमाळ

येथील

ग्रामीण रुग्णालयाकरीता

जागा

उपलब्ध

आिचयकतेनुसार ि ककूण ननधीच्या तरतुदीनुसार ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.
-----------------

झालयािर
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मानोरा तालुक्यात (जज.िासशम) अनतिष्ट्ृ टीमुळे ससांचन विहहरी
नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांना भरपाई दे ण्याबाबत

(१०३)
दत्त :

*

३३१०

श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई जगताप, श्री.सांजय

सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मानोरा तालुक्यात (श्ज.िासशम) सन २०१२-१३ मध्ये अनतिषृ ्ी झालयामुळे ससींचन विदहरी
खचलयाचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, खचलेलया विहीरी यादीमध्ये पक्षपातीपणा करुन अनेक शेतकऱयाींना डािलण्यात
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, काली सेिादासनगर, यशिींत नगर, पालोदी उमरी ्ु, र्ुलउमरी या गािाींच्या
ककही लार्ार्थयााचा प्रससध्दी यादीमध्ये समािेश नसलयाचे आढळले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असलयास, या सिा प्रकरणी चौकशी केली आहे काय,
(५) असलयास, चौकशीमध्ये दोषी आढळलेलया सींबींधधताींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(६) नसलयास, याप्रकरणी होणाऱया विलींबाची सिासाधारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े

(१) होय.

(२) नाही, मानोरा तालुक्यात सन २०१२-१३ मध्ये झालेलया अनतिषृ ्ीमुळे काही ससींचन विहीरी
खचलया होत्या. त्याबाबत त्या कालािधीत खचलेलया ससींचन विदहरीींची मादहती तहससलदार,

मानोरा कायाालयामार्ात सींकलीत करण्यात आली. त्यानुसार, मानोरा तालुक्यातील ३७
गािातील १०० कास्तकाराींच्या ससींचन विहीरी खचलेलया होत्या. तरी, त्या लार्ार्थयााची यादी

शासन ननणाय क्र.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.२५/मग्रारो-१ दद.२३ मे २०१४ नस
ु ार पींचायत ससमती,
मानोरा कायाालयास पुरविण्यात आली आहे .

(३) सन २०१२-१३ मध्ये झालेलया अनतिषृ ्ीमुळे मानोरा तालुक्यातील सिा गाींिननहाय सिेक्षण

ि पींचनामे तलाठी याींनी करुन, गाींिननहाय लार्ाथी यादी केली आहे . सेिादास नगर मध्ये १
लार्ाथी ि पाळोदी मधील २ लार्ार्थयााची नाींिे यादीत समाविष् आहे त. तसेच काली,
यशिींतनगर, उमरी (ख्र.ु ), र्ुलउमरी या गाींिाचेही सिेक्षण तलाठी याींनी केले असन
ू , या
गािाींमध्ये अनतिषृ ्ीमळ
ु े खचलेलया विदहरी आढळून न आलयाने त्याींचा समािेश यादीमध्ये
करण्यात आलेला नाही.

(४) प्रचन उद्ाित नाही.
(५) प्रचन उद्ाित नाही.
(६) प्रचन उद्ाित नाही.

-----------------
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दौंड (जज.पुिे) शहराजिळील िनविभागा्या हद्दीतील गुप्तेश्िर मांहदर पररसरातून मोठया
प्रमािािर होिारी चांदना्या झाडाांची चोरी

*

(१०४)

जगताप :

३१५५

श्री.शरद रिवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.अशोि उफच भाई

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दौंड (श्ज.पुणे) शहराजिळील िनविर्ागाच्या हद्दीतील गुप्तेचिर मींददर पररसरातून मोठया
प्रमाणािर चींदनाच्या झाडाींची चोरी होत असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, िनविर्ागाच्या नसारी ि रे स्् हाऊस नजीक चोरी होत असन
ू याबाबतची

मादहती नागरीकाींनी िनविर्ागाला कळिून िनविर्ाग अधधकारी याकडे अक्षम्य दल
ा करीत
ु क्ष
असलयाचे ननदशानास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने िन अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार

(१) पण
ु े िनविर्ागाींतगात दौंड िनपररक्षेिात माहे जानेिारी, २०१५

मध्ये ककाही चींदन झाडाची चोरी झालेली नाही. तथावप, ददनाींक ४ र्े्ुिारी, २०१५ रोजी मौजे
मेरगळिाडी र्ॉरे स्् ग् नीं ४९१ मध्ये ४ लहान चींदन झाडाींची तोड झालयाचे ननदशानास आले
आहे .
(२) ि (३) सदर िक्ष
ू तोड
ृ तोडीबाबत दद. ४.२.२०१५ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला असन
झालेला मुद्दम
े ाल जप्त करुन रोपिाद्केत ठे िण्यात आला आहे . प्रकरणातील आरोपीींचा शोध
घेण्यात येत आहे. याबाबत क्षेिीय कमाचा-याींनी दल
ा केलयाचे आढळून आलेले नाही.
ु क्ष
(४) प्रचन उ्भभर्ित नाही.

----------------मराठिाडयातील टां चाईग्रस्त भागािररता ससांचना्या २६ प्रिल्पाांना मांजुरी दे ण्याबाबत

*

(१०५)
िाळे :
(१)

२७९३

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.वि्रम

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मराठिाडयातील

्ीं चाईग्रस्त

ि

आदीिासी

र्ागाकरीता

ससींचनाची

सोय

उपलब्ध

करण्याकरीता २६ प्रकलपाींच्या योजनाींचे प्रकलपास मान्यता दे ण्याबाबत मा.मुख्यमींिी याींनी
ददनाींक ०५ ऑगस््, २०१४ रोजीच्या पिान्िये मा.राज्यपाल महोदयाींना विनींती केली आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर २६ प्रकलपाींना मान्यता दे ण्याबाबत मा.राज्यपाल महोदयाींकडून कोणते
आदे श दे ण्यात आले आहे त,

(३) असलयास, सदर २६ प्रकलपाींच्या विकास कामाींना पुरेसा ननधी दे ऊन ककती मुदतीत ही
कामे पूणा करण्यात येणार आहे त ?
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(१) होय,

(२) ि (३) मा.राज्यपाल याींचक
े डून अदयाप मान्यता प्राप्त नाही.
-----------------

दे गलूर (ता.जज.हहांगोली) येथील अांगििाडयाांचे आयएसओ

*

(१०६)

मानाांिनाचे उद्दीष्ट्ट पूिच िरण्याबाबत

४३७७

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर :

सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे गलूर (ता.श्ज.दहींगोली) येथील मदहला बालविकास प्रकलप अधधकारी कायाालयािर मागील
ककत्येक

ददिसापासून

प्रर्ारी

राज

असलयामुळे

शींर्र

्क्के

अींगणिाडयाींचे

आयकसओ

मानाकींनाचे उद्दीष् पूणा होण्याकररता अनेक अडचणी ननमााण झालयाचे माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, उक्त तालक्
ु यात २११ मोठया ि ४३ समनी अींगणिाडया कायारत असताना

आयकसओ साठी र्क्त १२ अींगणिाडया तयार असलयाचा प्रस्ताि दाखल असून तेथेही अनेक
ताींत्रिक बाबीींची पूतत
ा ा करण्यास बालविकास प्रकलप कायाालयास यश आलेले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असलयास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे

(१) हे खरे नाही.

(२) प्रचन उद्ाित नाही.
(३) प्रचन उद्ाित नाही.
(४) प्रचन उद्ाित नाही.
----------------राज्यातील १२ पाटबांधारे प्रिल्पाां्या िामात झालेला गैरव्यिहार
(१०७)

*

५८५२

डॉ.नीलम गोऱहे :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :(१) राज्यातील कोंढाणा, चणेरी, बालगींगा, काळू, शाई, सस
ु ारी, गडनदी, सशळ, जामडा,

सशरसशींगे,

काळकींु र्े

आणण

गडगडी

या

१२

पा्बींधारे

प्रकलपाींच्या

कामात

झालेलया

गीरव्यिहाराची चौकशी लाचलुचपत प्रनतबींधक विर्ागाच्या विशेष पथकामार्ात सुरु आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, कोंढाणा आणण चणेरी या दोन पा्बींधारे प्रकलपाच्या बाींधकामाबरोबरच त्याींचा
ननधीही थाींबविण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असलयास, िरील १२ पा्बींधारे प्रकलपाची सुरु असलेली चौकशी पूणा झाली आहे काय,
असलयास, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त ि त्यानुषींगाने पुढे कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन
चौकशी सुरु आहे.

(१) अींशतः खरे आहे , लाचलच
ु पत प्रनतबींधक विर्ाग याींचे मार्ात उघड

(२) होय, या दोन प्रकलपातील चणेरी या प्रकलपाचे नाि चणेरा असे आहे . कोंढाणे ि चणेरा या
प्रकलपाींना प्रशासकजय मान्यता शेलर्िर ठे िण्याच्या अ्ीच्या अधीन राहून दे ण्यात आलेली
आहे . त्यामुळे सदर प्रकलपाच्या बाींधकामाकरीता ननधी दे ण्यात आलेला नाही.

(३) ि (४) सदर प्रकरणी पोलीस अधधक्षक, लाचलुचपत प्रनतबींधक विर्ाग, ठाणे याींचे मार्ात
उघड चौकशी सुरु आहे .

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

विधान भिन

उत्तमससांग चव्हाि

मुांबई.

सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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