अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४९ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१७
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

बुलढाणा जिल््यातील ८० टक्िे मलहलाांना “अॅननममया” आिार झाल्याबाबत
(१)

७८९५ (०७-०४-२०१५).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जिल््यातील ८० ्क्के मलालाींना “अॅननममया” आिार झाल्याचे मााे सेसबबर,
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदरचा आिार कर्ामुळे झाल्याचे तपासणीत ननषपन्न झाले आाे ,

(३) असल्यास, सदर आिारावर मात करण्याकतरता र्ासनाने कोणत्या ापाययोिना आखल्या
आाे त,
(४) असल्यास, त्याींची अींमलबिावणी केहाापयत करण्यात येणार आाे ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
आरोग्य ववभागामार्शत गरोदर जरियाींची लामोग्लोबीनची तपासणी केली िाते. यामध्ये सेसबबर,
२०१५ अखेर ६७ ्क्के जरियाींना ॲनॅममया आिार असल्याचे ननदर्शनास आले.
(२) ॲननममया (रक्तक्षय) ाा आिार प्रामख्
ु याने सींतमु लत आााराच्या अभावामळ
ु े , ज्यामळ
ु े
िीवनसत्वे, सुक्ष्म पोषण तत्वे याींचा अभाव असणे ्यामुळे रक्तक्षय ाोतो. तसेच िींतववकार ाे

दस
ु रे मात्वाचे कारण ाोय. र्रीरातील रक्तातील लोााच्या कमतरतेने “ॲननममया” झाल्याचे
लदसून येते.

(३) राज्यामध्ये ककर्ोरवयीन मल
ु ामल
ु ीींना दर आठवेयाला एक आयनश र्ोमलक ॲमसेची गोळी
दे ण्यात येत.े तसेच सवश गरोदर माताींना गरोदरपणात आयनश र्ॉमलक ॲमसे ापचारात्मक व
प्रनतबींधात्मक दे ण्यात येतात व िींतनार्क गोळ्या दे ण्यात येतात. तसेच तीव्र रक्तक्षय
असणाऱ्या

माताींना

मर्रे हदारे

आयनश

ट्ाींसफ्यूिन (रक्त सींक्रमण) दे ण्यात येते.

सक्र
ु ोि

सुध्दा

लदले

िाते.

आवश्यकतेनस
ु ार

ब्ले
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रक्तक्षय कमी करण्यासाठी कबद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सूचनेनुसार नॅर्नल आयनश प्लस

इननमर्ए्ीहा कायशक्रमाची अींमलबिावणी करण्यात येत आाे . यामध्ये लोा व र्ॉमलक

ॲमसेयक्
ु त औषध व गोळ्या ६ मलाने ते ४९ वषे वयापयतच्या सवश मल
ु ीींना व मलालाींना
दे ण्यात येत आाे . तसेच दर ६ मलान्यातून एकदा ॲल्बॅन्ेॅझोल ाे िींतनार्क औषध दे ण्यात
येते.

मााे सेसबबर, २०१५ अखेर २९७१६ गरोदर माताींना आयएर्ए १०० गोळ्या व १६०५२
गरोदर माताींना आयएर्ए २०० गोळ्या दे ण्यात आल्या आाे त.
(४) वरील कायशक्रमाींची अींमलबिावणी ननयममत रवरुपात करण्यात येत आाे .
___________
डागा स्मत
ृ ी शासिीय रुग्णालयात (जि.नागपरू ) मसिलसेल िायवक्रमाांतगवत राबववण्यात
येणाऱ्या आराखड्याच्या प्रस्तावास ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२)

३२५२७ (२०-०१-२०१६).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ेागा रमत
ृ ी रूग्णालय (जि.नागपूर) करीता सन २०१५-१६ या वषाशकरीता मसकलसेल

कायशक्रमा अींतगशत राबववण्यात येणा-या बाींधकाम व दरु
ु रती, अनततरक्त मुनषयबळ, सी. हाी.
एस ेायगोनोर्ीक सब्र इत्यादी कतरता ननधी ापलब्ध करुन दे ण्याची मागणी वद्यकयय

अधधक्षक, ेागा, रमत
ृ ी र्ासकयय रूग्णालय, नागपरू याींनी जिल्ायाचे मा. पालकमींिी याींना पि
क्र. / ेारूगा/ आरथा / बाींधकाम / ८२० / २०१५ अन्वये प्ररताव सादर केला आाे , ाे खरे आाे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्ररताव र्ासनास प्राप्त झाला आाे काय,
(३) असल्यास, सदर प्ररतावाच्या अनुषींगाने कोणती कायशवााी करण्यात आली वा येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) व (२) ाे अींर्त: खरे आाे .
वद्यकयय अधधक्षक्षका, ेागा रमत
ृ ी र्ासकयय रुग्णालय, नागपूर याींचेकेून मसकलसेल

गभशिल पतरक्षण कबद्र सरु
ु करणेबाबतचा प्ररताव राज्य आरोग्य सोसाय्ीकेे लद.१४/०९/२०१३ व
लद.१९/०१/२०१५ रोिीच्या पिान्वये प्राप्त झाला आाे . सन २०१५-१६ कतरताच्या प्रकल्प
अींमलबिावणी आराखड्यात ेागा रमत
ृ ी र्ासकयय रिी व बाल रुग्णालय येथे

गभशिल

पतरक्षण कबद्र सुरु करणेबाबत प्ररताववत करण्यात आले ाोते. त्या अनुषींगाने सदर प्ररतावास

कबद्र र्ासनाची मींिूरी ममळालेली असून सदर कबद्राकतरता रु.५७ लक्ष अनुदान प्राप्त झाले असून

आवश्यक इमारत दरु
ु रतीचे काम सरु
ु आाे . तसेच गभशिल तपासणीसाठी लागणा-या साधन
सामुग्रीची खरे दी प्रकक्रया राज्यरतरावरुन ननववदा प्रकक्रयेहदारे सुरु करण्यात आलेली आाे .

वव.स. ३४९ (3)
सासींचालक, आरोग्य सेवा (खरे दी कक्ष), मुींबई याींच्या लद.१३/०४/२०१७ रोिीच्या

पिानुसार ा्योग व ऊिाश व कामगार ववभाग याींच्या र्ासन ननणशय लद. ०१/१२/२०१६ च्या
मुद्दा क्र.४.१ नुसार रु ३.०० लक्ष पयतची खरे दी दरपिक मागवून करता येणे

र्क्य असल्याचे

कळववल्यानस
ु ार सदर गभशिल पतरक्षण कबद्र्कतरता आवश्यक असलेली रु. ३.०० लक्ष पयतची
खरे दी दरपिक मागवून करणेबाबत लद. ०१/०६/२०१७ रोिीच्या पिान्वये

अधधक्षक्षका, ेागा

रमनृ त र्ासकयय रिी व बाल रुग्णालय, नागपूर याींना कळववण्यात आले आाे .

(३) ेागा रमत
ृ ी र्ासकयय रिी व बाल रुग्णालय, नागपूर येथे गभशिल पतरक्षण तपासणी

कबद्राकतरता आवश्यक इमारत दरु
ु रतीचे काम सरु
ु आाे. तसेच CVS कबद्राकतरता लागणा-या
साधन सामुग्री खरे दी प्रकक्रया राज्यरतरावरुन ननववदा प्रकक्रयेहदारे सरु
ु करण्यात आलेली आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
िळगाांव जिल्हयातील मोतीबबांद ू शस्रकक्रयेचे रुग्णाांचे अनुदान
(३)

६ मलहनयाांपासून प्रलांबबत असल्याबाबत

३५२६६ (२१-०१-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कबद्र र्ासनाच्या राषट्ीय अींधत्व ननवारण कायशक्रमाींतगशत राबववण्यात येणा-या मोतीबबींद ू
र्रिकक्रयेचे

िळगाींव

जिल्ायातील

रुग्णाींचे

गेल्या

६ मलान्यापासूनचे

अनुदान

प्रलींबबत

असल्याचे मााे सप््ब बर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास सदरचे अनुदान प्रलींबबत रााण्याची कारणे काय आाेत,

(३) असल्यास, ाे अनद
ु ान तातेीने दे ण्यासींदभाशत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा
करण्यात येत आाे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
(२) प्रश्न ा््ावत नााी.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
िुष्ट्ठरोग ननमल
ुव न िायवक्रमाला िेंद्र शासनािडून उपलब्ध िरण्यात आलेला ननधी ववलहत
मुदतीमध्ये खचव िरण्यासाठी उपाययोिना िरणेबाबत

(४)

४०८७५ (१०-०५-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (लहांगणघाट),

अॅड.आमशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.वविय िाळे (मशवािीनगर), श्रीमती मननषा चौधरी
(दलहसर) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-
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(१) राज्यात कुषठरोग ननमल
ुश न कायशक्रमासाठी कबद्र र्ासनाकेून सन २०१४-२०१५ मध्ये

ापलब्ध झालेला ननधी राषट्ीय आरोग्य ममर्न (एम.एच.एम) मार्शत वेळेअभावी आरोग्य
ववभागाकेे ववलात मुदतीत ापलब्ध न झाल्यामळ
ु े बाुताींर्ी ननधी कबद्र र्ासनाकेे परत
पाठववण्यात आला असल्याचे मााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदना्वारे
मागणी केली आाे , ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, मींिूर झालेला ननधी राषट्ीय आरोग्य ममर्न केे पाठववल्यानींतर सदर ननधी
आरोग्य ववभागाला खचश करण्यासाठी ापलब्ध करण्यात येतो, ाे ाी खरे आाे काय

(३) असल्यास, कुषठरोग ननमल
ुश न कायशक्रमासाठी कबद्र र्ासनाकेून राषट्ीय आरोग्य ममर्न
ववभागाकेे सन २०१४-१५ मध्ये सहाे एज्यक
ु े र्न अँने ्ी्मब् कायशक्रमा अींतगशत सेवाभावी
सींरथाींना ककती ननधी ापलब्ध झाला ककती ननधी खचश करण्यात आला व ककती ननधी कबद्र
र्ासनाकेे परत करण्यात आला
(४) असल्यास, ाक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून तातेीने कोणती ापाययोिना केली वा
करण्यात येत आाे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
राज्यात कुषठरोग ननमल
ूश न कायशक्रमासाठी कबद्रर्ासनाकेून सन २०१४-१५ या आधथशक

वषाशसाठी कबद्रर्ासन परु रकृत एन.िी.ओ. जरकमसाठी रु.५५.०० लाख ननधीला कबद्रर्ासनाकेून
मींिूरी ममळाली ाोती, परीं तू प्रत्यक्ष रक्कम कुषठरोग सोसाय्ीकेे ापलब्ध झाली नहाती.
त्यामुळे ननधी परत पाठववण्याचा प्रश्न ा््ावत नााी.
(२) ाे खरे आाे .

(३) सहाे एज्युकेर्न आणण लट््मब् ाा कायशक्रम सन २०१४-१५ पासून

बींद ाोऊन त्या ऐविी

राषट्ीय कुषठरोग ननमल
ुश न कायशक्रम सरु
ु करण्यात आला आाे. या कायशक्रमाअींतगशत एन.िी.ओ
रकयम्स ाी योिना सुरु करण्यात आली. एन.िी.ओ रकयमसाठी

वषश २०१४-१५ मध्ये रु ५५.००

लाख मींिूर करण्यात आलेला ननधी ाा या योिना अींतगशत कायश करणा-या रवयींसेवी सींरथाींना
एन. एच. एम कायाशलयाकेून मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर ाा मींिूर ननधी किश

रवरुपात प्राप्त

ाोणार ाोता. परीं तू सन २०१४-२०१५ ्या आधथशक वषाशमध्ये एन.एच.एम कायाशलयाऐविी

कबद्रर्ासनाला प्ररताव सादर करण्यात आला. कबद्र र्ासनाने या जरकम अींतगशत कायश करणा-या
रवयींसेवी सींरथाींना मींिूरी न लदल्यामुळे ननधी खचश करण्यात आला नााी. त्यामुळे ननधी कबद्र
र्ासनाकेे परत िाण्याचा प्रश्नच ा््ावत नााी.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
(५) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________

वव.स. ३४९ (5)
वैरागड (ता.धचखली, जि.बल
ु ढाणा) येथील सांग्रहि तलावास मानयता
दे ऊन ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(५)

४२२२२ (२९-०४-२०१६).
श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पढ
ील
गोष्ीींचा खल
ु
ु ासा करतील काय :(१) वदरागे (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील सींग्राक तलावाचे काम सुरु करण्यासाठी र्ासन
रतरावर प्रलींबबत असलेल्या प्ररतावाला प्रर्ासकयय मान्यता दे ऊन नीधी ापलब्ध करुन ्यावा
यासाठी मा. मुख्यमींिी याींना मा.लोकप्रनतननधी याींनी मााे सेसबबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान
लेखी पि लदले असल्याचे मााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे
आाे काय,
(२) असल्यास, या पिावर ननणशय घेऊन सदर तलावात प्रर्ासकयय मान्यता दे ऊन ननधी
ापलब्ध करुन दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
प्रा. राम मशांदे (१४-०९-२०१७) :(१) ाोय.
(२) मौिे वदरागे, ता. धचखली, जि.बल
ु ढाणा येथील साठवण तलावाची साठवण क्षमता १.५०
MM३ पेक्षा

िारत

असल्याने या

प्रकल्पास

मााराषट् िलसींपत्ती

ननयमन

प्राधीकरण

(MWRRA) याींची मान्यता घेणब
े ाबत मुख्य अमभयींता, लघु मसींचन (िलसींधारण) पुणे याींना
लदनाींक ०९/०८/२०१७ च्या पिान्वये कळववण्यात आले आाे. या प्राधीकरणाची मान्यता प्राप्त
झाल्यानींतर पुढील आवश्यक कायशवााी करण्यात येईल.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
पुणे येथील झोनल रानसपलाांट िो ऑडीनेशन िममटीिडे झेडटीसीसी मूरवपांड किडनी
प्रत्यारोपणासाठी ससन
ू रुग्णालयामध्ये दोनशे रुग्ण प्रतीक्षा यादीवर असल्याबाबत

(६)

४२४८५ (०३-०५-२०१६).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.अममन

पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.पतांगराव िदम (पलस
िडेगाव),
ू
श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) पुणे येथील झोनल ट्ान्सप्लाीं् को ऑेीनेर्न कमम्ीकेे झेे्ीसीसी मूिवपींे ककेनी
प्रत्यारोपणासाठी ससून रुग्णालयामध्ये दोनर्े रुग्ण प्रतीक्षा यादीवर असल्याचे मााे िानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, मत्ृ यूनींतर अवयव दान करण्यासाठी समािप्रबोधन करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

वव.स. ३४९ (6)
श्री. धगरीष महािन (२3-०९-२०१७) :(१) पुणे येथील झोनल ट्ान्सप्लाीं् को. ऑेीनेर्न कमम्ी
(झेे्ीसीसी) ाी रवयींसेवी सींरथा असून, ती सवश पजश्चम मााराषट्ातील रुग्णाींची प्रनतक्षा यादी

बनववते. झेे.्ी.सी.सी. च्या प्रनतक्षा यादीवर २५० रुग्णाींनी मुिवपींे प्रत्यारोपणासाठी नोंदणी
केली आाे .
(२)

मत्ृ यूनींतर

अवयवदान

करण्यासाठी

समािप्रबोधन

करण्याबाबत

झेे्ीसीसी

च्या

माध्यमातून तसेच रुग्णालयामार्शत पोर्र, पिके तसेच बाायरुग्ण ववभागात समुपदे र्न केले
िाते.

र्ासनाने मााराषट् अवयवदान अमभयान लद. ३०.०८.२०१६ ते ०१.०९.२०१६ कालावधीत
राबववले व िनिागत
ृ ी केली आाे .
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
शन
ु य ते एि वषव वयाच्या अभविाांच्या मत्ृ यम
ू ध्ये महाराष्ट्रातील १३ तालक्
ु याच्या अभवि
मत्ृ यूदर हा भारताच्या अभवि मत्ृ यूदरापेक्षाही अधधि असल्याचा अहवाल

(७)

४६६५७ (११-०५-२०१६).

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ुन्य ते एक वषश वयाच्या अभशकाींच्या मत्ृ यूमध्ये मााराषट्ातील १३ तालक्
ु याच्या अभशक

मत्ृ यूदर ाा भारताच्या अभशक मत्ृ यूदरापेक्षााी अधधक असल्याचे र्ासनाच्या सावशिननक आरोग्य

ममर्नच्या अावालात मााे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान नमूद करण्यात आले आाे ,
ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ाक्त १३ तालुके कोणते व या तालुक्यामध्ये कोणत्या ववर्ेष ापाययोिना
करण्याचे र्ासनाने योजिले आाे वा योिणार आाे ,

(३) असल्यास, त्याींची अींमलबिावणी कर्ाप्रकारे करण्यात येणार आाे ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे अींर्त: खरे आाे .
सावशिननक आरोग्य ववभागाच्या, आरोग्य हयवरथापन मालाती पद्धती (DHS IMR) च्या
मााे िानेवारी २०१६ च्या अावालानुसार ११ तालुक्याींचा अभशक मत्ृ यूदर दे र्ाच्या अभशक
मत्ृ यूदरापेक्षा अधधक आाे

(२) सदर तालक
ु े मारे गाव जि.यवतमाळ, आींबेिोगाई व धारुर जि.बीे, ठाणे जि.ठाणे, चींद्रपरू

जि.चींद्रपूर, गेधचरोली जि.गेधचरोली; मभवापूर, जिल्ाा नागपूर; िळगाव जि.िळगाव; नामर्क
व स्ाणा जिल्ाा नामर्क, मालवण, जिल्ाा मसधुींदग
ू श ाे आाे त.

(३) सदर तालुक्यामध्ये अभशक मत्ृ यू कमी करणेसाठी पूढील ापाययोिना राबववल्या िातात(१) िननी मर्र्ु सरु क्षा कायशक्रम:-

१) मोर्त औषधे व इतर सालात्य पुरवठा,
२) मोर्त सींदभश सेवा
३) मोर्त ननदान

वव.स. ३४९ (7)
४) प्रसूती झालेल्या मातेस मोर्त आाार
५) मोर्त रक्तसींक्रमण

(२) िींतनार्क व जिवनसत्व “अ” मोलाम (De-worming &amp; Vitamin “A” Drive):(३)

लसीकरण:(१) बालमत्ृ यू व बालकाींमधील आिाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बालकाींचे योग्य वयात

सींपूणश लसीकरण करणे ाी अत्यींत सोपी, कमी खचाशची पण अत्यींत प्रभावी अर्ी ापाययोिना
आाे .

(२) बालकाींमधील क्षयरोग, घ्सपश, धनव
ु ाशत, ेाींग्या खोकला, लामोर्यलस इन्र्लए
ु न्झा

्ाईप बी, पोमलओ, गोवर व कावीळ या आिाराींमळ
ु े ाोणारे आिारपण व मत्ृ यू कमी करणे ाे
ननयममत लसीकरण कायशक्रमाचे मात्वाचे ालद्दष् आाे .

(३) सदर कायशक्रमाींतगशत बीसीिी लस क्षयरोगाकरीता, ेीपी्ी लस ाी घ्सपश, धनुवाशत,

ेाींग्या खोकला या आिाराींकतरता, पोमलओ लस पोमलओ आिाराकतरता गोवर लस गोवर
आिाराकतरता, लापॅ्ायल्स बी लस काववळ आिाराकतरता व पब्ाहाॅलीं् लस ाी घ्सपश,
धनुवाशत, ेाींग्या खोकला, लामोर्यलस इन्र्लुएन्झा ्ाईप बी, व कावीळ या आिाराींकतरता
प्रनतबींधात्मक साधन म्ाणून ापयोगात आणल्या िातात.

(४) बाल ापचार कबद्र (Child Treatment Centres-NRC):(५) पोषण पन
ु वसशन कबद्रे (Nutrition Rehabilitation Centres-NRC):-

आिारी नविात बालकाींच्या ापचारासाठी ववर्ेष कक्ष (Special New Born Care
Unit) (SNCU):(६) नविात अभशकाची घरच्या घरी काळिी (Home Based Neonatal Care) :(७)

मानव ववकास कायशक्रमा अींतगशत बाल रोग तज्ञा मार्शत तपासणी :-

१)

मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत आरोग्य मर्बीरे प्राथममक आरोग्य कबद्र, नगरपालीका

क्षेिात आयोिीत केली िातात.
२) या मर्बबराींमध्ये रिीरोग तज्ञाींकेुन गभशवती मलालाींची व रतनदा मातींची आरोग्य

तपासणी व औषधोपचार केला िातो. तसेच बालरोग तज्ञाींकेून ० ते ६ मलाने वयोग्ातील
बालकाींची व ६ मलाने ते २ वषश वयोग्ातील बालकाींची तपासणी व औषधोपचार केला िातो.
३) ककर्ोरवयीन

मुलीींना

पोगींेावरथेतील

आरोग्य

व

िीवन

कौर्ल्ये

ववकमसत

करण्याबाबत आरोग्य मर्क्षण दे णे.
(८)

बालमत्ृ यू अन्वेषण (Child Death Audit- CDA):-

राज्यात ाोणा-या अभशक व बालमत्ृ यूींचे अन्वेषण वद्यकयय अधधकारी, प्रा.आ.कबद्र

याींचेमार्शत करण्यात येते.

___________
मशराळा (जि.साांगली) तालुक्यातील उप जिल्हा रुग्णालयाच्या समस्याांबाबत
(८)

४८३३३ (११-०५-२०१६).

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ३४९ (8)
(१) मर्राळा (जि.साींगली) तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाश वाढवून त्यास ापजिल्ाा
रुग्णालयाच्या दिाश दे ण्यात आला आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदर रुग्णालयासाठी आवश्यक वद्यकयय अधधकारी व ताींबिक कमशचाऱ्याींची पदे
मींिरू आाे त काय, त्यानस
ु ार, ती भरण्यात आली आाे त काय,

(३) असल्यास, ापजिल्ाा रुग्णालयाच्या रवतींि इमारतीच्या बाींधकामाची स्य:जरथती काय
आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) :(१) ाे खरे आाे .
(२) सदर ापजिल्ाा रुग्णालयाचे बाींधकाम पूणश झाल्यानींतर पदननममशतीबाबत कायशवााी सादर
करण्यात येईल.

(३) सदर ापजिल्ाा रुग्णलायाचे पाया भरणीचे काम सुरु आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
औरां गाबाद जिल्हयातील मांिूरी ममळालेल्या मलहला व बाल रुग्णालयाला
िागा उपलब्ध नसल्याबाबत

(९)

५५२९६ (३०-०८-२०१६).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्ायातील र्ासकयय जिल्ाा मलाला व बाल रुग्णालयाला मान्यता ममळून
तीन वषाशचा कालावधी लो्ला असला तरी अदयाप सदरील रुग्णालयाच्या बाींधकामासाठी िागा

ापलब्ध नसल्याचे मााे मे, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आली आाे , ाे खरे आाे
काय,
(२) असल्यास, जिल्ाा रुग्णालयावर पेणारा ताण लक्षात घेता सदरील मलाला व बाल
रुग्णालय

लवकरात लवकर कायाशन्वीत झाल्यास

नागतरकाींच्या सोईचे ाोणार

असताींना

अधधकाऱ्याींच्या दल
श ामुळे त्या रुग्णालयास मींिूरी ममळून तीन वषाशचा कालावधी लो्ून दे खील
ु क्ष
िागा ापलब्ध ाोत नसल्याची बाब ननदर्शनास आली आाे , ाे खरे आाे काय,

(३) असल्यास, त्याबाबत कोणती कायशवााी करण्यात आली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) :(१) ाे खरे आाे .
औरीं गाबाद येथे २०० खा्ाींचे मलाला व नविात मर्र्ू रुग्णालय रथापन करण्यास २०१३

मध्ये मींिूरी दे ण्यात आलेली आाे . त्नींतर पासूनच सदर रुग्णालयासाठी िागा ापलब्ध करुन
घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले असून अ्यापाी िागा ममळालेली नााी.
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(२) व (३) औरीं गाबाद येथील ाच्च रुग्णालयाकतरता िागा ापलब्ध करुन दे ण्याबाबत
जिल्ााधधकारी, कृषी ववभाग, साकार ववभाग, माानगरपामलका, मसेको, दग्ू ध ववकास ववभाग

इत्यादी ववभागाींकेे िागा ापलब्धतेच्या दृष्ीने गेल्या तीन वषाशपासून सतत प्रयत्न करण्यात
येत आाे त. या ववषयाच्या अनष
ीं ाने अगदी अलीकेेच लद.४.१०.२०१६ रोिी मख्
ु ग
ु य कायशकारी
अधधकारी, वक्र् बोेश याींच्या सोबत चचाश झाली.

वक्र् बोेाशच्या अधधनरत असलेली

नक्षिवाेी, औरीं गाबाद येथील सहाे नीं.६५ मधील ९ ाे क््र
वरील चचेत त्याींना ववनींती करण्यात आलेली आाे .

िागा ापलब्ध करुन दे ण्याबाबत

सदर िागा ापलब्ध ाोताच मलाला व

नविात मर्र्ू रुग्णालयाच्या बाींधाकामाची कायशवााी तातेीने करण्यात येईल.

(४) र्ासनातर्े ाक्त रुग्णालयाकतरता िागा ापलब्ध करुन घेण्याबाबत सातत्याने प्रयत्न
करुन सुध्दा अ्यापाी िागा ापलब्ध ाोऊ न र्कल्याने औरीं गाबाद येथील वरील रुग्णालय
रथापन करण्याबाबत ववलींब ाोत आाे .

___________

राज्यात सन २०१३ ते २०१५ दरम्यान सवावधधि मसिलसेलग्रस्त रुग्ण ववदभावत असतानाही
(१०)

मुांबईच्या तुलनेत सवावत िमी ननधी ववतरीत िरण्यात आल्याबाबत

५७८६१ (३०-०८-२०१६).

श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१३ ते २०१५ दरम्यान सवाशधधक मसकलसेलग्ररत रुग्ण ववदभाशत असतानााी
मुींबईच्या तुलनेत सवाशत कमी ननधी ववतरीत करण्यात आल्याबाबतची बाब ननदर्शनास आली,
ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, मुींबईत र्ारातील एका मसकलसेलग्ररत रुग्णाींवर सन २०१३ ते २०१५ या वषाशत
१.७३ लक्ष रुपयाचा ननधी ववतरीत करण्यात आला तर ववदभाशत नागपरू र्ारातील एका
रुग्णावर माि २७९५ रुपयाचा ननधी खचश करण्यात आला, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, मााीतीच्या अधधकाराींतगशत ममळालेल्या मााीतीनुसार नागपूरच्या वद्यकयय

माावव्यालय व रुग्णालय (मेेीकल) मध्ये सन २०१३ ते २०१५ या दरम्यान २२३६ रुग्ण
भरती झाले असून त्याींचा प्रनत रुग्ण खचश माि २७९५ रुपये दे ण्यात आला, ाे ाी खरे आाे
काय,

(४) असल्यास, राज्य र्ासनाकेून र्ारातील रुग्णाींचा सींख्येनुसार ननधी न दे ता र्ारानस
ु ार
ननधी ववतरीत करण्यात आला, ाे ाी खरे आाे काय,

(५) असल्यास, मुींबई र्ाराच्या तुलनेत नागपूरात ननधी ववतरणामध्ये झालेला अन्याय दरु
करण्याकतरता कोणत्या ननणशयाची अींमलबिावणी करण्यात येणार आाे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
राज्यातील २१ जिल््यात मसकलसेल आिार ननयींिण कायशक्रम
आाे . सदर कायशक्रमास कबद्र र्ासनाकेून अनद
ु ान प्राप्त ाोते.

राबववण्यात येत

या कायशक्रमाींतगशत समाववष्

र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालयाींना समान अनुदान (प्रत्येकय रु. ८ लक्ष प्रती वषश) ववतरीत
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करण्यात येते. सदरचे अनुदान औषधे, प्रयोगर्ाळा सालात्य व प्रयोगर्ाळा तींिज्ञाींचे मानधन
इत्यादीसाठी

ापयोगात

आणले

िाते. तसेच,

सदर

वद्यकयय

माावव्यालयात

सींदभीय

सेवाींकरीता, आिाराचे ननजश्चत ननदान करण्यासाठी जिल्ाे िोेण्यात आलेले आाे त. तथावप,
या माावव्यालयाींना िोेण्यात आलेल्या जिल््याींहयनततरक्त इतर जिल््यातील रुग्णाींना दे खील
सेवा दे ण्यात येतात.
ग्राीं् र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालय, मुींबई याींना ठाणे, पालघर व रायगे ाे जिल्ाे

िोेण्यात आले आाे त. तसेच, र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालय, नागपूर याींना अमरावती,

गोंलदया, गेधचरोली, नागपरू ाे जिल्ाे िोेण्यात आले आाे त. सन २०१३ ते सन २०१५
दरम्यान ननजश्चत ननदान करण्यात आलेल्या मसकलसेल रुग्णाींची सींख्या
अ.क्र.

माावव्यालयाचे नाव

ननजश्चत ननदानाकरीता करण्यात आलेल्या
HPCL चाचण्या

१

२०१३-१४

२०१४-१५

२०१५-१६

वद्यकयय

११८९

११६१

७२७

र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालय,

७८७

१८६८

८७२

ग्राीं्

र्ासकयय

माावव्यालय, मींब
ु ई

२

नागपूर

(२) ाे खरे नााी.

सन २०१३ ते सन २०१५ दरम्यान मसकलसेल आिार ननयींिण कायशक्रमाींतगशत ग्राीं्
र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालयास व र्ासकयय वद्यकयय माावव्यालय, नागपूर याींना
प्रत्येकय रु. ८ लक्ष प्रती वषश याप्रमाणे रु. १६ लक्ष अनद
ु ान ापलब्ध करुन दे ण्यात आले आाे .

तथावप, सन २०१६-१७ पासून रुग्ण सींख्येनुसार अनुदान ववतरणाची तिवीि करण्यात आली
आाे .

(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
तथावप, सन २०१६-१७ पासून रुग्ण सींख्येनुसार अनुदान ववतरणाची तिवीि करण्यात

आली आाे .

(४) ाे खरे नााी.
(५) सन २०१६-१७ पासन
ू रुग्ण सींख्येनुसार अनुदान ववतरणाची तिवीि करण्यात आली आाे.
(६) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

िोडोली (ता.पनहाळा, जि.िोल्हापूर) उपजिल्हा रुग्णालयाच्या आराखडयाबाबत
(११)

५८४१२

(३०-०८-२०१६).

डॉ.सुजित

ममणचेिर

(हातिणांगले),

श्री.चांद्रदीप

नरिे

(िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय सावविननि आरोग्य व
िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोेोली (ता.पन्ााळा, जि.कोल्ाापूर) ापजिल्ाा रुग्णालय १०० को्ीींचे मींिूर असूनाी
यासाठी सावशिननक बाींधकाम ववभागाने ननयोिन व आराखेा तयार करुन लदलेला नााी, ाे
खरे आाे काय,
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(२) असल्यास, सदरच्या रुग्णालयाचा आराखेा तातेीने तयार करण्याकतरता र्ासन कोणती
कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आाे.
कोेोली (ता.पन्ााळा, जि.कोल्ाापूर) येथील ापजिल्ाा रुग्णालयास रु.१०० को्ीची

प्रर्ासकयय मींिूरी दे ण्यात आलेली नााी.

कोेोली येथील ५० खा्ाींच्या ापजिल्ाा रुग्णालयाचे

१०० खा्ाींच्या ापजिल्ाा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवधशन करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आाे.
आवश्यक असलेल्या िागेअभावी सदर बाींधकामाचे अींदािपिक व आराखेे अ्याप तयार
नााीत.
(२) सध्या कायशरत असलेल्या ५० खा्ाींच्या रुग्णालयाच्या ापलब्ध िागेवर श्रेणीवधीत १००
खा्ाींच्या ापजिल्ाा रुग्णालयाच्या बाींधकामाचे अींदािपिक व आराखेे तयार करण्याबाबतची
कायशवााी सरु
ु आाे .

(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

गाांगनेर (ता.मौदा, जि.नागपूर) येथे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अमभयान
सन २०१६-१७ अांतगवत आरोग्य उपिेंद्रािररता ननधी दे ण्याबाबत

(१२)

५८९२६

(३०-०८-२०१६).

श्री.डड

मल्लीिािन
ूव

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गाींगनेर (ता.मौदा, जि.नागपरू ) येथे राषट्ीय ग्रामीण आरोग्य अमभयान सन २०१६-१७

अींतगशत आरोग्य ापकबद्राकतरता ननधी दे ण्याचे ननवेदन रथाननक लोकप्रनतननधी याींनी मााे िन
ू ,
२०१६ च्या पलाल्या आठवड्यात लदले, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ाक्त ववषयाच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत
आाे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) ाे खरे आाे .
सदर

आरोग्य

ापकबद्राकतरता

पुरवणी

ननधी

मींिूर

करण्याबाबतचे

पि

रथाननक

लोकप्रनतननधी याींचे केून लद. २९/०६/२०१६ रोिी प्राप्त झाले.

(२) सदर कामात सन २०१५-१६ च्या मींिूर प्रकल्प अींमलबिावणी आराखड्यानुसार रु.१५.००
लक्ष ननधी या कायाशलयाचे पि िा क्र.राआसो/पासवु वक/३८३४७-३५२/१५ लद.१६/०९/२०१५ अन्वये

जिल््यास ववतरीत करण्यात आला आाे . तसेच या कामाचा ावशतरत ननधी रु.४५.०० लक्ष या
कायाशलयाचे

पि

िा.क्र./राआसो/पासुववक/२९९२३-२८/१६

जिल््यास ववतरीत करण्यात आला आाे.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

लद.३०/०७/२०१६

अन्वये

नागपूर
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राज्यातील ६२ डॉक्टराांनी गभवमलांग चाचणी िरून पीसीपीएनडीटी
िायद्याचे उल्लांघन िेल्याबाबत
(१३) ६५०१२ (१३-०१-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गभशमलींग चाचणी ाा काय्याने गुन्ाा असताना सद्ध
ु ा राज्यातील तब्बल ६२ ेॉक््राींनी
गभशमलींग चाचणी करून पीसीपीएनेी्ी काय्याचे ाल्लींघन केल्याची बाब लदनाींक १६ र्ेब्रुवारी,
२०१६ रोिी ननदर्शनास आली आाे , ाे खरे आाे काय,
(२)

असल्यास,

या

ेॉक््राींना

मााराषट्

मेसेकल

कौजन्सलने

त्याींचेवर

केक

कारवाई

करण्याबाबतचा नो्ीसा ाी िारी केल्या असल्याचे ननदर्शनास आले आाे , ाे ाी खरे आाे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०९-२०१७) :(१) ाोय.
(२) ाोय.
(३) मााराषट् वद्यकयय पतरषदे ने सदर वद्यकयय हयवसायीकाींच्या नोंदणीचे ननलींबन केले आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

राज्यातील डॉक्टराांना िालहरातीचा हक्ि दे णेबाबत
(१४) ६५०४६ (१३-०१-२०१७).

श्री.योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ेॉक््राींना त्याींच्या हयवसायाची व त्याींच्या कौर्ल्यासींबींधी िालारात करण्यावर
काय्याने बींदी असून िालारात केलेल्या ेॉक््राींबाबत तक्रार आल्यास मााराषट् वद्यकयय
पतरषद (एमएमसी) १९५६ च्या काय्यानुसार त्यावर कारवाई करते, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ेॉक््राींना आपल्या कौर्ल्याची प्रमसद्धी करता यावी यासाठी ेॉक््राींच्या
सींघ्नेकेून िालारात करण्यासाठीची मागणी ाोत असल्याचे लदनाींक २० िून २०१६ रोिी वा
त्यासुमारास ननदर्शनास आले आाे, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, िालारात ाक्क ममळावा यासाठी ेॉक््र न्यायालयाताी िाण्याच्या तयारीत
आाे त, याबाबत र्ासनाची भूममका काय आाे ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०९-२०१७) :(१) अर्ा आर्याच्या िालारातीबाबतच्या एकूण १२७
तक्रारी मााराषट् वद्यकयय पतरषद याींस प्राप्त झाल्या ाोत्या. मााराषट् वद्यकयय पतरषद
अधधननयम १९६५ कलम २२ मााराषट् वद्यकयय पतरषद ननयम-१९६७ ननयम ६२ ते ७५ नुसार
तरतसर चौकर्ी करण्यात येऊन (Indian Medical Council (Professional Conduct,

Etiquette and Ethics) Regulation २००२ मधील कलम ६.१ चा भींग करुन दोषी
आढळलेल्या एकूण ८९ नोंदणीकृत वद्यकयय हयवसायीकाींना पतरषदे ने ताकयद दे णारे पि लदले
आाे .

वव.स. ३४९ (13)
(२) ाे खरे नााी.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
अहमदनगर जिल््यातील येथील आयव
ुव ेदाचायव बालािी ताांबे याांच्या वैद्यववशारद
पदवीची तपासणी िरणेबाबत

(१५)

६५२०५ (२७-०१-२०१७).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अामदनगर जिल््यातील आयव
ुश ेदाचायश बालािी ताींबे याींच्या वद्यववर्ारद पदवीची
राज्यसरकारने सत्यता पेताळणी केली आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, लाींदी सालात्य सींम्मेलन ात्तरप्रदे र् याींनी सन १९६५ मध्ये प्रयाग येथे बालािी
ताींबे याींना वद्यववर्ारद पदवी दे ण्यात आली आाे , ाे ाी खरे आाे काय,
(३) असल्यास, एमसीआयएमकेे सन १९८७ मध्ये हयवसायाकरीता बालािी ताींबे याींनी नोंदणी
केली आाे , ाे ाी खरे आाे काय,
(४) असल्यास, सन १९९१ पासन
ू बालािी ताींबे अवद्यतरत्या ेॉक््र म्ाणुन सेवा करीता आाे ,
ाे ाी खरे आाे काय,

(५) असल्यास, बालािी ताींबे याींची चौकर्ी करून र्ासनाने कोणती कारवाई केली,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०९-२०१७) :(१) ाोय, ाे खरे आाे.
(२) ाोय, ाे खरे आाे .
(३) ाोय, ाे खरे आाे .
(४) नााी, ाे खरे नााी.
(५) व (६) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
वामशम जिल््यात िारां िा लाड ग्रामीण रुग्णालय वगळता वैद्यिीय अधधक्षि आणण वैद्यिीय
अधधिारी ममळूण एिूण २९ पदे ररक्त असल्याबाबत

(१६)

६८३३२ (२७-०१-२०१७).

डॉ.सांतोष

टारफे

(सांगमनेर) :
करतील काय :-

(िळमनुरी),

श्री.अममत झनि (ररसोड), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.बाळासाहे ब थोरात

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वामर्म जिल््यात कारीं िा लाे ग्रामीण रुग्णालय वगळता वद्यकयय अधधक्षक आणण
वद्यकयय अधधकारी ममळूण एकूण २९ पदे तरक्त असल्याचे मााे िुल,द २०१६ मध्ये वा त्या
दरम्यान ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

वव.स. ३४९ (14)
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने ननणशय घेवून सदर तरक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,

(३) अ्याप कोणतीच कायशवााी केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१७) :(१) ाोय, ाे खरे आाे .
वामर्म जिल््यात कारीं िा लाे ग्रामीण रुग्णालय वगळता मााराषट् वद्यकयय व आरोग्य
सेवा,ग्-अ (ग्रेे पे-६६०० आणण ग्रेे पे-५४००) मध्ये एकूण ७१ पदे मींिूर असन
ू , त्यापदकय ४६
पदे भरलेली व २५ पदे तरक्त आाे त.

(२) मााराषट् वद्यकयय व आरोग्य सेवा,ग्-अ (ग्रेे पे-६६००) मधील तरक्त पदे पदोन्नती /
नामननदे र्नाने भरण्याची कायशवााी सुरु आाे . तसेच मााराषट् वद्यकयय व आरोग्य सेवा, ग्-

अ (ग्रेे पे-५४००) मधील ननयममत वद्यकयय अधधकाऱ्याींची तरक्त पदे , जिल्ााधधकारी याींच्या
अध्यक्षतेखालील सममतीमार्शत मल
ु ाखती्वारे भरण्याची कायशवााी क्षेबिय रतरावर सुरु आाे .
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

अहमदनगर जिल््यात तब्बल २६ बोगस डॉक्टर िाम िरत असल्याची तक्रार
(१७)

७१८५४ (१६-१२-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अामदनगर जिल््यात तब्बल २६ बोगस ेॉक््र काम करत असल्याची तक्रार आरोग्य
ववभागाकेे करण्यात आली ाोती व त्यानुसार त्यापदकय अवया ३ बोगस ेॉक््राींना र्ोधण्यात

यर् आले असून ावशतरत २३ िणाींचा कााीच र्ोध लागला नसल्याचे मााे ऑक््ोबर २०१६
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदराू २३ बोगस ेॉक््राींना अ्याप पयशत र्ोधुन अ्क न करण्याची कारणे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासन कोणती कारवाई करीत आाे ?
श्री. धगरीष महािन (२७-०९-२०१७) :(१) नााी, ाे खरे नााी.
मााे सेसबबर २०१६ अखेर तालुका आरोग्य कायाशलयाकेून प्राप्त झालेल्या अावालानुसार

जिल्ायात

२६

बोगस

ेॉक््र

आढळून

आलेले

ाोते.

त्यापदकय

५

बोगस

वद्यकयय

हयावसानयकाींववरुध्द सींबींधधत पोलीस र्े र्न अींतगशत गुन्ाे दाखल करणेत आले आाे त. तसेच

एकूण १६ बोगस वद्यकयय हयावसानयकाींवर तालक
ु ारतरीय सममतीने वेळोवेळी भे् लदली

असता, िागेवर भे्ले नााीत. व स्यजरथतीत त्याींचा हयवसाय सुरु नसल्याचे ननदर्शनास
आले आाे . एकूण ५ वद्यकयय हयावसानयक ाे मा. ाच्च न्यायालयाकेील याधचका क्र.

१४४७/२०१६ मधील आदे र्ान्वये इलेक्ट्ोपॅथी / इलेक्ट्ोाोममओपॅथी हयवसाय करत असल्यामळ
ु े
त्याींचे ववरुध्द स्यजरथतीत कारवाई करण्यात आलेली नााी.
(२) प्रश्न ा््ावत नााी.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

वव.स. ३४९ (15)
िेंद्र शासनाने दत्ति ववधान प्रकक्रया ऑनलाईन िरून त्यातील सामाजिि
सांस्थाांचा सहभाग िाढून टािल्याबाबत
(१८)

७२०४१ (२७-०१-२०१७).

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय मलहला व

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कबद्र र्ासनाने दत्तक ववधान प्रकक्रया ऑनलाईन करून त्यातील सामाजिक सींरथाींचा
साभाग काढून ्ाकल्याने समुपदे र्ानाचा लाभ न ममळालेल्या कााी पालकाींनी अवया तीन
मलान्याच्या अवधीमध्ये मुलाींना परत सींरथामध्ये आणून लदल्याचे मााे ऑगर्, २०१६ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, पालकाींना समप
ु दे र्न दे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली आाे,
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाची भूममका काय आाे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०९-२०१७) :(१) ाोय.

(२) कारा (CARA) नवी लदल्ली याींनी दत्तकेच्छुक पालकाींसाठी CARINGS या सींकेतरथळावर
समुपदे र्न सेवा ापलब्ध करून लदलेली आाे . तसेच ्ोल फ्रय ाे ल्पलाईन सेवा क्रमाींक १८००११-१३११ असा आाे . ववर्ेष दत्तक सींरथाींमार्शताी पालकाींना समुपदे र्न केले िाते.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
उल्हासनगर (जि.ठाणे) तालुक्यात शासिीय मध्यवती रुग्णालयातील नागरीिाांना
आरोग्य सेवेपासून वांधचत रहावे लागत असल्याबाबत

(१९)

७७९३४ (१५-०४-२०१७).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाल्ाासनगर (जि.ठाणे) तालक्
ु यात र्ासकयय मध्यवती रुग्णालयातील मर्ीनी बींद असन
ू
ेॉक््राींचााी अभाव असल्यामळ
ु े रथाननक नागरीकाींना आरोग्य सेवेपासून वींधचत राावे लागत
आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, याबाबत रथाननक नागतरक व लोकप्रनतननधीींनी रुग्णालय प्रर्ासनाकेे वारीं वार
तक्रार करुनाी त्याकेे रुग्णालय प्रर्ासनाकेून दल
श केले िात आाे , ाे ाी खरे आाे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय व सदर रुग्णालयातील वद्यकयय
अधधकाऱ्याची तरक्त असलेली पदे भरण्याबाबत व रुग्णालयातील बींद पेलेल्या मर्ीन्स व
सोयी-सुववधा ापलब्ध करुन दे ण्याबाबत काय ननणशयात्मक कायशवााी केली आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१७) :(१) ाे अींर्त: खरे आाे .
(२) ाे खरे नााी.
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(३) र्ासकयय मध्यवती रुग्णालय, ाल्ाासनगर येथे मााराषट् वद्यकयय आरोग्य सेवा जिल्ाा
र्ल्य धचकयत्सक (ग्-अ) सींवगाशची दोन्ाी पदे भरण्यात आली आाे त व मााराषट् आरोग्य सेवा
(ग्-अ) मधील वद्यकयय अधधकारी (ववर्ेषज्ञ) याींच्या १४ पदाींपदकय ३ पदे भरण्यात आली
आाे त. तसेच वद्यकयय

अधधकारी ग् अ ची २९ पदापदकय २६ पदे भरण्यात आली आाे त.

ावशतरत तरक्त पदे भरण्याची कायशवााी सुरु आाे. र्ासकयय मध्यवती रुग्णालय, ाल्ाासनगर
येथील यींिसामुग्री ापकरणाींची दे खभाल व दरु
ु रती करण्याकतरता कींिा् दे ण्यात आले आाे .
सदर रुग्णालयातील ापलब्ध असलेली यींिसामुग्री व ापकरणे स्यजरथतीत सुरु आाे त.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
मशरोळ (जि.िोल्हापूर) तालुक्यात १८ हिार लोिाांना ििवरोगाची लागण झाल्याबाबत
(२०)

७८४८४

(१९-०४-२०१७). श्री.उल्हास

पाटील

(मशरोळ),

प्रा.वषाव

गायिवाड

(धारावी) : सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मर्रोळ (जि.कोल्ाापूर) तालुक्यात रासायननक औषधाींची र्वारणी, तींबाखि
ू न्य पदाथाचा
वापरामुळे १८ ािार लोकाींना ककशरोग झाल्याचे मााे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय,

(२) तसेच ममरिेच्या श्री मसध्दीववनायक गणपती कॅन्सर ाॉजरप्लमध्ये मर्रोळ तालक्
ु यातील
८८०६ रुग्णाींची गेल्या दोन वषाशत नोंद झाली आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, सदरचा ककशरोग रोखण्याकतरता र्ासनाने कोणत्या ववर्ेष ापाययोिना केल्या
वा करण्यात येत आाे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२६-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आाे .मर्रोळ तालुक्यातील सवश रुग्णालयात
सप््ब बर २०१६ ते िानेवारी २०१७ पयत ममळून १८० सींर्नयत कॅन्सर रुग्ण आढळून आले.

त्यातील ५० रुग्ण कनाश्क राज्यातील आाे त आणण मर्रोळ तालक्
ु यातील ४५ सींर्नयत रुग्ण

आाे त. यातील ३७ रुग्ण मख
ु ककशरोग, ३ रुग्ण रतनाचा ककशरोग व ५ रुग्ण गभाशर्य मख
ु
ककशरोगाचे आढळून आले आाे त.

(२) ाे खरे नााी.सन २०१५ व २०१६ या

दोन वषाशत

श्री.मसध्दीववनायक गणपती कॅन्सर

ाॉजरप्ल ममरि येथे ७०९४ रुग्णाींची नोंद असून त्यापदकय मााराषट्ातील ४८१८

रुग्ण आाे त.

मर्रोळ तालक्
ु यातील ३१९ ववववध प्रकारच्या ककशरोग बाधधत रुग्णाींनी श्री.मसध्दीववनायक
गणपती कॅन्सर ाॉजरप्ल, ममरि येथे ापचार घेतले आाे त.
(३)

कोल्ाापूर

जिल्ायामध्ये

सींर्नयत

कॅन्सर

रुग्णाींच्या

तपासणीसाठी

मलाला

आरोग्य

अमभयान, ककशरोग िन िागत
ृ ी पींधरवेा राबववण्यात येतो. त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे ापाययोिना
केली िाते.
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• या कायशक्रमाींतगशत रतन, गभाशर्य मख
ु मख
ु कॅन्सर ची तपासणी करण्यात येत.े

• ककशरोग ग्ररत रुग्णाींसाठी राषट्ीय असींसगशिन्य ननयींिण कायशक्रमाींतगशत कॅन्सर वॉतरश यर ाा

नाववन्यपण
ू श

प्रकल्प

्ा्ा

मेमोतरअल

ाॉरपी्लच्या

साायायाने

राबववण्यात

येतो.

सदर

कायशक्रमाींतगशत तज्ञ ेॉक््राींकेून बााय रुग्ण सेवा व आींतररुग्ण सेवा जिल्ाा रुग्णालयात
दे ण्यात येत.े

• आतापयत एकुण १९३९ बााय रुग्ण व २६७ आींतररुग्णाींना ककशरुग्ण सेवा दे ण्यात आली

आाे .

• माात्मा ज्योतीबा र्ुले िन आरोग्य योिनेअत
ीं गशत ककशरोगावर ववववध ापचार मोर्त लदले

िातात.

(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
औरां गाबाद जिल्हयात नातेवाईिाांच्या अत्याचाराला बळी पडून
२१ मुली िुमारीमाता बनल्याबाबत

(२१)

७९४४७ (१९-०४-२०१७).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड) :

सन्माननीय मलहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्ायात मागील १२ मलान्यात िवळच्याच नातेवाईकाींच्या अत्याचाराला बळी
पेून २१ मुली कुमारीमाता बनल्या असल्याचे मााे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, येथे मागील वषशभरात अनदनतक सींबींधातून िन्माला आलेल्या २५ बाळाींना
त्याींच्या माताींनी अनाथालयाच्या रवाधीन केले आाे , यात २१ कुमारीमाता, ११ पतरत्यक्त्या,
ववधवा मातेच्या बाळाींचा समावेर् आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, यामर्वाय १४ अभशकाींना ररत्यावर, कचराकींु ेीत र्ेकून दे ण्यात आले ाोते, ाे ाी
खरे आाे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय व त्यात दोषी आढळून
आलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२९-०९-२०१७) :(१) व (२) अींर्त: खरे आाे.

औरीं गाबाद जिल््यात मागील १ वषाशच्या कालावधीत ११ कुमारी माता, ०१ ववधवा व ०१

पतरत्यक्त्या

तसेच १५ बालके आढळून आलेली आाे त.

(३) बाल कल्याण सममती औरीं गाबाद याींनी लदलेल्या मालातीनस
ु ार जिल््यामध्ये, औरीं गाबाद

जिल््यातील एकूण १४ सापेलेली बालके पोलीसाींमार्शत बाल कल्याण सममतीच्या आदे र्ानुसार
मर्र्ुगा
ृ ात दाखल झाली आाे त.
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(४) औरीं गाबाद जिल््यात १४ सापेलेल्या बालकाींच्या बाबतीत पोलीस ववभागाने अज्ञात
इसमाववरुध्द भारतीय दीं े ववधान कलम ३१७ नुसार गुन्ाा दाखल केला असून पोलीसाींमार्शत
चौकर्ी सुरु आाे .

(५) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
लहांगोली जिल्हयातील जिल्हा सामानय रुग्णालयातील मसटीस्िॅन मशीन
एि वषावपासन
ू बांद असल्याबाबत

(२२)

८०१४५ (१८-०४-२०१७).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लाींगोली जिल्ायातील जिल्ाा सामान्य रुग्णालयातील मस्ीरकॅन मर्ीन मागील एक
वषाशपासून बींद असल्यामळ
ु े रुग्णाींना तपासणी करण्यासाठी बााे र खासगी रुग्णालयात िादा
खचश करावे लागत असल्याचे मााे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले, ाे खरे
आाे काय,

(२) असल्यास, रुग्णाींची समरया सोेववण्यासाठी सध्या बींद असलेली मस्ीरकॅन मर्ीन त्वरीत
दरु
ु रत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) :(१) ाे अींर्त: खरे आाे.
जिल्ाा रुग्णालय, लाींगोली येथील मस.्ी. रकॅन मर्ीन एक वषाशपासन
ू बींद ाोती. तथावप

गरीब व अत्यवरथ रुग्णाींना मस.्ी.रकॅन

तपासणी

करण्याकरीता लाींगोली येथील खािगी

मस.्ी.रकॅन सब्र येथे तात्पुरत्या रवरुपात हयवरथा करण्यात आलेली ाोती व त्यासाठीच्या

र्ुल्काची प्रतीपत
ू ी जिल्ाा रुग्णालय, लाींगोली येथील रुग्ण कल्याण सममती अींतगशत प्राप्त
अनद
ु ानातन
ू करण्यात आली आाे.

(२) लद.२५.०५.२०१७ पासून जिल्ाा रुग्णालय, लाींगोली येथील मस.्ी.रकॅन मर्ीन दरु
ु रत करुन
रुग्णसेवेकरीता ापलब्ध करुन दे ण्यात आलेली आाे.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
पुणे शहरातील डायग्नोमसस सेंटसव रुग्णाांचे चुिीचे ननदान िरत असल्याबाबत
(२३)

८०८०७

(मुांबादे वी) :

(१९-०४-२०१७).

श्री.बाळासाहे ब

थोरात

(सांगमनेर),

श्री.अममन

पटे ल

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे र्ारातील ेायग्नोमसस सब्सश रुग्णाींचे चुकयचे ननदान करुन

तज्ञ ेॉक््राींची रवाक्षरी

नसताींना तरपो्श दे त असल्याचे लदनाींक २७ र्ेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास
आले आाे , ाे खरे आाे काय,
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(२) असल्यास, ेायग्नोमसस सब्र पुणे आरोग्य ववभागाच्या अखत्यातरत येत नसल्याने

त्याींच्यावर पामलकेकेे नोंदणी करण्याचे बींधन नााी यामुळे याबाबत येणा-या तक्रारीींचे प्रमाणाी

कमी आाे तसेच ेायग्नोमसस सब्रवर कायदयाचेाी बींधन नसल्याने चुकयच्या ननदानामुळे
रुग्णाींचे िीवन धोक्यात आले आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणाची चौकर्ी करुन र्ासनाने पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आाे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. धगरीष महािन (२३-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
(२) प्रश्न ा््ावत नााी.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
ििवत (जि. रायगड) तालुक्यातील रूग्णालयातील िैववि िचऱ्याबाबत
(२४)

८१३८८ (१५-०४-२०१७).

श्री.धैयश
व ील पाटील (पेण), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सभ
ु ाष

उफव पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगे जिल््यातील किशत ापजिल्ाा रूग्णालयात ननमाशण ाोणारा कचरा सींकमलत करून
ववल्ाे वा् लावण्यासाठी ठाणे जिल्ायात पाठववला िातो, ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, किशत ापजिल्ाा रूग्णालयात गोळा ाोणारा कचरा ाा दवाखान्याच्या आवारात
असलेल्या र्वववच्छे दनगा
ृ ाच्या बािूला ्ाकून िाळण्यात येतो, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, ाक्त रूग्णालय पतरसरात रााणाऱ्या नागतरकाींसा रूग्णालयातील रूग्णाींना िास
ाोत असन
ू त्याींच्या आरोग्याला धोका ननमाशण झाला आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने सींबींधधत दोषी अधधकाऱ्याींवर कोणती कायशवााी करण्यात आली आाे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) :(१) अींर्त: खरे आाे.

(२) ाे खरे नााी. ापजिल्ाा रुग्णालय, किशत, जिल्ाा रायगे येधथल कच-याचे वगीकरण करुन
पाींढ-या रीं गातील वपर्हयामधील कचरा नगर पामलकेकेे व बायोमेसेकल वेर् सी.्ी.ेी.एर्
(Common Treatment Disposal Facility) पध्दतीने एका लदवसाआे कचरा घेऊन
ववल्ाे वा् केली िाते. याचे रे कॉेश ठे वले िाते.
(३) ाे खरे नााी.
(४) व (५) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
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उस्मानाबाद जिल्यातील येऊशी येथील प्राथममि आरोग्य िेंद्रातील शस्रकक्रया
गह
ृ मागील पाच मलहनयापासून बांद असल्याबाबत
(२५)

८२०४८ (१५-०४-२०१७).

प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ारमानाबाद जिल्ायातील येऊर्ी येथील प्राथममक आरोग्य कबद्रातील र्रिकक्रया गा
ृ मागील
पाच मलान्यापासून बींद असल्यामुळे रुग्णाींची गदरसोय ाोत आाे तसेच या रुग्णालयाच्या
इमारतीचा दोन लठकाणी रलॅ ब

कोसळल्याचे मााे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान

ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर प्राथममक आरोग्य केद्राींची दरु
ु रती
करुन येथील र्रिकक्रयागा
ृ कायाशजन्वत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा
करण्यात येत आाे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०८-२०१७) :(१) ाे अींर्त: खरे आाे.
येऊर्ी येथील प्राथममक आरोग्य कबद्रात मागील पाच मलान्यापासून र्रिकक्रयागा
ृ बींद

आाे . परीं तु येऊर्ी पतरसरातील रुग्णाींसाठी प्राथममक आरोग्य कबद्र, दलार्ळ, ता.कळीं ब व
र्ासकयय आयुवेलदक रुग्णालय, ारमानाबाद येथे र्रिकक्रया ापलब्ध करुन दे ण्यात आली आाे .
तसेच रुग्णालयाच्या इमारतीचा रलॅ ब कोसळलेला नसन
ू इमारतीच्या छताचे प्लार्र पेले
आाे .

(२) कायशकारी अमभयींता (बाीं), जिल्ाा पतरषद, ारमानाबाद याींना जिल्ाा पतरषद आरोग्य
ववभाग, ारमानाबाद या कायाशलयाचे पि क्र.१७४-७६, लद.२१.०१.२०१७ अन्वये दरु
ु रतीचे
अींदािपिक सादर करण्यासाठी पि दे ण्यात आले आाे.
छताचे प्लार्र व रुग्णालयाच्या
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

अींदािपिक प्राप्त ाोताच पेलेल्या

दरु
ु रतीचे काम करण्यात येईल.
___________

मलहला व बालवविास ववभागाांतगवत बालसांगोपन योिना राज्यात राबववण्याबाबत
(२६)

८२५९६ (१८-०४-२०१७).

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.अननल बोंडे

(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन फड (पाथरी) :

सन्माननीय

मलहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मलाला व बालववकास ववभागाींतगशत बालसींगोपन योिना राज्यात राबववण्यात येत आाे ,
ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, या योिनेचे अनद
ु ान अचलपूर (जि.अमरावती) तालुक्यातील लाभार्थयाना सन
२०१४-१५ पासन
ू दे ण्यात आलेले नााी, ाे ाी खरे आाे काय,
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(३) असल्यास, सदर अनुदान तातेीने न लदल्यास लाभार्थयासा आींदोलन करण्याचा इर्ारा
सदर लोकप्रनतननधीींनी त्याींच्या लदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिीच्या ननवेदना्वारे मा.मलाला
व बालववकास मींिी याींना लदला आाे , ाे ाी खरे आाे काय,
(४) असल्यास, यासींदभाशत र्ासनाने काय कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०९-२०१७) :(१) ाोय.
(२) नााी.

(३) मा.श्री.ओमप्रकार् ार्श बच्चू केू वव.स.स याींचे लद.१४ ऑक््ोबर, २०१६ चे ननवेदन
र्ासनास

प्राप्त

झाले

ाोते.

वरतुजरथती कळववलेली आाे .
(४)

त्याअनुषींगाने

र्ासनाने

लद.३०.११.२०१६

रोिीच्या

पिान्वये

सन २०१६-१७ या आधथशक वषाशत बालसींगोपन योिनेसाठी रू.८.०० को्ी इतका ननधी

ापलब्ध

करून

दे ण्यात

आला

असन
ू ,

जिल्ाा

मलाला

व

बाल

ववकास

अधधकारी

कायाशलय,अमरावती याींना रू.२०.९७ लक्ष अनुदान करण्यात आलेले आाे .
(५) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
मांगरुळ-चव्हाळा (जि.अमरावती) सदी-तापाच्या उपचारासाठी प्राथममि आरोग्य िेंद्रात दाखल
झालेल्या दोन वषावच्या मुलीला िालबाहय औषधाांचा डोस लदल्याबाबत
(२७)

८३२३० (१८-०४-२०१७).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींगरुळ-चहााळा (जि.अमरावती) सदी-तापाच्या ापचारासाठी प्राथममक आरोग्य कबद्रात
दाखल झालेल्या दोन वषाशच्या मुलीला कालबााय औषधाींचा ेोस लदल्याने नतची प्रकृती
बबघेली असल्याचे मााे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे
काय,

(२) असल्यास, ाक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींधधतावर र्ासनाने काय कारवाई केली
वा करण्यात येत आाे तसेच कालबााय औषधे तातेीने नष्

करण्याबाबत कोणती कायशवााी

केली आाे ,
(४) अ्याप, कोणतीच कायशवााी केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२३-०९-२०१७) :(१) लदनाींक ०९.०१.२०१७ रोिी वेनी गणेर्पूर येथील ४
वषाची रुग्ण प्राथममक आरोग्य कबद्रात सदी व ताप आल्यामुळे ापचारासाठी आली ाोती. नतला
कालबा्य औषधाची बॉ्ल लदली गेली. माि सदर कालबा्य बॉ्ल लागलीच परत घेतल्याने
सदर औषधामळ
ु े मल
ु ीची प्रकृती बबघेलेली नााी.
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(२) ाोय सदर प्रकरणाची चौकर्ी केली आाे .
(३)

चौकर्ी अींती सींबींधधताींवर कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली आाे .
मुदतबा्य झालेली सायरप इतरथ्रोमायमसन या औषधाची एक बॉ्ल प्रा. आ. कबद्रामध्ये

ाोती. प्राथममक आरोग्य कबद्रामध्ये इतर कोणतीाी औषधे कालबा्य नसल्याची तालक
ु ा
आरोग्य अधधकारी याींच्यामार्शत खािी करण्यात आलेली आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

राज्यातील ननराधश्रत बालिाांचे थिीत अनद
ु ानाबाबत
(२८)

८४६४५ (१९-०४-२०१७).

श्रीमती लदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय मलहला

व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ननराधश्रत बालकाींचे थकयत अनुदानाचे कारण साींगून बालकाींना बालगा
ृ ात प्रवेर्
दे ऊ नका ्या मलाला व बालववकास ववभागाच्या ननणशयामळ
ु े ७० ािार वव्यार्थयाचे भववतहय
धोक्यात आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) तसेच बालन्याय अधधननयम २०१५ च्या कलम २(१४) मध्ये काळिी व सींरक्षणाची गरि
असलेल्या बालकाींना बालगा
ू केले आाे , माि मलाला व बालववकास
ृ ात प्रवेर् दे ण्याचे नमद

ववभागाच्या आयुक्ताींनी पो्कलम १ ते १२ च्या पमलकेे िाऊन अधधननयमाचा चुकयचा व
सोयीचा अथश लावत बालगा
ृ ात र्क्त अनाथ मुलाींनाच प्रवेर् दे ण्याचे आदे र् ्यावेत असे
ननदे र् जिल्ाारतरीय बालकल्याण सममत्याींना लदले, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रश्नी चौकर्ी केली आाे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
त्यानुसार कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
(२) ाे खरे नााी.

(३) प्रश्न ा््ावत नााी..
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
चांद्रपूर जिल्हयातील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पामध्ये २९ वाघाांची घट झाल्याबाबत
(२९)

८४८३५ (११-०८-२०१७).

अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी), श्री.अममत साटम (अांधेरी

पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.राधािृष्ट्ण ववखेपाटील (मशडी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू जिल्ायातील ताेोबा-अींधारी हयाघ्र प्रकल्पामध्ये गतवषी वन्यिीव गणनेत ९१ वाघ
आढळले असताींना यावषी वन्य प्राण्याींच्या गणनेत ६२ वाघाींचे दर्शन झाल्याने २९ वाघाींची घ्
झाल्याचे लदनाींक १० मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास आढळून आले, ाे खरे आाे काय,
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(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय,
(३)

असल्यास, सदर चौकर्ीअींती २९ वाघाींचा र्ोध करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी

केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ताेोबा-अींधारी हयाघ्र प्रकल्पामध्ये २९ वाघाींची घ्
झाल्याची लदनाींक १० मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आलेले नााी.
(२), (३) व (४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
पुणे येथील रामटे िडीवर वन ववभागामाफवत वक्ष
ृ लागवडीसाठी खड्डे खणत असताांना दहा ते
पांधरा वषे िुनी असलेली झाडे मळ
ु ापासन
ू उपटून बािल
ू ा टािल्याबाबत

(३०)

८४९५५ (२१-०८-२०१७).

अॅड.गौतम चाबि
ु स्वार (वपांपरी) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील राम्े केीवर वन ववभागामार्शत वक्ष
ृ लागवेीसाठी खड्ेे खणत असताींना दाा

ते पींधरा वषे िुनी असलेली झाेे मुळापासून ाप्ून बािल
ू ा ्ाकली असल्याचे मााे एवप्रल,
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीअींती झाेाींची तोे करणाऱ्या दोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) : (१) ाे खरे आाे .

जग्लरीमसेीया या प्रिातीींची एकूण ६ झाेे पुणे वनववभागाच्या मींिूर कायशआयोिनेत

नागरी वन हयवरथापन वत्ृ तातील क्षेिीय कामाींसाठी लदलेल्या तरतुदी नुसार सदरची ६ झाेे
काढण्यात आली आाे त.

(२) पण
ु े वनववभागाच्या मींिरू कायशआयोिनेत नागरी वन हयवरथापन वत्ृ तातील क्षेिीय
कामाींसाठी असलेल्या तरतुदी नुसार कायशवााी करण्यात आलेली आाे.
(३) व (४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
बुलढाणा जिल््यातील नगंानगांगा अभयारण्यालगतच्या वस्त्याांमध्ये
अस्वलाांच्या वाढत्या हल्याांबाबत

(३१)

८५०९७ (११-०८-२०१७).

श्री.हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी
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(१) बुलढाणा जिल््यातील ज्ञानगींगा अभयारण्यालगतच्या वरत्याींमध्ये अरवलाींच्या वाढत्या
ाल्ल्याींबाबत सींर्ोधन करण्यासाठी आींतरराषट्ीय अ्यासकाचा समावेर् असलेली ववर्ेष तज्ञाींची
सममती लदनाींक १० एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास नेमण्यात आली, ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, सदर सममतीच्या सींर्ोधनात्मक अ्यासाअींती काय ननषपन्न झाले आाे ,

(३) असल्यास, मानवी वरत्याींवरील अरवलाींचे ाल्ल्याींचा प्रनतबींध करण्यासाठी कोणत्या
ापाययोिना करण्यात आल्या वा येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) व (२) बुलढाणा जिल््याच्या मध्यभागी ज्ञानगींगा

अभयारण्य आाे . अभयारण्याचे भौगोमलक क्षेि २०३.५६ चौ. कक.मी. इतके असून त्याची
हयाप्ती बुलढाणा, मोताळा, खामगाव आणण धचखली या चार तालुक्यामध्ये आाे . सदर
अभयारण्यामध्ये अरवल या वन्यप्राण्याींचा नदसधगशक अधधवास आाे . अभयारण्याच्या मसमेस
लागुन असलेले क्षेि प्रामुख्याने र्ेतीखाली आाे. ाक्त भौगोमलक जरथतीमुळे अभयारण्यास

लागुन असलेल्या क्षेिात अरवलाचे ाल्ले ाोत असन
ु , अरवलाच्या ाल्ल्यात मनुषय मत
ृ व
िखमीच्या घ्ना घेत असतात.

अरवलाींचे ाल्ले रोखण्याच्या दृष्ीने कायम व लदघशकालीन ापयाींबाबत यथ
ु र्ॉर नेचर

कन्झरवेर्न ऑगशनाईझेर्न, अमरावती (YNCO) याींचे तर्े ेॉ. रवप्नील सोनोने, Wildlife
Research and President YNCO व श्री. ननर्ीथ धातरया, Chair Person INCN याींनी

ज्ञानगींगा आणण लगतचे वनक्षेिात मानव – अरवल सींघषाशपासन
बचावासाठी अ्यास /
ू
सींर्ोधन करण्याचा प्ररताव सादर केला असून त्याींचर्
े ी लदनाींक २९.०६.२०१७ रोिी सामींिरय
करार (MoU) करण्यात आला आाे .

सदर सममती आपला अावाल एक वषाशत सादर करणार आाे .
(३) मानव –अरवल या वन्यप्रण्याींचा सींघषश ाोवू नये म्ाणून खालील प्रमाणे ापाययोिना
करण्यात येत आाे त.

• मानव – अरवल सींघषश प्रवण क्षेिात गरतीपथकाींची रथापना करण्यात आली असन
ू सदर

पथकामार्शत मानव – अरवल सींघषश प्रवण क्षेिात ननयममत गरत घालण्यात येते.
• िलद कृती दलाची रथापना करण्यात आली आाे .
• ग्रामरथामध्ये िनिागत
ृ ी करण्यात येत आाे.

• गरतीकरीता गावातील सममतीचे सभासद याींचा समावेर् करण्यात येतो.
• मानव वन्यप्राणी सींघषाशच्या अनष
ु ींगाने रथाननकाींचे सींरक्षणासाठी तीन माीन्याचा कॅम्प

आयोजित करण्यात आला आाे.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
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धचपळूण (जि. रत्नाधगरी) तालुक्यात रक्तचांदनाचा अवैद्य साठा िपत िेल्यानांतर
सांपूणव राज्यातील िपत साठा एिबरत िरण्याबाबत

(३२)

८५३०१ (११-०८-२०१७).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.शरददादा सोनावणे (िुननर),

श्री.सरदार तारामसांह (मल
ु ांड
ु ) : सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धचपळूण (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यात रक्तचींदनाचा अवद्य साठा िप्त केल्यानींतर सींपूणश

राज्यातील िप्त साठा एकबित करण्याचे काम लदनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास
सुरुवात केली आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ेायरे क््र ऑर् रे हाे न्यू इीं्ेमलिन्सची मदत घेऊन आत्तापयत राज्यात िप्त
केलेल्या रक्तचींदन साठयाबाबत तरकराींनी केलेली कारवाई व त्याचे आींतरराषट्ीय बािारातील
मूल्य याबाबत ेी.आर.आय.ने राज्य र्ासनाला लदलेल्या सूचनाींबाबत कोणती कायशवााी
करण्यात आली वा येत आाे ,
(३)

असल्यास,

आींतरराषट्ीय

बािारभावानुसार

आत्तापयत

राज्य

र्ासनाने,

राज्यात

लठकलठकाणी वेळोवेळी घातलेल्या छाप्यात िप्त करण्यात आलेले रक्तचींदन मललावा्वारे ववक्रय
करुन सदर रक्कम राज्य र्ासनाकेे िमा करण्याबाबत कबद्र र्ासनाकेे परवानगी मागण्यात
आली आाे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी,

(२), (३) व (४) ववदे र्ी हयापार माासींचालनालय, भारत सरकार
ववल्ाे वा्ी

बाबत

लदलेल्या

ननदे र्ाप्रमाणे,

रक्तचींदनाच्या

याींनी िप्त रक्तचींदनाच्या

ववक्रय

प्रक्रययेमध्ये

पारदर्शकता

आणण्यासाठी व आींतरराषट्ीय बािारपेठेत रक्तचींदनाची ाच्चतम ककीं मत येण्याकरीता िागतीक
पातळीवर ननववदा मागवून त्याची ववक्रय करण्याकरीता र्ासन ननणशय लदनाींक २१ माचश, २०१७
अन्वये ननवीदा मुल्यमापन सममती आणण रक्तचींदनाची ववल्ाे वा् करण्याकरीता आवश्यक

ननणशय घेण्यासाठी ननवीदा मींिरू ी सममती अर्ा दोन सममत्याींची रथापना करण्यात आल्या
आाे त.

___________
िोळम (ता.येवला, जि.नामशि) ख.ु मशवारात िाळववटाची बांदि
ु ीच्या
सहाय्याने मशिार िेल्याबाबत

(३३)

८५४४१ (११-०८-२०१७).

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोळम (ता.येवला, जि.नामर्क) खु. मर्वारात

सन्माननीय वने मांरी पुढील

लदवसा काळवव्ाची (ारीणाची) बींदक
ु यच्या

साायायाने मर्कार करण्यात आली त्यातील एका मर्काऱ्यास ग्रामरथाींनी पकेून वन ववभागाच्या

अधधकाऱ्याींच्या ताब्यात लदल्याचे लदनाींक १० िन
ू , २०१७ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदर्शनास
आले, ाे खरे आाे काय,
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(२) असल्यास याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केलेली आाे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींधधताींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१), (२) व (३) येवला वनक्षेिामध्ये मौिे कोळम खुदश
गावाचे वनाद्दीत ग् नीं १२० मध्ये लदनाींक १०.०६.२०१७ रोिी सायींकाळी ५ आरोपीींनी बींदक
ु यचा
साायायाने नर काळवी्ाची मर्कार केल्याचे ननदर्शनास आले आाे. सदर घ्नेत श्री. दरतधगर

माीं मद ाारून अन्सारी रा. मालेगाींव वय २४ वषश याींस रथानीक ग्रामरथाींचे मदतीने अ्क
करण्यात आली आाे. सदर आरोपीवर वन्यिीव (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२

तसेच भारतीय

वन अधधननयम, १९२७ अन्वये गन्
ु ाा दाखल करण्यात आला असन
ू न्यायालयीन प्रक्रयया सुरू
आाे .

(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
उमरे ड िऱ्हाांड (जि.नागपूर) येथील िय वाघापाठोपाठ टी १० म्हणिे
श्रीननवासन वाघ बेपत्ता झाल्याबाबत

(३४)

८५४४३ (२१-०८-२०१७).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(मशडी), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अलहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :
काय :(१)

ामरे े कऱ्ााींे (जि.नागपूर)

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

येथील िय वाघापाठोपाठ ्ी १० म्ाणिे श्रीननवासन

वाघ

मााे एवप्रल, २०१७ पासून अचानक बेपत्ता झाला असल्याची धक्कादायक मालाती लदनाींक ११
िन
ू २०१७ रोिी वा त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आली आाे, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ्ी-९ सुखरूप, ्ी-९ ऊर्श बब्ू ाे ाी वाघ मााे एवप्रल, २०१७ पासन
ू बेपत्ता
आाे त, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, सदर बेपत्ता वाघाचा र्ोध घेण्यासाठी राज्य र्ासनाने कोणती कायशवााी केली
आाे वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.
पबच

हयाघ्र

प्रकल्पाींतगशत

येत

असलेल्या

ामरे े

क-ााींेला

अभयारण्यातील

िय

वाघापाठोपाठ ्ी-१० श्रीननवास ाा वाघ लद.१९/४/२०१७ रोिी भारतीय वन्यिीव सींरथा, दे ारादन
ू

याींचेकेून Mortality Report मध्ये ेा्ा जरथर अवरथेत असल्यामुळे ब्रम्ापुरी वनववभागाचे
वनपतरक्षबि अधधकारी, नागभीे ाे ्ी-१० (श्रीननवास) या वाघाच्या र्ोध मोलाम राबवत ाोते.

या र्ोध मोाीमेत वनपतरक्षेि अधधकारी (वन्यिीव) पवनी ाे व त्याींचा चमु दे खील मदत करत

वव.स. ३४९ (27)
ाोता ामरे े - पवनी - क-ााींेला अभयारण्य याींचे चमू र्ोध मालामबतगशत ्ी-१० (श्रीननवास) ाा
वाघ श्री.माादे व बाबुराव इरपाते, रा. कोथूणाश, ता.ब्रम्ापुरी, जि.चींद्रपूर याींचे र्ेतातमध्ये वव्युत

करीं ् लावून असलेल्या तारे च्या कींु पणामध्ये मत
ृ पावला व त्याींनी त्या वाघाला र्ेतात खड्ेा
खोदन
ू दर्न केल्याचे चौकर्ीवरुन ननषपन्न झाले.

(२) ्ी-९ ार्श बब्ू ाा वाघ मााे एवप्रल २०१७ पासून बेपत्ता झाला ाे खरे नााी.
(३) ्ी-९ बेपत्ता न झाल्यामळ
ु े र्ोध घेण्याचा प्रश्न ा््ावत नााी.
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
राज्यात ४ लठिाणी तत
ृ ीय सांदभव सेवा अत्याधुननि ििवरोग रुग्णालय सुरू िरण्याबाबत
(३५)

८५८७३ (११-०८-२०१७).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय सावविननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कबद्र र्ासनाच्या साकायाशने राज्यात ४ लठकाणी तत
ृ ीय सींदभश सेवा अत्याधुननक ककशरोग
रुग्णालय सुरू केले िाणार आाे त, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदर अत्याधनु नक रुग्णालयाींसाठी राज्य र्ासनाकेून नामर्कसा अमरावती,
नागपूर व लातूर या चार र्ाराींची नावे सुचववण्यात आलेली आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, सदराू रुग्णालये तातेीने सुरु ाोण्यासाठी र्ासनामार्शत कोणती कायशवााी केली
वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) : (१) ाे खरे आाे .
(२) ाे खरे आाे . र्ासनाने नामर्क, अमरावती, लातूर, नागपूर या र्ारातील रुग्णालये ननजश्चत
केली आाे त.

(३) राषट्सींत तक
ु ेोिी तरिनल कँसर ाॉरपी्ल नागपरू ; वववेकानींद मेेीकल र्ाऊींेेर्न अँे
तरसचश सब्र लातूर; तरिनल रे र्रीं स ाॉरपी्ल, नामर्क या तीन सींरथाींचे प्ररताव कबद्र र्ासनास

मींिुरीरतव पाठववण्यात आले असून, यापदकय राष्सींत तक
ु ेोिी तरिनल कँसर ाॉरपी्ल

नागपूर व वववेकानींद मेेीकल र्ाऊींेेर्न अँे तरसचश सब्र लातरू या सींरथाींचे प्ररताव कबद्र
र्ासनाने मींिूर केले आाे त. अन्य एक प्ररताव कबद्र र्ासनाच्या ववचाराधीन आाे त.

राषट्सींत तक
ु ेोिी तरिनल कँसर ाॉरपी्ल नागपरू व वववेकानींद मेेीकल र्ाऊींेेर्न अँे

तरसचश सब्र लातूर या सींरथाींसाठी कबद्र र्ासनाने ननधी मींिूर केला आाे . ववभागीय सींदभश सेवा

रुग्णालय, अमरावती याींच्या प्ररतावाची कबद्र र्ासनाच्या मागशदर्शक सूचनाींनुसार पूतत
श ा
करण्याची कायशवााी सुरु आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

वव.स. ३४९ (28)
मसांधुदग
ु व जिल््यात १० लाख वक्ष
ृ लागवडीचे उद्दीष्ट्ट सामाजिि
वनीिणावच्या माध्यमातून पूणव िरण्याबाबत

(३६)

८६०६८ (२१-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मसींधुदग
ु श जिल््यात यावषी १० लाख वक्ष
ृ लागवेीचे ाद्दीष् सामाजिक वनीकरणाच्या
माध्यमातन
ू पण
ू श करण्याचे िााीर करण्यात आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, वक्ष
ृ लागवेीचे ाद्दीष् पूणश करण्याचे काम वन ववभागाकेे दे ण्यात आले आाे ,
ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, आतापयत र्ासकयय, खासगी िममनीत ककती वक्ष
लागवेीचे ाद्दीष् पूणश
ृ
करण्यात आली आाे त,

(४) तसेच, वन ववभागाकेून वक्ष
ृ लागवेीचे ाद्दीष् अपूणश असल्यास त्याची कारणे काय
आाे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०९-२०१७) : (१) ाे खरे नााी.

सामाजिक वनीकरण ववभागास जिल्ाारतरावरुन रोप लागवेीचे २२,५७५ ालद्दष् दे ण्यात

आले ाोते.
(२) प्रश्न ा््ावत नााी.
(३) लद. ०१.०७.२०१७ ते ०७.०७.२०१७ या कालावधीत सामाजिक वनीकरण ववभागाने २२,५७५
रोपाींची वक्ष
ृ लागवे पुणश केलेली असून दे ण्यात आलेले जिल्ाा रतरीय ाददीष् पूणश केलेले
आाे .

(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
नागणझरा (जि.भांडारा) अभयारण्यातील “िय” नामि वाघाचा
एि वषावपासून शोध न लागल्याबाबत
(३७)

८६९६४ (११-०८-२०१७).

श्रीमती लदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराव ऊफव

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा),
श्री.लदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर),
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल) :

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

(१) नागणझरा (जि.भींेारा) अभयारण्यातील “िय” नामक वाघ लदनाींक १८ एवप्रलला वषश पूणश
ाोऊन सध्
ु दा अ्यापी त्याचा र्ोध वन ववभागाला लागला नााी, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, याबाबत मा.वनेमि
ीं ी याींनी “िय” सापेेल असे हयाघ्रप्रेमीींना आश्वासीत केले
ाोते, ाे ाी खरे आाे काय,
(३) असल्यास, “िय” वाघाचा अ्यापी र्ोध न लागण्याची कारणे काय आाे त ?

वव.स. ३४९ (29)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०९-२०१७) :(१) मााे ऑगर्, २०१३ मध्ये १०० ते १२० ककमी अींतर
प्रवास करुन पबच हयाघ्र प्रकल्पातगशतील ामरे े कऱ्ााींेला अभयारण्यातील पवनी (वन्यिीव)
वनपतरक्षेिात

“िय”

नामक

वाघ

ननदर्शनास

आला.

सदर

“िय”

नामक

वाघ

ाा

ननयममतपणे ापरे े-पवनी-कऱ्ााेला अभयारण्याच्या एकूण क्षेि १८९.२९ चौ.ककमी मधील ामरे े
(वन्यिीव), कुाी (वन्यिीव) दोन्ाी जि.नागपूर व पवनी (वन्यिीव ) पतरक्षेि जि. भींेारा या
भागात मााे एवप्रल, २०१६ पयत कर्रत ाोता.

ामरे े-पवनी-कऱ्ााींेला अभयारण्यात ननयममत वाघाचा मागोवा घेत असून मााे ऑगर्,

२०१७ पयशत UKT-१ “िय” नामक वाघाचे प्रत्यक्ष व
ननदर्शनास आलेले नााी.

अप्रत्यक्ष कोणत्यााी रवरुपाचे परु ावे

(२) ाोय, ाे खरे आाे .
(३) मााे िल
ु ,द २०१६ मध्ये UKT-१ “िय” नामक वाघाच्या र्ोध मोलामेसाठी पबच हयाघ्र
प्रकल्पाींतगशत ०६ चमु तयार करण्यात आले.

ववभागीय रतरावर गठीत चमम
ु ध्ये रथाननक रवयींसेवी सींरथा, मानद वन्यिीव रक्षक व

रथाननय लोकाींचा समावेर् करुन पवनी (वन्यिीव) वनपतरक्षेि, पवनी (प्रादे मर्क) वनपतरक्षेि

तसेच ब्रम्ापुरी वनववभाग, ब्रम्ापुरीचे नागभीे वनपतरक्षेि व खेसींगी, धचमुर या भागात र्ोध
मोलाम राबववण्यात आली.

परु काबोेी, रावणवाेी, भींेारा वनववभाग भींेाराचे अधधनरत क्षेिामध्ये मख्
ु य वनसींरक्षक

व क्षेिसींचालक, पबच हयाघ्र प्रकल्प, नागपूर आणण ापवनसींरक्षक, भींेारा वन ववभाग, भींेारा
याींचे समक्ष सामुलाक र्ोध मोाीम राबववण्यात आली.

र्ोध मोाीमेच्य अींती UKT-१ “िय” नामक वाघाचा ापजरथती

बाबत रपष् पुरावे प्राप्त झाले नााी.

ककीं वा अनुपजरथती

UKT-१ “िय” नामक वाघ ाा ामरे े-पवनी-कऱ्ााींेला अभयारण्यात तीन वानघणीच्या

सावासात असल्यामळ
ु े

सातत्याने

नतन्ाी

वाघीणीला

०९ छावे िन्माला आल्यामुळे

व

कालाींतराने ते वयरक ाोत असल्यामुळे आपले अधधकार क्षेि ननजश्चत करण्याचे दृष्ीकोनातुन
नवीन क्षेिाची ननवे करण्यासाठी सुध्दा बााे र िाऊ र्कतो. याबाबतची र्क्यता नाकारता येत
नााी, असे भारतीय वन्यिीव सींरथा, दे ारादन
ु (WII) याींचे मत आाे .
___________

भोिर (जि.नाांदेड) तालक्
ु यातील िांगलात वणवा लागल्यामळ
ु े वनसांपदा धोक्यात आल्याबाबत
(३८)

८७३४१ (११-०८-२०१७).

श्रीमती अममता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भोकर (जि.नाींदेे) तालुक्यातील िींगलात वारीं वार वणवा लागल्यामुळे वनसींपदा धोक्यात
आली असल्याचे मााे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय

(२) असल्यास, िींगलात आगीचे ाोणारे प्रकार थाींबववण्यासाठी वन ववभागाकेून माळाच्या

चाुबािूींनी ववर्ेष िाळरे षेची आखणी केली िात असून त्यासाठी ननधीची सोयाी केली िाते,
परीं तु ाी कामे नाममाि केल्याने वणहयाचे प्रमाण थाींबत नसल्याने र्ासनाचा ननधी वाया िात
आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

वव.स. ३४९ (30)
(३) असल्यास, सदरील आगीस व वणहयास कारणीभूत असलेल्यावर र्ासनाकेून कारवाई
ाोण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०९-२०१७) : (१) ाे खरे नााी.

(२) िींगलात आगीचे ाोणारे प्रकार थाींबववण्यासाठी वन ववभागाकेून कायश आयोिना नुसार
दरवषी माळाच्या चोाोबािुनी ववर्ेष िाळरे षेची आखणी केली िाते, तसेच सदर िाळरे षा

घेण्याचे काम या वनववभागामार्शत तसेच सींयक्
ु त वन हयवरथापन सममतीमार्शत करण्यात

आलेले आाे त. र्ासनाकेून ममळालेल्या ननधीमधून िाळरे षा पण
ु श करण्यात आलेली आाे .
याप्रकरणी र्ासनाचा ननधी वाया गेलेला नााी.
(३) व (४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

नागभीड (जि.चांद्रपूर) तालुक्यात तेंदप
ू त्ता तोडण्यासाठी िांगलात गेलेल्या
सहा िणाांवर अस्वलाने हल्ला िेल्याबाबत

(३९)

८८३५९ (११-०८-२०१७).

प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे (श्रीरामपूर),

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) नागभीे (जि.चींद्रपरू ) तालक्
ु यात तबदप
ू त्ता तोेण्यासाठी िींगलात गेलेल्या साा िणाींवर

अरवलाने ाल्ला केल्यान त्यात तीन िणाींचा मत्ृ यु झाल्याचे लदनाींक १४ मे, २०१७ रोिी वा
त्या सम
ु ारास ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदराू ववभागात िींगली श्वापदाचे नागतरकाींवर ाल्ले ाोत असल्याने यावर
र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ाोय ाे खरे आाे .

लदनाींक १३.०५.२०१७ रोिी ब्रम्ापूरी वन ववभागातील तळोधी पतरक्षेिातील आलेवााी

ननयतक्षेिात तबदप
ू त्ता गोळा करण्याकरीता गेलेल्या तीन हयक्तीना अरवलाने ाल्ला करुन ठार
केले व तीन हयक्तीींना िखमी केलेल्याची घ्ना ननदर्शनास आले आाे .
(२)

ापरोक्त

वनक्षेिात

मानव

वन्यप्राणी

ापायोिना करण्यात आलेल्या आाे त.

सींघषश

्ाळण्याच्या

अनुषींगाने

खालीलप्रामणे

• कॉतरेोअर ववकास कायशक्रमाींतगशत TRACT या अर्ासकयय सींरथे्वारे गावामध्ये प्रमर्क्षण
घेऊन मानव – वन्यप्राणी सींघषश ्ाळण्याच्या अनुषींगाने गावकरी व क्षेिीय कमशचाऱ्याींना
प्रमर्क्षण दे ण्यात येत.े

• वन्यप्राण्याींना वनक्षेिात वपण्याचे पाणी ापलब्ध करुन दे ण्यासाठी वनक्षेिात कृबिम पाणवठे ,

वनतळी, वन बींधाऱ्याची ननममशती करण्यात येऊन त्यात पाणी ापलब्ध करुन दे ण्यात येते.

• मानव – वन्यप्राणी सींघषश ्ाळण्यासाठी वनकमशचारी / अधधकारी याींना वन्यप्राण्याींना बेर्ुध्द

(Tranquilize) करण्याचे प्रमर्क्षण दे ण्यात येते.

वव.स. ३४९ (31)
• वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसेीवर एलपीिी गॅस र्ेगेी व मसलबेर
पुरवठा केला िात आाे .

• पतरक्षेिरतरावर क्षेिीय अधधकारी व कमशचारी याींचेमार्शत ननयममत गरत करण्यात येत.े
• ननयममत गरती्वारे वन्यप्राण्याींच्या ाालचालीचे सींननयींिण करण्यात येत.े
• ग्रामीण भागात ववववध माध्यमातून िनिागत
ृ ी करण्यात येते.

• वन्यप्राण्याींचे ाोणारे सींभाहय ाल्यापासून योग्य ती खबरदारी घेणे व िींगलात न

िाण्याबाबत सावधानातेचा इर्ारा दर्शक पोर्सश लावणेत आले आाेत.

• वन्यप्राण्याींच्या ाल्ल्यात मत
ृ झालेल्या हयक्तीच्या कायदे र्ीर वारसास, सींबींधधत िखमी

हयक्तीस प्रचमलत र्ासन ननणशयान्वये नुकसान भरपाई अदा करण्यात येते.

• आवश्यकता भासल्यास वन्यिीव सींरक्षण (अधधननयम), १९७२ च्या ननयमाींतील तरतूदीच्या

अनुषींगाने ापद्रवग्ररत वन्यप्राण्याला िेरबींद करण्यासाठी वपींिरे लावण्यात येतात.
(३) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
यवतमाळ जिल््यातील मारे गाव वनपररक्षेरातील मौिे दापोरा दे वस्थान भागातील
१५ सागवान झाडाांची तोड वनपररक्षेर अधधिारी याांनी िेल्याबाबत
(४०)

८८६५९ (१८-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) यवतमाळ जिल््यातील मारे गाव वनपतरक्षेिातील मौिे दापोरा दे वरथान भागातील १५
सागवान झाेाींची तोे तेथेच कायशरत असलेले वनपतरक्षेि अधधकारी याींनी केल्यामळ
ु े याबाबतची
तक्रार करणुिी कुेमते याींनी ापवन सींरक्षक अधधकारी, पाींढरकवेा याींना लदनाींक ३० माचश,
२०१६ रोिी वा त्यासुमारास केली आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ाक्त तक्रारीस १ वषाचा कालावधी ाल्ूनाी अ्याप त्यावर कोणतीाी
कायशवााी करण्यात आली नााी, ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने याबाबत चौकर्ी करुन कारवाई करण्याबाबत कोणती कायशवााी केली
वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२८-०९-२०१७) :(१) ाे खरे आाे .
(२), (३) व (४) ाे खरे नााी.

प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने चौकर्ी केली असता तक्रारीत नमूद वनरक्षकाने वतरषठाींचे

ननदे र्ानुसार कायशवााी केली असल्याचे ननदर्शनास आले असल्याने सींबींधधत वनरक्षकाववरुध्द
कारवाई

करण्याचा

प्रश्न

ा््ावत

नााी.

सदरील

वक्ष
ृ तोे

कायश

आयोिनेप्रमाणे

कबद्र

र्ासनाकेून मींिुरी प्राप्त झालेनस
ु ार ावा धुींदीने/ वादळाने िममनीवर पेलेले साग वक्ष
ृ ाींची
तरतसर परवानगीने क्ाई करण्यात आलेली आाे .

___________

वव.स. ३४९ (32)
मशराळा (जि.साांगली) तालुक्यातील खुांदलापूर या गावाचे स्थलाांतर
यदगाव (ता.िडेगाव) येथील वन िममनीवर िरणेबाबत

(४१)

८८८१७ (११-०८-२०१७).

श्री.मशवािीराव नाईि (मशराळा) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खुींदलापूर (ता.मर्राळा, जि.साींगली) येथील गावाींचे सायाद्री हयाघ्र प्रकल्पाींतगशत

रथलाींतर

अ्याप झालेले नााी, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, सदर गावाचे रथलाींतर करुन यदगाव (ता.केेगाव) या लठकाणच्या वन
िममनीमध्ये पन
ु वशसन करण्याचे ननयोिन आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, खुींदलापूर गावच्या नागतरकाींनी यदगाव येथील िममन त्याींच्या पुनवशसनासाठी
पसींत केली असतानााी सदर गावची वन िममन ेी र्ॉरे र् करण्याकतरता वन ववभागाने
कोणतीच कायशवााी केलेली नााी, ाे ाी खरे आाे काय,
(४) असल्यास, सदर गावातील पुनवशसन करण्याकतरता सन १९९५ च्या दरम्यान प्रत्येक
कु्ुींबातील नागतरकाींची सींख्या गा
ृ ीत धरुन सींकलन रजिर्र करण्यात आले असल्याने सन

१९९५ मध्ये १८ वषाशपेक्षा कमी वय असणारे नागतरक तसेच, सन १९९५ च्या दरम्यान िन्म
झालेल्या नागतरकाींचे वय २० ते ३५ वषाशपेक्षा अधधक असल्याने या नागतरकाींचा कु्ुींब प्रमख
ु
म्ाणून समावेर् सध
ु ातरत सींकलन रजिर्र तयार करण्याचे र्ासनाचे धोरण आाे काय,
(५) असल्यास, त्या दृष्ीने र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०९-२०१७) :(१) ाोय ाे खरे आाे .
(२) ाोय ाे खरे आाे .

मौिे खुदलापूर येथील एकूण ७२ खातेदाराींपदकय ४४ खातेदाराींनी त्याींचे पुनवशसनासाठी मौिे

येतगाव, ता.केेगाव येथील वनिमीन व ०९ खातेदाराींनी मौिे बबऊर, ता. मर्राळा येथील
वनिमीन पसींत केली आाे .

ावशतरत खातेदाराींनी त्याींचे पन
ु वशसन वरील दोन्ाी गावात न करता

नहयाने वनिमीन दाखवून त्याींचे पसींती नस
ु ार करण्याबाबत ठराव लदला आाे.
(३) ाे खरे नााी.

मौिे खुदलापरू येथील ग्रामरथाींनी पुनवशसनासाठी पसींत केलेल्या येतगाव

येथील वनिमीनीचा ननवशणीकरण प्ररताव तयार करणेची कायशवााी ापवनसींरक्षक साींगली
याींचेकेून चालू आाे.
(४)

सींरक्षक्षत क्षेि म्ाणिेच अभयारण्य, राषट्ीय ा्यान इत्यादीतून रथलाींतरीत ाोणाऱ्या

गावातील कु्ुींब म्ाणिे हयक्ती, नवरा-बायको (Spouse) त्याचा / नतचा अज्ञान (minor),

मुलगा / मुलगी, अज्ञान भाऊ, अवववााीत बलाण, आई-वेील, त्या हयजक्तवर ादरननवाशा व
ापिीववकेसाठी अवलींबून असलेले आणण सोबत वारतहय करीत असलेले इतर नातेवाईक,
वषाशवरील सज्ञान मल
ु गा / १८ वषाशवरील सज्ञान

१८

अववववलात मल
ु गी एक रवतींि कु्ुींब

समिण्यात येईल. मााराषट् प्रकल्पग्ररत हयजक्तचे पुनवशसन अधधननयम, १९९९ च्या कलम ११
अन्वये ज्या तारखेला अधधसूचना िालार करण्यात येईल त्या लदवर्ी अनतत्वात असलेले
कु्ुींबाींची सींख्या ाी अींनतम समिण्यात येईल, असे र्ासनाचे धोरण आाे .
(५) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

वव.स. ३४९ (33)

औरां गाबाद जिल्हयातील अांभई पररसरात बबबटयानी गोठयात मशरुन
एिा शेळीचा बळी घेतल्याबाबत
(४२)

८८८४८ (११-०८-२०१७). श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पटे ल (मांब
ु
ु ादे वी),

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांलदवली), श्रीमती ननमवला गाववत (इगतपूरी),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) : सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्ायातील अींभई पतरसरात बबब्यानी एका गोठयात मर्रुन एका र्ेळीचा
बळी घेतला असल्याचे मााे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे
आाे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

करुन

सींबधधताींना

नक
ु सान

भरपाई

दे ण्यासोबतच येथील र्ेतकऱ्याींचे अधधक नुकसान ाोवू नये यासाठी सदर बबब्याला िेरबींद
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ाोय, ाे खरे आाे.

लदनाींक ०१.०५.२०१७ रोिी मौिे िींिाळा येथील श्री. कासम खॉ काले खॉ याींचे

गोठ्यातील र्ेळीवर ाल्ला करुन बळी घेतल्याचे ननदर्शनास आले आाे .
(२) प्रचमलत र्ासन ननणशयान्वये पर्ुधन नक
ु सान प्ररकणी सींबींधधतास नक
ु सान भपरपाई अदा
करण्यात आली आाे .

सदर ाल्ला ाा भक्ष्यासाठी केल्याचे ननदर्शनास आले असन
सदर बबब् नरभक्षक
ू

झाल्याचे लक्षण लदसून आलेले नााी. त्यामुळे सदर बबबट्यास िेरबींद करण्याची कायशवााी
केलेली नााी.

(३) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
मुांबई शहरातील सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान पररसरातील
(४३)

सन १९९५ पूवीच्या घराांना पयावयी घरे दे ण्याबाबत

८९४८८ (१६-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मुींबई र्ारातील सींिय गाींधी राषट्ीय ा्यान पतरसरातील सन १९९५ पूवीच्या घराींना
पयाशयी घरे दे ऊन ज्याींचे ७ ािार रुपये भरणा करावयाचे रालाले त्याींना एक सींधी ापलब्ध
करुन

दे ण्यासींदभाशत

वारीं वार

मा.वने

मींिी

याींना

मा.पयाशवरण

मींिी

याींनी

रथाननक

लोकप्रनतननधीींच्या ववनींतीवरुन मर्र्ारस केली आाे , ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, यासींदभाशत मा. वने मींिी याींनी अ्यापपयशत कोणताच ननणशय घेतला नााी
याींची कारणे काय आाे त,
(३) असल्यास, याबाबतची स्यःजरथती काय आाे ?

वव.स. ३४९ (34)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२८-०९-२०१७) :(१) ाे खरे आाे .

(२) या सींदभाशत मा.मींिी वने याींचे अध्यक्षतेखाली लद. २३/१/२०१५ रोिी बदठक आयोजित
करण्यात आली ाोती. तथावप, या सींदभाशत मा. ाच्च न्यायालयात दाखल

झालेल्या िनलात

याधचका क्र.८३/२००८ व ८४/२००८ व नो्ीस ऑर् मोर्न क्र. ३४८/२०१० मा. ाच्च न्यायालयाने
र्े्ाळले आाे त.

तसेच मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल झालेली

ववर्ेष ववनींती याधचका क्र.

२२२३८/२०१२ मा. सवोच्च न्यायालयाने र्े्ाळली आाे .
(३)

मुदत

वाढवून

दे णक
े ामी

मा.सवोच्च

न्यायालयात

दाखल ववर्ेष

२२२३८/२०१२ मा.सवोच्च न्यायालयाने र्े्ाळली आाे . त्यामळ
ु े ववभागाने

ववनींती

याधचका

रक्कम रु. ७०००/-

भरणेसाठी मुदतवाढ दे णे कायदे र्ीर नााी.

___________

मुांबई-अहमदाबाद महामागाववर डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयाचे
रामा िेअर सेंटर ववनावापर पडून असल्याबाबत

(४४)

८९६३१

(१२-०८-२०१७).

श्री.ियप्रिाश

मुांदडा

(बसमत),

श्री.क्षक्षतीि

ठािूर

(नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.लहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.अममत घोडा (पालघर),
श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय सावविननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ेााणू (जि. पालघर) तालक्
ु यात र्ासनाने सम
ु ारे ५४ लाख रुपये खचश करुन बाींधलेली ट्ामा

सब्र इमारत बाींधून एक वषाशचा कालावधी ाल्ून वापराववना पेून असल्याचे मााे मे, २०१७
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, ाे खरे आाे काय,

(२) तसेच सावशिननक बाींधकाम ववभागाने मागील वषशभरापासन
ू ापजिल्ाा रुग्णालय ेााणू
तसेच सावशिननक आरोग्य ववभाग (पालघर) याींना ट्ामा केअर सब्रचे ारताींतरण करण्याबाबत
असींख्य रमरणपिे लदलेली आाे त, ाे ाी खरे आाे काय,
(३) असल्यास, सदरचे ट्ामा केअर सब्र तातेीने सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी
केली वा करण्यात येत आाे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२०-०९-२०१७) : (१) ाे अींर्त: खरे आाे.
(२) व (३) ाे खरे आाे . सदर ट्ॉमा केअर सब्रसाठी लागणारा ३ र्ेि वीि पुरवठा,पाणी

पुरवठा याींच्या सोयी करणे बाकय आाे . तसेच ेााणू नगरपतरषदे चे भोगव्ा प्रमाणपि
(Occupancy certificate) अ्याप प्राप्त झालेले नााी. त्यामळ
ु े सदर इमारत सावशिननक
बाींधकाम ववभागाकेून अ्याप ववभागास ारताींतरीत करण्यात आलेली नााी. याबाबत
पाठपुरावा करण्यात येत आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________

वव.स. ३४९ (35)
रत्नाधगरी जिल्हयात िलयुक्त मशवार योिनेमध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याबाबत
(४५)

९०११४ (११-०८-२०१७).

श्री.नसीम खान (चाांलदवली) :

सन्माननीय िलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी जिल्ायात िलयक्
ु त मर्वार योिनेमध्ये मोठया प्रमाणात गदरहयवाार झाल्याचे
ननदर्शनास आल्याने राज्यात सुरु असलेल्या िलयुक्त मर्वार योिनेच्या कामाींमध्ये अेचणी
ननमाशण झाल्या आाे त, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करुन या प्रकरणात दोषीींबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आाे ,
(३) तसेच राज्यात सींरक्षक्षत मसींचनाची हयवरथा मोठया प्रमाणावर वाढववण्यासाठी कालबध्द
ननयेािन िल आराखेा तयार करण्याबाबत कोणती ापाययोिना केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
प्रा. राम मशांदे (२१-०९-२०१७) :(१) नााी.
िलयुक्त मर्वार अमभयानातींगत
श दापोली खेे व मींेणगे या तालुक्यामध्ये सन २०१५-

१६मध्ये ४७ गावामध्ये

एकूण रक्कम रुपये ३८९९.८८ लाखाची १६२७ कामे प्ररताववत

करण्यात आली ाोती. त्यापदकय रक्कम रुपये ३१५०.७७
आली

लाखाची

१६१३ कामे पूणश करण्यात

आाे त. व २०१६ -१७ मध्ये एकूण २७ गावामध्ये रक्कम रुपये २१८८.१२ लाखाची ७५३

कामे प्ररताववत करण्यात आली ाोती . त्यापदकय रक्कम रुपये ५९६.३२ लाखाची ४३९ कामे
पूणश झाली आाे त. म्ाणिेच रत्नाधगरी जिल्ायामध्ये एकूण ७४ प्ररताववत रक्कम रुपये

६०८८.०० लाखाची २३८० कामापदकय
पूणश झाली आाे त.

रु. ३७४७.०९ लाख इतक्या रक्कमेची एकूण

२०५२ कामे

(२) जिल्ााधधकारी, रत्नाधगरी याींचे मार्शत सममती नेमण्यात येऊन प्राथममक चौकर्ी करण्यात
आली आाे. त्यानस
ु ार, तत्का.कृवष साायायक, कृवष पयशवेक्षक याींच्याववरूद्ध मााराषट् नागरी सेवा
(मर्रत व अपील) ननयम, १९७९ चे ननयम ४ (१)(अ) मधील तरतद
ू ीनुसार ननलींबनाची कारवाई
ववभागीय कृवष सासचाींलक कोकण ववभाग,ठाणे याींचेमार्शत करण्यात आली आाे. तसेच कृवष
ववभागाने सींबींधधत तालुका कृवष अधधकारी व मींेळ कृवष अधधकारी याींना त्याींच्या लद.
२/८/२०१७ च्या आदे र्ान्वये ननलींबबत केले आाे . तसेच सींबींधधताववरुध्द मर्रतभींगववषयक

कायशवााी एकबित प्ररताव मागववण्यात आला आाे . तसेच प्ररतुत प्रकरणाची ववभागीय दक्षता
पथकामार्शत

रवतींिपणे चौकर्ी

करण्यात

येत

आाे .

त्याचप्रमाणे,

पोमलस ापअधधक्षक

लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभाग, रत्नाधगरी याींचम
े ार्शताी चौकर्ी करण्यात येत आाे.
(३)

एकाजत्मक राज्य िल आराखेा मााे सेसबबर २०१७ पयत तयार करण्याबाबतची कायशवााी

प्रगतीपथावर आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________

वव.स. ३४९ (36)
आनवा (ता.भोिरदन, जि.िालना) पररसरात अवैध वक्ष
ृ तोड सुरू असल्याबाबत
(४६)

९१५६९ (१६-०८-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री.नारायण िुचे (बदनापूर) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आन्वा (ता.भोकरदन, जि.िालना) पतरसरात अवदध वक्ष
ृ तोे

मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आाे , ाे खरे आाे काय,

सरू
ु असल्याचे मााे मे, २०१७

(२) असल्यास, या वक्ष
ृ तोेीमध्ये मलींब, बाभळ, बाींबू झाेाींचा समावेर् आाे , ाे ाी खरे आाे
काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सदराू वक्ष
ृ तोे करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने
कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.

आन्वा (ता.भोकरदन, जि.िालना), पतरसरातील वनक्षेिात तसेच खािगी क्षेिात अवदध

वक्ष
ृ तोे सुरु असल्याचे मााे मे-२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्शनास आले नााी.

(२) भोकरदन बब्ातील आन्वा पतरसरातील वनक्षेिात व खािगी क्षेिात मलींब,ू बाभूळ, बाींबू या
झाेाींची तोे मााे मे- २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान झाल्याचे ननदर्शनास आलेले नााी.
(३), (४) व (५) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________
मेळघाट व्याघ्र प्रिल्पात एिूण ११३ गावे बफर झोन मध्ये असून २२ गावे
अनतसांरक्षक्षत (िोअर) क्षेरात येत असल्याबाबत

(४७)

९१६७८ (१६-०८-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) मेळघा् हयाघ्र प्रकल्पात एकूण ११३ गावे बर्र झोन मध्ये असून २२ गावे अनतसींरक्षक्षत
(कोअर) क्षेिात येत आाे , ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, वाघाींचे सींरक्षण सींवधशन आणण त्याींना मुक्तसींचार करता यावा यासाठी मेळघा्
हयाघ्र प्रकल्पातील ३७ गावाींचा पुनव
श सशनाचा प्ररताव र्ासनाकेे आलेला आाे , ाे खरे आाे काय,
(३) असल्यास, सदर गावाींचे पन
श सनासाठी र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करत आाे ,
ु व
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आाे त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) मेळघा् हयाघ्र प्रकल्पाचे बर्र झोन मध्ये एकुण
११८ गावे असुन, अनतसींरक्षीत क्षेिात एकुण ३३ गावाींचा समावेर् ाोता, त्यापदकय १६ गावाींचे
पन
ु वशसन झाल्यामळ
ु े कोअर क्षेिामध्ये १७ गावे अजरतत्वात आाे .

वव.स. ३४९ (37)

(२) कोअर क्षेि मानवी ारतक्षेप ववराीत हाावे, व वाघाींचे सींरक्षण आणण सींवधशन अधधक
प्रभावीपणे राबववण्यात यावे यासाठी ३३ गावाींपदकय १६ गावाींचे पुनवशसन यर्रवीतरत्या पुणश
करण्यात आलेल आाे. पन
ु वशसन प्रकक्रया ाी ऐजच्छक असन
ु गावाचे पन
ु वशसनाबाबत ग्रामसभेचे
ठराव आल्यानींतर पुनवशसन प्रकक्रयेस प्रारीं भ ाोतो. सदर पतरजरथतीत ६ गावाींचे
ठराव प्राप्त झाले आाे .

पुनवशसनाचे

(३) सन २०१७-१८ या आधथशक वषाशत ६ गावे पुनवशसनासाठी प्ररताववत करण्यात आलेली
आाे त. सदर ६ गावाींचे पन
ु वशसन प्रकक्रया सरु
ु आाे .
(४) प्रश्न ा््ावत नााी.

___________
गुहागर (जि.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पोमेंडी गावात वन ववभागाच्या परवानगीमशवाय मशवण,
िाांभळ
ू , एैन तसेच अनेि झाडे तोडण्यात आल्याबाबत

(४८)

९२०२२ (१६-०८-२०१७).

श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा) :

सन्माननीय वने

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गुाागर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील पोमबेी गावात वन ववभागाच्या परवानगीमर्वाय
मर्वण, िाींभूळ, एदन तसेच अनेक झाेे तोेण्यात आली, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, या लाकूे तोेीकेे वन ववभागाने दल
श केल्यामुळे पयाशवरणाचा नार् ाोत
ु क्ष
आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आाे काय चौकर्ीनस
ु ार सदराू वक्ष
ृ तोे
करणाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२८-०९-२०१७) :(१) पोमबेी या गावात िाींभळ
ू , एदन, या मनाई वक्ष
ृ
प्रिातीची झाेे वन ववभागाचे परवानगी मर्वाय तोेणेत आलेचे ननदर्शनास आलेले नााी.

मौिे पोमबेी ता.गुाागर या गावात अनस
ु ूधचत िातीच्या ऐन, ककीं िळ, आींबा, बबवळा

अश्या एकुण ७९ झाेाचे तोेीसाठी वक्ष
ृ अधधकारी तथा पतरक्षेि वन अधधकारी, धचपळूण याींनी

लदनाींक ९.६.२०१६ अन्वये परवानगी लदली आाे . ापववभागीय अधधकारी, धचपळूण याींनी लदनाींक
३०.५.२०१६ अन्वये बबगर अनस
ु धू चत प्रिातीच्या र्ेवर, मर्वण, आकेर्ा, मोा्, धचरुळ, धामण,

आसानी, कींु भा, बोरा्ी, भेला, कोंबेा अर्ा एकूण २०० बबगर मनाई झाेाींचे तोेीस परवानगी
लदली आाे .

(२) ाे खरे नााी
(३) व (४) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________

वव.स. ३४९ (38)
चोपडा (जि.िळगाव) तालुक्यातील वनक्षेरात एिही वनतळयाचे िाम झाले नसल्याबाबत
(४९)

९२४१८ (१८-०८-२०१७).

श्री.उनमेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चोपेा (जि.िळगाव) तालुक्यातील वनखींेाचे (कींपा्श मब्) १९३ ते १९७ ाे वनक्षेि १० ािार
ाे क््र असून त्यातील चार मातीची धरणे, २० मसमब् बींधारे िलरिोत कोरेे पेल्याने

वन्यिीव ताान भागववण्यासाठी १० कक.मी. अींतर पार अेावद, खेी, बेी, धनोरा या नागरी
वसाातीमध्ये िात आाे , ाे खरे आाे काय,
(२) असल्यास, सदर तालुक्यातील वनक्षेिात एकाी वनतळयाचे काम झालेले नााी, ाे ाी खरे
आाे काय,

(३) असल्यास, सदर लठकाणी पाण्याचा दीघशकाळ सींचय ाोईल अर्ा ापाययोिना करण्याची
आवश्यकता असून याबाबत र्ासन कायशवााी करणार काय,
(४) असल्यास, त्याचे थोेक्यात रवरुप काय आाे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२६-०९-२०१७) :(१) ाे खरे नााी.

चोपेा (जि.िळगाव) तालक्
ु यातील वनखींेाचे कीं.न.१९३ ते १९७ ाे वनक्षेि १० ािार

ाे क््र नसून १५६४.२० ाे . इतके आाे . सदर क्षेिात चार मातीचे आणण २० मसमब् बींधारे आाे त.

िलरिोत कोरेे पेल्याने वन्यिीव ताान भागववण्यासाठी अेावद, खेी, बेी, धानोरा या
नागरी वरतीींमध्ये येत असल्याचे ननदर्शनास आले नााी.
(२) चोपेा तालुक्या मध्ये दे वणझरी, किाशणा, वदिापूर आणण चोपेा या ४ वनक्षेिाींचा समावेर्
असन
ु या तालक्
ु यात २०१६-१७ मध्ये वनतळे घेण्यात आले नााी.
कामे िलयुक्त मर्वार कायशक्रम अींतगशत करण्यात आलेली आाे त.
(३)

परीं तु ४१ मसमब् बींधा-याींचे

सन २०१७-१८ मध्ये चोपेा तालुक्यातील वनालगतचे १० गावे ाी िलयुक्त मर्वार

कायशक्रमामध्ये असुन त्याींचा आराखेा तयार करण्याचे काम सुरू आाे .
(४)

सन २०१७-१८ मध्ये चोपेा तालक्
ु यातील वनालगतचे १० गावे ाी िलयक्
ु त मर्वार

कायशक्रमा मध्ये असुन त्याींचे आराखेे तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याप्रमाणे वनबींधारे ,
मसमब् बाींधाची कामे घेण्यात येतील.

___________
गडधचरोली जिल््यातील टसर िोसा उत्पादि शेतिऱ्याांना वन शेतीचे पट्टे दे णेबाबत
(५०)

९४१९९ (२१-०८-२०१७).

डॉ.दे वराव होळी (गडधचरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) गेधचरोली जिल््यातील १२ तालुक्यात ्सर कोसा ात्पादक र्ेतकरी परीं परे ने सुमारे १००
वषाशपासून ्सर कोसा ात्पादन घेत आाे त, ाे खरे आाे काय,

(२) असल्यास, ज्या वनक्षेिावर ते कोसा ात्पादन घेतले आाे ती िमीन व िींगल ितन
करण्यासाठी गेली आाे , ाे ाी खरे आाे काय,

वव.स. ३४९ (39)
(३) असल्यास, अन्य अनतक्रमण धारकाींना पट्टे ममळायला लागल्याने अन्य लोक िबरदरतीने
त्याींच्याकेून कोसा र्ेतीचे ात्पादन घेत असून त्याींच्यावर अन्याय ाोवून ते ननराधार व
बेरोिगार ाोण्याच्या मागाशवर आाेत, ाे ाी खरे आाे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आाे काय चौकर्ीनस
ु ार र्ेतकऱ्याींना वन
िममनीचे पट्टे दे ण्याबाबत कोणती कायशवााी केली वा करण्यात येत आाे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आाे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (२२-०९-२०१७) :(१) व (२) गेधचरोली जिल््यात प्रामख्
ु याने वेसा
वनववभागातील आरमोरी व दे लनवाेी वनपतरक्षेिामध्ये रे र्ीम लागवे करण्यात येते.
(३) अर्ी बाब ननदर्शनास आलेली नााी.
(४) र्ासनाच्या प्रचमलत धोरणानस
ु ार कोसा ात्पादनाकरीता वनिमीन पट्टय
् ाने दे ता येत नााी.
तथावप, वनक्षेिाच्या पतरसरातील आलदवासी व बबगर आलदवासीींना त्याींच्या ादरननवाशाासाठी

्सर रे र्ीम रोपाींची लागवे करण्याची मभ
ु ा दे ण्यात आलेली आाे . त्यासाठी वन (सींवधशन)

अधधननयम, १९८० अींतगशत परवानगी घेण्याची आवश्यकता नााी. र्ासनाने त्यानुषींगाने लदनाींक
२४.०६.२०१५ रोिीच्या पतरपिकान्वये मागशदर्शक सच
ू ना ननगशममत केल्या आाे त. सन २०१५२०१६ मध्ये सम
ु ारे १९७१ ाे क््र क्षेिावर कोसा लागवे करण्यासाठी परवानगी दे ण्यात आली
आाे .

(५) प्रश्न ा््ावत नााी.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकयय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर.

