अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५०१ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील थॅलेसेममया, मसिल्सेल, हहमोकिलीया या आजाराांनी ग्रस्त रुगणाांना अत्यावश्यि
सुववधा पुरववण्याबाबत.
(१)

३६५२ (२५-११-२०१४).

श्री.ओमप्रिाश ऊिफ बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील थॅलेसेममया, मसकल्सेल, हिमोफिलीया या आजाराींनी ग्रस्त रुग्ाींना अत्यावश्यक
सवु वधा तातडीने परु ववण्यात याव्यात अशी माग्ी लोकप्रतततनधीींनी सचचव, साववजतनक आरोगय
ववभाग याींचक
े डे हिनाींक ९ नोव्िें बर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, शासनाने या सींिभावत को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ?
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे.
सिर पत्र हिनाींक १५/११/२०१४ रोजी प्राप्त झालेले आिे .
(२) उक्त तनवेिनातील मुदयाींसि
ीं भावत स्पष् करण्यात येते की, रक्त िे ण्याच्या हिका्ी
सलाईन वॉश तनयममत िोते. त्यामूळे रक्त फिल््र करून िे ण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी. उववरीत
रक्त पेढयाींकरीता ल्यक
ु ोडडप्ली्े ड ब्लडबॅग खरे िी करण्यात येतात.

मसकलसेल आजार तनयींत्र् कायवक्रमाींतगवत प्रकल्प क्षेत्रातील २१ जजल्ियामधील ग्रामम्/

उपजजल्िा/ जजल्िा व स्त्री रुग्ालयामध्ये मोित सोल्युबबली्ी, इलेक्रोिोरे सीस व HPLC
चाच्ीची सोय उपलब्ध आिे. मसकलसेल आजार तनयींत्र् कायवक्रमाींतगवत मसकलसेल रुग्ाींची

KFT, LFT, CBC व इतर आवश्यक रक्त चाचण्या मोित करण्यात येतात. तसेच हिनाींक
०५/१२/२००१ च्या शासन तन्यावन्वये मसकलसेल रुग्ाींना सवव शासकीय व तनमशासकीय
रुग्ालयातून आवश्यकतेनूसार मोित रक्तपुरविा तसेच गरजेचा औषधोपचार मोित करण्यात

येत आिे . तसेच जजल्िा रुग्ालये िा्े, नामशक, सातारा, अमरावती, केईएम रुग्ालय, मुींबई
व बीजे वैदयकीय मिाववदयालय पु्े येथे थॅलेसेममया व हिमोफिलीया या आजाराींवर मोित
उपचार करण्यात येतात.

वव.स. ५०१ (2)
अमरावती येथील रक्तपेढीत तज्ञ डॉक््राींची नेम्क
ू करण्यात आली असून रुग्ाींची

को्त्यािी प्रकारची गैरसोय िोत नािी.

Tab-Desirox २५०(Cipla) िे औषध िा्े, नामशक, सातारा, अमरावती येथील शासकीय
रुग्ालयामधन
ू रुग्ाींना मोित िे ण्यात येत आिे .

मसकलसेल आजार तनयींत्र् कायवक्रमाींतगवत डागा स्मत
ृ ी शासकीय स्त्री व बाल रुग्ालय,

नागपूर येथे गभवजल पररक्ष् केंद्र स्थापन करण्याची प्रक्रीया सुरू आिे . सिर गभवजल पररक्ष्

केंद्र सरू
ु झाल्यावर सिर केंद्रात मसकलसेल रुग् गभववती मिीलाींची मोित गभवजल चाच्ी
करण्यात ये्ार आिे.

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राज्यातील ‘आशा’ या स्वयांसेवविाांचे नासांमतीने राजीनामे घेतल्याबाबत
(२)

७४७३६ (१८-०४-२०१७).

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष ुंारिे (िळमनुरी),

श्रीमती तनमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी),
श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आरोगय अमभयानाचे अचधकाऱयाींकडून

‘आशा’ या स्वयींसेववकाींचे नासींमतीने

राजीनामे घेतले जात असल्याचे मािे जानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले,
िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, ‘आशा’ या स्वयींसेववकाींवर अन्यायकारक तन्वयाची शासनामािवत चौकशी
करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सिरील प्रकर्ाींतील िोषी
अस्ा-या अचधकाऱयाींवर को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?

डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) : (१) िे अशत: खरे आिे ,
मािे जानेवारी २०१७ च्या िरम्यान मिाराषर ्ाईम्स मध्ये “राजफकय सक्षमीकर् नव्िे
खच्चीकर्” या सिराखाली आशा स्वयींसेववके सींिभावतील बातमी प्रकामशत झालेली िोती.
(२) आशा स्वयींसेववकेची मुख्य जबाबिारी िी रुग्ाींना सींिभवसेवा िे ्े िी असून आशा

स्वयींसेववकेस वारीं वार शासकीय आरोगय सींस्थेमध्ये रुग्ासि उपजस्थत रिावे लागते. त्यामुळे
आशा स्वयींसेववकाींना त्याींच्या पिा व्यततररक्त इतर पिाींची जबाबिारी हिल्यास

आशा

स्वयींसेववकेच्या कामावर ववपररत परर्ाम िोवन
ू ती तनजश्चत केलेल्या कामास न्याय िे वू

शक्ार नािी. त्यामुळे आशाींना साववजतनक तनवड्ूकीमध्ये ववजयी झाल्यानींतर तनवावचचत

सिस्याींचे पि जस्वकारल्यानींतर आशा स्वयींसेववका/ ग्प्रवतवक याींच्याकडून पिाचा राजीनामा
िे ण्याबाबत हि.१५ एवप्रल, २०१५ रोजी जजल्िास्तरावरून सुचना तनगवममत करण्यात आल्या
िोत्या. त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्ावत नािी.

वव.स. ५०१ (3)
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
िुपोवषत मुलाच्या मत्ृ युनत
ां र त्याांच्या पालिाांना शासनाने जाहीर
िेलेली मदत न ममळाल्याबाबत

(३)

८५४२६

(ब्रम्हपूरी),

(२२-०८-२०१७).

श्री.अममन

पुंे ल

श्री.राधािृष्ट्ण

(मुांबादे वी),

ववखे-पाुंील

श्री.सुतनल

(मशडी),

िेदार

श्री.ववजय

(सावनेर),

वडेट्टीवार

डॉ.सांतोष

ुंारिे

(िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु
ु
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.हषफवधफन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.हदलीप वळसे-पाुंील (आांबेगाव),
श्री.जयांत

पाुंील

(इस्लामपरू ),

श्री.शमशिाांत

मशांदे

(िोरे गाव),

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(बागलाण) : सन्माननीय महहला व बालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात सन २०१५-२०१६ यावषावत कुपोवषत मल
ीं र शासनाने मित जाहिर
ु ाच्या मत्ृ यन
ु त
करुन मत
ृ मुलाींच्या पालकाींना ९ महिन्याचा कालावधी नींतरिी मित िे ण्यात आली नािी, िे
खरे आिे काय,

(२) तसेच पालघर जजल्ियात गेल्या वषी खो्ा गावात कुपोष्ामळ
ु े मत्ृ यू पावलेल्या मुलाींच्या
पालकाींना भे्ून त्याींचे साींत्वन करुन ५१ िजार रुपयाींची मित िे ण्याचे मा.महिला व

बालववकास मींत्री याींनी हिलेल्या आश्वासनाची पत
व ा अदयाप मािे एवप्रल, २०१७ अखेरपयंत
ु त
झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याप्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास चौकशीचे तनषकषव काय आिे त व त्यानुसार याप्रकर्ी जबाबिार अस्ाऱया
सींबींचधताींवर शासनाने को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे त,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-११-२०१८) : (१). नािी.

(२) मत
पावलेल्या मुलाींच्या पालकाींना भे्ून त्याींना लोकनेता स्व. श्री. गोपीनाथ मुींडे
ृ
प्रततषिान तिे प्रत्येकी रु.५१ िजाराची मित घोवषत केली िोती.

सिर रक्कम श्री गोपीनाथ

मुींडे याींच्या पुण्याततथीहिनी िे ण्यासािी सींबींचधत बालकाींच्या पालकाींना तनमींबत्रत केले िोते.

तथावप सींबींचधत पालक न आल्याने त्याींचे धनािे श (क्रमाींक ५०६६३६ व ५०६६३७, हिनाींक
३.६.२०१७) श्रीमती मतनषा चौधरी, वव.स.स. याींच्यामािवत पालकाींना िे ण्यासािी हिले िोते.
तथावप, श्रीमती चौधरी याींनािी मत
ु े सिर धनािे श
ृ बालकाींचे पालक भे्ू शकले नािीत त्यामळ
तालुक्याच्या ग् ववकास अचधकारी याींच्यामािवत सींबींधीत पालकाींना ववतरीत करण्यात आले
आिे त.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

वव.स. ५०१ (4)
िोल्हापूर श्जल्हयातील छरपती प्रममला राजे रुगणालयातील दरु वस्था
(४)

८६१९५ (१६-०८-२०१७).

श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर जजल्ियातील छत्रपती प्रममला राजे रुग्ालयात ववववध ववभागाींतून सींकमलत

करण्यात आलेला कचरा बनव ववभागाच्या पािीमागे ्ाकण्यात येत असून तसेच ड्रेनेजचे पा्ी
व साींडपा्ी रस्त्यावर आल्याने पररसरात िलिल सदृश्य पररजस्थती तनमाव् झाल्याचे मािे मे,
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले, िे खरे आिे काय,
(२) तसेच उक्त रुग्ालयात पररचारकाींना सोयी सुववधाींचा अभाव व एका पररचाररकेला २५
रुग्ाींची सेवा करावी लागत असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले
िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, त्यानुसार पुढे को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?

श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे. मािे मे,२०१७ मध्ये रूग्ालय
पररसरात साववजतनक बाींधकाम ववभागामािवत कााँक्री्ीकर्ाच्या कामामुळे ड्रेनज
े पाईप लाईन

ि्ून पा्ी सािले िोते. तथावप कोल्िापूर मिानगरपामलकेमािवत कचरा कीं्े नर उपलब्ध करून
िे ण्यात आले असल्यामळ
ु े िै नींहिन कचरा उचलण्यात येतो.
(२) िे खरे नािी.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) लागू नािी.
___________
औरां गाबादमधील घाुंी रुगणालयात औषधाांच्या तुं
ु वडयाांमळ
ु े रुगणाांची होत असलेली गैरसोय
(५)

८७९५६ (१२-०८-२०१७).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबािमधील

घा्ी

रुग्ालयात

औषधाींच्या

तु्वडयाींमळ
ु े

रुग्ाींची

गैरसोय

िोत

असल्याचे मािे मे, २०१७ मध्ये वा मध्ये त्यािरम्यान तनिशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय
(२) असल्यास, सिरिू रुग्ालयात औषधीींचा तु्वडा िोण्याची कार्े काय,
(३) असल्यास, तातडीने या रुग्ालयात औषधीींचा परु विा करून रुग्ाींची गैरसोय िरू
करण्याबाबत शासन काय कायववािी करीत आिे वा कर्ार आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) नािी.
(२) लागू नािी.
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(३) उक्त सींस्थेमध्ये रूग्ाींच्या औषधोपचारासािी लाग्ारी औषधे शासकीय िरकरारानुसार
तसेच आवश्यकतेनुसार बी.एम.सी., ई.एस.आय.सी. याींच्या िरकरारावर व स्थातनक बाजारातून

तनयमाप्रमा्े िर पत्रके मागवून खरे िी करून रूग्ाींना आवश्यकतेनुसार औषधाींचा पुरविा केला
जातो.

(४) लागू नािी.
___________
नागपरू शासिीय वैद्यिीय रुगणालयात मलेररयाच्या तपासणी बांद असल्याबाबत
(६)

८९३२८ (१६-०८-२०१७).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शासकीय वैदयकीय रुग्ालयात िोन महिन्यापासून मलेररयाच्या तपास्ी बींि
असल्याचे तनिशवनास आले, िे खरे आिे काय

(२) असल्यास सिरिू तपास्ीकरीता आवश्यक असलेली फक् उपलब्ध नसल्याने रुग्ाींचे
नमुने प्रयोगशाळे त पािववण्यात येत नािी, िे िी खरे आिे काय
(३) असल्यास, आजाराचे तनिानच िोत नसल्याने गोरगररबाींचे आरोगय धोक्यात आले आिे िे
िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात ये्ार आिे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आिे . शासकीय वैदयकीय
मिाववदयालय व रूग्ालय, नागपूर येथे मलेररया या आजाराची चाच्ी फकट्स अभावी
हि.१७/०१/२०१७

ते

२३/०१/२०१७

(७

हिवस)

पयंत

मलेररयाच्या

तपासण्या

बींि

िोत्या.

सदयजस्थतीमध्ये सिर चाचण्या पव
व त सुरू आिे त.
ू व
(३) िे खरे नािी.

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) लागू नािी.

___________

राज्यातील तनवासी डॉक्ुंराांची सुरक्षा, तनवासव्यवस्था व इतर
बाबीसाठी उच्च स्तरीय सममतीबाबत

(७)

९१३१२

(१६-०८-२०१७).

श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर) :
करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),
सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१)

राज्यातील तनवासी डॉक््राींची सुरक्षा, तनवासव्यवस्था व इतर बाबीसािी एकच उच्च

स्तरीय सममती असायला िवी तरच त्याींचे प्रश्न सु्तील असे मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने राज्य

शासनाला तनिे श हिल्याचे हिनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्या सुमारास तनिशवनास आले
आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (११-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) शासन तन्वय क्र.पीआयएल-२०१७/प्र.क्र.४०१/प्रशा-२, हिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ अन्वये
उच्चाचधकार सममती गिीत करण्यात आलेली आिे .
(३) लागू नािी.
___________
औरां गाबाद येथील शासिीय ििफरोग रुगणालयात िांराुंी िामगाराांना िमी वेतन अदा
िेल्याबाबत
(८)

९१४२६ (२१-०८-२०१७).

श्री.सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि येथील शासकीय ककवरोग रुग्ालयात मािे जानेवारी, २०१२ पासून कींत्रा्ी
कामगाराींची ववववध पिे भरती करण्याचे कींत्रा् सींि
ु र कन्स्रशन कींपनीने बनाव् कागिपत्रे व
कामगाराींच्या सह्या वा अींगिे घेऊन रे काडव तयार केले असून कामगाराींना मािे जानेवारी, २०१२

ते डडसेंबर, २०१६ या काळात एकू् ४७ लाख ८६ िजार रूपये कमी िे ऊन त्याींची िसव्ूक
केल्याची तक्रार झाली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर कींपनीने कािी कामगाराींचा पगार कामगार आयक्
ु ताींनी िरववल्या प्रमा्े ८
िजार रुपये न िे ता ३ ते ४ िजार रुपये िे ऊन कामगाराींचे भववषय तनवावि तनधीबाबतिी

अदयाप खुलासा केलेला नािी तसेच कामगाराींच्या सुरक्षेची तरतूि न करता जािा कामाचे पैसे

हिलेच नािी प् तक्रार केल्यावर कामगाराींना मािे जाने. २०१७ पासून कामावरून काढून
्ाकण्यात आले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, या प्रकर्ाची शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४)

असल्यास,

चौकशीत काय

आढळून

आले

व

तदनुसार

िोषी

कींपनी

व

सींचालकाींववरुद्ध कारवाई करण्याबाबत व कामगाराींना परत कामावर घेऊन त्याींच्या िे य रकमा
िे ण्याबाबत को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) व (२) िे खरे नािी.
(३), (४) व (५) लागू नािी.
___________
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चांद्रपूर श्जल्हयातील बल्लारपूर वेिोली क्षेराली गोवरी गावाजवळील नाल्यावर बांधाऱ्याचे
बाांधिाम अपूणाफवस्थेत असल्याबाबत

(९)

९३१३४ (२१-०८-२०१७).

अॅड.सांजय धोुंे (राजूरा) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल्ियातील बल्लारपरू वेकोली क्षेत्राली गोवरी गावाजवळील नाल्यावर तनधीअभावी

मागील ११ वषावपासन
ू बींधाऱयाचे बाींधकाम अप्
ू व झाले असल्याचे मािे जन
ू २०१७ मध्ये वा
त्यािरम्यान तनिशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर गोवरी गाव बल्लारपूर वेकोली क्षेत्रातील मध्यवती हिका्ी असून खतनज
तनधी अींतगवत को्तीिी ववकास कामे करण्यात आली नािीत, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व चौकशीत काय आढळुन आले,

(४) असल्यास, चौकशीनुसार बींधाऱयाचे बाींधकाम पू्व करण्यासािी तनधी िे ण्याबाबत शासनाने
को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
प्रा. राम मशांदे (१७-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे.
(२) िे खरे नािी.
खतनज ववकास तनधी अींतगवत चींद्रपूर जजल्ियातील राजुरा व बल्लारपूर तालुक्यातील एकु्
रु.३७७९.३७ लक्ष रकमेच्या १२६ कामाींना प्र.मा. िे ण्यात आली असून सिर कामाींकररता

मिामींडळ व सींचालक, भूववज्ञान व खतनकमव सींचालनालय, नागपूर याींचेकडून रु.२७१८.२८ लक्ष
तनधी ववतरीत करण्यात आला आिे .

(३) व (४) जजल्िाचधकारी, चींद्रपूर याींचे पत्र हिनाींक १८ सप््ें बर, २००७ अन्वये सिरील को.प.
बींधाऱयाचे बाींधकाम “जजल्िा खतनज प्रततषिान” याींचे आराखडयात समाववष् करण्यात आलेला
असून सुप्रमाबाबत कायववािी करण्यात येत आिे.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
वाडा (श्ज.पालघर) तालुक्यातील लघु पाुंबांधारे ववभागात झालेला गैरव्यवहार
(१०)

९४१७४ (२१-०८-२०१७).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील लघु पा्बींधारे ववभागात झालेल्या गैरव्यविाराची सुरु
असलेली चौकशी पू्व झाली आिे काय,

(२) असल्यास, चौकशीनस
ु ार गैरव्यविार कर्ाऱया िोषीींवर शासनाने को्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
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प्रा. राम मशांदे (१३-११-२०१८) : (१) मौजे सरस ओिळ येथील लघुपा्बींधारे ववभागाने
बाींधलेल्या बींधाऱयाची कायवकारी अमभयींता, लघुपा्बींधारे ववभाग, पालघर याींचेमािवत चौकशी
करण्यात आली आिे .

(२) सिर कामाची क्षेत्रीय स्तरावर पाि्ी केली असता व एकींिररत उपलब्ध लेखे पिाता
कामात गैरव्यविार झाल्याचे हिसन
ू येत नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
बुलढाणा शहरातील राणी बागेचे सुशोमभिरण िरण्याबाबत
(११)

९६४२४ (३०-१२-२०१७).

श्री.हषफवधफन सपिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील

(मशडी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय

वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बुलढा्ा

शिरातील

(जज.बुलढा्ा)

रा्ी

बगीच्यात

जॉचगींग

रॅ कसि

बगीच्याचे

सुशोमभकर्/सौंियीकर् व सींगम तलावामध्ये रीं गीत सींचगतमय कारीं जे (म्युझझकल िाउाँ ्न)
बसवव्ेबाबत शासन ववचाराधीन आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, सिर बाबतचा प्रस्ताव वन ववभागाने तयार करुन मािे एवप्रल, २०१७ वा त्या

िरम्यान जजल्िाचधकारी, बुलडा्ा याींना सािर केला आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून
आले,

(४) असल्यास, बुलढा्ा शिरातील रा्ी बगीच्यात जॉचगींग रॅ कसि बगीच्याचे सुशोमभकर्
/सौंियीकर् व सींगम तलावामध्ये रीं गीत सींचगतमय कारीं जे (म्यझु झकल िाउाँ ्न) मींजुरीसि
बसवव्ेबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१६-१०-२०१८) : (१) रा्ी बगीच्यात जॉचगींग राँ कसि बगीच्याचे
सुशोमभकर् / सौियीकर्ाची कामे करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचाराधीन आिे .

रा्ी बागेच्या लगत असलेला सींगम तलाव िा नगर पररषिे च्या अखत्याररत असून या

तलावाचे सींवधवन करण्यासािी राज्य सरोवर सींवधवन योजनेच्या प्रस्तावाला शासनाच्या पयाववर्

ववभागामािवत मान्यता ममळालेली आिे . परीं तू सिर प्रस्तावामध्ये सींगम तलावात रीं गीत
सींचगतमय कारीं जे (म्युझझकल िाऊ्ॅ न) या घ्काींचा समावेश नािी.

(२) बुलढा्ा वन ववभागाकडून प्रस्ताव जजल्िाचधकारी, बुलढा्ा याींचेकडे सािर करण्यात
आलेला नािी.

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
(४) बुलढा्ा वन ववभागाकडून रा्ी बगीच्यात जॉचगींग रॅ कसि बगीच्याचे सुशोमभकर् /
सौियीकर्ाची कामे करण्याचे अनुषींगाने अींिाजपत्रके तयार करण्याची कायववािी सुरु आिे.
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(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपूर येथील शासकिय नमसिंग महाववदयालयातील ववदयार्थयािंना ने आण
िरण्यािररता वाहन वाढववण्याबाबत

(१२)

९६६०४ (२७-१२-२०१७).

श्री.सुधािर िोहळे

(नागपूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर येथील शासफकय नमसंग मिाववियालयातील ववियार्थयांना ने आ् करण्याकररता
एक वािन अस्े अतनवायव आिे असे भारतीय पररचयाव पररषिे च्या तनयमात आिे ,

िे खरे

आिे काय,
(२) असल्यास, नागपूर येथील नमसंग मिाववदयालयातील
ताींत्रीक कार्ामुळे बींि पडले आिे, िे िी खरे आिे काय

वािन मागील १० ते १२ वषावपासून

(३) असल्यास, उक्त मिाववियालयाला वािन फकती कालावधीत उपलब्ध िो्ार आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-१०-२०१८) : (१) व (२) िोय िे खरे आिे .
(३) व (४) शासकीय वैदयकीय मिाववदयालयाची बस ताींबत्रक कार्ामुळे असुरक्षक्षत झाल्यामळ
ु े
तनलेझखत करण्यात आली आिे. शासकीय नमसंग मिाववदयालयाकररता स्वत:ची बस उपलब्ध
नािी.
सदयजस्थतीत भारत सरकारच्या तनधीतन
ू ओमनी ७+१ आसनी वािन ऑक््ोबर २००२

मध्ये खरे िी केले आिे. मात्र सिर वािन अपुरे पडल्यास शासकीय िीं त मिाववदयालय, नागपूर
याींच्या बसची

माग्ी करून ववदयाचथंनीना प्रमशक्ष् हिका्ी ने आ् केली जाते.
___________
मसांधुदग
ु फ श्जल््यातील आरोगय यांरणा सक्षम िरण्याबाबत

(१३)

१०१०५२ (०४-०१-२०१८).

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

सन्माननीय सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) मसींधुिग
ु व

जजल्ह्यातील

आरोगय

यींत्र्ा

सक्षम

नसल्याने

नागररकाींना

मित्त्वाच्या

आरोगयसेवेसािी कायम गोवा राज्यात जावे लागते, िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, जजल्ह्यात एक जजल्िा रुग्ालय, तीन उपजजल्िा रुग्ालये, सात ग्रामी्
रुग्ालये आझ् ३८ प्राथममक आरोगय केंद्र असूनिी याचा नागररकाींना योगय उपयोग िोत
नािी, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, मसींधुिग
ु व जजल्ह्याची आरोगय यींत्र्ा सक्षम करण्याबाबत शासनाने को्ती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१७-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे .
गींभीर रुग्ाींना अततववमशष् सेवाींसािी शासकीय वैदयकीय मिाववदयालय, बाींबोलीम,
गोवा राज्य येथे सींिमभवत करण्यात येते.
(२) िे खरे नािी.
(३) मसींधुिग
ू व जजल्ह्यामध्ये १ जजल्िा रुग्ालय, ३ उपजजल्िा रुग्ालये व ७ ग्रामी् रुग्ालये
कायावजन्वत आिे त.

याहिका्ी रे ण्वीय तनिान प्रयोगशाळे चे बाींधकाम प्
ु व झाले असन
ू

त्यासािी पितनममवती करण्यास मान्यता िे ण्यात आली आिे . या प्रयोगशाळे करीता उपकर्े व
साधनसामुग्रीची खरे िी करण्यासािी सन २०१७-१८ मध्ये रु.१.१४ को्ी इतका तनधी ववतरीत
करण्यात आला आिे . याहिका्ी डीस्रीक्् वेअर िाऊस बाींधण्यात आले आिे.

सावींतवाडी व

क्कवली येथील रॉमा केअर युतन्करीता कमवचारी वगव मींजूर करण्यास मान्यता िे ण्यात
आली आिे. १०० खा्ाींच्या जजल्िा महिला व बाल रुग्ालयाचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आिे.

िे वगड येथील ५० खा्ाींच्या श्रे्ीवधीत उपजजल्िा रुग्ालयाकररता माचव, २०१७ ते २०१९ या
आचथवक वषावमध्ये रु.४ को्ी इतका तनधी मींजूर करण्यात आला आिे .

वेंगुलाव येथील ५०

खा्ाींच्या श्रे्ीवधीत उपजजल्िा रुग्ालयाकरीता माचव, २०१७ ते २०१९ या आचथंक वषांमध्ये
रु.२.१० को्ी इतका तनधी मींजरू करण्यात आला आिे .

जजल्िा रुग्ालय मसींधि
ु ग
ू ,व उपजजल्िा

रुग्ालय सावींतवाडी येथे डायलेसीस युतन् कायावजन्वत आिे.

तसेच मसींधुिग
ू व जजल्ह्यामध्ये

१०० खा्ाींचे सींिभव सेवा रुग्ालय सुरु करण्यास हि.१७.१०.२०१८ च्या शासन तन्वयान्वये
मान्यता िे ण्यात आली आिे .
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राज्यात पररचयाफ महाववद्यालयीन मशक्षिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबतची होत असलेली हदरां गाई
(१४)

१०३९०० (२७-१२-२०१७).

(चाळीसगाव) :

श्री.वविास िांु भारे

(नागपूर मध्य), श्री.उन्मेश पाुंील

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात नव्याने सुरू केलेल्या बी.एस्सी (नमसंग) व एम.एस्सी (नमसंग) अ्यासक्रमासािी
५ पररचयाव प्रमशक्ष् सींस्थाींमध्ये आवश्यक अध्यापकीय व अशैक्षझ्क पि तनममवतीबाबत

हिनाींक २१ एवप्रल, २०१४ रोजी शासन तन्वय तनगवममत करून ४ वषावचा पिवी अ्यासक्रम व
२ वषांचा पिव्युत्तर अ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता िे ण्यात आली आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास या शासन तन्वयानुसार ववदयार्थयांना मशकववण्यासािी भारतीय पररचयाव
पररषिे च्या

मानकानस
ु ार

आझ्

आरोगय

ववज्ञान

ववदयापीिाची

मान्यता/सींलगनीकर्ाचे

नत
ु नीकर्/ववस्तारीकर् प्राप्त िोण्यासािी आवश्यक अस्ारी अध्यापकीय ४१ पिे व
अशैक्षझ्क ३ पिे तनमाव् करण्यासािी शासनाने मींजुरी हिली आिे, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, ररक्त पिे भरण्यासािी शासनाने हिनाींक ९ िेब्रुवारी, २०१७ च्या शासन
तन्वयानुसार सममती गहित करण्यास मींजुरी हिली आिे, िे िी खरे आिे काय,
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(४) तसेच या ररक्त पिाींपैकी कािी पिे अनभ
ु वी व सेवाज्येषिता प्राध्यापकाींमधून भरण्यात
यावी या सींबींधी गॅच्युए् नसेस ह्चसव असो. आॅॅि मिाराषर, नागपूर यासींघ्नेदवारा तसेच

याबाबत नागपरू ववभागाच्या जनप्रतततनधीींनी शासनास अनेकवेळा तनवेिने हिले आिे , िे िी
खरे आिे काय

(५) असल्यास, या प्रकर्ी शासनाने अदयापपयंत को्तीिी कायववािी केली नसल्याने पररचयाव
मिाववदयालयातील

ररक्त

पिे

भरण्यास

ववलींब

िोत

असल्याने

अ्यासक्रमात

प्रवेमशत

ववदयार्थयांचे शैक्षझ्क नक
ु सान िोत आिे , िे िी खरे आिे काय

(६) असल्यास, या प्रकर्ी शासनाने तातडीने कायववािी करून व सींघ्नेच्या माग्ीचा ववचार
करून ररक्त पिे तातडीने भरण्याबाबत को्ती कायववािी केली वा करण्यात ये्ार आिे ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) िोय िे खरे आिे .
(५)

िे खरे नािी.

(६) पररचयाव प्रमशक्ष् सींस्थाींमध्ये आवश्यक अध्यापकीय पिे भरण्यासािी मा.कुलगुरू, मिाराषर
आरोगय

ववज्ञान

ववदयापीि,

नामशक

याींचे

अक्ष्यतेखाली

हि.०९.०२.२०१७

च्या

शासन

तन्वयान्वये गहित करण्यात आलेली सममती शासन शुध्िीपत्रक हि.२०.०३.२०१८ अन्वये

सध
ु ाररत करण्यात आली असन
ू , सिर पिे सचचव, वैदयकीय मशक्ष् व औषधी द्रव्ये ववभाग
याींचे अध्यक्षतेखाली शासन तन्वय हि.१५.०७.२०१४ नुसार गहित करण्यात आलेल्या स्वतींत्र
तनवडमींडळामािवत भरण्यास मान्यता हिली आिे .

___________
पुणे श्जल्हा पररषदे त आरोगय ववभागाांतील ररक्त पदे भरणेबाबत..
(१५)

१०५३३८

(३१-०३-२०१८).

श्री.अश्जत

पवार

(बारामती),

श्री.हदलीप वळसे-पाुंील

(आांबेगाव), श्री.जयांत पाुंील (इस्लामपूर), श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग बरोरा
(शहापरू ), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापरू ), श्री.सरु े श लाड (िजफत), श्री.मिरां द जाधव-पाुंील (वाई),
श्री.हदपि चव्हाण (िलुंण), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.राणाजगजीतमसांह पाुंील

(उस्मानाबाद), श्रीमती सम
ु न पाुंील (तासगाव - िवठे महाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवुं),
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण) :

सन्माननीय सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पु्े जजल्िा पररषिे त आरोगय ववभागाींतगवत जजल्िा आरोगय अचधकारी वगव १, तालुका

आरोगय अचधकारी वगव-२
वगव

२ ग्-ब,

ग् अ, वैदयफकय अचधकारी वगव २- ग् अ व वैदयफकय अचधकारी

व वगव ३ व वगव ४ मधील हिनाींक ३१ डडसेंबर २०१७ अखेर फकती पिे मींजरू

िोती व त्यापैकी फकती पिे भरण्यात आली आिे त व अदयाप फकती पिे ररक्त आिे त,
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(२) असल्यास, उक्त अ ते ड सींवगावतील पिे ररक्त रािण्याची सववसाधार् कार्े काय आिे त,
(३) असल्यास, सिर ररक्त पिे भरण्याचे दृष्ीने शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात
येत आिे
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१३-११-२०१८) : (१) पु्े जजल्िा पररषिे तींगत
ं ग्-अ ते ग्-ड सींवगावतील
मींजरू , भरलेली व ररक्त पिाींची माहिती खालील प्रमा्े आिे . :अ.क्र.

सींवगव

मींजरू पिे

भरलेली पिे

ररक्त पिे
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(२) बिुताींश अचधकारी/कमवचारी त्याींच्या तनवासी स्थायीक असलेल्या हिका्ापासून अत्यींत
िरू वरच्या हिका्ावर ग्रामी् आहिवासी व िग
व भागात काम करण्यास इजच्छक नसतात.
ु म
ग्-ड ची पिे ग्रामववकास ववभागाकडून भरलेली नािीत.

(३) मिाराषर वैदयकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रु. ५४००) मधील वैदयकीय
अचधकाऱयाींची ररक्त पिे भरण्याकररता सींचालनालयाच्या स्तरावरुन सवव जजल्िाचधकारी याींना
पिे भरण्याचे अचधकार प्रिान केले आिे त.
ग्-क
नसल्यामळ
ु े

सींवगावतील
ररक्त

पिे

पिभरतीस
भरण्यात

ग्रामववकास
आलेली

ववभागाकडून

नािीत. तथावप,

२०१६

पासून

एनएचएम/आयपीएच

अचधकारी व कमवचाऱयाींची एकू् ८२७ पिे कींत्रा्ी पध्ितीने भरण्यात आलेली आिे त.

मान्यता
मािवत

वव.स. ५०१ (13)
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपूर शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुगणालयात जेररयारीि सेंुंर सुरु िरण्याबाबत
(१६)

१०६०११ (०४-०४-२०१८).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नागपूर येथील शासकीय वैदयकीय मिाववदयालय व रुग्ालयात येथे ३० खा्ाींचे

जेररयारीक सें्र सुरु करण्यास केंहद्रय आरोगय व कु्ुींब कल्या् ववभागाने एक वषावपूवीच
मींजुरी हिली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, वैदयकीय मशक्ष् व सींशोधन ववभागाच्या उिासीन धोर्ामळ
ु े वषवभर याकडे
िल
व केल्याने सिर काम प्रलींबबत आिे , िे िी खरे आिे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आली आिे काय, त्यानुसार को्ती कायववािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (३१-१०-२०१८) : (१) िोय
(२) िे खरे नािी, याववषयी शासकीय वैदयकीय मिाववदयालय व रुग्ालय, नागपूर येथे
“ववभागीय जजरॅयाहरक केंद्र” स्थापन कर्ेबाबतचा शासन तन्वय हिनाींक १७.०९.२०१८ रोजी
तनगवममत करण्यात आला आिे .
(३)व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
मौजे भरतपाढा (ता.तलासरी श्ज.पालघर) येथील िाुंिरी िुुंूांबातील मुलाचा मत्ृ यूबाबत
(१७)

१०६४४१

(०७-०४-२०१८).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड पश्श्चम) :

सन्माननीय

सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे भरतपाढा (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथील कातकरी कु्ूींबातील कु. स्वप्नील मींगेश

मुकने या आहिवासी मल
ु ाचा हिनाींक २९ नोव्िें बर, २०१७
खरे आिे काय,
(२)

रोजी वा त्यासुमारास मत्ृ यू झाला, िे

असल्यास, या घ्नेची शासनाने चौकशी केली आिे काय त्यात काय आढळून आले आिे ,

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबचधताींवर को्ती कारवाई केली तसेच आहिवासी मल
ु ाींचे मत्ृ यूचे
प्रमा् रोखण्यासािी शासनाने को्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?

वव.स. ५०१ (14)
डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
कु.स्वप्नील मींगेश मुकने या आहिवासी मल
ु ाचा हिनाींक २७/११/२०१७ रोजी सामान्य

रुग्ालय, मसल्वासा येथे मत्ृ यू झालेला िोता.

(२) कु.स्वप्नील यास हिनाींक २६-११-२०१७ रोजी आकडी आल्याने ग्रामी् रुग्ालय, तलासरी
येथून सींिभीत करण्यात आले. या बालकावर उपजजल्िा रुग्ालय, खानवेल तसेच मसल्वासा
येथील सामान्य रुग्ालयामध्ये उपचार करण्यात आला. तथावप उपचारा िरम्यान बालकाचा
मत्ृ यू झाला. बालकाच्या मत्ृ यच
ू े कार् Broncho pneumonia

िे आिे .

(३) तलासरी येथील सींबींधीत वैियफकय अचधकारी याींना याबाबत कार्े िाखवा नो्ीस िे ण्यात
आली आिे .
आहिवासी मुलाींचे मत्ृ युचे प्रमा् रोखण्यासािी पुढील उपाययोजना करण्यात येत आिे त

उपजजल्िा रुग्ालय, जव्िार येथे आजारी बालकाींसािी ववशेष नवजात काळजी कक्ष,
तालुकास्तरावर नवजात जस्थरीकर् कक्ष, प्रसूती गि
ृ ात नवजात काळजी कोपरा, बाल उपचार
केंद्र, पोष् पन
ु ववसन केंद्र, अततसार तनयींत्र् पींधरवडा, आशा व आरोगय कमवचा-याींमािवत
गि
ृ भे्ी, जास्त अभवक मत्ृ यूिर असलेल्या गावाींमध्ये आशाींमािवत तपास्ी व उपचार,

मानव

ववकास कायवक्रमाींतगवत बालरोग तज्ञाींकडून तपास्ी, नवसींजीवनी कायवक्रमाींतगवत गावामध्ये सवव
माता व बालकाींचे तपास्ी व उपचार, मुींबई येथील खाजगी रुग्ालयातील तज्ञाींमािवत आरोगय
तपास्ी व उपचार करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उिभवत नािी
___________
पण
ु े शहरातील ससन
ू रुगणालयात दोन वषाफच्या मल
ु ावर शस्रकिया िरण्यात आल्यानांतर
त्याची एि किडनी गायब झाल्याची तिार

(१८)

१०६८०९ (०७-०४-२०१८).

श्री.सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर),

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर) :

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु्े शिरातील ससून रुग्ालयात भोसरी (पु्े) येथील युनस
ु चाींि ताींबोळी याींच्या िोन

वषावच्या मल
ु ावर शस्त्रफक्रया करण्यात आल्यानींतर त्याची एक फकडनी गायब झाल्याची तक्रार
त्याच्या पालकाींनी ससन
रुग् प्रशासनाकडे तसेच भारतीय मानव अचधकार पररषिे कडे
ू
केल्याची बाब हिनाींक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनिशवनास आले आिे, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, रुग्ालय प्रशासनाने या प्रकर्ी चौकशी सममती नेमली आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, चौकशीचा अिवाल ससन
ू रुग्ालय तसेच शासनास प्राप्त झाला आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार िोषी व्यक्तीींववरुध्ि को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?

वव.स. ५०१ (15)
श्री.

धगरीष

महाजन

(१२-१०-२०१८)

:

(१)

पालकाींनी

हि.०९/१२/२०१७

रे ाजी

रूग्ालय

प्रशासनाकडे व हि.१४/१२/२०१७ रोजी भारतीय मानव अचधकार, पु्े याींचेकडे तक्रार िाखल
केली आिे .

(२) व (३) िोय.
(४) सममतीच्या अिवालानुसार सिर रूग्ाच्या सी.्ी.युरोग्रािी चाच्ीमध्ये िोन्िी फकडण्या
अजस्तत्वात असल्याचे तनषपन्न झाले आिे . सिर तक्रारीमध्ये तर्थय आढळून न आल्याने सिर
प्रकर्ी कारवाईचा प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) लागू नािी.

___________

नागपूर शासकिय वैद्यिीय महाववद्यालय व डागा स्मत
ृ ी रुगणालय येथे प्रततबांधात्मि लसीचे
िेंद्र तनमाफण िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(१९)

१०६९२१ (०७-०४-२०१८).

डॉ.मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर शासफकय वैदयकीय मिाववदयालय व डागा स्मत
ृ ी रुग्ालय येथे प्रततबींधात्मक
लसीचे केंद्र तनमाव् िो्ाऱया प्रस्तावाला केंहद्रय आरोगय मींत्रालयाने मींजुरी अदयापपयंत हिली
नसल्याची बाब मािे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आली आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, या रुग्ालयात लसी केंद्रासािी प्रमशक्ष् हिलेल्या िोन्िी डॉक््राींच्या बिल्या
इतरत्र करण्यात आलेले आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, राज्य शासन सिर लसी केंद्राच्या तनममवती करीता उिासीन असल्याची बाब
तनिशवनास आली आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, सिर प्रस्तावाच्या मींजुरीबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात
येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) िे खरे नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) लागू नािी.

___________

वडाळी (श्ज.अमरावती) येथील बाांबू उद्यानाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार
(२०)

१०६९९५ (०७-०४-२०१८).

अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी),

श्री.आमसि शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी), श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाुंील
(मशडी) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ५०१ (16)
(१) वडाळी (जज.अमरावती) येथील बाींबू उदयानातील आचथवक गैरव्यविार व ्ॉयरे न ववना

परवाना चालवव्ाऱया वनपाल व वररषि िोषी अचधकाऱयावर िौजिारी गुन्िे िाखल करुन
तनलींबीत करण्याची माग्ी जनकल्या् कृती सममतीने प्रधान मुख्य वन सींरक्षकाकडे केली
असल्याचे मािे जानेवारी २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, या प्रकर्ी चौकशी करुन सींबींचधत िोषीववरुध्ि को्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-११-२०१८) : (१) िोय िे खरे आिे.

(२) व (३) बाींबू वनउदयानातील रस्ते कामाबाबत तक्रार प्राप्त झाली िोती. सिर रस्त्याची

तपास्ी शासकीय अमभयाींबत्रकी मिाववदयालय अमरावती याींचेकडून करण्यात आलेली असून
तत्कालीन वनपररक्षेत्र अचधकारी वडाळी याींच्याववरुध्ि ववभागीय चौकशी प्रफक्रया सुरु केली आिे.

बाींबू वनउदयानात बाींबू रे नचा अपघात हिनाींक २६.११.२०१७ रोजी झाला िोता. सिर
प्रकर्ामध्ये हिनाींक २६.११.२०१७ रोजी एि.आय.आर. नींबर ९२९ अन्वये भारतीय िीं ड सींहिता
१८६० धारा २७९, ३३६, ३५८ अन्वये बाींबू रे नचे चालकावर गुन्िा िाखल केला आिे .
___________
चांद्रपूर येथील ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पाच्या सिारीसाठी सिारी शुल्िात िेलेली वाढ
(२१)

१०८१७४ (१०-०४-२०१८).

मध्य), श्री.उन्मेश

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.वविास िांु भारे (नागपूर

पाुंील (चाळीसगाव), श्री.दत्तारय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापूर), श्री.हदपि चव्हाण (िलुंण) :
करतील काय :-

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) व्याघ्रिशवनासािी जगवप्रसध्ि असलेल्या चींद्रपूर येथील ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या

सिारीसािी सिारी शल्
ु क ५ ्क्क्याींनी वाढववले असल्याची बाब हिनाींक ९ जानेवारी, २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशवनास आली आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, सिर सिारीसािी शतनवार व रवववार या हिवशी ८ िजार तर इतर हिवशी ४
िजार शुल्क त्यामशवाय जजप्सीचा खचव कमीत कमी २ िजार तर गाइडचा खचविी वेगळा

त्यामळ
ु े ताडोबातील एका पयव्नवारीसािी ििा िजाराींिून अचधक खचव ये्ार असल्याने िा खचव
सववसामान्याींना परवड्ारा नसल्याने ते वींचचत रि्ार असल्याची शक्यता
वतवववण्यात येत आिे , िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रवेश शुल्क िरवाढ करण्याची सववसाधार् कार्े काय आिे त,

(४) असल्यास, लागू करण्यात आलेल्या नव्या िराबाबत शासनाने को्ती उपाययोजना केली
वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?

वव.स. ५०१ (17)
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१), (२), व (३) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पात
पयव्नाकरीता ये्ाऱय पयव्काींसािी प्रवेश शुल्क पूवीप्रमा्ेच प्रतत जजप्सी रु. १,०००/- (रुपये
एक िजार) िे वण्यात आले आिे . मात्र शतनवार व रवववार पयव्काींची गिी व सोडण्यात

ये्ाऱया वािनाींची सींख्या लक्षात घेता मिसल
व वन ववभाग शासन तन्वय क्रमाींक :ू

डब्ल्यूएपली ११.१७/प्र.क्र.२८९/ि-१, हिनाींक :- ०८.०१.२०१८ अन्वये हिनाींक ०१.०२.२०१८ पासून
शतनवार व रवववार या िोन हिवशी प्रवेश शुल्क रु. २,०००/- (रुपये िोन िजार) िे वण्यात आले

आिे त. िे िर आरक्ष् करण्याच्या हिवासाींपासून ६० हिवसापयवतचे कालावधीकरीता लागु
आिे त.

६० हिवसा पेक्षा अचधक ते १२० हिवसापयवत प्रती सिारीचे प्रवेश शुल्क रु. ४,०००/-

(रुपये चार िजार) व शतनवार व रवववार या िोन हिवशी प्रवेश शुल्क रु. ८,०००/- (रु. आि
िजार) िे वण्यात आलेले आिे त.

तसेच रे ल्वेच्या धतीवर अींतीमक्ष्ी आरक्ष् कर्ाऱया पयव्काींना पयव्नासािी तत्काल
आरक्ष् सेवा उपलब्ध केली असन
ू त्याचे प्रवेश शल्
ु क रु. ४,०००/- (रुपये चार िजार) प्रती
वािन प्रती िेरी आिे.

शतनवार व रवववारी ये्ा-या पयव्काींची वाढ व प्रवेशव्िारातून सोडण्यात ये्ा-या

वािनाची सींख्या बघता, पयव्न सुरळीतप्े

व सववसाधार् पयव्काींना पयव्नाची सींधी

उपलब्ध व्िावी याकररता प्रवेश शल्
ु कात बिल करण्यात आला आिे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
िुडूव
फ ाडी (ता.माढा श्ज.सोलापरू ) येथील रामा िेअर यतु नुंचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(२२)

१०८३०० (०१-०४-२०१८).

श्री.बबनराव मशांदे (माढा) :

सन्माननीय सावफजतनि

आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुडूव
व ाडी (ता.माढा, जज.सोलापरू ) या हिका्ी रामा केअर यतु न् मींजरू झालेले असन
ू त्याींचे
कामाची सुरवात अदयापपयंत झालेली नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, कुडूव
व ाडी िे नगरपामलकेचे हिका् असून रे ल्वे जींक्शन तसेच राषरीय व राज्य
मागाववरील शिर असल्याने त्या हिका्ी रामा केअर युतन् करण्याची माग्ी अनेक
हिवसापासन
ू प्रलींबबत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिरिू रामा केअर युतन् चालु कर्ेसािी शासनाने को्ती कायववािी केली वा
करण्यात येत आिे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?

डॉ. दीपि सावांत (०५-११-२०१८) : (१) व (२) िे खरे आिे .
(३)

सिर रामा केअर युतन् बाींधकामाच्या अींिाजपत्रक व आराखडयाींना प्रशासकीय मान्यता

िे ण्याबाबतची कायववािी सुरु आिे .

वव.स. ५०१ (18)
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपूर शहरात महात्मा िुले जनआरोगय योजनेंतगफत (जीवनदायी) गरीब रुगणाांची होत
असलेली गैरसोय

(२३)

१०९६०० (०५-०४-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय सावफजतनि

आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपूर शिरात मिात्मा िुले जन आरोगय योजनेंतगवत (जीवनिायी) गरीब रुग्ाींची
गैरसोय िोत असल्याचे तनिशवनास आले आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, याबाबत प्रशासन, रुग्ालय व अचधकाऱयाींना माहिती असतानािी त्याबाबत
को्तीिी कायववािी िोत नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, चौकशीचे तनषकषव काय आिे त व त्यानुसार शासनाने को्ती कारवाई केली वा
करण्यात येत आिे

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
डॉ.

दीपि

सावांत

(०८-१०-२०१८)

:

(१)

नागपूर

जजल्ियामध्ये

हि.

२१.११.२०१३

ते

हि.७.०५.२०१८ या योजनेच्या कालावधीत ववववध प्रकारच्या एकू् २०२ तक्रारी नोंहिवण्यात
आल्या असन
ू त्यापैकी १४८

तक्रारीींचे तनराकर् राज्य आरोगय िमी सोसाय्ीकडून करण्यात

आले असून उववररत तक्रारीींचे तनराकर् करण्याची प्रक्रीया सरू
ु आिे.

(२), (३) व (४) ववमा कींपनीदवारे चौकशी करण्यात आलेली आिे . ववमाकींपनीकडून प्राप्त
चौकशी

अिवालाच्या

आधारे

अींगीकर्

सममतीच्या

बैिकीमध्ये

ह्.पी.ए.

(थडव

पा्ी

ॲडममतनस्रे ्र) मािवत योजनेंतींगत
व नागपरू जजल्ियातील रूग्ाींकडून अचधक पैसे घेतल्याच्या
तक्रारीच्या पाश्ववभूमीवर मेडीरीना रूग्ालयास

कार्े िाखवा नो्ीस पािवून त्यानींतर सिर

रूग्ालयाचे अींगीकर् रद्द करण्यात आले व आशा रूग्ालयास तक्रारीींबाबतचे स्पष्ीकर्
िे ण्यासािी ्ी.पी.ए.मािवत नो्ीस पािववण्यात आली आिे . तसेच योजनेच्या लाभार्थयांना
चुकीची माहिती हिल्यामुळे शत-आयु रूग्ालयास

कार्े िाखवा नो्ीस पािववण्यात आली

आिे .

रूग्ाींकडून वववीध प्रकारच्या प्राप्त तक्रारीच्या पाश्ववभूमीवर पुढील ४ रूग्ालयाींना

तक्रारीबाबतचे स्पष्ीकर् िे ण्यासािी ्ी.पी.ए. मािवत नो्ीस पािववण्यात आलेली आिे .
१) श्री.फक्रष् ह्रदयालय रूग्ालय, जज.नागपूर
२) मिात्मे आय बाँक रूग्ालय,जज.नागपरू
३) नॅशनल कॅन्सर रूग्ालय, जज.नागपूर
४) मोगरे चचल्ड्रन्स रूग्ालय, जज.नागपूर

(५) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________

वव.स. ५०१ (19)
सोलापूर शहरातील छरपती मशवाजी महाराज सवोपचार रुगणालयात
रक्ताचा तुुंवडा तनमाफण झाल्याबाबत

(२४)

११०५१४ (३१-०३-२०१८).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

वैद्यिीय मशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सोलापूर शिरातील छत्रपती मशवाजी मिाराज सवोपचार रुग्ालयात सदया रक्ताचा

त्
ु वडा असन
ू मसव्िील रक्तपेढीमध्ये गरजींन
ू ा रक्तपरु विा करण्यासािी समस्या तनमाव् ् िोत
आिे , िे खरे आिे काय

(२) असल्यास, या रुग्ालयातील रक्ताचा तु्वडा िरू करण्यासािी शासनाने को्ती कायववािी
केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) खरे नािी.
(२) प्रश्न उद्ावत नािी.
(३) लागू नािी.
___________
राज्यातील एनआरएचएम अांतगफत येणाऱ्या आयुष वैद्यिीय अधधिाऱ्याांना
शासिीय सेवेत िायम िरण्याबाबत

(२५)

११०८८१ (१०-०४-२०१८).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.सतु नल िेदार (सावनेर), डॉ.सांतोष ुंारिे (िळमनरु ी),

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) : सन्माननीय सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील एनआरएचएम अींतगवत ये्ाऱया आरोगय ववभागात आयुष वैदयकीय अचधकारी

िे गेल्या आि ते ििा वषावपासन
ू कींत्रा्ी पध्ितीने कायवरत असून त्याींना नाममात्र वेतन ममळत

असल्याने या सवव कींत्रा्ी आयुष वैदयकीय अचधकाऱयाींना आरोगय सेवेत कायम करण्यात यावे
अशी माग्ी लोकप्रतततनधीसि कींत्रा्ी आयष
ु वैदयकीय अचधकाऱयाींच्या सींघ्नेनी शासनाकडे
वारीं वार केली आिे , िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, ग्रामी् भागातील आरोगय यींत्र्ेत काम करण्यासािी एमबीबीएस वैदयकीय
अचधकारी उपलब्ध नसल्यामुळे आयुष वैदयकीय अचधकारी सेवेत कायवरत असल्याने ग्रामी्
भागातील आरोगय यींत्र्ा कायवरत आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त अचधकाऱयाींना इतर राज्याच्या तुलनेत कमी वेतन िे ण्यात येत आिे , िे
िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, कींत्रा्ी आयुषय वैदयकीय अचधकारी याींना शासकीस सेवेत कायम करून
सुधाररत वेतन श्रे्ी िे ण्याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची सववसाधार् कार्े काय आिे त?

वव.स. ५०१ (20)
डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) िे अशत: खरे आिे .
वैदयकीय अचधका-याींना कािी राज्याींमध्ये जास्त तर कािी राज्याींमध्ये मिाराषरातील
वैदयकीय अचधका-याींएवढे फकीं वा त्याींच्यापेक्षा कमी (उिा. पजश्चम बींगाल) वेतन िे ण्यात येत.े
(४) कींत्रा्ी वैदयकीय अचधका-याींना शासकीय सेवेत कायम करण्यासींिभावत मा. मींत्री स्तरावर
बत्रसिस्यीय सममती गिीत करण्यात आली आिे.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राष्ट्रीय बालस्वास्थ िायफिमाांतगफत आरोगय तपासणी िेलेल्या मुलाांच्या शस्रकिया व दध
ु रफ
आजार उपचार राज्य आयोग हमी सोसायुंीच्या अांगीिृत रुगणाांलयाांमािफत
िरण्याचा घेतलेला

(२६)

१११५१४

(०१-०४-२०१८).

डॉ.सुश्जत

तनणफय

ममणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

सावफजतनि आरोगय व िुुंुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरीय बालस्वास्थ कायवक्रमाींतगवत आरोगय तपास्ी केलेल्या मुलाींच्या शस्त्रफक्रया व

िध
ु रव आजार उपचाराींसािी राजीव गाींधी जीवनिायी आरोगय सोसाय्ीच्या सियोगाने अींगीकृत

रुग्ालयाींदवारे करण्यात येत िोत्या त्या यापुढे ववमा कींपनीचा सिभाग न घेता राज्य आयोग
िमी सोसाय्ीच्या अींगीकृत रुग्ालयाींमािवत करण्याचा तन्वय नक
ु ताच घेण्यात आला आिे , िे
खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, याअींतगवत को्को्त्या आजाराींवर व को्त्या शस्त्रफक्रया करण्यात ये्ार

आिे ,
(३) असल्यास, उक्तबाबत सेवा शल्
ु क आकारले जा्ार आिे काय?
डॉ. दीपि सावांत (३०-१०-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
राजीव गाींधी जीवनिायी योजना राबववण्यासािी राजीव गाींधी जीवनिायी सोसाय्ी
स्थापन करण्यात आली िोती. परीं तू सिर योजनेचे नाव मिात्मा ज्योततबा िुले जन आरोगय
योजना असे बिलण्यात आल्याने राजीव गाींधी जीवनिायी सोसाय्ीचे नाव बिलन
ू राज्य
आरोगय िमी सोसाय्ी असे करण्यात आले आिे .
राषरीय

बाल

स्वास्थ

कायवक्रमाींतगवत

पथकाींमािवत

करण्यात

ये्ा-या

बालकाींच्या

शस्त्रफक्रया व िध
ू रव आजाराींवरील उपचार मिात्मा ज्योततबा िुले जन आरोगय योजनेअींतगवत
राज्य आरोगय िमी सोसाय्ी अींगीकृत रूग्ालयादवारे करण्यात येतात.

(२) केंद्र शासनाच्या मागविशवक सच
ू नाींन्वये केशरी व वपवळे रे शनकाडव धारकाींसािी एकू् १०४
शस्त्रफक्रयाींपैकी ३६ शस्त्रफक्रया ह्या मिात्मा ज्योततबा िुले जन आरोगय योजना अींतगवत
सींलगन रूग्ालयातून करण्यात येतात.

उववरीत ६८ शस्त्रफक्रया ह्या राषरीय बाल स्वास्थ

कायवक्रमाींतगवत मींजुर अनुिानातून करण्यात येतात.
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(३) राषरीय बाल स्वास्थ कायवक्रमाींतगवत ये्ा-या १०४ शस्त्रफक्रयाींपक
ै ी ३६ शस्त्रफक्रयाींचा खचव िा
मिात्मा ज्योततबा िुले जन आरोगय योजने अींतगवत मोित करण्यात येतात. त्याचप्रमा्े
उववरीत ६८ शस्त्रफक्रयाींचा खचव िा केंद्र शासनाने िरवून हिलेल्या िराींनुसार राषरीय बाल
स्वास्र्थय कायवक्रमाींतगवत मींजरु अनुिानातन
ू करण्यात येतात.

यासािी सेवा शल्
ु क आकारण्यात

येत नािी.

___________
सामाश्जि वनीिरण ववभाग वनववभागात समाववष्ट्ुं िरण्याचा तनणफय
(२७)

१११९३८ (३१-०३-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) : सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) सामाजजक वनीकर् िा ववभाग वन ववभागात समाववष् करण्याचा तन्वय राज्य शासनाने
घेतला आिे , िे खरे आिे काय
(२) असल्यास, प्रस्ताववत एकत्रीकर्ानींतर सामाजजक वनीकर् ववभागाची मित्वाची पिे कमी
करण्याचा तन्वय घेण्यात आला आिे , िे िी खरे आिे काय
(३) असल्यास, राज्यात मोठ्या प्रमा्ावर वक्ष
ृ लागवड करण्याचे काम सामाजजक वनीकर्
ववभागामािवत िोत असल्यामळ
ु े सामाजजक वनीकर् ववभागात असलेली सवव पिे कायम

िे वावीत तसेच मिसल
ू ववभागाींमािवत अस्ारी सामाजजक वनीकर्ाची सवव कायावलये मुख्य
वनसींरक्षक

(प्रािे मशक)

याींचे

तनयींत्र्ाखाली

आ्ावीत

अशी

माग्ी

लोकप्रतततनधीींनी

मा. मुख्यमींत्री याींचेकडे हिनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास केली, िे िी खरे आिे
काय

(४) असल्यास, या सींिभावत को्ती कायववािी केली वा करण्यात आली आिे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१२-१०-२०१८) : (१) िोय.
(२) िे खरे नािी.
(३) िोय.
(४) वन ववभागाच्या सध
ु ारीत आकृततबींधामध्ये सामाजजक वनीकर् ववभागासािी सध्याच्या
पिाींव्यततररक्त अततररक्त १०२३ पिे
प्रािे मशक

वन

ववभागाकडील

मींजूर

प्रस्ताववत करण्यात आलेली आिे त. याव्यततररक्त

पिाींचा

आढावा

घेवून

सामाजजक

वनीकर् शाखेचे

बळक्ीकर् करण्यासािी वनपररक्षेत्र अचधका-याींची ३३ पिे , वनरक्षकाींचे १६७ व वनपालाींचे ७१
पिे सामाजजक वनीकर् ववभागास वगव करण्यात आलेले आिे .
वनववभागाच्या शासन तन्वय हिनाींक ३१.०३.२०१७ अन्वये सामाजजक वनीकर्
ववभागाअींतगवत

वनवसींरक्षक

सामाजजक

वनीकर् वत्ृ त

(प्रािे मशक) याींच्या तनयींत्र्ाखाली आ्ण्यात आलेली आिे.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

कायावलये

िी

मुख्य वनसींरक्षक

वव.स. ५०१ (22)
राज्यातील रुगणालयाचे खाजगीिरण िरण्याचा तनणफय
(२८)

११३४८३

(१०-०४-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत

(ब्रम्हपूरी), श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(नाांदेड

उत्तर),

श्री.ववजय

वडेट्टीवार

सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील ३०० फकीं वा त्यापेक्षा जास्त खा्ा अस्ाऱया शासकीय रुग्ालयाींचे खाजगीकर्
करण्याचा तन्वय घेतला असल्याची बाब तनिशावनास आली आिे , िे खरे आिे काय,
(२)

असल्यास, ३०० खा्ाचे रुग्ालये व त्या अींतगवत वैदयकीय मिाववदयालय सुरु करून ते

पीपीपी तत्वावर चालवण्यासािी हिली जा्ार आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त अींमलबजाव्ी झाल्यास जजल्िा रुग्ालयाच्या तन:शुल्क व मािक
िरातील वैदयकीय सुववधाींपासून सववसामान्य रुग् वींचचत रिा्ार आिे , िे िी खरे आिे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (१२-१०-२०१८) : (१) नािी.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नािी.
(५) लागू नािी.
___________
मौजे साराळे (ता. हदांडोरी, श्ज.नामशि) गावातील प्रिल्पबाधीत शेतिऱ्याांना
जममनीचा मोबदला दे ण्याच्या आदे शाबाबत
(२९)

११५२८३ (१०-०४-२०१८).

श्री.अतनल िदम (तनिाड) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे सात्राळे (ता. हिींडोरी, जज.नामशक) गावातील १० शेतक-याींची सुमारे १० एकर जमीन

पाझर तलावासािी जजल्िा पररषिे च्या लघू पा्बींधारे ववभागाने सींपाहित केली आिे , िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, सिर शेतक-याींना बाजारभावाप्रमा्े जमीनीचा मोबिला अिा करण्यात न
आल्याने उक्त शेतकऱयाींनी न्यायालयात नुकसान भरपाईसािी िाखल केलेल्या िाव्याचा तनकाल
सन २००९ मध्ये न्यायालयाने िे ऊन प्रकल्पबाचधत शेतकऱयाींना बाजार भावाप्रमा्े नुकसान
भरपाई िे ण्याचे आिे श हिले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, जजल्िा पररषिे च्या लघू पा्बींधारे ववभागाकडून सन २०१५ पयंत को्तीच

नुकसान भरपाई िे ण्यात न आल्याने शेतकऱयाींनी पुन्िा िाखल केलेल्या िाव्याच्या अनुषींगाने
न्यायालयाने कायवकारी अमभयींत्याींची खुची जप्त करण्याचे आिे श मािे िेब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान हिले आिे त, िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, प्रकल्पबाचधत शेतकऱयाींना बाजार भावाप्रमा्े जमीनीचा मोबिला िे ण्याच्या
अनष
ु ींगाने शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
प्रा. राम मशांदे (१३-११-२०१८) : (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे .
साद्राळे , ता.हिींडोरी येथील पाझर तलाव क्र.२ सािी ५ शेतकऱयाींची २.५५ िे क््र जममन
सींपािीत करण्यात आली आिे .
(४) सिर कामाचे सुधाररत अींिाजपत्रक तयार करुन सुधाररत प्रशासकीय मान्यता िे ण्याची

कायववािी सुरु आिे . सध
ु ारीत प्र.मा. प्राप्त झाल्यानींतर तनधीची तरतुि करण्यात येऊन
न्यायालयाच्या आिे शानस
ु ार शेतकऱयाींना वाहढव मोबिला अिा करण्याची कायववािी करण्यात

येईल, तथावप, मािे िेब्रुवारी, २०१८ मध्ये शेतकऱयाींना खाते प्रमुख अचग्रम मधून उचल िे ऊन
रक्कम रु.४,६४,०००/- न्यायालयात जमा करण्यात आली आिे .
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
शासिीय नमसिंग महाववद्यालयात मशिणाऱ्या ववद्याधथिंनीांना राज्य शासन व महानगर पामलिा
क्षेरातील रुगणालयाांमध्ये दे ण्यात येणारे ववद्यावेतनात वाढ िरणेबाबत
(३०)

११५६५३ (०५-०४-२०१८).

डॉ.भारती लव्हे िर (वसोवा) :

सन्माननीय वैद्यिीय

मशक्षण मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय नमसंग मिाववदयालयात मशक्ाऱया ववदयाचथंनीींना राज्य शासन व मिानगर
पामलका क्षेत्रातील रुग्ालयाींमध्ये िे ण्यात ये्ारे ववदयावेतन समान नसन
ते अत्यल्प
ू
असल्याचे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवसान आले आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास,या पररचारकाींना िे ण्यात ये्ाऱया ववदयावेतनाबाबत वाढ करण्यासि शासकीय व
मिानगर पामलका रुग्ालयाींमध्ये ववदयावेतनाची रक्क्म समान कर्ेबाबत शासनाने को्ती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-१०-२०१८) : (१) िोय िे खरे आिे .
(२) या स्वरूपाचा को्तािी प्रस्ताव या ववभागाकडे प्राप्त झालेला नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
तळजाई (श्ज.पण
ु े) येथील ुंे िडीवर झालेल्या अततिमणाांमळ
ु े
(३१)

वक्ष
ृ सांपदे ला धोिा तनमाफण झाल्याबाबत

११६६९५ (३१-०७-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) :

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने

वव.स. ५०१ (24)
(१) तळजाई (जज.पु्े) येथील ्े कडीवर बाींधकाम साहित्य व बाींधकाम झाल्यानींतरचे उववररत

साहित्य ्ाकण्यात येत असून तेथे बाींधकाम व्यावसातयकाींनी केलेल्या अततक्रम्ाींमळ
ु े तेथील

वक्ष
ृ सींपिे ला धोका पोिचत असल्याचे मािे मे, २०१८ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशवनास आले,
िे खरे आिे काय ,

(२) असल्यास, तळजाई ्े कडीचा कािी भाग वन ववभागाकडे कािी भाग मिापामलकेकडे असून

वन ववभागाकडील सवव वन क्षेत्र सींरक्षक्षत असताींना त्या हिका्ी मानवी िस्तक्षेप वाढत असून
मिापामलका आझ् वन ववभाग प्रशासनाचे याकडे िल
व िोत आिे , िे िी खरे आिे काय ,
ु क्ष
(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानुसार तळजाई येचथल ्े कडीवर िो्ारे अततक्रम् रोखण्यासि याकडे िल
व
ू क्ष
कर्ा-या मिापामलका व वन ववभागाच्या अचधकारी व कमवचा-यावर कारवाई करण्याबाबत
शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०२-११-२०१८) : (१) िे खरे नािी.

मौजे पाचगाव पववती, तळजाई ्े कडीवर बाींधकाम व्यावसातयकाींकडून बाींधकामाचे साहित्य

व बाींधकाम झाल्यानींतरचे उववररत साहित्य इ. वन क्षेत्र िद्दीमध्ये ्ाकण्यात आल्याचे
तनिशवनास आलेले नािी.

(२) तळजाई ्े कडी, मौजे पाचगाव पववती स.नीं. १ चे एकू् २३९.६८ िे .आर क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र
असून

सिरचे

क्षेत्र

वन

ववभागाच्या

ताब्यात

आिे.

्े कडीचा

उववररत

भाग

िा

मिानगरपामलका, पु्े याींच्या मालकीचा असून त्याींच्या ताब्यात आिे .

पु्े

वन ववभागाच्या ताब्यात अस्ाऱया क्षेत्राच्या सींरक्ष्ाचे काम वन ववभागाकडून करण्यात

येत आिे .

सिर वन

क्षेत्राच्या सींरक्ष्ाथव स्थातनक जनतेचा सिभाग वाढववण्याच्या दृष्ीने

नागरी वनसींरक्ष् सममतीच्या सिभागाने नागरी वन उदयान तनममवतीबरोबरच नागरी सींयुक्त
वनव्यस्थापन सममत्या स्थापन करण्यात आल्या आिे त.

(३) पु्े वन ववभागातील वनक्षेत्रावरील अततक्रम् ि्ववण्यासािी भारतीय वन अचधतनयम,
१९२७ व वन (सींवधवन) अचधतनयम, १९८० अन्वये कायववािी करण्यात येत असन
ू शिरी तसेच

ग्रामी् वनक्षेत्रावरील अततक्रम् तनषकासन करण्याची कायववािी ्प्प्या ्प्प्याने पोलीस,
एस.आर.पी.एि व वन ववभाग याींच्या मितीने सुरु आिे.
पु्े

वन

ववभागाच्या

वनक्षेत्रामध्ये

िो्ाऱया

अततक्रम्ास

आळा

घालण्याकररता

शिरातील अततसींवेिनशील वनक्षेत्राभोवती मसमामभींत बाींधण्याचे काम प्रगतीपथावर आिे .
(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
िळां बस्ते (ता. धचपळूण,श्ज.रत्नाधगरी) येथील शासिीय जागेवरील
(३२)

खैराच्या वक्ष
ृ ाांची झालेली अवैध तोड

११६७९५ (०४-०८-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.भास्िर जाधव (गुहागर) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

वव.स. ५०१ (25)
(१) कळीं बस्ते (ता.चचपळू्, जज.रत्नाचगरी) येथील पशुवैदयकीय िवाखान्याच्या आवारातील
शासकीय जागेवर असलेली खैराची पाच झाडे ववनापरवाना तोडून त्याींची परस्पर ववक्री
करण्यात आल्याचे मािे माचव-एवप्रल २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले, िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, उक्त घ्नेस तीन महिने िोऊनसुध्िा

या प्रकर्ातील सींबींचधताींवर अियाप

को्तीिी कारवाई करण्यात आलेली नािी, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबबात शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार सींबचधत िोषीवर शासनाने को्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आिे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

(३), (४) व (५) सिर प्रकर्ी वनपाल चचपळू् याींनी हिनाींक १८.४.२०१८ अन्वये खैर मालाचे

ववनापरवाना वाितक
ु ीबाबत भारतीय वन अचधतनयम १९२७ चे कलम ४१ (२) (ब) अींतगवत

गुन्िा नोंि केला आिे . तसेच खैर माल नग-१६/०.३८९ घ.मी. जप्त केला आिे . त्याचप्रमा्े
सिर गन्
ु ियात डॉ.एस.एन.तनम्
ु कर, पशध
ु न ववकास अचधकारी, सघन कुक्कु् ग्, कळीं बस्ते

याींचेववरुध्ि खैर वक्ष
प्रजातीचे ववनापरवाना तोडीसािी वक्ष
अचधकारी तथा पररक्षेत्र वन
ृ
ृ

अचधकारी, चचपळू् याींनी मिाराषर झाडे तोडण्याबाबत (ववतनयमन) अचधतनयम १९६४ सुधार्ा
सन १९८९ चा अचधतनयमाच्या कलम ३ चा भींग झाल्याने कलम ४ अन्वये ववनापरवाना
वक्ष
ृ तोड प्रकर्ी िीं डात्मक कारवाई केली आिे.

___________

मौजे मशवापूर (ता.हवेली, श्ज.पुणे) अांतगफत श्रीरामनगर येथील वनक्षेरावरील वन उद्यानाचे
िाम प्रलांबबत असल्याबाबत

(३३)

११६८४५ (३०-०७-२०१८).

श्री.मभमराव तापिीर (खडिवासला) : सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मौजे मशवापूर (ता.िवेली, जज.पु्े )अींतगवत

श्रीरामनगर येथील राखीव वन ग् नीं.३०८ व

३०९ या वनक्षेत्रावरील वन उदयानाचे काम प्रलींबबत असल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा
त्यािरम्यान तनिशवनास आले, िे खरे आिे काय ,

(२) असल्यास, सिरच्या वनक्षेत्रावर उदयान ववकमसत करण्याची माग्ी त्या भागातील

ग्रामस्थाींकडून वारीं वार िोत असन
या उदयानाच्या कामाला गती येण्यासािी स्थातनक
ू
लोकप्रततनीधीनी तसेच सींबींचधत ग्रामपींचायत याींनी मा.वनपररक्षेत्र अचधकारी, पु्े. याींना मािे
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान

पत्र व लेखी तनवेिन हिले आिे , िे िी

खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिरिू उदयानासािी सींबींचधत ग्रामपींचायतीींकडून सवोतोपरी सिकायव केले जा्ार
असून स्थातनक लोकप्रततनीधीसुध्िा त्याच्या ववकास तनधीतून तनधीची उपलब्धता करून िे त
असल्याचे कळववले असताींनािी सींबींचधत अचधकारी याकडे िल
व करीत आिे त, िे िी खरे आिे
ु क्ष
काय,

वव.स. ५०१ (26)
(४) असल्यास, मौजे मशवापूर, श्रीरामनगर येथील राखीव वन ग् नीं.३०८ व ३०९ या
वनक्षेत्रावर अदयावत वन उदयान ववकमसत करण्याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली

वा

करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०२-११-२०१८) : (१) व (२) सिरच्या वनक्षेत्रावर उदयान ववकमसत
करण्याची माग्ी त्या भागातील ग्रामस्थाींची व लोकप्रतततनधीची आिे .

(३), (४) व (५) मौजे मशवापरू (ता.िवेली, जज.प्
ु े) अींतगवत श्रीरामनगर येथील राखीव वन ग्
नीं.३०८, ३०९ व ३१० या हिका्चा तनसगव पयव्नाींचे कामाचा ३ वषांचा आराखडा रक्कम

रु.१०२.०८ लक्षचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, सिर प्रस्तावानुसार बाबतनिाय
अींिाजपत्रके तयार करण्याची कायववािी वनपररक्षेत्र अचधकारी, पु्े याींचक
े डून सुरु आिे . तसेच
स्थातनक लोकप्रतततनधीनी सिर हिका्ी उीं च रोपाींची लागवड करण्याकरीता त्याींचे ववकास
तनधीतन
ू रु.२.५० लक्ष इतक्या तनधीची तरति
ू केली आिे .
___________
मसांधुदग
ु फ श्जल््यातील बीएस्सी नमसिंग अभ्यासिमातील ववद्यार्थयाफच्या पररक्षेच्या प्रस्तावाबाबत
(३४)

११६९१४ (०१-०८-२०१८).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) : सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मसींधि
ु ग
ु व जजल्ह्यातील बीएस्सी नमसंग अ्यासक्रमातील ववदयार्थयावच्या परीक्षा मािे मे वा
जून, २०१८ मध्ये घेण्याचा प्रस्ताव वैदयकीय मशक्ष् ववभागाने तयार करावा असे आिे श
मा.राज्यमींत्री, वैदयकीय मशक्ष् याींनी हिले आिे त, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रस्ताव ववभागाने तयार करुन शासनाची मान्यता घेतली आिे काय,
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने या प्रस्तावाच्या अींमलबजाव्ी सींिभसवतील सदयःजस्थती काय
आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (१७-११-२०१८) : (१) िोय, िे खरे आिे .
(२) िोय.

(३) ववदयार्थयांच्या परीक्षेच्या अनष
ु ींगाने शासनामािवत ववदयापीिास तनिे श िे ण्यात आले िोते.

ववदयापीिाने सींस्थेस परीक्षा अजव ववलींबाने सािर केल्याच्या कार्ास्तव ववलींब शुल्क
आकारुन

ववदयार्थयांना उन्िाळी सत्र २०१८ परीक्षेस बसण्यास

ववदयार्थयांचे तनकालिी घोवषत करण्यात आले आिेत.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________

परवानगी हिली. सिर

वव.स. ५०१ (27)
दे वना (ता.येवला, श्ज.नामशि) मसांचन प्रिल्पाच्या सववस्तर प्रिल्प अहवालाबाबत
(३५)

११७५५० (२०-०७-२०१८).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) : सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िे वना (ता.येवला जज.नामशक) मसींचन प्रकल्पाच्या सववसाधार् आराखडयास सक्षम
स्तरावरून मान्यता िे ण्यात येवूनिी सिर प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अिवाल मािे मे २०१८
पयंत शासनाकडे मींजरु ीसािी पािववण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास,चगर्ा निी खोरे प्रकल्प ववभागाने शासन तन्वय हि ३१ मे २०१७ अन्वये हि
१८ जानेवारी रोजी िे वना मसींचन प्रकल्पाचे सवव िस्तऐवज लघुमसींचन ववभाग नामशक याींना
िस्ताींतररत केले आिे ,िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, सिर योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अिवाल शासनाकडे प्रशासकीय मींजुरीसािी
पािववण्याची लोकप्रतततनधीींनी हि १ माचव २०१८ रोजी वा त्या सुमारास अधीक्षक अमभयींता,
जलसींधार् (लघुमसींचन) मींडळ नामशक याींचक
े डे माग्ी केलेली आिे , िे िी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, सिर योजनेचा सववस्तर प्रकल्प अिवाल प्रशासकीय मींजुरीसािी शासनाकडे
पािववण्याबाबत जलसींधार् मींडळाकडून को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?

प्रा. राम मशांदे (३०-१०-२०१८) : (१) सािव् तलाव िे वना, ता.येवला ची मसींचन क्षमता ६००
िे क््रपेक्षा कमी असल्याने हिनाींक १८/१/२०१८ रोजी जलसींधार् ववभाग, नामशक याींच्याकडे
िस्ताींतरीत करण्यात आलेला आिे .
(२) िोय.
(३) िे अींशत: खरे आिे . कपात सुचना क्र.६ अन्वये मा.ववधानसभा सिस्य याींनी माग्ी
केलेली िोती.

(४) मध्यवती सींकल्पचचत्र सींघ्ना, नामशक याींच्याकडून योजनेच्या माती धर्ाच्या का्छे िाचे

सींकल्पन प्राप्त झालेले आिे. सिर का्छे ि सींकल्पनानस
ु ार सन २०१७-१८ च्या िरसच
ु ीनस
ु ार
सववस्तर प्रकल्प अिवाल हि.७/०८/२०१८ रोजी मुख्य अमभयींता, लघुमसींचन (जलसींधार्), पु्े
याींना सािर करण्यात आलेला आिे .
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
महालखेडा (ता.येवला श्ज.नामशि) येथील िोल्हापूर पद्धतीच्या
बांधाऱ्याचे िाम बांद असल्याबाबत

(३६)

११७५५३ (२३-०७-२०१८).

श्री.छगन भुजबळ (येवला) :

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मिालखेडा (ता.येवला जज.नामशक) येथील कोल्िापूर बींधाऱयाचे मािे ऑगस्् २०१२ मध्ये
वा त्यािरम्यान सरु
ु करण्यात आलेले
खरे आिे काय,

काम मािे जानेवारी, २०१८ पयंत प्
ू व झालेले नािी, िे

वव.स. ५०१ (28)
(२) असल्यास, सिर काम मािे जून २०१५ पासून बींि पडलेले असून िे काम त्वररत
सुरु करण्यासािी स्थातनक लोकप्रतततनधीीं याींनी हि १० मे २०१७ रोजी

वा त्या सम
ु ारास

मा.जलसींधार् मींत्री, कायवकारी अमभयींता व अधीक्षक अमभयींता लघुमसींचन ववभाग याींना
तनवेिन हिलेले आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३)असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, मिालखेडा येथील कोल्िापूरी बींधा-याचे काम त्वरीत सुरु करण्यासि

सिर

कामात हिरीं गाई का्ा-यावर सींबचधत अचधका-यावर कारवाई करण्यासींिभावत शासनाने को्ती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
प्रा. राम मशांदे (१३-११-२०१८) : (१) व (२) िोय, िे खरे आिे .
(३) व (४) मिालखेडा योजनेचा सुधाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव मिाराषर जलसींधार्
मिामींडळाकडे सािर करण्यात आला असन
प्रस्तावाची तपास्ी करुन सध
ू
ु ाररत प्र. मा.
िे ण्याची कायववािी प्रगतीत आिे.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
राज्यातील अनुदातनत खाजगी आयुवेद आणण युनानी महाववद्यालयातील
अध्यापिाांच्या ररक्त पदाांसांदभाफत

(३७)

११७८६८ (०१-०८-२०१८).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :

सन्माननीय

वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अनुिातनत खाजगी आयुवेि आझ् युनानी मिाववदयालयातील अध्यापकाींच्या
सरळसेवेच्या ररक्त पिाींच्या भरती सींस्था आझ् मिाववदयालयाने करावयाची नािी असे धोर्
शासनाने जस्वकारले आिे ,िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास, या धोर्ाववरोधात सींस्थाचालकाींनी शासनाकडे तक्रार केली आिे , िे िी खरे आिे
काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने को्ता तन्वय घेतला आिे काय व त्याींचे स्वरुप काय आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (०२-११-२०१८) : (१) िोय. िे खरे आिे .
(२) िे खरे आिे . प्रकर्ी सिर अध्यापकीय पि भरती प्रफक्रया शासनाकडून सुरु करुन
राबववण्यापूवी खाजगी शासन अनुिातनत सींस्थेतील अध्यापकाींनी त्याींना ववभागीय पिोन्नती
सममतीमािवत पिोन्नती िे ण्याबाबत परस्पर शासनाकडे व सींस्थाचालकाींचे प्रतततनधी (प्र.प्राचायव)
मािवत

सींचालनालयाकडे

ववववध

तनवेिने

सािर

केली

िोती.

तदअनुषींगाने

याप्रकर्ीची

वस्तुजस्थती सींचालनालयाचे हि. २८.०३.२०१८ रोजीचे पत्रान्वये सींबींचधत मिाववदयालयाींचे प्रभारी

प्राचायव, अध्यक्ष/सचचव याींना यथोचचतररत्या अवगत करुन, त्याबाबत शासनासिी कळववण्यात

वव.स. ५०१ (29)
आले िोते. तथावप, सिर अनुिातनत मिाववदयालयातील क.व्यीं.ता.र.आयुवेि मिाववदयालय,
बोराडी मिाववदयालयाने व उववररत सवव मिाववदयालयाींनी (प्रतततनधी स्वरुपात) शासन स्तरीय

तनवड मींडळामािवत अनुिातनत सींस्थेतील पि भरती प्रफक्रयेचे ववरुध्ि मा.उच्च न्यायालय
खींडपीि, औरीं गाबाि येथे न्या.या.क्र.९६६२/२०१७ िाखल केली आिे. सिर याचचकेची सन
ु ाव्ी
हि. १८.०६.२०१८ रोजी झाली आिे . सिर सुनाव्ीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने सिर

मिाववदयालयाची व त्याींचे वतीने िाखल केलेल्या अन्य मिाववदयालयातील मशक्षक पि भरती
करु नये असे तनिे श हिले आिे त. सिर न्या.याचचकेची पुढील सुनाव्ी

हि.

३०.०८.२०१८ रोजी िोती.

तसेच रा.तो.आयुवेि मिाववदयालय, अकोला या अनुिातनत मिाववदयालयाची जनक

सींस्था राषरीय वैदयक प्रसारक मींडळ याींनी त्याींचे मिाववदयालयातील अध्यापकीय पि

भरतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, खींडपीि, नागपूर येथे न्या.या.क्र. ४४३७/२०१७ िाखल केली
िोती.

सिर

याचचकेची

सुनाव्ी

हि.

०८.०१.२०१८

रोजी

िोऊन,

शासन

तन्वय

हि. २८.०८.२०१७ अन्वये शासन अनि
ु ातनत खाजगी आयव
ु ेि व यन
ु ानी मिाववदयालयातील
अध्यापकीय सींवगावतील पिे तनवड मींडळामािवत भर्ेसािी स्थापन केलेल्या शासन स्तरीय

तनवड मींडळाची कायवपध्िती, कायवकक्षा व अचधकार तसेच अध्यापकीय सींवगावतील पिाींसािी
उमेिवाराींची तनवड करण्याकररता तनकष व कायवपध्ितीबाबत तन्वय शासनाने िोन महिन्याींचे
आत घ्यावा. तसेच सिर तन्वय घेतल्यापासन
ु याचचकािार मिाववदयालयात सिा आिवडयाींचे
आत फकीं वा जास्तीस जास्त िोन महिन्याींचे आत अध्यापकाींची तनयुक्ती करावी असा मा.उच्च
न्यायालय खींडपीि, नागपूर याींनी तन्वय हिला आिे. त्यानुसार शासनाने शासन तन्वय

हि. २२.०१.२०१८ अन्वये शासन स्तरीय तनवड मींडळाची कायवकक्षा व अचधकार तनजश्चत केले
आिे त. परीं तु न्या. तन्वय हि. ०८.०१.२०१८ चे सिर तन्वयाचे ववरोधात रा.तो.आयुवेि
मिाववदयालय, अकोला याींनी मा. सवोच्च न्यायालय, नवी हिल्ली येथे ववशेष अनम
ु ती

याचचका (मसव्िील) क्र.१०८५७/२०१८िाखल केली आिे . त्यानुसार सिर न्या.याचचका मा.सवोच्च
न्यायालय, नवी हिल्ली येथे सदय:जस्थतीत न्यायप्रववष् आिे .

(३) उपरोक्त न्या.याचचका प्रकर्ी शासनाची बाजू समथवप्े माींडण्यासािी व अनुिातनत
सींस्थेतील अध्यापकीय

पि

भरती

केंद्रीय

पध्ितीने

करण्याच्या

शासकीय

धोर्ाची

अींमलबजाव्ी सािी शासनाकडून ववशेष समुपिे शी (Special Counsellor) नेमण्यात आले
आिे त.

(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नामशि श्जल्हयात वक्ष
ृ लागवडीसाठी उन्हाळयापूवी खडडे खणण्यासाठी
शासनािडून अनुदान दे ण्यात येणार नसल्याबाबत

(३८)

११८२७६ (३१-०७-२०१८).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) : सन्माननीय वने मांरी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

वव.स. ५०१ (30)
(१) नामशक जजल्ियात राज्य शासनाच्या वक्ष
ृ लागवडीच्या मित्वाकाींक्षी प्रकल्पाींतगवत सुमारे ७७

लाख वक्ष
ृ लागवडीसािी उन्िाळयापूवी खडडे ख्ण्यासािी शासनाकडून अनुिान िे ण्यात ये्ार
नसल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान स्पष् करण्यात आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, यामळ
ु े अचधकारी व कमवचारी नागररकाींकडून वगव्ी गोळा करीत आिे त, िे िी
खरे आिे काय,

(३) असल्यास, वक्ष
ृ लागवडीसािी खडडे ख्ण्यासािी शासनाकडून अनुिान न ममळण्याची व
यासािी सववसामान्य नागररकाींकडून वगव्ी वसल
ू करण्याची कार्े काय आिे त,

(४) असल्यास, नामशक जजल्ियात वक्ष
लागवडीसािी अनि
ु ान प्राप्त िोण्यासािी शासनाने
ृ
को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१९-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.
(२) िे खरे नािी.

(३) प्रश्न उिभवत नािी.
(४) व (५)
नामशक जजल्ियात सन २०१८ च्या पावसाळयात हि. १ जुल,ै २०१८ ते ३१ जुल,ै २०१८

या कालावधीत एकू् ७२.३६ लक्ष रोपाींची लागवड करण्यात आली आिे . त्याकररता वन ववभाग
व सामाजजक वनीकर् ववभागात ववववध योजनाींतून

एकू् रु.१४५१.७३ लक्ष अनुिान उपलब्ध

करुन िे ण्यात आले आिे . तसेच वन ववकास मिामींडळ, नामशक, ग्रामपींचायत तसेच इतर
यींत्र्ा याींच्या मािवत खोिण्यात आलेल्या खडडयाींकररता मिाराषर ग्रामी् रोजगार िमी

योजनेंतगवत अनुिान प्राप्त झाले आिे . तसेच कािी हिका्ी लोकसिभागातून सिर कामे
करण्यात आली आिे त.

___________

िोल्हापूर श्जल्हयातील छरपती प्रममलाराजे रगणालयात ( सीपीआर )
व्हें हुंलेुंरची सांख्या अपरु ी पडत असल्याबाबत

(३९)

११८३४०

(०१-०८-२०१८).

श्री.राजेश

क्षीरसागर

(िोल्हापूर

उत्तर) : सन्माननीय

वैद्यिीय मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्िापूर जजल्ियातील छत्रपती प्रममलाराजे रग्ालयामधील ( सीपीआर ) रुग्ाींची वाढती
सींख्या लक्षात घेता व्िें ह्ले्रची सींख्या अपुरी पडत असल्याचे मािे माचव-एवप्रल, २०१८ मध्ये
वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रुग्ालयात सध्यजस्थतीमध्ये २७ व्िे ह्ले्र उपलब्ध असल्याने ते
रुग्ाच्या वाढत्या सींख्येमुळे अपुरे पडत असल्याने रुग्ाींना खासगी रुग्ालयात जाऊन
प्रततहिनी १५ िजार रुपये खचव करावे लागत आिे त ,िे िी खरे आिे काय,

वव.स. ५०१ (31)
(३) असल्यास, उपरोक्त रुग्ालयात कोल्िापूर सि कोक् सीमाभागासि शेजारच्या साींगली,

सातारा जजल्ियातून रुग् येत असल्याने रुग्ालयातील मुलभूत सवु वधाींसि व्िें ह्ले्रची सींख्या
वाढववण्याची माग्ी िोत आिे िेिी खरे आिे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशि केली आिे काय,
(५)

असल्यास,

त्यानुसार

सिर

रुग्ालयातील

मुलभूत

सुववधाींसि

व्िें ह्ले्रची

सींख्या

वाढववण्याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.
(३) िे खरे नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.

(५) सन-२०१७-१८ व सन-२०१८-१९ या आचथवक वषावत सींस्थेसािी अनक्र
ु मे ४ व ५ व्िे न््ीले्र
खरे िी करण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रिान केली असन
ू सिर बाबीची खरे िी प्रफक्रया
सुरु आिे .

(६) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
नागपूर श्जल््यातील जांगलात वन्य प्राण्याांसाठी तयार िेलेल्या
(४०)

िृततम पाणवठे िोरडे पडल्याबाबत

११९५६६ (३०-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय वने मांरी पुढील

(१) नागपूर जजल्ह्यात असलेल्या जींगलात वन्य प्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची सुववधा तनमाव्
करण्यासािी वन ववभागाने कृबत्रम पा्विे जींगल पररसरात तयार केले आिे त, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या कृबत्रम पा्वियापैकी फक्ाळी, जाींभुळवविीरा आझ् वढोवना या जींगलातील
चारिी पा्विे कोरडे पडले असल्याने या जींगलातील वन्यप्रा्ी ग्रामी् पररसरात भक्ष्य व
पाण्याच्या शोधासािी येत आिे त, िे िी खरे आिे काय,
(३) असल्यास, ग्रामी् पररसरात वावर्ा-या हिींस्त्र प्राण्याींमळ
ु े ग्रामस्थाींच्या जजववताला धोका
तनमाव् झाला असल्याने
दृष्ीने

कोरडे पडलेल्या पा्वियातील पा्ी सािा पुवव
व त करण्याच्या

शासनाने को्ती पयावयी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे .
(२) िे खरे नािी.

वव.स. ५०१ (32)
नागपूर जजल्ह्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाअींतगवत फक्ाळी िे गाव ररिी आिे .

सिर गावा

लगत वनतलाव असून त्यात बारमािी पा्ी उपलब्ध आिे. त्यामुळे वन्यप्रा्ी ग्रामी्
पररसरात भक्ष्याच्या व पाण्याच्या शोधासािी येत नािीत.

(३) मानव वन्यप्राीं्ी सींघषव ्ाळण्याच्या दृष्ीने खालीलप्रमा्े उपाययोजना करण्यात येतात.
• वनक्षेत्रात वन्यप्राण्याींना वपण्याचे पा्ी उपलब्ध व्िावे म्ि्ून नागपूर वन ववभागादवारे सन
२०१७-१८ मध्ये १११ कृबत्रम पा्विे तयार करण्यात आले आिे त.

• ना-िरु
ु स्त आलेल्या पा्वठ्याची तनयममतप्े िरु
ु स्ती करण्यात येते.

• कृबत्रम पा्वठ्यावर वन्यप्राण्याींना वपण्याचे पा्ी उपलब्ध व्िावे याकरीता सोलर पींप
बसववण्यात आले आिे त.

• वनक्षेत्रात तनयमीत गस्त करुन वन्यप्राण्याींच्या िालचालीींचा मागोवा घेण्यात येतो.
• स्थातनक जनतेस वन्यप्राण्याींचे मित्व प्वून िे वून जनजागत
ृ ी करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उिभवत नािी.

___________
पुणे श्जल््यातील वेताळ ुंे िडीवर वक्ष
ृ तोड झाली असल्याबाबत
(४१)

११९८४५ (०१-०८-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय वने

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वनववभागामािवत िद्द तनश्चीत करण्यासािी पु्े जजल्ह्यातील वेताळ ्े कडीवर मभींत
बाींधण्यात येत असल्याचे मािे माचव, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले आिे ,िे खरे
आिे काय,
(२) असल्यास, या मभींतीमुळे अनेक वक्ष
ृ ाींची तोड िो्ार असून वेताळ ्े कडीचे िोन भाग िो्ार
असल्याने तेथील जैवववववधतेला धोका तनमाव् झाला आिे , िे िी खरे आिे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय व त्यात काय आढळून आले,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास,ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (०२-११-२०१८) : (१)

सन २०१७-१८ मध्ये पु्े शिरातील राखीव वन

क्षेत्राभोवती सींरक्षक मभींत बाींध्े या राज्य योजनेंतगवत भाींबड
ु ाव वन पररक्षेत्रातील स.नीं. ९६
वेताळ ्े कडीवर मसमा मभींत बाींधण्यासािी ई-तनवविा काढण्यात येऊन सिर ई-तनवविे नुसार
कींत्रा्िारास कामाचे आिे श िे ण्यात आले िोते.

(२) वेताळ ्े कडीचा कािी भाग वन ववभागाच्या मालकीचा आिे व उववररत भाग खासगी
मालकीचा आिे त्यानुषींगाने राखीव वनक्षेत्राचे सींरक्ष् करण्याकररता भाींबुडाव वन पररक्षेत्रातील
स.नीं. ९६ वेताळ ्े कडीवर मसमा मभींत बाींधण्यात येत आिे . सिर मसमा मभींत बाींधकामास

अडथळा िर्ाऱया एकू् ८६ जगलररसीडीया या प्रजातीच्या झाडाींची रीतसर परवानगीने तोड
करण्यात आली आिे .

वव.स. ५०१ (33)
तसेच, सिर मसमामभींत बाींधताना वन्यप्रा्ी, सरप््ारे प्रा्ी याींना वावरण्यासािी
हिकहिका्ी लिान मागांची व्यवस्था िे वण्यात ये्ार असल्यामुळे जैवववववधतेला धोका

पोिच्ार नसून उल् मसमा मभींतीमुळे झाडे व वन्यजीवाींसािी एक सुरक्षक्षत अचधवास तयार
िोईल.

(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
मख
ु ेड, किनवुं, माहूर (श्ज.नाांदेड) तालक्
ु यातील जांगलात होणारी अवैध वक्ष
ृ तोड
(४२)

१२०२५९ (३१-०७-२०१८).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अममन

पुंे ल

(मुांबादे वी), श्री.सुतनल िेदार

(सावनेर), श्री.प्रदीप नाईि (किनवुं), श्री.ववजय भाांबळे (श्जांतूर) : सन्माननीय वने मांरी पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुखेड, फकनव् व मािूर (जज.नाींिेड) िे तालक
ु े डोंगराळ म्ि्ून प्रमसध्ि असून मागील
कािी महिन्याींपासून या तालक्
व ामुळे अवैध वक्ष
ु यातील वनक्षेत्रपालाच्या िल
ु क्ष
ृ तोड िोऊन जींगल
नष् िोत असल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले आिे , िे खरे
आिे काय,
(२) तसेच, या वनातील वक्ष
ृ ाींचे सींरक्ष् व सींवधवन करण्यासािी मींजूर असलेले उपवन सींरक्षक
कायावलयास मींजूरी ममळून आि वषावचा कालवाधीत िोऊन गेला तरी कायावलय प्रत्यक्षात
कायावजन्वत झालेले नािी, िे खरे आिे ,

(३) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आिे काय,
(४) असल्यास, त्यानुसार उपवन सींरक्षक कायावलय त्वररत कायावजन्वत करण्यासि या वनातील
वक्ष
ृ ाींची अवैध तोड कर्ा-यावर व त्यास सींगनमत

अस्ा-या सींबचीं धत अचधकाऱयावर कारवाई

करण्याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (१२-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे .

मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये फकनव् तालुक्यातील इस्लापूर वनपररक्षेत्रात गौडे मिागाव

येथील राखीव वन सवे नीं.७८ मधील १९ झाडाींच्या अवैध वक्ष
ृ तोडीचे एक प्रकर् तनिशवनास

आले आिे . त्यातील २६ सागी नग, १.९०३ घमी इतकी आिे. त्याबाबतचा वनगुन्िा हिनाींक

४.५.२०१८ रोजी नोंिववण्यात आला आिे . सिर जप्त माल वनपररक्षेत्र , इस्लापूर कायावलयात
जमा करण्यात आला आिे . सिरील एका प्रकर्ामुळे सींपू्व जींगल नष् िोत असल्याचे
म्ि््े सींयुक्तीक िर्ार नािी.

(२) व (३) भारतीय वन सेवेतील अचधकाऱयाची सेवा फकनव् क्षेत्राला उपलब्ध आिे. सामाजजक
वनीकर् ववभागाचे वन ववभागामध्ये समावेशन करण्यात आले असल्यामळ
ु े सींरक्ष् व
तनयींत्र्ाच्या दृष्ीने मुबलक कमवचारी उपलब्ध आिे त. सिायक वनसींरक्षक, जींकास व कॅम्पा,

वव.स. ५०१ (34)
फकनव् सिा वनसींरक्षक, अततक्रम् तनमल
ुव न व सींरक्ष्, फकनव् आझ् वनपररक्षेत्र अचधकारी
(प्रा.), फकनव् या तीन अचधकाऱयाींचे मुख्यालय तसेच फकनव् येथे ववभागीय वनव्यवस्थापक,
वन प्रकल्प ववभाग फकनव् या वन ववकास मिामींडळाचे कायावलय असल्याने नाींिेड

जजल्ह्यातील फकनव् येथे नववन उपवनसींरक्षक कायावलयाची स्थापना करण्याची आवश्यकता
नािी.
(४) व (५) वक्ष
ृ तोड प्रकर्ी तत्कालीन वनपाल चचखली व वनरक्षक गौंडे मिागाव याींचेवर
तनलींबनाची कारवाई करण्यात आलेली आिे . तसेच वनपररक्षेत्र अचधकारी याींना कार्े िाखवा
नो्ीस बजावण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायववािी सरु
ु आिे.
___________
हहवरखेड (श्ज. अिोला) येथील वन पररक्षेराांतगाफत वक्ष
ृ तोड प्रिरणी
वन िमफचाऱ्याांनी िेलेली मारहाण

(४३)

१२०६२१ (०१-०८-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.हररष वपांपळे (मतु तफजापरू ) : सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) हिवरखेड (जज. अकोला) येथील वन पररक्षेत्राींतगावतील मोिापा्ी मशवारात वक्ष
ृ तोड प्रकर्ी
श्री.ओरीवकार याींच्याकडे न्यायालयीन कागिपत्रे असतानािी वन कमवचाऱयाींनी त्याींना

मारिा्

केल्यामुळे त्याींची प्रकृती चचींताजनक असल्याची बाब मािे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिशवनास आली , िे खरे आिे काय,
(२) असल्यास,

सिर

वन

पररक्षेत्रात

साग

वक्ष
ृ ाींची

अवैध

तोडीकडे

वन ववभागाच्या

कमवचाऱयाींकडून िल
व केले जाते परीं तू वक्ष
ु क्ष
ृ तोड सींिभावत नागररकाकडे ववहित कागिपत्रे असताना
िे झखल त्याींना

त्रास िे ण्याचे प्रकार

घडत

असल्याची तक्रार स्थातनकाींनी केली आिे , िे खरे

आिे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, त्यानस
ु ार हिवरखेड वन पररक्षेत्राअींतगवत िो्ारी अवैध वक्ष
ृ तोड रोखण्यासि

तेथील नागररकाींना नािक त्रास िे ्ा-या वनववभागाच्या अचधकारी/कमवचारी याींचेवर कारवाई
करण्यासींिभावत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१) िे खरे नािी.

श्री. श्रीकृष् रामभाऊ ओरीवकर याींचेवर हिनाींक २५.१०.२००२ पासून ते आजपयंत एकू्

६ वनगुन्िे आको् वन्यजीव ववभाग व प्रािे मशक वन ववभाग अकोला याींचेकडून नोंिववण्यात

आले आिे त. त्याींना चौकशीकररता जींगलामध्ये वन अचधकारी/ कमवचारी घेऊन गेले असता,
्े कडे चढत असताना श्री.ओरीवकर िे पाय घसरुन उताराचे हिशेने कािी अींतर घसरुन
गेल्यामुळे ते जखमी झाले. त्याींना को्त्यािी प्रकारची मारिा् करण्यात आलेली नािी.
त्याींचेवर वैदयकीय उपचार/तपास्ी करण्यात आली व त्याींना मा.न्यायालय तेल्िारा याींचे
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आिे शानुसार प्राथममक आरोगय केंद्र, तेल्िारा येथे वैदयकीय तपास्ी केली याबाबतचा

वैदयकीय अिवाल मा.न्यायालयात सािर करण्यात आला असन
वैदयकीय अिवालानुसार
ू
फकरकोळ िख
ु ापत असून त्याींची प्रकृती चचींताजनक नसल्याचे स्पष् झाले आिे .

(२) प्रस्तत
ु प्रकर्ी सखोल चौकशी केली असता तक्रारीत तर्थय आढळून आलेले नािी.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली येथील तळ
ु शी तलावाजवळ वनरक्षिाचा झालेला मत्ृ यू
(४४)

१२११५४ (३१-०७-२०१८).

(िाांहदवली पूव)फ :
(१)

श्री.महे श चौघल
ु े (मभवांडी पश्श्चम), श्री.अतल
ु भातखळिर

सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सींजय गाींधी राषरीय उदयान, बोरीवली येथील तुळशी तलावाजवळील लॉगि् या वन

ववभागाच्या अततचथगि
ृ ात पा्ी कर्ा-या वन ववभागाच्या

अचधका-याींवर कारवाई करण्यात

येईल असे आश्वासन मा.वने मींत्री याींनी हिले असल्याचे तनिशवनास आले आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, यापव
ू ी िे खील सिर तलावाजवळ पा्ी िरम्यान वन रक्षकाचा मत्ृ यू झाला
िोता, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय,

(४) असल्यास, सींजय गाींधी राषरीय उदयान, बोरीवली येथील वन ववभागाच्या अततचथगि
ृ ात
झालेल्या पा्ीत सिभागी झालेल्या

सींबचधत

वन ववभागाच्या अचधका-याींवर शासनाने को्ती

कारवाई केली वा करण्यात येत आिे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१) िे खरे आिे ,

(२) तुळशी तलावात बुडून श्री. स्वजस्तक का्कर या वनरक्षकाचा हिनाींक २५.०४.२०१८ रोजी
मत्ृ यु झाला आिे.

(३) मुख्य वनसींरक्षक व सींचालक, सींजय गाींधी राषरीय उदयान याींनी हिलेल्या आिे शानुसार

वनक्षेत्रपाल, मळ
ु शी याींनी प्राथममक चौकशी केली आिे.
घातपाताचा प्रकार नसल्याचे नमूि असून,

चौकशी अिवालात मत्ृ यम
ू ागे

सिर वनरक्षकाींनी मत्ृ युपुवी मदयपान केले

असल्याचे तनिशवनास आले आिे . उपरोक्त प्रकर्ाची सववस्तर चौकशी व तपास मुलुींड पोलीस
िा्े मािवत सूरु आिे .

(४) मत
ृ वनरक्षक व त्याचे ममत्र याींना िाकुरपाडा येथे पा्ीचे हिका्ी जा्ेकररता प्रततबींधीत

वनक्षेत्रात अनचधकृत ररत्या प्रवेश हिलेल्या प्रकर्ी वविार गे् वर कायवरत असलेल्या
तत्कालीन वनरक्षक व त्याींचे मिततनस वनमजूर याींना त्याींचे कतवव्यात तनषकाळजीप्ा
केल्यामुळे तनलींबीत करण्यात आले िोते.

सिर प्रकर्ी प्राथममक चौकशी अींती त्याींचे तनलींबन

सींपुषिात आ्ुन मुख्य वनसींरक्षक व सींचालक, सींजय गाींधी राषरीय उदयान याींचे मािवत
पढ
ु ील कायववािी सरु
ु आिे.
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(५) प्रश्न उिभवत नािी.
___________
घाुंी (श्ज.औरां गाबाद) येथे िेंद्राच्या राष्ट्रीय आयष
ु अमभयाांनाांतगफत
५० खाुंाांचे रुगणालय उभारणीबाबत

(४५)

१२१५७३ (२५-०७-२०१८).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री.अममन पुंे ल (मुांबादे वी),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), प्रा.वषाफ गायिवाड (धारावी),

श्रीमती तनमफला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाुंील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांतोष ुंारिे

(िळमनरु ी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.सांग्राम थोपुंे (भोर) : सन्माननीय वैद्यिीय
मशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात केंद्राच्या राषरीय आयुष अमभयानातगवत सन २०१७-१८ मध्ये चार शासकीय
वैदयकीय मिाववदयालयाींत ५० खा्ाींचे रुग्ालय उभार्ी करण्यात येत आिे , िे खरे आिे
काय,
(२) असल्यास, त्यापैकी औरीं गाबाि जजल्ियातील घा्ी येथे एक रुग्ालय उभारण्यासािी
मे,२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनधी मींजरू करण्यात आला िोता तथावप जागेची िमी व

सववस्तर प्रस्ताव िाखल करण्यासािी नऊ महिन्याचा कालावधी झाला प् प्रस्ताव िाखल
करण्यात आला नसल्याचे मािे िेब्रुवारी,२०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशवनास आले, िे खरे
आिे काय,
(३)

असल्यास, घा्ी येथे केंद्राच्या राषरीय आयुष अमभयानातगवत रुग्ालय स्थापनेसािी

जागेची िमी व सववस्तर प्रस्ताव त्वररत सािर करण्याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली
वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३०-१०-२०१८) : (१) िे अींशत: खरे आिे .
(२)

िे अींशत: खरे आिे.

(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
(४) प्रश्न उद्ावत नािी.
___________
पेंच व्याघ्र प्रिल्प (श्ज.नागपूर) येथील जैव ववववधतेला व व्याघ्र अधधवास क्षेराला तनमाफण
झालेला धोिा

(४६)

१२१७३७ (३०-०७-२०१८).

श्री.डड मल्लीिाजून
फ रे डडी (रामुंे ि) :

सन्माननीय वने मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच व्याघ्र प्रकल्प (जज.नागपूर) मचधल क्षेत्र २५७.२६ वगव फकलोमी्र असन
ू शासनाच्या
अचधसूचनान्वये गाभा व वाघाचे अचधवास क्षेत्र म्ि्ून घोवषत करण्यात आले आिे , िे खरे
आिे काय,
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(२) असल्यास, हिनाींक २९ ऑक््ोबर, १९९७ च्या अिवालानुसार या परीसरात तोतलाडोि
मिसूल गाव नव्िते, िे िी खरे आिे काय,
(३)

असल्यास,

तोतलाडोि

धर्

बाींधकामासािी

आलेले

अस्थायी

मजूराींना

धर्ाच्या

बाींधकामानींतर या क्षेत्रात मासेमारीचा व्यवसाय करुन आपला उिरतनवावि सरु
ु केला आिे, िे िी
खरे आिे काय,

(४) असल्यास, या मासेमारीमळ
ु े पेच व्याघ्र प्रकल्पातील जैव ववववधतेला व व्याघ्र अचधवास
क्षेत्राला धोका तनमाव् झाला आिे ,िे खरे आिे काय,

(५) असल्यास, याबाबत शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१) पेंच राषरीय उदयानाचे २५७.२६ चौ.फक.मी. इतके

क्षेत्र पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे सींवेिनशील व्याघ्र अचधवास म्ि्ुन हिनाींक २७.१२.२००७ रोजीच्या
शासन अचधसच
ू ने अन्वये घेवषत करण्यात आले आिे . तसेच वरील वनक्षेत्रालगतचे मानमसींगिे व
अभयारण्याचे एकु् १७२.८६ चौ.

फक.मी. क्षेत्र हिनाींक

०४.०३.२०१७ रोजीच्या शासन

अचधसूचने अन्वये सींवेिनशील व्याघ्र अचधवास म्ि्ुन घेवषत करण्यात आला आिे .
(२) िे खरे आिे .

(३) तोतलाडोि धर् बाींधकामासािी मध्यप्रिे श व मिाराषरातन
आलेले अस्थायी मजुर
ू
धर्ाच्या बाींधकामानींतर बेकायिे शीरररत्या रािुन मासेमारीचा व्यवसाय करीत िोते. मा. उच्च
न्यायालय नागपूर खींडवपि याींनी हिनाींक २२.०४.२००२ रोजी हिलेल्या आिे शान्वये तोतलाडोि
येथील अनचधकृत वस्त्या ि्ववण्यात आल्या आिे त.
(४) िे खरे आिे .

(५) पेंच राषरीय उदयानात बेकायिे शीरप्े राित असलेल्या लोकाींचे को्तेिी अचधकार
नसल्याने व तोतलाडोि तलावामध्ये करण्यात येत असलेली मासेमारी बेकायिे शीर असल्याने
मा. उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीि नागपूर याींनी हिलेल्या आिे शान्वये सिर क्षेत्र मोकळे
करण्यात आले आिे .

सन १९९१-९२ ते मे, २०१८ पयवत बेकायिे शीर मासेमारीचे एकु् ६४९ गन्
ु िे नोंिववलेले

असून ३९,६९५ फकलो मासे, ६०६ बो्, ११,९२८ जाळी, १७० ्ायर ट्युब, १,०६५ सायकली, १२
मो्ार सायकल, ९ जीप, १ बस व १ रक जप्त करण्याची कायववािी करण्यात आलेली आिे .

तसेच शासफकय मालमत्तेचे नुकसान केल्या प्रकर्ी एकू् २४ गुन्िे गाराींववरुध्ि मािे मे, २०१८
मध्ये गुन्िे नोंिववण्यात आलेले आिे त.

सन २०१२ मध्ये ववशेष व्याघ्र सींरक्ष् िलाची

स्थापना करण्यात आली असन
ू सिर

िलातील जवान जलाशयात २४ तास बो्ीदवारे गस्त करतात. तसेच वािन गस्त, पायिळ
गस्त करुन अवैध मासेमारीवर तनयींत्र् िे वण्याचे काम सुरु आिे.
(६) प्रश्न उिभवत नािी.

___________

वव.स. ५०१ (38)
धचमूर, मसन्दे वाही, मूल (श्ज.चांद्रपूर) पररसरात वाघ व बबबुंयाचे होणारे हल्ले
(४७)

१२२१०२ (३०-०७-२०१८).

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे

(नागपूर दक्षक्षण) : सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चचमूर, मसन्िे वािी, मूल (जज.चींद्रपूर) पररसरात वाघ व बबब्याच्या िल्यात तीन शेतकरी
जखमी झाल्याची घ्ना हिनाींक १४ मे, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनिशवनास आली, िे खरे
आिे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास, त्यानुसार चींद्रपूर जजल्ियातील गावात वाघ व बबब्याचे िल्ले रोखण्यासािी
शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२५-१०-२०१८) : (१) व (२) चचमूर, मसींिेवािी, मुल (जज. चींद्रपूर)
पररसरामध्ये मािे मे, २०१८ मध्ये बबबट्याच्या िल्यात २ व्यक्ती फकरकोळ जखमी झाले आिे .

तसेच वाघाच्या िल्ल्यात १ अज्ञात व्यक्तीचा मत्ृ यु झाला असून त्याची ओळख प्ल्यावर
प्रचमलत शासन तन्वयातील तरति
ु ीनस
ु ार सींबींचधतास नक
ु सान भरपाई अिा करण्यात येईल.
(३)

चींद्रपूर

जजल्ह्यामध्ये

मानव-वन्यप्रा्ी

सींघषव

रोखण्याच्या

दृष्ीने

खालीलप्रमा्े

उपाययोजना करण्यात येत आिे त.
• मित्वाच्या हिका्ी २९ तपास्ी नाके उभारण्याींत आलेले आिे , त्यावर रात्र-हिवस
वनकमवचारी कायवरत असतात.
• वनववभागात बबनतारी सींिेश यींत्र्ा कायवरत असन
ू गस्तपथक सातत्याने कायवरत आिे .

• वाघ, बबब् व इतर वन्यप्रा्ी याींना नागरी वस्तीत येण्यापासन
ू रोखण्यासािी कमवचाऱयाींचे
वेगवेगळे ग् तयार करण्यात येवून सींरक्ष् सममतीच्या मितीने तनयममत गस्त करून

वन्यप्राण्याींना वनाकडे िुसकावण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
• वन्यप्राण्याच्या िल्ल्यात मनषु य िानी/जखमी, पशु िानी/जखमी व शेतपीक नक
ु सान
भरपाईची रक्कम वेळेवर अिा करण्यात येत आिे .

• ज्या भागात वाघाचे/ बबब्याचे अजस्तत्व आिे त्या हिका्ी सावधानतेचे इशारािशवक पोस््सव
लावण्यात आलेले आिे त.
• कॅमेरा रॅ प लावून वाघ/बबब् याींच्या िालचालीींची सींतनयींत्र् करण्यात येत.े

• वनालगत असलेल्या स्थातनक लोकाींच्या मल
ु भत
ू गरजाींचे तनराकर् करण्याकरीता स्थातनक
स्थरावर अस्थाई डेपो उभारून त्या हिका्ी तनस्तार िराव्िारे बाींबू, जलतन व ईत्यािीचा
पुरविा माग्ी नुसार करण्याींत येतात.

• बिर क्षेत्रातील गावात डॉ. श्यामाप्रसाि मुखजी जन वन ववकास योजना राबवली जात आिे.
त्याअींतगवत एलपीजी गॅस परु विा, शौचालय बाींध्े ह्या उपक्रमाींचा समावेश करण्यात आल्याने
मानव-वन्यजीव सींघषव कमी िोण्यास मित िोत आिे .
(४) प्रश्न उिभवत नािी.
___________

वव.स. ५०१ (39)
सोलापुर श्जल्हयातील श्री.छरपती मशवाजी महाराज शासिीय रुगणालयात
रुगणाांची होत असलेली गैरसोय

(४८)

१२२१६१ (०१-०८-२०१८).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) : सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सोलापुर

जजल्ियातील

श्री.छत्रपती

मशवाजी

मिाराज

शासकीय

रुग्ालयात

ववववध

ववभागातील मशीन अनेक वषावपासून बींि असल्यामळ
ू े रुग्ाींची गैरसोय िोत असल्याची बाब
हिनाक १० माचव,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास तनिशवनास आली, िे खरे आिे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर्ी रुग्ालय प्रशासनाकडून शासनाच्या २५% अव्यविार

तनयमाच्या मयाविा असल्याचे कार् साींगण्या येत असल्याचेिी तनिशवनास आले आिे , िे िी
खरे आिे काय,
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आिे काय,
(४) असल्यास, त्यानस
ु ार रुग्ालयातील मशीनी िरु
ु स्त करण्यासींिभावत शासनाने को्ती
कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
श्री. धगरीष महाजन (१४-११-२०१८) : (१) सींबींधीत सींस्थेच्या ववभागातील कािी यींत्रसामुग्री बींि
िोत्या. परीं तु प्रत्येक ववभागात यींत्रसामुग्रीची पुरेशी सींख्या असल्याने रुग्ाींची गैरसोय झालेली
नािी.

(२) िे खरे नािी.
(३) प्रश्न उद्ावत नािी.
(४) सींस्थेतील बींि यींत्रसामुग्री िरु
ु स्त करुन घेण्यात आलेल्या आिे त.
(५) प्रश्न उद्ावत नािी.

___________
बीड श्जल्हयात जलयक्
ां गफत झालेल्या िामामध्ये झालेला गैरव्यवहार
ु त मशवार योजनेअत

(४९)

१२२२२४ (२३-०७-२०१८).

श्री.राहुल मोुंे (पराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांधारण मांरी

(१) बीड जजल्ह्यात जयलुक्त मशवार योजनेअींतगवत झालेल्या कामामध्ये कृषी खात्यातील

२४ अचधकारी/कमवचारी तसेच कींत्रा्िार याींनी सींगनमताने अींिाजे ३५ को्ी रुपयाींचा अपिार
केला असल्याचे प्रकर् हि. ६ माचव २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशवनास आले, िे खरे आिे
काय,

(२) असल्यास, या प्रकर्ी चौकशी करुन सींबींचधत अचधकारी/कमवचारी याींचे ववरुध्ि िौजिारी
ख्ले िाखल करण्याबाबतचे आिे श
काय,

आयुक्त, कृषी, पु्े याींनी

हिले आिे त, िे खरे आिे

(३) असल्यास, त्यानुसार सींबींचधत िोषी अचधकारी/कमवचारी याींचेवर शासनाने को्ती कारवाई
केली वा करण्यात येत आिे ,

वव.स. ५०१ (40)
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?
प्रा. राम मशांदे (२९-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आिे.
(२) व (३) प्रस्तत
ु प्रकर्ी चौकशी करण्यात आली असन
ू जबाबिार िोषी अचधकारी/कमवचारी
याींना तनलींबबत करण्यात आले आिे व त्याींच्याववरुध्ि मशस्तभींगाची कारवाई करण्यात येत
आिे . त्याचप्रमा्े सींबींचधत िोषी अचधकारी/कमवचारी तसेच िे केिाराींवर

F.I.R. िाखल करण्यात

आला आिे .
(४) प्रश्नच उद्ावत नािी.
___________

(५०)

मसहोरा (श्ज. भांडारा ) पररसरात शासिीय जममतनवरील झाडाांची होणारी अवैध वक्ष
ृ तोड
१२६३१५ (३१-०७-२०१८).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) : सन्माननीय वने मांरी पढ
ु ील

(१) मसिोरा (जज. भींडारा ) पररसरात मख्
ु य कालव्यावरील शासकीय जागेत असलेली वक्ष्
ृ ा
कींत्रा्िार कडून अवैधररत्या तोडण्यात येत असून याकडे
खरे आिे काय,

वनववभागाचे िल
व िोत आिे, िे
ु क्ष

(२) असल्यास, याबबात शासनाने चौकशी केली आिे काय,
(३) असल्यास,चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने को्ती कायववािी केली वा करण्यात येत आिे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार्े काय आिे त ?

श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२४-०९-२०१८) : (१) व (२) सिरचे क्षेत्र िे वनक्षेत्र नसून पा्बींधारे

ववभागाचे अखत्यारीतील आिे. पा्बधारे ववभागाने कळववल्यानुसार क्षेत्राची पाि्ी केली असता

सिर क्षेत्रामध्ये खैर प्रजातीचे २ थ्
ु हिसन
ू आले. तेथे पडलेला २ नग इमारती व जळाऊ
वनोपज जप्त करुन वक्ष
ृ तोड अचधतनयम १९६४ अींतगवत प्र.सु.री.क्र.२६१/५ हिनाींक २१.५.२०१८
अन्वये गुन्िा नोंिववण्यात आला आिे .

(३) व (४) सिर प्रकर्ी आरोपी आढळून न आल्याने प्रकर् नस्तीबध्ि केले आिे .
___________

ववधान भवन :
मुांबई.

डॉ. अनांत िळसे
प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु ्पव
ू व सवव प्रफक्रया मिाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींग्क यींत्र्ेवर
मुद्र्: शासकीय मध्यवती मुद्र्ालय, मुींबई.

