अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २०३ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यात गाांव जिल्हा िल सरु क्षितता तसेच पांचवावषिि चकिय आराखडा तयार न िरताच
राष्ट्रीय पेयिल िायििमाची अांमलबिावणी िेल्याबाबत

(१)

११११ (१५-०१-२०१५).

श्री.अननल बाबर (खानापूर) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात गाींव जिल्हा िल सुरक्षितता आराखडा तसेच पींचवार्षिक चक्रिय आराखडा तयार न
करताच केंद्र शासनाच्या राषरीय पेयिल कायििमाची अींमलबिावणी करण्यात आली असल्याचे
माहे नोव्हें बर २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले, आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वरील योिनेच्या कामाच्या आराखड्याच्या मींिरु ीला

र्वलींब झाल्यामळ
ु े

केंद्राकडून गेल्या वषम ळमळणायाया रकमकमेपीकत तबबल ६४ को्ी रुपये ळमळाले नाही, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, वरील योिनेच्या कामाच्या आराखड्यास होत असलेल्या र्वलींबाची कारणे काय
आहे त व तो तातडीने पण
ू ि करुन केंद्राकडे पाठर्वण्यात आला आहे काय,
(४) नसल्यास, याबाबतची सद्य:जथिती काय आहे ?

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१६) : (१) राषरीय मीणामीण पेयिल कायििम अींतगित
राज्यातील सवि गावाींचे गावथतरीय पेयिल सुरिा आराखडे व त्याआरारे जिल्हा पेयिल सुरिा
आराखडे तयार करणेआवश्यक आहे
मोशम

तालुकमयातील

मौिे

डोमक

त्यानस
ु ार रायायोकगक तत्त्वावर अमरावती जिल््यामध्ये

व

वरुड

तालुकमयातील

मौिे

िलसुरक्षितता आराखडे तयार करुन मींिूर करण्यात आले आहे त

नतवसागड

या

गावाींचे

याच रतमवर वरुड तालुकमयातील ्वितरत ९६ गावाींचे िलसुरक्षितता आराखडे तयार

करण्यात आले आहे त

र्व स २०३ (2)
तिार्प, सद्यःजथितीत राषरीय मीणामीण पेयिल कायििमाींतगित पींचवार्षिक चक्रिय
आराखडा तयार करण्याची पध्दत नसून वार्षिक आराखडा तयार करुन त्यानस
ु ार अींमलबिावणी
करण्यात येते

(२) हे खरे नाही
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
अरुणावती प्रिल्पाच्या िामात झालेला गैरप्रिार
(२)

२४५९५ (१७-०८-२०१५). श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड),

श्री.सांजिवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

यवतमाळ

जिल््यातील

दारव्हा

व

ददमीणस

शहराकरीता

भारत

ननमािण

योिनेतून

पाणीपुरवठ्या करीता अरुणावती रायकल्पावर सहा ते सात को्ी खचन
ुि योिना तयार करण्यात
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्वितरत कामाकरीता माहे फेब्रव
ु ारी मध्ये पन्
ु हा एक को्ी दे ऊन अरुणावती

रायकल्पावर एकमसरायेस क्रफडर बसर्वणे, ळलकेिेस दरु
ु थतीची कामे माहे माचि क्रकींवा एर्रायलपयंत पुणि
होणे अपेक्षित असताींना सुचने नींतरही अकरका-याींनी कोणतीही कामे केली नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, रायशासकतय अकरकारी व नगर पाळलकेच्या गलिान कारभारामळ
ु े दारव्हा व
ददमीणस शहरातील नागतरकाींना पाणी्ीं चाईचा सामना करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, रायशासनाकडून कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे
दारव्हा शहराक्रकरता सन २००९ मध्ये ्ीं चाई अींतगित दद
ननणियान्वये रु

१४.११.२००९ च्या शासन

६८१ लि क्रकींमतीच्या योिनेचा ्ीं चाई अींतगित रायशासकतय मान्यात दे ण्यात

आली होती

ददमीणस शहराकतरता महाराषर सि
ु ल ननमिल अळभयानाींतगित दद १६.०९.२००९ च्या शासन

ननणियान्वये रु ३०३.२२ लि क्रकींमतीच्या योिनेला रायशासकतय मान्यता दे ण्यात आली होती
(२) हे अींशत: खरे आहे

दारव्हा शहराकतरता ्ीं चाई अींतगित जिल्हाकरकारी, यवतमाळ याींचे दद १५.०१.२०१५ चे

आदे शानुसार रु १२७.२८ लि क्रकींमतीच्या येािनेला मान्यता ददली होती मींिूर योिनेतील
ळलकेि

दरु
ु थती

तसेच

योिना

सुरारणा

रायाकरकरणामाफित पूणि करण्यात आली

व

बळक्ीकरणाची

कामे

महाराषर

िीवन

परीं तु एकमरायेस क्रफडरचे काम महाराषर राज्य र्वद्युत

र्वतरण कींपनीकडून पण
ू ि ठे व तत्वावर करण्याचा ननणिय घेतल्याने सदर काम र्वदहत वेळेत
पूणि झाले नाही

ददमीणस शहराकतरता कोणताही रायथताव रायथतार्वत नव्हता
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(३) व (४) दारव्हा शहराकतरता एकमरायेस क्रफडरचे काम र्वदहत वेळेत पूणि न झाल्यामळ
ु े अखींड
र्वद्युत पुरवठ्या अभावी दारव्हा शहरात काही काळ पाणी ्ीं चाई होती तिार्प महाराषर राज्य
र्वद्युत र्वतरण कींपनीला दे ण्यात आलेले एकमरायेस क्रफडरचे काम पूणि झाले असून दारव्हा
सरु ळीत पाणी परु वठा सरु
ु आहे

ददमीणस शहरात पाणी ्ीं चाई पतरजथिती ्द््ावली नाही

(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
राज्यातील ३५०० वयोवध्
ू वांधचत राहहल्याबाबत.
ृ द िलावांत मानधना पासन
(३)

२९५२१

(धामणगाव

(२१-१२-२०१५).
रे ल्वे),

श्री.राधािृष्ट्ण

श्री.अस्लम

शेख

ववखे-पाटील

(मालाड

(शशडी),

पजश्चम),

अॅड.यशोमती

प्रा.ववरें द्र

िगताप

ठािूर

(नतवसा),

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अजित पवार (बारामती),

श्री.वविय भाांबळे (जिांतरू ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.जितेंद्र
आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.नरहरी णझरवाळ
(हदांडोरी), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली), डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.तानािी मुटिुले (हहांगोली), िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर
शहर मध्य), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागल), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.मांगलप्रभात

लोढा (मलबार हहल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.रािाभाऊ
(पराग)

वािे

(शसन्नर),

श्रीमती

मननषा

चौधरी

(उस्मानाबाद), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे (नेवासा) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(दहहसर),

श्री.राणािगिीतशसांह

पाटील

सन्माननीय साांस्िृनति िायि मां्ी पुढील

(१) राज्यात जिल्हा सळमतीने सन २००९-१० ते २०१४-१५ या वषाित पाठर्वलेल्या ३५११
वयोवध्
ृ द कलावींताींचे मान्य केलेले सवि रायथताव साींथकृनतक कायि र्वभागाने ६ को्ी ४२ लाख
रुपयाींचा पुरवणी मागण्याींचा रायथताव र्वत्त र्वभागास सादर न केल्यामुळे राज्यातील ३५००
वयोवध्
ू वींकचत राहावे लागले, हे खरे आहे काय,
ृ द कलावींताींना मानरनापासन

(२) तसेच सोलापूर जिल््यातील ८७१ व दहींगोली जिल््यातील १२० वध्
ृ द सादहजत्यक व
कलावींताींना अद्यापही मानरन ळमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कलावींताींची ननवड करण्यासाठी जिल्हा थतरावर, सळमत्याींची ननयुकमती न
केल्यामुळे हिारो रायकरणे मान्यतेसाठी रायलींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यारायकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार यारायकरणी िबाबदार असणायाया सींबींकरताींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(५) तसेच वध्
ृ द कलावींताींना त्याींचे त्वतरत मानरन दे ण्याबाबत व मानरनात वाढ करण्याबाबत
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व स २०३ (4)
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही सन २०१५ च्या दहवाळी अकरवेशनात
नव्याने पार क कलावींतासाठी पुरक मागणीद्वारे ननरी ्पलबर करुन घेण्यात आला आहे

(२) हे खरे नाही, सोलापूर जिल््याच्या ८७१ कलावींताना, तसेच दहींगोली जिल््यातील ११९
कलावींताींनाही तरतद
ू र्वतरीत करण्यात आली आहे
(३) हे खरे नाही

मानरनाकतरता कलाींवत ननवडीबाबतच्या २० जिल््यात सळमत्या गठीत

झालेल्या आहे त
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
(५)

कलावींताींना

त्वरीत

मानरन

ळमळण्यासाठी

लनलाईन

मानरन

दे ण्याची

रायक्रिया

्प्प्या्प्प्याने सवि जिल््यात लागू करण्यात येत आहे

ददनाींक २२ लगथ्, २०१४ च्या शासन ननणियान्वये वध्
ृ द कलावींताींच्या मानरनात

दीडप्ीने वाढ करण्यात आली आहे

___________
िुन्नर (जि.पुणे) येथील किल्ले शशवनेरी व हरण टे िडी पररसर स्वच्छ ठे वण्याबाबत
(४)

३०२७२ (२८-०४-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अब्दल
ु

सत्तार (शसल्लोड), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायि मां्ी पुढील

(१) िुन्नर (जि पुणे) येिील क्रकल्ले ळशवनेरी व हरण ्े कडी हा ननसगिरम्य पतरसर असून येिे

फु्लेल्या काींचामळ
ु े रायदष
ु णाच्या र्वळख्यात अडकला असन
ू यादठकाणी मद्यपान करणायाया

मद्यपीींवर कोणाचेही ननयींर कण नसल्याचे ददनाींक ११ लगथ्, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास
ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील पतरसर थवच्छ ठे वण्याबाबत तसेच मद्यपीींवर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची सविसारारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) नाही
अकरिक पुरातत्वर्वद, भारतीय परु ातत्व सवेिण मींडल कायािलय मब
ुीं ई तसेच पोलीस

्प अरीिक (मख्
ु यालय), पण
ु े मीणामीण याींनी ददलेल्या मादहतीनस
ु ार अशा रायकारची कोणतीही
तिार रायाप्त झालेली नाही

तसेच येिील

पतरसरात सुरिेच्या दृष्ीने पोलीसाींकडून गथत

घालण्यात येते तसेच हरण ्े कडी हा पतरसर खािगी मालकतच्या असल्याने िागा मालकास
पतरसरात लि ठे वण्यासाठी खािगी सुरिारिक नेमण्याबाबत समि दे ण्यात आली आहे
(२) रायश्न ्द््ावत नाही
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

र्व स २०३ (5)
औषध पुरवठा िरणाऱ्या पुरवठादाराांची वैद्यिीय शशिण
ववभागािडे असलेली थकित रक्िम

(५)

३०३२७ (२०-०१-२०१६).

खान (चाांहदवली) :
काय :-

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) औषर र्विेत्याींनी औषर पुरवठा केल्यानींतर १२० ददवसात पेमें् करण्याची अ्
असतानाही या कालावरीत शासनाने रकमकम अदा न केल्याने औषराींची ज्यादा दराने र्वित
केली

गेल्याने वीद्यकतय

ळशिण

व

सावििननक

दराींमध्ये तफावत येत असल्याचा खुलासा

र्वभागाने

त्या सम
ु ारास केला, हे खरे आहे काय,

आरोग्य

र्वभागातील

औषराींच्या

ददनाींक २६ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा

(२) तसेच, वीद्यकतय ळशिण र्वभागाला औषर पुरवठा करणायायाीं परु वठादाराींचे सम
ु ारे ३० को्ी
रुपये िकले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२) हे खरे नाही
(३) व (४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
(६)

धुळे तालुक्यातील पाांझरा नदी सध
ु ार प्रिल्पाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

३०६९८ (१४-०१-२०१६).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी),

श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा) :

सन्माननीय पयािवरण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रुळे तालुकमयातील पाींझरा नदीचे रायदष
ु ण िाींबर्वण्यासाठी राबर्वण्यात येणायाया पाींझरा नदी
सुरार रायकल्पाचे काम ३०० को्ी रुपयावर गेले असल्याचे माहे लगथ्, २०१५ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रायकल्प मागे लावण्यासाठी शासनथतरावर कोणती ्पाययोिना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२३-०५-२०१६) : (१) व (२) हे अींशतः खरे आहे
रुळे तालुकयातील पाींझरा नदीचे रायदष
ु ण िाींबर्वण्यासाठी राबर्वण्यासाठी राषरीय कृती

योिनेतींगत
ि रुळे महानगरपाळलकेकडून रायाप्त झालेला रु १४८ को्ीचा रायथताव केंद्र शासनास
दद ०५.०१.२०१६ रोिी पाठर्वला आहे तिार्प केंद्र शासनाने दद २६.०२.२०१६ रोिीच्या पर कान्वये
ननरी ्पलबर नसल्याचे कळर्वले आहे
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
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(७)

मावळ (जि.पुणे) तालुक्यातील एिवीरा दे वी मांहदर व पररसराचा वविास िरण्याबाबत
३२८८८ (२१-१२-२०१५).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) मावळ (जि पुण)े तालुकमयातील एकवीरा दे वी मींददर व पतरसराचा र्वकास भारतीय पुरातत्व
र्वभाग व वन र्वभागाच्या लालक्रफतीमध्ये अडकून पडल्याने गडावर भार्वकाींना व पयि्काींना
सुर्वरा ळमळत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, एकर्वरा दे वीच्या मींददराच्या घीं्ेवर १८५७ ही अिरे असून या मींददराचा

िीणोध्दार १८६६ मध्ये झाल्याचा मादहतीपर ळशलालेख या दठकाणी आहे यावरुन हे मींददर खूप
रायाचीन आहे काय,

(३) असल्यास, गडाचा काही भाग हा वन र्वभागाचा आहे , तर लेणीचा व पाययायाींचा पतरसर हा
भारतीय पुरातत्व र्वभागाच्या ताबयात असल्याने या दठकाणी एकवीरा दे वथिान रथ्ला
कोणतेही र्वकासकाम करण्यास मान्यता ददली िात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, पुरातत्व व वन र्वभागाच्या दल
ि ामळ
ु ि
ु े वींकचत असलेल्या एकवीरा दे वी गडावर
र्वकास करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) नाही
काले लेणी हे राषरीय सींरक्षित थमारक असून ते अकरिक पुरातत्वर्वद्, भारतीय

परु ातत्व सवेिण, मींडल कायािलय मींब
ु ई याींच्या अखत्यारीत येते
थमारकाच्या परीसरात एकवीरा दे वीचे मींदीर आहे

सदर राषरीय सींरक्षित

अकरिक परु ातत्वर्वद् याींनी ददलेल्या

मादहतीनुसार काले लेणी येिे येणायाया पयि्काींरीता मुींबई मींडल, मींिूर ितन कायििम व
ननरीच्या ्पलबरतेनुसार सेायी सर्ु वरा पुरर्वते
(२) होय

पुणे जिल््याच्या गॅझदे ्अरमध्ये नमूद केल्यानस
ु ार एकवीरा दे वीचे मींददर फेब्रुवारी-

माचि १८६६ मध्ये बाींरण्यात आला पुरातत्वच्या व्याख्येनुसार १०० वषािपूवमची कोणतीही वाथतू
रायाचीन असते सबब हे मींददर रायाचीन आहे
(३) हे खरे आहे
एकवीरा दे वी मींदीर थमारकाच्या सींरक्षित िेर कात जथित आहे Ancient Monument
and Archeological Sites and Remains Act १९५८ (and amended in २०१०) या

कायद्यानुसार राषरीय सींरक्षित थमारकाच्या सींरक्षित िेर कात कोणतेही बाींरकाम क्रकींवा फेरफार
करता

येत

नाहीत

तसेच

राषरीय

सींरक्षित

थमारकाच्या

पतरसरात

भारतीय

सवेिणाव्यनततरकमत (भा पु स ) कोणतीही सींथिा र्वकास कामे करु शकत नाही

पुरातत्व

(४) अकरिक पुरातत्वर्वद् याींनी ददलेल्या मादहतीनस
ु ार तिार्प काले लेणी येिे िेणायाया
पयि्काींकरीता मुींबई मींडल, मींिूर ितन कायििम व ननरीच्या ्पलबरतेनुसार सोयी सुर्वरा
पुरर्वते

(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

र्व स २०३ (7)
नाांदेड जिल््यात स्वच्छतागह
ृ बाांधिामास ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(८)

३४६९९ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाींदेड जिल््यात थवच्छतागहृ बाींरकामासाठी यावषम िकतत रकमकमेसह रायशासनाने ११०
को्ी रुपयाींची मागणी केली असता त्यापीकत नाींदेड जिल््याला फकमत २१ को्ी रूपये ददले
आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मुळात मागील वषम केलेल्या कामाचे ४४ को्ी रुपयाींचे अनुदान वा्प करणे
ळशल्लक असताींना चालू वषि व मागील वषािसाठी फकमत २१ को्ी रूपयेच दे ण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) असल्यास, नाींदेड जिल््याला थवच्छता बाींरकामासाठी परु े शी ननरी ्पलबर करून
दे ण्यासाठी कोणत्या ्पाययोिना केल्या आहे त व याबाबतची सद्य:जथिती काय आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०७-२०१६) : (१) अींशतः खरे आहे
सन २०१५ - १६ करीता केंद्र परु थकृत थवच्छ भारत ळमशन (मीणा ) अींतगित

रु १२०१८.७६ लिाचा नाींदेड जिल्हा पतरषदे चा वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यात आलेला

होता सन २०१५ - १६ या आकििक वषाित केंद्र पुरथकृत थवच्छ भारत ळमशन (मीणा ) अींतगित
नाींदेड जिल््याला रु

६४८०.१६ लि इतका ननरी र्वतरीत करण्यात आलेला आहे

त्यापीकत

रु ६१२८.३६ लि इतका ननरी, नाींदेड जिल््यातील १६ तालुकमयाींच्या ग् र्वकास अकरकारी,
पींचायत सळमती याींच्याकडे सदर कायििमाच्या अींमलबिावणीसाठी मागणीनस
ु ार वगि करण्यात
आलेला आहे

(२) व (३) केंद्र पुरथकृत थवच्छ भारत ळमशन (मीणा ) अींतगित ददनाींक २ लकम्ोबर, २०१४ पासून
शौचालय बाींरकामाचे अनुदान सर
ु ारीत करुन रु १२,०००/- इतके करण्यात आलेले आहे नाींदेड
जिल्हा पतरषदे स

सन २०१४ - १५या आकििक वषाित केंद्र परु थकृत थवच्छ भारत ळमशन (मीणा )

अींतगित ्पलबरतेनुसार केंद्र दहश्याचा रु १२४१.९७ लि व राज्य दहश्याचा रु १४७३.३० लि
असा एकूण रु २७१५.२७ लि इतका ननरी र्वतरीत करण्यात आलेला आहे

सन २०१५ - १६ या आकििक वषाित नाींदेड जिल्हा पतरषदे स केंद्र पुरथकृत थवच्छ भारत

ळमशन (मीणा ) अींतगित ्पलबरतेनस
ु ार केंद्र दहश्याचा रु ३७१७.६१ लि व राज्य दहश्याचा रु
२७६२.५५ लि असा एकूण रु ६४८०. १६ लि इतका ननरी र्वतरीत करण्यात आलेला आहे
___________

अिोला जिल्हयातील सवोपचार रुग्णालयातील अस्वच्छता
(९)

३५७९२ (२०-०१-२०१६).

व रुग्णाांिडे होत असलेले दल
ि
ु ि

श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू )ि :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला जिल्हयातील सवोपचार रुग्णालयातील पतरसरात गत ३ वषािपासन
ि ीत होत
ु दल
ु ि
असलेले घाणीचे साम्राज्य व रुग्णाींकडे होत असलेले दल
ि याबाबत थिाननक लोकरायनतननरीींनी
ु ि
पाहणी करुन तसेच रुग्णाींनी तिारी करुन, सींबींरीत वीद्यक्रकय महार्वद्यालयाचे अकरषठाता व
जिल्हा शल्य कचक्रकत्सक याींच्या ननदशिनास आणून ददले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२)

असल्यास, ्कमत, सवोपचार रुग्णालयाकडून कोणतीही दखल न घेता सतत दल
ि केले
ु ि

िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाचे सींबींरीत र्वभागाकडे अशा तिारी/पाहणी याींच्या नोंदी आहे त काय व
याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१) नाही
(२) नाही
(३) व (४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
िोल्हापूर जिल्हा पररषदे च्या पाणी पुरवठा ववभागात झालेला गैरव्यवहार
(१०)

३६७४०

(२०-०१-२०१६).

डॉ.सुजित

शमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल्हा पतरषदे च्या पाणी पुरवठा र्वभागातील गीरव्यवहाराची चौकशी होऊन
अहवाल सादर केला िातो परीं तु कोणतीच कारवाई होत नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या र्वभागातील क्रकती गीरव्यवहाराच्या रायकरणाींचे चौकशी अहवाल सादर
करण्यात आले आहे त,
(३) असल्यास, या अहवालानुसार आतापयंत क्रकती रायकरणी कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१७-०७-२०१६) : (१) नाही
(२) व (३) कोल्हापूर जिल्हा पतरषदे च्या मीणामीणा पाणीपुरवठा र्वभागातील ३० योिनाींमरील

गीरव्यवहाराबाबत चौकशी अहवाल रायाप्त झाले आहे त त्यापीकत ८ रायकरणाींमध्ये र क्
ु ी नसल्याने
ननकाली काढण्यात आले

६ रायकरणी सींबींकरताींवर फौिदारी करण्यात आली असून वसल
ू ी

करण्यात आली आहे १४ रायकरणाींमध्ये सींबींकरताींचे खुलासे मागर्वण्यात आले आहे त खल
ु ासे
रायाप्त झाल्यानींतर पुढील कारवाई करण्यात येईल ्वितरत २ रायकरणे न्यायरायर्वषठ आहे त
(४) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय, नागपूर येथील िोबाल्ड उपिरण बांद असल्याबाबत
(११)

४०१५८ (०३-०५-२०१६).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शासकतय वीद्यक्रकय महार्वद्यालय, नागपूर येिील ककिरोग र्वभागातील कोबाल्ड ्पकरण

बींद असल्याने अनेक ककिरोगाने मीणथत असलेल्या रुग्णाींना रे डडयोिेरपी ्पचार बीं द आहे त, हे
खरे आहे काय
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(२) असल्यास, या सींदभाित मा मुख्यमींर की, महाराषर राज्य, याींना तिार करण्यात आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गत ९ वषािपासुन कालबाहय झालेल्या कोबाल्ड मळशनचे ननिलेखन न करता
नर्वन ्पकरणाची व्यवथिा करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, नर्वन कोबाल्ड ्पकरण खरे दी करण्याकरीता वीद्यक्रकय ळशिण र्वभागाने
्पाययोिना आखली आहे काय,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२) अशा रायकारची तिार र्वभागास रायाप्त झाल्याचे आढळून आले नाही
(३) हे खरे नाही

यींर क सुरु असून रुग्णसेवेत कायािजन्वत असल्याने ननलेखनाचा रायश्नच ्द््ावत नाही
सदर यींर काची कायििमता वाढर्वण्यासाठी सोसिची खरे दी करण्यात आलेली आहे

(४) नव्याने सोसि थिार्पत करण्यात आले असून, रे डडयेशनची िमता वाढर्वण्यात आलेली

आहे त्यामुळे नर्वन कोबाल्् युनन् थवतींर क खरे दी करण्यासाठी सींचालनालयाकडून रायथतार्वत
करण्यात आलेले नाही

(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
उरण (जि. रायगड) तालुक्यातील िरां िा प्रवासी िेट्टीला लागून खोपेटे पररसरातील एिा
िांटनेर याडिने व मोरा ववभागात सीआरझेड िायदयाचे उल्लांघन झाल्याबाबत

(१२)

४०३४८ (२८-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयािवरण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ्रण (जि रायगड) तालुकमयातील करीं िा रायवासी िेट्टीला लागन
ू खोपे्े पतरसरातील एका

कीं्नेर याडिने सीआरझेड कायदयाचे ्ल्लींघन केले तर मोरा र्वभागातील बहुताींशी इमारती
सीआरझेड कायदयाचे ्ल्लींघन करुन बाींरल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सीआरझेड चे ्ल्लींघन करणा-याींबाबत रायशासनाकडे तिार करुन कोणतीच
कारवाई करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सीआरझेडचे ्ल्लींघन करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे तसेच याबाबतची सद्यःजथिती काय आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (११-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे
(२), (३) व (४) मोरा क्रकनायायावरील अनतिमणे ही सदर दठकाणच्या कोळी लोकाींना
गावठाणातील िागा नसल्याने मासळी सुकर्वणे व अन्य कारणासाठी पुवम बींदरे र्वभागाकडून
त्याींना

भाडेपट्टयाींने

ददलेल्या

समुद्रापीकतच्या

िागेवर

केलेली

आहे त

त्यातील

ननवासी
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कारणासाठी करण्यात आलेली अनतिमणे ही अगदीच हे तुपूरथकृत व िाणून बि
ू ून केलेली
नसून गरिेपो्ी

केलेली आहेत

त्यामळ
ु े सदर अनतिमणे दरु करणे अिवा ननयळमत

करणेबाबतचा रायथताव शासनथतरावर (महसूल र्वभाग) रायलींबबत आहे
___________

श्रीगोंदा (जि.अहमदनगर) तालुक्यातील ५५ पाणीपुरवठा योिनाांच्या चौिशीबाबत
(१३)

४०५२७ (२८-०४-२०१६).
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा खल
ु
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) श्रीगोंदा (जि अहमदनगर) तालुकमयातील ५५ पाणीपुरवठा योिनाींच्या चौकशीचे सुरु असलेले
काम पण
ू ि झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यात काय आढळून आले, त्यानुषींगाने सींबींकरतार्वरुध्द कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही
(२) एकूण ७ योिनाींची चौकशी पीकत ५ योिनाींचा चौकशी अहवाल पूणि झालेला असून पाचही
योिनाींच्या कामात अननयळमतता झालेली नसल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
शसांधुदग
ु ि जिल््यातील ववियदग
ु ि किल्ल्याची झालेली दरू वस्था
(१४)

४१०५३ (२८-०४-२०१६).

श्री.अतल
भातखळिर (िाांहदवली पूव)ि :
ु

सन्माननीय

साांस्िृनति िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ळसींरुदग
ु ि जिल््यातील ऐनतहाळसक क्रकल्ला र्वियदग
ु ि अनेक दठकाणी ढासळायला सुरुवात
झाल्याचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, राज्यातील इनतहासाची सािीदार असणारे अनेक क्रकल्ल्याींची दरु वथिा झाली
असल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर क्रकल्ल्याचे ऐनतहाळसक ठे वण ितन करण्यासाठी व क्रकल्ल्याची झालेली
पडझड रोखण्यासाठी तसेच राज्यातील सवि ऐनतहाळसक ठे वीचे ितन करण्यासाठी शासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) नाही
र्वियदग
ु ि क्रकल्ला हा राषरीय सींरक्षित थमारक असून तो भारतीय पुरातत्व सवेिण,

मींडल कायािलय मुींबई च्या अखत्यारीत येतो अकरिक पुरात्वर्वद्, भारतीय पुरातत्व सवेिण,
मींडल कायािलय, मींब
ु ई याींनी ददलेल्या मादहतीनस
ु ार हे खरे नाही
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(२) व (३) राज्यातील एकूण ४७ क्रकल्ले राषरीय सींरक्षित थमारक म्हणून घोर्षत करण्यात

आले आहे सदर क्रकल्ल्याींच्या ितन व दरु
ु थतीची कायिवाही भारतीय पुरातत्व सवेिण मींडल
कायािलय मुींबई, औरीं गाबाद व नागपूर याींच्यामाफित करण्यात येत,े तसेच राज्यातील एकूण ४९
क्रकल्ले राज्य सींरक्षित थमारक म्हणन
ू घोर्षत करण्यात आले आहे त

सदर क्रकल्ल्याींच्या ितन

व दरु
ु थतीची कायिवाही राज्याच्या पुरातत्व व वथतुसींमीणहालय सींचालनालयामाफित करण्यात
येते

राज्यातील गड क्रकल्ल्याींच्या ितन व दरु
ु थतीकरीता मा मींर की, साींथकृनतक कायि याींच्या

अध्यितेखाली गड सींवरिन सळमतीची थिापना करण्यात आली आहे सदर सळमतीने केलेल्या

ळशफारशी र्वचारात घेऊन राज्यातील १४ क्रकल्ले मॉडेल फो्ि म्हणन
ू र्वकसीत करण्यात येत
आहे यात माणणकगड क्रकल्ला, अींबागड क्रकल्ला, नगररन क्रकल्ला, ळशरीं गाव क्रकल्ला, गाळवा
क्रकल्ला, खडाि क्रकल्ला, तोरणा क्रकल्ला, भुदरगड क्रकल्ला, औसा क्रकल्ला, पराींडा क्रकल्ला, माहूर
क्रकल्ला, कींरार क्रकल्ला, अींतूर क्रकल्ला, रारुर क्रकल्ला याींचा समावेश आहे
(४) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
ववष्ट्णुपुरी (जि. नाांदेड) येथे असलेल्या डॉ. शांिरराव चव्हाण शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय
व रुग्णालयातील अांध, अपांग िमिचा-याांना मूलभूत सोयीसुववधा दे ण्याबाबत

(१५)

४१२७२ (०३-०५-२०१६).

(मुखेड) :

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), डॉ.तष
ु ार राठोड

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्वषणप
ु रु ी (जि

नाींदेड) येिे असलेल्या डॉ

शींकरराव चव्हाण शासकतय वीद्यक्रकय

महार्वद्यालय व रुग्णालयातील दरू ध्वनी र्वभागात कायिरत असलेल्या अींर, अपींग कमिचा-याींनी
ननवासी डॉकम्राींना दे ण्यात येणा-या मूलभूत सोयीसुर्वरेरायमाणे सुर्वरा दे ण्याची मागणी
अकरषठाता याींच्याकडे ददनाींक ५ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयातील अींर, अपींग कमिचा-याींना कोणत्याच मल
ू भत
ू सोयी-सर्ु वरा
्पलबर नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, सदर रुग्णालय सींकुलातील अनेक कामे अरिव् असल्याने रुग्णाींचे, रुग्णाींच्या
नातेवाईकाींच,े कमिचारी याींचे मल
ु भत
ू सुर्वराींअभावी गीरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्वदहत कालावरीत ्कमत रुग्णालयाची कामे पण
ू ि न करणायाया कींर का्दाराींवर
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) सदर रुग्णालयातील अींर, अपींग कमिचा-याींना मूलभूत सोयी-सुर्वरा ्पलबर करून
दे ण्याबाबत व सींकुलातील अनेक अरिव् कामे पूणि करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व स २०३ (12)
श्री. ववनोद तावडे (०५-०७-२०१६) :(१) होय
(२) नाही
(३) अींशतः खरे आहे
(४) व (५) र्वषणप
ू रू ी येिे नव्याने बाींरण्यात येणा-या रुग्णालय सींकुलाचे बाींरकाम सावििननक
बाींरकाम र्वभागाकडे सोपर्वण्यात आले आहे सदर र्वभागाने

र्वदहत मुदतीत आवश्यक ती

बाींरकामे पूणि न केल्याने सींथिा थतरावरुन सदरची बाींरकामे पूणि करण्याबाबत त्याींना
कळर्वण्यात आलेले आहे

परु र्वण्यात आलेल्या आहे त

तसेच अपींग कमिचा-याींना आवश्यक त्या सवि सोयी सुर्वरा

(६) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
सीपीआर रुग्णालयात (जि.िोल्हापरू ) उपचारासाठी येत असलेल्या
रुग्णाांची होत असलेली फसवणि
ू

(१६)

४१४१४ (०३-०५-२०१६).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
वैद्यिीय शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर जिल््यातील सीपीआर रुग्णालयात दररोि हिारो गोरगरीब व खेड्यापाड्यातून
रुग्ण ्पचारासाठी येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बाहे रगावाहून आलेल्या अनेक रुग्णाींना पूणि मादहती नसल्याने काही िण

आपण सामाजिक कायिकते क्रकींवा अमक
पिाचा पदाकरकारी असल्याचे भासवन
ु
ू मदतीच्या
नावाखाली पीशाची मागणी करून त्याींची फसवणक
ू करतात, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानींतर सदरची ्ोळी शासकतय रुग्णालयातील काही कमिचायायाींना हाताशी

ररून सबींकरत रुग्णाचे काम त्वरीत करण्यासाठी ५० ते ५०० रुपयापयंत रकमकम मागून
आपआपसात वा्ून घेऊन रुग्णाींची सरािस लु् करतात, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने गोरगरीब रुग्णाींची होत असलेली फसवणक
ू िाींबवण्यासाठी कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०७-२०१६) :(१) होय
(२) नाही

याबाबत कोणतीही लेखी क्रकींवा मौणखक तिार रायाप्त झालेली नाही
(३) नाही
(४) व (५) रायश्न ्द््ावत नाही

___________

र्व स २०३ (13)
खामगाांव (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील झण
ु िा भािर
िेंद्र पूवव
ि त सुरु िरण्याबाबत

(१७)

४१४८३ (१३-०५-२०१६).

अॅड.आिाश फुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु वठा व ग्राहि सांरिण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि बुलढाणा) तालुकमयात झण
ु का भाकर केंद्र योिनेंतगित सन १९९५ साली

तत्कालीन शासनाने बेरोिगाराींना रोिगार ्पलबर करून दे ण्यासाठी व गोरगतरबाींना १ रुपयात
झण
ु का भाकर ळमळावी या ्द्देशातन
ू या केंद्राचे र्वतरण केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागील काही काळात तत्कालीन शासनाने हे झण
ु का भाकर केंद्र ळसल करून
नागतरकाींना ्दार ननवािहाच्या सारनापासन
ू वींकचत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर केंद्र सींचालकाींना पूवव
ि त रोिगार ्पलबर करून दे ण्याच्या दृष्ीकोनातून
ती िागा व केंद्र पूवव
ि त मुळ मालकाींना दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे

राज्यातील गरीब व गरिू िनतेला

वाढत्या महागाईपासून ददलासा ळमळावा म्हणून रु १/- या अल्प दरात झण
ु का भाकर ्पलबर
करुन दे ण्याची योिना शासनाने ददनाींक १ मे, १९९५ पासून सुरु केली होती

खामगाव तालकम
ु यामध्ये एकूण २९ झण
ु का भाकर केंद्राचे र्वतरण करण्यात आले होते

त्यानस
ु ार

(२) सदर योिना राबर्वण्यात आलेल्या अनुभवाचा साकल्याने र्वचार करुन सदर योिना
पूणप
ि णे

बदीं

करण्याचा ननणिय

शासनाने

ददनाींक

२७.०६.२०००

च्या

शासन

ननणियान्वये

घेतला तसेच सदर योिना बींद झाल्यानींतर झण
ु का भाकर केंद्र ताबयात घेण्याबाबत सर्वथतर
सच
ु ना शासन पतरपर कक ददनाींक २७.०६.२००० अन्वये ननगिळमत करण्यात आल्या

आहे त

(३) व (४) झण
ु का भाकर योिना बींद करण्याच्या शासनाच्या या ननणियाच्या र्वरोरात काही
झण
ु का भाकर केंद्र चालकाींनी मा

्च्च न्यायालय व मा

सवोच्च न्यायालयात याकचका

दाखल केल्या होत्या सदर याकचका मा ्च्च न्यायालय व मा सवोच्च न्यायालयाने खारीि
केलेल्या आहे त सदरची बाब लिात घेता, झण
ि त चालू करण्याची बाब
ु का भाकर योिना पूवव
शासनाच्या र्वचारारीन नाही

___________
राज्यातील स्वस्त धान्य दि
ु ानदार सांघटनेने सांप पि
ु ारल्याबाबत
(१८)

४२५३९ (२८-०४-२०१६).

श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दक्षिण) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील थवथत रान्य दक
ु ानदार सींघ्नेने सींप पक
ु ारून ऐन दषु काळात गोरगतरबाींना
वेठीस ररले असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे
आहे काय,

र्व स २०३ (14)
(२) असल्यास, तीव्र दषु काळाच्या पतरजथितीत लाभार्थयांना अन्नरान्य पुरवठ्याची कोणती
पयाियी व्यवथिा करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (३१-०५-२०१६) : (१) राज्यातील थवथतरान्य दक
ु ानदार सींघ्नेने सींपाची
सूचना ददलेली होती

(२) राषरीय अन्न सुरिा अकरननयम २०१३ व २०१४ अन्वये दषु काळमीणथत जिल््यातील शेतकयाना र्वदहत केलेल्या दराने अन्न रान्य दे ण्यात येते
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
हाफकिन महामांडळामध्ये रोिांदारीवर िाम िरणाऱ्या िमिचाऱ्याांना
िायमस्वरुपी सामावन
ू घेण्याबाबत
(१९)

४३१२८ (०३-०५-२०१६).

श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील परे ल भागातील हाफक्रकन महामींडळामरील पोलीओ, मौखीक द्रव्य, रायाणीगह
ृ न्यु
सेंरल र्पळलींग अॅण्ड पॅक्रकींग, मेडडयाकेळसन, भाींडार, िावक, औषर ननमािण या सवि र्वभागाींमध्ये
सन

१९९४

ते

१९९५

या

वषाित

रोिींदारीवर

काम

करणायाया

कमिचायायाींना

हाफक्रकन

महामींडळामध्ये कायमथवरुपी सामावून घ्यावे यासाठी कमिचायायाींनी औद्योकगक न्यायालयात

दावा दाखल केल्यानींतर महामींडळाच्या सामान्य रायशासन र्वभागाने सन १९९५ पयंतचे २२८
रोिींदारी कमिचारी याींची सेवाज्येषठतेनुसार यादी तयार केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महामींडळाने सन १९९४ पयंतच्याच फकमत १३३ कमिचायायाींना कायमथवरुपी
महामींडळात सामावून घेतल्यामुळे ्वितरत कमिचायायाींना पुन्हा रोिींदारीवर कामावर ठे वल्यामळ
ु े

त्याींनी औद्योकगक न्यायालयात दावा दाखल केल्यानींतर औद्योकगक न्यायालयाने ददनाींक ४
नोव्हें बर, २०११ रोिी ्वितरत रोिींदारीवर काम करणायाया कमिचायायाींना सन १९९५ मध्ये
महामींडळाने तयार केलेल्या ज्येषठता यादीनस
ु ार कायमथवरुपी सेवेत सामावून घ्यावेत असे
आदे श ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महामींडळाने औद्योकगक न्यायालयाच्या आदे शाचे पालन न करता ्वितरत
रोिींदारी कमिचायायाींना कायमथवरुपी सेवेत सामावन
ू न घेता ददनाींक ९ एर्रायल, २०१२ व १५ मे,
२०१२ मध्ये ्त्पादन सहायक “अ” या पदासाठी लेखीपरीिा व मुलाखती घेऊन नवीन
कमिचायायाींची भरती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त वा सन १९९४ ते १९९५ मरील सेवेत सामावून न
घेतलेल्या कमिचायायाींना कायमथवरुपी सेवेत सामावन
ू घेण्याबाबत कोणती कायिवाही करण्यात
आली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व स २०३ (15)
श्री. धगरीश बापट (१६-०७-२०१६) :(१) होय
(२) नाही
(३) व (४) मा औद्योकगक न्यायालयाच्या दद २४/०८/२०११ च्या आदे शानस
ु ार महामींडळात
्पलबर असलेल्या कामानस
ु ार ्वितरत रोिींदारी कमिचा-याींच्या ज्येषठता यादीरायमाणे चिाकार
पध्दतीने काम दे ण्याचे आदे श ददले आहे त

यानुसार पाच रोिींदारी कमिचा-याींना काम

दे ण्यासाठी ्पलबर असल्याबाबत महामींडळाने याकचकाकत्यािला कळर्वले आहे

तसेच सन-

२०१२ मध्ये झालेल्या अनश
ु ेषाच्या भरती रायक्रियेमध्ये रोिींदारी कमिचारी ननवड रायक्रियेत पार क

ठरत नसल्याने त्याींची ननवड झाली नाही तसेच हाफक्रकन महामींडळाची मींिरू पदाींची सींख्या
६७८ असल्याने ्वितरत रोिींदारी कमिचा-याींना कायमथवरुपी सेवेत सामावून घेता येणार नाही
(५) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
नागपूर येथील वैद्यिीय रुग्णालयामध्ये ननिृष्ट्ट
आहार हदला िात असल्याबाबत

(२०)

४३३०९ (०३-०५-२०१६).

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येिील वीद्यकतय रुग्णालयामध्ये रुग्णाना पोषक आहाराऐविी केवळ मोिकाच

आणण ननकृष् आहार ददला िात असल्यामळ
ु े रुग्णाींवर ्पासमारीची वेळ आली असल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाला पौजष्क आहार दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) :(१) नाही
(२) व (३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यातील आहदवासी पाड्याांना
पाणीपरु वठा िरण्यासाठी धरण बाांधण्याबाबत

(२१)

४३४८४ (०३-०५-२०१६).

श्री.किसन िथोरे

(मुरबाड), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे),

श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि

(ऐरोली), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.शामराव ऊफि बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर),
श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वाई), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपरू ), श्री.अशमत साटम (अांधेरी

र्व स २०३ (16)
पजश्चम), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील

(१) शहापूर (जि ठाणे) तालुकमयातील आददवासी पाड्याींना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ररण
बाींरण्याचा ननणिय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ररणाचे नकाशे व अींदािपर कके तयार करण्यात आले आहे त काय,
(३) असल्यास, या ररणावर क्रकती खचि करण्यात येणार आहे व क्रकती गावाींना व पाड्याींना या
ररणातन
ू पाणी ्पलबर करुन दे ण्यात येणार आहे ,

(४) असल्यास, सदर ररण बाींरण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२), (३), (४) व (५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
राज्यात मुख्यमां्ी पेयिल योिनाांची ननयमावली ननजश्चत िरण्यात आली नसल्याबाबत
(२२)

४३५६३ (०३-०५-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला

पूव)ि , श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), अॅड.यशोमती ठािूर

(नतवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मब
ांु ादे वी), श्री.छगन भि
ु बळ
(येवला), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.डड मल्लीिािन
ूि रे ड्डी (रामटे ि) :
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता

(१) राज्यभरातील राषरीय मीणामीण पेयिल कायििमाींतगित नवीन पाणी पुरवठा योिनाींचे
आराखडे शासनाला सादर करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने ददनाींक २९ िून, २०१५ पूवमच्या कायािरींभ आदे श ददलेल्या योिनाींपीकत
ननरी दे ण्याचे सर क
ु जथवकारले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील ८ हिाराकडून अकरक नवीन पाणी पुरवठा योिना ्या सूर कामुळे
अडचणीत आल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

तसेच,

मुख्यमींर की

पेयिल

मीणामीण

पाणीपुरवठा

योिनेसाठी

पुरेसा

ननरी

्पलबर

नसल्यामळ
ु े राज्यातील रायथतार्वत ५३८५ पाणीपरु वठा योिना ननणियार्वना रायलींबबत आहे त, हे
खरे आहे काय,

(५) तसेच मीणामीण पाणीपुरवठा र्वभागाच्या काम चालू असलेल्या २३२४ पाणीपुरवठा योिना
ननरीअभावी अरिव् जथितीत आहेत, हे ही खरे आहे काय,

र्व स २०३ (17)
(६) असल्यास, एक हिार को्ी रुपयाींची मुख्यमींर की पेयिल योिना रायथतार्वत करुनही
त्यासींबींरीची ननयमावली अद्यापही ननजश्चत करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(७) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे
(२) केंद्र शासनाच्या दद २९/०६/२०१५ च्या पर कान्वये रायगतीपिावरील योिना, फ्लोराईड बाकरत
गावे/वाड्या व सींसद आदशि मीणाम योिनाींतगित समावेश असलेल्या गावे/वाड्या इत्यादी
योिनाींना रायारान्याने ननरी ्पलबर करुन दे ण्याबाबत सूचना रायाप्त झालेल्या होत्या

त्या

अनुषींगाने शासनाने दद ३०/०६/२०१५ च्या पर कान्वये सवि जिल््याींना याबाबत ननदे श दे ण्यात
आले तसेच कामे सुरु न झालेल्या पाणी पुरवठा योिना पुढील आदे श होईपयंत हाती घेण्यात
येऊ नये अशाही सूचना दे ण्यात आल्या
(३), (४) व (५) हे खरे नाही
(६)

रायगतीपिावरील योिनाींवर ्पलबर ननरी खचि करण्याच्या सच
ू ना आहे त
मुख्यमींर की

मीणामीण

पेयिल

कायििम

राबर्वण्यास

शासन

ननणिय

ि मीणापारो-

१११५/राय ि ९२/पापु-०७, दद ०७/०५/२०१६ अन्वये मान्यता दे ण्यात आली आहे
(७) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
पुणे शहरातील ससून रुग्णालयात रुग्णाांना माफि
दरात चाांगले उपचार शमळण्याबाबत

(२३)

४३५७५ (०३-०५-२०१६).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे शहरातील ससन
ू रुग्णालयात ्पचारासाठी आवश्यक त्या सोयी सुर्वरा ळमळाल्यास
पण
ु े आिोपडीक सोसाय्ीचे सदथय असलेले डॉकम्र ससन
ू रुग्णालयात मदहन्यातन
ू एक ददवस
मोफत

्पचार

करायला

तयार

असल्याचे

आिोपेडीक

सोसाय्ीचे

अध्यि

याींनी

ददनाींक ७ नोव्हें बर, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास िाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ससून रुग्णालयामध्ये रुग्णाींना माफक दरात चाींगले ्पचार ळमळत नसल्याच्या
अनेक तिारी रुग्णाींकडून येत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्कमत रुग्णालयातील गरीब रुग्णाींना मोफत ्पचार दे ण्याबाबत शासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१) होय, तिार्प सदर सोयाय्ीने याबाबत रुग्णालय
रायशासनास लेखी कळर्वलेली नाही
(२) नाही
(३) व (४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

र्व स २०३ (18)
नाशशि जिल््यातील शहरातील व ग्रामीण भागातील
िुटुांबाांना रॉिेलचा पुरवठा िरण्याबाबत
(२४)

४३६९९ (२८-०४-२०१६).

श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी णझरवाळ

(हदांडोरी), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

सन्माननीय अन्न, नागरी परु वठा व ग्राहि सांरिण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाळशक जिल््यात शहरातील व मीणामीण भागातील कु्ुींबाींना गॅस कनेकमशन नसल्याने व ७३
लाख ळल्र रॉकेलची आवश्यकता असताना तेवढा रॉकेल पुरवठा होत नसल्याने वि
ृ तोड होत
असल्याने पयािवरणाची हानी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्कमत रायकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुषींगाने नाळशक शहरी आणण मीणामीण

भागासाठी पुरेशा रायमाणात रॉकेल पुरवठा करणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही
सुरातरत पतरमाण लागू होण्यापूवम नाळशक जिल््यास माहे एर्रायल, २०१५ ते लगथ्,

२०१५ या कालावरीत २०६४ क्रक ली केरोळसन ननयतन ्पलबर करुन दे ण्यात येत होते
आहे

माहे सप््ें बर, २०१५ पासून नाळशक जिल््याची केरोळसनची मागणी २०८८ क्रक ली इतकत

नाळशक

ळशरापबर ककाींवर गॅस थ्ँ र्पींगची कायिवाही करण्यात आल्यामळ
ु े माहे माचि, २०१६ पासन
ू
जिल््याची केरोळसनची मागणी १२८४ क्रक ली

इतकत असून नाळशक जिल््यास

मागणीच्या १००% इतकमया रायमाणात केरोळसन ्पलबर करुन दे ण्यात येत आहे
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
तारळ व वाडापाल्ये (ता.रत्नाधगरी,जि.रत्नाधगरी) खारभूमी
योिनेला सीआरझेडमधन
ू सट
ू शमळणेबाबत

(२५)

४४०४९ (२८-०४-२०१६).

श्री.रािन साळवी (रािापरू ) :

सन्माननीय पयािवरण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तारळ व वाडापाल्ये (ता रत्नाकगरी, जि रत्नाकगरी) खारभूमी योिनेला सीआरझेडमरून सू्
ळमळणेबाबत थिाननक लोकरायनतननरीींनी ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोिी व त्यानींतरही अनेक
वेळा मा मुख्यमींर की याींना पर कव्यवहार केला, हे खरे आहे काय,

र्व स २०३ (19)
(२) असल्यास, सीआरझेड अकरसच
ू ना २०११ नुसार ्परोकमत नमुद नवीन खारभूमी योिनाींसाठी
िलद पयािवरणीय आघात मुल्याींकन अहवाल सादर करणे आवश्यक

असल्याने सदर

ननणियानुसार िलद पयािवरणीय आघात मुल्याींकन अहवाल सादर करणेबाबत अरीिक
अळभयींता, खारभम
ू ी र्वकास मींडळ, ठाणे याींना कळर्वण्यात आल्यानस
ु ार सदर अहवाल रायाप्त
झाला आहे काय,

(३) नसल्यास, र्वलींब लागण्याची कारणे काय आहे त, यासींदभाित केव्हापयंत ननणिय होणे
अपेक्षित आहे ?
श्री. रामदास िदम (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे
(२) सदर अहवाल अद्यापही अरायाप्त आहे
(३) सदर अहवाल रायाप्त झाल्यानींतर महाराषर क्रकनारी िेर क व्यवथिापन रायाकरकरणाच्या
बीठकतमध्ये र्वचारािि ठे वण्यात येईल
___________
शासिीय महाववद्यालयामधून वैद्यिीय शशिण घेतलेल्या ववद्याथ्याांना
सात वषे ग्रामीण भागात सेवा दे णे बांधनिारि िरणेबाबत

(२६)

४४३०० (०३-०५-२०१६).

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या मीणामीण भागात नागरीकाींच्या आरोग्याचा रायश्न गींभीर होत असल्याने शासकतय
महार्वद्यालयामरून वीद्यकतय ळशिण घेतलेल्या र्वद्यार्थयांना सात वषे मीणामीण भागात सेवा
दे णे बींरनकारक करणेबाबतचा रायथताव शासनाच्या र्वचारारीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्कमत रायथतावास मींिूरी दे ऊन त्याची अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (१८-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२) रायश्न ्द््ावत नाही
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
अिोला सवोपचार रुग्णालयामध्ये एक्सरे मशशन बांद असल्याबाबत
(२७)

४४७६७ (२६-०५-२०१६).

िामोद) :

श्री.गोवधिन शमाि (अिोला पजश्चम), डॉ.सांिय िुटे (िळगाव

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्वदभािचे रामाकेअर सें्र म्हणून ओळखल्या िाणायाया अकोला जिल््यातील सवोपचार
रुग्णालयामध्ये गत ४ वषािपासन
ू एकमसरे मळशन बींद असल्यामळ
ु े शेकडो रुग्णाींना र कास सहन
करावा लागत असल्याचे ददनाींक २३ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशिनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, एकमसरे मळशन बींद असल्यामुळे रुग्ण व त्याींच्या नातेवाईकाींना खािगी
रुग्णालयात िावून एकमस-रे काढावे लागत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सवोपचार रुग्णालयातील रुग्णाींची सींख्या पाहता नवीन एकमसरे मळशन तातडीने
्पलबर करुन दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महािन (२५-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही
(३) नर्वन एकमसरे यींर क खरे दीसाठी ननर्वदा रायक्रिया सींचालनालय थतरावर सरु
ु असन
ू लवकरच
नर्वन यींर के ्पलबर करुन दे ण्यात येणार आहे त
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
पुणे शहरातील सामाजिि सांस्थाांना िेंद्र शासनाच्या िल्याणिारी
योिने अांतगित धान्य परु वठा होत नसल्याबाबत

(२८)

४४८३६ (२८-०४-२०१६).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील २३ सामाजिक सींथिाींना माहे लकम्ोबर, २०१५ पासून केंद्र शासनाच्या

कल्याणकारी योिने अींतगित रान्य पुरवठा होत नसल्याची वथतुजथिती खरी असून, आवश्यक
असलेली मागणी शासनाकडे पाठर्वली असल्याचे ननळलमा रायगुड,े शहर अन्नरान्य पुरवठा
अकरकारी याींनी ददनाींक २१ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास िाहीर केले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, राज्य शासनाकडून कल्याणकारी योिने अींतगित क्रकती रान्याची मागणी आहे

याचा रायथताव गेल्या अनेक मदहन्याींपासून जिल्हयाींकडून मागर्वलाच नसल्याने व तो केंद्र
शासनाकडे राज्य शासनाने पाठर्वला नसल्याने, केंद्र शासनाकडे कल्याणकारी योिने अींतगित

ळमळणारे रान्य माहे लकम्ोबर, २०१५ पासन
ू पण
ु े शहराला व जिल्हयाला ळमळाले नसल्याने,
शहर व जिल्हयातील र्वर्वर २३ सामाजिक सींथिाींना केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योिने
अींतगित अन्नरान्य पुरवठा होऊ शकला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, केंद्र शासनाच्या योिने अींतगित ळमळणायाया रान्याकतरता राज्य शासनाने
जिल्हयाींकडून रायथताव मागवून ते केंद्र शासनाकडे पाठर्वण्याबाबतची कायिवाही न करण्याची
सविसारारण

कारणे

काय

आहेत,

सदर

कायिवाही

करण्यास

अिम्य

र्वलींब

केलेल्या

अकरकायायाींर्वरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त,
(४) तसेच पुणे शहर व जिल्हयातील ज्या २३ सामाजिक सींथिाींना केंद्र शासनाच्या
कल्याणकारी योिने अींतगित अन्नरान्याचा परु वठा करण्यात आला नाही, अशा सींथिाींना
अन्नरान्याचा पुरवठा तातडीने सरु
ु करण्यात येणार आहे काय,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२), (३) व (४) माहे सप््ें बर, २०१५ पयंतच्या कालावरीच्या अन्नरान्याच्या ननयतनाचे
्पयोकगता रायमाणपर क केंद्र शासनास ददनाींक ४ फेब्रव
ु ारी, २०१६ च्या पर कान्वये पाठर्वण्यात आले

माहे लकम्ोबर, २०१५ पासूनच्या कालावरीकतरता अन्नरान्याच्या ननयतनाची मागणी करण्यात
आली

केंद्र

शासनाकडून

अन्नरान्याचे

ननयतन

रायाप्त

होईपयंत

ळशल्लक

रान्यामरून

मागणीनुसार सींथिाींना अन्नरान्याचे वा्प करण्यात आले केंद्र शासनाकडून माहे लकम्ोबर,

२०१५ ते माचि, २०१६ या कालावरीकरीता अन्नरान्याचे ननयतन रायाप्त असन
ू , त्यानस
ु ार
ददनाींक १ एर्रायल, २०१६ च्या पर कान्वये अन्नरान्याचे जिल्हाननहाय ननयतन दे ण्यात आले आहे

सदर आदे शान्वये अन्नरान्य र्वतरण अकरकारी, पुणे याींच्या िेर कातील पुणे शहरास माहे

लकम्ोबर, २०१५ ते माहे २०१६ या कालावरीकरीता ७९२ मे ्न अन्नरान्याचे ननयतन दे ण्यात
आले आहे सद्यःजथितीत सींथिाींची मागणी रायलींबबत नाही
(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
वाघमाता पररसर, दसरा मैदान, परतवाडा (ता. अचलपूर जि.अमरावती) येथे प्रा. राम
शेवाळिर साहहत्य अिादमी तथा किडा व साांस्िृनति िेंद्र उभारण्याबाबत

(२९)

४५०१२ (२८-०४-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफि बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

साांस्िृनति िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)
(ता

अचलपूर

र्वरानसभा

मतदार

सींघात

वाघमाता

पतरसर

दसरा

मीदान,

परतवाडा

अचलपूर, जि अमरावती) येिे सादहजत्यक की राया राम शेवाळकर याींच्या थमत
ृ ी र्रायत्यिि

राया राम शेवाळकर सादहत्य अकादमी तिा क्रिडा व साींथकृनतक केंद्र ्भारण्याबाबत थिाननक

लोकरायनतननरी, अचलपूर याींनी मा मुख्यमींर की, महाराषर राज्य याींचेकडे ददनाींक ८ िानेवारी,
२०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास लेखी पर काद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत साींथकृनतक कायि र्वभागाने ननरीच्या (रु १० को्ी) बाबत र्वत्त
र्वभागाचे अळभरायाय घेतले आहे त काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,

र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे
(२) व (३) सादहत्य अकादमी तिा क्रिडा व साींथकृनतक केंद्र ्भारण्यास अििसहाय्य दे ण्याची
र्वभागाची कोणतीही योिना नसल्याने या सींदभाित र्वत्त र्वभागाचे अळभरायाय घेण्याचा रायश्न
्द््ावत नाही
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
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मुांबई ववद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या ७४२ महाववद्यालयाांपैिी ४५२
महाववद्यालयात प्राचायािची पदे ररक्त असल्याबाबत

(३०)

४५९३२ (०५-०५-२०१६).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.सरु े श लाड (ििित), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती हदवपिा चव्हाण
(बागलाण), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर),

श्री.हसन

मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि

चव्हाण

(फलटण), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.मिरां द िाधव-पाटील
(वाई), श्री.शामराव ऊफि बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव),

श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हदलीप वळसेपाटील (आांबेगाव), श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर) :

सन्माननीय उच्च व तां् शशिण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई र्वद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या ७४२ महार्वद्यालयाींपीकत ४५२ महार्वद्यालयात
रायाचायािची पदे तरकमत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, एवढया मोठया रायमाणात रायाचायांची पदे तरकमत राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर पदे त्वतरत भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे
मुींबई र्वद्यापीठाशी सींलग्न असलेल्या एकूण ७४२ महार्वद्यालयाींपक
ी त ्च्च ळशिणाशी

सींबींकरत शासकतय ३, अशासकतय अनद
ु ाननत ३७, कायम र्वना अनद
ु ाननत २५७ तर तींर क
ळशिणाशी सींबींकरत १४० अशा एकूण ४३७ महार्वद्यालयाींमध्ये रायाचायांची पदे तरकमत आहे त

(२) र्वद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ननकषानुसार रायाचायि पदासाठी र्वहीत एपीआय ननकष
(Academic Preformance Indicators) पूणि करणारे ्मेदवार न ळमळणे, कायम र्वना

अनद
ु ाननत महार्वद्यालयातील सेवा सेवाननवत्ृ तीवेतनासाठी र्वचारात न घेण,े रायाचायि व
सहयोगी रायाध्यापक याींच्यामरील वेतनामध्ये फारशी तफावत नसणे तसेच कायम र्वना

अनुदाननत महार्वद्यालयामध्ये ननयळमत वेतनाचा रायश्न ननमािण होणे इत्यादी कारणामळ
ु े
रायाचायांची पदे मोठ्या रायमाणावर तरकमत राहत आहे त

(३) रायाचायांची पदे ननयळमत थवरुपात भरण्याबाबत ्च्च व तींर क ळशिण र्वभाग, शासन ननणिय
ि

सींकतणि-२००९/(४३५/०९)/र्वळश-३, दद ३० ०१ २०१० अन्वये तसेच सींचालनालयामाफित सह

सींचालक व र्वद्यापीठाींना वारीं वार सूचना दे ण्यात आल्या आहे त
(४) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
िोयनेचे अविल धचपळूण व खेडमधील ३६ गावाांना ग्रॉजव्हटीने
दे ण्याबाबतचे आदे श दे ण्यात आल्याबाबत

(३१)

४६५०८ (०३-०४-२०१६).

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब मुरिुटे

र्व स २०३ (23)
(नेवासा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शशशिाांत शशांदे
(िोरे गाव), श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील पाण्याची गरि लिात घेऊन वाया िाणारे कोयनेचे अविल मुींबईत नेण्याआरी
ते कचपळूण व खेडमरील ३६ गावाींना मीणॉजव्ह्ीने दे ण्यासाठी महाराषर िीवन रायाकरकरणाच्या

माध्यमातून सवेिण करण्याचे आदे श दे ण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या दस
ु याया
आठवड्यात ननदशिनास आलेले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्कमत रायकरणी आतापयंत कोणता ननणिय घेतला आहे व त्याची अींमलबिावणी
करण्यासींदभाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे
(२) ्कमत रायकरणी सवेिणाच्या कामासाठी ननरीची तरतुद करण्यात आली असून महाराषर
िीवन रायाकरकरणामाफित सवेिणाचे काम सुरु आहे
(३) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
शसन्नर (जि.नाशशि) तालुक्यातील पाांगरी येथील राष्ट्रीय पेयिल योिनेद्वारे
वपण्याचे पाणी पुरवठ्याच्या िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार

(३२)

४६६६४

(२८-०४-२०१६).

श्री.योगेश

(बाप)ू

घोलप

(दे वळाली) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ळसन्नर (जि नाळशक) तालकम
ु यातील पींचाळे च्या डाींबरनाल्यात र्वदहर खोदन
ू पाईप लाईनद्वारे

पाींगरीयेिे राषरीय पेयिल योिनेद्वारे र्पण्याचे पाणी पुरवठ्याच्या कामामध्ये गीरव्यवहार
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रायकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) असल्यास, त्यानष
ु ींगाने दोषीींर्वरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्योत येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
(२) मौिे पाींगरी बु ता ळसन्नर येिील नळ पाणी पुरवठा योिनेची कामे भौनतकद्ष्या पूणि
करण्यात येवन
ू योिनेद्वारे दद १०.१.२०१६ पासन
ू पाणी परु वठा सरु
ु करण्यात आला होता

परीं तु ळसन्नर तालुकमयातील कमी झालेले पििन्यमान तसेच कडवा कालव्यातून डाींबर नाला

पाझर तलावात पाणी न सोडल्याने एर्रायल, २०१६ पासून योिनेद्वारे गावात पाणी पुरवठा

करणे शकमय झाले नाही परीं तु गावात मनेगाव १६ गावे रायादे पाणी पुरवठा यािेनेतून पाणी
पुरवठा करण्यात येतो तसेच गावास ्ँ करद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची आवश्यकता भासलेली
नाही

सदर योिनेबाबत श्री भाऊसाहे ब नरहरी बेरागी रा पाींगरी बु याींनी तिार केली होती

र्व स २०३ (24)
त्यानुसार मुख्य कायिकारी अकरकारी, जिल्हा पतरषद, नाळशक याींनी र कयथि यींर कणा म्हणून
कायिवाही अळभयींता ल पा पूवि व कायिकारी अळभयींता ल पा पूवि व कायिकारी अळभयींता इ व द

र्वभाग ि १ जिल्हा पतरषद, नाळशक याींचेमाफित योिनेची चौकशी करण्याचे ननदे श ददले होते
त्यानस
ु ार चौकशी करण्याचे ननदे श ददले होते

त्यानस
ु ार चौकशी करण्यात आली असन
ू रायाप्त

अहवालानस
ु ार योिनेच्या कामात गीरव्यवहार झाल्याचे ननदशिनास आलेले नाही
(३) रायश्न ्द््ावत नाही
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

िोल्हापूर जिल्हयामधील अप्राधान्य गटातील शशधापब्िाधारिाांना धान्य पुरवठा िरणेबाबत
(३३)

४६७७१ (२८-०४-२०१६).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल्हयामरील अींत्योदय आणण रायारान्य ग्ातील २५ लाख ७५ हिार ६९७
लोकाींना सध्या अन्न सुरिा योिनेचा लाभ ळमळत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर जिल््यामरील अरायारान्य ग्ातील ९ लाख १९ हिार ६६७ लोकाींनी
माहे लकम्ोबर, २०१४ ते एर्रायल, २०१५ अखेर या सात मदहन्यामध्ये एक क्रकलो ही रान्य
ळमळालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अन्न सुरिा योिना सुरु झाल्या पासन
ू रायारान्य व अींत्योदय काडिरारकाींना

आवश्यक असणारे ननयतन केंद्र शासनाकडून ददले िाते परीं तू अरायारान्य ळशरापबर ककारारकाींना
राज्य शासनाने ननयतन मींिूर न केल्याने त्याींना रे शन रान्यापासन
ू वींकचत रहावे लागत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अरायारान्य ळशरार्पर ककारारकाींना तात्काळ रान्य परु वठा करणेबाबत शासनाने
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१) अींशतः खरे आहे कोल्हापूर जिल््यामध्ये एर्रायल, २०१६

अखेरपयंत अींत्योदय आणण रायारान्य ग्ातील एकूण २४,७८,४५१ लाभार्थयांना अन्नसुरिा
योिनेचा लाभ ळमळत आहे

(२), (३) व (४) हे खरे आहे राज्यातील ळशरापबर ककाींच्या आरार ळसडीींगचे काम पूणि झाल्यावर
राषरीय अन्नसुरिा अकरननयम, २०१३ अींतगित समार्वष् न झालेल्या परीं तु लष्य ननराितरत

सावििननक र्वतरण व्यवथिेअींतगित पुवम लाभ घेत असलेल्या १७७.१९ लि लाभार्थयांना
अन्नरान्याचा लाभ दे ण्याबाबत ननणिय घेण्यात येईल, असा शासन ननणिय दद १५ िानेवारी,
२०१६ रोिी ननगिळमत केला आहे
(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

र्व स २०३ (25)
ववष्ट्णूपूरी (जि.नाांदेड) येथे डॉ. शांिरराव चव्हाण शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय
स्थलाांतरीत झाल्याने खाटाअभावी रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय

(३४)

४६९५३ (०३-०५-२०१६).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

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

नाींदेड) येिे डॉ

शींकरराव चव्हाण शासकतय वीद्यक्रकय महार्वद्यालय

थिलाींतरीत झाल्याने खा्ाींअभावी रुग्णाींची गीरसोय होत असल्याचे नक
ु तेच ननदशिनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाींना तात्काळ खा्ाींची व्यवथिा करण्याची मागणी जिल्हाकरकायायाींकडे
मराठा महासींघाच्यावतीने करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू रुग्णालयात तातडीने खा्ाींची व्यवथिा करण्यासींदभाित शासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) : (१) नाही
(२), (३) व (४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
वेंगुलेतील (जि. शसांधुदग
ु )ि चार शाळा इमारती “सीआरझेड” िे्ात
(३५)

येत असल्यामुळे इमारत बाांधिाम होत नसल्याबाबत

४८१३० (२८-०४-२०१६).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय पयािवरण मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वेंगुलाि (जि

ळसींरुदग
ु )ि येिील चार शाळा इमारती “सीआरझेड” िेर कात येत असून या

शाळाींसाठी अींगणवाडी इमारती मींिरू आहे मार क सीआरझेड च्या ननयमामळ
ु े इमारत बाींरकाम
करता येत नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर िेर कात येणायाया अींगणवाडी बाींरकामाकतरता सू् दे ण्याबाबत ननयम
ळशकिल करण्याबाबत क्रकींवा फेरर्वचार करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे कोणत्या थवरुपाचा
पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (११-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे
(२) वेंगुले रायकल्पाकडे सीआरझेड कायििेर कात चार इमारती नसून तीन इमारती मींिूर होत्या

त्यापीकतएका अींगणवाडी इमारतीचे बाींरकाम सीआरझेड मळ
ु े रद्द करण्यात आलेले असन
ू ्वितरत
दोन अींगणवाड्याींच्या बाींरकामासाठी िागा ्पलबर नसल्यामुळे सदरचे रायथताव रद्द करण्यात
आलेले आहे त

(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

र्व स २०३ (26)
धचचिुटवस्ती (हहरडगाव) (ता.श्रीगोंदे ,जि.अहमदनगर) येथील
पाणी पुरवठा योिना सुरु झाली नसल्याबाबत

(३६)

४९७९६ (२८-०४-२०१६).

श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :
स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण

(१) कचचकु्वथती (दहरडगाव) (ता श्रीगोंदे , जि अहमदनगर)येिे काही वषािपव
ू म १२ लाख रुपये

खचि करुन राबर्वण्यात आलेली पाणीपुरवठा योिना अद्यापपयंत सुरु झाली नसल्याचे
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्परोकमत रायकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने नागतरकाींना
पाणी ळमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही
सद्यःजथितीत पाणी ्ीं चाई असल्याने ्भवावास पाणी कमी पडल्याने योिना बींद आहे
(२) रायश्न ्द््ावत नाही
्भवावास पाणी कमी असल्यामुळे योिना बींद आहे सद्यःजथितीत ्ँ करने पाणी पुरवठा

सुरु आहे

(३) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
सांत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अशभयानाची अांमलबिावणी स्थधगत िेल्याबाबत
(३७)

५०४५१ (०५-०५-२०१६).

(लातूर शहर) :

करतील काय :(१)

श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

राज्य शासनाने सींत गाडगेबाबा मीणामथवच्छता अळभयानाची अींमलबिावणी थिकगत

करण्याबाबत ददनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी शासन ननणिय ननगिळमत केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर अळभयान बींद केल्यामुळे राज्यभरातन
ू शासनाकडे र्वर्वर सींघ्ना व
लोकरायनतननरीींनी तीव्र नारािी व्यकमत केली , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मीणामथवच्छता अळभयान पूवव
ि त सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०७-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे
सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या वषाितील सींत गाडगेबाबा मीणाम थवच्छता
अळभयानाींतगित

सरु
ु

असलेली

अींमलबिावणी

रायक्रिया

दद ६ फेब्रुवारी,२०१६ च्या पर कान्वये कळर्वण्यात आले होते

तात्पत
ु म

थिकगत

करण्याबाबत

र्व स २०३ (27)
(२) होय,
(३) दद ४ िून,२०१६ च्या शासन ननणियान्वये सींत गाडगेबाबा मीणाम थवच्छता अळभयान
अींमलबिावणीच्या सुरातरत मागिदशिक सच
ू ना ननगिळमत करण्यात आल्या आहे त
(४)

रायश्न ्द््ावत

नाही

___________
उदगीरच्या ( जि.लातूर) ऐनतहाशसि किल्ला पररसरात
(३८)

भगवान पाश्विनाथाची मुती सापडल्याबाबत

५०७१२ (२८-०४-२०१६).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदगीर) :

िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) ्दगीर (जि लातरू ) येिील ऐनतहाळसक क्रकल्ला पतरसरात १५०० फू्ाच्या अींतरावर खोदकाम
करीत असताना माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान भगवान पाश्विनािची मुतम
सापडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मुतम सापडल्याची नोंद पुरातत्व र्वभाग, राज्य शासनाकडे करण्यात आली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ऐनतहाळसक क्रकल्ल्यात कायिरत असलेले ितन अकरकारी याींनी या सींबर
ीं ी
शासनाकडे कोणतीच मादहती ददली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) :(१) होय
(२) नाही
(३) नाही
(४) मौिे ्दगीर येिे क्रकल्ला पतरसरात शेख मन
ु ीर याींच्या मालकतच्या िागेत शाळे च्या
बाींरकामासाठी करण्यात येत असलेल्या खोदकामात भगवान पाश्विनािाींची मुतम सापडली,

तद्नींतर सदर मुतमची पाहणी पुरातत्व र्वभाग औरीं गाबाद कायािलयाने केली त्यास अनुसरुन
सहायक सींचालक, पुरातत्व र्वभाग, औरीं गाबाद याींनी तहळसलदार , ्दगीर तिा तालक
ु ा

ननखात ननरी अकरकारी याींना ददनाींक १९.०१.२०१६ च्या पर कान्वये सदर मत
ु म सींबरीताींकडून
रायाप्त करुन घेऊन पुरातत्व र्वभागाकडे हथताींतरीत करण्याची र्वनींती केली आहे
(५) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
ससन
ू (जि.पण
ु े) रुग्णालयात उपचारासाठी हदरां गाई झाल्यामळ
ु े
(३९)

एिा िेष्ट्ठ नागररि रुग्णाचा झालेला मत्ृ यू

५०९०९ (०३-०५-२०१६).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ससन
ू रुग्णालय, पुणे येिे िेषठ नागतरक ददलीप गणपत खीरनार याींच्यावर ्पचारासाठी

र्व स २०३ (28)
ददरीं गाई झाल्यामुळे रुग्णालयातच त्याींचा मत्ृ यू झाल्याचे माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ससून रुग्णालयातील डॉकम्राींनी अनोळखी अपघातमीणथत िेषठ नागतरकाींचे रायाण

वाचर्वण्यासाठी ससन
ू रुग्णालयात आणणायाया नागरीकाला अरे रावी व अपमानाथपद वतिणक
ू
ददल्याचे ननदशिनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींबींरी ससून वीद्यकतय अरीिकाींनी बर कसदथयीय चौकशी सळमती थिापन
करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदे श दे ऊनही अद्यापपयंत दोषीींवर कोणतीही
कारवाई झाल्याचे ननदशिनास आले नाही, हे खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१६) :(१) सदर रुग्णाचा मत्ृ यू ्पचारादरम्यान झाला असून
त्याींच्या ्पचारामध्ये कोणत्याही रायकारची ददरीं गाई क्रकींवा हलगिमपणा झालेला नाही
(२) होय
(३) नाही
चौकशी सळमतीच्या ळशफारशीनुसार सींबींकरत डॉकम्राींवर ्ापन बिावण्यात आले असून

अशा रायकारची पुनरावत्ृ ती झाल्यास त्याींचे शीिणणक सर क रद्द करण्यात येईल अशी सकमत ताकतद
दे ण्यात आली आहे

(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय, नागपूर येथे उपिरण
खरे दीमध्ये होत असलेला ववलांब

(४०)

५०९४० (०३-०५-२०१६).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर दे शमख
ु

(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ि , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :
सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासकतय वीद्यकतय महार्वद्यालय, नागपूर येिे वाढत्या रुग्णाींच्या तुलनेत सुर्वरा, सारन
सामुमीणी याींची कमतरता असून ्पकरणे खरे दी करण्याकरीता ३ को्ी रुपयाींचा ननरी मींिूर
होऊनही

अद्याप

फकमत

९६

लाख

रुपयाींचीच

खरे दी

करण्यात

आली

असल्याचे

ददनाींक २ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अकरषठाताींना खरे दीची मयािदा असल्याने ्पकरण खरे दीमध्ये ्शीर होत आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) ्कमत ्पकरण खरे दीमध्ये होत असलेल्या र्वलींबाबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली
वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीष महािन (२५-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही
सींथिेस सन २०१५-१६ या आकििक वषािकरीता यींर कसामुमीणी खरे दीसाठी जिल्हा वार्षिक

योिनेअत
ीं गित मींिूर झालेला एकूण रु ०३ ०० को्ी इतका ननरी खचि करण्यात आला आहे

र्व स २०३ (29)
(२) हे खरे नाही
वी ळश व औ द्र र्व , शासन ननणिय ि : सींकतणि-२०१४/राय क २०१४/राय ि ६१६/रायशा-१,
ददनाींक

३०

िानेवारी,

२०१५

अन्वये

रु ०३

लाखाच्या

आतील

यींर कसामुमीणीच्या

रु

२५

लाखापयंतच्या रकमकमेच्या मयािदेत र्वत्तीय अकरकार व रायशासकतय अकरकार अकरषठाताींना
दे ण्यात आलेले आहे त
(३) सींथिेस ्पलबर ननरी पूणप
ि णे खचि झालेला आहे
्द््ावत

नाही

त्यामळ
ु े कायिवाही करण्याचा रायश्न

___________
सॉिेटीस ते दाभोळिर-पानसरे व्हाया तुिाराम नाटिाच्या
ननमाित्याांवर िारवाई िरण्याबाबत

(४१)

५११५८ (२८-०४-२०१६).

श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पजश्चम) :

सन्माननीय साांस्िृनति

िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोणतेही ना्क सादर करण्यापूवम ननयमानुसार राज्य ना्य पतरननरीिण मींडळाचे

रायमाणपर क घेणे बींरनकारक असताींना महाराषर अींरश्रद्धा ननमल
ूि न सळमतीच्या लोकरीं ग मींचाच्या
वतीने सॉिे्ीस ते दाभोळकर-पानसरे व्हाया तक
ु ाराम या ना्काचे रायमाणपर क घेतले नव्हते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बेकायदे शीरपणे राज्यात १०० च्यावर सदर ना्काींचे राययोग केल्याची तिार दहींद ु
िनिागत
ृ ी सळमतीने ददनाींक ३ सप््ें बर, २०१५, तर दहींद ु र्वरी् पतरषदे ने माहे लगथ् २०१५
मध्ये ना्य पतरननरीिण मींडळ आणण मा साींथकृनतक कायि मींर की याींच्याकडे पर काद्वारे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्कमत तिारीवर तसेच सदर रायमाणपर क नसताींना ना्क दाखवणारी र्वर्वर
ना्यगह
ृ े , सभागह
ृ ाींचे व्यवथिापक आणण रायमाणपर काळशवाय िागोिागी ना्क होऊन दे णारे
सींबींकरत िेर काींचे पोलीस अकरकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच बेकायदे शीरपणे ना्क सादर करणा-या ना्कावर, तसेच ना्काचे लेखक,ननमािते
आणण ददग्दशिक याींच्यावर कारवाई करण्याची कोणकोणती तरतूद शासनाकडे आहे ,
(५)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे
तिार्प, या ना्कास योग्यता रायमाणपर कासाठी मींडळाकडे अिि रायाप्त झाल्यानींतर दद २० ०२ २०१६
रोिी सदर ना्कास रीं गभूमी राययोग पतरननरीिण मींडळाचे कायमथवरुपी योग्यता रायमाणपर क
दे ण्यात आले आहे

(२) होय, ना्य पतरननरीिण मींडळाकडे तशी तिार रायाप्त झालेली आहे
(३) व (४) सदर बाब गह
ृ र्वभागाच्या अखत्यातरत येत असल्याने
करण्यास

गह
ृ

याबाबत ्कचत कायिवाही

र्वभागास कळर्वण्यात आले असून त्या र्वभागामाफित या

होणे अपेक्षित आहे

(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

रायकरणी कायिवाही

र्व स २०३ (30)
पाचनई (ता.अिोला, जि.अहमदनगर) येथील हररश्चांद्रगडावरील
(४२)

प्राचीन शशवमांदीराची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

५१३०८ (२८-०४-२०१६).

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायि मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पाचनई (ता अकोले,जि अहमदनगर)येिील हतरश्चींद्रगडावरील रायाचीन ळशवमींदीर भग्नावथिेत
असून या मींददराची पुरातत्व र्वभागाकडून दरु
ु थती करण्याची बाब शासनाच्या र्वचारारीन आहे ,
हे खरे आहे काय ,

(२) असल्यास, सदर रायाचीन मींददराची दरु
ु थती करणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा
करण्याींत येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१६) : (१) होय
(२) हतरश्चींद्रगडावरील रायाचीन ळशवमींददर राषरीय सींरक्षित थमारक असन
ू ते भारतीय पुरातत्व
सवेिण मींडळ कायािलय औरीं गाबाद याींच्या अखत्यारीत येतात अकरिक पुरातत्वर्वद्, भारतीय

परु ातत्व सवेिण मींडल कायािलय, औरीं गाबाद याींनी कळर्वल्यानस
ु ार सदर मींददराच्या ितन व

दरु
ु थती कामाचे अींदािपर कक बनर्वण्यात येत असून ननरीच्या ्पलबरतेनस
ु ार ितन व
दरु
ु थतीची कायिवाही करण्यात येईल
(३) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
पुराशभलेख सांचालनालयातील िमिचाऱ्याांची ननयमबा्यरीत्या िेलेली पदोन्नती
(४३)

५१८०३ (२८-०४-२०१६).

श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि), श्री.सुननल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायि मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मागासवगमयाींसाठीची पदे सरळसेवेने भरणे व रायथतार्वत सेवारायवेश ननयमाींच्या आरारे

नामननदे शनाने क्रकींवा पदोन्नतीने पदे भरणे या ननयमबा्य केलेल्या कायिवाही सींदभाित श्री

भा दा रा्ावकर, सींचालक, पुराळभलेख सींचालनालय, मुींबई याींच्यावर ददनाींक ३० िून, २०११

रोिी “महाराषर नागरी सेवा (ननवत्ृ ती वेतन) ननयम, १९८१ च्या ननयम २७ मरील
तरतद
ू ीनस
ु ार दरमहा सेवाननवत्ृ ती वेतनाच्या ६% इतकत रकमकम तीन वषािच्या कालावरीकतरता
कपात करण्यात यावी अशी ळशिा करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननयमबा्य ननयुकमत्या झालेल्या कमिचायायाींवर कोणतीही कारवाई करण्यात
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

ननयमबा्य

ननयुकमत्या

झालेल्या

कमिचायायाींवर

रोखण्याकतरता कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

व

त्याींची

पदोन्नती
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श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१६) : (१) होय, श्री रा्ावकर याींनी केलेल्या ननयमाबा्य
ननयुकमती व पदोन्नती या सींदभाित त्याींना ददनाींक १६ ०१ २०१२ च्या कायािलयीन आदे शान्वये
सदर ळशिा दे ण्यात आलेली आहे

(२) व (३) नाही ननयमबा्य ननयकम
ु त्या झालेल्या कमिचायायापीकत पदोन्नत्या दे ण्यात आलेल्या
काही कमिचायायाींना पदावनत करण्याची कायिवाही पुराळभलेख सींचालनालयाने केली आहे
तसेच

यासींदभाित

पुराळभलेख

सींचालनालयाकडून

रायाप्त

अहवालाच्या

आरारे

वथतुजथिती

शासनाच्या र्वरी व न्याय र्वभागास सादर करण्यात आली असन
ू त्या र्वभागाकडून रायाप्त
होणायाया अळभरायायानस
ु ार पढ
ु ील कायिवाही करण्यात येईल
(४) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
राज्यात दध
ु भेसळीववरुध्द िायिवाहीसाठी पुरेशा प्रमाणात वाहने पुरववण्याबाबत
(४४)

५१८८७ (२८-०४-२०१६).

श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :

सन्माननीय अन्न आणण

औषध प्रशासन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दर
ु भेसळ तपासण्यासाठी केवळ चार तपासणी व्हॅन तर मुींबई शहरासाठी एकच
वाहन सद्य:जथितीत कायिरत आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ्कमत रायकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व राज्यात दर
ु भेसळीर्वरुध्द कायिवाहीसाठी पुरेशा
रायमाणात वाहने पूरर्वणेबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीश बापट (२९-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे
(२) रायश्न ्द््ावत नाही

(३) मोबाईल व्हँनच्या ्पयुकमततेनुसार मोबाईल व्हॅनची सींख्या वाढर्वण्याचा रायथताव अन्न व
औषर रायशासनाकडून मागर्वण्यात आला असन
ू तो रायाप्त झाल्यावर योग्य ती पढ
ु ील कायिवाही
करण्यात येईल

(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
वसई (जि.पालघर) तालि
ु यातील सावििननि ववतरण दिता
सशमतीवर अशासिीय सदस्याांच्या ननयुक्तीबाबत

(४५)

५२०६१ (२८-०४-२०१६).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षितीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वसई (जि पालघर) तालुकमयात सावििननक र्वतरण व्यवथिेअींतगित र्वतरीत होणायाया अन्न

रान्य र्वतरणाींमध्ये पारदशिकता रहावी म्हणून दिता सळमतीची थिापना व ननयळमत बीठका

होणे गरिेचे असल्याने, वसई तालकम
ु यातील दिता सळमतीवर शासकतय सदथयाींची ननयकम
ु ती
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करण्यात येऊनही अद्यापही या सळमतीवर अशासकतय सदथयाींची ननयुकमती झालेली नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्वद्यमान दिता सळमतीच्या सन २०१५ मध्ये एकूण क्रकती बीठका झालेल्या
आहे त,

(३) असल्यास, ्परोकमत बीठकतींमरील चचेनस
ु ार वसई मरील रान्य र्वतरण व्यवथिेमरील
असलेल्या र कु्ी दरू करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, यारायकरणी होत असलेल्या र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) अींशतः खरे आहे
तिार्प, सद्यजथितीत शासकतय सदथयाींची ननयुकमती होऊन तालक
ू ा दिता सळमतीच्या

तीन बीठका झालेल्या आहे त त्याअनुषींगाने रान्य र्वतरण व्यवथिेवर ननयींर कण ठे वून योग्य
त्या ्पाययोिना करण्यात येत आहे
(४) रायश्न ्द््ावत नाही
___________
अन्न व औषधी प्रशासन ववभागाने ववशेष पथिाची
स्थापना िरण्याबाबत िाढलेला आदे श
(४६)

५२३५९ (२८-०४-२०१६).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय अन्न आणण

औषध प्रशासन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अन्न व औषरी रायशासन र्वभागाने र्वशेष पिकाची थिापना करण्यासींबींरीचा
एक आदे श माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननगिळमत केला आहे , हे खरे आहे काय
(२) असल्यास, सदरहू आदे शाचे िोडकमयात थवरूप काय आहे,
(३) असल्यास, फूड ॲिॉतर्ीच्या पूवि परवानगीने गॅझ्
े मध्ये

अकरसूचनेद्वारे

रायळसध्दी

ददल्यानींतरच राज्य शासनाला असे ननयम करता येतात, कोणतेही ननयम, अकरकार क्रकींवा
कतिव्ये याींच्यार्वषयी अन्न सरु िा मानकाींमध्ये थपष्पणे नमद
ू करण्यात आले आहे असा
केंद्रीय कायदा असताना अन्न व औषरी रायशासन र्वभागाने र्वशेष पिकाींची थिापना
करण्याबाबतचा आदे श काढण्याची सविसारारण कारणे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०८-०६-२०१६) :(१) दद

३ १२ २०१५ च्या आदे शान्वये र्वशेष पिकाींची

थिापना करण्यात आली व दद १५ ०३ २०१६ च्या आदे शान्वये र्वशेष पिकाच्या रचनेमध्ये
सुरारणा करण्यात आली आहे

(२) राज्यातील अन्न सरु िा आयकम
ु ताींच्या ननयींर कणाखाली सह आयकम
ु त (दिता), र्वभागीय
थतरावरील सहायक आयुकमत (अन्न) व अन्न सुरिा अकरकारी याींचा समावेश सदर र्वशेष
पिकामध्ये करण्यात आला आहे
(३) अन्न सुरिा व मानदे

अकरननयम २००५ व र्वननमयन २०११ याींची रायभावी व

पतरणामकारक अींमलबिावणी करण्यासाठी रायशासनास सहाय करण्यासाठी आणण िेर कीय
अमींलबिावणी अकरकारी व दिता पिक याींच्यामध्ये समन्वय व सस
ु र क
ु ता ठे वण्यासाठी सदर
पिकामळ
ु े मदत होणार आहे

___________
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डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठाशी सांलग्नीत
असलेल्या महाववद्यालयाांमध्ये प्राचायि नसल्याबाबत
(४७)

५२५९९ (२६-०५-२०१६).

श्री.प्रशाांत बांब (गांगापरू ) :

सन्माननीय उच्च व तां् शशिण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

डॉ बाबासाहे ब

आींबेडकर

मराठवाडा

र्वद्यापीठाशी

सींलजग्नत

असलेल्या

४१५

महार्वद्यालयाींपक
ी त २३२ महार्वद्यालयाींमध्ये रायाचायिच नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, रायाचायि नसलेल्या महार्वद्यालयाींमध्येही पदव्युत्तर अ्यासिमाींना मान्यता

दे ण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या रायकारामळ
ु े ्च्च ळशिणावर र्वपरीत पतरणाम होत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०७-२०१६) : (१) होय, तिार्प २३२ पीकत २०८ महार्वद्यालये ही
कायमथवरुपी र्वनाअनुदानीत महार्वद्यालये आहे त तसेच अशा ननयळमत रायाचायि नसलेल्या
महार्वद्यालयाींमध्ये सेवािेषठ रायाध्यापकाची रायभारी रायाचायि म्हणून ननयुकमत करण्यात येते
(२) होय

(३) र्वद्यापीठ र्वद्यापतरषदे च्या ननणियानुसार क्रकमान दोन पदव्यत्ु तर रायाध्यापकाींची ननयुकमती
करण्यात येत असल्याने ्च्च्ा ळशिणावर पतरणाम होत नाही
(४) व (५) रायश्न ्द््ावत नाही
__________
(४८)

राज्यात अनेि डॉक्टर शासिीय नोिरी सोडून िात असल्याबाबत

५२६६२ (०३-०५-२०१६).

श्री.ियदत्त िीरसागर (बीड) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात अनेक डॉकम्सि शासकतय सेवेत असताींना करार मोडून नोकरी सोडून िात
असल्यामळ
ु े बाँडच्या रकमेत वाढ करण्याचा र्वचार शासन करीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनेक डॉकम्सि शासकतय सेवेचा फायदा घेवून वेतनासोबत शासकतय सवलतीतून
पदवीत्तर ळशिण घेत असन
ू सवलती पूणि होताच नोकरी सोडण्याचे रायकारही करत आहेत, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्याच्या आरोग्य सेवेतील वीद्यकतय अकरका-याींची तरकमत पदे लिात घेवून

अशा अध्यािवरच नोकरी सोडणायाया डॉकम्सिना शासक्रकय सेवा पूणि करण्यासाठी शासनाने
कोणती ्पाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच शासकतय सेवत
े ्च्च ळशिण घेणायाया वीद्यक्रकय अकरका-याींच्या तरकमत िागा
भरण्यासींदभाित शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महािन (१८-०७-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे
(२) हे अींशत: खरे आहे
(३)

पदवी

अ्यासिमाच्या

पदव्यत्ु तर

अ्यासिमाच्या

र्वद्यार्थयांकडून

शासकतय

सेवा

करण्याबाबतचे बींरपर क ळलहून घेण्यात येते
त्यामुळे बींरपर कानस
ु ार पदवी रायाप्त केल्यानींतर
्मेदवाराने शासकतय/थिाननक थवराज्य सींथिा/सींरिण दलाची सेवा करणे अननवायि आहे
तसेच

शासकतय/महानगरपाळलकेच्या

वीद्यकतय

महार्वद्यालयातून

पदवी/पदव्युत्तर

अनतर्वशेषोपचार अ्यासिम पण
ू ि केलेल्या ्मेदवाराींनी शासनाची करारानस
ु ार बींरपबर कत सेवा
केली नाही क्रकींवा बींरपबर कत सेवा अरिव् सोडून िातात अशा ्मेदवाराींना कोणतेही मूळ
रायमाणपर क क्रकींवा अन्य कोणतेही

कागदपर क अिवा ना हरकत दे ण्यात येवून नयेत

सूचना सींबींकरत अकरषठाींता याींना दे ण्यात आलेल्या आहे त

अशा

तसेच, ्कमत ्मदे वाराींकडून

सींबींकरत अकरषठाता याींच्यामाफित बींरपर क वसूलीबाबतची कायिवाही करण्यात येते

तसेच, शासकतय वीद्यकतय महार्वद्यालयातील कायिरत असलेल्या अध्यापकाींच्या काही तरकमत

रादहलेल्या िागा ्या शासन ननणिय ददनाींक १०/०८/२००१ नुसार सींबींकरत अकरषठाता हे
र्वभागीय ननवड मींडळामाफित िादहरात दे वून पदे भरत असतात

(४) नी् आणण सीइ्ी या परीिेबाबतची भूळमका सध्या न्यायरायर्वषठ आहे
(५) रायश्न ्द््ावत नाही

___________
शसांधुदग
ू ि जिल्हयातील सागरी किनारा िे्ातील सीआरझेड अट शशधथल िरणेबाबत.
(४९)

५४७८९

(१०-०८-२०१६).

श्री.सुननल

प्रभू

(हदांडोशी),

श्री.सुननल

शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय पयािवरण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ळसींरुदग
ू ि जिल्हयातील सागरी क्रकनारा िेर कातील सीआरझेड अ् ळशकिल करणेबाबत राज्य

शासनाच्या एमसीझेडएमए कळम्ीस २२ रायथताव रायाप्त होवूनही अद्याप त्यास मान्यता ददली
नसल्याचे ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्कमत रायलींबबत रायथतावास
तसेच

मान्यता दे णेबाबत

शासनाने कोणती कायिवाही केली

यापीकत क्रकती रायथतावाींना राज्य थतरावर मान्यता ददली व क्रकती रायथताव मान्यतेसाठी

केंद्र शासनाकडे कोणत्या ददनाींकास पाठर्वले आहे ,
(३) तसेच, केंद्रीय पयािवरण मींर कालयाकडे पाठर्वलेल्या रायथतावास र्वनार्वलींब मींिरू ी ळमळावी
यासाठी शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. रामदास िदम (२४-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे
(२)

ळसआरझेड अकरसच
ु ना, २०११ मकरल पतरच्छे द ि ८.(V).४ नस
ु ार मालवण चा समावेश

पयािवरणीय दृष्या अनतसींवेदनशील (Critically Vulnerable Coastal Area) (सी व्ही सी ए)
या वगिवारीत समावेश केल्यामळ
ु े परवानगी दे ता येणे शकमय झाले नाही

त्यामुळे महाराषर
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सागरी क्रकनारा िेर क व्यवथिापन रायाकरकरणाकडुन वेळोवेळी केंद्रीय पयािवरण व वने मींर कालय,
भारत सरकार याींचे कडे याबाबत मागिदशिक सुचना दे ण्याबाबत र्वनींती करण्यात आलेली आहे ,

तसेच मालवण िेर क हे पयािवरण दृष्या अनतसींवेदनशील िेर क (सी व्ही सी ए ) वगिवारी मरुन
ळसआरझेड -२ वगिवारीत समार्वष् करण्याबाबतही ळशफारस करण्यात आली आहे

नक
ु तेच,

महाराषर सागरी क्रकनारा िेर क व्यवथिापन रायाकरकरणाकडून सी व्ही सी ए िेर कातील रदहवास
बाींरकाम / पुनब
ि ाींरकामाींचे रायथताव अनु्ेय होऊ शकते अगर कसे या बाबत र्वरी व न्याय
र्वभाग याींचे कडून अळभरायाय घेण्याबाबतचा ननणिय घेण्यात आला आहे
(३)
(४)

केंद्रीय पयािवरण व वने मींर कालय, भारत सरकार याींचे कडे पाठपरु ावा करण्यात येत आहे
रायश्न ्द््ावत नाही

___________
पळासखेडे शसम (ता.पारोळा, जि.िळगाांव) येथील पाणी परु वठा
योिना राििीय वादामुळे प्रलांबबत असल्याबाबत

(५०)

६०८८८ (१०-०८-२०१६).

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पळासखेडे ळसम (ता पारोळा, जि िळगाींव) या गावास गत ५ वषाित ८५ लाख रुपये
खचािच्या योिना मींिुर होऊनही रािकतय वादामळ
ु े गाव पाण्यापासून वींकचत आहे तसेच
मींगरुळ येिे २०

लाख व भोंडण येिे ४८ लाख रुपये खचि करुनही पाणी ळमळत नसल्याचे

थिाननक लोकरायनतननरीींनी अनेकदा शासनाच्या ननदशिनास आणन
ू ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील योिनाींमध्ये शाखा अळभयींता बब िे पा्ील व ठे केदार याींनी सींगनमताने
आकििक गीरव्यवहार

केला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व

तद्नुसार पाणी योिनाींमध्ये गीरव्यवहार करणा-या सींबींकरत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच ्कमत गावाींना पाणीपुरवठा होण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२५-१०-२०१६) : (१)अींशत: खरे आहे
परीं तु मींगरूळ व भोंडण येिे पाणी पुरवठा सुरू असून त्याबाबत तिारी नाहीत
(२) हे खरे नाही

(३) व (४) पळासखेडे ळसम पाणी पुरवठा योिनेबाबतची चौकशी ्पअळभयींता, मीणा पा पु
्पर्वभाग, पाचोरा याींनी केली आहे

या गावासाठी सन २००४-०५ मध्ये बबगर आददवासी

योिनेतींगत
ि योिना पूणि करण्यात आली

परीं तु र्वदहरीचे पाणी कमी झाल्याने योिना बींद

पडली त्यानींतर सन २००६-०७ मध्ये िलथवराज्य ्प्पा १ अींतगित दस
ु री योिना मींिूर झाली
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सदर योिनेची कामे पूणि करून गावास या योिनेदवारा पाणी पुरवठा सुरू होता तिार्प

र्वदहरीचे पाणी कमी झाल्याने गावास ्ीं चाई भासत असल्याने सन २०१४-१५ मध्ये राषरीय
मीणामीण पेयिल योिनेतींगत
ि योिना मींिूर करण्यात आली असून सळमतीस िुली २०१४ मध्ये
रायिम हप्ता र्वतरीत करण्यात आला आहे
बदलून ळमळण्याच्या मागणीमळ
ु े

सदर गावच्या मीणामथिाींनी

वरीषठ भूवी्ाननक

केलेल्या ्दभव

याींनी ्दभवाची िागा बदल करून

ददलेली असून खोलसर लघु पा्बींरारे ऐविी लोणी ळसम लघु पा्बींरारे येिील बुडीत िेर कामध्ये

्दभवाची िागा ननजश्चत करण्यात आलेली आहे मार क सदर बुडीत िेर कात पाणी असल्यामळ
ु े
्दभवाचे काम सरू
ु करता आलेले नाही
करण्याची हमी ददली आहे

तिार्प सळमतीने माचि २०१७ पयित काम पण
ू ि

भोंडण व मींगरूळ येिील पाणी पुरवठा योिनाींची कामे पूणि करून योिनेव्दारे गावास सुरळीत

पाणी पुरवठा सुरू आहे

(५) रायश्न ्द््ावत नाही
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकतय मध्यवतम मुद्रणालय, नागपूर

