अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५३७ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

खेड (जि.रत्नाधिरी) तालुक्यातील आरोग्य उपिेंद्ाांपैिी िाही
(१)

१८३९४ (१४-०८-२०१५).

उपिेंद्ात प्रसुतीिह
ृ े नसल्याबाबत

श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधधन), श्री.जितेंद् आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.सुभाष उर्ध पांडडतशेठ पाटील

(अललबाि), श्री.धैयश
ध ील पाटील (पेण), श्री.िीवा िाववत (िळवण), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(लशडी), श्री.अलमन पटे ल (मांब
सन्माननीय सावधिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण
ु ादे वी) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खेड (जि.रत्नागगरी) तालुक्यातील ४८ आरोग्य उपकेंद्ाींपैकी ३४ उपकेंद्ात प्रसुतीगह
ृ े नाहीत,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रसत
ु ीगह
ृ े नसल्याने गर्भवती महहलाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या उपकेंद्ाींमध्ये प्रसुतीगह
ृ े सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणभय घेतला
आहे ,

(४) असल्यास, ही प्रसुतीगह
ृ े केव्हा सुरु करण्यात येतील व नसल्यास, त्याची कारणे कोणती ?
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.

खेड तालक्
ु यातील जिल्हा रत्नागगरी येथे ४८ आरोग्य उपकेंद्ापैकी २३ उपकेंद्ात प्रसूतीगह
ृ े
बाींधण्यात आली असून उवभररत २५ उपकेंद्ापैकी २ हिकाणी प्रसूतीगह
ृ ाचे बाींधकाम सूरु आहे . १८
उपकेंद्ामध्ये प्रसुतीगह
ृ ासािी िागा उपलब्ध नाहीत व ५ हिकाणी उपकेंद्ाच्या इमारती आहे त
पींरतू प्रसूतीगह
ृ इमारती नाहीत.
(२) हे खरे नाही.

प्रसूतीगह
ृ उपलब्ध नसलेल्या ग्रामीण र्ागातील महहलाींना प्रसूतीगह
ृ उपलब्ध असलेल्या
उपकेंद्ामध्ये व प्राथममक आरोग्य केंद्ामध्ये पािवन
ू आरोग्य सींस्थामध्ये प्रसुती केल्या िातात.

(३) ज्या उपकेद्ाींच्या हिकाणी प्रसत
ू ीगह
ृ े बाींधकामासािी िागा उपलब्ध नाही तेथे िागा उपलब्ध
करणेबाबतची कायभवाही सुरु आहे .
(४)

प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
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पेण (जि.रायिड) येथे सुसज्ि रुग्णालय बाांधणेबाबत
(२)

२०१५१ (१७-०८-२०१५).

(अललबाि) :

श्री.धैयश
ध ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उर्ध पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय सावधिननि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई-कोकण-गोवा महामागाभवर सातत्याने अपघात होत असल्याने अपघातग्रस्ताींना मुींबई
येथे उपचारासािी िावे लागत असल्याने बऱ्याचवेळा वा्े तच अपघातग्रस्त मत्ृ यू पावतात, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पेण (जि.रायगड) तालुक्यात सुसज्ि सवभ सुववधायुक्त रुग्णालय बाींधणेबाबत
लोकप्रनतननधीनी मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन सदर हिकाणी महामागाभलगत सुसज्ि व सुववधायुक्त रुग्णालयात
बाींधणार आहे काय ?

डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) हे खरे आहे .
(३) सन २००१ च्या लोकसींख्येवर आधाररत राज्यात आरोग्य सींस्था स्थापनेचा बह
ृ त आराखडा
मींिूर करण्यात आला असून शासन ननणभय हदनाींक १७/१/१३ अन्वये पेण तालक्
ु यात वडखळ

नाका येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय व २० खा्ाींचे ट्रामा केअर युनन् स्थापन करण्यास
मान्यता हदलेली आहे यासािी िागा उपलब्ध करुन घेण्याची कायभवाही सरु
ु आहे.
___________
सेंट िॉिधस रुग्णालयात (मुांब ) िांभीर िखमी असलेल्या रुग्णास
दाखल िरुन न घेतल्याबाबत

(३)

२३९७२ (३१-०७-२०१५).

श्री.योिेश सािर (चारिोप) :

सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सें् िॉिभ रुग्णालयात (मब
ुीं ई) गींर्ीर िखमी असलेल्या रुग्णाची प्रकृती गचींतािनक
असल्याचे सोबत असलेले पोमलस उपननरीक्षक साींगत असतानासुध्दा डॉक््र व वॉडभबॉय

याींनी िखमी प्रवासी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करुन न घेता ता्कळत िे वल्याप्रकरणी
पोमलसाींनीच रुग्णालयाच्या सींबींगधत डॉक््र व वॉडभबॉय ववरोधात माता रमाई आींबडेकर मागभ
पोलीस िाण्यात गन्
ु हा दाखल केला असल्याचे हदनाींक ६ िन
ू , २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास
ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींगधत डॉक््र व वॉडभबॉय याींच्यावर शासनाने पुढे कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धिरीष महािन (११-०२-२०१९) : (१) हदनाींक ४ िून, २०१५ रोिी रे ल्वे पोमलसाींनी एका
रूग्णास सें् िॉिभ रूग्णालयाच्या अपघात ववर्ागात उपचारासािी आणले होते.सदर रूग्णास

दाखल करून घेऊन त्यावर आवश्यक ते औषधोपचार करण्यात आले.त्यामळ
ु े रूग्णास दाखल न
करून घेता ता्कळत िे वण्यात आले असे म्हणणे खरे नाही.मात्र या प्रकरणी रे ल्वे पोमलसाींनी

स्वत:हून सींबगधत डॉक्् व वाडभबॉय याींच्या ववरूद्ध माता रमाबाई आींबेडकर मागभ पोमलस िाणे
येथे गुन्हा दाखल केला आहे हे खरे आहे .
(२) व (३) सदर रूग्णाने त्याचेवर उपचार करणाऱ्या डॉक््र व कमभचाऱ्याींकडून उपचारा
दरम्यान व सपण
ू भ प्रक्रिये दरम्यान ता्कळत िे वण्याचा प्रकार झाला नसल्याचे लेखी ननवेदन

रूग्णालय प्रशासनास हदले असल्याने सींबगधताींववरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
ग्रँट शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयाला शव ववच्छे दन िेंद्ाचा ताबा लमळण्याबाबत
(४)

४०४६६ (०३-०५-२०१६).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ध :

सन्माननीय

वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िे. िे. रुग्णालय व ग्रँ् शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाच्या आवारात असलेल्या शव
ववच्छे दन केंद्ाचा ताबा हा ग्रँ् वैद्यकीय महाववद्यालयाला ममळावा अशी मागणी असल्याचे
माहे डडसेंबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गह
ृ ववर्ाग व वैद्यकीय मशक्षण ववर्ागाने सन २००१ साली घेतलेल्या
ननणभयानुसार शव ववच्छे दन केंद् हे न्याय वैद्यकशास्त्र ववर्ागाच्या अगधपत्याखाली असावे,
अशी स्पष् र्ूममका आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, ग्रँ् शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाला शव ववच्छे दन

केंद्ाचा ताबा

ममळण्यासािी शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, ग्रँ् शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयाला केंव्हापयंत शव ववच्छे दन केंद्ाचा
ताबा हदला िाणार,
(५) शासनाने यासींदर्ाभत कोणतीही कायभवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (११-०२-२०१९) : (१) होय.

(२), (३) व (४) ग्रॅन्् शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व सर ि.िी. समूह रुग्णालये येथील
पोमलस शल्यगचक्रकत्सक याींच्या ताींत्रत्रक व प्रशासकीय ननयींत्रणाखाली असलेले शवववच्छे दन केंद्

(िे.िे.पी.एम. सें्र) पव
ू ीच्या कोरोनर को्ाभच्या इमारतीसह, अगधषिाता, ग्रॅन्् शासकीय
वैद्यकीय महाववद्यालय,मुींबई याींच्या प्रशासकीय व ताींत्रत्रक ननयींत्रणाखाली हस्ताींतररत
करण्याचा प्रस्ताव गह
ृ ववर्ागास सादर करण्यात आला आहे. उक्त प्रस्तावाच्या अनुषींगाने
मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर शव ववच्छे दन केंद्ाचा ताबा घेण्याबाबत आवश्यक कायभवाही
करण्यात येईल.
(५) लागू नाही.

___________
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मांब
ु तील सावधिननि रुग्णालयातील अस्वच्छता वाढत असल्याबाबत
(५)

५३७४१ (२९-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी) :

सन्माननीय वैद्यिीय

लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खािगी

वैद्यकीय

सेवा

प्रचींड

महागल्यामळ
ु े

मुींबईतील

शासकीय

तसेच

महानगर

पामलकेच्या रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासािी येणाऱ्या रुग्णाींच्या सींख्येमध्ये हदवसेंहदवस वाढ
होत आहे , तथावप सफाई कमभचाऱ्याींची अपुरी सींख्या, दे खर्ालीचा अर्ाव व सावभिननक
स्वच्छतेबाबतची

उदामसनता

यामळ
ु े

शासकीय

तसेच

महानगरपामलकेच्या

रुग्णालयामध्ये

स्वच्छता होत नसल्याने अस्वच्छे तेचे प्रमाण वाढत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा
त्यादरम्यान केलेल्या पाहणीत ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय.
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
त्यानुसार

शासनाने

शासकीय

तसेच

महानगरपामलकाींच्या

रुग्णालयातील

सावभिननक

स्वच्छतेच्या ष्ष्ीने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(३) लागू नाही.
___________
सोलापूर शहरातील श्री. छत्रपती लशवािी महाराि सवोपचार रुग्णालयास
सन २०१५-२०१६ या वषाधचे अनुदान लमळाले नसल्याबाबत

(६)

६०३३२ (२२-०८-२०१६).

िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर शहरातील श्री. छत्रपती मशवािी महाराि सवोपचार रुग्णालयात महाराषट्र, कनाभ्क
व आींध्रप्रदे श येथून अनेक रुग्ण उपचारासािी येत असल्याने या रुग्णालयात रुग्णाींना सोयी

सुववधा पुरववण्यासािी सन २०१५-२०१६ या ववविय वषाभकररता वारीं वार मागणी करुनही पुरवणी
अनद
ु ान ममळाले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१५-२०१६चे पुरवणी अनुदान ममळण्याबाबत अगधषिाता, श्री. छत्रपती
मशवािी महाराि

सवोपचार रुग्णालय याींनी हदनाींक १५ मे, २०१६ रोिी वा त्यासम
ु ारास

सींचालक, वैद्यकीय मशक्षण आणण सींशोधन, मुींबई याींना ननवेदन हदले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५३७ (5)
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) होय.
(२) होय, हद. १२/५/२०१६ अन्वये सींस्थेने सींचालकाींना ननवेदन सादर केले आहे .
(३) सदर सींस्थेला (२१) सामग्र
ु ी व परु विा या उद्हदष्अन्वये सन २०१६-१७ या वषाभत रु. ५.९५
को्ी, सन २०१७-१८ या वषाभत रु. ४.७८ को्ी, सन २०१८-१९ या वषाभत रु. १३.४० को्ी इतके
अनुदान मींिुर व ववतररत करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

(७)

पुणे, ससून सवोपचार रुग्णालयात हदव्याांिाांना लमळणाऱ्या प्रमाणपत्राबाबत

६७३०८ (१६-१२-२०१६).

श्री.लभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय वैद्यिीय

लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुण,े ससून सवोपचार रुग्णालयात हदव्याींगाींना प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासािी बराच त्रास
होत असल्याचे हदनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशभनास आले, हे खरे
आहे काय

(२) असल्यास, प्रमाणपत्रासािी येणाऱ्या हदव्याींगाना (स्त्री-पुरुष) मल
ु ाबाळाींसहहत आदल्या
हदवशी रात्रीपासून राींगेत ता्कळत थाींबावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, हदव्याींगाींची प्रमाणपत्रासािी होणारी गैरसोय ही अनतशय गींर्ीर बाब असून
प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची प्रक्रिया सक
ु र करण्याच्या ष्ष्ीने शासनस्तरावर काय कायभवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(४) लागू नाही.

___________

सोलापरू येथील लसजव्हल रुग्णालयात औषधे व एक्सरे कर्ल्मचा ननमाधण झालेला तुटवडा
(८) ७०४४० (१०-०१-२०१७).
श्री.बबनराव लशांदे (माढा), श्री.जितेंद् आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथील मसजव्हल रुग्णालयात औषधे व एक्सरे क्रफल्मचा तु्वडा ननमाभण झाल्याचे
माहे ऑगस््, २०१६ च्या शेव्च्या सप्ताहात ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफभत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद् नुसार रुग्णाींना रुग्णालयामाफभत मोफत
औषधे ममळावीत व एक्सरे माफक दरात काढला िावा म्हणून शासनाने कोणती कायभवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायभवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(३) व (४) लागू नाही.
___________
सीपीआर रुग्णालय (जि.िोल्हापूर) येथे रक्त तपासणीसाठी लािणाऱ्या
िीट्सचा ननमाधण झालेला तट
ु वडा

(९)

७४४४० (१९-०४-२०१७).

श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िािल), श्री.रािेश क्षीरसािर (िोल्हापरू

उत्तर), श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.चांद्दीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सीपीआर रुग्णालय (जि.कोल्हापूर) येथे रक्त तपासणीसािी लागणाऱ्या कीट्सचा तु्वडा
ननमाभण झाला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशभनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफभत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषभ काय आहे त व तद्नुसार कोल्हापूर येथील सीपीआर
रुग्णालयामध्ये रक्त तपासणीसािी लागणारे कीट्स पुरेश्या प्रमाणात पुरववणेबाबत शासनाने
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धिरीष महािन (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(४) लागू नाही.

___________

नािपूर शहरातील रूग्णालयमध्ये ववववध आिारावरील औषधाांच्या साठयात

तुटवडा ननमाधण झाल्याबाबत
श्री.सध
(नािपरू
ु ािर दे शमख
ु
वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१०)

७८६६६

(२०-०४-२०१७).

(१) नागपूर शहरातील

पजश्चम) :

सन्माननीय

शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय व इींहदरा गाींधी

वैद्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालयमध्ये ववववध आिारावरील अत्यींत महत्वाींच्या औषधाींच्या
साियात मोिया प्रमाणात तु्वडा ननमाभण झाल्याबाबतची
आहे काय,

बाब ननदशभनास आली आहे , हे खरे

(२) असल्यास, या रूग्णालयातील फॉरे मो्े रॉल क्रकींवा सालमे्ेरॉल सारख्या अनेक आवश्यक

असलेल्या औषधाींचा सािा रूग्णालयात उपलब्ध नसल्यामळ
ु े रूग्णाींच्या िीवाला धोका ननमाभण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या महत्वपुणभ औषधाींच्या साियाच्या तु्वडयाकडे दल
भ करणा-या आरोग्य
ु क्ष
ववर्ाग व रूग्णालयाच्या अगधका-याींवर व कमभचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, या औषधाींचा साियात तु् ननमाभण होऊ नये याकरीता शासनाने कोणती
उपाययोिन केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. फॉरमो्े रॉल क्रकींवा सालमे्ेरॉल ही औषधी मान्यता प्राप्त यादीत नसल्यामळ
ु े

खरे दी केल्या िात नाही, परीं तू याला पयाभयी असणारी औषधी िसे Respiratory Solution,
Busesonide

Respiratiory

(Levosalbutamol

+

Ipratr

Solution
opium

and

bromide)

Doulin
ही

Respiratory

रूग्णाींना

लागणारी

Solution
औषधी

इ.एस.आय.सी. दरकरारधारकाींकडून उपलब्ध करून हदल्या िातात.
(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
(५) लागू नाही.
___________
राज्यात डॉक्टराांच्या मािण्यासाठी सांप िरु नये यासाठी उच्चस्तरीय
सलमती स्थापन िरण्याची सूचना
(११)

८६३४८ (११-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.भारत

भालिे (पांढरपरू ), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यात डॉक््राींनी त्याींच्या मागण्याबाबत सींप करु नये यासािी उच्चस्तरीय

सममती

स्थापन करण्याची सच
ू ना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केली असल्याचे माहे एवप्रल
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास मा.उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेनुसार शासनाने सदर उच्चस्तरीय सममती
स्थापन करण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. सदरची सममती ननवासी

डॉक््राींच्या माडभ सींघ्नेची ननवेदने/गाऱ्हाणी यावर ननणभय घेण्यासािी गिीत करण्यात आली
आहे .

(२) शासन ननणभय हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये उच्चागधकार सममती गिीत करण्यात
आलेली आहे .

(३) लागू नाही.
___________
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बैलमाराखेडा (ता.भातिुली, जि.अमरावती) येथील नाल्यावर ब्रब्रि-िम बांधारा बाांधण्याबाबत
(१२)

९२२७१ (२१-०८-२०१७).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बैलमाराखेडा (ता.र्ातकुली, जि.अमरावती) येथील नाल्यावर ब्रीि-कम बींधारा बाींधण्यासािी

स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जिल्हागधकारी, अमरावती याींना हदनाींक १५ माचभ, २०१७ रोिी तसेच
त्यापूवीही वाींरवार लेखी ननवेदन दे वूनही अद्यापी याबाबत कोणतीही कायभवाही करण्यात आली
नसल्याचे माहे िन
ू , २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३)

असल्यास,

चौकशीनुसार

बैलमाराखेडा

येथील

नाल्यावर तात्काळ

ब्रीि-कम

बींधारा

बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (०६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) जिल्हा िलसींधारण अगधकारी, मद
ृ व िलसींधारण ववर्ाग, अमरावती याींचेमाफभत
प्राथममक

सवेक्षण करण्यात आले

असून

त्रब्रि-िम

बींधारा बाींधण्याकररता सदर स्थळ

ताींत्रत्रकष्षट्या योग्य वा्त नाही तसेच नमद
ू हिकाणी काळ्या मातीचा र्स्
ू तर असल्याने
पायव्याकररता आवश्यक किीण र्ूस्तर आढळत नाही.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
सांिय िाांधी राष्ट्रीय उद्यान (बोवरवली) येथील िृष्ट्णधिरी उपवनाच्या िािेवर वाहनतळ
(१३)

९३०२२ (२३-०८-२०१७).

उभारण्यात येत असल्याबाबत

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.प्रशाांत बांब (िांिापूर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) बोररवली येथील सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यानात सन २०१३ चे सुमारास १० लक्ष रुपये खचभ
करुन ‘कृषणगगरी’ उपवन बाींधण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या राषट्रीय उद्यानात येणाऱ्या पयभ्काींच्या वाहनाींसािी एक हे क््र र्ख
ू ींडावर

वाहनतळ बाींधण्यासािी अवघ्या ३ वषांपूवी १० लक्ष रुपये खचन
उर्ारण्यात आलेल्या
ूभ
‘कृषणगगरी’ उपवनाचा िागेचा वापर करण्यात येणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लाखो रुपये खचन
ुभ उर्ारलेल्या या उपवनाच्या िागी वाहनतळ उर्ारल्याने

पयाभवरणाचाही ऱ्हास होत असल्याने उपवनात येणाऱ्या वाहनाींच्या पाक्रकंगची सोय करण्याऐविी
प्रवेशद्वारावरच बहूमिली अथवा र्य
ु ारी वाहनतळ उर्ारावे असा पयाभय पयाभवरण अभयासकाींनी
महानगरपामलका व उद्यान प्रशासनाला सुचववला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यानामाफभत पाक्रकभग
स्थळासािी ननवडण्यात आलेल्या िागेत सन २०१३ मध्ये

ननसगभ पररचय उद्यानाची ननममभती

करण्यात आली आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे आहे .
(४) सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यानात प्रवेश करणाऱ्या वाहनाींमुळे होणारे प्रदष
ू ण रोखण्यासािी
उद्यानाच्या मख्
ु य प्रवेशद्वारािवळ वाहनाींसािी पाक्रकभग स्थळ करणे आवश्यक आहे .

४०० ते ५०० वाहने एकाच हिकाणी पाक्रकभग करण्याकरीता सद्यजस्थतीत उद्यानाच्या

मुख्य प्रवेशद्वारािवळील ननसगभ पररचय उद्यानाच्या िागेव्यनतररक्त दस
ु री पयाभयी िागा
उपलब्ध नाही.

सदर उद्यानाचा सींपूणभ र्ाग पाक्रकभग स्थळासािी न वापरता फक्त ०.९९ हे .

क्षेत्राचाच वापर करण्यात येणार आहे व उवभररत र्ाग हा कृषणगगरी उपवनासािी राखीव
िे वण्यात येणार आहे.

(५) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________
राज्यातील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय रुग्णालयाांमध्ये
(१४) ९४९३५ (२४-१०-२०१७).

औषधाांचा ननमाधण झालेला तुटवडा
श्री.योिेश सािर (चारिोप) : सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १६ शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालये आणण सलग्न रुग्णालये याींसािी औषधे
व उपकरणे खरे दी करण्यासािी दरवषी सम
ु ारे १२५ को्ी रुपये खचभ होतो, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यावषाभसािी औषधे व उपकरणे खरे दी करण्यासािी वैद्यकीय मशक्षण ववर्ागाकडे
ननधी नसल्याची बाब ननदशभनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________

मुांब त सोशल लमडडयाच्या अनतवापरामुळे मानलसि आिाराच्या
(१५)

रुग्णाांच्या सांख्येत होत असलेली वाढ

९५३०७ (२७-१२-२०१७).

ववखे-पाटील

(लशडी),

श्री.अलमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट्ण
थोरात (सांिमनेर), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.बाळासाहे ब

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),
श्री.प्रिाश सुवे (मािाठाणे) : सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-
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(१) मुींबईकराींना इीं्रने् आणण सोशल ममडडयाच्या अनत वापरामुळे मानमसक आिारपण आणण

ताणतणाव वाढल्याने मानमसक आिाराचे रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असल्याचे िे.िे.
रुग्णालयाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केलेल्या अहवालामध्ये नमद
ू
केले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे मानसोपचार तज्ाींची सवाभगधक गरि असल्याचेही नमूद करण्यात आले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ाभत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
बोरीवली (पूव)ध येथील सांिय िाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील िुटुांब
पुनवधसनापासून वांधचत असल्याबाबत

(१६)

९८२८९ (३०-१२-२०१७).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) बोरीवली (पूव)भ येथील सींिय गाींधी राषट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील पात्र ३२ हिार
कु्ुींबापैकी १२ हिार कु्ुींबाचे चाींहदवली येथे पुनवभसन करण्यात आले परीं तू अद्याप उवभररत १८
हिार रहहवाशी कु्ुींबे पन
ु वभसनापासन
ू अद्यापही वींगचत असल्याचे ननदशभनास आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, झोपडपट््ी पुनवभसन (एसआरए) योिने अींतगभत सन २००२ पयंतच्या रहहवाशी
कु्ुींबाींना सींरक्षण दे ण्याचे शासनाचे धोरण असतानाही अद्याप सदरहू १८ हिार कु्ुींत्रबयाींना
एसआरए योिनेचा लार् दे ऊन त्याींचे पुनवभसन करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, क्रकती कालावधीत सदरहू कु्ुींत्रबयाींचे शासनाकडून पन
ु वभसन होणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) रर् यागचका ि. ३०५/९५ मध्ये सींिय

गाींधी राषट्रीय उद्यानातील हदनाींक ०१.०१.१९९५ पूवीच्या अनतिमकाींचे उद्यानाबाहे र पुनवभसन

करण्याचे आदे श मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी हदनाींक ०७.०५.१९९७ रोिी पाररत केलेले
आहे त. त्यानुसार पहहला ्प्प्यातील ११६५८ व दस
ु रा ्प्प्यातील १३४८६ असे एकूण २५१४४
अनतिमक

प्रथमदशभनी

पात्र

िरले

आहे त.

सद्यजस्थतीत

पहहल्या

्प्प्यातील

११३५९

अनतिमकाींचे मौिे चाींहदवली येथे झोपडप््ी पन
ु वभसन प्रागधकरणामाफभत पन
ु वभसन करणेत
आले आहे.

दस
ु -या

्प्प्यातील

१३४८६

अनतिमकाींच्या

पुनवभसनाकरीता

झोपडपट््ी

पुनवभसन

प्रागधकरणाने मे.डी.बी.ररॲल््ी या ववकासकाची चाींहदवली जस्थत सींघषभनगर पररसरात सदननका
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तयार करणेकामी नेमणूक केली आहे . तथावप सदर बाींधकाम मुींबई ववमानतळाचे Air Funnel
मध्ये येत असल्याने बाींधकाम बींद करण्यात आले आहे.
ननजश्चत करण्याकीरता व पन
ु वभसनाची प्रक्रिया मशघ्र गतीने

पुनवभसनाकरीता पयाभयी िागा

पण
ु भ करण्याकरीता मा. मख्
ु यमींत्री

याींचे अपर मुख्य सगचव याींचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सशक्तता सममती स्थावपत करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________
सावांतवाडी (जि. लसांधुदि
ु )ध तालुक्यातील अनेि लशवारातील शेताांमध्ये वन्य प्राणी
शेताची व वपिाांची नासधूस िरीत असल्याबाबत

(१७)

९९१३४ (२६-१२-२०१७).

श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सावींतवाडी (जि. मसींधुदग
ु )भ तालुक्यातील अनेक मशवारातील शेताींमध्ये हिी, गवा, रे डे,

माकड, साींबर इत्यादी वन्य प्राणी मोिया प्रमाणात शेताची व वपकाींची नासधस
करीत
ू
असल्याचे माहे नोव्हें बर २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदभ शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषट्र शासनाच्या आहदवासी ववकास ववर्ागाचा शासन ननणभयानुसार वन्य

प्राण्यापासून आहदवासी शेतकऱ्याींच्या शेतीच्या सींरक्षणासािी सौर उिेवर आधारीत तारे चे कींु पण
(सोलर कींु पण) बाींधण्याच्या योिनेस मान्यता दे ण्याबाबतचा शासन ननणभय काढला होता, हे ही
खरे आहे काय

(३) असल्यास,

सदर

शासन

ननणभय

कोकणातील

शेतकऱ्याींना

लागु

करण्याबाबत

लोकप्रनतननधीींनी मा. मुख्यमींत्री याींना ननवेदन हदलेले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर शासन ननणभय कोकणातील शेतकऱ्याींना लागु करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे.

(४) वन्यप्राण्याींमुळे शेतवपकाींचे होणारे नुकसान ्ाळण्याकरीता डॉ.श्यामाप्रसाद मख
ु िी िन-वन
ववकास योिनेअत
ीं गभत लोखींडी िाळीचे कींु पण उर्ारण्याची योिना महसल
ू व वन ववर्ाग,
शासन ननणभय ि.डब्ल्यूएलपी-०५१७/प्र.ि.९७/फ-१, हदनाींक २१ माचभ, २०१८ अन्वये कायाभजन्वत
करण्यात आली आहे .

(५) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________

आरे वसाहतीतील (िोरे िाव (पूव)ध , मुांब

(१८)

उपनिर) आहदवासी चाफ्याच्या

पाडयामध्ये ब्रबबटयाने िेलेला हल्ला
९९९३० (२६-१२-२०१७).
श्री.सुननल प्रभू (हदांडोशी) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबई उपनगर गोरे गाव (पव
ू )भ , आरे वसाहतीतील युनन् ि. १७ मधील आहदवासी

चाफ्याच्या पाडयामध्ये हदनाींक ३१ सप््ें बर, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास त्रबब्याने दोन
महहलाींवर हल्ला केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, त्रबब्याींचे वाढते हल्ले रोखण्यासािी, पुरेशा प्रमाणात वीिेचे हदवे आणण
सीसीह्व्ही बसववण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१) व (२) हद. ३०.०९.२०१७ रोिी श्रीमती. बाईिी बेंद्े

व श्रीमती. आशा गाववत रा. चाफयाचा पाडा, युनन् ि. १७, आरे कॉलनी, गोरे गाींव याींचेवर
त्रबब्याने हल्ला केला आहे .

सदर घ्नेची चौकशी पण
ू भ करण्यात आली असन
ू , सदर चौकशीमध्ये त्रबब्याने हल्ला

केल्याचे ननषपन्न झाले आहे .
(३)

त्रबब्याचे

वाढते

हल्ले

रोखण्यासािी

वनववर्ागामाफभत

खालीलप्रमाणे

उपाययोिना

करण्यात आल्या आहे त:• सदर हिकाणचे नागरीकाींना जब्लींकीींग सोलर लॅ म्पचे वा्प करण्यात आलेले आहे त.
• त्रबब्याींच्या हालचालीवर निर िे वण्यासािी स्वयींचलीत ट्रॅ प कॅमेरे लावण्यात आलेले आहे त.

• वन्यप्राणी ववषयक घ्नाबाबत कायभवाही करण्यासािी क्षेत्रत्रय कमभचा-याींची ननयमीत गस्त
करण्यात येते.
• रात्री गस्तीकररता ववशेष गस्तीपथक तयार करण्यात आले आहे .
• आरे दग्ु धवसाहतीमधील अनतथीगह
ृ , कु्ीर ननवासस्थानािवळ सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यात
आलेले आहे त.

सदरच्या सीसीह्व्हीमध्ये त्रबब्याचा वावर हदसून आल्यामुळे त्या हिकाणी

वन ववर्ागामाफभत त्रबब्याला पकडण्यासािी कायमस्वरुपी वपींिरे िे वण्यात आलेले आहे त.
(४) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________
राज्यातील अनाथ मुला-मुलीांना आरक्षण दे ण्याच्या ननणधयाबाबत
(१९)

१०६३१३ (१०-०४-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ध बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव

िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.मोहन र्ड (पाथरी), श्री.लशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), िॅप्टन

आर.तलमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), श्री.जितेंद् आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री.ियांत पाटील
(इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव), श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड

(अिोले), श्री.राणािििीतलसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बािलाण),
श्री.राहुल ििताप (श्रीिोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती सीमाता हहरे (नालशि
पजश्चम), श्री.प्रिाश र्ातपेिर (चें बूर), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.मांिलप्रभात लोढा

(मलबार हहल), श्री.अलमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), अॅड.आलशष

वव.स. ५३७ (13)
शेलार (वाांद्े पजश्चम), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), अॅड.पराि अळवणी (ववलेपाले), श्री.प्रशाांत

ठािूर (पनवेल), श्री.उल्हास पाटील (लशरोळ), श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण), श्री.हसन मुश्रीर्

(िािल), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.हनम
ु ांत
डोळस (माळलशरस), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.डड मल्लीिािन
ूध रे ड्डी (रामटे ि), श्री.हदलीप
वळसे-पाटील (आांबेिाव), श्री.योिेश हटळे िर (हडपसर), श्री.रािेश क्षीरसािर (िोल्हापूर उत्तर),
श्री.योिेश (बापू) घोलप (दे वळाली), श्री.महे श चौघुले (लभवांडी पजश्चम) :

सन्माननीय महहला

व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात प्रथमच अनाथ मल
ु ाींना शासकीय सेवेत एक ्क्का समाींतर आरक्षण दे ण्याचा

ननणभय मींत्रीमींडळाने माहे िानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान झालेल्या बैिकीमध्ये घेतला
असल्याचे ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननणभयाचा लार् राज्यातील २२ लाख अनाथ मुलाींना होणार असून त्याचे
पुनवसभन आणण र्ववतव्य सुरक्षक्षत होणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या ननणभयाची अींमलबिावणी करण्यासािी शासनाने कोणत्या उपाययोिना
केल्या वा करण्यात येत आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

अनाथ मुलाींच्या पुनवभसनाच्या ष्ष्ीने व त्याींचे र्ववतव्य सुरक्षक्षत करण्याच्या ष्ष्ीने

राज्यातील अनाथ मुलाींना खुल्या प्रवगाभत

मशक्षण व नोकरीमध्ये १ ्क्के समाींतर आरक्षण

दे ण्याचा ननणभय मा. मींत्रत्रमींडळाच्या हद. १७.०१.२०१८ रोिीच्या बैिकीत
त्याअनष
ु ींगाने शासन ननणभय

घेण्यात आला असून,

महहला व बाल ववकास ववर्ाग ि अमि
ु ा-२०११ /प्र.ि.२१२/का.०३

हद. ०२.०४.२०१८ रोिी ननगभममत करण्यात आला आहे .अनाथ मुलाींना हद. ०९ मे २०१८ च्या

शासन ननणभयान्वये ववर्ागीय उपायुक्त, महहला व बाल ववकास याींच्याव्दारे अनाथ प्रमाणपत्र
ववतरीत करण्याची कायभवाही सुरु आहे .

___________
राज्यातील वनरक्षि व वनपाल याांना ताांब्रत्रि पदाचा दिाध दे ण्याची मािणी
(२०)

१०७३६५ (३१-०३-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीर् (िािल), श्री.जितेंद् आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदिड) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील वनरक्षक व वनपालाींना ताींत्रत्रक पदाचा दिाभ दे ण्याची मागणी मा.मुख्यमींत्री व
वने मींत्री याींचेकडे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली असन
ू त्याींना सदर पदाचा

दिाभ हदला नसल्याने वनरक्षकाींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान कामावर
बहहषकार ्ाकला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३७ (14)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफभत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार सदर प्रकरणी शासनाने कोणती
कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०६-०२-२०१९) : (१) वनरक्षक-वनपालाींनी िानेवारी, २०१८ मध्ये
त्याींच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याची मुख्य मागणी व इतर अनुषींगगक मागण्या मान्य

न

केल्यामळ
ु े कामावर बहहषकार ्ाकला होता. सदर मागण्याींमध्ये वनरक्षक व वनपालाींना ताींत्रत्रक
पदाचा दिाभ दे ण्याच्या मागणीचा उल्लेख नाही.

(२) व (३) सींघ्नेनी केलेल्या वेतनश्रेणीच्या मागणीच्या अनुषींगाने राज्य शासनाने श्री. के. पी.
बक्षी, सेवाननवि
ृ अप्पर मुख्य सगचव याींच्या अध्यक्षतेखाली गिीत केलेल्या सममतीस वनरक्षक

व वनपाल याींच्या वेतनश्रेणीत सध
ु ारणा करण्याबाबत सकारात्मक ववचार करण्यात यावा, अशी
मशफारस केली आहे .

(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
छत्रपती प्रलमलारािे सवोपचार रुग्णालयातील रुग्णसेवत
े वाढ िेल्याबाबत
(२१)

१०९१०५ (०४-०४-२०१८).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार

(ब्रम्हपूरी), श्री.अलमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),
ु
श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.वषाध िायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमधला िाववत (इितपरू ी),

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव), डॉ.सांतोष
टारर्े

(िळमनुरी),

श्री.भारत

भालिे

(पांढरपूर),

श्री.िुणाल

पाटील

सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(धुळे

ग्रामीण) :

(१) राज्यातील शासकीय वैद्यकीय आणण दीं त महाववद्यालयातील औषधोचारासािी आणण
तपासणीसािी आकारण्यात येणा-या सेवाशुल्कात दप
ु ्ीने वाढ केल्यामुळे शासनाच्या या नव्या

अध्यादे शामुळे छत्रपती प्रममलारािे सवोपचार रुग्णालयातील रुग्णसेवेचे दर दप
ु ्ीने वाढले
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी औषधोपचार, तपासणी, नोंदणी शुल्कात दप
ु ्ीने वाढ व मोफत
असलेल्या प्रसूतीसािीही पैसे मोिावे लागणार असल्याने येथील रुग्ण व नातेवाईकाींत तीव्र
नारािी पसरली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन गरीब रुग्णाींना सवलतीत औषधोपचार
ममळण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५३७ (15)
श्री. धिरीष महािन (२२-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. हदनाींक २०.११.२०१७ च्या शासन
ननणभयान्वये रुग्ण शुल्कामध्ये वाढ करण्यात आली आहे .रुग्ण शुल्कामध्ये महागाईच्या

प्रमाणात प्रनतवषी वाढ होणे अपेक्षक्षत आहे . तथावप शासनाने रुग्ण शल्
ु कात वाढ करण्याचा
ननणभय ८ वषाभनी घेतलेला आहे .

(२) व (३) दाररद्य रे षेखालील रुग्ण आणण महात्मा ज्योनतबा फुले िन आरोग्य योिनेतींगत
भ
येणाऱ्या रु. १.५० लक्ष पेक्षा कमी वावषभक उत्पन्न असलेल्या सवभ रुग्णाींना मोफत सेवा दे ण्यात
येते.
(४) लागू नाही.

___________
ससून रुग्णालय, पुणे येथील वाहनतळ ठे िेदार िरारापेक्षा दप्ु पट
वाहन शल्
ु ि वसल
ू िरीत असल्याबाबत

(२२)

११०४७५ (१८-०४-२०१८).

भालिे (पांढरपूर) :
काय :-

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ियिुमार िोरे (माण), श्री.भारत

सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) ससून रुग्णालय, पुणे येथे उपचारासािी येणा-या रुग्ण व त्याींच्या नातेवाईकाींकडून
तेथील वाहनतळ िे केदार करारापेक्षा दप्ु प् वाहन शुल्क वसल
ू करीत असल्याचे माहे िानेवारी,
२०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, करारानस
ु ार वाहनतळा वरुन वाहन चोरीला गेल्यास नक
ु सान र्रपाई ही या
िे केदाराने नाकारली असून तसे पावतीवर नमूद केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ाभत शासनाने चौकशी करुन सदरील िे केदाराचा िे का रद्द करण्याबाबत
कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३) सींस्थेने सदर िे केदाराचा िे का हदनाींक ०७.०२.२०१८ पासून रद्द केला आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
मुांब सह मालाड आणण आिूबािूच्या वन िलमनीवर रहहवाश्याांच्याां ननवासी पुनवधसनाबाबत
(२३)

११०५१० (१०-०४-२०१८).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ध बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह मालाड आणण आिूबािूच्या वन िममनीवर रहहवाश्याींचे ननवासी पुनवभसन
करण्याकररता सींघषभ नगर, चाींहदवली, अींधेरी (पूव)भ येथील सरकारी िमीन मेससभ सुमेर
कॉपोरे शन या कींपनीस दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या कींपनीने ननवासी तसेच शाळे ची इमारत बाींधली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, लीम्बोनी ववद्याननकेतन आहदवासी नगर दिू कम्पाउीं ड, अप्पा पाडा मालाड

पव
ू भ मींब
ु ई ९७ या वन िममनीवरील शाळे स इमारत दे ण्याकररता वन ववर्ागाने मींब
ु ई उच्च
न्यायालय

यागचका

िमाींक

आदे श असूनही फक्त

३०५/१९९५

ननवासी

अन्वये

हदनाींक

१/१/१९९५

रोिी

मा.को्ाभचे

पुनवभसनाचे आदे श असतानाही सींगनमताने सदर शाळा

इमारत दे ण्याची सींशयास्पद कायभवाही करण्यात आली आहे , हे ही खरे

आहे काय,

(४) असल्यास, अन्य एका शाळे चे सींचालक श्री. सुब्रत राव काींबळे याींनी वन ववर्ागाकडे

शाळे कररता िागा मागगतली असता सदर िममनीवरील पन
ु वभसन इमारती या केवळ वनिममनीवरील
ननवासी पुनवभसनाकररता असल्याचे लेखी कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास श्री.काींबळे आणण श्री.चौहान याींना एकाच प्रकारची मागणी असताना दोन वेगळे
ननणभय आणण उिरे दे ण्याची कारणे काय आहे त,
(६)

असल्यास, श्री.चौहान

यासारख्या अनेक गींर्ीर गन्
ु हे दाखल असलेल्या व्यक्तीस

ना

हरकत दे ण्याची कारणे काय आहेत ?

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे .

(३), (४), (५) व (६) मलींबोणी ववद्या ननकेतन शाळे च्या वतीने सदर शाळे सािी मौिे चाींहदवली
येथे र्ख
ू ींड ममळणेसािी मा. उच्च न्यायालयात रर् यागचका ि ७४२/२००६ दाखल करण्यात
आली होती.

मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रर् यागचका ि. ७४२/२००६ मध्ये हद. ७/४/२००६
रोिी पाररत केलेल्या आदे शानुसार, वन ववर्ागाचे ननषकषाभनुसार सदर शाळे बाबतचा ववधीगव
ननणभय घेणेसािी झोपडपट््ी पन
ु वभसन प्रागधकरणास ननदे श हदले. सदर आदे शात ननदे मशत
केल्याप्रमाणे सदर शाळे ला पयाभयी िागा दे ण्यास हरकत नाही, असे वन ववर्ागाचे अमर्प्राय
हदनाींक १२.०५.२००६ रोिी पािववण्यात आले होते.
रर्

यागचका

ि.

७४२/२००६

मध्ये

हदनाींक

०७.०४.२००६

आदे शानुसार, मलींबोणी ववद्या ननकेतन या शाळे च्या पयाभयी र्ूखींडाबाबत

रोिी

पाररत

केलेल्या

कायभवाही न झाल्याने

मलींबोणी ववद्या ननकेतन या सींस्थेने मा. उच्च न्यायालयात रर् यागचका ि. ५७/२००९ दाखल
केली होती.

याप्रकरणी मलींबोणी ननकेतन या शाळे चे इमारत ि. १ मध्ये पुनवभमसत करणेचे

आदे श मा. उच्च न्यायालयाने पाररत केले आहे त.

डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर एज्युकेशन सोसाय्ीचे सींचालक श्री. सम्रतराव काींबळे याींनी

हदनाींक ३१.०७.२०१५ रोिी वन ववर्ागाकडे शाळे करीता सादर केलेल्या ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने

त्याींना हद.०५.०३.२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये रर् यागचका ि.३०५/९५ मध्ये पाररत झालेल्या

आदे शान्वये व्यावसानयक स्वरुपाच्या अनतिमकाींना पुनवभसनाचा लार् दे ता येत नाही असे
कळववण्यात आले होते.

श्री. सम्रतराव काींबळे याींनी त्याींचे डॉ. बाबासाहे ब आींबेडकर एज्युकेशन सोसाय्ीचे

शाळे सािी पयाभयी िागा ममळणेकामी मा. उच्च न्यायालयात रर् यागचका ि १८८८/२०१७
दाखल केली. सदर यागचकेमध्ये हदनाींक १२.१२.२०१७ रोिी प्रनतज्ापत्र दाखल करण्यात आले
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आहे .

प्रनतज्ापत्रामध्ये

रर्

यागचका

ि.३०५/९५

मध्ये

मा.

उच्च

न्यायालयाने

हदनाींक

०७.०५.१९९७ रोिी हदलेल्या आदे शानुसार व्यावसानयक स्वरुपाच्या अनतिमकाींना पुनवभसनाचा

लार् दे ता येत नाही असे नमद
ू करण्यात आले आहे . तसेच मलींबोनी ववद्या ननकेतन शाळे ला

चाींहदवली येथे हदलेली इमारत ही कायभवाही चुकीची झाली आहे असे प्रनतज्ापत्राव्दारे मा. उच्च
न्यायालयाच्या ननदशभनास आणून दे ण्यात आले आहे.

___________
माहूर (जि.नाांदेड) येथील वन पवरक्षेत्र अांतिधत ववववध िामात अननयलमतता झाल्याबाबत
(२४)

११२०८२ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुभाष साबणे (दे िलूर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) माहूर (जि.नाींदेड) येथील वन पररक्षेत्रा अींतगभत ववववध कामामध्ये अननयममतता केल्या
प्रकरणी माहे मे,२०१७ मध्ये व त्यादरम्यान तत्कालीन वन पररक्षेत्र अगधकारी श्री.एन.िी. नरोड
याींना ननलींत्रबत करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणातील वनपाल व इतर सहा कमभचारी याींची सध्
ु दा चौकशी करण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात आली येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०६-०२-२०१९)

: (१) वनपररक्षेत्र

माहुर अींतगभत ववववध क्षेत्रीय
कामामध्ये अननयममतता केल्या बाबत श्री.एस.िी.नरोड, वनपररक्षेत्र अगधकारी माहूर याींना
मुख्य वनसींरक्षक (प्रा.), औरीं गाबाद याींच्या हद.१२.०७.२०१७ च्या आदे शान्वये ननलींबीत करण्यात
आले आहे.

(२), (३) व (४) क्षेत्रीय कामातील अननयमीततेबाबत महाराषट्र नागरी सेवा १९७९ चे ननयम
(मशस्त व अपील) ननयम १० अींतगभत २ वनपालाींवर व २ वनरक्षकाींवर दोषारोप पत्र बिावण्यात
आले आहे त.
___________
लशरढोण (जि.नाांदेड) येथे वन ववभािाने लावलेल्या वक्ष
ृ ाांना आि लािल्याबाबत
(२५)

११३०२१ (३१-०३-२०१८).

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मशरढोण (जि.नाींदेड) येथे काही हदवसापूवी लाखो रुपये खचन
ूभ वन ववर्ागाने लावलेल्या
झाडाींना आग लागल्याने वन सींपदा नष् झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, काही कमभचा-याींनी फायरलाईन ्ाकण्यात आली परीं तु त्याींच्याकडे साहीत्य
नव्हते यामुळे वनववर्ागाच्या वतीने शेतकऱ्याींना आगथभक लार् ममळण्याबाबत आग लावण्यात
आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यानष
ु ींगाने शेतकऱ्याींना आगथभक
तरतूद ममळण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीवार (०६-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .

नाींदेड जिल्हयातील मशरढोण येथील वनक्षेत्राींतगभत सन २०१६ च्या पावसाळयात २० हे क््र

रोपवन क्षेत्रामध्ये हद.३०.१२.२०१७ रोिी िाळरे षेचे काम करीत असताना रोपवन क्षेत्रास आग
लागून १२ हे क््र क्षेत्रातील रोपे िळून नुकसान झाले आहे .

(२) िाळरे षा िाळताना लागलेली आग वन कमभचाऱ्याींच्या ननषकाळिीपणाने लागली असन
ू ,
शेतकऱ्याींचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याींना आगथभक लार् ममळण्यासािी
आग लावण्यात आली, हे खरे नाही.
(३) होय.
वनरक्षक, मशरढोण व दोन वनमिूर याींना हद. ६.०१.२०१८ रोिी ननलींत्रबत केले असून

सींबींगधत वनपाल याींचेवर मशस्तर्ींगाची कायभवाही सरु
ु

करण्यात आली आहे . तसेच वनपररक्षेत्र

अगधकारी, नाींदेड व सहाय्यक वनसींरक्षक याींचेकडून खुलासा प्राप्त करुन घेऊन त्याींचेवर
िबाबदारी ननजश्चत करण्याची कायभवाही
रोपवन

प्रस्ताववत आहे .

क्षेत्र िळल्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याींचे नुकसान

झालेले

नाही.

शेतकऱ्याींना आगथभक तरतद
ू ममळण्याबाबत कायभवाही करण्याचा प्रश्न उदर्वत नाही.

त्यामुळे

(४) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________
वनववभािातील वनरक्षि / वनपाल याांच्या वेतनसांरचनेत होत असलेला अन्याय दरू िरणेबाबत
(२६)

११५१९१ (३१-०३-२०१८).

श्री.िणपतराव दे शमख
ु (साांिोले) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वनववर्ागातील वनरक्षक / वनपाल याींच्या वेतनसींरचनेत होत असलेला अन्याय दरू

करणेबाबत सन १९९७ मध्ये श्री. द. म. सुकथनकर याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सममतीने
वनववर्ागातील वनरक्षक / वनपाल सींवगाभतील वेतनश्रेणीवर

झालेला अन्याय मान्य करून

सुधाररत वेतनश्रेणी दे ण्याची मशफारस शासनाला केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास हदनाींक १६-०१-२०१८ रोिी वनववर्ागातील वनरक्षक / वनपाल याींच्या वेतन
सींरचनेत सध
ु ारणा करण्याबाबत मा. प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराषट्र
राज्य, नागपूर याींनी सगचव (वने), वन ववर्ाग महाराषट्र शासन याींचेकडे अहवाल पािववला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३७ (19)
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) व (४)
वनरक्षक / वनपाल याींच्या वेतन सींरचनेत सुधारणा करण्याची हद.०३.०५.२०१८ रोिी बक्षी

सममतीसमोर ववर्ागाद्वारे मशफारस करण्यात आली. बक्षी सममतीचा अींनतम अहवाल अद्याप
प्रनतक्षक्षत आहे .
___________
राज्यातील तीव्र पाणी टां चा वर मात िरण्यासाठी राज्यात ’’िलयक्
ु त लशवार’’
योिनेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२७)

११६७१३ (२३-०७-२०१८).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी),
श्री.ज्ञानराि चौिुले (उमरिा), श्री.रािेंद् पाटणी (िारां िा), श्री.अननल िदम (ननर्ाड), श्रीमती
दे वयानी र्राांदे (नालशि मध्य) :
करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यातील तीव्र पाणी ्ीं चाईवर मात करण्यासािी शासनाने अींमलात आणलेल्या ’’िलयुक्त
मशवार’’ योिनेअींतगभत होणा-या कामाच्या प्रस्तावास शासनाने सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या
वषी एवप्रल व मे महहन्यात िास्तीत िास्ती मींिूरी हदल्या, हे खरे आहे काय,

(२) अससल्यास, या योिनेसािी आतापयंत क्रकती ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ,
(३) असल्यास, सन २०१७-१८ या आगथभक वषाभतील उपलब्ध ननधीमधील क्रकती ननधी अखचीत
राहहला आहे ,
(४) असल्यास, ननधी अखगचभत रहाण्याची कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, सदर ननधी खचभ करण्यासािी शासनाने मुदतवाढ हदली आहे काय,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

प्रा. राम लशांदे (०६-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) िलयक्
ु त मशवार अमर्यानाची
सुरुवात एवप्रल महहन्यामध्ये करण्यात येते. कामे पुणभ करण्यासािी प्रथम सवभसाधारणपणे

एक

वषाभचा कालावधी हदला िातो सबब कामे तात्काळ सुरु करण्यासािी सुरुवातीच्या एवप्रल, मे
महहन्यामध्ये प्रशासक्रकय मान्यता दे ण्याची कायभवाही करण्यात येते.

िलयुक्त मशवार अमर्यान योिनेसािी सन २०१५-१६ ते डडसेंबर २०१८ पयंत एकुण रू.

५६७५.००

को्ी ववशेष ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेला आहे.

सन २०१७-१८ या आगथभक वषाभत उपलब्ध करुन हदलेल्या रु.१२००.०० को्ी ववशेष ननधी
पैकी रु.११८८.३९ को्ी ननधी खचभ झाला आहे व रु.११.६१ को्ी, अखगचभत राहहला होता.
उपलब्ध करुन हदलेल्या ननधीपैकी फक्त ०.९७ % ननधी ननववदा प्रक्रियेस अल्प प्रनतसाद,

वव.स. ५३७ (20)
िास्त पाऊस, शेतामध्ये उर्ी वपके इ. कारणामुळे अखगचभत राहहला होता.

सन २०१७-१८ या आगथभक वषाभत उपलब्ध करुन हदलल्या ववशेष ननधीपैकी अखगचभत

ननधी खचभ करण्यासािी मद
ु तवाढ हदलेली नाही.
(६) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
िे.िे. रुग्णालय, मांब
ु
(२८)

येथे चि
ु ीच्या पध्दतीने उपचार झाल्यामळ
ु े बालिाचा झालेला मत्ृ यु

११७५१३ (०१-०८-२०१८).

श्री.पाांडुरां ि बरोरा (शहापरू ), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे िाव),

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्रीमती ननमधला िाववत (इितपूरी), प्रा.वषाध िायिवाड (धारावी),
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम),

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल

िेदार (सावनेर), श्री.हषधवधधन सपिाळ (बल
ु ढाणा), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनरु ी), श्री.िुणाल
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.शामराव ऊर्ध बाळासाहे ब पाटील (िराड उत्तर), श्री.हदलीप वळसेपाटील (आांबेिाव) :
काय :-

सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िे.िे. रुग्णालय,मुींबई येथे डॉक््राींच्या चक
ु ीच्या उपचार पध्दतीमुळे एका २२ महहन्याींच्या
बालकाचा हदनाींक ३० माचभ,२०१८ रोिी वा त्यासुमारास मत्ृ यू झाल्याची घ्ना ननदशभनास
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, बालकाचा मत्ृ यू झाला असल्याची तिार िे.िे. पोलीस िाण्यात हदनाींक ४
एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास केली असल्याचे ननदशभनास आली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार याबाबत दोषी असणाऱ्या सींबींगधत डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (११-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे . िे.िे. रूग्णालयात हद.१/४/२०१८
रोिी २२ महहन्याच्या बालकाचा उपचारा दरम्यान मत्ृ यू झाला आहे .
(२) नाही.

(३) रूग्णाच्या वडडलाकडून प्राप्त झालेल्या तिारीच्या अनुषींगाने रूग्णालय प्रशासनाकडून
चौकशी करण्यात आली आहे.

(४) चौकशी सममतीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सींबींगधत रूग्णावर रूग्णालयीन गचक्रकत्सा

पद्धतीप्रमाणे सवभ प्रकारचे आवश्यक उपचार करण्यात आले असल्याचे सममतीला आढळून
आले आहे. त्यामुळे डॉक््रावर कारवाई करण्याची बाब उद्भाावत नाही.
(५) लागू नाही.

___________

वव.स. ५३७ (21)

िाळयुक्त धरण आणण िाळयुक्त लशवार या योिनेंतिधत रायिड जिल्हयातील
िलस्त्रोताांमधील िाळ िाढण्याबाबत

(२९)

११७७२५ (२०-०७-२०१८).

श्री.मनोहर भो र (उरण) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गाळयुक्त धरण आणण गाळयक्
ु त मशवार या योिनेंतगभत रायगड जिल्हयातील १ हिार ५०
िलस्त्रोताींमधील गाळ पावसाळयापूवी काढण्यात येणार आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, ज्या शेतक-याींना आपल्या शेतात ही गाळयुक्त माती ्ाकण्याकररता मागणी केली
असेल त्याींच्याकडून रॉयल््ी घेण्यात येणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या योिनेची अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (०८-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.
गाळमक्
ु त धरण व गाळयक्
ु त मशवार या योिनेस शासन ननणभय हद.०६ मे, २०१७ अन्वये

मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. या योिनेतील तरतूदीनुसार राज्यातील २५० हे क््र पेक्षा कमी
लार्क्षेत्र असलेल्या धरणामधील गाळ काढून तो शेतामध्ये वापरण्यासािी शेतकऱ्याींनी मागणी
केल्यास त्यास ननयमानुसार मान्यता दे ण्यात येत.े या योिनेमध्ये रायगड जिल्हयातील काही
िलस्त्रोताींचा दे खील समावेश आहे.
(२) होय.
(३) सदर गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त मशवार हया योिनेमध्ये शेतकऱ्याींनी सींबींगधत
तहमसलदार याींचेकडे मागणी अिभ करणे आवश्यक आहे .असे अिभ प्राप्त झाल्यावर त्यास
तालुकास्तरीय सममतीमाफभत प्रशासकीय मान्यतेची कायभवाही करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________
नाांदेड जिल्हयात महहला लोिशाही हदवशी महहलािडून तक्रारी प्राप्त झाली नसल्याबाबत
(३०)

उत्तर) :

११८५२२ (२५-०७-२०१८).

श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

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

(१) राज्यातील महहलाींच्या ववववध तिारीचे ननरसन करण्यासािी दर महहन्याच्या नतस-या
सोमवारी महहला लोकशाही हदन सािरा करण्यात येतो पींरतु नाींदेड जिल्हयात मागील दोन
वषाभपासून एकही तिार आली नसल्याचे माहे माचभ, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हास्तरावर जिल्हागधकारी हे महहला लोकशाही हदनाच्या अध्यक्ष स्थानी तर
मुख्य कायभकारी अगधकारी, प्रशासकीय अगधकारी (वररषि महहला) हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा

वव.स. ५३७ (22)
महहला व बालववकास अगधकारी हे सदस्य सगचव म्हणुन काम पाहतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नाींदेड शहरात मागील दोन वषाभत या सींदर्ाभत एकही तिार दाखल न झाल्याने
या महहला लोकशाही हदनाबाबत शींका ननमाभण झाली असल्याने याबाबत शासनाने चौकशी
केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार शासनाने आवश्यक ती कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) होय.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
मुांब त वन क्षेत्र िमीनीची होत असलेली घट
(३१)

१२०९०५ (३०-०७-२०१८).

श्रीमती सीमाता

हहरे (नालशि पजश्चम) :

सन्माननीय

वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई शहरातील सम
ु ारे १ हिार हे क््र वन क्षेत्राची िमीनची घ् झाली असून त्यापैकी

९०० हे क््र िमीन ही केवळ आरे दग्ु ध वसाहतीमधील असल्याची माहहती ननदशभनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई शहरात घ्ते वन क्षेत्र, खारफु्ी क्षेत्र, शेकडो वषाभपूवीची िुने महाकाय
वक्ष
ृ ाींची किल आणण उद्यान क्षेत्राचे कमी होत असलेले प्रमाण ववचारात घेता, ववकासाच्या

नावाखाली मुींबईचे बैंगलोर होऊ दे ऊ नका असा इशारा वनशक्तीचे सींचालक डी. स््ॅ मलन याींनी
राज्य शासनास हदला, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, मुींबई शहरात शुध्द खेळती हवा ननमाभण होऊन पयाभवरणाचा समतोल रहावा या
ष्ष्ीने महत्वाचा र्ाग असलेले वन क्षेत्राचे घ्ते प्रमाण रोखून त्याचा ववस्तार करण्याच्या
ष्ष्ीने शासनाने उपाय योिना करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

आरे दग्ु ध वसाहतीमधील िममन ही शासनाने दग्ु ध व्यवसायाच्या उद्दे शासािी शासनाच्या

दग्ु धव्यवसाय ववकास ववर्ागासािी सींपाहदत केलेली आहे . सदर िममनीवर वन क्षेत्र म्हणून
आरक्षण नाही.

(२) हे खरे नाही.

वव.स. ५३७ (23)
सन

२०१७ च्या वन सवेक्षण सींस्था, डेहराडुन याींच्या अहवालानुसार राज्यातील काींदळवन

क्षेत्रामध्ये सन २०१५ च्या तुलनेत ८२ चौ.क्रक.मी. एवढी वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले
आहे .

(३) व (४) सन २०१७ ते २०१९ या वषाभमध्ये दरवषी िन
ू -िुलै महहन्यात वक्ष
ृ लागवड करुन
एकूण ५० को्ी वक्ष
ृ लागवडीचे उद्दीष् शासनाने िे वले आहे .

१. राज्यातील काींदळवानाचे सींरक्षण व सींवधभन करण्याकररता शासनाने काींदळवन कक्षाची
ननममभती केली आहे.
२. जिल्हास्तरावर जिल्हागधकारी याींच्या अघ्यक्षतेखाली

सागर त्ीय सममती गिीत करण्यात

आलेली आहे .
३.

राज्य स्तरावर काींदळवन सींधारण व सागर िैवववववधता प्रनतषिानची स्थापना करण्यात

आली असून त्याव्दारे सागरी व क्रकनारी िैवववववधता व काींदळवन सींधारणाचे उपिम तयार
करुन राबववण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
यवतमाळ जिल्हयातील पैनिांिा अभयारण्यातील रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे णेबाबत

(३२)

१२०९४५ (३०-०७-२०१८).

श्री.रािेंद् निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) यवतमाळ जिल्हयातील पैनगींगा अर्यारण्यातील रस्त्यासािी ववशेष बाब म्हणन
ू ननधी

उपलब्ध करुन दे ण्यासािी हदनाक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ववशेष कायभ
अगधकारी, महसूल व वन ववर्ाग, मींत्रालय याींनी प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वन्यिीव),
महाराषट्र राज्य, नागपूर याींना लेखी पत्र हदले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे काय,
(३) असल्यास, क्रकती ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात आला आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मुनिांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१) पैनगींगा अर्यारण्यातील रस्त्यासािी ववशेष

बाब म्हणन
ू ननधी ममळणे या ववषयाबाबत हदनाींक ०८.०८.२०१७ रोिी मा. सगचव (वने) याींच्या

अध्यक्षतेखाली बैिक आयोजित करण्यात आली असून सदर बैिकीस मुख्य वनसींरक्षक तथा
क्षेत्र

सींचालक,

पेंच

व्यघ्र

प्रकल्प,

नागपूर

याींना

जव्हडीओ

कॉन्फरन्सद्वारे

उपजस्थत

राहण्याबाबत हदनाींक ०४.०८.२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले होते.
(२) व (३) पैनगींगा अर्यारण्यातील ३ रस्त्याींच्या दे खर्ाली व दरु स्तीच्या अनष
ु ींगाने सावभिननक

बाींधकाम ववर्ागामाफभत अींदाजित रु. १७९.९३ लक्षच्या क्रकींमतीचे कामाींना मींिूरी दे ण्यात आली
असून सदर कामे प्रगती पथावर आहे त.
(४) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________
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उमरखेड (जि.यवतमाळ) येथील स्व.उत्तमराव पाटील, वन उद्यान या प्रिल्पाच्या प्रस्तावास
वाढीव ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत.
(३३)

१२०९४८ (३०-०७-२०१८).

श्री.रािेंद् निरधने (उमरखेड) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उमरखेड (जि.यवतमाळ)

येथील स्व.उिमराव

पा्ील,

वन

उद्यान

या

प्रकल्पाच्या

प्रस्तावास वाढीव ननधी उपलब्ध करुन दे णेबाबत योग्य ती कायभवाही करुन अहवाल सादर
करण्याचे आदे श अवर सगचव, महसूल व वन ववर्ाग, मींत्रालय याींनी प्रधान मख्
ु य वनसींरक्षक
व महासींचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे याींना

हदनाक ४ ऑगस््, २०१६ रोिी वा

त्यासम
ु ारास हदले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास,या आदे शानुसार अद्यापही कोणतीच कायभवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, कायभवाहीचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .
तथावप, मींिूर DPR

नुसार उमरखेड (जि. यवतमाळ ) येथील स्व. उिमराव पा्ील व

उद्यानाची कामे सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ करीता सुरु आहे.
(२), (३) व (४) हे खरे नाही.
नाही.

मींिूर DPR

नुसार वन उद्यानाची कामे सुरु असल्यामुळे

ववलींबाचा प्रश्न उदर्वत

___________
टािळी (ननमिदाध) (ता.बाळापरू ,जि.अिोला) या िावात मद
ृ व िलसांधारणासाठी
(३४)

१२२५८६

मांिूर ननधीचा वापर न झाल्याबाबत

(२३-०७-२०१८).

श्री.बळीराम

लसरसिार

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

्ाकळी

(ननमकदाभ)

(ता.बाळापूर,

जि.अकोला)

या

(बाळापूर) :

गावात

तीव्र

सन्माननीय
पाणी्ीं चाईमुळे

िलयुक्तमशवार योिनेचे सुद्धा काम झाले नसल्याने जिल्हा वावषभक योिना सन २०१७-२०१८

मध्ये मद
यातन
काही
ू
ू
ृ व िलसींधारणासािी रुपये पाच को्ी ननधी मींिरू केला असन
ननकडीची कामे करण्याकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
याींना प्रस्ताववत केली होती, हे खरे आहे काय,

जिल्हा कृवष आगधकारी, अकोला

(२) असल्यास, याकडे प्रशासनाने दल
भ करून स्थाननक लोकप्रनतनीधीनी प्रस्ताववत केलेल्या
ु क्ष
कामाची तपासणी व अींदािपत्रकात समावेश केला नसल्याने प्रस्तावा अर्ावी ननधी शासनाला
वगभ झाल्याची बाब माहे

फेब्रव
ु ारी मध्ये

महोदयाींकडे तिार केली, हे ही खरे आहे काय,

ननदशभनास आल्यामळ
ु े त्यासींदर्ाभत मा. मींत्री
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(३) असल्यास, उक्त तिारीच्या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

त्यानुसार

सदर

िलसींधारणासािी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी

दषु काळ

सष्श

प्रस्ताववत केलेल्या

र्ागामध्ये

कामाकडे

अगधकाऱ्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

मद
ृ

व

दल
भ करणाऱ्या
ु क्ष

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
िलयक्
ु त मशवार अमर्यान सन २०१५-१६ मध्ये ्ाकळी ननमकदाभ ता. बाळापरु जि.अकोला

या गावात प्रस्ताववत केल्याप्रमाणे एकुण १६ कामे पुणभ करण्यात आलेली आहे त.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
राज्यात महसूल ववभािाने त्याच्या ताब्यात घेतलेल्या वनिलमनी
वनववभािास परत िेल्या नसल्याबाबत

(३५)

१२४२३५ (३०-०७-२०१८).

श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे िलूर) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात महसूल ववर्ागाने १४ एवप्रल, १९७६ पासून ववववध कामाींसािी त्याच्या ताब्यात
घेतलेल्या वनिममनी परत केल्या नसून त्या वनिममनीींचे पररक्षण प्रधान महालेखाकार करणार
असल्याचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महसूल ववर्ागाच्या ताब्यात असलेली आि लाख हे क््र वनिममन परत

करण्यासािी राज्याच्या वनववर्ागाचे तत्कामलन प्रधान सगचव याींनी हदनाींक २ डडसेंबर, २०१६
रोिी वा त्यासम
ु ारास आदे श िारी केले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू िममनी महसल
ू ववर्ागाकडून ताब्यात घेण्याबाबत वन ववर्ागाने कोणती
कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु िांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) व (२) प्रधान महालेखाकार याींच्या पररक्षणाबाबत

पत्र व्यवहार आढळून आलेला नाही. तथावप, महसल
ू ववर्ागाच्या ताब्यात असलेल्या वनिमीनी

महसूल ववर्ागाने वन ववर्ागाच्या ताब्यात द्याव्यात, असे ननदे श शासन पररपत्रक िमाींक
एलएलडी-१०७६/२१८६-िी-१,

हदनाींक

१४

एवप्रल,

१९७६

अन्वये

दे ण्यात

आलेले

त्याअनुषींगाने या ववर्ागाच्या हदनाींक २/१२/२०१६ रोिीच्या शासन पररपत्रकान्वये

आहे त.

सींबींगधत

जिल्हागधकारी याींनी महसल
ू ववर्ागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्रापैकी अनतिमण ववरहीत वनक्षेत्र
वन ववर्ागास परत करण्यासािी कालमयाभदा िरवून हदलेली आहे.

(३) उपरोक्त शासन पररपत्रकान्वये सींबींगधत जिल्हागधकारी याींनी अनतिमण ववरहीत वनक्षेत्र
वन ववर्ागाचे ताब्यात दे ण्यासािी आवश्यक ते आदे श पारीत करण्याचे कायभवाही त्याींच्या
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स्तरावर करावयाची असून त्याींनी आदे शात केलेल्या क्षेत्राचा ताबा वन ववर्ागाकडे घेण्यात

येतो. महसल
ू ववर्ागाकडून आितागायत १,३३,५१४.८४ हे क््र आर. इतके क्षेत्र वन ववर्ागाच्या
ताब्यात घेण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________
(३६)

रायिड जिल्हा परीषदे च्या लघु पाटबांधारे ववभािातील वरक्त पदे भरण्याबाबत

१२६५६७ (०४-१२-२०१८).

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

अॅड.आलशष शेलार (वाांद्े पजश्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )ध , श्री.अलमत साटम
(अांधेरी पजश्चम) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यशासनाच्या िलसींधारण ववर्ागाने रायगड जिल्हा पररषदे मध्ये स्वतींत्र लघु पा्बींधारे

ववर्ाग सुरू करण्याची मान्यता दे ऊन हदड वषाभचा कालावधी होउनसुध्दा अद्यापपयंत
आवश्यक अगधकारी व कमभचारी याींची ननयुक्ती केली नसल्यामळ
ु े अनेक ववकास कामाींवर
त्याचा पररणाम होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशभनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रायगड जिल्हा पररषदे मध्ये पाणी पुरविा ववर्ागात मींिूर ५० पदाींपक
ै ी २१ पदे

ररक्त असून ररक्त पदाींचा र्ार कायभरत असलेल्या अगधकारी व कमभचा-याींवर येत असून

िलयुक्त मशवार योिनेतील िलसींधारणाच्या कामाींचाही अनतररक्त र्ार कमभचारी व अगधकायाींवर येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लघु पा्बींधा-याींची कामे ग्रामीण पाणी परु विा ववर्ागालाच करावी लागत

असल्यामळ
ु े अप-ु या कमभचारी वगाभमुळे िलयुक्त मशवार योिनेच्या कामाींवर पररणाम होत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानस
ु ार रायगड जिल्हापररषदे च्या लघु पा्बींधारे ववर्ागातील ररक्त पदे
तातडीने र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (२८-०१-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) हदनाींक ३१.५.२०१७ च्या शासन
ननणभयान्वये मद
ु तालयाच्या स्थापनेसह क्षेत्रत्रय यींत्रणेची फेररचना
ृ व िलसींधारण आयक्

करण्यात आली आहे . फेररचनेअत
ीं गभत २ तालुक्याींसािी १ उपववर्ाग याप्रमाणे १७५ जिल्हा
पररषद, लघु पा्बींधारे , उपववर्ाग ननमाभण करण्याची कायभवाही करण्याच्या अनुषींगाने ववर्ागीय
आयुक्त कायाभलयाकडून प्रस्ताव मागववण्यात आले आहे त. सवभ आयुक्त कायाभलयाचे प्रस्ताव
प्राप्त होताच उपरोक्तप्रमाणे २ तालक्
ु यासािी १ उप उपववर्ागाची ननममभती करण्यात येईल.

सद्य:जस्थतीत उपलब्ध असलेल्या अगधकारी/ कमभचा-याींना अनतररक्त कायभर्ार सोपवन
ू कामे
करण्यात येत आहे त. समावेशनाने/ बदलीने/पदोन्नतीने/सरळसेवेने िसिसे अगधकारी/कमभचारी
उपलब्ध होतील तसतसे ररक्त पदे र्रण्याची कायभवाही करण्यात येईल.
___________
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बालहक्ि आयोिाचे बालिाांच्या तक्रारीांिडे दल
ध होत असल्याबाबत
ु क्ष
(३७)

१२६५७४ (०५-१२-२०१८).

श्री.अलमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील

(लशडी), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमत
ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे
ु
ग्रामीण), श्री.ियिुमार िोरे (माण), श्रीमती ननमधला िाववत (इितपूरी), श्री.भारत भालिे
(पांढरपरू ), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.आलसर् शेख (मालेिाांव मध्य), श्री.अमर िाळे

(आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अतल
भातखळिर
ु
(िाांहदवली पूव)ध : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील बालकाींच्या हक्कासािी असलेल्या महाराषट्र राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोग
बालकाींच्या तिारीींकडे दल
भ करीत असून सन २०१५ ते २०१८ या ३ वषाभच्या कालावधीत २८०
ु क्ष
पैकी फक्त ३३ तिारीींवर ननणभय घेण्यात आला असल्याची गींर्ीर बाब माहे िुल,ै २०१८ मध्ये
वा त्यादरम्यान ननदशभनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तिारीमध्ये मशक्षण अगधकारापासून ते लैंगगक अत्याचाराच्या प्रकरणाींचा

समावेश असून न्यायालयापेक्षाही उमशरा न्याय दे ण्याचे काम आयोग मागील अनेक वषांपासून
करत असल्याचे ननदशभनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच, आयोगाच्या अध्यक्षाींनी खचाभसािी मागणी केलेल्या रकमेपैकी ५०% हून कमी ननधी
शासनाने हदला असन
ू मागणी केलेल्या कमभचाऱ्याींपैकी ननम्म्याच कमभचारी वगाभस मान्यता
हदल्याने सुमारे ५० लाखाहून अगधक रकमेचा धनादे श आयोगाने शासनास परत केल्याचे ही
ननदशभनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, शासनाने महाराषट्र राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाकडे प्रलींत्रबत असलेल्या
तिारीचे ननराकरण करण्यासह आयोगास मींिूर केलेला पूणभ ननधी व कमभचारीवगाभस मान्यता
दे ण्याबाबत कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) होय.
(२)

होय.

(३) व (४) बाल हक्क सींरक्षण आयोगास सन २०१७-१८ या आगथभक वषाभत ८८.२१ लाख इतका
ननधी उपलब्ध करण्यात आला होता.
परत करण्यात आलेला धनादे श RTE अींतगभतच्या ननधीचा होता. RTE अींतगभतचा रु.
६१.०० लक्ष ननधी माहे ५ डडसेंबर २०१८ रोिी प्राप्त झाला होता. उवभररत कालावधी कमी
असल्याने रुपये ६१.०० लाखाींपक
ै ी रुपये २.३५ लाख खचभ झाले व उवभररत रक्कम रुपये ५८.६५
लाख समवपभत करण्यात आली.
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(५) आयोगातील मींिूर एकूण १२ पदाींपैकी उदा. सगचव, प्रशासकीय अगधकारी, ववधी सल्लागार,
सहायक प्रशासकीय अगधकारी तथा लेखागधकारी, पररववक्षा अगधकारी अशी महत्त्वाची ८ पदे
र्रण्यात आलेली असन
ू वगभ ३ व ४ ची चार पदे ररक्त आहे त.
सन २०१८-१९ मध्ये आयोगास एकूण १०,३८६,०००/- फक्त (रुपये एक को्ी तीन लाख
शहाऐींशी हिार फक्त) एवढा ननधी अथभसींकल्पीत असून सदर ननधी शासन ननणभय महहला व
बाल ववकास ववर्ाग हद. २५ एवप्रल, २०१८ व
करण्यात आलेला आहे.
(६) लागू नाही.

हद. २८ िानेवारी, २०१९ अन्वये ववतरीत

___________

मुांब तील नतवराांची ित्तल रोखण्यासाठी स्वतांत्र ववभाि स्थापन िरण्याबाबत
(३८)

१२६७८० (०७-१२-२०१८).
श्री.अलमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील
(लशडी), श्री.पथ्
ृ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अस्लम शेख
(मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अलमत
ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर), डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), प्रा.ववरें द् ििताप (धामणिाव

रे ल्वे), श्री.ियिुमार िोरे (माण), श्रीमती ननमधला िाववत (इितपरू ी), श्री.भारत भालिे
(पांढरपूर), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सावांत

(नाांदेड उत्तर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.हषधवधधन सपिाळ
(बल
ु ढाणा) : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईच्या समुद्ासह खाडी क्षेत्रातील नतवराींची किल हदवसागणणत वाढतच असून नतवराींचे
सींरक्षण करण्यासािी शासनाकडून अक्षम्य दल
भ होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
ु क्ष
त्या दरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मींब
ु ईत होणारी नतवराींची बेसम
ु ार किल रोखण्यासािी मख्
ु य वन सींरक्षक दिाभचा
अगधकारी व ३७ कमभचा-याींचे स्वतींत्र युनन् स्थापन करण्याचा प्रस्ताव वनखात्याच्या ववचारधीन
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मुींबईतील नतवराींची बेसुमार किल रोखण्यासािी स्वतींत्र युनन् स्थापन
करण्याबाबत तातडीने ननणभय घेऊन त्याची अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही, र्ारतीय वन सव्हे क्षण सींस्थेच्या

र्ारतीय वन जस्थती अहवाल, २०१७ अनुसार राज्यातील काींदळवन क्षेत्रामध्ये सन २०१५ च्या
तल
ु नेत ८२ चौ.क्रक.मी. ने वाढ झाल्याचे नमद
ू करण्यात आलेले आहे .
(२), (३) व (४) राज्यातील त्ीय क्षेत्रातील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधभन करण्याकररता सन

२०१२ मध्ये तत्कालीन मख्
ु य वनसींरक्षक या दिाभच्या अगधकारी याींच्या अगधपत्याखाली ३७
कमभचाऱ्याींसह काींदळवन कक्षाची ननममभती करण्यात आली.

तसेच, सन २०१३ मध्ये मुींबई व मुींबई उपनगरातील काींदळवनाींचे प्रर्ावीपणे सींरक्षण

करण्याच्या ष्ष्ीने ववर्ागीय वन अगधकारी याींच्या अगधपत्याखाली ३० कमभचाऱ्याींसह मुींबई
काींदळवन सींधारण घ्काींची ननममभती करण्यात आली आहे .
___________
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(३९)

चांद्पूर शहरातील बाबुपेठ येथील स्नेहदीप बालिह
ु ीवर झालेला अत्याचार
ृ ात मल

१२७३२६ (०६-१२-२०१८).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाध) :

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्पूर शहरातील बाबुपेि येथील स्नेहदीप बालगह
ृ ाची जिल्हा बाल कल्याण सममतीने

पाहणी केली असता एका अल्पवयीन ननराधार मल
ु ीवर तेथील काळिीवाहक कमभचा-याने
अत्याचार केल्याची घ्ना
आली, हे खरे आहे काय,

हदनाींक ०५ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास ननदशभनास

(२) असल्यास, या बालगह
ृ ात असलेल्या इतर मुलीींवरही अत्याचार झाला असल्याचा सींशय

जिल्हा बाल कल्याण सममतीने व्यक्त केला असून याबाबतचा अहवाल बाल सींरक्षण पथकाकडे
सादर केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार या प्रकरणात दोषी
असलेल्या सींबगधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) व (३) नाही. असा कोणताही अहवाल जिल्हा बाल कल्याण सममतीने बाल सींरक्षण
कक्षाकडे सादर केलेला नाही.
तथावप, स्नेहदीप बालगह
ु ीवर तेथील काळिीवाहक
ृ ात एका अल्पवयीन ननराधार मल

कमभचाऱ्याने अत्याचार केल्याबाबतच्य प्रकरणी जिल्हा महहला व बाल ववकास अगधकारी, चींद्परू

याींनी तपासणी केलेली आहे . अपराधी कमभचाऱ्याववरुध्द रामनगर पोलीस िाणे, चींद्पूर येथे
र्ादवव कलम ३७६ (२) (एफ) (िे) (के), ३७६ (३), ३५४ (अ) (२), ५०६ सहकलम ६, १०, १२,

बाल लैंगगक अत्याचार सींरक्षण अगधननयम २०१२ नुसार गुन्हा अपराध ि. ८९२/२०१८
नोंदववण्यात आलेला असन
ू सदर आरोपी सद्यजस्थतीत कारागह
ृ ामध्ये आहे .
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________

एिल पालि योिनेचा लाभ मराठवाडयातील आत्महत्याग्रस्त
शेति-याांच्या पाल्याांना लमळत नसल्याबाबत

(४०) १२८४७८ (०५-१२-२०१८).
श्रीमती अलमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायिाांव) :
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात किभबािारी आणण नावपकी यामळ
ु े होत असलेल्या शेतक-याींच्या आत्महत्या तसेच

शासकीय योिना असूनही महहला व बालकल्याण ववर्ागाने केवळ बींदी पाल्याींनाच एकल
पालक योिनेतील मामसक अनद
ु ानाच लार् ममळत असून तसेच अपुरा ननधी ममळत
असल्यामळ
ु े एकल

पालक

योिनेचा

लार्

मरािवाडयातील

आत्महत्याग्रस्त

शेतक-याींच्या

मशक्षण घेणऱ्या पाल्याींना ममळत नसल्याचे हदनाींक २३ ऑगस््, २०१८ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५३७ (30)
(२) असल्यास, याबाबत शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुसार आत्महत्याग्रस्त शेतक-याींच्या मुलाींना शासकीय लार्ापासून वींगचत
िे वणा-या सींबींगधताींवर कारवाई करण्यासह या योिनेचा लार् मरािवाडयातील आत्महत्याग्रस्त
शेतक-याींच्या पाल्याींना ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१२-०२-२०१९) : (१) नाही,

शासन ननणभय हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१३ रोिी मधील तरतद
ू ीनस
ु ार बालसींगोपन

योिनेच्या पा. लार्ार्थयांची ननवड सींबींगधत जिल्हयाच्या बाल कल्याण सममतीच्या आदे शान्वये
होते.

बाल कल्याण सममतीने हदलेल्या दाखल आदे शा नुसार लार्ार्थयांना अनुदान दे णस
े ािी

जिल्हा महहला व बाल ववकास अगधकारी याींच्या मागणीनस
ु ार बालसींगोपन योिनेचा लार्
प्रदान करण्यासािी आवश्यक तरतद
ू उपलब्ध करण्यात आली आहे.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
िामराि निर (घाटिोपर, मुांब ) येथील पवरसरातील नतवराांची ित्तल िरून झोपड्या
उभारण्यात येत असल्याबाबत

(४१)

१२९२२८ (०७-१२-२०१८).

श्री.िालीदास िोळां बिर (वडाळा) : सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कामराि नगर (घा्कोपर, मब
ुीं ई) पररसरातील कोकण वैर्व चाळीलगत खाडीच्या िागेवर
नतवराींची (काींदळवन) किल करून र्ूमाक्रफयाींकडून सराभसपणे झोपडयाींची उर्ारणी करण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी काही रहहवाशाींनी सातत्याने जिल्हागधकारी मुींबइभ उपनगरे ,

घा्कोपर पोलीस िाणे तसेच मब
ुीं इभ महानगरपामलकेच्या एन वॉडभ कायाभलयात तिारी केल्या
असतानाही त्याींच्याकडून आिममतीस कोणतीही कारवाइभ होत नसल्याने हदवसेंहदवस या

झोपडया वाढतच आहे त तसेच तिारी करणाऱ्या रहहवाशाींना खो्या गुन्हयात वा जिवे
मारण्याची धमकी र्म
ू ाफीयाींकडून ममळत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील खारफु्ीच्या क्षेत्रात होणाऱ्या अनतिमणाववरूद्ध तसेच बेकायदा

बाींधकामाववरोधात सन २००५ साली मा.मुींबइभ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या
ववववध यागचकाींची एकत्रत्रत सुनावणी घेवून न्यायमुती श्री. अर्य ओक आणण न्यायमुती
श्री.आर. आय.छगला याींच्या खींडपीिाने हदनाींक १७ सप््ें बर, २०१८ रोिी वा त्या सम
ु ारास

खारफु्ीच्या क्षेत्रात बाींधकामे करण्यास बींदी घातली तसेच खारफु्ीच्या ५० मम्रच्या पररसरात
बेकायदा बाींधकामे झाल्यास त्यावर कारवाइभ करण्यात यावी असे आदे शही खींडपीिाने हदले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३७ (31)
(४) असल्यास, सदरहू आदे शाला अनुलक्षून उपरोक्त बाींधण्यात आलेल्या अनगधकॄत झोपडया
ववनाववलींब ननषकामसत करण्यासह यास िबाबदार असणाऱ्याींववरोधात िबाबदारी ननजश्चत करून
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) व (२) मौिे घा्कोपर न.र्ु.ि. १९४ ब, सव्हे ि.
२३६ पै. या पररसरात अनतिमण होत असल्याबाबत स्थाननकाींच्या तिारी प्राप्त झालेल्या
होत्या.
मौिे घा्कोपर न.र्.ु ि.१९४ ब सव्हे ि. २३६ पै. मध्ये अनगधकृत २२ झोपड्या आढळून

आलेल्या होत्या. सदर झोपड्याींचे हदनाींक ११.१.२०१७ रोिी ननषकासन करण्यात आले.

सदर क्षेत्रामध्ये फेब्रुवारी/माचभ २०१८ दरम्यान पुन्हा अनतिमण करण्याचा प्रयत्न

ननदशभनास येताच हदनाींक २६, २७, २८ एवप्रल, २०१८ रोिी महसल
ू ववर्ाग, पोलीस ववर्ाग,

मुींबई महानगरपामलका याींनी सींयक्
ु तपणे ननषकासनाची मोहहम राबवून सदर िागेवरील २०७
झोपड्या ननषकामसत करण्यात आल्या आहे त.

(३) मा.उच्च न्यायालयाने िनहहत यागचका ि. ८७/२००६ मध्ये हदनाींक १७.९.२०१८ रोिी
अींनतम आदे श पाररत केले आहे त. सदर आदे शामध्ये काींदळवन क्षेत्र व काींदळवनाच्या लगत ५०
मी्र लगतच्या क्षेत्रात बाींधकामाला प्रनतबींगधत करण्यात आलेले आहे . असे क्षेत्र ननजश्चत करुन
ननयोिन प्रागधकरणाने त्याींच्या ननयोिन आराखड्यामध्ये दशभववण्यात यावेत असे मा. उच्च
न्यायालयाने आदे शात नमूद केले आहे .

(४) व (५) वन ववर्ागाच्या ताब्यातील क्षेत्रामध्ये अनगधकृत अनतिमणाववरुद्ध वन गुन्हयाींची
नोंद करुन र्ारतीय वन अगधननयम, १९२७ अींतगभत कायदे शीर कायभवाही करण्यात येत आहे .
तसेच इतर काींदळवन क्षेत्रात दे खील अनतिमणाववरुद्ध सींबींगधत ववर्ागाला अनतिमण
ननषकासन करण्याकररता सहकायभ वन ववर्ागाकडून करण्यात येत आहे .
___________
मौ.सोनाळे (ता.लभवांडी, जि.ठाणे) येथील महादे व हदांडश्े वर मांहदर पवरसरातील
वन िलमनीमधील बाांधिाम तोडण्यासांदभाधत
(४२)

१२९२७० (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवांडी पूव)ध :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मौ. सोनाळे (ता.मर्वींडी, जि.िाणे) येथील राखीव वन ि.नीं १०३६/स.ि. २२७ येथे पयभ्न
स्थळ असलेल्या महादे व हदींडश्े वर मींहदर पररसरातील पत्र्याचे शेड व मींहदर क्षेत्र ११८१.४१
चौ.मी. व गोशाळा ८९.२० चौ.मी. हे वन िममनीवर असलेले बाींधकाम तोडण्याचे आदे श दे ण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू मींहदर पुरातन असून अनेक र्ाववकाींचे श्रध्दास्थान असल्याने या आदे शा
ववरोधात र्ाववकाींच्या र्ावना तीव्र झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५३७ (32)
(३) असल्यास, या मींहदराशेिारी अन्य अनगधकृत बाींधकाम असून त्यावर कारवाई न करता
केवळ र्ाववकाींचे

श्रध्दास्थान असलेल्या पुरातन

महादे व

हदींडश्े वर

मींहदराच्या

पररसरात

असलेल्या बाींधकाम तोडण्याची कायभवाही करण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्यास, त्यानुसार र्ाववकाींचे श्रध्दास्थान असलेल्या पुरातन महादे व हदींडश्े वर मींहदराचे

बाींधकाम तोडण्याचे आदे श रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात
येत आहे
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु िांटीवार (०७-०२-२०१९) : (१) मौिे सोनाळे (ता.मर्वींडी, जि.िाणे) येथील राखीव
वन कीं.नीं. १०३६ सव्हे ि. २२७ मध्ये महादे व हदींडश्े वर मींदीर पररसरामध्ये वन िममनीवर

११८१.४१ चौ.क्रक.मी. क्षेत्रावर मींदीर क्षेत्र व पत्र्याचे शेड त्याचप्रमाणे ८९.२० चौ.क्रक.मी. क्षेत्रावर
गोशाळा बाींधकाम करुन अनतिमण झाल्याचे ननदशभनास आले. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी
िनहहत यागचका िमाींक १, ३५, ३६/२००७ मध्ये पाररत केलेल्या आदे शानुसार सदर अनतिमण
काढून ्ाकण्यासािी अनतिमणधारकाींना वनक्षेत्रपाल, पडघा याींच्यामाफभत हदनाींक २५.९.२०१८
रोिी नो्ीस बिावण्यात आली आहे .

(२) वनक्षेत्रपाल, पडघा याींच्यामाफभत हदनाींक २५.९.२०१८ रोिी बिावलेली नो्ीस मींहदरासािी
नसून मींहदर पररसरातील नव्याने बाींधलेला पत्र्याचे शेड व मींहदर क्षेत्र (११८१.४१ चौ.मी.) व

गोशाळा (८९.२० चौ.मी.) हे वनिममनीवरील अनगधकृत बाींधकाम ननषकामसत करण्याकररता
आहे .

(३), (४) व (५) उपरोक्त नमद
ू मींहदर पररसरातील बाींधकामासहहत इतर वनिममनीवर
अनगधकृत बाींधकाम केलेल्या इतर अनतिमणधारकाींना दे खील अनतिमण ह्ववण्यासींदर्ाभत
नो्ीसा बिावण्यात आलेल्या आहेत.
(६) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
राज्यातील हवरतपट्याचे सांवधधन िरण्यासांदभाधत
(४३)

१२९५८२ (०६-१२-२०१८).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्े पूव)ध :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील हररतपट्याचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास थाींबवून त्याच्या सींवधभनासािी खािगी

वन िमीनी आरक्षक्षत वने म्हणून िाहहर करण्याचा आणण त्यावर हक्क साींगण्याचा राज्य
सरकारचा ननणभय योग्य असल्याचा ननणभय मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने नाहर त्रबल्डरसह
राज्यर्रातील १७६ व्यावसायीकाींनी दाखल केलेल्या यागचकेववरोधात हदनाींक २७ सप््ें बर, २०१८
रोिी वा त्यासम
ु ारास हदला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणभयामुळे राज्यातील क्रकती हिार हे क््र खािगी वन िममन सुरक्षक्षत
राहणार आहे ,

वव.स. ५३७ (33)
(३)

असल्यास,

हररतपट्यावर

बाींधकाम

व्यवसानयकाींनी

केलेली

बाींधकामे

ननषकामसत

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे.

मा.सवोच्च न्यायालयातील मेससभ गोदरे ि ॲन्ड बॉईस प्रा.मल. या प्रकरणात हदनाींक

३०.१.२०१४

रोिी

हदलेल्या

ननणभयाच्या

आधारे

श्री.रोहन

वविय

नाहर

व

इतर

१७४

यागचकाकत्यांनी त्याींच्या िममनीसींदर्ाभत खािगी वनाींच्या नोंदी रद्द करण्यासािी मा.उच्च
न्यायालयात यागचका दाखल केल्या होत्या. सदर यागचकाींपक
ै ी १७२ यागचका मा.उच्च
न्यायालयाने हदनाींक २७.९.२०१८ च्या ननणभयाव्दारे खारीि केल्या आहे त व ३ याींगचकाींमध्ये
ननणभय राखून िे वले आहे त.
(२)

उक्त ननणभयामळ
ु े महाराषट्र खािगी वने (सींपादन) अगधननयम, १९७५ च्या प्रर्ावाखालील

राज्यातील िवळपास २.७० लाख हे . िममन सुरक्षक्षत राहणार आहे .

(३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाने हदनाींक २५.१.२०१० रोिी हदलेल्या ननणभयानुसार िी
सींपादीत खािगी वने महाराषट्र खािगी वने (सींपादन) अगधननयम, १९७५ च्या कलम-२२अ

खाली पुन:स्थावपत झाली आहेत क्रकींवा कलम-६ खाली पुन:स्थावपत झाली आहे , अशा

िमीनीवरील झालेले बाींधकामे वगळता इतर प्रकरणातील िममनीचे सवेक्षण, मसमाींकन करुन
त्या िममनीींचे अमर्लेख यथाजस्थत करुन त्या क्षेत्रावर रोपवन घेण्याच्या सूचना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.

___________
मािेिाव (ता.रे णापूर जि.लातूर) येथील साठवण तलावास मांिुरी दे ण्याबाबत
(४४)

१२९६०८ (०४-१२-२०१८).

श्री.त्र्यांबिराव लभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.अलमत ववलासराव
दे शमुख (लातूर शहर), श्री.बसवराि पाटील (औसा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (लशडी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(सांिमनेर), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :
सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) माकेगाव (ता.रे णापूर जि.लातूर) येथील सािवण तलाव प्रकल्पास मींिुरी दे ण्याबाबतची
मागणी लातूर ग्रामीण स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी मा.िलसींधारण मींत्री व िलसींपदा मींत्री
याींच्याकडे सन २०१७ मध्ये ननवेदनाद्वारे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कायभवाही सरु
ु असल्याचे
मा.िलसींधारण मींत्री याींनी स्थाननक लोकाप्रतीननधीना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान लेखी पत्राद्वारे कळववले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे सवेक्षण व अन्वेषण हाती घेऊन प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याबाबत व सदर सािवण तलावास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५३७ (34)
प्रा. राम लशांदे (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) व (३) राज्य िल पररषदे कडून मींिूर झालेल्या गोदावरी खोरे एकाजत्मक राज्य िल

आराखड्यानस
ु ार मनार खोऱ्यामध्ये पाणी उपलब्ध नसल्याने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त
होत नाही. त्यामळ
ु े सद्यजस्थतीत या तलावाचा पाणी उपलब्धता प्रस्ताव लातूर ववर्ागीय
कायाभलयाने तात्पुरता स्थगगत िे वला आहे.

प्रकल्पास पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यामशवाय प्रकल्पाचे सववस्तर क्षेत्रत्रय

सवेक्षणाचे काम हाती घेणे शक्य नाही. तसेच पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यामशवाय
प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर करता येत नाही.
(४) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
हहवरखेडा (ता. सेनिाव, जि हहांिोली) याहठिाणी वक्ष
ृ ारोपण िामात झालेला िैरव्यवहार

(४५)

१३०५४४ (०६-१२-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.तानािी मुटिुले (हहांिोली) : सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) हहवरखेडा (ता. सेनगाव, जि हहींगोली) याहिकाणी पावसा आर्ावी वनववर्ागा माफभत
वक्ष
ृ ारोपण केलेली

काही झाडे वाळली असल्याने

शासनाचे

लाखो

रुपयाचे

नुकसान वन

ववर्ागाच्या ननषकाळिीपणामुळे झाले असल्याचे माहे ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वक्ष
ू ही वन
ृ ारोपण करण्यासािी िास्त खोल खड्डे करण्याची आवश्यक असन
ववर्ागाने याकडे दल
भ केले असल्याने या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाला असल्याचे ननदशभनास
ू क्ष
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वक्ष
भ करणा-या सींबगधतावर कडक कारवाई करण्यात यावी
ु क्ष
ृ ारोपण प्रक्रियेत दल
अशी मागणी तेथील ननसगभप्रेमी व िनतेनी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार याबाबत िबाबदार
असण्याऱ्या सींबींगधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही.

हहींगोली वन ववर्ागामाफभत हहवरखेडा ता. सेनगाींव जि.हहींगोली या हिकाणी वक्ष
ृ ारोपणाची

कामे करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याचा प्रश्न उदर्वत नाही
(५) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________
उदिीर व िळिोट (जि.लातूर) तालुक्यात नवीन साठवण तलाव ननमाधण िरण्यासाठी पाणी
(४६)

उपलब्धता प्रमाणपत्र लमळण्याबाबत

१३०७९३ (०६-१२-२०१८).

डॉ.सुधािर भालेराव (उदिीर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांधारण

वव.स. ५३७ (35)

(१)

उदगीर व िळको् (जि.लातरू ) तालुक्यात दषु काळिन्य पररजस्थती असल्याने या दषु काळी

र्ागात नव्याने सािवण तलाव ननमाभण करण्यासािी अनेक साई् स्थळ उपलब्ध असल्याने या
तालुक्यात पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र िलववज्ान ववर्ागाकडून ममळवून द्यावे यासािी
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी वेळोवेळी मागणी करूनही पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र हदले िात
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार उदगीर व िळको्
तालक्
ु यात नवीन सािवण तलाव ननमाभण करण्यासािी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र दे ण्याबाबत
शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (०५-०२-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे .
सदरील प्रकल्प लेंडी प्रकल्पावर जस्थत आहे . राज्य िल पररषदे कडून मींिूर झालेल्या

गोदावरी खोरे एकाजत्मक िल आराखड्यानस
ु ार लेंडी खोऱ्यामध्ये लेंडी प्रकल्पावर पाणी उपलब्ध

नसल्याने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाही. त्यामळ
ु े सदर प्रस्ताव स्थगगत करण्यात
आलेला आहे .

(३) प्रश्न उद्भाावत नाही.
___________
दे ऊळिावरािा (जि.बुलढाणा) तालक्
ध भािातील िावाांचा
ु यातील अनत दि
ु म
(४७)

आदशध िाव ननवडी सांदभाधतील प्रस्ताव

१३२३६० (१०-१२-२०१८).

डॉ.शलशिाांत खेडि
े र (लसांदखेड रािा) :

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) दे ऊळगावरािा (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील अनत दग
भ र्ागातील मौिे धानोरा या गावाींचे
ु म
आदशभ गाव ननवडी सींदर्ाभतील प्रस्ताव कायभकाररणीकडे माहे िल
ु ,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
सादर करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रस्तावानुसार शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम लशांदे (०८-०२-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे.
(२) व (३) मौिे धानोरा (बु्् व ननमखेड) या गावाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय कायभकारी

सममतीकडे जिल्हा अगधक्षक कृवष अगधकारी, बल
ु ढाणा याींचेकडून जिल्हागधकारी, बल
ु ढाणा
याींच्या मशफारशीने प्राप्त झाला होता. सदर गावास हदनाींक २८/६/२०१८ रोिी र्े् दे ऊन राज्य
कायभकारी सममतीने हदनाींक १४/९/२०१८ रोिी प्राथममक मींिूरी हदली आहे .
___________

वव.स. ५३७ (36)
िडधचरोली जिल्हयातील वनपवरक्षेत्रात िललशवार योिनेच्या िामामध्ये झालेला िैरव्यवहार.
(४८)

१३२८२० (०७-१२-२०१८).

डॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे

(आवी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सनु नल िेदार (सावनेर), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.हषधवधधन सपिाळ (बुलढाणा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) चामोशी (जि.गडगचरोली) तालुक्यातील माकंडा (कनसोबा) व घो् वनपररक्षेत्रात सन

२०१४-१५, २०१५-१६, २०१६-१७ या वषाभमध्ये िलयक्
ु त मशवार योिना आणण महात्मा गाींधी
रोिगार हमी योिना तसेच महाराषट्र रोिगार हमी योिना आणण पयभ्न क्षेत्रातींगत
भ प्राप्त
झालेल्या ननधीमधून करण्यात आलेली अनेक कामे ही ननत्कृष् दिाभची झालेली असून त्यातील
काही कामे अधभव् असताींना सुध्दा पुणभ झाल्याचे कागदोपत्री दाखऊन पुणभ रक्कमेची उचल
करून करोडो रूपयाींचा अपहार वनपररक्षेत्र अगधकाऱ्याींनी केला असल्याची माहहती हदनाींक

१५ ऑक््ोंबर, २०१८ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशभनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१६-१७ मध्ये आलापल्ली वनपररक्षेत्रात िलयुक्त मशवार योिना आणण
महात्मा गाींधी रोिगार हमी योिना तसेच महाराषट्र रोिगार हमी योिनेमधील अनेक कामे

ननत्कृष् दिाभचे झाली असून यामध्ये अगथभक गैरव्यवहार वनपररक्षेत्र अगधकाऱ्याींनी केले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या वनपररक्षेत्रातील वनपररक्षेत्र अगधकाऱ्याींनी िलयक्
ु त मशवार योिना आणण
महात्मा गाींधी रोिगार हमी योिना तसेच महाराषट्र रोिगार हमी योिनेमधील कामे करताींना
कागदोपत्री कींत्रा्दाराचे नाव दाखवून स्वत:च कामे करून बनाव् कागदपत्रे िोडून करोडो
रूपयाींचा गैरव्यवहार केला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, ही कामे करताींना चामोशी तालुक्यातील माकंडा (कनसोबा) व घो् पररक्षेत्रात

अजस्तत्वात नसलेल्या दक
ु ानाचे बनाव् त्रबल िोडून त्याव्दारे वनववर्ागातन
ू लाखो रूपयाींची
उचल सींबगधत अगधकाऱ्याींनी केली असल्याचे व या सवभ कामावर बनाव् मिूराींचे नाव दाखवून
त्याींच्या नावाची मिूरी वनपररक्षेत्र अगधकाऱ्याींनी स्वत: घेतल्याचे दे णखल ननदशभनास आले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, तष्नुसार सींबगधत दोषीींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१) हे
(२) हे खरे नाही.

खरे नाही.

(३) हे खरे नाही.
(४) हे खरे नाही.

(५) सदर योिनेतील कामामध्ये गैरव्यवहार ननदशभनास आलेला नाही, त्यामळ
ु े कारवाईची
आवश्यकता र्ासली नाही.
(६) प्रश्न उदर्वत नाही.

___________

वव.स. ५३७ (37)
नालशि ववभािात िलयुक्त लशवार अलभयानाांतिधत िामे अपूणाधवस्थेत असल्याबाबत
(४९)

१३३१५७

(०४-१२-२०१८).

श्री.योिेश

(बापू)

घोलप

(दे वळाली) : सन्माननीय

िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक ववर्ागात िलयुक्त मशवार अमर्यानाींतगभत १८२ गावातील कामे अपूणाभवस्थेत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरील कामे अपण
ू भ असण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, नामशक ववर्ागात िलयुक्त मशवार अमर्यानाींतगभत अपूणभ असलेली कामे
तातडीने पूणभ करण्यासह सदर कामे अपूणभ िे वण्यास िबाबदार असणा-या सींबगधतावर कारवाई
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
प्रा. राम लशांदे (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
नामशक ववर्ागात सन २०१७-१८ मध्ये ८४५ गावाींपैकी ऑक््ोबर महहन्यातील पहहल्या
आिवड्यात ६९९ गावे १०० % व १४६ गावे ८० % िलपररपूणभ झालेली होती. िलयुक्त मशवार
अमर्यानाींतगभत गाव आराखड्यानस
ू ार १९४१४ कामे प्रस्ताववत करण्यात आली होती. त्यापैकी
माहे डडसेंबर अखेर १८६०१ कामे (९६%) पूणभ झाली असून ८१३ (४%) कामे प्रगतीत आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद्भाावत नाही.

___________
नालशि जिल्हयात वक्ष
ृ ारोपण िरण्याचा वन ववभािाचा उपक्रम प्रलांब्रबत असल्याबाबत.
(५०)

१३३१६० (०७-१२-२०१८).

श्री.योिेश (बापू) घोलप (दे वळाली) : सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वनसींपदा वाढववण्यासािी शासनाकडून ५० को्ी वक्ष
ृ ारोपण उहष्ष्

दे ण्यात

आले असून त्यानस
ु ार नामशक जिल्हयात अडीच लाख वक्ष
ृ ारोपण करण्याचा वन ववर्ागाचा
उपिम ववहहत मुदतीत यशस्वी झाला नसल्याचे
ननदशभनास आले, हे खरे आहे काय,

माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान

(२) असल्यास, वक्ष
ृ ारोपण करण्याची वन ववर्ागाचा मोहहम प्रलींत्रबत रहाण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार नामशक जिल्हयात वक्ष
ृ ारोपण करण्याचे उहष्ष्
करण्यास

िबाबदार

असणा-या

सींबगधतावर

कारवाई

करण्यासह

ववहहत वेळेत पण
ु भ न

जिल्हयातील

वक्ष
ृ ारोपण

करण्याचे उष्ीष् पुणभ करण्यासींदर्ाभत शासनाने कोणती कायभवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

वव.स. ५३७ (38)
श्री. सुधीर मुनिांटीवार (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

सन २०१८ च्या पावसाळयात नामशक जिल्हयासािी हदलेले ४७.६० लक्ष रोपे लागवडीचे

उददीष् पार करुन उददीष्ापेक्षा अगधक

म्हणिेच ५३.०२ लक्ष रोपाींची लागवड केलेली आहे.

(४) प्रश्न उदर्वत नाही.
(५) प्रश्न उदर्वत नाही.
___________

ववधान भवन :
मुांब .

जितें द् भोळे
सधचव (िायधभार),
महाराष्ट्र ववधानसभा.

________________________________________________________________
मुद्णपूवभ सवभ प्रक्रिया महाराषट्र ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्ण: शासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई.

