महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५

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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
मांगळिार, ददनाांि २८ जुलै, २०१५ / श्रािण ६, १९३७ ( शिे )
(१) वित्त आणण ननयोजन, िने मांत्री
(२) ग्रामवििास आणण जलसांधारण, रोजगार हमी योजना,
मदहला ि बाल िल्याण मांत्री

(३) जलसांपदा मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(४) सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री
-------------------------------

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५७
-------------------------------

मौजे भाटसाांगिी (ता.जज.बीड) येथील म.ग्रा.रो.ह.यो.
मधील िामाची चौिशी िरण्याबाबत
(१)

*

७५०१

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.विक्रम
िाळे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.हे मांत टिले :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३६४६ ला ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे भा्साींगवी (ता.जज.बीड) येथील म.ग्रा.रो.ह.यो. मधील कामाची तपासणी
करण्यासाठी ग्ववकास अधधकारी, बीड याींनी दिनाींक २६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा
त्या सुमारास तीन चौकशी पथकाींची स्थापना केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर चौकशी पथकाींच्या अहवालातील ननषकर्ष कोणते आहे त ,
(३) दिनाींक १२ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोजी म.ु का.अ.जज.प., बीड याींनी दिलेला अहवाल िोर्ी
व्यकतीींशी सींगनमत करुन दिला असल्यामळ
ु े चौकशी अधधकाऱ्याची चौकशी करण्याची

मागणी लोकप्रनतननधी याींनी दिनाींक १८ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास
जजल्हाधधकाऱ्याींकडे केली, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, गैरव्यवहार आणण शासकीय रककमेचा अपहार करणाऱ्या िोर्ीववरुध्ि
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.

(२) चौकशी पथकाींच्या अहवालानुसार कामाींमध्ये अननयममतता झाली नसल्याचे
ननिशषनास आले आहे .
(३) होय.
(४) जजल्हाधधकारी, बीड याींच्या दिनाींक ०७ मे, २०१५ च्या आिे शान्वये अपर
जजल्हाधधकारी, बीड, उपववभागीय अधधकारी, बीड व उप अमभयींता, मग्रारोहयो िक्षता
पथक प्रमुख, बीड याींचे पथक फेर चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आले आहे . या
पथकामाफषत चौकशीची कायषवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------पाटण तालुक्यातील (जज.सातारा) िोयना धरणाच्या
सरु क्षिततेसाठी पोलीस यांत्रणा परु विण्याबाबत

(२)

*

७७७८

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.जयिांतराि

जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.आनांद ठािूर,
श्री.प्रिाश

बबनसाळे ,

श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.अब्दल्
ु लाखान

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

दरु ावणी :

पा्ण तालुकयामध्ये (जज.सातारा) सन १९५४ ते १९६७ या कालावधीमध्ये

२७९७.४ िशलक्ष घनमी्र पाणी साठयाची क्षमता असलेले जलमसींचन व जलववदयुत

उत्पािनासाठी कोयना हे धरण बाींधण्यात आले असन
ू या धरणाच्या सरु क्षेसाठी परु े शी
सशस्र पोलीस यींरणा अदयापपयषत शासनामाफषत परु ववण्यात आली नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सिर धरणाला पुरेशी सुरक्षा
परु ववणेबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.
कोयना धरणाची सरु क्षा व्यवस्थेसाठी महाराषर पोलीस यींरणे माफषत सशस्र

पोलीस तैनात करणेत आले आहे त.

(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------िाडा तालुक्यात (जज.पालघर) आगीच्या िाढत्या घटना रोखण्यासाठी
(३)

*

अजग्नशमन दल उभारण्याबाबत

६८००

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

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाडा तालक
ु यात (जज.पालघर) रासायननक कारखान्याींची सींख्या वाढत असन
ू

अनेक वेळा छो्या-मोठया आगीच्या घ्ना घडत असल्यामुळे या पररसरात अन्य
सुववधा व स्वतींर अजननशमन िल उभारणीची मागणी स्थाननक पींचायत सममती
सिस्याींकडून तसेच नागररकाींकडून होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, उकत बाब १ व २ च्या अनर्
ु ींगाने या पररसरात वाढत्या आगीच्या

घ्ना रोखण्यासाठी तात्काळ अजननशमन िल उभारणीबाबत शासनाने कोणती
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) व (२) होय. वाडा तालक
ु याकरीता स्वतींर अजननशमन यींरणा

नसल्याकारणाने पींचायत सममती वाडा याींनी वाडा तालुकयाकरीता अजननशमन ववभाग
मींजूर व्हावे असा ठराव सवाषनम
ु ते दि.६.६.२०१५ रोजीच्या मामसक सभेत ठराव क्रमाींक
२८ अन्वये मींजूर करण्यात आला आहे .

(३) व (४) राज्याच्या अजननशमन सेवा सक्षमीकरणासाठी व बळक्ीकरणासाठी
महाराषर

अजननसरु क्षा

अमभयान

ही

प्राधधकरणे

याींच्यामाफषत

योजना

राबववण्यात

येत

आहे .

राज्याींत

राज्यस्तरीय अजननशमन सेवा नसल्यामुळे ही सेवा नागरी स्वराज्य सींस्था व ववशेर्
ननयोजन

पुरववण्यात

येत.े

सदय:जस्थतीत

राज्यातील

१३८ तालुका मुख्यालयाींच्या दठकाणी नगरपामलका/नगरपींचायती स्थापन करण्याची

कायषवाही सुरु असून यामध्ये वाडा तालुका मुख्यालय ग्रामपींचायतीचा समावेश आहे .

याबाबत कायषवाही पूणष झाल्यानींतर राज्याच्या अजननशमन सेवा सक्षमीकरणासाठी व
बळक्ीकरणासाठी महाराषर अजननसुरक्षा अमभयान ही योजना या तालुकयाींना लागू
करण्याचा ववचार करण्यात येत आहे .

---------------------------
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मौजे पेठ खामगाांि (ता.खामगाांि, जज.बुलढाणा) अांतगवत हां सराज नगरचा भाग
जयपरु लाांडे ग्रामपांचायतीमध्ये समाविष्ट्ट िरण्याबाबत

(४)

*

८१४६

श्री.पाांडुरां ग फुांडिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०४१ ला ददनाांि २३

माचव २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) श्री.सुरेंद्रकुमार वल्लभिास पुरोहीत, रा.”नमषिा” हीं सराज नगर, शेगाींव रोड,

खामगाींव, जज.बुलढाणा याींनी तसेच श्री.पाींडुरीं ग फुींडकर, वव.प.स. याींनी ववभागीय
आयुकत, अमरावती याींचक
े डे दिनाींक २२ ऑगस््, २०१३ रोजीच्या ननवेिनानुसार व

परानस
ु ार हीं सराज नगर हा भाग जयपरु लाींडे या गावात समाववष् करुन घेणेबाबत
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मौजे जयपुर लाींडे या ग्राम पींचायतीने हीं सराज नगर हा भाग
सिर ग्राम पींचायतीमध्ये समाववष् करण्याबाबत ठराव मींजूर केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, हीं सराज नगर हे त्ररशींकु क्षेर हे महसल
जाहीर
ू ी गाींव म्हणन
ू

करण्यासाठी मख्
ु य कायषकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्ि, बल
ु ढाणा याींनी दिनाींक

१० डडसेंबर, २०१३ रोजीच्या परानुसार जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींना कळववले आहे ,
हे खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

जजल्हा

क्र.मशरस्तेिार/कावव

अधधक्षक

४४९/खामगाींव

भुमी

ग्रामीण

अमभलेख,
महसल
ु ी

गाींव

बुलढाणा
१४

याींच्या

बल
ु ढाणा

पर

दिनाींक

१८ डडसेंबर, २०१४ च्या परानस
े डे प्रस्ताव पाठववला
ु ार जजल्हाधधकारी, बल
ु ढाणा याींचक
आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, सिर प्रस्तावामध्ये हीं सराज नगरचे ग् नीं. सवे नींबर न िाखवता
खामगाींव ग्रामीणचे ग् नीं. व सवे नीं. िाखववण्यात आले, हे खरे आहे काय,
(६) असल्यास, जजल्हा अधधक्षक भम
ु ी अमभलेख बल
ु ढाणा याींनी चक
ु ीचा व शासनाची
दिशाभल
ु करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठववल्यामळ
ु े अदयापपयंत हीं सराज नगर या
भागाचा जयपूर लाींडे या ग्राम पींचायतीमध्ये समावेश करण्यात दिरीं गाई होत आहे , हे
खरे आहे काय,
(७)

असल्यास,

हीं सराज

नगर

या

भागाचा

तात्काळ

जयपुर

लाींडे

या

ग्राम

पींचायतीमध्ये समावेश करण्याबाबत अथवा नववन ग्रामपींचायत घोवर्त करणार आहे
काय,
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

(३) होय, हे खरे आहे . खामगाव तालक
ु यातील मौजे पेठ खामगाव अींतगषत असलेले

नगर पररर्ि हद्दीबाहे रील हीं सराज नगर, सींजीवनी कॉलनी व इतर अकृर्क भागासाठी
स्वतींर

ग्रामपींचायत

स्थापन

करणे

अथवा

इतर

ग्रामपींचायतमध्ये

समाववष्

करणेसाठी सिरचे क्षेर हे स्वतींर महसुली गाव म्हणून घोवर्त होनन ममळणेबाबत

दिनाींक १० डडसेंबर, २०१३ च्या परान्वये जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचक
े डे प्रस्ताव
सािर केला आहे .

(४) होय, हे खरे आहे . जजल्हा अधधक्षक भम
ु ी अमभलेख, बल
ु ढाणा याींच्याकडे खामगाव

ग्रामीण हे महसुली गाव म्हणून घोवर्त करणेबाबतच्या प्रात प्रस्तावातील रु्ीींची
पुतत
ष ा करण्याच्या अनुर्ींगाने त्याींच्या दिनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ च्या परान्वये
जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींचक
े डे प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे .

(५) सिर प्रस्तावामध्ये खामगाव ग्रामीण मधील सव्हे क्र. िाखववण्यात आले आहे त.
या प्रस्तावातील खामगाव ग्रामीण मधील सव्हे नीं.१४३, १४४, १४५ व १४७ या
सव्हे नींबरमध्ये हीं सराजनगर हा भाग येत असून, मुळ महसुली नकाशाप्रमाणे तो पेठ
खामगावचाच भाग आहे .

(६) हे खरे नाही. अमभलेखाप्रमाणे नकाशातील सवष सलग सव्हे नीं.चा ममळून खामगाव
ग्रामीण महसल
ू ी गाव घोवर्त करणेबाबत बींिीस्त स्वरुपाचा नकाशा सािर केला

असन
े डे योनय त्या कायषवाहीसाठी प्रस्ताव
ू , त्यानर्
ु ींगाने जजल्हाधधकारी, बल
ु ढाणा याींचक
सािर करण्यात आला आहे .

(७) व (८) नगररचनाकार बल
ु ढाणा याींनी त्याींच्या दिनाींक ०६.०६.२०१५ रोजीच्या

परानुसार खामगाव ग्रामीण महसुली गाव घोवर्त करण्यास हरकत नसल्याबाबतचा

अमभप्राय सािर केला असन
ू , त्यानस
ु ार हीं सराज नगरसह सींजीवनी कॉलनी, सींत
तक
ु ाराम कॉलनी, गोपाळकृषण कॉलनी, राणा लकी शॉवर पषु पक नगर, मानवधमष

महाराजा रे सीडेन्सी, आिशष नगर, मशक्षक कॉलनी या अकृर्क भागासाठी खामगाव

ग्रामीण हे महसुली गाव घोवर्त करण्यास जजल्हाधधकारी, बुलढाणा याींनी दिनाींक
०८.०७.२०१५ रोजी तत्वतः  मान्यता दिलेली असून, याबाबतची अधधसूचना ननगषममत
होताच सिरच्या महसल
ु ी गावासाठी स्वतींर ग्रामपींचायत स्थापन करणेबाबत अथवा

नजजकच्या इतर ग्रामपींचायतीमध्ये सिर क्षेर समाववष् करणेबाबत ननयमाप्रमाणे
आवश्यक ती कायषवाही करण्यात येईल.
-----------------
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सामाजजि, आधथवि ि जात सिेिणामध्ये प्रगणि ि पयविेिि म्हणून
िाम िेलेल्या सशििाांना मानधन न समळाल्याबाबत

(५)

*

८०८३

श्री.रामनाथ मोते, श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिव दहरे :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात माहे मे, २०११ मध्ये सामाजजक, आधथषक व जात सवेक्षणाच्या
कामासाठी अनेक मशक्षकाींना प्रगणक व पयषवेक्षक म्हणून ननयुकत्या दिल्या होत्या, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबींधधत मशक्षकाींना सुट्टीमध्ये केलेल्या कामाचा मोबिला/मानधन
अदयापही िे ण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य मशक्षक पररर्िे चे कायाषध्यक्ष व कोकण
ववभाग मशक्षक मतिार सींघाचे लोकप्रनतननधी याींनी दि. २८ जून, २०१४ रोजी ननवेिन
दिले होते हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासाठी लागणारा सुमारे ३४ को्ी वाढीव ननधी केंद्र शासनाकडून
प्रात करण्यासाठी शासनाने काय कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.
(२) अींशत: खरे आहे .

केंद्र शासनाच्या ननिे शानस
ु ार राज्यात सामाजजक, आधथषक व जात सवेक्षण-

२०११ करण्यात येत आहे . या सवेक्षणाकरीता केंद्र शासनाकडून ननधी ववतरीत
करण्यात आलेला आहे . परीं तु सवेक्षणाचा कालावधी वाढल्यामुळे केंद्र शासनाने यापूवी
ववतरीत केलेला ननधी अपुरा पडलेला आहे . यास्तव काही दठकाणी सवेक्षणाकरीता
ननयुकत केलेल्या प्रगणक व पयषवेक्षकाींना साधारणत: ५० ते ७५% इतके मानधन
वा्प करण्यात आलेले आहे .
(३) होय.
(४) व (५) सिर सवेक्षणाकरीता लागणारा अनतररकत ननधीची मागणी केंद्र शासनाकडे
दिनाींक १७.१२.२०१३, दिनाींक २३.०७.२०१४ व दिनाींक १२.०८.२०१४ च्या परान्वये
करण्यात आलेली आहे . तसेच ही बाब नवी दिल्ली येथे दिनाींक १९.०९.२०१४ व
दिनाींक १४.०१.२०१५ रोजी झालेल्या कामकाज आढावा सममती मध्ये केंद्र शासनाच्या

ननिशषनास आणन
िे ण्यात आलेली आहे . केंद्र शासनाकडून ननधी प्रात होताच
ू
प्रगणक / पयषवेक्षकाींच्या मानधनाकरीता ननधी ववतरीत करण्यात येईल.
-----------------
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यितमाळ जजल््यात िृषी विभागामाफवत हाती घेण्यात आलेली
िोट्यिधी रुपयाांची िामे ननिृष्ट्ट होत असल्याबाबत

(६)

*

७९०७

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मांत टिले,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यवतमाळ जजल््यातील शेतकऱ्याींचे जीवनमान उीं चववण्यासाठी कृर्ी ववभागामाफषत

हाती घेण्यात आलेली कोट्यवधी रुपयाींची कामे ननकृष् होत आहे त, या ववभागाचे
अधधकारी आणण कमषचाऱ्याींच्या मनमानी कारभारामळ
ु े मोठा ननधी व्यथष होत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृर्ी सहसींचालक आणण उपववभागीय कृर्ी अधधकाऱ्याींनी माहे एवप्रल
व मे, २०१५ या मदहन्यात काही गावाींना भे्ी दिलेल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, काही गावाींमध्ये ववववध योजने अींतगषत कामे करण्यात आली, सवष
ननयम बाजल
ू ा ठे वत कामे उरकून िे यकेही काढण्यात आली, याबाबतच्या तक्रारीही
शासनाकडे आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(५) असल्यास, चौकशीचे स्वरुप काय आहे ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) हे खरे नाही.
(२) होय हे खरे आहे .

ववभागीय कृर्ी सहसींचालक व उपववभागीय कृर्ी अधधकारी याींना ववववध

योजनाींमधील कामे योजनेच्या मागषिशषक सूचनाींमधील मापिीं डानुसार तपासणी करणे
आवश्यक असते त्याप्रमाणे ही ननयममत तपासणी झालेली आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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यितमाळ जजल््यातील बेंबळा ससांचन प्रिल्पाबाबत
(७)

*

७१२९

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ

राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उफव भाई जगताप :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यातील बेंबळा मसींचन प्रकल्पाखालील डेहणी दठबक उपसा मसींचन
योजना पूणत्ष वास आली असून अदयाप कायाषजन्वत झाली नसल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उपरोकत

प्रकरणी

दठबकदवारे पाणी िे ण्यात येणार आहे ,

्पा-१

व

्पा-२

कधीपयंत

शेतकऱ्याींना

(३) असल्यास, याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ,
(४) अदयाप, याबाबत कोणतीच कायषवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे
काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे . योजनेची कामे पण
ु ष झालेली नाहीत.
तथावप योजनेचे मसींचनाचे लाभ ममळण्यास सरु वात झाली आहे .

(२) ्पा-१ मधील लाभधारकाींना खरीप २०१५ हीं गामात सुमारे २००० हे . लाभक्षेरास
दठबक मसींचनादवारे पाणी िे ण्यात येत आहे .

्पा-२ मधील लाभधारकाींना दठबक मसींचनादवारे पाणी िे ण्याचे काम ननधी
उपलब्धते नस
ु ार जन
ू -२०१६ पयंत पण
ू ष करण्याचे ननयोजन आहे .

(३) येाजनेचे लाभक्षेर ६९९८ हे क्र आहे .या क्षेरास िोन उपसा ्यात लाभ िे ण्यात
येणार आहे त. योजनेच्या कामाची िोन फेज मध्ये ववभागणी करण्यात आली आहे .
फेज

१ मध्ये पाणी उपसा करुन झोनल सींप पयंत पाणी ववतरणाची कामे अींतभत
ूष

आहे त. तर फेज २ मध्ये झोनल सींप पासून शेतकऱ्याींच्या शेतापयंतचे पाईपलाईन

ववतरण प्रणामलचे काम अींतभत
ूष आहे त. फेज १ मधील ८५% कामे पण
ू ष झाली असन
ू
फेज २ मधील ६५% कामे पण
ू ष झाली आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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गडचाांदरू ग्रामीण रुग्णालय (जज.चांद्रपूर) येथे िुटूांब ननयोजन ि
जननी सरु िा योजनेच्या अनद
ु ान िाटपात झालेला गैरव्यिहार

(८)

*

७४३८

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडचाींिरू ग्रामीण रुनणालय (जज.चींद्रपूर) येथे कु्ूींब ननयोजन व जननी सुरक्षा
योजनेचे

अनुिान

लाभार्थयांना

न

िे ता

सींबींधीत

रुनणालयातील

मलपीक

याींनी

गैरव्यवहार केल्याचे दिनाींक २१ मे, २०१५ रोजी वा त्या सुमारास ननिशषनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानस
ु ार
िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय हे अींशतः  खरे आहे .
ग्रामीण

रुनणालय

गडचाींिरू

येथील

एकूण

३३३

शस्रक्रक्रयाींपैकी

२४८ लाभाथींना मोबिला िे ण्यात आला असन
ू ८५ लाभाथींना तसेच सजषन व इतर
सपो्ष

स््ाफला

मोबिला

िे ण्यात

आलेला

नाही.

त्याचप्रमाणे

जननीसुरक्षा

योजनेअींतगषत २६४ लाभार्थयांपैकी ९७ लाभार्थयांना मोबिला दिला व १६७ लाभार्थयांना
मोबिला दिलेला नाही. तसेच २६४ प्रोत्साहकाींपैकी ९८ प्रोत्साहकास मोबिला दिलेला
आहे व १६६ प्रोत्साहकास मोबिला दिलेला नाही.
(२) उकत प्रकरणाची चौकशी करण्यात आलेली आहे . चौकशी अहवालानस
ु ार सिर
प्रकरणी वैदयकीय अधधक्षक, ग्रामीण रुनणालय गडचाींिरू तसेच कननषठ मलपीक िोर्ी
दिसून येत असल्याने त्याींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेली आहे . त्या
अनुर्ींगाने पुढील कायषवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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(९)

*

ससांधुदग
ु व जजल््यातील नतलारी प्रिल्पग्र्ताांच्या मागण्या
७८००

श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत

टिले, श्री.सुननल तटिरे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-

पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.अननल तटिरे , श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय
दत्त,

श्री.रामहरी

रुपनिर,

श्री.जयिांतराि जाधि :
करतील काय :-

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गोवा व महाराषराच्या नतलारी आींतरराज्य पा्बींधारे प्रकल्पग्रस्ताींनी आपल्या

मागण्याकररता दिनाींक ९ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास जजल्हाधधकारी, मसींधुिग
ु ष
याींच्या कायाषलयासमोर तीव्र आींिोलन करण्याचा ननणषय घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, नतलारी आींतरराज्य पा्बींधारे प्रकल्पासाठी सवषस्वाचा त्याग केलेल्या
नतलारीतील ववस्थावपत धरणग्रस्ताींना िे य असलेल्या घरे , एक सरकारी नोकरीचा प्रश्न
मागील ३५ वर्ाषपासून प्रलींत्रबत असून रोजगारअभावी प्रकल्पग्रस्ताींची कु्ूींबे प्रचींड
आधथषक सींक्ात सापडली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ च्या िरम्यान ननिशषनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्या शासनाने पूणष केल्या नाहीतर जलसमाधी
घेण्याचा ननणषय त्याींनी जजल्हाधधकारी, मसींधुिग
ु ष याींना लेखी ननवेिनादवारे कळववले
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, वन्ाइम

से्लमें ्

िे य

असलेली

रककम

िे ण्याचे

आश्वासन

शासनाकडून िे वून याबाबतची अींमलबजावणी अदयापही करण्यात आली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(५) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींना वन ्ाइम से्लमें ् रककम िे ण्यात काय अडचणी
आहे त व प्रकल्पग्रस्ताींना िे य असलेली रककम िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) असल्यास, प्रकल्पग्रस्ताींनी कोणकोणत्या मागण्या शासनाकडे केल्या आहे त ,
(७) असल्यास, याबाबत शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींच्या मागण्याबाबत कोणती कायषवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(८) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४), (५), (६) व (७) हे खरे नाही. नतलारी हा महाराषर आणण गोवा या राज्याींमधील
आींतरराज्य प्रकल्प आहे . नतलारी प्रकल्पातींगत
ष बुडीत क्षेरातील पार प्रकल्पग्रस्त
कु्ुींबाींची सींख्या १११० आहे . त्यापैकी एकूण १६३ प्रकल्पग्रस्ताींना शासनाच्या ववववध
खात्यात नोकरी िे ण्यात आली आहे . उवषररत ९४७ प्रकल्पग्रस्ताींना नोकरीच्या बिल्यात

एकरकमी रु.५ लक्ष इतके अनि
ु ान िे ण्याचा ननणषय एक ववशेर् बाब म्हणन
ू दिनाींक
१७.६.२०१५ च्या शासन ननणषयान्वये घेण्यात आला आहे .
(८) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुांबई ददांडोशीजिळ
(१०)

*

हरीतपट्टा/िनराई नष्ट्ट िरण्यात आल्याबाबत

६६८०

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.किरण

पािसिर, श्री.राहुल नािेिर, श्री.हे मांत टिले , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींजय गाींधी राषरीय उदयान, मुींबई दिींडोशीजवळ सम
ु ारे २५ एकर जागेवरील
हरीतपट्टा/वनराई नष् करण्यात आल्याचे दिनाींक २२ मे, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दिींडोशी जवळील ही जागा बफर झोनमध्ये येत असतानासुध्िा तेथील

वनराई नष् करण्यात आली असून सन २०१४ मध्ये आग लावून हरीत पट्टा
जाळण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींचालक, सींजय गाींधी राषरीय उदयान, बोरीवली याींनी याकडे िल
ष
ु क्ष
केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

(४) व (५) दिनाींक २२.०५.२०१५ रोजी महाराषर ्ाइम्स या िै ननक वत्ृ तपरात “नॅशनल
पाकाषतील डोंगर कापला” या ववर्यावर प्रमसध्ि झालेल्या बातमीींच्या अनर्
ु ींगाने
सहाय्यक वनसींरक्षक याींनी चौकशी केली असता सिर क्षेर हे सींजय गाींधी राषरीय
उदयानाच्या बाहे रील खाजगी क्षेर असल्याचे ननिशषनास आले आहे .
सिरचे क्षेर खाजगी क्षेर असल्याने वनववभागामाफषत कायषवाही करण्याचा प्रश्न
उद्ावत नाही.
----------------ननळिांडे धरणाच्या (जज.अहमदनगर) िॅनॉलचे
िाम पण
ू व िरण्याबाबत

(११)

*

७५७६

डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अहमिनगर जजल््यातील ननळवींडे धरणाच्या कॅनॉलसाठी शासनाने यावर्ी
अनतशय कमी ननधी दिला असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, धरण पूणष झाले असून कालवे तातडीने पूणष करणेसाठी शासनाने
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) सन २०१५-१६ च्या अथषसींकल्पीय अींिाजपरकात ननळवींडे
प्रकल्पाच्या कालव्याींसाठी रु.२३.१० को्ी अनुिान मींजूर आहे .
(२) ननधीचे उपलब्धतेनस
ु ार कायषवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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उध्िव गोदािरी प्रिल्पाच्या तत
ृ ीय सुधारीत प्रशासिीय मान्यतेचा प्र्ताि
(१२)

*

८०२८

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांददप बाजोररया, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.हे मांत टिले, श्री.किरण पािसिर, डॉ.अपूिव
दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८१० ला ददनाांि २३ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या

उत्तराच्या सांदभावत:

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) उध्वष गोिावरी प्रकल्पाच्या तत
ृ ीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव
शासनस्तरावर प्रलींत्रबत असल्यामुळे पजश्चमवाहीनी नदयाींचे पाणी गोिावरी खोऱ्यात
वळववण्याबाबतचे माींजरपाडासह इतर १७ वळण योजना तसेच िरसवाडी पोहोच

कालवा, इत्यािी योजनाींची केवळ १०/२० ्कके अपण
ु ष कामे रखडल्याबाबत स्थाननक
लोकप्रननननधीींनी माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकडे तक्रारी
केलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच माींजरपाडा वळण योजनेसाठी सन २०१५-१६ साठी ७० को्ी अनुिान मींजुर
असन
ू ही केवळ सप्र
ु मा अभावी ननधी खचष करता येत नसल्याने या प्रकल्पाचे काम

बींि पडले असन
ू सिर प्रकल्पासाठी मींजरु ननधी खचष करण्यासाठी शासनाने परवानगी
िे ण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच माींजरपाडा वळण २ योजना कायाषजन्वत होण्यासाठी शासनाने कोणती
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे , प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफषत
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अदयाप, कोणतीही कायषवाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) होय.
(३) महाराषर जलसींपत्ती अधधननयम २००५ कलम ११ च नस
ु ार नवीन प्रकल्पास
प्रशासकीय मान्यता िे ण्यापव
ू ी प्राधधकरणाची मान्यता घेणे गरजेचे आहे .

याबाबतचा

प्रस्ताव शासनाने प्राधधकरणास दिनाींक १६ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी पाठववला होता.

तथावप मा.राज्यपाल महोियाींच्या ननिे शाशी प्रस्ताव सुसींगत नसल्याने तसेच तापी
खो-यातील

धगरणा

उपखो-याचा

मान्यतेमशवाय परत केला आहे .

जल

आराखडा

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------

अींनतम

नसल्याने

प्रस्ताव
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील उपजजल्हा रुग्णालयात गरीब रुग्णाांची
आधथवि वपळिणि
ू होत असल्याबाबत

(१३)

*

मुळि,

७००७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.राजेंद्र

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

श्री.अशोि

उफव

भाई

जगताप : सन्माननीय

सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) येथील उपजजल्हा रुनणालयात ववववध आजाराने रस्त

असणारे रुनण िाखल होत असून या रुनणाींना तात्काळ सेवा सुववधा ममळावी

याकरीता २४ तास तात्काळ सेवा िे णारा ववभाग सरु
ु आहे . परीं तु सिर रुनणालयात
रुनणाींना तपासन
ू झाल्यावर रुनणालयातील धर्धे न िे ता त्याींना बाहे रील (मेडडकल)

धर्धे मलहून दिली जात असल्याचे तसेच पररचारीकाची वागणूक उमष् असल्याचे
माहे ९ मे, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर उपजजल्हा रुनणालयात गरीब रुनणाींची आधथषक वपळवणूक होत
असल्याचे ननिशषनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी िोर्ी व्यकतीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. उपजजल्हा रुनणालय, पींढरपरू
जज.सोलापरू येथे बाहयरुनण व आींतररुनण ववभागातन
ू रुनणाींची तपासणी केल्यानींतर
रुनणाींना रुनणालयातील उपलब्ध धर्ध साठयाींमधील धर्धे दिली जातात. वैदयकीय
अधधकारी याींनी रुनणाींची तपासणी केल्यानींतर जी धर्धे भाींडारात उपलब्ध नाहीत
अशी धर्धे स्थाननकररत्या खरे िी करुन रुनणाींना दिली जातात. रुनणालयातील धर्धे

न िे ता रुनणाींना बाहे रुन धर्धे मलहून दिली जात असल्याबाबतची तक्रार क्रकीं वा
ननिशषनास आले नाही. तसेच पररचाररका याींची रुनणाींशी वागणक
चाींगली असन
ू
ू

पररचारीकाींची वागणूक उमष् असल्याचे ननिशषनास आलेले नाही. तथावप, दिनाींक
११.०५.२०१५ रोजी रुनणाींचे नातेवाईक व पररचारीका याींच्यात रुनणास अनतिक्षता

ववभागातून सामान्य कक्षात का वगष केले याकारणावरुन वाि झाले होते. यामुळे
त्याींनी परस्पर एकमेकाींववरुध्ि पोमलस ठाणे, पींढरपूर येथे तक्रार नोंिववली आहे .
पोलीसामाफषत त्याबाबतची चौकशी चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यातील रुग्णालयाांमध्ये “प्लेटलेट” तयार िरण्याची
सवु िधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१४)

*

८०९४

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९४० ला ददनाांि २३ माचव

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात डेंनयु, मलेररया या आजाराच्या रुनणाींना “ले्ले्” उपलब्ध करुन
िे ण्याचे

धोरणाींतगषत

राज्य

शासनाच्या

३४

जजल्हास्तरीय

रुनणालय

जस्थत

रकतपेढयाींपैकी ९ दठकाणी ले्ले् तयार करण्याची सुववधा उभारण्याचे सुरु असलेले
कामकाज पण
ू ष झाले आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सवषच जजल्हा रुनणालयात ले्ले् तयार करण्याची सवु वधा
उपलब्ध करुन िे ण्यात आली आहे काय,

(३) नसल्यास, सिरहु कायषवाही केव्हापयंत होणे अपेक्षक्षत आहे व यासाठी होत
असलेल्या ववलींबाची सवषसाधारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) नाही.
९ जजल्हा रुनणालयातील रकतपेढयाींच्या दठकाणी ले्ले् तयार करण्याची
सुववधा उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे .

(२) आतापयषत २५ जजल््याींमध्ये ही सुववधा उपलब्ध करुन िे ण्यात आली आहे .
(३) येत्या १ वर्ाषत उकत कायषवाही पण
ू ष होणे अपेक्षक्षत आहे .
----------------यितमाळ जजल््यात पैनगांगा अभयारण्यातील खरबी ि उमरखेड िनपररिेत्रामध्ये
होणारी अिैध िि
ृ तोड ि रे ती त्िरी
(१५)

*

७६२५

श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप,

श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) यवतमाळ जजल््यात पैनगींगा अभयारण्याींतगषत खरबी व उमरखेड जींगलात अवैध
वक्ष
ृ तोड व रे ती तस्करी होत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, खरबी जींगलात अवैध वक्ष
ृ तोड तसेच वन्यजीव ववभागातून पैनगींगा
निी वाहते मार या जींगलातील रे ती धाराचा मललाव ननयमानस
ु ार केला जात नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या जींगलातील घा्ावरुन मराठवाडा तसेच खबी, ्ाकळी, िरा्ी
येथील वाळू माक्रफयाींनी रे तीची तस्करी केली असल्याचे ननिशषनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अवैध वक्ष
ृ तोड व रे ती तस्करी चालू िे णाऱ्या अधधकाऱ्याींवर शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) यवतमाळ जजल््यातील पैनगींगा अभयारण्यातील खरबी
व उमरखेड या वनपररक्षेरापैकी खरबी वनपररक्षेरात अवैध वक्ष
ृ तोड व वाळू तस्करी
होत असल्याचे ननिशषनास आले आहे .

(२) माहे मे, २०१५ मध्ये खरबी वनपररक्षेरात ५१ साग वक्ष
ृ व २० आडजात वक्ष
ृ ाींची

तोड झाली असून त्यापैकी रुपये १६,४७८/- इतकया क्रकीं मतीचा माल जत करण्यात

आला आहे . मौजा खरबी ्ाकळी रे तीघा् अभयारण्य क्षेरात येत असल्याने सिर
रे तीघा्ाींचा मललाव करण्यात येत नाही.
(३) जींगलातील घ्ावरुन अवैधरीत्या रे ती वाहतक
करणाऱ्याववरुध ग गन्
ू
ु हे नोंिवन
ू
५ रॅ क्र पकडण्यात आले आहे त.

(४) व (५) अवैध वक्ष
ृ तोड व रे ती तस्करीकरीता जबाबिार असणाऱ्या वनक्षेरपाल-१,
वनपाल-१ व वनरक्षक-३ अशा एकूण ३ अधधकारी/कमषचाऱ्याींना दिनाींक १५.०५.२०१५

रोजी ननलींबीत करण्यात आले असून त्याींच्याववरुध ग ववभागीय चौकशी करण्यात येत
आहे .

----------------(१६)

*

गटवििास अधधिारी, मुरबाड (जज.ठाणे) याांच्या मनमानी िारभाराबाबत
६७०१

श्री.जयांत पाटील :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :(१) मुरबाड तालुकयातील घरकुल, शौचालये, पाणीपुरवठा, जनसुववधा योजनाींतील

गैरव्यवहार, आरोनय, शाळाींची िरु वस्था तसेच ग्रामपींचायतीचे सरपींच, ग्रामसेवक याींचा
मनमानी

गैरकारभार

याबाबत

ग्रामस्थाींनी

ठाणे

जजल््यातील

मरु बाड

पींचायत

सममतीचे ग्ववकास अधधकारी याींचक
े डे लेखी तक्रार िाखल केली आहे , हे खरे आहे
काय,
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(२) असल्यास, मुरबाड पींचायत सममतीचे ग्ववकास अधधकारी, सरपींच व ग्रामसेवक
याींचे ववरुध्ि तक्रार िाखल होवन
ू ही कोणतीही कायषवाही केली जात नाही, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सरळगाव ग्रामपींचायतीच्या सिस्याींनी गैरकारभाराबाबत अनेक तक्रारी
करुनही ग्ववकास अधधकारी गैरकारभाराची चौकशी करीत नाहीत, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, गैरकारभाराच्या तक्रारी येत असून िे खील कोणतीच कायषवाही न
करणाऱ्या ग्ववकास अधधकाऱ्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आहे .

मरु बाड तालक
ु यातील ग्रामपींचायत सरळगाींव येथील सरपींच व ग्रामसेवक

याींचे गैर कारभाराबाबत तक्रारी आहे त. तसेच ग्रामीण पाणी परु वठाबाबत तक्रारी

आहे त. तथावप, घरकुल, शौचालये, जनसुववधा योजनाींतील गैरव्यवहार, आरोनय,
शाळाींची िरु वस्था याबाबत तक्रारी नाहीत.
(२) नाही.

सरळगाींव ग्रामपींचायत, तालक
ु ा मरु बाड येथील ग्रामपींचायतीच्या व्यापारी

सींकुलाच्या कामाबाबत उप मख्
ु य कायषकारी अधधकारी (ग्राम पींचायत) जजल्हा पररर्ि,
ठाणे याींच्यामाफषत चौकशी सुरु आहे .
(३) नाही.

ग्

ववकास

अधधकाऱ्याींनी

सरळगाींव

ग्रामपींचायतीींच्या

गैरकारभाराबाबत

चौकशी केली असता गैरकारभार झालेला नसल्याचे कळववले आहे . मार सिर बाबत
जजल्हास्तरावरुन सखोल चौकशी सरु
ु आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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िैद्यिीय उपचाराांचे दर ननजश्चत िरण्यासाठी महाराष्ट्र जक्लननिल ए्टॅ जब्लशमें ट
ॲक्टची अांमलबजािणी िरणेबाबत
(१७)

*

६९६७

श्री.राजेंद्र मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफव

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.हे मांत टिले, श्री.धनांजय मुांडे,
श्री.ददपिराि

साळांु खे-पाटील,

श्री.सांददप

डािखरे , श्री.किरण पािसिर :

बाजोररया,

श्री.ख्िाजा

बेग,

अॅड.ननरां जन

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वैदयकीय उपचाराींचे िर ननजश्चत करण्यासाठी केंद्र सरकारने िे शभरात कायिा
केला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात या कायियात सुधारणा करण्यासाठी आरोनय चळवळीतील
१९ तज्ञ डॉक्राींची सममती नेमली आहे या सममतीने ‘महाराषर जकलननकल
एस््ॅ जब्लशमें ् ॲक्’ चा मसुिा तयार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ‘महाराषर जकलननकल एस््ॅ जब्लशमें ् ॲक्’ ची तातडीने अींमलबजावणी
करण्याची गरज आहे प्रत्येक हॉजस्प्लमधील बेड, रकत व इतर तपासण्या, एकस रे ,
अल्रा सोनोग्राफी याींचे िरपरक प्रत्येक हॉजस्प्लच्या िशषनी भागात लावण्याची सकती
असल्याने खासगी हॉजस्प्लाींकडून सवषसामान्य व गरीब पेशीं्ची होणारी लू्मार
थाींबणार असल्याने तातडीने या कायियाींची अींमलबजावणी करण्याकरीता शासनाने
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) अदयाप, या कायियाींची अींमलबजावणी करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.
(२) होय, हे खरे आहे .

िरपरक लावणे यासींबींधी तरतूि आहे .

(३) सिर कायदयाचे प्रारुप, वैदयक्रकय मशक्षण व धर्धी द्रव्ये ववभाग, ववधी व न्याय
ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग, ववत्त ववभाग, गह
ृ ववभाग, पयाषवरण ववभाग, या
ववभागाींना अमभप्रायाथष पाठववण्यात आले होते. सिर ववभागाींपैकी वैदयक्रकय मशक्षण व

धर्धी द्रव्ये ववभाग, ववधी व न्याय ववभाग, सामान्य प्रशासन ववभाग, गह
ृ ववभाग,
नगर ववकास ववभाग याींच्याकडून अमभप्राय प्रात झालेले आहे त.

उपरोकत ववभागापैकी पयाषवरण ववभाग या ववभागाकडून जैववक कच-याची

ववल्हे वा् लावणे या मुद्दयाींवर अमभप्राय अप्रात आहे त.
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सिर
अमभप्रायासहीत

ववभागाींचे
प्रस्ताव

अमभप्राय

प्रात

मींत्ररमींडळाच्या

झाल्यानींतर

मान्यतेस्तव

ववत्त

सािर

ववभागाच्या

करण्यात

येईल

मान्यतेअींती पढ
ु ील कायषवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------वपांपळगाि जोगा (ता.जन्
ु नर, जज.पण
ु े) येथे बबबट्याांच्या हल्लात झालेले मत्ृ यु
(१८)

*

८५५२

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

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

वपींपळगाव जोगा (ता.जन्
ु नर, जज.पण
ु े) येथे अींगणात झोपलेल्या वध ग
ृ मदहलेवर

त्रबबट्याने हल्ला करुन, याआधी त्रबबट्याच्या हल्ल्यात तीन व्यकतीींचा मत्ृ यू झाल्याचे
दिनाींक २७ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्रबबट्याचा बींिोबस्त तसेच मत्ृ यू पावलेल्या व्यकतीच्या कु्ूींत्रबयाींना
मित करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) दिनाींक २६.०५.२०१५ रोजी श्रीमती सखुबाई नानाभान

दहले, रा.वपींपळगाव जोगा, (ता.जुन्नर, जज.पुणे) वय ५५ वर्ष याींचा त्रबब्याच्या

हल्ल्याींत मत्ृ यू झाला आहे . त्रबब्याींच्या हल्ल्याींत दिनाींक १६.११.२०१४ रोजी पाींगरी
तफे मढ या दठकाणी श्रीमती सखब
ु ाई िािाभान वारे , रा.ओतरू -तेलिरा, ता.जन्
ु नर,

दिनाींक १७.०४.२०१५ रोजी खामुींडी येथे श्री.प्रववण िे वराम िध
ु वडे, रा.वपींपळगाींवमाथा,
ता.सींगमनेर, तसेच दिनाींक ०३.०५.२०१५ रोजी डडींगोरे येथे श्री.साई सींतोर् मींडमलक,
रा.डडींगोरे , ता.जुन्नर अशा ३ जणाींचा मत्ृ यू झालेला आहे .

(२) व (३) त्रबब्े हल्ल्याींमध्ये मत
ृ व्यकतीींच्या वारस नातेवाईकाींना प्रचमलत शासन
ननणषयातील तरति
ू ीनस
ु ार श्रीमती सखब
ु ाई िािाभान वारे याींचे वारस नातेवाईक याींना

रु. ५ लक्ष तर उवषररत ३ मत
ृ ाींच्या वारस नातेवाईकाींना प्रत्येकी रु. ८ लक्ष अशी एकूण
रुपये २९ लक्ष आधथषक मित (सानुग्रह रककम) िे ण्यात आली आहे .

त्रबब्याच्या बींिोबस्त करण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या
आहे त.


जलि बचाव ग्ाची स्थापना करुन गस्त वाढववण्यात आली आहे .



पशुवैदयकीय सेवा उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेली आहे .



वपींजरे लावून त्रबब् बींदिस्त करणे.
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घडी पत्ररका, पोस््सष दृकश्राव्य माध्यमाींदवारे जनजागत
ृ ी व प्रबोधन, ग्रामस्थाींचे
सहभागातन
ू ववशेर् पथके, कायषशाळा व वन्यजीव अ्यासकाींचे मागषिशषन तसेच
वनववभागातील इतर वनवपरक्षेरातील वन कमषचाऱ्याींची या पररसरात गस्तीसाठी
पथके ननमाषण करण्यात आली आहे त.
----------------िाांडली (ता.भोिर, जज.नाांदेड) येथे रानडुक्िराच्या हल्ल्यात जखमी
झालेल्या शेतिऱ्यास आधथवि सहाय्य समळण्याबाबत

(१९)

*

८९३५

श्री.अमरनाथ राजरू िर, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय

दत्त, श्री.सुभाष झाांबड :
काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) काींडली (ता.भोकर, जज.नाींिेड) येथील शेतकरी पोतन्ना हुसन्ना मुचलवाड हे
शेतात पत्नीसह काम करीत असताना त्याींच्यावर रानडुकराने दिनाींक १९ एवप्रल,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास हल्ला केल्याने ते गींभीर जखमी झाले असल्याचे
ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत पती पत्नीला रानडुकराींच्या हल्ल्यानींतर उपचाराथष नाींिेडच्या

गुरुगोववींिमसींगजी स्मारक रुनणालयात िाखल करण्यात आले असून सिरहू रुनणाींना
आधथषक सहाय्य करण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) काींडली (ता.भोकर, जज.नाींिेड) येथे शेतात दिनाींक

१७.०४.२०१५ रोजी पोतन्ना हुसन्न मुचलवाढ व त्याींची पत्नी शेतकाम करीत
असताना रानडुककराने हल्ला करुन सिर पती पत्नीस क्रकरकोळ जखमी केले आहे .

सिर पती व पत्नी याींनी भोकर येथील शासकीय रुनणालयात प्राथममक

उपचार घेनन पढ
ु ील उपचार गरु
ु गोववींिमसींगजी स्मारक रुनणालयात घेतला आहे .

उपरोकत प्रकरणी जखमी व्यकतीस प्रत्येकी रु.७,५००/- इतकी रककम अिा

करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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जुने व्हाइट हाऊस (ता.येरिडा, जज.पुणे) येथे िा्तव्य िरणाऱ्या
(२०)

*

सफाई िामगाराांना जागा सोडण्याच्या ददलेल्या नोटीसा

८९७७

श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.राजेंद्र मुळि, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य

आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) व्हाइ् हानस (ता.येरवडा, जज.पुणे) येथे मागील १०० वर्ाषपासून वास्तव्य
करणाऱ्या सफाई कामगाराींना सींबींधधत जजल्हाधधकारी कायाषलयाने जागा सोडण्याच्या

नो्ीसा दिल्या असल्याचे माहे मे , २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्रब्र्ीश काळापासन
ू वाल्मीकी समाजाचे सफाई कामगार नोकरीला होते
तेव्हापासून या समाजातील काही कु्ुींबे उकत पररसरात अदयाप पयषत वास्तव्य करीत
असुन अचानक १०० वर्ाषने त्याींना जागा सोडण्यात साींगण्यात येत असल्याने त्याींची
गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे . व्हाई् हानस ही ममळकत
न्यायालयीन आिे शान्वये आता राज्य शासनाच्या मालकीची रादहलेली नाही. या
दठकाणी राहणाऱ्या ७ कमषचाऱ्याींना शासकीय ननवासस्थानाींमध्ये स्थलाींतरीत करण्याचे
दिनाींक ०२.१२.२०१४ व दिनाींक १६.१२.२०१४ च्या आिे शान्वये रुनणालय प्रशासनाने
कळववले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई विमानतळािरुन दसु मवळ १८३ िासिाांची त्िरी
(२१)

*

िरणाऱ्या व्यक्तीांना िेलेली अटि

९११८

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.नरें द्र

पाटील,

अॅड.जयदे ि

गायििाड,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल तटिरे ,
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी,
श्री.गुरुमुख जगिानी : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई ववमानतळावरुन िमु मषळ १८३ कासवाींची तस्करी करणाऱ्या िोन व्यकतीींना

हवाई गुतचर ववभागाने अ्क करुन कासवाींची सु्का केल्याची घ्ना दिनाींक
१२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सिर घ्नेची शासनामाफषत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनस
ु ार कासवाींची तस्करी
करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, कोणतीही कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) व (३) सिर प्रकरणात कस््म ववभागाने कस््म अधधननयम १९६२ व वन्यजीव
(सींरक्षण) अधधननयम अींतगषत पकडलेले आरोपी व मद्द
ु ेमालाचा पींचनामा, जबाब तयार
करुन वन ववभागाचे ताब्यात दिले. सिर आरोपी ववरुध्ि वन्यजीव (सींरक्षण)

अधधननयम, १९७२ चे कलम ९,३४,४८ ए, ४९ व ५१ नुसार गुन्हा नोंिववण्यात येनन
आरोपीींना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. सदयजस्थतीत आरोपीींना जमीन
िे ण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------(२२)

*

सभिांडी शहरात मल
ु े पोसलओ डोसपासन
ू िांधचत असल्याबाबत
१०३०५

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.मुझफ्फर हुसैन

सय्यद, श्रीमती ददप्ती चिधरी :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मभवींडी शहरात २० हजार मुले पोमलओ डोसपासून वींधचत असल्याचे माहे जून,
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व यानुसार मभवींडी शहरातील मुले पोमलओ डोसपासून वींधचत राहू
नये म्हणून कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशतः  खरे आहे .
दिनाींक २१.०६.२०१५ च्या पल्सपोमलओ मोदहमे मध्ये ८६८०१ लाभाथीपैकी,
मोदहमेच्या दिवशी बथ
ु वर व त्यापढ
ु े ५ दिवस प्रत्यक्ष घरोघरी दिलेल्या भे्ीदवारे

एकुण ७७०७६ लाभाथींना पोमलओ डोस पाजण्यात आलेले आहे त. या मोदहमेमध्ये
आजारी तथा नकार िे णारे व्यनतररकत एकूण ८९%

इतकया मुलाींचे पल्स पोलीओचे

लसीकरण करण्यात आले आहे . पल्स पोलीओ मोदहमेच्या पुढील ्यात लाभाथी
मुलापैकी पोलीओ डोस पासून कोणीही वींचीत राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्यात
येतील.
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(२) मभवींडी पररसरातील मुले पोमलओ डोसपासून वींधचत राहू नये म्हणून पालकाींचा
गैरसमज िरु करणेसाठी महानगरपामलकेने समाजातील ववमशष् घ्काची मित

घेतली आहे . तसेच या व्यनतररकत मभवींडी पररसरात जागनतक आरोनय सींघ्नेमाफषत
२५ फील्ड व्हॉली्ीअरसष नेमण्यात आले असून ते घरोघरी भे्ी िे वून लसीकरणाबाबत
जनजागत
ृ ी करतात. तसेच मभवींडी पररसरात मदहलाींच्या ववशेर् सभा घेण्यात येवून
त्याींना लसीकरण कायषक्रमाबाबत मागषिशषन करण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------राज्यात ग्रामीण भागातील रुग्णालयामध्ये ्पेशासल्ट
(२३)

*

डॉक्टसवची उणीि भासत असल्याबाबत
१०३५७

श्री.सुननल तटिरे , श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.हे मांत टिले :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात ग्रामीण भागातील रुनणालयामध्ये स्पेशामलस्् डॉक्सषची उणीव भासत
असल्याने सावषजननक आरोनय ववभाग व वैदयकीय मशक्षण ववभागामाफषत ववववध
ववर्यातील २ वर्ाषचा कालावधी असलेले नवे ८ पिवीका अ्यासक्रम सुरु करण्याचा
ननणषय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नववन ८ डडलोमा अ्यासक्रम कोणकोणत्या ववर्यातील आहे त ,
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील ननणषयाची अींमलबजावणी केव्हापासन
ू करण्यात
येणार आहे ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय.
(२) नेररोग, स्रीरोग व प्रसत
ु ी, बालरोग, शरीर ववकृतीशास्र, भूल, मानसोपचार,

क्षयरोग, रकतसींक्रमण या आठ ववर्यातील पिव्युत्तर पिववका अ्यासक्रम सुरु
करण्यात येत आहे त.

(३) सिर शासन ननणषयाची अींमलबजावणी शैक्षणणक वर्ष सन २०१५-१६ पासून
करण्याचे प्रस्ताववत आहे .

-----------------
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अिोला जजल््यातील ग्रामीण भागातील र्त्याांची
अपण
ू व िामे पण
ू व िरण्याबाबत
(२४)

*

१०६०४

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

जजल््यात

ग्रामीण

भागातील

रस्ते

कामाींसाठी

जजल्हा

ननयोजन

सममतीमाफषत (डीपीसी) ११ को्ी ८५ लाखाींचा ननधी उपलब्ध असूनही, जजल्हा
पररर्िे च्या कारभारात रस्ते कामाींसाठी ननवविा आणण कायाषरींभ आिे श (वकष ऑडषर)
िे ण्याची प्रक्रक्रया अियापही पूणष करण्यात आली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कामाकररता सन २०१४-१५ या वर्ाषत जजल्हा वावर्षक योजनेंतगषत
डीपीसी माफषत जजल््यातील ६९ रस्ते कामाींसाठी ११ को्ी ८५ लाखाींचा ननधी जजल्हा
पररर्िे ला उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेला असूनही सिर कामाची ननवविा व कायाषरींभ
आिे शाची प्रक्रक्रया पूणष न झाल्याने जजल््यातील ग्रामीण भागातल्या रस्त्याींची कामे

जजल्हा पररर्िे तच अडकलेले असन
ू सम
ु ारे १२ को्ीची कामे रखडलेली आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, ़चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) हे खरे नाही. आता पयंत १० कामाींना कायाषरींभ आिे श िे ण्यात आले असून

५० कामाींची ननवविा प्रक्रक्रया प्रगतीमध्ये आहे . तसेच ९ कामे स्थायी सममतीकडे
प्रशासकीय मान्यतेकरीता प्रस्ताववत आहे त. ग्रामपींचायत ननवडणूक आचारसींदहतेमुळे

ननवविा प्रक्रक्रया प्रलींत्रबत असून आचारसींदहता सींपताच ननवविा प्रक्रक्रया पण
ू ष करुन
कायाषरींभ आिे श िे ण्याबाबत कायषवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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पुण्यातील धरणातील पाणीसाठा िमी झाल्याबाबत
(२५)

*

१०६१४

श्रीमती ददप्ती चिधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.राजेंद्र मुळि,

श्री.रामहरी रुपनिर :
काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पुणे येथील धरणाच्या पाणीसाठयात मागील वर्ाषच्या तुलनेत अधाष अब्ज घनफु्

(्ीएससी) इतके पाणी कमी असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणे शहरासाठी चार प्रमुख धरणाींमधुन पाणी उपलब्ध करुन दिले
जाते, या चार धरणापैकी ्े मघर या धरणाच्या साठयात काही पाणी सध्या मशल्लक

नाही, पण
ु े मनपाकडून शेतीसाठी प्रक्रक्रया केलेले तीन ्ीएमसी पाणी उपलब्ध होणार
होते

परीं तू

याकररता

आवश्यक

पाईपलाईनला

न्यायालयाने

स्थधगती

दिल्याने

पुण्यातील पाणी्ीं चाईमध्ये भर पडणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
पुणे शहरास पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रणालीमध्ये माहे मे २०१५

मध्ये ५.२५ द्एमसी पाणीसाठा होता व तो मागील वर्ीच्या ४.४५ द्एमसी पेक्षा
०.८० द्एमसीने जास्त होता.
(२) हे अींशत: खरे आहे .
पुणे शहरासाठी खडकवासला प्रणालीमधील खडकवासला, पानशेत, वरसगाींव

व ्े मघर या चार धरणाींच्या एकत्ररत पाणी पुरवठा करण्यात येतो.
मठ
ु ा

पण
ु े महानगरपामलकेच्या मळ
ु ा-मठ
ु ा निीतन
ू प्रक्रक्रया केलेले साींडपाणी जन
ु ा

उजवा

कालव्यात

उपलब्ध

करुन

िे ण्याच्या

योजनेअींतगषत

िाबनमलका

्ाकण्याच्या कामास स्थाननक शेतकऱ्याींनी ववरोध केल्याने त्या कामास न्यायालयाने
स्थधगती दिलेली होती. सिर स्थधगती न्यायालयाने उठववलेली असल्याने पुणे
महानगरपामलकेमाफषत सिरचे काम पुन:श्च प्रगतीपथावर आहे .
खडकवासला

प्रणालीमध्ये

माहे

जन
ू

२०१५

मधील

पावसामळ
ु े

परु े सा

पाणीसाठा झालेला आहे . दिनाींक ०७/०७/२०१५ रोजी पण
ु े शहरास पाणीपरु वठा

करणाऱ्या खडकवासला प्रणालीमध्ये ७.२६ द्एमसी पाणीसाठा आहे . त्यामुळे पुणे
शहरास सदय:जस्थतीत पाणी ्ीं चाई होणार नाही.
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(३) जून-जुलै २०१५ मध्ये सींभाववत पाणी्ीं चाई सदृषय पररजस्थती उद्भवू नये याकररता
महानगरपामलकेने पाणीवापरामध्ये बचतीच्या आवश्यक उपाययोजना हाती घेणेबाबत

व सदय:जस्थतीत होणारा पाणीवापर कमी करणेबाबत आयक
ु त, पण
ु े महानगरपामलका,
पुणे याींना क्षेत्ररय अधधकाऱ्याींमाफषत ववींनती करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------नसरापरू (जज.पण
ु े) िनपररिेत्राच्या हद्दीत बनेश्िर तसेच नसरापरू पररसर ि िेल्हे
(२६)

तालुक्यात चांदनाच्या झाडाांची होत असलेली चोरी

*

१०६४०

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :

सन्माननीय िने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नसरापूर (जज.पुणे) वनपररक्षेराच्या हद्दीत बनेश्वर तसेच नसरापूर पररसर व वेल्हे

तालुकयात मोठया प्रमाणात चींिनाच्या झाडाींची चोरी होत असल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनर्
ु ींगाने चींिनाच्या झाडाींची चोरी रोखण्यासाठी व िोर्ीींवर
कारवाई करण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) बनेश्वर व वेल्हे तालुकयात चींिनाच्या झाडाींची तोड

आढळून आलेली नाही. तथावप, नसरापरू वनक्षेराच्या हद्दीत मौजे नसरापरू वनकक्ष

क्र.३४७ मध्ये िोन चींिन वक्ष
ृ ाींची दिनाींक ११.०५.२०१५ रोजी वक्ष
ृ तोड केल्याचे
ननिशषनास आलेले आहे .
(२)

सिर

प्रकरणी

अञात

व्यकतीववरुध ग

दिनाींक

११.०५.२०१५

अन्वये

नोंिववण्यात आला आहे . प्रकरणातील आरोपी व मालाचा शोध घेण्यात येत आहे .

गुन्हा

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िनावळा (जज.रायगड) या पिी अभयारण्यातील पनिेल ते इांदापूर या महामागावचे

(२७)

*

चौपदरीिरण िरण्यासाठी िि
ृ ाांची होणारी तोड

१०७२४

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कनाषळा (जज.रायगड) या पक्षी अभयारण्यातील पनवेल ते इींिापूर या महामागाषचे
चौपिरीकरण करण्यासाठी

सुमारे

एक

हजार

वक्ष
ृ

तोडण्यात येणार

माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आला, हे खरे आहे काय,

असल्याचे
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार महामागाषचे चौपिरीकरण करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या
वक्ष
ृ ाींची कत्तल रोखण्याबाबत कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------पांचायत ससमती सासिड (ता.पुरांदर, जज.पुणे) येथे प्रगणि या पदािर ननयुक्त
िेलेल्या अांगणिाडी सेवििा ि ग्रामसेििाांना िामाचा मोबदला समळण्याबाबत

(२८)

*

१०८७३

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३४९ ला ददनाांि

१९ डडसेंबर, २०१४ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:

सन्माननीय ग्रामवििास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पींचायत सममती सासवड (ता.परु ीं िर, जज.पण
ु े) अींतगषत सन २०१०-११ मध्ये
प्रगणक या पिावर सामाजजक, आधथषक व जात सवेक्षणाकरीता ननयुकत केलेल्या
अींगणवाडी सेववका व ग्रामसेवकाींना कामाचा ५०% मोबिला ममळण्याबाबत राज्य

शासनाने केंद्र शासनाकडे अनतररकत ननधीच्या केलेल्या मागणीनुसार केंद्र शासनाकडून
ननधी प्रात झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सिरहू ननधी प्रात
न करण्याची कारणे काय आहे त,

होनन

अदयाप

सवष

सींबींधधताींना

वा्प

(३) अदयाप ननधी अप्रात असल्यास राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे क्रकती आणण
केव्हा ननधीची मागणी करण्यात आली आहे ,
(४) अदयाप ननधी न ममळण्याची कारणे काय आहे त व ननधी तातडीने प्रात
होण्यासाठी शासनाकडून कोणती कायषवाही केली वा करणात येत आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

28
(३) व (४) सामाजजक, आधथषक व जात सवेक्षण २०११ करीता आवश्यक असणा-या
अनतररकत ननधीची मागणी शासनाच्या दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१३ व दिनाींक २३ जल
ु ै,
२०१४ च्या परान्वये केंद्र शासनास करण्यात आलेली असन
ू साधारणतः  रुपये ४०

को्ी इतकया ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे . तसेच सिरील बाब दिनाींक १९
स्ें बर, २०१४ व दिनाींक १४ जानेवारी, २०१५ रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या
कामकाज आढावा सममतीच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाच्या ननिशषनास आणून िे ण्यात
आलेली असन
ू याबाबतची कायषवाही सरु
ु आहे .

----------------राज्यात ६०० हे क्टर ससांचन िमतेच्या निीन प्रिल्पािरील बांदी उठिण्याबाबत
(२९)

*

७५०२

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे , श्री.धनांजय
मुांडे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, डॉ.सुधीर ताांबे :

ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ३९४० ला ददनाांि १६ माचव, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत:
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ६०० हे क्र मसींचन क्षमतेच्या नववन प्रकल्पावरील बींिी उठववण्यासाठी
तत्कालीन मींरीमींडळाने मा. राज्यपाल याींच्याकडे प्रस्ताव पाठववला, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, तत्कालीन मुख्यमींरी याींनी दिनाींक ५/८/१४ रोजी मराठवाडयातील
१८

्ी.एम.सी.

बह
ृ त

मा.राज्यपाल याींच्याकडे

आराखडयातील

प्रकल्पाींना

मान्यता

िे ण्याची

ववनींती

केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िषु काळग्रस्त मराठवाड्यातील मसींचन क्षमता वाढववण्यासाठी शासनाने
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

असल्यास, गोिावरी खोऱ्यातील १८ ्ी.एम.सी. पाण्याच्या बह
ृ त आराखडयातील

मींजरु प्रकल्पाींची कामे सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) होय,
(३) व (४) मा. राज्यपाल याींचकडून अदयाप मान्यता प्रात नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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राज्यात बालगुन्हे गाराांचे िय िमी िरण्याबाबत
(३०)

*

७७६७

श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.ख्िाजा बेग,

पािसिर,

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.सांददप

बाजोररया,

श्री.धनांजय

मुांडे,

श्री.हे मांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्रीमती ज्मता िाघ,
श्री.गुरुमुख जगिानी :

खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

बालगुन्हे गाराींकडून

मोठया

प्रमाणात

गुन्हे

घडत

असल्याने

बालगुन्हे गाराींचे वय १८ वर्ाषवरुन १६ वर्े करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार बालगन्
ु हे गाराींचे वय १६ वर्े करणेबाबत शासनाने कोणती
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) हे खरे नाही.

बाल न्याय (मल
ु ाींची काळजी व सींरक्षण) अधधननयम, २००० व सुधारीत

अधधननयम २००६ नुसार “बाल” क्रकीं वा “मूल” याचा अथष ज्यास वयाची अठरा वर्े पूणष
झालेली नाहीत अशी व्यकती असा आहे .

बालगुन्हे गाराींचे वय १८ वर्ाषवरुन १६ वर्ष करणे क्रकीं वा त्यामध्ये बिल करणे ही

बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत.े
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------िोढाणे धरणासह बाळगांगा, शाई, िाळू आदद प्रिल्पाांचे िाम सक
ु िरण्यापि
ू
पयाविरण विषयि परिानगी घेतली नसल्याबाबत

(३१)

*

९६२१

श्री.आनांद

ठािूर,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.राहुल

नािेिर :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोढाणे धरणासह बाळगींगा, शाई, काळू आदि प्रकल्पाींचे काम सुकर करण्यापूवी

पयाषवरण ववर्यक परवानगी घेतली नसल्याची बाब माहे मे, २०१५ मध्ये वा
त्यािरम्यान ननिशषनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
बाळगींगा, शाई, काळू हे पाणीपरु वठा प्रकल्प असल्याने केंद्र शासनाच्या १४

स्ें बर, २००६ च्या अधधसूचनेनुसार पयाषवरण ववर्यक मान्यतेची आवश्यकता नाही.

कोंढाणे प्रकल्पाला केंद्र शासनाच्या २००६ च्या अधधसुचनेप्रमाणे पयाषवरण

ववर्यक मान्यता आवश्यक होती, तथावप, आता केंद्र शासनाच्या २५ जून, २०१४ च्या
अधधसुचनेप्रमाणे पयाषवरण ववर्यक मान्यतेतची आवश्यकता नाही.
(२) चौकशीबाबत प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

यितमाळ जजल््यातील दटपेश्िर अभयारण्याची वििास िामे िरण्याबाबत
(३२)

*

१०५३२

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.राहुल

नािेिर, श्री.सनतश चव्हाण :
करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) यवतमाळ जजल््यातील द्पेश्वर अभयारण्याचा िजाष िे नन कोणतीही आधथषक
तरतूि केली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, आधथषक तरतूि न केल्याने कोणतीही ववकास कामे झालेली नाहीत, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर अभयारण्याची ववकास कामे तातडीने व्हावी म्हणून आधथषक
तरतूि करणेबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

पें च व्याघ्र प प्रकल्पाचे अींतगषत द्पेश्वर अभयारण्याचा समावेश आहे . द्पेश्वर

अभयारण्याच्या सींरक्षण, सींवधषन आणण ववकासात्मक कामे करण्यासाठी ववववध
योजनेतून मागील ०३ आधथषक वर्ाषत रुपये ३९१.१२ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात
आला असून सिरच्या ननधीचा ववकासात्मक कामावर ववननयोग करण्यात आलेला
आहे .

तसेच सन २०१५-२०१६ या आधथषक वर्ाषत ववकासात्मक कामाींसाठी रुपये
१४०.८२ लक्ष ननधी प्रस्ताववत करण्यात आला आहे .
-----------------
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बेलोरा-धामि (जज.यितमाळ) या र्त्यािरील पुलाच्या
जोडर्त्याचे िाम त्िरीत िरण्याबाबत

(३३)

*

८४१५

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.हररससांग राठोड :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बेलोरा-धामक (जज.यवतमाळ) या रस्त्यावरील पुलाचे काम पूणष करण्यात आले
असून

पुलाच्या

जोडरस्त्याचे

काम

प्रलींत्रबत

असल्यामळ
ु े

सिर

काम

त्वरीत

करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी कायषकारी अमभयींता, बेंबळा प्रकल्प ववभाग, यवतमाळ
याींना दिनाींक १२ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी ननवेिन दिले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, जोडरस्त्याचे काम त्वरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.
(२) सींबींधीत कींरा्िारास ॲप्रोच चे काम तातडीने करण्याबाबत दि. ०२/०७/२०१५
रोजी कळववले असून काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------चांद्रपरू जजल्हा पररषद प्राथसमि सशिण विभागाांतगवत
(३४)

*

िाटप िेलेल्या ि्या ननिृष्ट्ट दजावच्या असल्याबाबत

७४२७

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जजल्हा पररर्ि प्राथममक मशक्षण ववभागाींतगषत वगष २ ते ५ मधील
मागासवगीय व इतर मागासवगीय ववदयार्थयांकररता व्याींचा पुरवठा करण्याचा ठराव

माहे माचष, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान मींजूर करुन त्यासाठी ५० लाख रुपयाींची
तरति
ू करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, व्या परु वठा करण्याचे कींरा् वधेमान माके्ीींग कींपनीला िे ण्यात

आले असता सिर कींपनीकडून ननकृष् िजाषच्या व्याींची क्रकीं मत माके् िरापेक्षा

जास्त आकारली असल्याची बाब दिनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास
ननिशषनास आली, हे खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उकत प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली, त्यात काय आढळून आले,
तदनस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------बीड येथील जजल्हा रुग्णालयात िुमारी मातेचा झालेला बेिायदा गभवपात

(३५)

*

१०१७९

श्री.सनतश चव्हाण :

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ददपिराि साळांु खे-पाटील, श्री.अमरससांह पांडडत,
सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बीड येथील जजल्हा रुनणालयात रुनणालय प्रशासनाशी सींगनमत करुन कुमारी
मातेचा बेकायिा गभषपात करण्यात आल्याची बाब दिनाींक २ मे, २०१५ रोजी वा
त्यासुमारास ननिशषनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कायदयाने २० आठवडयापेक्षा जास्त कालावधी झाला असल्यास
गभषपात करता येत नसतानाही २६ आठवडयाींचा गभषपात करण्यात आला, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन िोर्ीींवर कारवाई करण्याची मागणी
अनेक सामाजजक सींघ्नाींनी जजल्हाधधकारी, बीड व आरोनय यींरणेकडे केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या चौकशीचे ननषकर्ष काय व त्यानुसार िोर्ीींवर काय कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही.
बीड येथील जजल्हा रुनणालयात कुमारी मातेचा गभषपात हा “गभषपात कायिा

१९७१” च्या तरतुिीनुसार करण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.

सिर रुनण २१ वर्ाषची अवववाहीत मनोरुनण असन
ू , सोनाग्राफी, क्ष-क्रकरण

इत्यािी वैदयकीय चाचण्याींनुसार २० आठवडयाींच्या व्यींग असलेला गभष असल्यामुळे,
रुनण व तीच्या आईचे सींमतीपर घेनन गभषपात करण्यात आला आहे .
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(३) अशा प्रकारची मागणी जजल्हाधधकारी याींचेकडे करण्यात आली आहे .
(४) सिर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असन
ू , हा गभषपात “गभषपात कायिा
१९७१”चे पालन करुन करण्यात आला आहे . तसेच रुनणालय प्रशासनाची कुठल्याही
प्रकारचे सींगनमत केल्याचे आढळून आले नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

(३६)

*

भोसले :

नासशि येथील मदहला ि निजात सशशु रुग्णालयाबाबत
९३५०

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक येथे दिनाींक २० ऑगस््, २००९ रोजी मींजूर असलेले मदहला व नवजात
मशशु रुनणालय माहे मे, २०१५ पयषत कायाषन्वीत झाले नसल्याचे ननिशषनास आले , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर रुनणालयाचे बाींधकाम सरु
ु करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे आहे .
मदहला रुनणालय जागे अभावी कायाषजन्वत झालेले नसन
ू जागा उपलब्ध

करुन घेण्याची कायषवाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------उपरी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) या गािामध्ये जलयुक्त सशिार
(३७)

*

योजनेंतगवत झालेला गैरव्यिहार

८७४४

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप,

श्री.हररससांग राठोड, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

(१) कायमस्वरुपी िषु काळ ह्ववण्यासाठी राज्यशासनाने अनेक गावामध्ये जलयुकत
मशवार

योजना

सुरु

केली

आहे

मार

उपरी

(ता.पींढरपरू ,

जज.सोलापूर)

गावात

अधधकाऱ्याींनी कागिोपरी काम झाल्याचे िाखवून अपहार केल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधधतावर कोणती कारवाई
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) हे खरे नाही.

जलयुकत मशवार अमभयानामध्ये सन २०१५-१६ कररता ननवडण्यात आलेल्या

गावामध्ये मौजे उपरी ता.पींढरपरू या गावाचा समावेश नाही.

तथावप, ननयममत योजनेतून िोन मसमें ् नाला बाींध प्रस्ताववत होते. त्यापैकी

एक काम पूणष झाले असून एक काम शेतकऱ्याींच्या हरकतीमुळे अदयाप सुरु झालेले
नाही.

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------राज्यात दवू षत रक्तपुरिठयामुळे होणारी एच.आय.व्ही. ची लागण
(३८)

*

९९२२

डॉ.अपूिव दहरे :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५५३१ ला ददनाांि १६ माचव,

२०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात मींब
ु ई, पण
ु े, नामशक, धरीं गाबाि, अमरावती व नागपूर यादठकाणी

न्यजु कलयक अॅमसड ्े जस््ीं ग केंद्र उभारण्याकररता महाराषर राज्य एड्स ननयींरण

सींस्थेमाफषत तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव राषरीय आरोनय अमभयान याींच्याकडून
केंद्र शासनास मींजुरीस्तव पाठववण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून मींजुरी प्रात झाली आहे काय,

(३) नसल्यास, उकत प्रस्तावास मींजरु ी ममळण्याकररता शासनाने कोणती कायषवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच राज्यात िवु र्त रकत पुरवठयामुळे एच.आय.व्ही.ची कोणालाही लागण होन
नये म्हणून शासनाने कोणते ववशेर् धोरण आखले आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय, हे खरे आहे ,
(२) सिर प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून मींजूरी अप्रात आहे .
(३) प्रस्ताव मींजूरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
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(४) अन्न व धर्ध प्रशासन कायिा १९४० नुसार राज्यातील सवष रकतपेढयाींवर अन्न

व धर्ध प्रशासनामाफषत ननयींरण करण्यात येत.े या कायदयानस
ु ार राज्यातील सवष
रकतपेढयाींना

एच.आय.व्ही,

एच.सी.व्ही,

व्ही.डी.आर.एल

(मसक्रफलीस),

मलेररया,

एच.बी.व्ही. या पाच चाचण्या करणे बींधनकारक असून त्यानुसार चाचण्या करण्यात
येतात.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------िरां जा (ता.उरण, जज.रायगड) बांदरातील शौचालयाची झालेली दरु ि्था
(३९)

*

८८७५

श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उफव भाई जगताप :
काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) करीं जा (ता.उरण, जज.रायगड) बींिरातील शौचालयाची िरु वस्था झाली असून
समद्र
ु ातील ला्ाींच्या मा-यामळ
ु े सिर शौचालयाचा पाया ढासळू लागला असल्याचे माहे
एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायगड जजल्हा पररर्ि व चाणजे ग्रामपींचायतीने करीं जा जे्ी जवळ
शौचालयाची उभारणी केली असून सींबींधधत ववभागाच्या िल
ष ामुळे या शौचालयाची
ु क्ष
िरु वस्था झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) सिर बाबत मा. मख्
ु य कायषकारी अधधकारी, मेरी ्ाईम बोडष, मींब
ु ई याींना
ग्रामपींचायत चाणजे याींनी पर क्र. १४९, दि. १३.७.२०१५ अन्वये शौचालयाच्या
िरु
ु स्तीबाबत कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

36
मौजे आराठी (ता.श्रीिधवन, जज.रायगड) या ग्रामपांचायत
(४०)

*

हद्दीत िेलेले अनधधिृत बाांधिामे

६७११

श्री.जयांत पाटील :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मौजे आराठी (ता.श्रीवधषन, जज.रायगड) या ग्रामपींचायत हद्दीत अजवा पाकष ही

वाणणज्य इमारत अकृर्ीक परवानगी नसताना अनधधकृत बाींधकाम करण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, इमारतीला अकृवर्क परवानगी नसताना ग्रामपींचायतीने कोणत्या
ननयमाींच्या आधारे वाणणज्य इमारत बाींधकामास परवानगी िे ण्यात आली,

(३) तसेच आराठी पररसरात सातत्याने अनधधकृत बाींधकामात वाढ होत असून या
कामाींसाठी पयाषवरण ववभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार अनधधकृत बाींधकाम करण्याऱ्याींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) नाही.

ग्रामपींचायत आराठी हद्दीत आजवा पाकष या नावाने इमारत बाींधकाम

परवानगी अजष नसून ग्रामपींचायत आराठीने आजवा पाकष या नावाने इमारत बाींधकाम
परवानगी दिलेली नाही.

परीं तु ग्रामपींचायत आराठीकडे मामसक सभा दिनाींक २९.११.२०१४ ठराव

क्रमाींक ५४ (६) अन्वये ग् क्र ८१अ क्षेर ०-२७-० या जममनीमध्ये मा. जजल्हाधधकारी
रायगड-अमलबाग

याींची

पुवष

परवानगी

घेनन

इमारतीचे

ग्रामपींचायत आराठीने बाींधकाम परवाना दिलेला आहे .

बाींधकाम

करणेबाबत

(२) ग्रामपींचायत आराठीकडे श्रीमती शाहीन सज्जाि काळोखे व श्रीमती नासीमा
शहबाज काळोखे याींचा दिनाींक २९.११. २०१४ रोजी ग् नीं. ८१- अ क्षेर ०-२७-० या
जममनीमध्ये ६५x४५ या G+२ प्रमाणे इमारत बाींधण्याची परवानगी माधगतली असता
सिर परवानगी अजाषसोबत ७/१२ उतारा, लॅ न, नकाशा कागिपर जोडलेली आहे त.
त्रबनशेती करण्यासाठी सींबींधधत यींरणेकडे केलेल्या परव्यवहाराची प्रत जोडलेली आहे .
तसेच आरोनय ववभागाचा िाखला जोडण्यात आला आहे .
सिर अजाषवर सभेमध्ये चचाष करण्यात आली असता, सधचवाचे मते सिरची
G+२ इमारत बाींधण्यापूवी त्याींनी जागेची त्रबनशेती परवानगी व जजल्हाधधकारी रायगड
याींचक
े डील ्ाननलॅ ननींग इत्यािी परवानगी असल्यामशवाय काम सुरु करता येणार
नाही असे सुधचत केले आहे .
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प्रस्तुत

प्रकरणी

अजषिाराने

आवश्यक

त्या

सींबींधधत

यींरणेकडे

याबाबत

परव्यवहार केला असल्यामळ
ु े त्याींना ग्रामपींचायत आराठी मामसक सभा दिनाींक

२९.११.२०१४ ठराव क्र.५४(६) अन्वये ग् नीं ८१-अ क्षेर ०-२७-० या जममनीमध्ये G+२
बाींधकाम परवानगी िे ण्याबाबत एकमताने ठराव केलेला आहे .
(३) आराठी हद्दीत पयाषवरण ववभागाची परवानगी न घेता बाींधकाम सुरु केलेल्या
इमारत बाींधकामाींना आराठी ग्रामपींचायतीने बाींधकाम थाींबववण्याच्या नो्ीस बजावणेत
आलेल्या आहे त.

(४) ग् नीं ८१-अ क्षेर ०-२७-० या जमीनीमध्ये इमारतीचे बाींधकाम सरु
ु केलेले होते.
सिर

बाींधकाम

थाींबववण्यासाठी

सरपींच,

ग्रामपींचायत

आराठी

पींचायतीने

जा.क्र.१००५/२०१५ दिनाींक ०७.०३.२०१५ रोजी नो्ीस बजावण्यात आली आहे व सिर
इमारत बाींधकाम सदयजस्थतीत बींि असल्याचे ननिशषनास आले आहे .
(५) अशी बाब नाही.
----------------नाांदेड येथील िांु टूर ते दे गाि पाांदण र्त्यािरील िोल्हापूरी बांधाऱ्याच्या
(४१)

*

िामात िेलेला गैरव्यिहार

८९३९

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड येथील कींु ्ूर ते िे गाव पाींिण रस्त्यावर कोल्हापूरी बींधाऱ्याचे काम अपूणष
तसेच

ननकृष्

िजाषचे

करुन

गत्ु तेिाराने

बाींधकाम

ववभागाच्या

अधधकाऱ्याींच्या

सींगनमताने २० लाख रुपये हडप केल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास,
चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े : (१) हे खरे नाही.

सिरील बींधारा हा िे गाव ते कींु ्र नाल्यावर बाींधण्यात येत असुन सिरील

बींधाऱ्याचे फाींउन्डेशनचे काम मे, २०१३ मध्ये पूणष झाले होते व त्याचे िे यक
रु.१९.४४ लक्ष अिा करण्यात आले आहे .
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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(४२)

*

सािांतिाडी पांचायत ससमतीच्या निीन इमारतीचे अपूणव असलेले िाम
८९८५

श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सांजय

दत्त, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सावींतवाडी

पींचायत

सममतीच्या

नव्या

सन्माननीय ग्रामवििास

इमारतीसाठी

२

को्ी

१५

लाख

३५ हजाराींचा ननधी मींजूर झाला असतानाही नव्या इमारतीचे काम रखडले असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींचायत सममतीच्या नव्या इमारतीचे काम सुरु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) व (२) सावींतवाडी पींचायत सममतीच्या नवीन प्रशासकीय

इमारतीच्या एकूण रु.२१५.३५ लक्ष इतकया अींिाजपरकीय क्रकीं मतीच्या बाींधकामास
दिनाींक १५.०५.२०१३ च्या शासन ननणषयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात
आलेली आहे .
त्यानस
ु ार,

त्या

दठकाणी

इमारतीचे

बाींधकाम

हाती

घेण्याच्या

दृष्ीने

नगररचनाकार याींच्याकडे प्रस्ताव सािर केला असता, काही बाबीस हरकत घेण्यात
आल्याने, सुधारीत आराखडा जजल्हा पररर्िे कडून मींजूरीसाठी मुख्य वास्तुशास्रञ,
मुींबई याींच्याकडे दिनाींक ३.०१.२०१५ रोजी सािर करण्यात आला असून, त्याींनी मींजुरी
दिल्यानींतर पढ
ु ील कायषवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

ससांधुदग
ु व जजल््यातील दोडामागव ग्रामीण रुग्णालयात
तज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याबाबत

(४३)

*

१०५६१

श्री.सुननल

तटिरे ,

श्री.हे मांत

टिले,

श्री.नरें द्र

पाटील :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) मसींधि
ु ग
ु ष जजल््यातील िोडामागष ग्रामीण रुनणालयात गेल्या २ ते ३ वर्ाषपासन
ू

तञ डॉक्रच उपलब्ध नसल्याने अनत गींभीर आजार, अपघातग्रस्त रुनण, प्रसूतीसाठी
येणाऱ्या मदहला तसेच ग्रामीण भागातून येणाऱ्या शेकडो रुनणाींची गैरसोय होत
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, रुनणाींना धर्धोपचार करण्यासाठी शेजारच्या राज्यातील म्हापसा व
गोवा येथे जावे लागल्याने त्याींचे आधथषक व शारररीक नुकसान होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, िोडामागष ग्रामीण रुनणालय इमारत तसेच कमषचारी डॉक्र राहत
असलेल्या सींपूणष इमारतीमध्ये पावसाळयात गळती होत असल्याने इमारतीमध्ये
राहणे अवघड बनले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत राषरवािी पक्षाच्या तालक
ु ा अध्यक्ष, स्थाननक सामाजजक
कायषकते याींनी जजल््याचे पालकमींरी तसेच मा.सावषजननक आरोनय मींरी याींच्याकडे
माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी ननवेिन दिले आहे , आहे हे खरे आहे
काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण रुनणालय िोडामागष जज.मसींधुिग
ु ष येथे वैदयकीय अधधकारी ग् अ

सींवगाषची ३ पिे मींजूर असून सिर दठकाणी दि.०१.०४.२०१२ पासून कायषरत असलेल्या
स्रीरोगतञ वैदयकीय अधधकाऱ्याींची शासन आिे श दि.३१.०५.२०१५ अन्वये बिली
करण्यात आली आहे व इतर

२ पिे ररकत आहे त. सदयजस्थतीत सिर दठकाणी

प्रनतननयुकतीने

अधधकारी

२

वैदयकीय

कायषरत

आहे त.

अपघातग्रस्त

क्रकीं वा

अनतववशेर्ञ प्रकारातील सुववधा उपलब्ध नसल्याने रुनणाींना उपचाराकरीता शेजारच्या
राज्यात सींिभीय करण्यात येते.
(३) हे अींशत: खरे आहे .
ग्रामीण रुनणालय िोडामागष येथील मख्
ु य इमारतीवर लोखींडी परे बसववण्यात

आल्याने इमारतीमध्से पावसाळयात गळती होत नाही . तसेच , ग्रामीण रुनणालय
िोडामागष

येथे

वैदयकीय

अधधकारी

व

कमषचारी

याींच्या

वापरात

असलेल्या

१३ इमारतीपैकी ७ इमारती सुजस्थतीत असून ४ इमारतीींच्या िरु
ु स्तीचे काम सुरु आहे .
(४) नाही.

(५) महाराषर वैदयकीय व आरोनय सेवा ग्-अ (वेतनश्रेणी रु. १५६००-३९१००+ग्रेड पे
रु. ५४००/-) सींवगाषतील ररकत पिे भरण्यासाठी २८७ पिाींची जादहरात प्रमसध्ि
करण्यात आली आहे . तसेच कींरा्ी तत्वावर वैदयकीय अधधकाऱ्याींची ननयुकती
करण्याचा ननणषय शासनाने घेतला आहे .
(६) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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माळीण ि आसाणे (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) या गाि हद्दीतील
*

(४४)

या बांधाऱ्याचे िाम अपण
ू व असल्याबाबत

१०६१५

श्रीमती ददप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररससांग राठोड,

श्री.रामहरी रुपनिर :
करतील काय :(१)

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

माळीण व आसाणे (ता.आींबेगाव, जज.पुणे) या गाव हद्दीतील बुद्रा निी पारालगत

पाईरडोह या बींधाऱ्याचे काम अनेक वर्ाषपासून अपुणष असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बींधाऱ्यासाठी ननधी उपलब्ध असूनही ठे केिार काम अधषव्
सोडून ननघन
ू गेला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बींधाऱ्याचे काम अपूणष असल्याने या पररसरातील आदिवासी
शेतकऱ्याींना शेती व इतर बाबीींसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यापासून वींधचत रहावे
लागले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सिर बींधाऱ्याींचे लवकरात लवकर पूणष करुन नागररकाींना पाणी
उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय.

सिरचे काम माहे जून, २०१३ पासून बींि आहे .

(२) हे खरे नाही.

सिर कामाची मळ
प्रशासकीय मान्यतेची क्रकीं मत रुपये ५२५.२९ लक्ष ही
ू

होती. माचष २०१५ अखेर सिर कामावर रुपये ५७४.४१ लक्ष इतका खचष झाला आहे .
सिर

कामाचे

सुधाररत

अींिाजपरक

रुपये

१०५५.२४

लक्ष

इतके

आहे .

सिर

अींिाजपरकास सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रात न झाल्याने मूळ प्रशासकीय
मान्यतेपेक्षा जास्त खचष करता येत नाही.
(३) व (४) हे खरे आहे .
तथावप, तलावाचे कामाींची ताींत्ररक बाबीींची पुतत
ष ा तसेच प्रकल्प बाधीत

शेतक-याींनी भुसींपािनास ववरोध केल्याने काम सुकर करण्यास ववलींब झाला आहे .

सुधाररत प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर लवकरात लवकर काम पूणष करण्यात
येईल.

(५) प्रकल्पस्थळी पोहोचणेसाठी रस्ता उपलब्ध नसणे, भस
ु ींपािनास शेतक-याींचा ववरोध
तसेच सववस्तर सींकल्पने मींजूर करुन घेणे इत्यािी.
-----------------
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आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील डडांबे धरणाच्या
(४५)

*

डाव्या िालव्यातन
ू होणारी पाणी चोरी

१०६४८

श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आींबेगाव (जज. पण
ु े) तालक
ु यातील डडींबे धरणाच्या डाव्या कालव्यातन
ू धगरवली

गाव व पररसरातील अनेक गावातून पाणी चोरी प्रकल्प ववभागातील अधधकारी व
कमषचाऱ्याींच्या सहकायाषने सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी कुकडी ववभागाचे उपअमभयींता, शाखा अमभयींता व
कॅनॉल मुकािम हे जाणीपुवक
ष
िल
ष
करीत असल्याची तक्रार सींबींधधत ववभागाचे
ु क्ष
नारायणगाव येथील कायषकारी अमभयींता याींचेकडे ग्रामस्थाींनी लेखी ननवेिनादवारे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.
(२)

या

सींिभाषत

मौजे

धगरवली

ता.

आींबेगाव

जज.पण
ु े

येथील

एक

ग्रामस्थ

श्री.ित्तारय बींडू सैि याींनी दि.०७.०४.२०१५ रोजी लेखी तक्रार दिली आहे .

(३) उपरोकत तक्रार अजाषनुसार सींबींधधत ववभागीय कायाषलयाने प्रत्यक्ष पहाणी केली
असता कोणतीही पाणी चोरी होत असल्याचे ननिशषनास आले नाही. या बाबत तक्रार
िारास परान्वये कळववण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------बीड जजल््यात शालेय आरोग्य तपासणी मोदहम राबविली जात नसल्याबाबत
(४६)

*

पाटील,
श्री.विक्रम

७४९१

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र

श्री.किरण
िाळे ,

पािसिर,
श्री.धनांजय

श्री.ददपिराि
मुांड,े

श्री.ख्िाजा

साळांु खे-पाटील,
बेग,

श्री.सनतश

श्री.अब्दल्
ु लाखान

चव्हाण,
दरु ावणी :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) शालेय आरोनय तपासणी मोदहमेअींतगषत बीड जजल््यात मागील शैक्षणणक वर्ाष त
वैदयकीय पथक आणण मशक्षण ववभाग याींच्यात ननयोजन नसल्यामुळे ही योजना
राबववली गेली नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, शालेय आरोनय तपासणी योजनेअींतगषत उपलब्ध वाहन आणण सींबींधधत
वैदयकीय पथक याींनी केलेल्या कामाचा आढावा वररषठ अधधकाऱ्याींनी घेतलेला नाही,
हे ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, सन २०१४-१५ या शैक्षणणक वर्ाषत वैदयकीय पथकाने क्रकती शाळे मध्ये
तपासणी केली आणण या तपासणीत आढळून आलेले ननषकर्ष कोणते,

(४) सन २०१५-१६ या शैक्षणणक वर्ाषकरीता वैदयकीय पथक आणण मशक्षण ववभाग
याींच्या सींयक
ु त ननयोजनातन
ू वर्षभराच्या कायषक्रमाची आखणी व ननयोजन करण्यात
आले आहे काय,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.
बीड जजल््यामध्ये सन २०१४-१५ मध्ये राषरीय बाल स्वास्थ कायषक्रम

यशस्वीपणे राबववण्यात आला असन
ू सिर कायषक्रमाींतगषत जजल््यातील सवष २,९५१
शाळाींमधील ववदयार्थयांची आरोनय तपासणी करण्यात आली आहे . सिर कायषक्रमाचा
राज्यस्तरावरुन व जजल्हा स्तरावरुन वेळोवेळी आढावा घेण्यात आला आहे .
(३) सिर कायषक्रमाींतगषत सन २०१४-१५ या शैक्षणणक वर्ाषत बीड जजल््यातील एकूण
२,९५१

शाळाींमधील

४,१६,३०७

ववदयार्थयांपैकी

३,७८,१६०

ववदयार्थयांची

आरोनय

तपासणी करण्यात आली असन
ू १,१३,४८४ ववदयार्थयांवर धर्धोपचार करण्यात आले

आहे त. एकूण ५११ ववदयार्थयांना शस्रक्रक्रयेकरीता सींिमभषत करण्यात आले होते.

यामधील १८ ववदयार्थयांवर हिय शस्रक्रक्रया, १९५ ववदयार्थयांवर िात, कान, नाक,
घसा,
७४

हाननषया,

नतरळे पणा

ववदयार्थयांवर

व

हाडाींच्या

शस्रक्रक्रया

करण्यात

आल्या.

उवषरीत

शस्रक्रक्रया

करण्यास

पालकाींची

सींमती

नसल्याने

आणण

८२ ववदयार्थयांवर धर्धोपचार चालू असल्यामळ
ु े शस्रक्रक्रया करण्यात आल्या नाहीत.

८५ ववदयार्थयांना शस्रक्रक्रयेची गरज नसल्याचे तपासणीअींती आढळून आले. उवषरीत
५७ ववदयार्थयांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) होय.

सन २०१५-१६ वर्ाषत जन
ू २०१५ पासन
ू शाळाींच्या तपासणीचे ननयोजन

करण्यात आले असन
ू ननयोजनाप्रमाणे शाळा तपासणीचे काम सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

-----------------
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शहापूर तालुक्यातील (जज.ठाणे) भातसा धरणाच्या सुरिारििाांचे
(४७)

*

प्रलांबबत िेतन अदा िरण्याबाबत

९५०८

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांददप बाजोररया,

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुननल तटिरे , श्री.हे मांत टिले, श्री.ददपिराि
साळांु खे-पाटील,

अॅड.ननरां जन

डािखरे ,

श्री.अननल

भोसले,

श्री.ख्िाजा

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शहापूर

तालुकयातील

(जज.ठाणे)

भातसा

धरणावर

बेग :

सुरक्षक्षततेच्या

दृष्ीने

३३ सुरक्षारक्षक तैनात केले असून सुरक्षा रक्षकाींना माहे ऑगस््, २०१४ पासून वेतनच

अिा करण्यात आले नसल्याचे दिनाींक १० मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननिशषनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तातडीने वेतन ममळावे म्हणून सिर सरु क्षा रक्षक कमषचाऱ्याींनी

माहे ऑगस््, २०१४ पासून ते आजतागायत कायषकारी अमभयींता, भातसा धरण

ववभाग, क्र. १ व अपर मुख्य सधचव, जलसींपिा ववभाग, महाराषर शासन, मींरालय
याींचक
े डे वारीं वार मागणी करुनही अदयाप त्याींनी वेतन अिा करण्यात आले नाही, हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे .
भातसा धरणावरील सुरक्षा करणेकामी सुरक्षा रक्षक मींडळ बह
ृ न्मुींबई व ठाणे

जजल्हा याींचक
े डील एकूण ३० सुरक्षा रक्षक व ३ पयषवेक्षक कायषरत असून त्याींचे
माहे ०९/२०१४ ते ०५/२०१५ पयषतचे वेतन व भत्ते ननधी अभावी प्रलींत्रबत होते.

त्यापैकी माहे ९/२०१४ ते ४/२०१५ पयषतचे वेतन माहे मे, २०१५ व जून, २०१५ मध्ये
िे ण्यात आले आहे . तसेच मे, २०१५ व जन
ू , २०१५ चे वेतन जल
ु ै, २०१५ मध्ये
करण्याींत आले आहे .

(२) सुरक्षा रक्षकाींची माहे ०६/२०१५ पयषतची सवष वेतन व भत्याींची िे यके अिा
करण्यात आलेली असून सदयजस्थतीत कोणतेही िे यक प्रलींत्रबत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
-----------------
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घोलिड (जज.पालघर) प्राथसमि आरोग्य िेंद्रात डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(४८)

*

१०७९३

श्री.आनांद ठािूर :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण

िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) घोलवड (जज.पालघर) प्राथममक आरोनय केंद्रात डॉक्राींची पिे ररकत असल्यामुळे
आदिवासी रुनणाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार आरोनय केंद्रात तात्काळ डॉक्राींची पिे भरण्याबाबत
कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
प्राथममक आरोनय केंद्र घोलवड जज. पालघर येथे वैदयकीय अधधकारी ग्-अ
सींवगाषचे १ पि मींजूर असून येथे बींधपारीत वैदयकीय अधधकारी कायषरत आहे त.

तसेच, वैदयकीय अधधकारी ग्-ब सींवगाषचे १ पि मींजूर असून सिर पिावरील
वैदयकीय अधधकारी पिव्यत
ु र अ्यासक्रमासाठी प्रनतननयक
ु तीवर असल्याने सिर
पिाचा कायषभार जवळच्या जजल्हा पररर्ि िवाखान्यातील वैदयकीय अधधकाऱ्याकडे

िे ण्यात आलेला आहे . उपलब्ध वैदयकीय अधधकाऱ्याींमाफषत रुनणाींना आवश्यक त्या
रुनण सेवा पुरववण्यात येत आहे त. वैदयकीय अधधकारी ग्-अ सींवगाषतील ररकत पिे

भरण्यासाठी जादहरात प्रमसध्ि करण्यात आली आहे . तसेच , कींरा्ी तत्वावर वैदयकीय
अधधकाऱ्याींची पिे भरण्याचा ननणषय शासनाने घेतला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------------

(४९)

*

जलसांधारण िामाांची व्यिहायवता तपासण्याबाबत
८४१७

श्री.माणणिराि ठािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) दिनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतरच्या आणण पुवीच्या जलसींधारण कामाींची व्यवहायषता

तपासण्याचे ननजश्चत करण्यात आले असून यासाठी जलसींधारण ववभागाच्या मुख्य
अमभयींत्याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सममती नेमण्यात आली असल्याचे माहे मे, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ही सममती शून्य ते अडीचशे हे क्रपयंत मसींचन क्षमता असलेली

आणण प्रशासकीय मींजरु ी ममळूनही सकर
ु न झालेली कामे क्रकती उपयक
ु त आहे त ते
तपासन
ू अहवाल शासनाला िे णार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर सममतीने सािर केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील क्रकती
जलसींधारणाची कामे सुरु व रद्द केली आहे त,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय, हे खरे आहे .

महाराषर जलसींधारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाची दिनाींक १४ जानेवारी,

२०१५ रोजी सींपन्न झालेल्या ४८ व्या बैठकीत मींजरू करण्यात आलेल्या ठरावानस
ु ार
महाराषर जलसींधारण महामींडळामाफषत दिनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच दिनाींक

१ एवप्रल, २०१४ पूवी (वविभष वगळून) प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या परीं तु प्रत्यक्षात
क्षेरीय कामे सुरु झाली नाहीत अशा योजनाींची (० ते २५० हे क्र) ताींत्ररक व्यवहायषता
तपासण्यासाठी पुणे व नागपूर येथे कायषरत िोन मुख्य अमभयींते तसेच जलसींपिा

ववभागाचा एक अमभयींता याींची सममती शासन ननणषय , जलसींधारण ववभाग, दिनाींक
८ मे, २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आली आहे .
(२) होय.
(३) अहवाल प्रात आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------राज्यातील पूिव विदभावतील गोसीखुदव प्रिल्पास
सुधारीत प्रशासिीय मान्यता समळणेबाबत

(५०)

*

९७५८

श्रीमती शोभाताई फडणिीस :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील पूवष वविभाषतील गोसीखुिष प्रकल्पाची क्रकीं मत १६ हजार १६६ को्ी

रुपयावर पोहचली असून सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव ताींत्ररक सल्लागार

सममतीकडे पाठववण्यात येवूनही अदयापी मान्यता ममळाली नसल्याचे दिनाींक ३१ मे,
२०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेला मींजूरी न िे ण्याची
कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेला मींजूरी िे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः  खरे आहे .
गोसीखि
ु ष प्रकल्पाच्या तत
ु ारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावावर
ृ ीय सध

राज्यस्तरीय ताींत्ररक सल्लागार सममतीने वेळोवेळी घेतलेल्या त्
ष ा अहवाल
ु ीपत
ु त

क्षेरीय स्तरावरुन दिनाींक १४ मे, २०१५ रोजी प्रात झालेला आहे . सिर प्रस्तावावर
राज्यस्तरीय ताींत्ररक सल्लागार सममतीस्तरावर छाननीचे काम प्रगतीपथावर आहे .
सममतीच्या जुलै मदहन्यातील प्रस्ताववत बैठकीत गोसीखुिष प्रकल्पाचा सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव ननणषयाथष ठे वण्यात येणार आहे .

(२) राज्य ताींत्ररक सल्लागार सममती, नामशक याींच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकीत
प्रकल्पाच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावावर चचाष करण्यात आली. त्यावेळी
उपजस्थत केलेल्या मुदयाींबाबतची पुतत
ष ा प्रलींबीत होती.

(३) जुलै मदहन्यातील राज्य ताींत्ररक सल्लागार सममतीचे बैठकीत गोसीखुिष सुधारीत
प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव ववचाराथष ठे वला जाईल. यानींतर शासन स्तरावर
स.ु प्र.मा.बाबत पढ
ु ील कायषवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

----------------माटुांगा (मुांबई) येथील डेजव्हड ससून औद्योधगि
(५१)

*

सध
ु ारगह
ु ाचा झालेला मत्ृ यू
ृ ातील मल

१०१६८

श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुननल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण,

श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश बबनसाळे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफव भाई
जगताप, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय मदहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील डेजव्हड ससून धदयोधगक शाळा या सुधारगह
ृ ातील
कु. आमीर जमील खान या मल
ु ाचा नायर हॉस्पी्ल, मुींबई येथे दिनाींक २८ मे, २०१५
रोजी वा त्या सुमारास मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ननिशषनास आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, कु.आमीर या मुलास दिनाींक १७ मे, २०१५ रोजीच्या रारी सुधारगह
ृ ात
िोन मुलाींनी मारहाण केली होती व त्यामुळे त्याला नायर हॉस्पी्लमध्ये उपचारासाठी
िाखल केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनस
ु ार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) होय,

(२) प्रवेमशत नामे आमीर खान याला दि. २०.०४.२०१५ रोजी बाल न्याय मींडळामाफषत
िाखल करण्यात आले होते. सिर प्रवेमशत दि. १८.०५.२०१५ पहा्े ३.३० वा सींस्थेतून
पळून जात असताना इतर प्रवेमशताींनी त्याला मारहाण केल्याचे तपासात आढळून
आलेले आहे . सिर प्रवेमशत सींस्थेत दि.

२०.०५.२०१५ पयषत होता व त्याने प्रकृती

सींिभाषत कोणतीही तक्रार केलेली नाही. दि. २०.०५.२०१५ रोजी बाल न्याय मींडळ

याींचक
े डून जामीन मींजरू झाल्यामळ
ु े त्याला त्याच्या पालकाींच्या ताब्यात िे ण्यात
आले. तदनींतर त्याच्या पालकाींनी त्याला नायर रुनणालयात िाखल केले होते.
उपचारिरम्यान दि. २८.०५.२०१५ रोजी मत्ृ यू झालेला आहे .
(३) होय,

याबाबत

तेव्हा

कतषव्यावर

हजर

असलेले

श्री.बी.बी.रावळ

(गह
ृ पाल)

श्री आपसाहे ब वरफड (रक्षक) याींना सेवेतन
ू ननलींत्रबत केलेले आहे . तसेच, श्री. तर्
ु ार
मभलावेकर (अधधक्षक) याींना कारणे िाखवा नोद्स बजावण्यात आलेली आहे . सिर

प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने सुमो्ी पीआयएल िाखल करुन घेतली आहे .
सदयजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
---------------------------

(५२)

*

भोसले :

जळगाि नेऊर (ता.येिला) ि विांचरू (ता.ननफाड, जज.नासशि)
येथे निीन प्राथसमि आरोग्य िेंद्र ्थापन िरण्याबाबत
९३७४

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत टिले , श्री.अननल

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाव नेनर (ता.येवला, जज.नामशक) व ववींचरू (ता.ननफाड, जज.नामशक) येथे
नवीन प्राथममक आरोनय केंद्र स्थापन करण्यासाठी आरोनय सेवा सींचालनालयाने
दिनाींक २७ जुलै, २००९ रोजी वा त्यासुमारास शासनास सािर केलेला प्रस्ताव
माहे मे, २०१५ पयषत प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) उकत दठकाणी तसेच आरोनय सेवा सींचालनायाने शासनाकडे पाठववलेल्या

प्रस्तावानस
ु ार नामशक जजल््यात १६ दठकाणी नवीन आरोनय उपकेंद्र स्थापन
करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास शासनाकडे
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे .
ननकर् पण
ू ष करत नसल्यामळ
ु े मौजे जळगाव नेनर ता.येवला व मौजे ववींचरू

ता.ननफाड येथे प्राथममक आरोनय केंद्राची स्थापना करण्यास मान्यता िे ण्यात आलेली
नाही.
(२) होय, हे खरे आहे ,
(३) शासनस्तरावर कायषवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

(५३)

*

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

नासशि जजल््यातील ्िाईन फ्ल्यू प्रादभ
ु ावि रोखण्याबाबत
९९२३

डॉ.अपूिव दहरे :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक जजल््यात स्वाईन लल्यू रोखण्यासाठी ववववध उपाय करुनही स्वाईन
ललूचा प्रािभ
ु ाषव अदयापही कायम असून नामशक जजल््यात जानेवारी ते मे, २०१५ या
कालावधीत सुमारे ३३ नागररकाींचा स्वाईन लल्यम
ू ुळे मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोनाींबे (ता.मसन्नर, जज.नामशक) येथील ४५ वर्ीय राजाराम डावरे

याींचा दिनाींक ११ मे, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास स्वाईन लल्यूने मत्ृ यू झाला, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आगामी मसींहस्थाचे पाश्वषभुमीवर नामशक जजल््यातील स्वाईन लल्ूयचा
प्रािभ
ु ाषव रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. तथावप ४१ लोकाींचा मत्ृ यू झाला आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) नामशक जजल््यातील स्वाईन लल्यूचा प्रािभ
ु ाषव रोखण्यासाठी आगामी मसींहस्थाच्या
पाश्वषभूमीवर पुढील उपायायोजना करण्यात आल्या आहे त.








िै नींदिन सवेक्षण.

जस्क्रननींग सें्र व ववलगीकरण कक्षाची स्थापना.
सहवामसताींचा शोध व आवश्यक उपचार.
परु े सा धर्ध साठा.

शासकीय व खाजगी डॉक्राींच्या कायषशाळा.

मसींहस्थासाठी अनतररकत वैदयकीय पथकाींची स्थापना.

मसींहस्थासाठी जजल्हा रुनणालय स्तरावर २०० खा्ाींचे रुनणालय कायाषजन्वत.

आरोनय मशक्षण व जनजागत
ृ ी.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------

माणगाांि (जज.रायगड) तालुक्यात जेरबांद हत्तीांच्या
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(५४)

पोषणासाठी आधथवि तरतूद िरण्याबाबत

*

८८७८

श्री.हररससांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई जगताप :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माणगाींव (जज.रायगड) तालुकयात शेतकऱ्याींचे करोडो रुपयाींचे नुकसान करणाऱ्या
तीन हत्तीींना वन ववभागाने जेरबींि केले, परीं तु वन ववभाग या हत्तीच्या खादय,
धर्धे

व सोयीसवु वधासाठी उसनवारी करुन हत्तीचे पोर्ण करीत असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननरिशषनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, योनय ते खादय व धर्धाकररता आधथषक तरति
ू करण्याच्या घोर्णा
करुन ती पूणष करण्यात येत नसल्याने या तीन हत्ती पैकी गणेश नामक हत्तीचा
नुकताच मत्ृ यू झाला असून िोन हत्तीींचे जीवन धोकयात आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही.
मसींधुिग
ु ष

जजल््यातील

कुडाळ

तालक
ु यातील

माणगाव

खोऱ्यातील

वन्य

हत्तीींना माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये क्रॉलमध्ये बींदिस्त करण्यात आले आहे . धर्धे व
सोयीसुववधाींसाठी
योजनेअींतगषत

रु.

पुरववण्याकरीता
३८.२०

लक्ष,

सन

२०१४-१५

मध्ये

केंद्र

जजल्हा

योजना

अींतगषत

रु.

पुरस्कृत

१८.३५

हत्ती

लक्ष

व

सन २०१५-१६ मध्से कॅम्पा योजनेंतगषत रु. १०.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करुन िे ण्यात
आला आहे .

(२) व (३) कनाष्क राज्यातील डॉ.के.एस.उमाशींकर हत्ती तञ याींच्या मागषिशषनाखाली
क्रॉलमध्ये बींदिस्त करण्यात आलेल्या वन्य हत्तीींना योनय ते खादय व धर्धे वेळेवर
िे ण्यात येत होते.
सिर
(Congestive

तीन

वन्य

Cardiac

हत्तीपैकी
Failure)

गणेश
मळ
ु े

व

हत्तीचा
समथष

मत्ृ यू

हत्तीचा

हा

हियववकारा

मत्ृ यू

Stress

Septicemia and Respiraratory Failure मुळे झाल्याचा पशुवैदयकीय अधधकारी
याींच्या शवववच्छे िन अहवालात नमूि करण्यात आले आहे .
तसेच भीम या वन्यहत्तीची प्रकृती उत्तम आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

मुांबई-िोिण-गोिा महामागाविर नागोठाणे पररसरात सुसज्य रुग्णालय ि
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(५५)

*

रामा िेअर युननट सुरु िरण्याबाबत
९६४४

श्री.जयांत पाटील, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अमरससांह पांडडत :

सन्माननीय सािवजननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) मुींबई-कोकण-गोवा महामागाषवर सातत्याने अपघात होत असून अपघातग्रस्ताींना

मुींबई येथे उपचारासाठी जावे लागत असल्याने वा्े तच अपघातग्रस्त मत्ृ यू पावतात,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागोठाणे (ता.रोहा, जज.रायगड) अथवा आसपासच्या पररसरात
सस
ु ज्य सवष सवु वधायक
ु त रुनणालय बाींधण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली, हे
खरे आहे काय,

(३) तसेच राषरीय महामागाषवरील अपघात लक्षात घेता नवीन रामा केअर युनन्
बह
ृ त आराखडयानुसार आरोनय केंद्र, प्राथममक आरोनय केंद्र, उपकेंद्र सुरु करण्याबाबत
शासनानाने ननणषय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उकत प्रकरणी शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत : (१) मुींबई कोकण गोवा महामागाषवर सातत्याने अपघात होत

असतात हे खरे आहे . परीं तु या अपघातग्रस्ताींना उपचारासाठी ग्रामीण रुनणालय,
पनवेल, पोलािपरु , रामा केअर यनु न् महाड, उपजजल्हा रुनणालय माणगाव येथे

तसेच महामागाषनजजक असलेल्या उपजजल्हा रुनणालय पेण, रोहा व ग्रामीण रुनणालय,
चौक

येथे

िाखल

करण्यात

येत.े

काही

गींभीर

रुनणाींना

जजल्हा

रुनणालय

अमलबाग-रायगड व मुींबई येथे पुढील उपचारासाठी सींिमभषत करण्यात येत.े यामशवाय
एन.एच.१७

या

राषरीय

महामागाषवर

रायगड

जजल््यात

महाराषर

आपत्कालीन

वैदयकीय सेवेच्या एकुण ६ अनतसस
ु ज्ज रुनणवादहका ठे वण्यात आल्या आहे त.
त्यामळ
ु े आपिग्रस्ताींना रुनणालयात पोहोचताना रुनणवादहकेमध्येच रुनणसेवा िे ता येत.े
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) दिनाींक १७.१.२०१३ च्या बह
ृ त आराखड्यानुसार वडखळ नाका येथे

३० खा्ाींचे ग्रामीण रुनणालय व २० खा्ाींचे रामा केअर युनन् स्थापन करण्यास

मान्यता दिलेली आहे . पनवेल येथे मींजरु असलेल्या २० खा्ाींचे रामा केअर यनु न् व
१०० खा्ाींचे उपजजल्हा रुनणालयाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

दहमायतनगर तालुक्यात (जज.नाांदेड) येथील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी

51

(५६)

*

योजने अांतगवत विदहरी िाटपात झालेला गैरव्यिहार
८९४०

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

श्री.अशोि उफव भाई जगताप, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय रोजगार हमी योजना

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहमायतनगर तालक
ु यात (जज.नाींिेड) महाराषर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील

मसींचनासाठी असलेल्या ववदहरी या अल्पभूधारकाींऐवजी धनाढ्य व श्रीमींत शेतकऱ्याींना
िे ण्यात येत असल्याने येथील ग्रामपींचायतीची व अधधकाऱ्याींची सखोल चौकशी

करण्यात यावी, अशी मागणी अल्पभूधारक शेतकऱ्याींनी केल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये
वा त्यािरम्यान ननिशषनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले व तदनुसार िोर्ीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अशी तक्रार प्रात झाल्याचे ननिशषनास आले नाही.
(२) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
----------------राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीांना
इांटरनेट सवु िधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५७)

*

जगताप :

८९८८

श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव भाई

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुकयातील सवष ग्रामपींचायतीींना सींगणक िे ण्यात आले

असून अदयापपयंत ७२ ग्रामपींचायतीमध्ये इीं्रने् सुववधा उपलब्ध करण्यात आलेली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यामुळे ग्रामपींचायतीचे कामकाज ऑनलाईन करण्यास फार मोठा
अडथळा ननमाषण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, इीं्रने् सुववधा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामपींचायतीींना इीं्रने् सुववधा
उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायषवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे : (१) अींशत: खरे आहे .
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राजापूर

तालुकयात

एकूण

१०१

ग्रामपींचायती

आहे त.

त्यापैकी

२८ ग्रामपींचायतीमध्ये इीं्रने् सवु वधा उपलब्ध नाही.
(२) अींशत: खरे आहे .
(३)

ज्या

ग्रामपींचातीमध्ये

इीं्रने्

सेवा

उपलब्ध

असून

रें ज

नाही

व

ज्या

ग्रामपींचायतीमध्ये इीं्रने् सेवा उपलब्ध नाही. अशा ग्रामपींचायतीची डे्ा एन्री
सींगणकीकृत िाखले जवळच्या इीं्रने् सुववधा उपलब्ध असलेल्या ग्रामपींचायतीतून /
गावातन
ू काढण्यात येतात. तसेच िाखले िे ण्यासाठी ऑफलाईन पध्ितीची प्रणाली
ववभागाने ववकमसत करुन घेतली आहे . तसेच राज्यातील सवष ग्रामपींचायतीची या

ऑ्ीकल फायबर ने्वकषदवारे जोडून प्रत्येक ग्रामपींचातीला उच्च िजाषची ब्रॉडबॅण्ड
इीं्रने्

कनेक्ीव्ही्ी

अींमलबजावणीला

राज्य

िे ण्याचा

स्तरावर

केंद्र

शासनाचा

सामींजस्य

महत्वाकाींक्षी

करारनामा

स्वाक्षरी

प्रकल्पाच्या

करुन

पुढील

कायषवाहीस सरु
ु वात झालेली आहे . यामळ
ु े सिर ग्रामपींचातीींना उच्च िजाष व क्षमतेची
इीं्रने् कनेक्ीव्ही्ी नन:शुल्क उपलब्ध होणार आहे .

तसेच राजापूर तालुकयातील इीं्रने् सेवा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामपींचयातीना

िरु ध्वनी व इीं्रने् कनेकशन बसवून िे णेबाबत जनरल मॅनेजर, भारत सींचार ननगम
मलमम्े ड, रत्नाधगरी याींचश
े ी वेळोवेळी परव्यवहार सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

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

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमससांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद
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