अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५२५ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

प्राथमिक आरोग्य केंद्र (जि.रत्नागिरी) येथील डाटा एन्टरी टपरे टसना
वेतन मिळत नसल्याबाबत
(१)

१३९३ (२२-१२-२०१४)

श्री.राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय सावजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) प्राथममक आरोग्य केंद्र (जि. रत्नागिरी) येथे नेमण्यात आलेया टा्ा ्न्री टपरे ्सना
गेया स ा मह न्यापासन तेतन णे ण्यात आले नसयाची बाब नक
ु तीच मा े नोव् ें बर, २०१४
मध्ये वा त्यादरम्यान ननणर्नास आली आ े ,
(२) असयास, सणर टपरे ्सची नेमणक

े खरे आ े काय,

ी मुींबई येथील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

(्नआर्च्म) या कायालयाकटन झायाचे ननदर्शनास आले आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, ननयुक्त करण्यात आलेया टपरे ्सना मानधन न णे ण्यामागची कारणे काय
आ े त, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय आढनन आले,

(४) असयास, तणनुसार पुढे कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१)
(२) ना ी,

ोय.

े खरे ना ी.

रत्नागगरी जि्यातील प्राथममक आरोग्य केंद्रात नेमण्यात आलेया टा्ा ्ींन्री
टपरे ्सच्या नेमणका कींत्रा्ी पध्णतीने बा्यस्थ सींस्थेमार्त करण्यात आया
(३) सणर

कींपनीने र्ेब्रुतारी, २०१४ ते टगस््, २०१४ या कालातधीमध्ये वत ीत सींख्येपेक्षा

कमी उमेणतार उपलब्ध करुन हणयामने सणर कींपनीतर णीं ट आकारण्यात आला
सणर

ोत्या.
ोता. त्यामने

कींपनीस सींबींगधत टा्ा ्न्री टपरे ्स याींचे तेतन अणा करणे र्क्य झाले ना ी, असे

कींपनीने कनवतले आ े .
(४) सणर

कींपनीसोबत करण्यात आलेला करार रद्द करण्यात आला आ े .
___________

वत.स. ५२५ (2)
नाशशि जिल्हयात रुग््ाांचा मत
ृ दे ह नेण्यासाठी रग्णवाहहिा उपलब्ध
िरुन हदली जात नसल्याबाबत

(२)

४५५२८ (११-०५-२०१६).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्टनर) : सन्माननीय सावजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नामर्क जि्यातील रुग्णताह केची सेता उपलब्ध
साधाता लागतो,

ोण्याकररता १०८ क्रमाींकातर सींपक

े खरे आ े काय,

(२) असयास, तरील १०८ क्रमाींकातर र्क्त रुग्णताह का उपलब्ध करुन हणला िात असून
रुग्णाांचे मत
ृ णे

नेण्यासा र रग्णताह का उपलब्ध करुन हणली िात ना ी,

(३) असयास, जि्यातील र्ासनाच्या रुग्णालयातील रुग्णाांचे मत
ृ णे

े

ी खरे आ े काय,

नेण्यासा र रुग्णताह का

उपलब्ध करुन न णे ण्याची कारणे काय आ े त,

(४) असल्यास, र्ासकीय रुग्णालयातील रुग्णाांचे मत
ृ णे

ग्रामीण भागात घेऊन िाण्यासा र

कोणत्या उपाययोिना केया ता करण्यात येत आ े,

(५) याबाबत अद्याप ी कोणत्याच उपाय योिना केया नसयास याबाबतची सद्य:जस्थती
काय आ े?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) त (४) म ाराषर आपत्कालीन तैद्यकीय सेता प्रकपाींतगत रुग्णाींना तातटीची तैद्यकीय
मणत ममनतन णे ण्यासा र त रुग्णाच्या पुढील उपचारासा र १०८

ी रुग्णताह का अत्यातश्यक

आपत्कालीन तैद्यकीय सेता परु वतण्यासा र उपलब्ध करुन हणलेली आ े . परीं त,ु र्ासकीय
रुग्णालयातील रुग्णाचा मत
ृ णे

नेण्यासा र रुग्णताह का उपलब्ध करुन णे ण्याचे र्ासनाचे

कोणते ी धोरण ना ी.

(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

पुणे जजल्हयातील भाटघर, वीर व नीरा-दे वघरी या धरणातील पाणीसाठा अत्यल्प असल्याबाबत
(३)

४९८४६ (०३-०५-२०१६).

भालिे (पांढरपूर) :

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत

सन्माननीय जलसांपदा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जि यातील भा्घर, तीर त नीरा-णे तघरी या धरणातील पाणीसा ा मागील तर्ाच्या

तुलनेत अत्यींत कमी असन अनक्र
ु मे ५.४, १.१० त ५.५० ्ी.्म.सी. ्तढा पाणीसा ा उपलब्ध
असन आि ी नतन् ी धरणाचा वतसग सरु
ु च असयाचे हणनाींक २० िानेतारी, २०१६ रोिी ता
त्यासुमारास ननणर्नास आले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच, भा्घर, तीरा त ननरा-णे तघर धरणातील पाण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी हणनाींक
१७ टगस््, २०१५, हणनाींक २२ टगस््, २०१५, हणनाींक ०९ सप््ें बर, २०१५ त हणनाींक २७
िानेतारी, २०१६ रोिी ननतेणन हणले

ोते,

े

ी खरे आ े काय,

वत.स. ५२५ (3)
(३)

असल्यास,

कालता

सलागार

सममतीच्या

झालेया

सभेतील

ननणयानुसार

त्याची

अींमलबिातणी न करता पा्बींधारे वतभागाच्या मनमानी कारभारामुने धरणाचा पाणीसा ा
मागील तर्ीच्या तुलनेत अत्यप मर्लक आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असयास, हणनाींक १५ िल
ु ,ै २०१६ रोिी पयंत वपण्याच्या पाण्याचे त उपसा िलमसींचन
योिनेसा र पाण्याचे काय ननयोिन केले आ े ता करण्यात येत आ े ,
(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन (१७-०१-२०१९) : (१)
(२)

ोय.

ोय.

(३) ना ी. कालता सलागार सममतीच्या हणनाींक ३१.१.२०१५ रोिीच्या बै कीत

रलेया

ननयोिनानस
ु ार पाण्याचा तापर करण्यात आलेला आ े .

(४) नीरा प्रणालीतर अतलींबन असणा-या वपण्याच्या पाण्याच्य योिनाींसा र हण. १५.०७.२०१६
पयंत पाणीसा ा उपलब्ध आ े . याबाबतचे ननयोिन कालता सलागार सममतीच्या बै कीत
करण्यात आलेले आ े . तसेच उपसा मसींचनासा र आतश्यक पाणीसा ा िलार्यात उपलब्ध
आ े.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
नागपूर जजल्हयात हहमोकिशलयाचे ननदान झालेल्या रुग्णाांची सांख्येत झालेली वाढ
(४)

५९७६० (३०-०८-२०१६) श्री.सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.सुधािर

दे शमुख (नागपूर

पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) : सन्माननीय
सावजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपर जि यात ह मोफर्मलयाचे ननणान झालेया रुग्णाींची सींख्या ितनपास १०००
असयाची बाब हणनाींक १७ ्वप्रल, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननणर्नास आली,

िार

े खरे आ े

काय,

(२) असयास, णरतर्ी यातील ४ ते ५ रुग्णाींचा मत्ृ य

ोतो,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, नागपरात मोठ्या प्रमाणात रुग्णाींची सींख्या असताींना ी या आिारातर ननर्ुक
और्ध ममनत नसन “ॲन््ी ह मोफर्मलक र्ॅक््र” नागपरात ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(४) तसेच, रुग्णाींना उपचाराकरीता अमरातती येथे िाते लागत असल्याने नागपुरात १ सेन््र
सुरु करण्याची आतश्यकता आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(५) असयास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१) ना ी.
(२) ना ी.
(३) ना ी.
(४) रािीत गाींधी िीतनणायी योिने अींतगत उपचाराची व्यतस्था केयाने अमरातती येथे
सींणभीत केले िात ना ी.

वत.स. ५२५ (4)
(५) राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयान अींतगत सन २०१६-१७ च्या प्रकप अींमलबिातणी
आराखड्यामध्ये नागपर, पुणे, अ मणनगर त औरीं गाबाण या र् रात ह मोफर्मलया सें्र सुरु
करण्यात येत आ े त.

___________
भांडारा व गोहदांया जजल्हयातील ननरीिणगह
ृ व बालगह
ृ ाांना अनुदान प्राप्त होत नसल्याबाबत
(५)

६३२८३

(२४-०८-२०१६).

श्री.रामचांद्र

अवसरे

(भांडारा) : सन्माननीय

महहला

व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मह ला त बालकयाण वतभागातर्े अनाथ त ननराधार तसेच बालगुन् े गार, वतधीसींघर्
ल ान

बालकाींसा र

चालवतण्यात येत,े

अनुणाननत

तत्तातर खािगी

सींस्थाींकटन

े खरे आ े काय

(२) असल्यास, भींटारा व गोंहणया जि्यातील ननरीक्षणग ृ
अनुणान प्राप्त झाले ना ी.

े खरे आ े काय

ननरीक्षणग ृ

त

बालग ृ ाचे

त बालग ृ ाला गेया ९ तर्ापासन

(३) असल्यास, आय.सी.पी.्स.र्ी सींलजग्नत सींस्थाना ्काजत्मक बाल सींरक्षण सींस्थेअींतगत
अनण
ु ान णे ण्यात येते परीं तु हणनाींक ८ टक््ोंबर २०१४ रोिी ता त्यासम
ु ारास प्रतेमर्त णाखल

ोतन ी आय.सी.पी.्स. ला सींलजग्नत करण्यात आले नसयामुने कमचाऱयाींचे तेतन, पोर्ण

आ ार, घरभाटे, तीि आहण तरील खच सींस्था करीत आ े.
(४) असयास, ननरीक्षणग ृ

े खरे आ े काय

त बालग ृ ाचे अनुणान णे ण्यास वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०४-०१-२०१९) : (१)

ोय,

े खरे आ े .

(२), (३) त (४) गोंहणया जि्यामध्ये ननरीक्षणग ृ

कायरत ना ीत. या जि्यातील

कोणत्या ी बालग ृ ाचे अनुणान प्रलींबबत ना ी तर भींटारा जि्यातील ननरीक्षणग ृ
सींस्था मा े र्ेब्रुतारी, २०११ ते टक््ोबर, २०१४ या कानात बींण

चालवतणारी

ोती. तद् नींतर सींस्था सुरु

झाली. मात्र, सींस्थेचे कामकाि ननकर्ानस
ु ार नसयाने सींस्थेस मा े िन, २०१६ मध्ये कारणे
णाखता नोह्स णे ण्यात आलेली

ोती. यातर, सींस्थेकटन उत्तर अप्राप्त आ े . सबब, सींस्थेस

अनुणान अणा करणे र्क्य झालेले ना ी.

___________

राज्यात आदिवासी क्षेत्रातील कुपोष्ाचे प्रिा् किी करण्यासाठी
बालववकास केंद्र सुरु करण्याबाबत

(६)

६९२८२ (२७-०१-२०१७).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), डॉ.सांतोष
टारिे (िळमनुरी), श्रीमती ननमला गाववत (इगतपूरी) :
सन्माननीय महहला व बालवविास
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आहणतासी क्षेत्रातील कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासा र राज्यभर बालवतकास
केंद्रे सुरु करण्याचा ननणय र्ासनाने घेतला

ोता, मात्र ननधीअभाती अनेक जि्यात

ी केंद्रे च

वत.स. ५२५ (5)
सुरु झाली नसयाचे मा े टगस््, २०१६ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले आ े ,

े खरे

आ े काय,

(२) असयास, याबाबत आिामी अथसींकपात केलेली तरतण गततर्ीच्या तुलनेत ६२
्क्क्याींनी कमी आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, याप्रकरणी र्ासनाने ननणय घेऊन ननधी उपलब्ध करुन णे त सणर बालवतकास
केंद्रे सुरु करण्याबाबत कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०१-२०१९) : (१) केंद्र र्ासनाच्या ननधीतुन राज्यात ग्राम बाल वतकास
केंद्र (VCDC) योिना आरोग्य वतभागाकटन सुरु

ोती यासा र केंद्राकटन ममनणारा ननधी बींण

झायाने सणर योिना राज्यात बींण करण्यात आली
अनत तीव्र कुपोवर्त बालकाींसा र (SAM)

ोती. तथावप, राज्यात आहणतासी क्षेत्रात

ग्राम बाल वतकास केंद्र (VCDC) योिना सुरु

करण्याचा र्ासन ननणय हणनाींक ११ टगस््, २०१७ रोिी ननगममत करण्यात आला आ े .

(२) त (३) बाल वतकास केंद्रासा र केंद्र र्ासनाच्या मह ला त बाल वतकास वतभागामार्त
कोणत्या ी प्रकारची तरतण णे ण्यात येत ना ी. केंद्र र्ासनाकटन ननयममत पोर्ण आ ारासा र
तरतण णे ण्यात येते. बाल वतकास केंद्र

ी सींपणपणे राज्य र्ासनाची योिना आ े .

राज्यातील आहणतासी क्षेत्रात ग्राम बाल वतकास केंद्र योिना सरु
ु करण्याचा र्ासन ननणय

हणनाींक ११ टगस््, २०१७ रोिी ननगममत करण्यात आला आ े . सणर योिना राबवतण्यासा र
रु. १८.७९ को्ी ्तढी रक्कम प्रणान करण्यास मान्यता णे ण्यात आलेली आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
जालना, जळगाांव बीड जजल्हयातील शशशुगह
ृ ातून मुलाांना दत्ति हदल्याबाबत
(७)

७५५८४ (१९-०४-२०१७).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना, िनगाींत जि यातील तसेच परनी (जि. बीट) तालुक्यातील मर्र्ुग ृ ातन

बालकाांना दत्तक दे ण्यासाठी दत्तकेच्छूक पालकाांकडून ३ लाख रुपये याप्रमाणे ३६० मल
ु ाींना
णत्तक हणयाची ्ा्ीया मर्र्ग
ु ृ ाचे सींचालक श्री. धोका याींनी कबल
ु ी हणयाचे अमलकटेच
ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े काय

(२) असयास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय आढनन आले,
(३) असयास, चौकर्ीनुसार णोर्ीींतर कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१) म ाराषर मारताटी र्ौंटेर्न िालना सींच मर्र्ुग ृ

िालना या सींस्थेमध्ये सींस्थेचे सींचालक श्री धोका याींनी ्का णत्तक वतधान प्रकरणात

वत.स. ५२५ (6)
णत्तकेच्छुक पालकाींकटन रु २.०० लक्ष घेतयाचे त्याींच्या हणनाींक ६.१२.२०१६ च्या खल
ु ार्ामध्ये

नमण केले आ े . तसेच िनगात जि यात ्का णत्तक वतधान प्रकरणात सींस्थेचे सगचत,
श्री.धोका याींनी रु. ३.०० लक्ष मागगतले, याबाबतच्या बातम्या तत्ृ तपत्राींमध्ये प्रमसध्ण झालेया
असन सणर बाब जव् टीओ क्लीपव्णारे ननणर्नास आलेली आ े .

(२) सींबींगधत प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आलेली असन, चौकर्ीअींती सींस्थेकटन अननयममतता त
ननयमाींचे उलींघन केले िात असयाची बाब ननणर्नास आलेली आ े .
(३) बाल न्याय (मुलाींची कानिी त सींरक्षण) अगधननयम-२०१५, केंद्रीय आणर् बाल न्याय
(मल
ु ाींची कानिी त सींरक्षण) ननयम-२०१६ त कारा ननयमन-२०१७ याींतील तरतण
ु ीच्या अनर्
ु ींगाने
सुनातणी प्रस्तावतत आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी

___________
वैद्यिीय शशिण व सांशोधन सांचालनालयाच्या राजीव गाांधी जीवनदायी
आरोग्य योजनेअत
ां गत इ्प्लाांट खरे दी प्रिरणाबाबत
(८)

७५६१५ (१९-०४-२०१७).

श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांड) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तैद्यकीय

योिनेअत
ीं गत

मर्क्षण

त

सींर्ोधन

सींचालनालयाने

रािीत

गाींधी

िीतनणायी

आरोग्य

ाटाच्या र्स्त्रफक्रयेसा र इम्प्लाीं्ची मागणी नोंणवतण्याबाबत सन २०१५ मध्ये

चौणा ी मेडटकल रुग्णालयाींना पा वतलेया प्रस्तातानस
ु ार र्मा सजिकस तर्े करण्यात
आलेली को्यतधी रुपयाींची इम्प्लाीं् खरे णी चौणा ी मेडटकल रुग्णालयाींमध्ये पटन असन त्याचा
उपयोग

ोत नसयाने या सत इम्प्लाीं् खरे णी प्रकरणाची तातटीने चौकर्ी करण्यात याती

अर्ी मागणी
आली,
(२)

ोत असयाची बाब हणनाींक १२ डटसेंबर २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननणर्नास

े खरे आ े काय
असयास,

मागणीनस
ु ार

इम्प्लाीं्चा

परु त ा

करण्यात

न

आयाच्या

अनेक

तक्रारी रुग्णालयाींच्या अस्थीरोग वतभागाने टी्मईआर कटे केले असन तसेच पुरत ा करण्यात
आलेले इम्प्लाीं् तापरावतना रुग्णालयात पटन असयाची बाब तक्रारीत नमण करण्यात येऊन ी
सींबींधीत

े केणारावतरुध्ण कोणतीच कारताई करण्यात आली ना ी,

े

ी खरे आ े काय

(३) असयास, इम्प्लाीं् खरे णी मध्ये मो या प्रमाणात गैरव्यत ार झाला असयाने याबाबतची
चौकर्ी करुन सींबींगधताींतर कारताई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता
करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?

श्री. धगरीष महाजन (२२-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आ े. सींचालनालयामार्त पुरत ा
करण्यात आलेया इींम्प्लाीं्च्या तापरासींबींधी का ी त्रु्ी सींबींधी सींचालनालयाकटन हण.२८/२/२०१७

वत.स. ५२५ (7)
रोिी अगधष ाता, बै.िी. र्ासकीय तैद्यकीय म ावतद्यालय, पुणे याींच्या अध्यक्षतेखाली चौकर्ी
सममती ग रत करण्यात आली

ोती. या सममतीने साणर केलेया अ तालामध्ये सुस्पष्ता

नसयाने र्ेरचौकर्ी करण्यासा र हण.३०/१०/२०१७ च्या आणे र्ान्तये आयुक्त, अन्न त और्ध
प्रर्ासन, मींब
ु ई याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गाह त करण्यात आली आ े . या सममतीने साणर
केलेया अ तालातर कायता ी करण्यात येत आ े .

(२) त (३) अ.क्र.१ येथे नमुण केयानुसार चौकर्ी अ तालातर कायता ी करण्यात येत आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
हणेगाव (जज.नाांदेड) ववभागातील अनाथ बालिआश्रम बांद असल्याबाबत
(९)

७६२२५ (१८-०४-२०१७).

श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

णेगात (जि.नाींणेट) वतभागातील अनाथ बालकआश्रमाींच्या तपासणी णौऱयात जि याचे

न्यायाधीय गेले असता तेथील का ी बालकआश्रम बींण अतस्थेत असयाचे हणनाींक १८ डटसेंबर,
२०१६ रोिी ता त्यासम
ु ारास त्याींना आढनन आले,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, उक्त प्रकरणी मह ला त बालकयाण वतभागामार्त चालवतण्यात येणाऱया
अनाथ बालकआश्रमाींची उच्चस्तरीय चौकर्ी र्ासनामार्त करण्यात आली असता त्यात काय
आढनन आले,
(३) तसेच बींण अतस्थेत असलेया अनाथ बालकआश्रमातील व्यतस्थापनेतर त सींबींगधत
अगधकारी याींचेतर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयास, ववलांबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१)

ोय,

मह ला त बाल वतकास वतभागाींतगत मान्यता असलेया

ाणेगाींत जि.नाींणेट वतभागात

तीन बालग ृ े असन सणर बालग ृ ात बाल कयाण सममती मार्त बालकाींचे णाखल आणे र् बाल

न्याय (मुलाींची कानिी त सींरक्षण) अगधननयम २०१५ च्या अींमलबिातणीनुसार झालेले
नसयामने सणर बालग ृ े चाल र्ैक्षणणक प्रतेमर्ताींचे प्रतेर् न झायामने
ना ी.

बालग ृ

सुरु झालेले

(२) प्रश्न उणभतत ना ी.
(३) प्रश्न उणभतत ना ी.
(४) प्रश्न उणभतत ना ी.
___________
जळगाव जजल््यात आनांदराज ताांटीया या ववनाअनुदान तत्वावर चालववल्या जाणाऱ्या बाल
शशशूगह
ृ ात अननयशमतता असल्याबाबत

वत.स. ५२५ (8)

(१०)

७६६०५ (१८-०४-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िनगात जि्यात आनींणराि ताीं्ीया या वतनाअनुणान तत्तातर चालवतया िाणाऱया बाल
मर्र्ग ृ ात अननयममतता असयाचे ननदर्शनास आले असल्याने आयुक्त, मह ला त बालवतकास,
पुणे याींनी सणर मर्र्ग ृ

बींण का करण्यात येऊ नये अर्ा प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस

हणनाींक ४ िल
ु ,ै २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास सींस्थेस िारी केली

ोती,

े

ी खरे आ े काय,

(२) असयास, सींस्थेने कारणे णाखता नो्ीसीस ताबटतोब हणनाींक १८ िुलै, २०१६ रोिी
खुलासा हणला आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, सणर खुलार्ातर आयुक्त, मह ला त बालवतकास, पुणे याींचेकटन आिपयंत
का ी ी कायता ी झालेली ना ी,
(४) नसयास, याबाबत

े

ी खरे आ े काय,

ोत असलेया वतलींबाची सतसाधारण कारणे काय आ े त?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१) त (२)

ोय.

(३) हण.०४.०७.२०१६ च्या नोह्र्ीच्या अनुर्ींगाने सींस्थेच्या खल
ु ार्ातील त्रु्ीस अनुसरून
आयक्
ु तालयाने अींनतम कारणे णाखता नोह्स सींस्थेस बिातली

ोती. तथावप, त्यानींतर प्राप्त

झालेला खुलासा ी सींयुजक्तक त योग्य नसयाने सींस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्तात
आयुक्तालयाकटन र्ासनास प्राप्त झाला आ े .

सणर प्रस्तातास अनस
ु रून बाल न्याय (मुलाींची कानिी त सींरक्षण) अगधननयम-२०१५,

केंद्रीय आणर् बाल न्याय (मुलाींची कानिी त सींरक्षण) ननयम-२०१६ त कारा ननयमन-२०१७
याींतील तरतण
ु ीच्या अनर्
ु ींगाने सन
ु ातणी प्रस्तावतत आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
परळी (जि. बीड) तालक्
ु यातील बांद असलेले बाल शशशग
ु ह
ू वत सरु
ु िरण्याबाबत
ृ पव
(११)

७६६०६ (१८-०४-२०१७).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परळी (जि. बीड) तालुक्यातील र्ासनाचे अनुणान न घेता णानर्र व्यक्तीच्या खािगी
स भागातन चालवतण्यात येत असलेले हणपचींण नेमीचींण बटेरा

े बाल मर्र्ुग ृ

र्ासनाने

हणनाींक १३ िुल,ै २०१५ रोिी ता त्यासुमारास बालकाचे अप रण झायाचा आरोप
केले
(२)

ोते,

े तन बींण

े खरे आ े काय,

असयास,

सणर

बालकाच्या

तपासानस
ु ार र्ासनाने मर्र्ुग ृ

झालेया

अप रणाबाबत

केलेली

चौकर्ी

त

पोलीस

हणनाींक १६ नोव् ें बर, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास अ्ी त

र्तीतर पुन् ा सुरु करण्याचे आणे र् ननगममत केले

ोते,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, र्ासनाच्या आणे र्ानुसार सींस्थेने अ्ी त र्तीची पुतता करुन ी सणर बाल
मर्र्ग
ु ृ

अद्याप पततत सरु
ु न

ोता बींणच आ े ,

े

ी खरे आ े काय,
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(४) असयास, सणर बाल मर्र्ुग ृ
केली ता करण्यात येत आ े ,

तातटीने सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोिना

(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१) ना ी.

म ाराषर मारताटी र्ौंटेर्न सींचमलत स्त. नेमीचींण बटेरा मर्र्ुग ृ , परनी जि. बीट

सींस्थेच्या मा े िानेतारी, २०१५ मध्ये केलेया तपासणीत गींभीर त्रु्ी आढनयाने

या

सींस्थेतर

ननयमानस
ु ार कायता ी करण्यात आलेली आ े .
(२)

ोय.

(३), (४) त (५) सींबींगधत सींस्थेच्या बीट, िालना त िनगात येथील मर्र्ुग ृ ातील बालकाींच्या
अनुर्ींगाने अप रण, वतक्री इ. सारख्या गींभीर तक्रारी र्ासनास प्राप्त झायाने सणर सींस्थेबाबत

बाल न्याय (मल
ु ाींची कानिी त सींरक्षण) अगधननयम-२०१५, केंद्रीय आणर् बाल न्याय (मुलाींची

कानिी त सींरक्षण) ननयम-२०१६ त कारा ननयमन-२०१७ याींतील तरतण
ु ीच्या अनर्
ु ींगाने
मा.मींत्री, मह ला त बाल वतकास याींचेकटे सुनातणी प्रस्तावतत करण्यात आलेली आ े.
___________
रत्नाधगरी जजल्हा शासिीय रूग्णालयात रूग्णाांची होत असलेली गैरसोय
(१२)

७६६८२ (१८-०४-२०१७).

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय सावजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रत्नागगरी जि ा र्ासकीय रूग्णालयात तैणयकीय अगधकारी, भलतज्ञ, सोनोग्रार्ी तज्ञ,
पररचर याची पणे ररक्त आ े त तसेच मस्ी स्कॅन मर्ीन, ्मआरआय मर्ीन ी बींण अतस्थेत
आ े,
(२)

े खरे आ े काय,

असयास,

या

रुग्णालयात

आणण्यास साींगगतले िाते,

े

रूग्णाींना

उपचारासा र

लागणारी

और्धणे खील

बा े रून

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनाकटन कोणती कायता ी केली ता करण्यात करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-१२-२०१८) : (१)

े अींर्त: खरे आ े.

जि ा रुग्णालय रत्नागगरी येथे तैद्यकीय अगधकारी ग्-अ (गेट पे रु.६६००/-) सींतगाची १९
पणे मींिर असन त्यातील ३ पणे भरलेली आ े त, तैद्यकीय अगधकारी, ग्-अ (ग्रेट पे
रु. ५४००/-) ची ३० पणे मींिुर असुन २४ पणे भरलेली आ े त त पररचर सींतगाची ्कुण ६ पणे

मींिुर असुन ६ पणे भरलेली आ ेत. तेथे १ कायमस्तरुपी भुलतञ कायरत आ े. तसेच राषरीय
आरोग्य अमभयान कायक्रमाींतगत भल
ु तञाींचे पॅनेल तयार करण्यात आले असन
ु त्याींचेमार्त
कॉल बेमससतर रुग्णाींना सेता उपलब्ध करुन हणली िात आ े .

तसेच राषरीय आरोग्य अमभयान आयपी्च्स अींतगत १ सोनोग्रार्ी तञ पॅनेल तयार
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करण्यात आले असन त्याींचम
े ार्त आ तड्यातुन णोन हणतस रुग्णाींना सोनोग्रार्ी सेता हणली
िाते.

सणर रुग्णालयात बींण सी्ी स्कॅन ममर्न ननलेणखत करुन नवतन मर्ीन खरे णी

करण्याबाबत कायता ी सरु
ु आ े . सद्यजस्थतीत बा्ययींत्रणेकटन मस्ी स्कॅनची सेता उपलब्ध
करुन हणली िाते. सणर रुग्णालयास ्मआरआय ममर्न मींिुर ना ी.
(२)

े खरे ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
सांगमेश्वर (ता.जज.अमरावती) येथील पयटन स्थळाचा वविास िरण्यासाठी
ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत
(१३)

७७२९२ (१५-०४-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.

अस्लि शेख (िालाड पजचचि), प्रा. ववरें द्र ििताप (धाि्िाव रे ल्वे) :

सन्माननीय पयटन

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींगमेश्तर (ता.जि.अमरातती) येथील पय्न स्थनाचा वतकास कामाींसाठी पय्न वतकास
अींतगत रु.५ को्ी ननधीची तरतण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा े र्ेबुतारी, २०१५
मध्ये ता त्याणरम्यान मा. सातिननक बाींधकाम,उद्योग,पयातरण राज्यमींत्री याींना लेखी ननतेणन
हणले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, सणर ननतेणनानुसार या पय्न स्थनाचा वतकास करण्यासा र ननधीची तरतण
करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. जयिुमार रावल (०९-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आ े. सींगमेश्तर, ता.जि.अमरातती

येथील पय्न स्थनाच्या वतकास कामाींना पय्न वतकासाींतगत रुपये ५.०० को्ी ननधीची
तरतण करण्याबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री (पय्न) त मा.राज्यमींत्री (पय्न)
याींच्याकटे ननतेणन हणले आ े .
(२) सींगमेश्तर, ता.जि.अमरातती या ह काणी सींरक्षक मभींत, उद्यान सध
ु ारणा, प्रतेर् मागाचे
सौंणयीकरण इत्याणी रुपये ३११.१९ लक्षच्या कामाींना मींिरी णे ऊन रुपये ७५.०० लक्ष ननधी
वततरीत करण्यात आलेला आ े .
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
मुांबईतील मानखुद येथील धचल्रेन्टस एड सोसायटी अांतगत येणा-या मानखुदमधील ववववध
सांस्थाांनी महापाशलिेचे पाण्याचे दे यि थिववल्याबाबत
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(१४)

८१३७१ (१९-०४-२०१७).

श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबईतील मानखुण येथील गचरेन्स ्ट सोसाय्ी अींतगत येणाऱया मानखुणमधील वतवतध
सींस्थाींनी म ापामलकेचे ५० लाख रुपये पाण्याचे णे यक थकवतयाचे मा े र्ेब्रुतारी, २०१७ मध्ये
ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, हण गचरेन्स ्ट सोसाय्ी अींतगत मानखण
ु मध्ये चें बर गचरेन्स
बालग ृ , मींणबुध्णी बालग ृ

त बालकयाण वतभाग या सींस्था चालतया िात आ े त,

(३) असयास, गचरेन्स

ोमचे पाण्याचे णे यक थकवतण्यामागची कारणे काय आ े त,

ोम, नवतन
े

ी खरे

आ े काय,

(४) असयास, या प्रकरणी चौकर्ी करुन र्ासनाने पुढे कोणती कायता ी केली ता करण्यात
येत आ े ,

(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१) त (२)
(३) हण गचरेन्स ्ट सोसाय्ी

ोय.

ी मींब
ु ई वतश्तस्त अगधननयम-१९५० त सींस्था नोंणणी

अगधननयम-१८६० अींतगत नोंणणीकृत आ े . सणर सींस्थेस र्ासनाकटन तेतनासा र १०० ्क्के
स ाय्यक अनुणान त प्रतेमर्त मल
ु ाींच्या अनुर्ींगाने पररपोर्ण अनण
ु ान णे य आ े . उतररत खच
सींस्थेने स्तत: ननधी उभारून सींस्थेचे खच भागवतणे अपेक्षक्षत आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
िारां जा (जज वाशशम) तालुक्यातील उप जजल्हा रुग्णालयाच्या बाांधिािासाठी
ननधीची उपलब्धता होत नसल्याबाबत

(१५)

८१५९० (१५-०४-२०१७).

श्री.राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

सन्माननीय सावजननि

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

(१) कारीं िा (जि तामर्म) तालक्
ु यातील उपजि ा रुग्णालयाचे बाींधकाम पण करण्यासा र
आतश्यक ननधीची उपलब्धता
आ े काय

ोत नसयामन
ु े सणर रुग्णालयाची कामे प्रलींबबत आ े ,

े खरे

(२) असयास, बाींधकाम पण

ोत नसयामन
ु े टॉक््र त कमचाऱयाींच्या पणाींना उच्च अगधकार
सममतीची मींिुरी ममनत ना ी, े ी खरे आ े काय
(३) असयास, सणर बाींधकामाला ननधीची उपलब्धता करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी
केली ता करण्यात येत आ े

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.
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(२)

े खरे ना ी.

कारीं िा, जि. तामर्म

येथील १०० खा्ाींच्या उपजि ा रूग्णालयाकरीता ननकर्ानुसार ्कण ४८

पणे ननमाण करण्यास हण. १३.०५.२०१४ च्या र्ासन ननणयान्तये मान्यता हणलेली आ े.
(३) सणर बाींधकामास रू. ७९९.६८ लक्ष
रू. ६२४.९६ लक्ष इतकी तरतण

फकीं मतीस प्रर्ासकीय मान्यता प्राप्त असन आतापयंत

उपलब्ध करून णे ण्यात आलेली आ े . तसेच सन २०१७-१८

मध्ये रू. ८० लक्ष इतका ननधी मींिर करण्यात आला आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
मुांबईतील मानखूद येथील बालसुधारगह
ृ ात झालेला गैरप्रिार
(१६)

८४८८४ (१६-०८-२०१७).

श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी
झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), प्रा.वषा गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारिे (िळमनरु ी), श्री.नसीम खान

(चाांहदवली), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु
ु
प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.हदपि चव्हाण (िलटण) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई मानखुण येथील सध
ु ारग ृ ातील मह ला कमचाऱयाने आ

तर्ीय मल
ु ीस उल्ी
चा्ातयास लातयाची घ्ना हणनाींक २६ मे, २०१७ रोिी ता त्यासम
ु ारास ननदर्शनास आली, े
खरे आ े काय,

(२) असयास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्त चौकर्ी केली आ े काय,

(३) असयास, चौकर्ीत काय आढनन आले त तद्नस
ु ार उक्त कमचाऱयाींतर कोणती कारताई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?

श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०४-०१-२०१९) : (१) ोय, े खरे आ े .
(२) त (३) श्रीमती. सींगगता पतार, मेरन अनतररक्त बालग ृ
सींस्थेचे अगधक्षक याींनी रॉम्बे पोमलस

मानखण
ु , मुींबई याच्यावतरूध्ण
ाणे मुींबई येथे बाल न्याय(मुलाींची कानिी त सींरक्षण)

अगधननयम २०१५ च्या कलम ७५ अन्तये गुन् ा नोंणवतलेला आ े. तसेच मुख्यागधकारी, हण.
गचरेन्स ्ट सोसाय्ी, मा्ुींगा मुींबई-१६ याींच्या आणे र्ान्तये श्रीमती.सींगगता पतार, मेरन याींना
ननलींबबत करण्यात आलेले आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

माटुांगा येथील डेव्हीड ससून बालसुधारगह
ृ ातील वीज दे यि न भरल्यामुळे

वत.स. ५२५ (13)
वीज खांडीत झाल्याबाबत
(१७)

८६६२१ (१६-०८-२०१७).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), प्रा.वषा गायिवाड (धारावी),

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

सन्माननीय महहला व

(१) मा्ुींगा येथील टेव् ीट ससन बालसुधारग ृ ातील १७ लाख ७०

िाराींचे तीि णे यक न

बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

भरयाने बेस््ने या सध
ु ारग ृ ाची तीि पणपणे खींटीत केयाने येथील मल
ु ाींना अींधारात र ाते
लागत असयाचे मा े ्वप्रल, १०१७ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े

काय
(२) असयास, यासींणभात र्ासनाने चौकर्ी करुन बालसुधारग ृ ाचे थकीत तीि बबल तातटीने
मार् करण्याबाबत कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०४-०१-२०१९) : (१) ना ी.

(२) हण गचरेन्स ्ड् सोसाय्ी मुींबई या स्तयींसेती सींस्था सींचमलत टेजव् ट ससुन औणयोगगक
र्ाना, माह म, मींब
ु ई

ी सींस्था कायरत असन
ु तीि णे यक, इमारत भाटे त तद्नर्
ु ींगगक खच

ा

सस्थेने त्याींच्या स्तननधीमधन
ु अथता त्याींना ममनणाऱया णे णगी मधुन भागवतणे आतश्यक
आ े.

सणर सींस्थेच्या आतारात तीन तीि मी्र असुन सींस्थेच्या कायर्ाना वतभाग त इमारत

क्र.२ मध्ये मल
ु े तास्तव्यास आ ेत. येथे वतद्युत बील प्रलींबबत
आले

नसयाने मी्र बींण करण्यात

ना ी.

इमारत क्र.१ मधील पह ला माना त णस
ु रा माना यातर असलेले टॉमम्री प्रर्ासफकय
कायालय इमारत क्र.२ (येथे मुले तास्तव्यास ना ीत ) चे मी्र हण. २०/४/२०१७ रोिी बींण
करण्यात आले ्कुण प्रलींबबत वतद्युत बबल रक्क्कम रुपये १७,६९,८५८ ोते. त्यापैकी हण
गचरेन्स ्ड् सोसाय्ी याींनी धनाणे र् क्र. ०००१३६ हण. २१/४/२०१७ रोिी रुपये ७,००,०००/-

चा भरणा वतद्यत
वतभागास करण्यात आलेला आ े त वतद्यत
परु त ा सरु नीत चालु
ु
ु
करण्यात आलेला आ े.तसेच सींस्थेच्या आतारातील बींगला , स््े ाअर रूमचे वति बबल प्रलींबबत
ोते. सणर प्रलींबबत रक्कम रुपये ५६०

वतभागास िमा करण्यात आली.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.

ी धनाणे र् क्र. ०००२९१ हण. ८/५/२०१७ रोिी वतद्युत

___________

उां बरे (जि. अहििनिर) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात भल
ू
दे ण्याची इांजेक्शन उपलब्ध नसल्याबाबत

(१८)

८७६६५ (१२-०८-२०१७).

श्री.वैभव वपचड (अिोले) :

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

सन्माननीय सावजननि आरोग्य

(१) उीं बरे (जि. अहमदनिर) येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रात गेली णोन मह ने (्वप्रल-मे,
२०१७) भल णे ण्याची इींिेक्र्न उपलब्ध नसयाची बाब ननणर्नास आली आ े ,

े खरे आ े

वत.स. ५२५ (14)
काय,
(२)

असयास, त्यामुने कु्ुींब ननयोिन र्स्त्रफक्रयेकररता येणाऱया मह लाींना भलीचे इींिेक्र्न

उपलब्ध नसयाने रुग्णाींची गैरसोय
(३)

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,

(४) असयास, चौकर्ी अींती र्ासनाने कोणती तातटीची उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०१-२०१८) : (१) त (२) अींर्त: खरे आ े .
(३) त (४) राषरीय आरोग्य अमभयानामधन स्थाननक पातनीतर भल णे ण्याचे इींिेक्र्न खरे णी
करण्यास परतानगी णे ण्यात आलेली आ े . तथावप, मा े ्वप्रल, २०१७ च्या णरम्यान सणर
इींिेक्र्न स्थाननकपातनीतर तसेच खािगी और्धी भाींटारामध्ये उपलब्ध नव् ते. तद्नींतर, मा े
मे, २०१७ मध्ये सणर इींिेक्र्न उपलब्ध झायानींतर प्राथममक आरोग्य केंद्र, उीं बरे येथे मर्बबर
आयोजित करुन कु्ीं ब ननयोिन र्स्त्रफक्रया करण्यात आया आ े त.
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
मुळावा (जज. यवतमाळ) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात रुग््ाांची होत असलेली िैरसोय

(१९)

९३८०० (२१-०८-२०१७).

श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय सावजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुनाता (जि. यततमान) येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रात अपु-या और्ध पुरत यामुने
रुग्णाींना खासगी रुग्णालयात िाते लागत असयाचे मा े िन, २०१७ मध्ये ता त्याणरम्यान
ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यात काय आढनन आले,
(३) असयास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

प्राथममक आरोग्य केंद्र मन
ु ाता, ता. उमरखेट येथे मा े मे, २०१७ ते िन, २०१७ या

कालातधीत जि ा स्तरातरुन मुबलक प्रमाणात और्धाींचा पुरत ा करण्यात आला असन
सद्यजस्थतीत यततमान जि्यातील सत प्राथममक आरोग्य केंद्राींच्या ह काणी मुबलक
प्रमाणात और्धी सा ा उपलब्ध आ े .
(२), (३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
राज्यातील अांगणवाडयाांमध्ये बालिाांना तयार िोरडा पाकिटबांद आहार दे ण्याचा ननणयाबाबत

वत.स. ५२५ (15)
(२०)

९५६१४ (२६-१२-२०१७).

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

श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री. भारत भालके
(पांढरपूर) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अींगणताटयाींमध्ये बालकाींना हणला िाणारा गरम त तािा पोषण आ ार बींण
करून खाण्यासा र तयार कोरटा पाफक्बींण आ ार णे ण्याचा ननणय केंद्र र्ासनाने घेतला
असयाचे हणनाींक २२ सप््ें बर २०१७ रोिी ता त्यासुमारास ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े

काय

(२) असयास,

कुपोर्ण

ननमुलनात

अींगणताटी

कमचा-याींची

भममका

म त्ताची

असन

्काजत्मक बालवतकास योिना मो या कॉपोरे ् कींपन्याींना सोपवतण्याचे काम केंद्रर्ासन करणार
असन या ननणयामन
ु े या योिनेसा र अींगणताटयामध्ये काम करणा-या २६ लाख मह लाींच्या
रोिगारातर वतपरीत पररणाम

ोणार आ े

े लक्षात घेता र्ासनाने याबाबत कोणती आतश्यक

कायता ी केली ता करण्यात येत आ े
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१५-०१-२०१९) : (१) ना ी.
(२)

र्ासनाने

ननवतणा

ी

मो या

कॉपोरे ्

कींपन्याींसा र

काढलेली

नसन

मा.सतोच्च

न्यायालयाच्या आणे र्ाप्रमाणे मह ला मींटन/ मह ला सींस्था/ मह ला बचतग् याींचेसा रच
काढलेली आ े .

ननवतणे मध्यील अ्ी त र्तीचे पतता करणा-या मह ला मींटन/ मह ला सींस्था/

मह ला बचतग् याींना सणर कामाचे ता्प करण्यात ये ते
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
भोर, दौंड, मळ
ु शी, मावळ (जि.प्
ु े) तालक्
ु यातील अांगणवाडीत शशिण घेणा-या बालिाांना
पोषण आहार वेळेवर शमळत नसल्याबाबत

(२१)

९७९५९ (२६-१२-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमत

ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती ननमला गाववत (इगतपूरी), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.राहूल िुल
(दौंड) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

भोर, णौंट, मुनर्ी, मातन (जि.पुणे) तालुक्यातील अींगणताटीत मर्क्षण घेणा-या बालकाींना

एकाजत्मक बालववकास सेवा योिनेंतिशत भमळणारा पोर्ण आ ार तेनेतर ममनत नसयाचे मा े
िुल,ै २०१७ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले आ े ,

े खरे आ े काय

(२) असयास, यासींणभात र्ासनाने चौकर्ी करुन येथील अींगणताटयाींना पोर्ण आ ाराचा
पुरत ा करणा-या पुरत ाणार सींस्थेतर कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
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श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०१-२०१९) : (१) ना ी.
(२) ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
अिोला जजल््यात आरोग्य ववभागाांतगत असलेल्या प्राथशमि आरोग्य िेंद्राांतील समस्येबाबत
(२२)

९८८३०

(२७-१२-२०१७).

श्री.गोवधन

शमा

(अिोला

पजश्चम) :

सन्माननीय

सावजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला जि्यात आरोग्य वतभागाींतगत असलेया ३० प्राथममक आरोग्य केंद्राींत और्धाींचा
सा ा उपलब्ध नसणे, ्मबीबी्स टॉक््र उपलब्ध नसयाने ग्रामीण भागातील रुग्णाींना
उपचारासा र जि ा सतोपचार रुग्णालयाींत याते लागते,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, ग्रामीण भागातील रुग्णाींना सणी, ताप, खोकला यासारख्या ल ान मो या
आिाराींतर प्राथममक उपचार ममनणे आतश्यक असतानाीं ी सतोपचार केंद्रात उपचारासा र याते
लागत असयाने रुग्णाांना मो या प्रमाणातर त्रास स न कराता लागत आ े ,

े

ी खरे आ े

काय,
(३) असयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढनन आले
त तद्नुसार अकोला जि्यातील प्राथममक आरोग्य केंद्रात सोईसुवतधा पुरवतण्याबाबत र्ासनाने
कोणती उपाययोिना केली ता करण्यात येणार आ े ,

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त त सणर
डॉ. दीपि सावांत (०२-०१-२०१९) : (१) त (२)

प्रकरणाची सद्यजस्थती काय आ े ?

े खरे ना ी .

अकोला जि्यातील ३० प्राथममक आरोग्य केंद्राींत

ग्-अ मधील ्कण ४६ तैद्यकीय

अगधकारी कायरत आ े त. तसेच सणर रुग्णालयाींत और्धसा ा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आ े .

सणी, ताप, खोकला, इ. सारख्या फकरकोन आिार ग्रस्त रुग्णाींतर प्राथममक आरोग्य

केंद्रात और्धोपचार करण्यात येतो.
(३) त (४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
पण
ु े शहर, उपनगर, ग्रामीण भागामध्ये बोगस वैद्यिीय अधधिारी िायरत असल्याबाबत

(२३)

१०४८८५ (०४-०४-२०१८).

श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर),

श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशिण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे र् र, उपनगर, ग्रामीण भागामध्ये २१ बोगस तैद्यकीय अगधकारी कायरत असयाची

बाब तालुका सममतीच्या अ तालातन मा े िानेतारी, २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास
आली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, उक्त प्रकरणी र्ासनाकटन चौकर्ी करण्यात आली आ े काय,
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(३) असयास, चौकर्ीअींती कोणकोणत्या रुग्णालयामध्ये बोगस तैद्यकीय अगधकारी आढनन
आले आणण याप्रकरणी सींबींगधत तैद्यकीय अगधकारी आणण रुग्णालय याींचेतर कोणती कारताई
केली ता करण्यात येत आ े
(४) नसयास, कायता ीच्या वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०१-२०१९) : (१)

े अींर्त: खरे आ े .

पुणे र् र, उपनगर त ग्रामीण भागातील २१ बोगस तैद्यकीय अगधकारी कायरत

असयाची बाब तालक
ु ा सममतीच्या अ तालातन मा े िानेतारी २०१८ मध्ये वा त्याणरम्यान
ननणर्नास आली ना ी.

तथावप, ्वप्रल, मे, २०१८ णरम्यान वपींपरी गचींचतट कायक्षेत्रातील ्कण ३ अनगधकृत

तैद्यकीय व्यतसानयकातर र्ौिणारी गुन् े नोंणवतण्यात आले आ ेत.

पुणे ग्रामीण पोलीस कायक्षेत्रात सन २०१८ मध्ये म ाराषर तैद्यकीय व्यतसायी

अगधननयम १९६१ कलम ३५, ३६ अन्तये ्क गन्
ु ा णाखल झाला आ े . त्याबाबत पोलीस
तपास चाल आ े . तसेच म ाराषर तैद्यकीय व्यतसायी अगधननयम १९६१ कलम ३३ (२)

अन्तये ३ गुन् े त कलम ३३ प्रमाणे ्क गुन् ा असे ्कण ५ गुन् े णाखल करण्यात आलेले
आ े त.

(२) त (३) पण
ु े ग्रामीण पोलीस कायक्षेत्रात णाखल करण्यात आलेया गन्
ु याींचा तपास
करण्यात आला आ े . त्यानुसार मर्क्रापर येथे ३ गुन् याींचा

त िुन्नर येथे ्का गुन् याचा

तपास चाल आ े . तसेच, मर्क्रापर पोलीस स््े र्न येथे ्का गन्
ु याचा तपास पण
प्रकरण न्यायप्रवतष

ोऊन

आ े.

(४) प्रश्न उणभतत ना ी.
___________
महाराष्ट्र वैद्यिीय पररषदे िडे प्राप्त् झालेल्या तक्रारीबाबत
(२४)

१०५०८४ (०४-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) म ाराषर तैद्यकीय पररर्णे कटे सन २००५ ते २०१५ या कालातधीत ८४१ तक्रारी प्राप्त
झालेया असन
ू ३१७ तक्रारी ननकाली काढया असन ५२४ तक्रारीची प्राथममक पटतानणी
झालेली आ े ,

े खरे आ े काय

(२) असयास, म ाराषर तैद्यकीय पररर्णे च्या स्तरातर चौकर्ी करण्यात आली आ े काय,
(३) असयास, चौकर्ीच्या अनुर्ग
ीं ाने प्रलींबबत प्रकरणे काढण्याबाबतची कोणती कायता ी केली
ता करण्यात येत आ े

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?

श्री. धगरीष महाजन (१५-०१-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आ े .
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(२)

ोय.

(३) म ाराषर तैद्यकीय पररर्णे स प्राप्त तक्रारीच्या िलणगतीने ननप्ारा करण्याकररता प्रनतमा
४ बै का घेण्याचा ननणय पररर्णे ने घेतला आ े.
म ाराषर तैद्यकीय पररर्णे च्या अगधननयम १९६५ कलम २२ त १९६७ च्या ननयमाच्या
अगधन रा न २०१७ मध्ये ग रत झालेया नतीन कायकारणीद्तारा १२० प्रकरणाची सुनातणी
घेण्यात आली आ े .

(४) म ाराषर तैद्यकीय पररर्ण ननयम १९६७ कलम ६२ नुसार तक्रारी वतह त

मीपत्रात साणर

केला िात ना ी. प्राप्त तक्रारीींपक
ै ी का ी तक्रारीींसोबत समथन तथा सबन परु ाते साणर केले
िात ना ीत. का ी तक्रारी या पररर्णे र्ी सींबधीत नसतात.

तक्रारणाराींनी साणर केलेले णस्तातेि, पुराते प्रतीताणाचे स्तसमथनाथ पा वतले िातात.

प्रनतताणीकटन

उत्तर

व्यतसायीकाींच्यावतरुध्ण

लतकर

प्राप्त

तक्रारीची

चौकर्ी

ोत

ना ीत.

तसेच

करण्याप्रकरणी

नोंणणीकृत

हणताणी

तैद्यकीय

न्यायालयाकररता

सन
ु ातणीसा र लाग केलेली सींह तेची अींमलबिातणी कराती लागते.
___________
अिोला (जज.बुलढाणा) राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगत जजल्हयात आरोग्य सांस्थामध्ये िायरत
असलेल्या िमचाऱ्याांच्या भववष्ट्य ननधीची रक्िम त्याांच्या
ईपीएि खात्यावर जमा िरण्याबाबत

(२५)

१०८६२१ (३१-०३-२०१८).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.हषवधन सपिाळ (बुलढाणा),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमत झनि (ररसोड),
डॉ.सांतोष टारिे (िळमनुरी), श्रीमती ननमला गाववत (इगतपूरी), श्री.गोवधन शमा (अिोला
पजश्चम) :

सन्माननीय सावजननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) अकोला (जि.बल
ु ढाणा) राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगत जि यात आरोग्य सींस्थामध्ये १५
िार रुपये मयाणे पयत मानधनातर कायरत असलेया २५२ अगधकारी त कमचारी याींना

भवतषय ननधीची सुवतधा लाग करण्यात येतन सन २०१७ पासन १२ ्क्क्याप्रमाणे आत
करण्यात आलेली रक्कम त्याींच्या ईपी्र् खात्यातर अणयाप िमा करण्यात आली नसयाचे
मा े िानेतारी, २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान ननदर्शनास आले आ े,
(२)

असयास,

२५२

्न्च्म

कमचाऱयाींच्या

करण्याबाबत तसेच सन २०१७ च्या ईपी्र् सणर

ईपी्र्

े खरे आ े काय

त्याींच्या

नातातर

त्तरीत

िमा

कमचारी याींच्या नातातर िमा करण्यात

हणरीं गाई करणा-या णोर्ीतर कारताई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात
येत आ े
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?
डॉ. दीपि सावांत (०४-०१-२०१९) : (१)

े अींर्त: खरे आ े.
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जि ा ्काजत्मक आरोग्य त कु्ीं ब कयाण सोसाय्ी अकोला याींचे नोंणणीपत्र त

सोसाय्ीचे पॅनकाट याींच्यातरील सोसाय्ीच्या नातात असणा-या तर्ाततीमने ईपी्र् चे
स्ततींत्र खाते उघटण्यास वतलींब झाला.त्यामने

अगधकारी त कमचारी याींची ्वप्रल, २०१७ च्या

तेतनातन १२ ्क्के प्रमाणे ईपी्र् ची कपात करण्यात आलेली रक्कम सींबींगधताींच्या ईपी्र्
खात्यातर िमा करणे र्क्य झाले ना ी.
तथावप हणनाींक ३ िानेतारी, २०१८ रोिी ईपी्र् चे स्ततींत्र खाते उघटयानींतर ्वप्रल,
२०१७ ते र्ेब्रुतारी, २०१८ या कालातधीच्या प्रलींबबत

ईपी्र् चा भरणा सींबींगधताींच्या ईपी्र्

खात्यामध्ये माच, २०१८ मध्ये करण्यात आलेला आ े .
(२) या प्रकरणी झालेया वतलींबाबाबत अकोला जि ा आरोग्य अगधकारी, जि ा पररर्ण
अकोला याींनी जि ा लेखा व्यतस्थापक याींना कारणे णाखता नो्ीस बिावतलेली आ े .तसेच
ईपी्र् चा भरणा तेनेतर करण्याबाबत राज्यस्तरातरून सत कायालयाींना सचना णे ण्यात
आलेया आ े त.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
मौजे धामणगाांव बढे (ता.मोताळा,जज.बुलढाणा) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय

(२६)

१११४८३ (२७-०२-२०१८).

श्री.हषवधन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय सावजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे धामणगाींत बढे (ता.मोताना, जि.बुलढाणा) येथील प्राथममक आरोग्य केंद्रात पुरेश्या
प्रमाणात और्ध उपलब्ध नसयाने त ररक्त पणाींमुने तसेच येथील तैद्यकीय अगधकाऱयाच्या
गैरकारभारामन
ु े या आरोग्य केंद्राची णरु तस्था झाली असयाने रूग्णाींची गैरसोय

बाब हणनाींक २३ डटसेंबर, २०१७ रोिी ता त्या सुमारास ननणर्नास आली आ े ,

ोत असयाची
े खरे आ े

काय,

(२) असयास, उपरोक्त तैद्यकीय अगधकाऱयाची लोकप्रनतननधीींनी मा े टगस््, २०१७ मध्ये
ता त्या णरम्यान जि ा पररर्ण प्रर्ासनाकटे केलेया तक्रारीच्या अनुर्ींगाने त्याींच्यातर
कोणती ी कारताई झालेली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,
(४) असयास, त्यानुसार प्राथममक आरोग्य केंद्रात और्ध उपलब्ध करुन णे ण्यास
ररक्त

पणे

भरण्याबाबत

तसेच

गैरकारभार

करणाऱया

तैद्यकीय

अगधका-यातर

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

डॉ. दीपि सावांत (०२-०१-२०१९) : (१), (२), (३) त (४) अींर्त: खरे आ े .

येथील
कारताई

वत.स. ५२५ (20)
सणर प्राथममक आरोग्य केंद्रात और्धीसा ा पुरेर्ा प्रमाणात उपलब्ध असन तैद्यकीय

अगधका-याची णोन् ी पणे तसेच इतर कमचा-याींच्या मींिुर १५ पणाींपैकी १३ पणे भरली आ े त.
त्याींच्यामार्त रुग्णाींना आरोग्य सेता प्रणान केया िात असयाने रुग्णाींची गैरसोय

ोत ना ी.

केंद्र सजु स्थतीत आ े .

प्राप्त तक्रारीनुसार तैद्यकीय अगधका-याच्या गैरकारभाराची चौकर्ी जि ास्तरातर

करण्यात आली असन त्याींच्या वतरुध्ण ननयमानुसार कारताई प्रस्तावतत आ े .
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
अहे री (जज. चांद्रपूर)

(२७)

उपववभागातील अनेि गावाांत पाणी टां चाई दरू िरण्यािररता प्राणहहता
नदीवर लघु धरणाचे बाांधिाम िरण्याबाबत

११३०२७ (०४-०४-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) : सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अ े री (जि. चींद्रपर) उपवतभागातील अनेक गाताींत असणारी पाणी ्ीं चाई णर करण्याकररता
प्राणह ता नणीतर पाच र््ाचे लघु धरणाचे बाींधकाम करण्याची मागणी अ े री जि ा ननमाण

कृती सममतीच्या ततीने त मसलणार याींच्याकटे हणनाींक १६ िानेतारी, २०१८ रोिी ता
त्यासुमारास लेखी ननतेणनाद्तारे करण्यात आली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, या ननतेणनानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(३) अद्याप कोणतीच कायता ी केली नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
प्रा. राम शशांदे (२१-१२-२०१८) : (१)

ोय.

े खरे आ े.

(२) प्राणह ता नणीची लाींबी सुमारे ११३ फक.मी. असन या नणीचे खोरे १०१०७८ चौ.फक.मी. आ े .
या नणीचे पात्र र्ार मो े असन अ े री तालुक्यात सणर नणीचे पात्र ९०० ते ११०० मी.पेक्षा
िास्त आ े. त्यामन
ु े या नणीतर ल ान बींधाऱयाींचे (० ते ६००
करणे ताींबत्रकदृष्या योग्य

े क््र पयंत मसींचन क्षमतेचे )

ोणार ना ी.

(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
राज्यात मानशसि आरोग्य प्रमाणपर दे ण्यास बीयुएमएस पदवविाांच्या अधधिाराबाबत
(२८)

११३०५१ (०४-०४-२०१८).

अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील

म ाराषर कौजन्सल टर् इींडटयन मेडटमसन, टी ्न रोट, र्ो्, मुींबई-१ या

प्रगथतयर् सींस्थेने बोनेल ्टरीच ममराींटा, १४ श्रीराम कॉम्प्लेक्स, तसई रे ते स््े र्न, तसई
याींनी

हणनाांक २४ डडसेंबर, २०१६ रोिी पत्रान्तये, ्खाद्या व्यक्तीस चाींगले मानमसक आरोग्य

वत.स. ५२५ (21)
(good mental health) प्रमाणपत्र णे ण्यास टॉ.ह माींर् बते

े अ ताप्राप्त आ े त काय, या

वतचारलेया प्रश्नाला हणलेया उत्तरात (पत्र क्र. ्मसीआय्म ८/२/२०१७) मत्ृ य प्रमाणपत्र
णे ण्याचा अगधकार असयाचे नमण करून तस्तुजस्थती लपवतण्याचा प्रयत्न केला गेला,

े खरे

आ े काय,

(२) असयास, टॉ.ह माींर् बते

े केतन बीय्म्स पणवतका प्राप्त असताना ी त्याींनी ्का

तयोतद्ध
ृ व्यक्तीचे मत्ृ यपत्रास सा ाय्य

ोणेसा र नतस चाींगले मानमसक आरोग्य प्रमाणपत्र

कोणत्या अहशते आधारे िारी केले,

(३) असयास, सणरचे चाींगले मानमसक आरोग्य प्रमाणपत्र णे ण्याचा अगधकार बीय्
ु म्स
पणवतका प्राप्त टॉ. बते याींना आ े काय,

(४) असयास, सणर प्रकरणी चौकर्ीअींती णोवर्ताींतर कोणती प्रर्ासकीय त णीं टात्मक कारताई
करण्यात आली ता भवतषयात प्रस्तावतत आ े ,
(५) नसयास, वतलींबाची सतसाधारण कारणे कोणती?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) टॉ. ह माींर्ु बते याींची अ ता बी.य.ु ्म.्स. नसन बी.्.्म.्स. आ े. सणर आरोग्य
प्रमाणपत्र

े म ाराषर तैद्यक व्यतसायी अगधननयम १९६१ मधील कलम ३४ (१) त कलम २५

(iii) नस
ु ार णे ण्यात आले आ े.

(३) टॉ.ह माींर्ु बते याींची अ ता बी.यु.्म.्स केले नसन बी.्.्म.्स.असयाने त्याींना सणर
प्रमाणपत्र णे ण्याचा अगधकार आ े .

(४) चौकर्ी ता कारताईचा प्रश्न उणभतत ना ी.
(५) प्रश्न उणभतत ना ी.
___________
सोलापूर येथील लघुशसांचन (जलसांधारण) ववभागातील ननत्िृष्ट्ट दजाच्या
िामाची चौिशी िरण्याबाबत

(२९)

११४१६३ (०७-०४-२०१८).

श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्र्हपरू ी),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
डॉ.सांतोष टारिे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर येथील लघुमसचींन (िलसींधारण) वतभागात कायरत असलेले उपवतभागीय अगधकारी

आणण तत्कालीन र्ाखा अमभयींता श्री.सुजित कोरे याींनी गेया अनेक तर्ापासन सोलापर
जि यात बनात् कागणपत्राच्या आधारे

े केणाराच्या नाताींनी स्तत: काम करून र्ासनाची

करोटो रूपयाींची र्सतणक केली असन त्यात ल.पा.तलात णध
ु नी, पा.तलात मर्रतन, तानतटे
र्ेत (ता. अक्कलको्) सातलात भातींबरे त सासरे तसेच को.प.बींधारा
पींढरपर) याकामाचा समातेर् असन यास

त्तीि (ता. बार्ी त

ितनपास ५८ कामे श्री. सुजित कोरे याींनी पणाचा

वत.स. ५२५ (22)
णरु
ु पपयोग करून केलेली असून याभर्वाय अनेक कामे ते करीत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, अमभयींता सुजित कोरे याींच्या णे खरे खी खाली झालेया ननत्कृष् णिाच्या
कामाची पा णी तररष

अगधकाऱयाींनी केली असता त्यात कोरपने , कनीं णताटी (पा) त तनतणे

येथे केलेया सात बींधाऱयाची कामे अत्यींत ननत्कृष् णिाची झाली असन रे ती आणण मसमें्

कमी तापरले असन णगट िास्त प्रमाणात तापरयाने सात ी बींधाऱयास मो मो े भेगा गेयाचे
आढनन आले असन ्म.बी रे काटमध्ये खो्या नोंणी करून िास्त मोिमाप णाखतन बनात्
णे यकेच्या आधारे करोटो रूपयाींची उचल केली आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, उक्त र्ाखा अमभयींता आणण उपवतभागीय अमभयींता या पणातर सोलापर
जि यातच १० ते १५ तर्ापासन कायरत असन इतरत्र बणली झायास का ी हणतसातच परत
सोलापर जि यात येतन काम करीत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(४) असयास, अमभयींता श्री.कोरे याींनी केलेया गैरप्रकाराची, ननत्कृष्णिाच्या कामाची, बोगस
त

बनात्

कागणपत्राच्या

आधारे

र्ासनाची

र्सतणक

करून

केयाबाबतच्या अनेक तक्रारी र्ासनाकटे करण्यात आया आ े त,

े

करोटो

रूपयाींचे

उचल

ी खरे आ े काय,

(५) असयास, या सत गींभीर प्रकरणाची र्ासनाने उचस्तरीय अगधकाऱयाींमार्त चौकर्ी केली
आ े काय ता करण्यात येत आ े त त्याचा तपमर्ल काय आ े ,
(६) असयास, त्यानुसार सणर प्रकरणी सींबांगधत दोषीवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली ता
करण्यात येत आ े ,

(७) नसयास, ववलांबाची कारणे काय आ े त ?
प्रा. राम शशांदे (०३-०१-२०१९) : (१)
(२)

े खरे ना ी.

े खरे ना ी.

प्राप्त तक्रारीींच्या अनर्
ु ींगाने कोरपने कनीं बताटी (पा) त तटतने येथील ७ बींधाऱयाच्या
कामाींची कायकारी अमभयींता (िलसींधारण), सातारा त कायकारी अमभयींता (िलींसधारण),
साींगली याींची चौकर्ी अगधकारी म् णन नेमणक करुन चौकर्ी करण्यात आली आ े .
अगधकारी याींचे अ तालानस
ु ार तक्रारीींत तथ्य आढनन येत ना ी.
(३) श्री. कोरे

चौकर्ी

े र्ाखा अमभयींता म् णन सोलापर जि यातील अक्कलको्, मोटननींब त पींढरपर

या पणाींतर अनक्र
ु मे ९ तर्े १० मह ने, ३ तर्े ३ मह ने त ३ मह ने कायरत ोते तसेच उप
वतभागीय अमभयींता म् णन उस्मानाबाण येथे ३ मह ने त सोलापर येथे ३ तर्े कायरत ोते.

(४), (५), (६) त (७) प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने श्री. कोरे याींनी केलेया कामाींची कायकारी
अमभयींता (िलसींधारण), सातारा त कायकारी अमभयींता (िलींसधारण), साींगली याींची चौकर्ी
अगधकारी म् णन नेमणक करुन चौकर्ी करण्यात आली आ े . चौकर्ी अगधकारी याींचे

अ तालानस
ु ार तक्रारीींत तथ्य आढनन येत ना ी.
श्री. कोरे याींच्या वतरुध्ण करण्यात आलेया तक्रारीमध्ये तथ्य आढनन येत नसले तरी

त्याींचेवतरुध्ण करण्यात आलेया तक्रारीच्या अनुर्ींगाने त्याींची मण
ृ त िलसींधारण वतभागाींतगत
सोलापर जि याबा े र हणनाींक १४.५.२०१८

च्या आणे र्ान्तये

बणली करण्यात आली आ े

___________
तारिली खाडीपात्रातील (जज. शसांधद
ु ग
ु ) “मसांधुकन्या” हाऊसबोटीची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत

वत.स. ५२५ (23)

(३०)

११४६०५ (१०-०४-२०१८).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय पयटन

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तारकली खाटीपात्रात (जि.मसींधुणग) येथे म ाराषर पय्न म ामींटनाची सुमारे णीट को्ी
रुपये

खचन उभारलेली “मसींधक
ु न्या’

ाऊसबो् तारकली खाटीपात्रात (जि.मसींधण
ु ग) येथे

पटलेया नछद्राींची महाराष्ट्र पयशटन ववकास महामांडळ प्रर्ासनाकटन तेनेत णरु
ु स्ती न
झायामुने सणर बो् िलसमाधी ममनण्याची जस्थतीत आ े ,
(२) असयास, तारकली खाटी पररसरात मसींधकन्या बो्ीस
ाऊसबो् सेतेत

सावतत्री, ह रण्यकेर्ी त कली या

ोत्या. मात्र सध
ु ारणा त णरु
ु स्तीच्या नाताखाली ह रण्यकेर्ी त कली या

ाऊसबो् तर्भरापती खाटी फकनाऱयातर
सावतत्री

े खरे आ े काय,

ी ्कमेत बो् कायरत आ े ,

े

े तण्यात आया असन पय्काींच्या सेतेसा र केतन

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, याप्रकरणी चौकर्ी करून णरु
ु स्तीची कामे तेनेत न करणाऱया सींबगधत अगधका-

यातर कारताई कराती अर्ी मागणी तारकली गाींतचे मािी सरपींच त ग्रामस्त याींनी महाराष्ट्र
पयशटन ववकास महामांडळाच्या तररष
(४) असयास, उक्त
मसींधुकन्या
येत आ े ,

अगधका-याकटे केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

प्रकरणी चौकर्ी करून त्यानुर्ींगाने णोर्ीींतर कारताई करण्यास

ाऊसबो्ची णरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात

(५) नसयास,वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. जयिुमार रावल (०९-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

म ाराषर पय्न वतकास म ामींटनाच्या तारकली येथील मसींधुकन्या

ाऊसबो्ीला नछद्रे

पटयाने णरु
े ी खाटीतील गानात रुतली. सणरची
ु स्तीकररता पाण्याबा े र काढतेतन

ाऊसबो्

पाण्याबा े र काढणेची कायता ी सरु
ु आ े.
(२)
(३)

ोय.

े खरे ना ी.

(४) मसींधुकन्या
रुतयामुने

ाऊसबो् नछद्रे पटयाने णरु
ु स्तीकररता पाण्याबाब े र काढतेतेनी गानात

सागरी

सलागार

याींच्या

मागणर्नाखाली

पाण्याबा े र

काढण्यासा र

बचात

कायाकररता ननवतणा िाह रात प्रमसध्ण करण्यात आली असन त्याकररता येणाऱया खचाकररता
वतमा कींपनीकटे णाता करण्यात आला. वतमा सींचालनालयाने सणर

ाऊसबो् खाटीतन

लवतण्याचे मान्य केले आ े . तसेच सणर खच मोठ्या प्रमाणात अपे क्षक्षत असयाने सागरी
सलागाराींच्या सयाने wreck करुन बा े र काढण्याबाबत म ाराषर मेरी्ाईम बोटाची
परतानगी घेण्यात आली आ े . ननवतणा प्रफक्रया पण करुन म ामींटनाने ननयक्
ु त केलेया
सींस्थेमार्त सणर मसींधुकन्या
(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

ाऊसबो् पाण्याबा े र काढण्याची कायता ी सुरु आ े.
___________

गोंहदया जजल्हयातील बाई गांगाबाई रुग्णालयातील रक्त सांिलन पेढीबाबत

वत.स. ५२५ (24)
(३१)

११५७२२ (०६-०४-२०१८).

श्री.ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :

सन्माननीय सावजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंहणया

जि यातील

बाई

पेढी परतान्यावतनाच कायरत आ े ,

गींगाबाई

स्त्री

रूग्णालय

येथे

र्ासकीय

रक्त

सींकलन

े खरे आ े काय,

(२) असयास, सणर रक्तपेढी नत
ु नीकरण न करताच कायरत असन यातर र्ासनाने कोणतीच
कारताई केली ना ी,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय त त्यानस
ु ार कोणती कायता ी केली
ता करण्यात येत आ े ,

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
डॉ. दीपि सावांत (०२-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

सणरच्या रक्तपेढीस परताना क्रमाींक ND/२७ हणनाींक २९.०३.२०१२ अन्तये परताना प्राप्त
झालेला आ े . सणरचा परताना हणनाींक २८.०३.२०१७ पयंत तैद्य

ोता. त्यानींतर रक्तपेढीने

हणनाींक २९.०३.२०१७ ते २८.०३.२०२२ परतान्याचे नुतनीकरण अन्न त और्ध प्रर्ासन नागपर
याींचेमार्त करुन घेतलेले आ े .
(२) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
राज्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील िट प्रजक्टस ववरोधात िायदा िरण्याबाबत
(३२)

११६११४ (०५-०४-२०१८).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) : सन्माननीय वैद्यिीय शशिण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तैद्यकीय क्षेत्रात कममर्न सा र सतसामान्य िनतेची वपनतणक

ोत असयाने

र्ासनाने याला आना घालण्यासा र क् प्रजक््स कायणा करण्याचा ननणय घेतला आ े,

े खरे

आ े काय,
(२) असयास,

सणर

कायद्याचे

स्तरूप काय

आ े

तसेच

कायणा

तयार करण्याबाबत

सद्य:जस्थती काय आ े ,
(३) असयास, कायद्याची अींमलबिातणी करण्यास अिन फकती कालातधी लागणार आ े ?
श्री. धगरीष महाजन (१५-०१-२०१९) : (१)

ोय,

े खरे आ े .

(२) हण. १९.०७.२०१८ रोिी झालेया मींत्रीमींटनाच्या बै कीतील ननणयानस
ु ार मा.मींत्री (तै.मर्.)

याींच्या अध्यक्षतेखाली कायद्याच्या मसुद्यातर सवतस्तर चचा करण्याकररता ५ मींत्रयाींची सममती
ग रत करण्यात आली आ े .
(३) कायता ी सुरु आ े .

___________

वत.स. ५२५ (25)
पाटोदा व शशरूर (जज.बीड) तालक्
ु याांत िहाराष्ट्र जलसांधारण महामांडळाने रद्द िेलेल्या िोल्हापूरी
पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याच्या योजनेची ननववदा प्रकियाबाबत

(३३) १२११४२ (२३-०७-२०१८).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पा्ोणा त मर्रूर (जि.बीट) तालुक्याींत महाराष्ट्र िलसींधारण म ामींटनाने रद्द केलेया

को ापरी पध्णतीचा बींधारा बाींधण्याच्या योिनची प्रर्ासकीय मान्यता पन
ु जिवतत करून
ननवतणा प्रफक्रया पुन् ा राबवतण्याबाबतचे ननतेणन स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा. िलसींधारण
मींत्री याींना हणनाींक ३ र्ेब्रुतारी,२०१८ रोिी ता त्यासुमारास हणले आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, उक्त ननतेणनात केलेया मागणीनुसार िलसींधारण म ामींटनाने रद्द केलेया
पा्ोणा त मर्रूर तालुक्यातील को ापरी पध्णतीचा बींधारा बाींधण्याच्या योिनेची प्रर्ासकीय
मान्यता पुनजिवतत करून ननवतणा प्रफक्रया पुन् ा राबवतण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी
केली ता करण्यात येत आ े ,

(३) नसयास, वतलींबाची सतसाधारण कारणे काय आ े त ?
प्रा. राम शशांदे (१८-०१-२०१९) : (१) ॲट. भमरात आनींणरात धोंटे (आष्ी), वतधानसभा सणस्य
याींनी व्यतस्थापकीय सींचालक, म ाराषर िलसींधारण म ामींटन, औरीं गाबाण याींना हणनाींक
२/२/२०१८ अन्तये ननतेणन हणलेले आ े .
(२) म ाराषर िलसींधारण म ामींटन कायालयाने रद्द केले या मर्रुर त कोनताटी को.प.ब. या
कामाींना िलयुक्त मर्तार फकीं ता र्ासन ननधीतुन नव्याने प्रस्तातीत करण्याबाबत म ाराषर

िलसींधारण म ामींटन कायालयाने हण.०३/०८/२०१८चे पत्रान्तये मख्
ु य अमभयींता, पण
ु े याींना
कनवतण्यात आले आ े . तसेच जि ा िलसींधारण अगधकारी, मण
ृ त िलसींधारण वतभाग, बीट
याींनी या णोन योिनाींचे नव्याने प्रर्ासकीय मान्यता घेणेबाबत प्रस्तात हण.१५/१०/२०१८ चे
पत्रान्तये प्राणे मर्क िलसींधारण अगधकारी, औरीं गाबाण याींना साणर केला आ े. अींबरवतह रा
सा तण तलात योिनेचा अर्ा प्रकारे नवतन प्रर्ासकीय मान्यता प्रस्तात साणर करण्याच्या
सचना जि ा िलसींधारण अगधकारी, बीट याींना हणया आ े त. या रद्द योिनाींना पुनश्च
प्रर्ासकीय मान्यता घेऊन त्याींची ननवतणा प्रफक्रया पण करण्यात येईल.
(३) कायता ी प्रगतीपथातर आ े.

___________
राजषी छरपती शाहू महाराज मशक्ष् शुल्क शशष्ट्यवत
ृ ी योजने अांतगत
िौटूांबबि उत्पन्नाची मयादा वाढवव्ेबाबत
(३४)

१२४४३१ (०४-०८-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

शशिण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मरा ा समािातील आगथकदृष्या णब
ु ल घ्कातील ्म.बी.बी.्स. आणण बी.टी.्स.
अ्यासक्रमाच्या वतद्याथ्यांना रािर्ी छत्रपती र्ा

म ाराि भर्क्षण र्ल्
ु क मर्षयतत
ृ ी योिने

वत.स. ५२५ (26)
अींतगत (ईबीसी) कौ्ीं बबक उत्पन्न मयाणा रु,८,००,०००/- (आ
मरा ा मोचा समन्तय सींघ्नेकटन करण्यात आली आ े ,

लाख) करण्याबाबत

मागणी

े खरे आ े काय,

(२) असयास, सणरील मागणीबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, त्यानुसार र्ासनाने
कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,

(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. धगरीष महाजन (११-०१-२०१९) : (१)

ोय,

(२)

्म.बी.बी.्स

आगथकदृष्या

णब
ु ल

घ्कातील

े खरे आ े .
आणण

बी.टी.्स

अ्यासक्रमाींच्या

वतद्याथ्यांसा र रािर्ी छत्रपती र्ा ु म ाराि मर्क्षण र्ुक मर्षयतत्ृ ती योिनेंतगत कौ्ुींबबक
उत्पन्नाची मयाणा रुपये ८ लाख इतकी करण्याबाबत आणे र् ननगममत करण्यात आले आ े त.
(३) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________
मौजे मालाड, मुांबई येथील वन ववभागाच्या अखत्याररतील अवैध बाांधिामाबाबत
(३५)

१२४७५२ (३०-०७-२०१८).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) मौिे मालाट, मुींबई येथील तन वतभागाच्या अखत्याररतील सते क्र. २३९ अींतगत बेकायणा
िलताह नी त वतद्युत ताह नी ्ाकली िात असयाची तक्रार नत िीतन समाि सेता सींघ,

प ाणताटी मालाट, मुींबई या सींस्थेतर्े अपर प्रधान मुख्य तनसींरक्षक (तन्यिीत), मुींबई
याींचेकटे हणनाींक ०२ िानेतारी, २०१८ रोिी ता त्यासम
ु ारास करण्यात आलेली आ े ,

े खरे आ े

काय,

(२) असयास, तन वतभागाच्या या सींरक्षक्षत क्षेत्रात अर्ाप्रकारे िलताह नी, वतद्युतताह नीचे
काम करण्यास मा. उच्च न्यायालयाने मनाई केलेली असन त्यासींणभात
ोऊन ी अतैध बाींधकाम

्वतण्याकटे तनवतभागाचे अगधकारी

काय,

तक्रार णाखल

णल
ु क्ष करीत आ े,

े खरे आ े

(३) असयास, बेकायणा िलताह नी, वतद्युतताह नी उभारण्याचे प्रकार या पुती ी करण्यात
आले असन त्यातेनी णोन आरोपीकटन लेखी

मी घेतन त्याींना सोटन णे ण्यात आले

ोते,

े

खरे आ े काय;
(४) असयास,यास िबाबणार असणा-या सींबगधतातर र्ासनाने कोणती कारताई केली ता
करण्यात येत आ े ,
(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१) मालाट (पत) सव् े क्रमाींक २३९ मध्ये पाईप लाईन
त लाई् केबल ्ाकयाबाबत नत िीतन समाि सेता सींघ, प ाण ताटी, मालाट, मुींबई याींनी

मा े टक््ोबर, २०१७ मध्ये अपर प्रधान मुख्य तनसींरक्षक (तन्यिीत), पजश्चम, मुींबई याींचेकटे
तक्रार केली आ े .

वत.स. ५२५ (27)
(२) सणर तक्रारीच्या अनुर्ींगाने मुख्य तनसींरक्षक त सींचालक, सींिय गाींधी राषरीय उद्यान,
बोरीतली याींच्यामार्त चौकर्ी करण्यात आली आ े.

सणर चौकर्ीमध्ये का ी कामे तन क्षेत्रात

तर का ी कामे तन क्षेत्राबा े र केयाचे ननणर्नास आले आ े .
तनक्षेत्रामध्ये तन वतभागाची परतानगी न घेता पाणी परु तठ्याकरीता नतीन पाईपलाईन

्ाकयाचे ननणर्नास आले असता िागेतर िातन ३० पाईप नग िप्त करण्यात आलेले
आ े त. तसेच भारतीय तन अगधननयम, १९२७ अींतगत तन गुन् ा णाखल करण्यात आला आ े .

(३) त (४) मालाट (पत) सव् े क्रमाींक २३९ मधील क्षेत्रात मागील णोन तर्ात ६ गुन््याींची नोंण
करण्यात आली असन यापैकी णोन गन्
ु ्याींमधील तपासाअींती मा. म ानगर न्यायणीं टागधकारी,
बोरीतली याींच्याकटे तक्रार णाखल करण्यात आली आ े .

सणर तक्रारीतील आरोपी श्री. तैभत

भराटकर याींना अ्क करण्यात येऊन कायणा त सुव्यतस्थेच्या पररजस्थतीनुसार बींधपत्रातर
मुक्त करण्यात आले असन सणर प्रकरण न्यायप्रवतष

आ े.

(५) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________

(३६)

राज्यात पेरोल-डडझेल, घरगुती वापराच्या गॅसच्या किां मतीत
होत असलेली भाववाढ रोखण्याबाबत

१२६७५९ (०४-१२-२०१८).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(शशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्र्हपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड
पजश्चम), डॉ.सांतोष टारिे (िळमनुरी), श्रीमती ननमला गाववत (इगतपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर
(नतवसा), प्रा.वषा गायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अहहरे (सािी), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),
श्री.हसन मुश्रीि (िागल), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.दत्तारय भरणे
(इांदापरू ), श्री.हदपि

चव्हाण (िलटण),

श्री.शशशिाांत

शशांदे (िोरे गाव),

श्री.शामराव ऊि

बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हनुमत
ां डोळस (माळशशरस), श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी),
श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.शरददादा
सोनावणे (जुन्टनर) : सन्माननीय ववत्त मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सतत

राज्यात वतर्ेर्त: धन
ु े जि्यात पेरोल-डटझेल त घरगत
ु ी तापराच्या गॅसच्या फकीं मतीत
ोणारी भातताढ रद्द कराती त इतर वतवतध मागण्याींसा र हणनाींक ३ टगस््, २०१८ रोिी

वा त्यासुमारास धन
ु े जि ागधकारी, धुळे कायालयासमोर नागरीकाींनी आींणोलन तसेच हणनाींक
१० सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास णे र्ात बींण पक
ु ारण्यात आला
(२)

ोता,

े खरे आ े काय,

असयास, पेरोल-डटझेलच्या फकमींतीतर र्ासनाकटन कर त कममर्न आकारण्यात येत

असयामन
ु े इींधनाच्या फकीं मतीत ताढ

ोऊन रोिच्या तापरातील ग ृ पयोगी आणण िीतनातश्यक

तस्तींच्या फकीं मतीत ताढ झायाने र्ासनाने कर त कममर्न रद्द कराता अर्ी मागणी
नागरीकाींकटन

ोत आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, यासींणभात र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय त त्यानस
ु ार पेरोल-डटझेल,
घरगत
ु ी तापराच्या गॅसच्या फकीं मतीत केलेली भातताढ रोखण्यास

करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

कर त कममर्न रद्द

वत.स. ५२५ (28)

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-१२-२०१८) : (१), (२) त (३) १० सप््ें बर २०१८ रोिी पेरोल-डटझेल
णरताढीबद्दल बींण पुकारणात आला

ोता,

े खरे आ े .

राज्य र्ासनाने हण.५ टक््ोबर, २०१८ पासन पेरोलतरील कर रु.१.८८ प्रनत मल्र त हण.६
टक््ोबर, २०१८ पासन

डटझेलतरील कर रु.१ प्रनत मल्र कमी केला. पेरोल त डटझेलच्या

फकीं मतीत झालेली भातताढ कमी करण्यासा र केंद्र र्ासनाने हण.४ टक््ोबर, २०१८ रोिी पेरोल
त डटझेलतरील उत्पाणन र्ुक रु.१.५० प्रनत मल्र कमी केले. तसेच केंद्र र्ासनाने टईल
माकेह्ींग कींपन्याींना आधारभत फकीं मत रु.१ प्रनत मल्र कमी करण्यास साींगगतले. पेरोल त
डटझेलतरील फकीं मतीतर कममर्न आकारण्याची बाब केंद्र र्ासनाच्या अखत्यारीत येते.
(४) लाग ना ी.
___________
नाशशि येथील बालसुधार गह
ृ ाच्या अधधिि पदावर प्रनतननयुक्तीने िरण्यात
आलेली ननयुक्ती ननयमबाहय असल्याबाबत

(३७)

१२७१९९ (०६-१२-२०१८).

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्र्हपूरी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(शशडी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
डॉ.सांतोष

टारिे

(िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.हषवधन

सपिाळ

(बुलढाणा) : सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नामर्क पररसरातील उीं ्ताटी रोटतरील बालसध
ु ारग ृ ाच्या अगधक्षक श्रीमती नमलनी पा्ील
या पररवतक्षा अगधकारी म् णन

ाणे येथे कायरत असताींना त्याींची पणोन्नतीने नागपर येथे

जि ा पररवतक्षा अगधकारी म् णन बणली करण्यात आलेली असता अतघा णोन मह न्यातच
त्याींची प्रनतननयुक्तीने नामर्क येथील बालसध
ु ारग ृ ाच्या अगधक्षक पणातर तररष

अगधकाऱयाींच्या

सींगनमताने ननयमबा्यपणे प्रनतननयुक्ती करण्यात आले असयाची माह ती मा े टक््ोबर,
२०१८ मध्ये ता त्या णरम्यान ननणर्नास आली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, नामर्क येथील बालसुधारग ृ ातील वतधीसींघर्ीत बालकास बालन्याय मींटनातन
िामीन करुन घेण्यासा र तसेच पीओ ले्र णे ण्याकरीता कॅरम बोटाची मागणी करण्या-या
श्रीमती नमलनी पा्ील याींच्यास

मलपीक श्री प्रर्ाींत णे सले याीं णोघाींना लाचलच
ु पत प्रनतबींधक

वतभागाच्या (्सीबी) पथकाने हणनाींक २१ टगस््, २०१८ रोिी ता त्या सम
ु ारास अ्क केली
आ े,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, उक्त णोन् ी प्रकरणाींबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय
आढनन

आले

आ े

त

तद्नस
ु ार

या

णोन् ी

प्रकरणात

णोर्ीींतर र्ासनाने कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

सामील

असलेया

सींबगधत

वत.स. ५२५ (29)
श्रीमती पांिजा मुांडे (०३-०१-२०१९) : (१) मह ला त बाल वतकास आयुक्तालयाचे आणे र् क्र

४०८६ हणनाींक १८-७-२०१७ अन्तये श्रीमती नलीनी पा्ील,पररतीक्षा अगधकारी,जि ा मह ला त
बाल वतकास अगधकारी, ाणे याींना पणोन्नतीने जि ा मह ला त बाल वतकास अगधकारी,नागपुर
या कायालयात पणस्थापना णे ण्यात आलेली

ोती.

श्रीमती नलीनी पा्ील याींनी अि हण २७-७-२०१७ नुसार त्याींच्या कौ्ुींबीक त

आरोग्यावतर्यक अटचणी वतचारात घेतुन त्याींना नामर्क येथे कामकािव्यतस्थेने ननयुक्ती
करण्याबाबत आयुक्तालयास वतनींती केलेली

ोती.

जि ा पररतीक्षा त अनरु क्षण सींघ्ना सींचलीत मल
ु ाींचे ननरीक्षणग ृ /बालग ृ

रोट,नामर्क या कायालयातील पररतीक्षा अगधकारी
जि ा पररतीक्षा अगधकारी

उीं ्ताटी

े पण हणनाींक ३०-६-२०१७ पासुन ररक्त

ोते.

ा सींतग अत्यातश्यक सेतेर्ी सींबधीत आ े.त्यामुने जि ा

पररतीक्षा त अनुरक्षण सींघ्ना सींचलीत मुलाींचे ननरीक्षणग ृ /बालग ृ

उीं ्ताटी रोट,नामर्क या

सींस्थेतील कामकाि सुरनीतपणे पार पटण्याच्या अनुर्ींगाने तसेच
कौ्ुींबीक अटचणी वतचारात घेतन
ु आयक्
ु तालयाचे आणे र् क्र

श्रीमती पा्ील याींच्या

४६५४ हण १०-८-२०१७ अन्तये

श्रीमती पा्ील याींची कामकािव्यतस्था जि ा पररतीक्षा त अनुरक्षण सींघ्ना सींचलीत मुलाींचे
ननरीक्षणग ृ /बालग ृ
(२)

उीं ्ताटीरोट,नामर्क या कायालयात करण्यात आलेली

ोती.

ोय,

पोलीस ननरीक्षक ,लाचलच
ु पत प्रनतबींधक

२३-१-२०१८

नुसार

नामर्क

येथील

वतभाग नामर्क याींचे पत्र क्र २३३/२०१८ हण

बालसुधारग ृ ातील

वतधीसींघर्ीत

मींटनातुन िामीन करुन घेण्यासा र तसेच पीओ ले्र णे ण्यासा र कॅरम
ते जस्तकारणाऱया श्रीमती नलीनी पा्ील याींच्यास

बालकास

बालन्याय

बोटाची मागणी करुन

मलपीक श्री प्रर्ाींत णे सले या णोघाींना

लाचलुचपत वतभागाच्या पथकाने हण २१-८-२०१८ रोिी ता त्यासुमारास अ्क करण्यात आलेली
आ े.

(३) श्रीमती नलीनी पा्ील याींची नागपुर येथुन नामर्क येथे कामकािव्यतस्था र्ासकीय

कामकािाच्या आतश्यकतेनुसार तसेच त्याींच्या कौ्ुींबीक अटचणीच्या अनुर्ींगाने करण्यात
आलेली असयाने सणर प्रकरणी अद्याप चौकर्ी करण्यात आलेली ना ी.
मह ला त बाल वतकास आयक्
ु तालयाचे आणे र् क्र

५०४९ हण ३०-८-२०१८ अन्तये श्रीमती

नलीनी पा्ील याींना हण २२-८-२०१८ पासुन पुतलक्षी प्रभाताने पढ
ु ील आणे र्ापयंत ननलींबीत
करण्यात आलेले आ े . सणर प्रकरणी वतभागीय चौकर्ी आयुक्तालयस्तरातरुन प्रस्तावतत आ े .

श्रीमती पा्ील याींचेतर लाच घेतयाप्रकरणी णाखल गन्
ु याच्या अनुर्ींगाने पुढील

कायता ी लाचलुचपत प्रनतबींधक वतभाग,नामर्क याींचेस्तरातर करण्यात येत आ े .
श्री. प्रर्ाींत णे सले

े सींबधीत ननरीक्षणग ृ ाचे कमचारी आ ेत. सींबधीत सींस्थेचे मानण

सगचताींचे आणे र् क्र मुननगन
ृ ा/प्रर्ाींत णे सले/ननलींबन/९४/२०१८हण ३-९-२०१८अन्तये श्री.़प्रर्ाींत
णे सले याींना ननलींबबत करण्यात आलेले आ े.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.
___________

वत.स. ५२५ (30)
लोहा ( जज.नाांदेड ) येथे मोर सांवधन िेंद्रासाठी जागा दे ण्याबाबतचा प्रस्ताव
(३८)

१२७२०१ (०६-१२-२०१८).

श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय वने

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लो ा (जि.नाींणेट) तालुक्यातील श्री.टी.आर. पतार याींनी स्ततःच्या मालकीची णोन ्कर
िागा मोर सींतधन केंद्रासा र णे ण्याबाबतचा प्रस्तात र्ासनाकटे साणर केला आ े ,

े खरे आ े

काय,
(२) असयास, श्री.पतार याींनी सींगोपन त सींतधनासा र (१४६

े क््र) ३६५ ्कर गायरान त

मालकी िागेचा नकार्ा तन वतभाग, नाींणेट याींच्याकटे साणर केला आ े ,
(३)

असयास,

उपरोक्त

प्रकरणी

र्ासनाने

चौकर्ी

े

ी खरे आ े काय,

करुन मोर सींतधन केंद्र स्थापन

करण्याबाबत कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१) त (२)

े खरे आ े .

(३) प्रा. टी. आर. पतार रा. रामणास ताींटा, ता. लो ा, जि. नाींणेट याींनी केलेया वतनींतीच्या
अनर्
े ार्त तपासणी करण्यात आली आ े .
ु ींगाने मानण तन्यिीत रक्षक, नाींणेट याींचम
अ तालानस
ु ार सणर क्षेत्र

त्याींचे

े मोराींचे सींतधनासा र त तनस्पती उद्यानासा र योग्य नसयाचे

उपतनसींरक्षक, नाींणेट याींनी हणनाींक १२.१२.२०१७ रोिी प्रा. टी. आर. पतार याींना केनवतले आ े .
तद्नींतर प्रा. टी. आर. पतार याींनी सणर क्षेत्र सींरक्षक्षत तनक्षेत्र म् णन घोवर्त
करण्याची वतनींती केली आ े .

त्यानुसार सणर क्षेत्र पक्षयाींसा र अभयारण्य / राखीत सींतधन

घोवर्त करण्याच्या अनर्
ु ींगाने सत म सली त गायरान क्षेत्राची तपासणी करणे त लोकप्रनतननधी
याींचेर्ी सलामसलत करणेबाबतची कायता ी उपतनसींरक्षक, नाींणेट याींचे स्तरातर सुरु आ े.
(४) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________
राज्यात वन्टय प्राण्याांपासून शेतवपिाांचे होत असलेले नुिसान
(३९)

१२८०१२ (०७-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली),
श्री.हषवधन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्र्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली),

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(शशडी), श्री.पथ्
(लातरू शहर),
ु
ृ वीराज चव्हाण (िराड दक्षिण), श्री.अशमत ववलासराव दे शमख

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्रीमती
ननमला

गाववत

(इगतपूरी),

प्रा.वषा

गायिवाड

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.भारत

(धारावी),

डॉ.सांतोष

टारिे

(िळमनुरी),

भालिे (पांढरपूर), श्री.त्र्यांबिराव शभसे

ग्रामीण) : सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात तन्य प्राण्याींपासन र्ेतवपकाींचे नुकसान

(लातूर

ोत असयाने र्ासनाने र्ेतवपकाींच्या

सींरक्षणाकरीता र्ेताला कींु पण घालन द्याते ता र्ेतकऱयाींना कींु पणासा र १०० ्क्के अनण
ु ान
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द्याते, अर्ी मागणी र्ेतकऱयाींच्या ्का सींघ्नेने मा. मख्
ु यमींत्री याींच्याकटे हणनाींक १
टक््ोबर,२०१८ रोिी ता त्यासुमारास केली आ े,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, बुलढाणा जि यातील उसरण (ता.मे कर) येथील र्ेतकऱयाींचे र्ेतपीकाचे तन्य
प्राण्याींकटन नक
ु सान झाले असन वपींपनगात सराई या गातच्या सत बािने तनवतभागाचे िींगल
असयाने रो ी त
आ े त,

े

रीण

े तन्यप्राणी र्ेतकऱयाींच्या वपकाींचे मो या प्रमाणात नुकसान करीत

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, उक्त घ्नाची र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,
(४) असयास, त्यानस
ु ार राज्यात तन्यप्राण्यामन
ु े नक
ु सान झालेया र्ेतक-याींना नक
ु सान
भरपाईची रक्कम वतनावतलींब ममनण्यास

र्ेतपीकाच्या सींरक्षणसा र र्ेतपीकाला कुपींण घालन

णयाते ता कींु पणासा र १०० ्क्के अनुणान णे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता
करण्यात येत आ े ,

(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) त (३) बुलढाणा जि्यातील मौिे उसरण (ता. मे कर) त वपींपनगात सराई पैकी

वपींपनगात सराई येथे तन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाचे नक
ु सान केयाची ३० प्रकरणे ननणर्नास आली

आ े त. प्रचमलत र्ासन ननणयातील तरतणीनस
ु ार उक्त प्रकरणामध्ये सींबींगधत नुकसानग्रस्त
र्ेतकऱयास नक
ु सान भरपाई अणा करण्यात आली आ े .
(४) तन्यप्राण्याींमुने र्ेतवपकाींचे नुकसान ्ानण्याकरीता
उपाययोिना करण्यात येतात :-

क्षेबत्रयस्तरातर

खालीलप्रमाणे

• र्ेतवपक नक
ु सान करणारे तन्यप्राणी ननलगाय त रानटुक्कर याींना पारध करण्यासा र
र्ासन ननणय हणनाींक २२.०५.२०१५ अन्तये अ्ी सुलभीकरण करण्यात आलेले आ े .
•

टॉ. श्यामाप्रसाण मख
ोणारे
ु िी िन-तन-वतकास योिने अींतगत तन्यप्राण्याींमन
ु े
नुकसान ्ानण्यासा र लोखींटी िानीचे कींु पण उभारण्याची योिना कायान्तीत करण्यात आली
आ े.

• तन्यप्राण्याींमन
ु े र्ेतवपक त र्नझाटाचे
अथस ाय्यात तेनोतेनी ताढ करण्यात आलेली आ े.

नक
ु सान

प्रकरणी

अणा

करातायाच्या

• र्ेतवपकाचे नक
ु सान झायास त्याची र् ाननर्ा करणे, पींचनामा करणे, नक
ु सान
क्षेत्राची मोिणी करणे, पुराते तपासणे त नक
ु सनीचे मुय रवतणे इत्याणी कायता ीस ोणारा
वतलींब ्ानण्यासा र त पींचनाम्यात सुलभता येण्यासा र तसेच प्रत्यक्षात बाधीत र्ेतक-याींना
णे य अथस ाय्य तत्परतेने णे णे र्क्य व् ाते म् णुन अतलींबवतण्यात येणाऱया पध्णतीमध्ये
सुधारणा र्ासन ननणय हण. २८.०९.२०१५ अन्तये करण्यात आली आ े .

• वपक र्नझाटाचे नक
ु सान प्रकरणात नक
ु सान भरपाईच्या तात्कान अणा करण्याकररता
सणर वतर्य राज्य सेता क्क कायणयामध्ये समावतष् करून सेता Online करण्यात आली
आ े.

• तन्यप्राणी तनक्षेत्राच्या बा े र येत नये म् णन तनक्षेत्रात त्याींना वपण्याकरीता पानत े

तयार करण्यात आलेले असुन िलसींधारण त मण
ृ सींधारणीची कामे
(५) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________

ाती घेण्याींत येतात.
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ब्र्हपूरी ( ता.मेहिर, जज. बुलढाणा ) येथील पाझर तलावाच्या
(४०)

दरु
ु स्तीच्या िामात झालेला गैरव्यवहार

१२८०८१ (०५-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमल
ु िर (मेहिर) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ब्रम् परी (ता.मे कर, जि. बुलढाणा ) येथील पाझर तलाताच्या णरु
ु स्तीच्या कामासा र
्क ी पैसा खच न करता ५ लाख रुपये ननधीचा अप ार झाला असयाचे
मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले,

े खरे आ े काय,

मा े िुल,ै २०१८

(२) असयास, या प्रकरणी चौकर्ी केली आ े काय त त्यात काय आढनन आले,
(३) असयास, त्यानस
ु ार याप्रकरणात णोर्ी असणा-या
पाझर तलाताची णरु
ु स्ती करण्याबाबत

सींबगधतातर कारताई करण्यास

र्ासनाने कोणती कायता ी

सणर

केली ता करण्यात येत

आ े,

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
प्रा. राम शशांदे (१७-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) त (३) या प्रकरणी प्राथममक चौकर्ी करण्यात आली आ े.
मौिे ब्रम् पुरी येथील तलात टगस््, २०१६ मधील अनततषृ ्ीमध्ये र्ु्ण्याच्या बेतात

असताना तलाताचे मिबुतीकरणाचे काम करण्यात आले. त्यानींतर णरु
ु स्तीचे अींणािपत्रक तयार

करून गात तलाताचे काम जि.प. सेस र्ींट २०१७-१८ अींतगत मींिरु करण्यात येतन त्यातर
रु.४,९७,५००/- इतका खच करण्यात आला आ े.

तथावप, फ्लॅ क तॉल त बार तॉल चे काम णे यक पाररत झायानींतर करण्यात आयाचे
चौकर्ीअींती ननणर्नास आयाने उपवतभागीय िलसींधारण अगधकारी तथा र्ाखा अमभयींता
याींचेतर वतभागगय चौकर्ी प्रस्तावतत करण्यात आली आ े .
सद्यजस्थतीत साींटता बाींधकाम फ्लॅ क तॉलस
झालेले आ े.
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

(४१)

पण
ु झालेले असन
ु भरात काम सध्
ु णा पण
ु

___________

राज्य शासन अधधिारी-िमचा-याांना सातव्या वेतन आयोग लागू िरण्याबाबत

१२८१८० (०५-१२-२०१८).

श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :

सन्माननीय ववत्त मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य सरकारी अगधकारी-कमचा-याींना सातव्या तेतन आयोगाचा तेतनलाभ माहे िानेतारी,
२०१९ पासन णे ण्याचा ननणय र्ासनाने मा े टगस््, २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान घेतला आ े ,
े खरे आ े काय,
(२) असयास, या ननणयानस
ु ार कर्ा प्रकारे थफकत रक्कम णे ण्यात येणार आ े ,

(३) असयास, याकररता फकती को्ी रुपयाींचा भार र्ासनाच्या नतिोरीतर पटणार आ े ,

वत.स. ५२५ (33)
(४) असयास, त्यानुसार सातता तेतन आयोगचे लाभ णे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी
केली ता करण्यात येत आ े ,

(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०१-२०१९) : (१)

ोय,

े

खरे

आ े.

(२), (३) त (४) ७ व्या तेतन आयोगाच्या तेतन सध
ु ारणेच्या अनुर्ींगाने हण.१.१.२०१६ ते
३१.१२.२०१८ या कालातधीतील णे य थकबाकी रु.३८६५५/- को्ी पुढील आगथक तर् २०१९-२०२०
पासन ५

तर्ात

५

समान

प्त्यात

भवतषय

ननता

ननधी

त

प्रकरणपरत्ते

उगचत ननतजृ त्ततेतन योिनेच्या खात्यात िमा करण्याचा ननणय घेण्यात आला आ े . तसेच
ननतजृ त्ततेतन

सुधारणेच्या अनुर्ग
ीं ाने

पासन ५ तर्ात ५ समान
िानेतारी,२०१९ पासन

अनुञेय थकबाकी

प्त्याींत रोखीने

प्रत्यक्ष

पुढील आगथक तर् २०१९-२०२०

अणा करण्याचा ननणय घेण्यात आला आ े . हण.१

लाभ णे ण्याचा ननणय

हण.२७.१२.२०१८ रोिीच्या

मींबत्रमींटन

बै कीत घेण्यात आला आ े . राज्य तेतनसध
ु ारणा सममतीच्या मर्र्ारर्ी जस्तकारण्याबाबतचा र्ा
सन ननणय हणनाींक १

िानेतारी,

२०१९

रोिी ननगममत करण्यात

आला

आ े.

तेतश्रेण्यासींणभातील र्ासन अगधसचना ननगममत करण्याची कायता ी सुरू आ े .

सुधाररत

(५) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________
महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाची परीिा उत्तीण होऊन प्रतीिा यादीत असलेल्या उमेदवाराांना
(४२)

शासिीय नोिरीपासून वांधचत राहावे लागल्याबाबत

१२८१८९ (०५-१२-२०१८).

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्टनर) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त

(१) वतत्त वतभागाच्या हणरीं गाईमुने म ाराषर लोकसेता आयोगाची ‘कर स ाय्यक’ पणासा र
परीक्षा उत्तीण

ोऊन प्रतीक्षा याणीत असलेया ४२ उमेणताराींना र्ासकीय नोकरीपासन तींगचत

रा ाते लागयाची बाब हणनाींक २४, िुलै २०१८ ता त्यासुमारास ननणर्नास आली,

े खरे आ े

काय,

(२) असयास, वतत्त वतभागाच्या हणरीं गाईमुने

ोणारे नुकसान ्ानण्यासा र सणर उमेणताराींनी

मा. मख्
ु यमींत्री तसेच मा. वतत्त मींत्री याींना मा े िुल,ै २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान लेखी
ननतेणनाद्तारे वतनींती केली आ े ,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, उक्त वतनींतीच्या अनुर्ींगाने र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत
आ े,

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०१-२०१९) : (१), (२) त (३) सणर वतर्यातर लेखी ननतेणन हण.१७
िुल,ै २०१८ रोिी प्राप्त झाले आ े . कर स ायक परीक्षा २०१६ च्या प्रतीक्षायाणीतील उमेणतार
उपलब्ध करुन णे ण्याबाबत वतत्त वतभागाने म ाराषर लोकसेता आयोगास हण.१७.३.२०१८ च्या
पत्रान्तये वतनींती केली

ोती. परीं तु प्रनतक्षायाणीचा ्का तर्ाचा कालातधी पण झायाने व्यपगत

वत.स. ५२५ (34)
झाली असयाने सणर वतनींती आयोगाने नाकारली

ोती. हण.१६.५.२०१८ च्या अधर्ासकीय

पत्रान्तये आयोगास पुन् ा ्कणा वतनींती करण्यात आली

ोती. मात्र म ाराषर लोकसेता

आयोगाने तरील कारणामुने प्रतीक्षायाणीतील उमेणतार उपलब्ध करुन णे ता येत नसयाचे
कनवतले आ े.

(४) प्रश्न उणभतत ना ी.
___________
ववदभातील अभयारण्यासह बोरीवली (मांब
ु ई) येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील
वन्टयप्राण्याांचे सांरिण कर्ेबाबत व पयावरणाचा हो्ारा -हास रोखण्याबाबत

(४३)

१२८४५० (०६-१२-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे

पूव), श्री.डड मल्लीिाजून रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) वतणभातील पेंच, बोर, उमरे ट-क- ाींटला त ताटोबा या अभयारण्यत तनवतभागाचे अगधकारी
तन्यप्राण्याींच्या सींरक्षणाकटे णल
ु क्ष कररत असयामुने तेथे ताघ, बबब् त इतर तन्यप्राण्याींची
मर्कार त अपघाती मत्ृ य

ोण्याची सींख्या ताढत आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) तसेच, मुींबईतील बोरीतली येथील सींिय गाींधी राषरीय उद्यानातील रस्त्यातरुन भरधात

ता नाींखाली प्राणी येऊन णघ
ु ्ना घटयाच्या घ्ना घटत असन सणर उद्यानात ्का
बबब्याचा मत्ृ य

ोतन णस
ु रा बबब्या अत्यतस्थ असयाचे हणनाींक ११ सप््ें बर, २०१८ रोिी

ता त्यासम
ु ारास ननणर्नास आले,

े खरे आ े काय,

(३) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,
(४) असयास, त्यानुसार उक्त अभयारण्यातील त राषरीय उद्यानातील तन्यप्राण्याच्या
सींरक्षणाकटे णल
ु क्ष करण्या-या तन वतभागाच्या अगधकारी त कमचा-यातर कारताई करण्यास

वन्य प्राण्याांचे सांरक्षण करणेबाबत त पयातरणाचा - ास रोखण्यासा र र्ासनाने कोणत्या
उपाययोिना केया ता करण्यात येत आ े ,
(५) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

वतणभातील पेंच, बोर, उमरे ट-कऱ ाींटला, त ताटोबा या सींरक्षक्षत क्षेत्रात सन २०१५ मध्ये

्क बबब्याचा, सन २०१६ मध्ये ्क ताघाचा अपघाताने, सन २०१७ मध्ये ्क ताघाचा
मर्कारीने तर सन २०१८ (टक््ोबर, पयत) णोन बबब्या मत्ृ यु अपघाताने झाला आ े.
(२) तुींगारे श्तर

ायतेतर हणनाींक २४.०२.२०१७ रोिी ्क बबब्, घोटबींणर लगत नॅर्नल

ायतेतर

हणनाींक ०१.१०.२०१७ रोिी ्क बबब् त कामण-मभतींटी राज्य म ामागातर ्क बबब् रस्ते
अपघाताने मत्ृ यु पातले आ े .

तसेच सींिय गाींधी राषरीय उद्यानातील बबब् अपींगालयामध्ये हणनाींक ११.०९.२०१८ रोिी

्क त हणनाींक १७.०९.२०१८ रोिी ्क अर्ा णोन बबब्याींचा वतर्बाधेने मत्ृ यु झाला आ े.

वत.स. ५२५ (35)
(३) त (४) रस्ते अपघातात बबब् मत्ृ यु पातण्याच्या घ्ना ्या रात्रीच्या तेनेस झायाचे
ननणर्नास आले असन प्रस्तत प्रकरणामध्ये तन गुन् ा नोंणवतण्यात आला आ े.

सन २०१७ मधील पेंच व्याघ्र प्रकपातील ताघाच्या मर्कार प्रकरणात चौकर्ीअींती

्कुण १७ आरोपीींतर गन्
ु ा णाखल करण्यात आला असन प्रकरण न्यायप्रवतष

आ े.

तन्यप्राण्याींच्या सींरक्षण त सींतधनाकरीता क्षेबत्रय स्तरातर खालीलप्रामणे उपाययोिना

करण्यात येतात.
• तन्यप्राणी, ताघ मर्कार प्रकरणामध्ये गुन् े गाराचा छटा लातण्याच्या दृष्ीने Call Detail
Record चा उपयोग केला िात आ े .

• स्थाननक क्षेबत्रय कमचारी त अगधकारी, फर्रते पथक, सींरक्षण पथक याींचेमार्त ननयममत
गस्तीद्तारे तन्यप्राण्याींच्या

ालचालीींचे सींननयींत्रण करण्याींत येते, याकररता साधन सामुग्री िसे

कॅमेरा रॅ प, णबु बण त िीपी्स याींचा तापर करण्याींत येतो.
•

सत व्याघ्र प्रकप क्षेत्रात बबनतारी सींणेर् यींत्रणा कायान्तीत असन तात्कान सींपकाकरीता

ता नाींतर तायरलेस सींच बसवतण्याींत आलेले आ े त. क्षेबत्रय कमचारी त अगधकारी याींना तॉकी
्ॉकी सींच पुरवतण्याींत आलेले आ ेत.
•

तन्यप्राणी उन् ाळ्यामध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या र्ोधात नागरी तस्त्याींकटे फर्रक नये,

त्याींना तनातच वपण्याींचे पाणी उपलब्ध व् ाते यासा र तनतलात / खोणतने बाींधणे, कृबत्रम
पाणत े , (मसमें् ्ाके बाींधणे) इत्याणी उपाययोिना करण्याींत आलेया आ े त.
•

तनाच्या मसमेलगत

•

व्याघ्र प्रकपाच्या तनक्षेत्रातन
ु

•

अपघाती मत्ृ युला

असलेया तोंटी नसलेया
आना

वतभाग मार्त गतीरोधक

त

गेलेया वतणयुत

घालण्यासा र
वतवतध

वतह रीींना क टे करण्याींत आले आ े .
लाईनतर

ता तुकीच्या

ह काणी

गस्त

रस्त्यातर

तेग मयाणा

पालन

करण्याींत येते
सातिननक बाींधकाम
करण्याच्या

र्लक लातण्याींत आलेले आ े .
• लोकाींनी िींगलात िाऊन मानत-तन्यिीत सींघर्

सुचना

ोऊ नये म् णुन उपलब्धतेनुसार गातक-

याींना ननस्तार णरातर र्ा्े , बाींब त सरपण उपलब्ध करुन णे ण्याींत येते.
•

ग्रामस्थाींचे तनातरील अतलींबत्त कमी व् ाते त मानत तन्यिीत सींघर्ाला आना बसाता

म् णन वतवतध योिनेतन ्लपीिी गॅसचा परु त ा करण्याींत आला आ े .

• जि ा व्याघ्र कक्ष सममतीची स्थापना करण्याींत आलेली असन त्यामध्ये मानत तन्यिीत
सींघर्ाच्या प्रकरणाींचा आढाता घेण्यात येतो.
•

रॅवपट ररस्पॉन्स चमची स्थापना करण्याींत आलेली असन त्याींना सत साह त्यास

ता न

उपलब्ध करुन णे ण्याींत आले आ ेत. सणर चमव्णारे सतत गस्ती करुन मानत तन्यिीत सींघर्
रोखण्याचे काय करण्याींत येत आ े .
(५) प्रश्न उणभतत ना ी.
___________

वत.स. ५२५ (36)
राज्य प्रशासनात मानधनावर पदे भरण्याचा घेतलेला ननणय
(४४)

१२९००३

पजश्चम) :

(०५-१२-२०१८).

श्री.सांजय

िेळिर

(ठाणे),

अॅड.आशशष

शेलार

(वाांद्रे

सन्माननीय ववत्त मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य प्रर्ासनात यातर्ी ३६
‘ट’तगातील पणे ह

िार पणाची भरती

ोणार असन त्या पैकी केतन ‘क’ आणण

पाच तर्ासा र मानधन तत्तातर भरली िातील तर तग ्क आणण णोनची

पणे राज्य लोकसेता आयोगामार्त भरण्यात येतील असा खल
ु ासा वतत्त वतभागाने केला
असयाचे मा े मे, २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आले आ े ,
(२) असयास, उतरीत ३६

े खरे आ े काय,

िार पण भरती पुढच्या तर्ी णस
ु -या ्प्प्यात भरण्यात येणार

असन ‘क’तगाची पणे जि ा ननतट मींटनामार्त तर ‘ट’तगाची पणे भरण्याचे अगधकार खाते
प्रमख
ु ाींना णे ण्यात आले आ े त,

े

ी खरे आ े काय,

(३) असयास, याबाबत चौकर्ी केली आ े काय त त्यानस
ु ार र्ासनाने कोणती कायता ी केली
ता करण्यात येत आ े ,

(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१६-०१-२०१९) : (१), (२) त (३) र्ेतकऱयाींचे उत्पन्न णप्ु प् करण्याच्या

अनुर्ींगाने म त्त्ताच्या सेतेर्ी ननगटीत असलेली पणे िुन्या आकृतीबींधानुसार सरनसेतेच्या
को्यातील ररक्त असलेया पणाींच्या १०० ्क्के भरण्यास सींबींगधत प्रर्ासकीय वतभागाींना वतत्त
वतभागाच्या हण. १६ मे, २०१८च्या र्ासन ननणयान्तये मुभा णे ण्यात आली आ े .

सणर र्ासन

ननणयातील र्ेत्च्या पररच्छे णामध्ये नमण मानधनाची अ् तगनण्याच्या दृष्ीने वतत्त
वतभाग, र्ासन र्ुद्धीपत्रक, हण. ७ डटसेंबर, २०१८ अन्तये सुधारणा करण्यात आली आ े.
त्यान्तये,

सणर सत पणे भरताना ती प्रचमलत कायपद्धतीनस
ु ार भरण्यात येतील. अर्ी सुधाररत

तरतण करण्यात आली आ े .
(४) प्रश्न उद््ातत ना ी.

___________

नाशशि (जज.नाशशि) शहरात गुन्टहे शाखेच्या पथिाने मगरीची व िासवाांची
तस्िरी िरणा-यास अटि िेल्याबाबत

(४५)

१२९४६६ (०७-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) नामर्क (जि.नामर्क) र् रातील कोकणीपुरा त िेल रोट पररसरात नामर्क र् र गुन् े

र्ाखेच्या पथकाने मगरीची ८ वपले त २ कासताींची तस्करी करणा-या तरुणाींना हणनाींक १
टक््ोबर, २०१८ रोिी ता त्यासम
ु ारास अ्क केली आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, या सींणभात र्ासनाने चौकर्ी केलेली आ े काय,चौकर्ीत काय आढनन आलेले
आ े त तद्नस
ु ार सींबींधीताींतर कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

वत.स. ५२५ (37)
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०१-२०१९) : (१) त (२) हणनाींक १ टक््ोबर, २०१८ रोिी त

त्यासुमारास कोकणीपुरा त िेल रोट पररसरात मगरीचे

८ वपले त २ कासताींची तस्करी

करण्याऱया तरुणाींना नामर्क र् र गुन् े र्ाखेच्या पथकाने ताब्यात घेतन तन वतभागाकटे
स्ताींतरीत केले आ े .

प्रस्तुत प्रकरणी तन गुन् ा नोंणवतण्यात आला असन चौकर्ी पण करण्यात आली आ े .

सणर आरोपीीं वतरुध्ण तन्यिीत (सींरक्षण) अगधननयम, १९७२ अींतगत न्यायालयात णोर्ारोप पत्र
णाखल करण्याची कायता ी सुरु आ े .
(३) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________
्हातोडी, बाभुळगाव,गाांधीग्राम व दे गाव (जज.अिोला) या पररसरात
वन्टय प्राण्यामळ
ु े वपिाांचे झालेले नि
ु सान

(४६)

१२९७३७ (०७-१२-२०१८).

श्री.गोवधन शमा (अिोला पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) म् ातोटी, बाभन
ु गात,गाींधीग्राम त णे गात (जि.अकोला) या पररसरात तन्य प्राणी वपकाींचे

नुकसान करीत असयाने तन्य प्राण्याींचा बींणोबस्त करण्याची मागणी र्ेतक-याींनी तन
वतभागाकटे केली असन णे खील तन वतभागाचे याकटे णलक्ष
करत असयाची बाब मा े टगस््
ु
२०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आली, े खरे आ े काय,

(२) असयास, तन्य प्राण्याींचा बींणोबस्त करण्याबाबत त नक
ु सानग्रस्त र्ेतक-याींना नक
ु सान
भरपाई णे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली आ े ता करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) त (३) सन १८-१९ मध्ये मा े ्वप्रल, २०१८ ते नोव् ें बर, २०१८ या कालातधीत अकोला
तन वतभागामध्ये तन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाींचे नक
ु सान केयाचे ११०९ प्रकरणे ननणर्नास आली

असन उपरोक्त प्रकरणाींमध्ये प्रचमलत र्ासन ननणयातील तरतणीनस
ु ार सींबींगधत नुकसानग्रस्त
र्ेतकऱयास नुकसान भरपाई अणा करण्यात आली आ े .

तन्यप्राण्याींमन
ु े र्ेतवपकाींचे नक
ु सान ्ानण्याकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात

येतात :•

र्ेतवपक नक
ु सान करणारे तन्यप्राणी ननलगाय त रानटुक्कर याींना पारध करण्याच्या

अ्ीींमध्ये सुलभीकरण करण्यात आलेले आ े .
•

वपक त र्नझाटाचे नुकसान झायास तेनोतेनी नुकसान भरपाईच्या रकमेत ताढ करण्यात

आलेली आ े .
•

वपक र्नझाटाचे नुकसान प्रकरणात नुकसान भरपाईच्या तात्कान अणा करण्याकररता सणर

वतर्य राज्य सेता

क्क कायणयामध्ये समावतष् करून सेता Online करण्यात आली आ े .

वत.स. ५२५ (38)
•

तन्यप्राणी तनक्षेत्राच्या बा े र येत नये म् णन तनक्षेत्रात त्याींना वपण्याकरीता पानत े तयार

करण्यात आलेले असुन िलसींधारण त मण
ृ सींधारणीची कामे
•
•

ाती घेण्याींत येतात.

वतवतध योिने अींतगत कुरण वतकासाची कामे करण्यात येतात.

टॉ. श्यामाप्रसाण मख
ु िी िन-तन योिना, DPDC, व्याघ्र प्रकप प्रनतष ान या योिने

अींतगत र्ेतक-याने अि केयास त्यास तैयजक्तक त सामुह क स्तरातर सौर कींु पन/चेनमलींक
र्ेजन्सग उभारण्यास अथ स ाय्य करण्याची तरतुण आ े .
___________
शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालक्
ु यातील िासारी खोऱ्यामध्ये वन्टय प्राण्याांपासून
शेतवपिाांचे होत असलेले नि
ु सान
(४७)

१२९९५९ (०७-१२-२०१८).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय वने
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ा ु ताटी (जि.को ापर) तालक्
ु यातील कासारी खोऱयातील ब ु ताींर् लोकाींचा र्ेती ाच मुख्य
व्यतसाय असुन या खोऱयामध्ये त्ती, गता, रानटुक्कर या तन्य प्राण्याींनी र्ेतकऱयाींच्या
र्ेतवपकाींचे नक
ु सान केले आ े ,

े खरे आ े काय,

(२) असयास, तन वतभागाने सणर नुकसानीचे पींचनामे करून नुकसान भरपाईची िी रक्कम
ननजश्चत केली आ े ती जि्यातील इतर ह काणच्या तुलनेत अत्यींत तु्पुींिी आ े ,

े

ी खरे

आ े काय,

(३) असयास, कासारी खोऱयातील र्ेतक-याींच्या िममनीींची त वपकाींची प्रततारी पा ता सणर
ह काणच्या पीक नक
ु सानीच्या भरपाईची रक्कम तन वतभागाकटन ताढतन ममनणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येणार आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (१७-०१-२०१९) : (१) को ापर जि्यातील र्ा ु ताटी तालक्
ु यातील
कासारी खोऱयात असणाऱया गाताींमध्ये रानटुक्कर, गता त त्ती या तन्यप्राण्याींनी र्ेतवपकाींचे
नुकसान केयाचे १२९ प्रकरणे ननणर्नास आली असन प्रस्तुत प्रकरणाींमध्ये प्रचमलत र्ासन
ननणयातील तरतुणीनुसार सींबींगधतास नुकसान भरपाई अणा करण्यात आली आ े.

(२) वतभागीय कृवर् स सींचालक, को ापर याींचक
े टन प्राप्त सरासरी उत्पाणकतेच्या आधारे गींु े
नन ाय वपकाींचे मुय ननजश्चत करण्यात आले आ े.
(३) तन्यप्राण्याींकटन

ोणऱया र्ेतवपक नुकसानीच्या प्रकरणात अणा करातयाच्या अथस ाय्यात

तेनोतनी ताढ करण्यात आली आ े .
(४) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________

वत.स. ५२५ (39)

(४८)

मौजे बोराळा (ता. धचखली जज. बल
ु ढाणा) या गावात वन्टयप्राण्यािडून होणरे नि
ु सान.
१३०७३५ (०७-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :

(१) मौिे बोराना (ता. गचखली जि. बल
ु ढाणा)

सन्माननीय वने मांरी पुढील

े गात तनवतभाग क्षेत्रात येत असयाने

तनवतभागाकटन सणर गाताला सींरक्षणासा र तारे चे कींु पण नसयाने ब-याच तेना गातातील
बक-या त पानीत िनातराींची तन्य प्राण्याींकटन तारीं तार जितीत ानी
आले आ े ,
(२)

ोत असयाचे ननणर्नास

े खरे आ े काय,

असयास,

सणर

गातात

िाण्यासा र रस्ता

बाींधण्यासा र तन

वतभागाची

परतानगी

ममनण्याबाबत त गाताचे तन्यप्राण्याकटन सींरक्षण करण्यासा र तारे चे कीं पण घालण्याबाबत
र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(३)

नसयास, वतलींबची कारणे काय आ े त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१)

े खरे ना ी.

(२) मौिे टोंगरर्ेतली येगथल कक्ष क्रमाींक ५१८ मधील ०.३९९

े क््र तन क्षेत्रामधन

टोंगरखींटाना ते बोराना रस्ता ग्रा.म. ०२ ता. गचखली तनक्षेत्रातन रस्त्याचे बाींधकाम करण्यास
मान्यता प्रणान करण्यात आली आ े .
र्ेतकऱयाींनी तारे चे कांु पण करण्याची मागणी केयाचे ननणर्नास आलेले ना ी.

(३) प्रश्न उणभतत ना ी.

___________

(४९)

दे ऊळगावमही ( जज.बुलढाणा ) येथे वन्टय प्राण्याांपासून झालेले नुिसान

१३२३६९ (०७-१२-२०१८).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

(१) णे ऊनगातम ी (जि.बुलढाणा) येथील ग् क्र.१६८ मधील भाग २ मध्ये श्री.सत्त्तार खान
िैतुला

खान प ाण याींच्या मर्तारात लाींटग्याींच्या कनपाने गो यातील १२ बक-याींची मर्कार

केयाची घ्ना मा े िुल,ै २०१८ मध्ये ता त्याणरम्यान ननणर्नास आली आ े ,
काय,

े खरे आ े

(२) असयास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय,

(३) असयास, त्यानस
ु ार नक
ु सानग्रस्त र्ेतक-यास मणत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(४) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-०१-२०१९) : (१), (२) त (३) श्री. सत्तारखॉ ियतुलाखॉन प ाण,

णे ऊनगात म ी (जि. बल
ु ढाणा) याींच्या मालकीच्या ८ बकऱयाींचा लाींटग्याींच्या यात मत्ृ यु
झायाची घ्ना ननणर्नास आली आ े . सणर प्रकरणी मत
ृ पर्ुधनाच्या मालकास प्रचमलत
र्ासन ननणयातील तरतणीनुसार रु. ४०,५००/- इतके अथस ाय्य अणा करण्यात आले आ े .
(४) प्रश्न उणभतत ना ी.

__________

वत.स. ५२५ (40)
ढे िु खुद, (ता. नाांदगाांव, जज. नाशशि) येथील श्री िवपलनाथ आश्रम या तीथिेराचा
वन पयटन योजनेत समावेश िरणेबाबत

(५०)

१३२४५७ (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) ढे कु खुण, (ता. नाींणगाींत, जि. नामर्क) येथील श्री कवपलनाथ आश्रम या तीथक्षेत्राचा तन

पय्न योिनेत समातेर् करणेबाबतची मागणी हणनाींक १८ िुल,ै २०१८ रोिी ता त्यासम
ु ारास
स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी मा. मींत्री
केलेली आ े ,

े खरे आ े काय,

त मा. राज्यमींत्री, तने

याींच्याकटे लेखी ननतेणनाद्तारे

(२) असयास, उक्त ननतेणनाच्या अनुर्ींगाने श्री कवपलनाथ आश्रम या तीथक्षेत्राचा तन पय्न
योिनेत समातेर् करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायता ी केली ता करण्यात येत आ े ,
(३) नसयास, वतलींबाची कारणे काय आ े त?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०१-२०१९) : (१)

े खरे आ े .

(२) त (३) नाींणगाींत तनपररक्षेत्रातील कासारी पररमींटनामधील ढे कु ननयतक्षेत्र अींतगत मौिे ढे कु

खुण राखीत तन कक्ष क्र.४९८ मध्ये पुरातन कानातील कवपलनाथ आश्रम त त्याींचे लगतचे
२.००

े क््र क्षेत्रामध्ये णगट, वत्ा त मसमें् कॉफक्चे वतवतध अनागधकृत बाींधकामे असयाचे
आढनन आले. सणर बाींधकामाींची कु ली ी पत
ु परतानगी नसयामन
ु े हणनाींक १५.११.२०१८
रोिी भारतीय तन अगधननयम १९२७ अन्तये अतैध अनतक्रमाणाबाबत तनगुन् ा नोंणवतण्यात
आला आ े .

नाींणगात तनपररक्षेत्रातील तन कक्ष क्र.४९८ मध्ये अनागधकृत अनतक्रमणामन
ु े भारतीय
ोत असयामुने सणर ह काणी ननसग पय्नास चालना

तन अगधननयम १९२७ चे उलींघन
णे ण्याचे काम करण्यास तात ना ी.

___________

ववधान भवन :
मांब
ु ई.

जितें द्र भोळे

सधचव (िायभार),

महाराष्ट्र ववधानसभा.
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