
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि १६ डिसेंबर, २०१६ / अग्रहायण २५, १९३८ ( शिे ) 
  
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बाल वििास मांत्री 
(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक् ोत्र 

वििास मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री  

  
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४१ 
------------------------------------- 

  

राज्यात थायरॉईि िॅन्सरच्या रुग्णाांमध्ये झालेली िाढ 
  

(१) *  ६६९७५   श्री.सुननल िेदार (सािनेर), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशिी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ओव्हर डायग्नोससस आणि प्रसिक्षि घेतलेल्या एींडोक्राईन सर्जन्स साय्ो 
पॅथालॉजर्स््सचा तु् वडा, रेडीओ ॲजट्व्ह आयोडडन सुववधाींची कमतरता आणि 
एींडोक्राईन सर्जन्सद्वारे तात्काळ उपचार न होण्याच्या समस्याींमुळे राज्यातील 
थायरॉईड कॅन्सर रुग्िाींच्या आरोग्यावर गेल्या वर्जभरात ववपररत पररिाम होत 
असल्याची बाब थायरॉईड कॅन्सर तज््ाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिजनास आिली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील नामवींत हॉजस्प्लमध्ये थायरॉईड कॅन्सरच्या रुग्िाींची 
अधधक प्रमािात नोंद झाली असून या रुग्िाींमध्ये वाढ झाल्याचे ननदिजनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार थायरॉईड कॅन्सरला 
प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोिती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अिींत: खरे आहे. तथावप, ही वाढ लोकाींमध्ये असलेल्या र्नर्ागतृी व 
अत्याधनुनक तपासिीमुळे ददसून येत आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

गिदहांग्लज (जज.िोल्हापूर) तालुक्यातील “सामानगि”  
या पयवटन स्थळाचा वििास िरण्याबाबत 

(२) *  ७११७३   श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगि) :   सन्माननीय 
पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गडदहींग्लर् (जर्.कोल्हापरू) तालुटयातील सिवकालीन “सामानगड” या पयज् न 
स्थळाचा पयज् न स्थळ क्षेत्र ववकास कायजक्रमातनू ववकास करण्याची मागिी 
मा.पयज् न मींत्री याींचेकड े चींदगडचे लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक २८ र्ुलै, २०१६ 
रोर्ी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर मागिीच्या अनुर्ींगाने िासनाने कोिती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) गडदहींग्लर् (जर्.कोल्हापूर) तालुटयातील सामानगड या पयज् न स्थळाबाबतचा 
जर्ल्हाधधकारी, कोल्हापूर याींच्याकडून सदर ननवेदन प्राप्त होण्यापूवी प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव राज्य पयज् न ववकास ससमतीस सादर करण्यात आला होता. त्या 
प्रस्तावास राज्य पयज् न ससमतीने मान्यता ददलेली नाही. प्रश्नाधीन ननवेदन 
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मुनत वजापूर (जज.अिोला) येथील अांगणिािी सेवििा ि मदतनीसाांना  
मानधन शमळण्याबाबत 

  

(३) *  ७२५३७   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय मदहला ि 
बाल वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुनत जर्ापूर (जर्.अकोला) येथील अींगिवाडी सेववका व मदतनीसाींना गेल्या 
तीन मदहन्याींपासून मानधन समळत नसल्याबाबतचे ननवेदन कमजचारी सींघ्नेने 
जर्ल्हा पररर्देचे मुख्य कायजकारी अधधकारी याींना माहे ऑट्ोबर, २०१६ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ददले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उटत ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सदरहू अींगिवाडी सेववका व 
मदतनीसाींना मानधन तातडीने समळण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. हे खरे आहे.   
(२) व (३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योर्ना मुनत जर्ापूर, जर्.अकोला या 
कायाजलयातील देयके तयार करिारे कननषठ सहाय्यक अनधधकृतपिे गैरहर्र 
असल्याने अींगिवाडी सेववका व मदतनीसाींचे मानधन देण्यास ववलींब झाला होता. 
आता त्याींची मानधनाची देयके कोर्ागारात सादर करण्यात आलेली आहेत. सदर 
प्रकरिास र्बाबदार असिाऱ्या सींबींधधत बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी / उप 
मुख्य कायजकारी अधधकारी (बाल कल्याि), जर्ल्हा पररर्द, अकोला याींची चौकिी 
करुन र्बाबदारी ननजश्चत करुन कारवाई करण्यात येईल. 

----------------- 
  

देगलूर ि बबलोली (जज.नाांदेि) तालुक्यातील नादरुुस्त अत्यल्प शसांचन क्षेत्र 
झालेल्या तलािाांच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(४) *  ७०५४५   श्री.सुभाष साबणे (देगलूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) देगलूर व बबलोली (जर्.नाींदेड) या तालुटयातील नादरुुस्त अत्यल्प ससींचन क्षेत्र 
झालेल्या तलावाींच्या दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ मे, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास पत्रान्वये 
िासनाकड ेमागिी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानरु्ींगाने िासनाने कायजकारी सींचालक, गोदावरी पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींच्याकडून प्रस्ताव मागववला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तलावाींच्या दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करुन देण् याबाबत िासनाने 
कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२)  होय. 
     सदर ननवेदनावर कायजवाही करुन केलेल्या कायजवाहीचा अहवाल कायजकारी 
सींचालक, गोदावरी पा्बींधारे ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींच्याकडून िासनाने 
मागववला आहे. 
(३) दद.१७/११/२०१६ च्या िासन ननिजयान्वये पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या 
अधधननयमातील तरतदूीनुसार ससींचन प्रकल्पाींचे व्यवस्थापन पा्बींधारे 
महामींडळाींकड ेवगज करण्यात आले आहे व महामींडळाींकड ेर्मा होिारी पािीपट्टीची 
रटकम प्रकल्पाींच्या ससींचन व्यवस्थापनाच्या अनरु्ींगाने आवश्यक देखभाल दरुूस्ती 
कामाींसाठी खचज करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याअनुर्ींगाने सदर 
तलावाींच्या सींदभाजत पढुील  कायजवाही महामींडळ स्तरावरून करण्याचे ननयोजर्त 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे निानगर (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील पिीि जमीन  
मच्छीमार बाांधिाांना उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(५) *  ६५९१३   श्री.भास्िर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौरे् नवानगर (ता.गुहागर, जर्.रत्नाधगरी) येथील मच्छीमार बाींधव 
वपढ्यानवपढ्या सरकारी गावठािामध्ये राहत असून त्याींच्या नावे कुठलीही र्मीन 
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नसून, व्यवसाय वधृ्दीसाठी (होडया लाविे, नवीन होडया साकारिे, र्ाळी 
सुकवविे, मच्छी वाळवविे) यासाठी वनववभागाच्या अखत्याररतील पडीक 
असलेल्या दोन हेट्र र्ागेचा तात्पुरता उपयोग करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वनववभागाच्या अखत्याररतील सदर र्मीन मच्छीमार बाींधवाींना 
व्यवसाय वधृ्दीकरि व वसाहत उभारण्यासाठी कायमस्वरूपी देण्यात यावी, अिी 
मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक ४ ऑट्ोबर, २०१६ रोर्ी वा त्या 
सुमारास पत्राद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाजत िासनाने कोिता ननिजय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, अिी मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीकडून करण्यात आली आहे. 
(३) उटत ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने क्षबेत्रय स्तरावरुन चौकिी केली असता 
मच्छीमारीचे व्यवसायाकररता वन ववभागाकडील सुमारे १५ ते २० गुींठे क्षेत्राची 
आवश्यकता असल्याचे ददसून येते. तथावप, याबाबत ग्रामस्थाींकडून अथवा अन्य 
यींत्रिेकडून वन (सींवधजन) अधधननयम, १९८० अींतगजत वनेत्तर वापराकररता 
वनर्समन मागिीचा प्रस्ताव अद्यापी वनववभागास प्राप्त झालेला नाही. तसेच 
सदर क्षेत्रात काींदळवन असल्याने वनक्षेत्र वळती करण्याकररता मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींची परवानगी घेिे आवश्यक आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

माटुांगा (मुांबई) येथील िवे्हीि ससून बाल सुधारगहृातनू  
मुलाांनी पलायन िेल्याबाबत 

(६) *  ६६८८१   प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील 
(शशिी) :   सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथील डवे्हीड ससून बालसुधारगहृात पुण्यातील येरवडा 
तरुुीं गातून दाखल करण्यात आलेल्या १० मुलाींनी पलायन केल्याची बाब ददनाींक 
१२ ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच या बाल सुधारगहृातनू गेल्या वर्जभरात अनेक मुलाींनी पलायन केले 
असून, कारागहृात सुववधाींचा अभाव असिे, ददवाबत्तीची सोय नसिे, सीसी्ीव्ही 
कॅमेरे नसिे, िासनाकडून पुरेसा ननधी न समळिे अिा अनेक अडचिी येथे 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले, त्यानुसार पळून गेलेल्या मुलाींबाबत 
व बाल सुधारगहृास सुववधा पुरववण्यासाठी आवश्यक असलेला ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरिी प्राथसमक चौकिी करण्यात आली असून, 
कतजव्यावरील रक्षकाचे दलुजक्ष झाल्याचे चौकिीमध्ये आढळून आले आहे. सींबींधधत 
रक्षकास तात्काळ ननलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच पलायन केलेल्या १० 
मुलाींपैकी ६ मुले समळून आली असून ४ मुलाींचा पोसलसाींमार्ज त िोध तसेच 
चौकिी सुरू आहे. 
     सद्यजस्थतीत सींस्थेत सोयी-सुववधाींबाबत अडचिी नाहीत. तसेच, सींस्थेस 
आवश्यक ननधी उपलब्ध करून ददलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या एआरटी सेंटर मध्ये  
औषधाांचा तटुििा असल्याबाबत 

(७) *  ७१३३९   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुि) :   सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे येथील ससून रुग्िालयाच्या एआर्ी से्ं र मध्ये और्धाींचा तु् वडा 
असल्याने रुग्िाींची गैरसोय होत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ च्या 
पदहल्या आठवड्यात ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रुग्िालयात एच.आय.व्ही.चे रुग्ि मोठ्या प्रमािात असल्याने 
या आर्ारामध्ये और्धे वेळोवेळी न घेतल्यास रुग्िाींना अनेक अडचिीींना सामोरे 
र्ावे लागत असल्याचेही ननदिजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ससून रुग्िालयाच्या एआर्ी से्ं र मध्ये और्धाींचा साठा 
तात्काळ उपलब्ध करण्यासाठी िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे िरिांि ि िोंगरशिेली (ता.धचेली, जज.बुलढाणा) येथे अस्िलाने 
िेलेल्या हल्ल्यात शेतिऱयाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(८) *  ६९३३३   श्री.राहुल बोंदे्र (धचेली), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौरे् करवींड व डोंगरिवेली (ता.धचखली, जर्.बुलढािा) येथे माहे र्ुलै ते 
ऑट्ोबर, २०१६ या दरम्यान अस्वलाने केलेल्या हल्ल्यात ५ िेतकऱ्याींचा मतृ्य ू
झाला असून, अनकेर्ि र्खमी झालेले असतानाही अद्यापपयतं अस्वलाला वन 
ववभागाकडून पकडण्यात आले नसल्याचे माहे ऑट्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या अस्वलाला रे्रबींद करण्याबाबत व मतृ व्यटतीींच्या कु्ूींबबयाींना 
आधथजक मदत देण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,       
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२)  बुलढािा जर्ल््याच्या मध्यभागी ्ानगींगा 
अभयारण्य आहे. उपरोटत अभयारण्य क्षेत्र हे अस्वल या वन्यप्राण्याचा नैसधगजक 
अधधवास आहे. सदर अभयारण्यात सुमारे पस्तीस अस्वलाींचे वास्तव्य आहे. माहे 
मे, २०१६ ते नोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत अभयारण्यालगतच्या मौरे् वरवींड, 
करवींड, डोंगरिेवली, ्ाकरखेड (ता. धचखली) या पररसरात अस्वलाच्या हल्ल्यात 
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चार व्यटती मतृ तर सात व्यटती र्खमी होण्याच्या एकूि अकरा घ्ना घडल्या 
आहेत. ्यापकैी चार घ्ना वनक्षेत्रात तर उवजरीत सात घ्ना वनक्षेत्रालगत 
घडल्या आहेत. मानवी जर्ववतास धोकादायक ठरलेल्या अस्वलास रे्रबींद 
करण्याची व ते िटय न झाल्यास पारध करण्याची परवानगी देण्यात आली 
होती. तथावप उटत घ्ना एखाद्या ववसिष् अस्वलाकडून झाली असल्याचे 
आढळून आले नसल्याने अस्वलास पकडण्यात आलेले नाही. 
     अस्वलाच्या हल्ल्यात मतृ्यू झालेल्या चार प्रकरिाींपैकी तीन प्रकरिातील 
मतृ व्यटतीच्या कायदेिीर वारसास प्रचसलत िासन ननिजयातील तरतदूीनुसार 
प्रत्येकी रु. ८.०० लक्ष अथजसहाय्य देण्यात आले असून एका प्रकरिात अथजसहाय्य 
देण्याची कायजवाही सुरु आहे. तसेच अस्वलाच्या हल्ल्यात र्खमी झालेल्या सात 
प्रकरिाींपैकी सहा प्रकरिात सींबींधधतास रु. ८.०० लक्ष अथजसहाय्य देण्यात आले 
असून एका प्रकरिात अथजसहाय्य देण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे सििद (जज.बुलढाणा) येथे िोरािी नदीिरील साठिण  
बांधारा फुटल्यामुळे झालेले निुसान 

  

(९) *  ७२४७०   िॉ.शशशिाांत ेेििेर (शसांदेेि राजा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा जर्ल्हयातील साखरखेडाज येथून र्वळच असलेल्या मौरे् सवडद येथे 
कोराडी नदीवरील साठवि बींधारा रु््ल्याचे माहे र्ुलै, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिजनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या भागातील नदी काठच्या िेतातील वपक वाहून िेतकऱ्याींचे 
लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार नकुसानग्रस्त िेतकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
व बींधाऱ्याचे ननकृष् दर्ाजचे बाींधकाम करिाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुणे जजल््यातील अांगणिाडयाांमधील मुलाांना पोषण आहारामध्ये  
ननिृष्ट्ट दजावच्या गुळाचा पुरिठा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(१०) *  ६७४९७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमती 
ननमवला गावित (इगतपूरी), श्री.अस्लम शेे (मालाि पजश्चम) :   सन्माननीय 
मदहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे जर्ल््यातील साड े चार हर्ार पेक्षा अधधक अींगिवाड्याींमधील लहान 
मुलाींना पोर्ि आहारामध्ये हातभट्टीसाठी वापरण्यात येिाऱ्या गुळाचा पुरवठा 
करण्यात आल्याची बाब जर्ल्हा पररर्देच्या स्थायी ससमतीच्या बठैकीत ददनाींक 
१५ र्ून, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्याअनरु्ींगाने सींबींधधत दोर्ीींवर 
िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१)  हे खरे नाही. 
     तथावप सदर पुरवठा केलेल्या गुळाववर्यी दद.१४.०६.२०१६ रोर्ी झालेल्या 
स्थायी ससमती सभेमध्ये गुळ पावडरची गुिवत्ता खराब असिेववर्यी 
सन्माननीय सदस्याींनी तक्रार केली होती. तसेच गुळाची प्रयोगिाळेतनू तपासिी 
करिेबाबत मागिी केली होती. 
(२) होय, चौकिी करण्यात आलेली आहे. 
     सदर गुळाची गुिवत्ता तपासिी करिे कररता डॉ.सींर्ीव र्ाधव, अनतररटत 
जर्ल्हा आरोग्य अधधकारी, पुिे जर्ल्हा पररर्द याींच्या अध्यक्षतेखाली ससमती 
गठीत करण्यात आलेली होती. सदर चौकिी ससमतीने दद.२१.०६.२०१६ व 
२२.०६.२०१६ रोर्ी पुरींदर, बारामती, हवेली या तालुटयातील अींगिवाडयाींना भे्ी 
देऊन रँडम पध्दतीने व तक्रार प्राप्त अींगिवाडी कें द्ाींना भे्ी देऊन गूळाचे नमुने 
राज्य सावजर्ननक आरोग्य प्रयोगिाळा व NABL मान्यताप्राप्त प्रयोगिाळा येथे 
ससमतीमार्ज त तपासिीला ददले होते. 
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(३) सदर प्रकरिी चौकिी केली असता राज्य आरोग्य प्रयोगिाळा व NABL 
प्रयोगिाळा तपासिी मध्ये सदरचा गुळ अन्न सुरक्षा मानके ननयम व 
ववननयमन २०११ नुसार ननजश्चत केलेल्या standard प्रमािे असल्याचे नमूद केले 
आहे. त्यामुळे चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

नाांदेि येथील जजल्हा रुग्णालय िायावजन्ित िरण्याबाबत  
  

(११) *  ६८१३३   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि 
उत्तर), श्री.अस्लम शेे (मालाि पजश्चम), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हेमांत 
पाटील (नाांदेि दक्षक्षण) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जर्ल््यातील िींकरराव चव्हाि िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाचे 
ववषिपुुरीत स्थलाींतर झाल्यानींतर रूग्िालय प्रिासनाने िींभर खा्ाींचे रूग्िालय 
सुरू करण्यासाठी डॉट्ाराींसह वैद्यकीय उपकरिे, और्धे व इतर आवश्यक 
सादहत्य याची उपलब्धता करून ठेवली परींतु मागील दीड वर्ाजपसून हे रूग्िालय 
अजस्तत्वात येऊ न िकल्याने या रूग्िालयासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले 
सादहत्य बारडच्या ग्रामीि रूग्िालयातील चतुजथ शे्रिी कमजचाऱ्याींसाठी असलेल्या 
खोल्याींमध्ये पडून असल्याचे माहे सप् े्ंबर,२०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिजनास आले, हे खरे आहे कय, 

(२) असल्यास, सदरहू िींभर खा्ाींचे रूग्िालय तातडीने सुरू करण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. नाींदेड येथे १०० खा्ाींचे जर्ल्हा रुग्िालय 
स्थापन करण्यास दद.२.२.२०११ च्या िासन ननिजयान्वये मींर्ूरी देण्यात आली  
आहे. वदै्यकीय महाववद्यालयाकडून रुग्िालय कायाजजन्वत करण्यासाठी र्ागा 
हस्ताींतरीत न झाल्याने जर्ल्हा रुग्िालयासाठी सन २०१२-१३ मध्ये प्राप्त झालेली 
सादहत्य व उपकरिे र्ागेअभावी ग्रामीि रुग्िालय, बारड येथे सुरक्षक्षतपिे 
ठेवण्यात आली होती.  नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये नाींदेड येथील जर्ल्हा रुग्िालयासाठी 
वैद्यकीय महाववद्यालयाकडून इमारतीचे हस्ताींतरि जर्ल्हा िल्य धचककत्सक, 
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नाींदेड याींच्याकड े करण्यात आल्याने उपलब्ध झालेल्या इमारतीमध्ये वरील 
सादहत्य स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे.    
(२) व (३) सदर इमारतीच्या नुतनीकरिाचे व दरुुस्तीचे काम सावजर्ननक 
बाींधकाम ववभागामार्ज त सुरु आहे. सावजर्ननक बाींधकाम ववभागाकडून इमारतीचे 
हस्ताींतर होताच सदर जर्ल्हा रुग्िालय सादहत्य सामुग्रीसह कायाजजन्वत करण्यात 
येईल. 

----------------- 
  

मौजे ििगाि (ता.भुदरगि, जज.िोल्हापूर) पररसरातील अिैध िकृ्षतोिीबाबत 
  

(१२) *  ६८८६४   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), 
श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर), 
श्री.सुरेश लाि (िजवत) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मौरे् कडगाव (ता.भुदरगड, जर्.कोल्हापूर) पररसरात मोठ्या प्रमािात अवैध 
वकृ्षतोड होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उटत प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर पररसरात अवधै 
वकृ्षतोड करिाऱ्याींवर िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. तथावप, कडगाव वनपररक्षेत्रामध्ये 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या दरम्यान मोठया प्रमािात अवैध वकृ्षतोड झालेली नसून मात्र 
अवैध वकृ्षतोडीचा १ गुन्हा नोंद झाला आहे. 
(२) व (३) कडगाव वनक्षेत्रातील म्हसरींग ननयतक्षेत्रातील मौरे् करींबळी कक्ष 
क्र.३२८ मध्ये एका आरोपीने झाडाींच्या र्ाींदया तोड करुन र्ळाऊ लाकूड १.०० 
घ.मी.तयार केले बाबत ददनाींक २८.९.२०१६ अन्वये वनगुन्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. चौकिीअींती आरोपीकडून नुकसान भरपाई रु.२०००/- वसूल करिेचे व र्प्त 
मालाचा र्ाहीर सललाव करण्याचे आदेि ददनाींक १८.११.२०१६ अन्वये सहायक 
वनसींरक्षक (वन्यर्ीव व खाकुतो) याींनी ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपुर जजल्हयातील रा म्हपुरी िन विभागाअांतगवत शसांदेिाही  

िनपररक्षेत्रात िाघीणीच्या बछियाचा झालेला मतृ्य ू

(१३) *  ६८३००   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा 
िळिा), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाि 
(िजवत), श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत िोळस (माळशशरस), श्री.शशशिाांत 
शशांदे (िोरेगाि), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्पुर जर्ल्हयातील ब्रम्हपुरी वन ववभागाअींतगजत ससींदेवाही वनपररक्षेत्रात 
अन्न पाण्याववना अवघ्या २२ ददवसाींच्या वाघीिीच्या बछडयाचा मतृ्य ूझाल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राषरीय व्याघ्रसींवधजन प्राधधकरिाने वनखात्याचे दलुजक्ष 
झाल्यामुळे या बछडयाचा मतृ्यू झाल्याचे ननदिजनास आिले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनरु्ींगाने िासनाने सींबींधधताींवर कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे आहे, ददनाींक १०.०९.२०१६ रोर्ी चींद्पूर 
जर्ल्हयातील ब्रम्हपुरी वन ववभागाअींतगजत ससींदेवाही वनपररक्षेत्रात ननयतक्षेत्र 
मरेगाव येथे वानघिीच्या एका बछड्याचा मतृ्यू झाला आहे. पिुवदै्यकीय 
अधधकारी याींच्या िवववच्छेदन अहवालात Severe dehydration might have 

caused hypovolemic shock leading to heart failure असे कारि  नमूद 
करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही,  
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील १७ जजल््याांमध्ये मुलभूत औषधे उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(१४) *  ७२६०५   श्री.हरीभाऊ जािळे (रािेर), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १७ जर्ल््याींमध्ये ४५ प्रकारची मुलभूत और्धे उपलब्ध नसल्याची 
मादहती ददनाींक २८ नोव्हेंबर, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास मा.सावजर्ननक आरोग्य 
मींत्री, सधचव, सावजर्ननक आरोग्य ववभाग व आयुटत याींच्या उपजस्थतीत झालेल्या 
बैठकीत ननदिजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आरोग्य ववभाग दर करारावर और्धे खरेदी करण्यास तयार 
नसल्याने आवश्यक असलेली मुलभूत और्धे उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आवश्यक और्धे तातडीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने 
कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) व (२)  हे खरे नाही. 
(३) सवज जर्ल्हा िल्य धचककत्सकाकड े स्थाननक खरेदीसाठी अनदुान उपलब्ध 
करुन ददले आहे. त्याचप्रमािे जर्ल्हा िल्य धचककत्सकाींच्या मागिीनुसार 
तातडीच्या और्ध खरेदीसाठी अनतररटत अनदुान उपलब्ध करुन ददले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील सुपर 
स्पेशाशलटी 'ए' विांगच्या बाांधिामाच्या प्रस्तािाबाबत 

(१५) *  ६९२५४   श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्िालय (मेडडकल) 
मधील रामा केअर से्ं र, अनतदक्षता ववभाग व सुपर स्पेिासल्ी ए ववींगच्या 
बाींधकामाींचा प्रस्ताव अनेक वर्ापंासून प्रलींबबत असल्याने रुग्िाींना तात्काळ 
उपचारापासून वींधचत राहावे लागत असल्याचे माहे र्नू, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिजनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रुग्िालयात ककडनी रान्सप्लाीं्साठी िस्त्रकक्रयागहृ उपलब्ध 
नसल्यामुळे या िस्त्रकक्रया हृदय िल्यधचककत्सा ववभागात करावे लागत 
असल्यामुळे हृदयववकार रुग्िाींची मोठी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनत महत्वाच्या ववभागाच्या बाींधकामाकररता कें द्ाकडून १२५ 
को्ी व राज्य िासनाकडून २५ को्ी असा एकूि १५० को्ीचा ननधी मींर्ुर 
करण्यात आला होता परींत ु वैद्यकीय सिक्षि ववभागाच्या दलुजक्षामुळे हा ननधी 
मागील ७ वर्ापंासून ५० ्टकेही खचज करण्यात न आल्यामुळे या खचाजत 
नतप्प्ीने वाढ झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या रुग्िालयातील अनत महत्त्वाच्या ववभागाचे बाींधकाम पूिज 
करण्याबाबत व प्रलींबबत प्रस्तावाकड े दलुजक्ष करिाऱ्या वदै्यकीय सिक्षि 
ववभागाच्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
   िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्िालयातील बाींधकाम पूिज झाले 
असून सदर इमारतीत िल्यकक्रयािास्त्र व अजस्थव्यींगोपचारिास्त्र ववभागाचे 
अनतदक्षता ववभाग सुरु झाले आहेत. नवीन ३ आय.सी.यु. वॉडजचे बाींधकाम 
प्रगतीपथावर असून सुपरस्पेिासल्ी ए ववींगच्या बाींधकाम कामाची ननववदा प्रकक्रया 
पूिज झाली असून त्यानरु्ींगाने लवकरच काम सुरु करण्यात येत आहे. 
(२) सद्यजस्थतीत ककडनी रान्सप्लाी्ं  ऑपरेिन ह्रदय िल्यधचककत्सा ववभागात 
करण्यात येते, ही बाब खरी आहे. तथावप, सदर बाबीमुळे ह्रदय िस्त्रकक्रया 
रुग्िाींची गैरसोय होिार नाही, याबाबत काळर्ी घेतली र्ाते. सींस्थेत ककडनी 
रान्सप्लाी्ं साठी ऑपरेिन धथए्रचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) याववर्यी कें द् िासनाकडून समळिाऱ्या ननधीपैकी रुपये १००.०० को्ी इतका 
ननधी यींत्रसामुग्रीकररता होता. त्यापकैी सुमारे रु.९९.०० को्ी इतटया रटकमेची 
यींत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आलेली आहे. या योर्नेंतगजत मींर्ूर काही बाींधकामे 
पूिज झाली असून काही बाींधकामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 ----------------- 
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िोल्हापूर जजल्हयातील िृष्ट्णा–िारणा सांगमाच्या पररसरात  
मगरीांचा मोठया प्रमाणात िािर असल्याबाबत 

  

(१६) *  ६६९२४   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापूर जर्ल्हयातील कृषिा–वारिा सींगमाच्या पररसरात कोथळी, दानोळी, 
उमळवाड या गावच्या नदीपात्रात आणि वारिा नदीवरील कोथळी-समडोळी 
बींधाऱ् यालगत मगरीचा वावर मोठया प्रमािात असल्याचे नुकतेच माहे ऑगस्् व 
सप््ेबर, २०१६ मध्ये ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वारिा नदीतून दहींगिगाव 
(ता.हातकिींगले) येथील सिवार्ी मे्कर या मेंढपाळास मगरीने ओढून नेल्याची 
घ्ना घडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या नदीपत्रात मगरीींचा होत असलेला वावर यामुळे ग्रामस्थाींमध्ये 
प्रचींड सभतीचे वातावरि पसरलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनुसार ग्रामस्थाींच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने िासनाने कोिती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) कोल्हापूर जर्ल््यातील कृषिा – वारिा 
सींगमालगतच्या कोथळी, दानोळी व उमळवाड या गावाींच्या आणि कोथळी – 
समडोळ बींधाऱ्यालगत पावसाळ्यानींतर वारिा नदीतील मगरी नदी पात्रातील 
पाण्याची खोली कमी झाल्याने नदीपात्राचे कडलेा आल्याचे माहे ऑगस्् व 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये ननदिजनास आलेले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) उपरोटत घ्नेमुळे ग्रामस्थाींमध्ये सभतीचे वातावरि पसरले होते हे 
खरे आहे.  
     ग्रामस्थाींच्या सुरक्षेच्या दृष्ीने खालीलप्रमािे उपाययोर्ना करण्यात येत 
आहेत. 
  • मगरीींचे अजस्तत्व असिाऱ्या नदी काठावरील दठकािी सावधानतेचे र्लक 
लावण्यात आले आहेत. 
  • प्रससध्दीपत्रके वा्ून ग्रामस्थाींमध्ये र्नर्ागतृी करण्यात आली आहे. 
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  • ननवडक वनकमजचाऱ्याींना वन्यर्ीव सींबींधधत वविेर् प्रसिक्षि देण्यात आलेले 
आहे.  
  • वन ववभाग व ग्रामपींचायत याींचे वतीने जस्पकरवरुन स्थाननक नागरीकाींना 
दक्षता घेण्याबाबत कळववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

पुणे जजल््यातील बोगस िॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१७) *  ७२७५९   श्री.योगेश दटळेिर (हिपसर) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुिे जर्ल्हयात २०१६ मध्ये आरोग्य ववभागाने केलेल्या सवेक्षिात आढळून 
आलेल्या ३९ बोगस डॉट्राींवर सन २००४ पासून एर्आयआर दाखल असल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास आली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, बोगस डॉट्र आढळून आल्यास आरोग्य ववभागाकडून 
एर्आयआर दाखल करुन पोसलसाींच्या ताब्यात देण्यात येते, त्यानींतर पोसलसाींनी 
को्ाजत चा ज्िी् दाखल करायची असते, मात्र ते काम पुढे होत नसल्याने या 
डॉट्राींचे दवाखाने सुरुच राहतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार या बोगस डॉट्राींवर िासनाने पढेु कोिती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये जर्ल््यातील सवज तालुका 
स्तरीय ससमतीने त्याींच्याकड ेसप् े्ंबर २०१६ पयतं कायदेिीर कारवाई केल्याची 
नोंद असलेल्या सवज नवीन व र्ुन्या बोगस डॉट्राींची मादहती जर्ल्हा आरोग्य 
अधधकारी याींचेकड े ददली. त्यापकैी ३१ बोगस डॉट्र हे र्ुने असून त्याींच्यावर 
सन २०१६ पूवीच कायदेिीर कारवाई केलेली आहे. सन २०१६ मध्ये नव्याने 
िोधलेल्या व कारवाई केलेल्या बोगस डॉट्राींची सींख्या ९ आहे. 
 



17 

 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जालना जजल्हयात रोजगार हमी योजनेच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(१८) *  ७१८८७   श्री.िी.पी.सािांत (नाांदेि उत्तर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ालना जर्ल्हयात सन २०१३-१४ मध्ये रोर्गार हमी योर्नेच्या ववववध 
कामाींमध्ये कोट्यवधी रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असून जर्ल्हयातील ववववध 
तालुटयात कायजरत असलेल्या ५ ग्ववकास अधधकाऱ्याींचा यामध्ये समावेि 
असताना त्याींची ववभागीय चौकिी अद्याप पुिज झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच र्ालना जर्ल््यातील परतूर, मींठा, भोकरदन, घनसावींगी व र्ालना या 
तालुटयाींमध्ये सन २०१३-१४ व त्यानींतरच्या कालावधीमध्ये सुरु असलेल्या 
कामासींदभाजत ग्रामस्थाींकडून व लोकप्रनतननधीींकडून तत्कालीन ग् ववकास 
अधधकारी याींच्याबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची चौकिी करुन सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) अींित: खरे आहे. 
     र्ालना जर्ल्हयात म.गाीं. रा.ग्रा.रोहयो च्या ववववध कामात गैरव्यवहार 
झालेला नसून कामामध्ये अननयसमतता झालेली आहे. 
     या अननयसमततेच्या अनरु्ींगाने र्ालना जर्ल्हयातील एकुि ०५ ग्ववकास 
अधधकारी याींनी त्याींच्या कतजव्यात कसूर केल्याचे आढळून आल्याने त्याींचे ववरुध्द 
ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत करण्यात आली असून त्यानुसार ववभागीय आयुटत 
औरींगाबाद याींच्या स्तरावर कायजवाही सुरु आहे. 
(२)  होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) र्ालना जर्ल्हयातील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीि रोर्गार हमी 
योर्नेच्या कामातील अननयसमततेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने 



18 

जर्ल्हाधधकारी स्तरावर चौकिी केल्यावर याप्रकरिी ०५ ग् ववकास अधधकारी 
याींनी त्याींच्या कामात हलगर्ीपिा व कसूर केल्याचे ददसून आल्याने 
त्याींचेववरुध्द ववभागीय चौकिीची कायजवाही सुरु आहे. 

----------------- 
  

‘थ्री आर’ सोसायटीने पुनिवसनासाठी ददलेल्या भूेांिाचा  
िापर औद्योधगि िारणािरीता िेल्याबाबत 

  

(१९) *  ६५१३९   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.सरदार 
ताराशसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय मदहला ि बाल वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१) कुषठरोग बाधीत अपींग, अींध, मुकबधीर आणि सभक्षकेरी याींचे पुनवजसन 
करण्यासाठी चेंबूर येथील ९ हर्ार ८८० चौ.रू्. भूखींड ‘थ्री आर’ सोसाय्ीला १९७५ 
साली िासनाने मोर्त ददला असल्याचे ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर “थ्री आर” सोसाय्ीने सन २००० पयतं केवळ ४५१ र्िाींचे 
पुनवजसन केले, परींतू २००० ते २०१६ पयतं म्हिरे्च या १६ वर्ाजत एकाही 
व्यटतीचे पनुवजसन न करता िासनाच्या भूखींडाचा व्यवसायीक वापर केल्याचे 
सामान्य प्रिासन ववभागाने केलेल्या पहािीत ननदिजनास आल्याने “थ्री आर” 
सोसाय्ीला ४ को्ी ८३ लाखाींचा दींड आकारल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिजनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, “थ्री आर” सोसाय्ीने, कुषठरोग बाधधत, अपींग, अींध, मूकबधीर 
आणि सभक्षकेरी याींचे पनुवजसन करण्याऐवर्ी व िासनाची परवानगी न घेता सदर 
र्ागेवर असलिान सहकार भाींडार मॉल व मॉलच्या मागील बार्ूस एका रार्कीय 
पक्षाचे कायाजलय उघडण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकिीच्या अनरु्ींगाने मोर्त समळालेल्या भूखींडाचा वापर 
औद्योधगक कारिाकरीता करून दरवर्ी लाखो रूपये कमवविाऱ्या तसेच िासनाने 
आकारलेला दींड न भरता िासनाची र्ागा िासनाला परत न करिाऱ्या “थ्री आर” 
सोसाय्ीवर िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े : (१) नाही, सदर र्ागा थ्री आर सोसाय्ीला भाडमुेटत 
पध्दतीवर सभक्षकेरी स्वीकार कें द्ातील प्रवेसिताींच्या पुनवजसनासाठी प्रकल्पाचे 
कामकार् समाधानकारक असेपयतं देण्यात आली होती.      
(२) सदर बाब सामान्य प्रिासन ववभागाने केलेल्या पहािीत ननदिजनास आली 
नसून, जर्ल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी मुींबई उपनगर याींनी िासनाच्या 
ननदिजनास आिनु ददल्यानींतर सदरची र्ागा खाली करण्यासाठी थ्री आर 
सोसाय्ीला ददनाींक २०.०१.२०१४ रोर्ी नो्ीस देण्यात आली होती. 
(३) होय, थ्री आर सोसाय्ीने िासनाची परवानगी न घेता सदर र्ागेवर सहकारी 
भाींडार मॉल सुरु केले होते. मात्र सद्य:जस्थतीत मॉलच्या मागील बार्ूस 
कोित्याही  रार्कीय पक्षाचे कायाजलय नाही.  
(४) होय. 
(५) व (६) थ्री आर सोसाय्ीला जर्ल्हा मदहला व बाल ववकास अधधकारी, मुींबई 
उपनगर याींच्या मार्ज त ददनाींक २०.०१.२०१४ रोर्ी नो्ीस देण्यात आली होती. 
तथावप थ्री आर सोसाय्ीने र्ागा खाली न केल्याने, दद.०४.०८.२०१४ रोर्ी  
िासकीय र्ागेच्या ननषकासन प्रक्रीयेबाबतचा प्रस्ताव सक्षम प्राधधकारी, बहृन्मुींबई 
याींचेकड े दाखल करण्यात आला, त्यावर दद.१८.०१.२०१६ रोर्ी सुनाविी होऊन  
सक्षम प्राधधकारी, बहृन्मुींबई याींनी मुींबई सरकारी र्ागा अधधननयम, १९५५ चे 
कलम ४ व ५ प्रमािे तात्काळ र्ागा ननषकासीत करण्याचे आदेि ददले. तसेच 
नुकसान भरपाई म्हिनु सन २००० पासुन ते डडसेंबर-२०१५ पयतं 
रु.४,८३,६२,६००/- इतकी रटकम देण्याचे थ्री आर सोसाय्ीला आदेि ददले. 
     तथावप सक्षम प्राधधकारी, बहृन्मुींबई याींचे आदेिा ववरुध्द थ्री आर 
सोसाय्ीने मा. नगर ददवािी न्यायालय, मुींबई यादठकािी  ददवािी अवपल क्र. 
८९६७/२०१६ दाखल केलेले मा. नगर ददवािी  न्यायालय, मुींबई याींचे 
आदेिानुसार  थ्री आर सोसाय्ीकडील र्ागा सटतीने ननषकासीत करण्याचे 
आदेिाला तात्पुरती  स्थगीती  ददली आहे व सद्य:जस्थतीत  सदर प्रकरि 
न्यायप्रववषठ आहे. 

 
----------------- 
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तािोबा-अांधारी व्याघ्र (जज.चांद्रपूर) प्रिल्पाच्या बाहेरील  
िाघाांच्या बछडयाांच्या सांरक्षणाबाबत 

  

(२०) *  ६५७०१   अॅि.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
अॅि.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्पूर येथील ताडोबा-अींधारी व्याा्घ्र प्रकल्पातील ८८ वाघ आणि सुमारे ३० 
बछडयाींचे ननयसमत मॉनन्ररींग आणि सींरक्षि व्याघ्र सींरक्षि दल व 
वनपथकाकडून होते, परींत ु ताडोबा बाहेरील र्ींगलातील ५८ वाघाींसोबत २५ 
बछडयाींचे योग्य पध्दतीने सींरक्षि होत नसल्याचे ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१६ 
रोर्ी वा त्यासुमारास ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्याींस, राषरीय व्याघ्र सींवधजन प्राइज़ (एन्ीसीए) बछडयाींच्या वानघिीचे 
ननयसमत मॉनन्ररींग करण्याचे ननदेि ददलेले असतानाही वन ववभाग याकड े
दलुजक्ष कररत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननदेि देवनूही त्याची पुतजता न करण्याची सवजसाधारि कारिे 
काय आहेत, 
(४) तसेच, ताडोबा बाहेरील २५ बछडयाच्या सुरक्षक्षतेसाठी िासन काय 
उपाययोर्ना करिार आहे वा कररत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
राज्य स्तरावर रे्स IV २०१४-१५ कॅमेरा रॅपद्वारा केलेल्या प्रगिनेत चींद्पूर 
जर्ल्हयात खालीलप्रमािे वाघाींचे वास्तव्य असल्याचे ननदिजनास येते. 
अ.क्र. वन ववभागाचे नाींव वाघाींची सींख्या बछडयाींची सींख्या 
१ ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्प ६१ २० 
२ चींद्पूर जर्ल््यातील 

ताडोबाबाहेरील र्ींगल 
४३ २९ 

 एिूण १०४ ४९ 
     ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरच्या चींद्पूर वनवतृ्तािी सींलग्न असलेल्या 
वनक्षेत्रातील वाघ व वाघाींचे बछडयाींची ननयसमत मॉनन्ररींग आणि सींरक्षि 
करण्याच्या दृष्ीने चींद्पूर वनवतृ्तात वतृ्त स्तरावर ननयींत्रि कक्षामध्ये वाघ 
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सननयींत्रि कक्ष तयार करण्याींत आले असून, त्याव्दारे वाघाींचे सननयींत्रि करण्यात 
येते.  तसेच क्षबेत्रय अधधकारी/ कमजचारी याींची गस्त पथके व िीघ्र कृती दलाची 
गस्त पथके ननयसमत गस्त करुन वाघाच्या सुरक्षक्षततेची दक्षता घेत असतात. 
त्यामुळे चींद्पूर वनवतृ्तातील वनक्षेत्राचे लगत असलेल्या ताडोबा- अींधारी व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या बाहेरील क्षेत्रात वाघासोबत बछडयाींचे योग्य पध्दतीने सींरक्षि होत 
नाही असे म्हििे सींयजुटतक नाही. 
(२), (३) व (४) राषरीय व्याघ्र सींवधजन प्राधधकरिाकडून बछडयाींचे आणि 
वानघिीचे ननयसमत मॉनन्रीींग करण्याबाबतचे वविेर् असे काही ननदेि प्राप्त 
झालेले नाही. तथावप राषरीय व्याघ्र सींवधजन प्राधधकरिाच्या मागजदिजक सूचनाींन्वये 
वाघाींच्या सींवधजन / सींरक्षिाथज खालीलप्रमािे उपाययोर्ना करण्यात येतात. 
 ववदभाजतील पाचही व्याघ्र प्रकल्पात ४ वविरे् व्याघ्र दलाींची (STPF) स्थापना 

करण्यात आली आहे. सदर व्याघ्र दलाकडून ननयसमतपिे गस्त केली र्ात 
आहे. तसेच वाघाींच्या मतृ्यचेू प्रमाि रोखण्यासाठी व त्याींच्या 
सींरक्षिाच्यादृष्ीने खालीलप्रमािे उपाययोर्ना करण्यात येतात. 

 वनवतृ्त स्तरावर ननयींत्रि कक्षामध्ये वाघ सननयींत्रि कक्ष तयार करण्याींत 
आले असून त्याव्दारे वाघाचे सननयींत्रि करण्यात येते.  

 सवज व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रिा कायाजजन्वत करण्यात आली आहे. 
 र्ींगलामध्ये आवश्यक त्या दठकािी ननरीक्षि मनोरे उभारण्यात आले आहे. 
 वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सननयींत्रि ठेवण्याकरीता कॅमेरा रॅप, र्ीपीएसचा 

वापर केला र्ातो. 
 सींरक्षक्षत क्षेत्रातील नैसधगजक पािवठे, कृबत्रम पािवठ्याची वनकमजचाऱ्यामार्ज त 

ननयसमत तपासिी करण्यात येते. 
 सिकाऱ्याबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकसलत करण्यात येते. वन 

खबऱ्याकडून मादहती घेतली र्ाते. 
 वनसींरक्षिात लोकाींचा सहभाग वाढवा म्हिनू वनालगत असलेल्या गावाींमध्ये 

ग्रामस्थाींची वनसींरक्षि ससमतीची स्थापना करण्यात आली असून त्याींची 
सींरक्षिाींच्या कामात मदत घेण्यात येते. 

 अमरावती, चींद्पूर व नागपरू येथे  Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून 
त्याींचेद्वारे ननयसमतपिे रेल्वे स््ेिन / बस स््ँड / आठवडी बार्ार व 
सींियास्पद दठकािी वन्यप्राण्याींच् या अवैध व्यापार, वाहतूक याचा िोध 
घेण्यात येतो. 
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 वनक्षेत्राींमधून र्ािाऱ्या ववद्यतु वादहनीवर ननयमीतपिे गस्त करण्यात येते.  
तसेच ववद्यतृ ववभागातील अधधकारी व कमजचारी याींचेिी ननयसमतपिे सींपकज  
ठेवला र्ातो व सींबींधीत सबस््ेिनचे कायजक्षेत्रात ववद्युतप्रवाह खींडीत 
झाल्यास त्याींची मादहती घेवनू ववद्युतप्रवाहाद्वारे वन्यप्राण्याींच्या सिकारीचा 
प्रयत्न झाला ककीं वा कसे याची िहाननिा करण्यात येते. 

 वनकमजचाऱ्यामार्ज त वनक्षेत्रात रात्र / ददवस ननयसमतपिे तसेच पावसाळी 
वविरे् गस्त घालण्यात येते. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
राज्यातील ग्रामपांचायत िमवचाऱयाांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(२१) *  ६७५६१   श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), िॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामपींचायत कमजचाऱ्याींना ककमान वेतनाची सुधाररत अधधसूचना 
र्ारी करावी यासह ववववध प्रलींबबत मागण्याींसाठी महाराषर राज्य ग्रामपींचायत 
कमजचारी सींघ्नेने ददनाींक १ ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास जर्ल्हाधधकारी, 
अहमदनगर याींच्या माध्यमातून िासनास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने ग्रामपींचायत कमजचाऱ्याींच्या प्रलींबबत 
मागण्या पूिज करण्यासाठी िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) ग्रामपींचायत कमजचाऱ्याींच्या ववववध मागण्यासींदभाजत िासनाकड े ग्रामपींचायत 
कमजचारी सींघ्नाींकडून ननवेदने प्राप्त झाली आहेत. प्रश्न क्रमाींक १ मध्ये नमूद 
ननवेदनातील मागण्याींही त्यामध्ये समाववष् आहेत. 
     सदर ननवेदनाींच्या अनुर्ींगाने सधचव (ग्रामववकास) याींच्या स्तरावर सवज 
सींबींधधत ग्रामपींचायत कमजचारी सींघ्नाींची बठैक दद.५.१०.२०१६ व दद.२८.११.२०१६ 
रोर्ी घेण्यात आली होती. त्यामध्ये ग्रामपींचायत कमजचाऱ्याींचे ककमान वेतन 
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परस्पर त्याींच्या बकँ खात्यात र्मा करिे, कमजचारी आकृतीबींध सुधारण्याकरीता 
सिर्ारिी सादर करण्यासाठी मुख्य कायजकारी अधधकारी याींची ससमती ननयुटत 
करिे, ग्रामपींचायत कमजचाऱ्याींना ववमा कवच प्रदान करण्यासाठी भारतीय र्ीवन 
ववमा ननगम याींचेिी चचाज करिे, इत्यादी ननिजय घेण्यात आले आहेत. उवजररत 
मागण्याींबाबत सकारात्मक दृष्ीकोन ठेऊन ववचारववननमय करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुांबई शहरातनू िासिाांची तस्िरी होत असल्याबाबत 
  

(२२) *  ७०४७९   श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरातनू कासवाींची तस्करी होत असल्याची प्रकरिे उघड होत असून 
यामागे कनाज् क, उत्तरप्रदेि व बबहार या राज्यातील तस्कराींचा सहभाग 
असल्याचे माहे ऑट्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, देिातील कासव तस्कराींसाठी मुींबई ही एक प्रमुख बार्ारपेठ 
असून येथनू वर्ाजला को्यवधी रुपयाींच्या र्वळपास ५० हर्ाराींहून अधधक 
कासवाींची तस्करी होत असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनुसार कासवाींची तस्करी थाींबववण्याबाबत िासनाने कोिती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ददनाींक ०२.१०.२०१६ रोर्ी रेल्वे पोलीस याींनी दादर 
येथे बेवारस ८० कासवे  र्प्त करुन वनववभागाच्या ताब्यात ददली आहेत. तसेच 
ददनाींक १४.१०.२०१६ रोर्ी कस््म ववभागाने छत्रपती सिवार्ी आींतरराषरीय 
ववमानतळ, अींधेरी येथे २ व्यजटतींना १९९ कासवाींसह अ्क करुन वनववभागाच्या 
ताब्यात ददली आहेत.  
(२) हे खरे नाही, मात्र सन २०१४ ते सन २०१६ (ऑट्ोबर, २०१६ अखेरपयतं) 
कासवाींच्या तस्करीची ६ प्रकरिे ननदिजनास आली असून त्यामध्ये ६९७ कासवे 
र्प्त करण्यात आली आहेत.  
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(३) ददनाींक ०२.१०.२०१६ रोर्ी र्प्त करण्यात आलेली बेवारस ८० कासवाींपैकी 
जर्वींत ६२ कासवे डहाि ू येथील कासव बचाव व सींिोधन कें द् येथे ठेवण्यात 
आली आहेत. सदर कासवाींना मुटत अधधवासात सोडण्याचे आदेि न्यायालयाने 
ददलेले आहे.  
     तसेच ददनाींक १४.१०.२०१६ रोर्ी र्प्त करण्यात आलेली १९९ कासवे डहाि ू
येथील कासव बचाव व सींिोधन कें द् येथे ठेवण्यात आली आहेत. प्रस्ततु 
प्रकरिातील २ आरोपीना न्यायालयाने ५ ददवसाींची वनकोठडी सुनावण्यात आली 
होती. सद्यजस्थतीत सदर आरोपीींना र्ासमनावर मुटत केले असून पढुील तपास 
सुरु आहे. 
(४) कासवाींची तस्करी थाींबववण्याच्या दृष्ीने वनववभागामार्ज त गस्तीसाठी रेस्टयू 
पथक तयार करण्यात आले आहे.  सदर पथकामार्ज त वेळोवळी गस्त घालण्यात 
येते. ्यासिवाय कें द् िासनाचे प्रादेसिक उपसींचालक, वाईल्ड लाईर् कीं रोल ब्युरो, 
पजश्चम रेल्वे, मध्य रेल्वे, पोलीस ववभाग, महानगरपासलका व काही स्वयींसेवी 
सींस्था ्याींच्यामार्ज त कारवाई करण्यात येऊन कासवाींच्या तस्करीवर आळा 
घालण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मुांबईतील मूत्रवपांिवििार तज् ञ ि शल्य धचकित्सि िॉक्टराांनी मूत्रवपांि  
प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रया िरण्यास निार ददल्याबाबत 

  

(२३) *  ६९९०८   श्री.नसीम ेान (चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेे (मालाि पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाि (धारािी), श्री.विजय औटी 
(पारनेर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील दहरानींदानी रुग्िालयात मूत्रवपींड चोरी प्रकरिात डॉट्राींवर आरोप 
झाल्याने मूत्रवपींडाच्या आर्ाराींवर उपचार करिारे मुींबईतील मूत्रवपींडववकार तज् ्  
व िल्य धचककत्सक डॉट्राींनी प्रत्यारोपि िस्त्रकक्रया करण्यास नकार ददला 
असल्याचे ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास ननदिजनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील रुग्िाींवर प्रत्यारोपि िस्त्रकक्रया योग्यरीत्या 
करण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्राींची तपासिी करुन पारदिजक प्रकक्रया 
राबववण्याबाबत व यामधील बोगस डॉट्राींवर कारवाई करण्याबाबत िासनाने 
कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२)  व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
विक्रमगि (जज.पालघर) तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२४) *  ६७२३६   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 
(शसन्नर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ववक्रमगड (जर्.पालघर) तालुटयात रोर्गार हमी योर्नेत काम केलेल्या 
अनेक मर्ूराींना मर्ुरी समळाली नसून खडुदे ग्रामपींचायत अींतगजत १२ पाड्याींवर 
रोर्गार हमी योर्नेच्या कामात ठेकेदार व अधधकारी याींनी काही मतृ व 
स्थलाींतरीत मर्ूराींची नावे हरे्री प्ावर दिजवनू गैरव्यवहार केला असल्याची बाब 
ददनाींक १२ ऑट्ोबर, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास ननदिजनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या तालुटयात रोर्गार हमी योर्नेच्या कामात अधधकाऱ्याींनी 
मोठ्या प्रमािात गैरव्यवहार केल्याने त्याींची तातडीने चौकिी करावी अिी 
मागिी आददवासी ववद्याथी कृती ससमतीने जर्ल्हाधधकारी, पालघर याींना एका 
ननवेदनाव्दारे ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीनसुार सींबींधधताींवर िासनाने कोिती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१)  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) होय. 
     सदर प्रकरिी िासनाने पढुील कायजवाही केली आहे. 
     (अ) मुख्य कायजकारी अधधकारी, जर्ल्हा पररर्द, पालघर याींनी 
दद.०९.१२.२०१६ च्या आदेिान्वये श्री.व्ही.के. गायकवाड, तत्कालीन ग्रामसेवक व 
श्री.सींददप घेगड ववद्यमान ग्रामसेवक याींना जर्ल्हा पररर्द सेवेतनू ननलींबबत केले 
आहे. 
     (ब) मुख्य कायजकारी अधधकारी, जर्ल् हा पररर्द, पालघर याींनी 
दद.०९.१२.२०१६ च्या आदेिान्वये श्री.देवराम गिपत पाडवी, ग्राम रोर्गार सेवक 
याींना सेवेतून काढून ्ाकण्याचे ननदेि, ग्रामसभेला द्यावेत अिी ग् ववकास 
अधधकारी, पींचायत ससमती, ववक्रमगड याींना सूचना ददली आहे. 
     (क) मुख्य कायजकारी अधधकारी, जर्ल्हा पररर्द, पालघर याींनी 
दद.०९.१२.२०१६ च्या आदेिान्वये श्री.देवराम गिपत पाडवी, ग्राम रोर्गार सेवक, 
श्री.व्ही.के.गायकवाड व श्री.सींददप घेगड ग्रामसेवक याींच्यावर स्थाननक पोलीस 
स््ेिनमध्ये गुन्हा नोंद (एर्आयआर) दाखल करण्याबाबत ग् ववकास 
अधधकारी, पींचायत ससमती, ववक्रमगड याींना सूचना ददली आहे. 
     (ड) मुख्य कायजकारी अधधकारी, जर्ल्हा पररर्द, पालघर याींनी 
दद.०९.१२.२०१६ च्या आदेिान्वये, सींबींधधत पोस््मन याींचे ववरुध्द ननयमानुसार 
कारवाई करुन त्याींच्यावर स्थाननक पोलीस स््ेिनमध्ये गुन्हा नोंद (एर्आयआर) 
दाखल करुन तसा अहवाल िासनास सादर करण्याबाबत ननदेि मुख्य पोस्् 
मास््र, जर्ल्हा कायाजलय, पालघर, याींना ननदेि ददले आहेत. 

----------------- 
  

साांगली जजल््यातील दषु्ट्िाळी भागातील तलाि उपसा जलशसांचन  
योजनाांच्या माध्यमातनू भरुन देण्याबाबत 

  

(२५) *  ६५३८६   श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाि), 
श्री.पाांिुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जर्ल््यातील दषुकाळी भागातील तलाव उपसा र्लससींचन योर्नाींच्या 
माध्यमातनू भरुन देण्याचा ननिजय लोकप्रनतननधीींच्या मागिीनींतर मा.र्लसींपदा 
मींत्री याींनी माहे ऑगस््, २०१६ च्या दसु-या आठवड्यात घेतला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या जर्ल््यातील तलाव उपसा र्लससींचन योर्नाींच्या माध्यमातून 
भरुन देण्याच्या ननिजयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, तासगाींव तालुटयातील नेहमीच दषुकाळाची झळ सोसिाऱ् या 
पाडळी गाव सिवारातील दोन पाझर तलाव सदर योर्नेच्या माध्यमातून भरुन 
देण्याची कायजवाही केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सदर मागिीच्या अनुर्ींगाने खरीप हींगामात े्ंभू, ताकारी व म्हैसाळ उपसा 
ससींचन योर्नाींद्वारे पावसाळयात कृषिा नदीतील पािी साींगली जर्ल्हयातील 
अवर्जि प्रवि व दषुकाळग्रस्त तालुटयाींतील तलाव भरुन देण्यात आले आहेत. 
(३) े्ं भू उपसा ससींचन योर्नेंतगजत ववसापूर उपसा ससींचन योर्नेच्या 
लाभक्षेत्रातील तलावाींपेक्षा पाडळी ता.तासगाींव गावक्षेत्रातील दोन पाझर तलाव हे 
र्ास्तीच्या उींचावर असल्यामुळे या भागास ससींचनाचे पािी उपलब्ध 
करिे ताींबत्रकदृष्या िटय होिार नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

मौजे तोंिशी (ता.पाटण, जज.सातारा) गािातील बाधधत घराांच्या  
नुिसान भरपाईच्या प्रलांबबत प्रस्तािाबाबत 

  

(२६) *  ६५४३५   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ि (जर्.सातारा) तालुटयातील कृषिा खोरे ववकास महामींडळातींगजत तारळी 
मध्यम धरि प्रकल्पामुळे धरिाच्या खालील बार्ूस असिा-या मौरे् तोंडिी 
गावातील ४९ घराींना धरिाचे काम सुरु असताना मोठ्या प्रमािात तड े गेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, घराींचे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्ताींनी ४९ घराींच्या नुकसानीची 
भरपाई समळिेकरीता सन २००० पासून कृषिा खोरे ववकास महामींडळाकड े व 
िासनाकड ेमागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाजतील प्रस्ताव ववभागीय आयुटत, पुिे याींच्यामार्ज त सन 
२०१३ मध्ये िासनाकड े सादर केला असून हा प्रस्ताव कृषिाखोरे ववकास 
महामींडळाच्या ननयामक मींडळाच्या मान्यतेकररता प्रलींबबत असल्याने सदरच्या 
प्रस्तावास ननयामक मींडळाची मान्यता देण्याची मागिी मा.र्लसींपदा मींत्री 
याींच्याकड ेददनाींक १३ ऑगस््, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय 
(४) सातारा जर्ल्हयातील मौरे् तोंडिी गावातील बाधीत घराींच्या नुकसान 
भरपाईचा प्रस्तावास मान्यता समळण्याकरीता महाराषर कृषिा खोरे ववकास 
महामींडळ, पुिे याींच्या ननयामक मींडळाच्या पुढील बैठकीत प्रस्ताव सादर 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

बुलढाणा जजल््यात हत्तीरोगाचे प्रमाण िाढत असल्याबाबत 
  

(२७) *  ६८१०६   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.अस्लम शेे (मालाि पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), िॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा जर्ल््यात हत्तीरोगाच्या रुग्िाींचे प्रमाि ददवसेंददवस वाढत असून 
सन २०१५-१६ मध्ये ३२ रुग्ि आढळले आहेत त्यामध्ये सवाजधधक १२ रुग्ि 
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खामगाींव तालुट यात आढळून आले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या जर्ल््यातील हत्तीरोग आर्ारावर ननयींत्रि समळववण्यासाठी 
िासनाने कोिती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ मध्ये एकूि ३० रुग्ि असून सन २०१६ मध्ये र्टत २ 
हत्तीपायाचे नवीन रुग्ि आढळून आले आहेत. उवजरीत रुग्ि सन १९९७ पासूनचे 
र्ुने आहेत. तसेच खामगाींव तालुटयात हत्तीरोगाचे १० रुग्ि आहेत त्यापकैी २ 
अींडवधृ्दी रुग्ि व ८ हत्तीपायाचे रुग्ि आहेत. हे सन १९९२ मध्ये आढळलेले 
र्ुने रुग्ि आहेत. 
(२) हत्तीरोग दरूीकरिासाठी िासन स्तरावर खालील उपाययोर्ना राबववण्यात 
आल्या व येत आहेत. 
 हत्तीरोग रुग्िाींना उपचार. 
 डासोत्पत्ती स्थानाींवर अळीनािकाची र्वारिी करण्यात येते, तसेच डबकी 

बुर्वविे, वाहती करिे, व्हें् पाईपाींना र्ाळ्या बसवविे या उपाययोर्ना 
केल्या र्ातात. 

 र्ीविास्त्रीय उपाययोर्नेअींतगजत गप्पीमासे पैदास कें द्ाची ननसमजती करुन 
योग्य अिा डासोत्पत्ती स्थानाींमध्ये अळीभक्षक गप्पीमासे सोडण्यात येतात. 

 कक्क समाींहारकाींमार्ज त कक्किास्त्रीय सवेक्षि ननयसमतपिे करण्यात येत 
आहे. 

 हत्तीपाय रुग्िाींच्या बाधधत अवयवाींची देखभाल व ननगा राखिेसाठी 
व्यवस्थापनाचे प्रसिक्षि प्रत्येक रुग्िाला ददले र्ाते. 

 अींडवधृ्दी रुग्िाींची िस्त्रकक्रया करण्यासाठी जर्ल्हा रुग्िालयात सिबीराींचे 
आयोर्न केले र्ाते. 

 दरवर्ी दद.१६ ते ३१ ऑगस्् या कालावधीत हत्तीरोगाचे रुग्ि िोध मोदहम 
राबववण्यात येते. 

 हत्तीरोगाववर्यी आरोग्य कमजचारी व प्रससध्दी माध्यमे याींचेमार्ज त र्नतेस 
आरोग्य सिक्षि देण्यात येते. 

(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 
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राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अशभयानाांतगवत िरण्यात आलेल्या  
औषध ेरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

(२८) *  ६९६९०   श्री.सांजय पुराम (आमगाि), श्री.गणपत गायििाि (िल्याण 
पूिव), श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), 
श्री.सरदार ताराशसांह (मुलुांि) :   सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राषरीय नागरी आरोग्य समिन (एनयूएचएम) या योर्नेसाठी कें द् सरकारने 
ददलेल्या ननधीतनू राज्याच्या सावजर्ननक आरोग्य ववभागाने २९७ को्ी रुपयाींची 
केलेली और्ध खरेदी अपारदिी आणि भ्रष् मागाजने केली असून या और्धाींचे 
वा्प चकुीच्या पध्दतीने झाल्याने ती सवज और्धे वाया गेल्याचे ददनाींक १५ 
ऑट्ोबर, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास स्पष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सवज गैरप्रकार व गैरव्यवहारास र्बाबदार असलेल्या 
सावजर्ननक आरोग्य व कु्ुींबकल्याि व वदै्यककय सिक्षि ववभागास ददनाींक १८ 
नोव्हेंबर, २०१६ रोर्ी पयतं मा. मुींबई उच्च न्यायालयात याबाबतचे स्पष्ीकरि 
सादर करावयाचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या और्ध खरेदी घो्ाळ्याची लाचलुचपत प्रनतबींधक 
ववभागामार्ज त चौकिी सुरु असताना सींबींधधत अधधकाऱ्याींचे ननलींबन रद्द करुन 
त्याींना पुन्हा आहे त्या पदावर नेमल्याने या खरेदी सींबींधधत पुरावे नष् होण्याची 
िटयता ननमाजि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास याबाबत िासनाने पुढे कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे दाखल असलेल्या र्नदहत 
याधचकेच्या प्रकरिी राज्यातील सींबींधधत ववभागाींना मा.उच्च न्यायालयाकडून 
नो्ीसा बर्ावण्यात आली आहे.  प्रस्ततु र्नदहत याधचकेत उपजस्थत मुद्याींच्या 
अनरु्ींगाने मा.न्यायालयात िपथपत्र दाखल करण्यात येत आहे.   
(३) व (४) सावजर्ननक आरोग्य ववभागाच्या प्रस्ततु और्ध खरेदी प्रकरिी 
लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामार्ज त चौकिी सुरु नाही.   
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     सन २०१४-१५ या आधथजक वर्ाजत आरोग्य सेवा सींचालनालयामार्ज त व 
राषरीय नागरी असभयानअींतगजत करण्यात आलेल्या और्ध खरेदीच्या चौकिीसाठी 
ननयुटत करण्यात आलेल्या चौकिी ससमतीने सादर केलेला चौकिी अहवाल 
िासनाने स्वीकारला आहे. चौकिी ससमतीच्या अहवालानूसार सदर प्रकरिी 
ननलींबबत करण्यात आलेले दोन सहायक सींचालक हे र्बाबदार नसल्याचे 
आढळल्याने त्याींचे ननलींबन रद्द करुन त्याींना अन्यत्र पदस्थापना देण्यात आली 
आहे तसेच सींचालक आरोग्य सेवा हे एकाकी पद असल्याने या पदावरील 
ननलींबबत सींचालक हे चौकिी अहवालानूसार र्बाबदार नसल्याचे आढळल्याने 
त्याींचे ननलींबन रद्द करुन त्याींना सींचालक आरोग्य सेवा या पदावरच पदस्थापना 
देण्यात आली आहे.  
     चौकिीमध्ये आढळून आलेल्या अननयसमतता प्रकरिी र्बाबदार असलेल्या 
अन्य एका अधधकाऱ्याववरुध्द ववभागीय चौकिीची कारवाई प्रस्ताववत आहे.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

----------------- 
  

पराांिा-भूम-िाशी (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यात जलयुक्त शशिार योजनेअांतगवत 
पुनवभरणाच्या िामात झालेला गैरव्यिहार 

  

(२९) *  ६६४५८   श्री.राहुल मोटे (पराांिा), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा िळिा), श्री.बसिराज पाटील (औसा) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा-भूम-वािी (जर्.उस्मानाबाद) तालुटयात र्लयुटत सिवार योर्नेअींतगजत 
पुनजभरिाच्या कामात मोठया प्रमािात गैरव्यवहार व अननयसमतता 
झाल्याप्रकरिी तालुटयातील लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख्यमींत्री व मा.र्लसींधारि 
मींत्री याींच्याकड े ददनाींक २९ र्ून, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास लेखी पत्राद्वारे 
सववस्तर तक्रार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुटयातील अनेक र्लयुटत सिवाराची कामे अपूिज 
असल्याबाबत तसेच योर्नेवरील ननधी अखधचजत रादहल्याने याबाबतची लेखी 
तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी प्रधान सधचव, र्लसींधारि व रोर्गार हमी 
योर्ना याींना ददनाींक १७ ऑट्ोबर, २०१६ रोर्ी वा त्या सुमारास केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनरु्ींगाने गैरव्यवहारास र्बाबदार असलेल्या 
सींबींधधताींवर कारवाई करण्याबाबत व र्लयुटत सिवाराची कामे पूिज करण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,    
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सधचव, र्लसींधारि व रोर्गार हमी योर्ना याींचे कायाजलयात तपासिी केले 
असता आढळून आलेले नाही. 
(३) दद. २९ र्ून २०१६ रोर्ीच्या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने कायजकारी असभयींता, 
ग्रामीि पािी पुरवठा ववभाग, जर्.प. उस्मानाबाद याींचेमार्ज त चौकिी करण्यात 
येत आहे. 
     तसेच सन २०१६-१७ मध्ये िासन स्तरावरून प्राप्त वविेर् ननधी अींतगजत 
भूम, पराींडा व वािी तालुटयातील ८३ कामाींना प्रिासककय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर भूम, पराींडा व वािी तालुटयातील अनुक्रमे २४, २३ व २० कामाींच्या 
ई- ननववदा काढून सदर कामाींचे कायाजरींभ आदेि देण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

रायगि जजल्हयातील आरोग्य व्यिस्थेबाबत 
  

(३०) *  ६६०३९   श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जर्ल्हयात १ जर्ल्हा रूग्िालय, ५ उपजर्ल्हा रूग्िालये, ९ ग्रामीि 
रूग्िालय व १ आश्रमिाळा पथक रूग्िसेवेसाठी कायजरत असून, या रूग्िालयात 
तज्् डॉट्र नसल्यामुळे रूग्िाींना खार्गी दवाखान्यात र्ादा पैसे देऊन उपचार 
घ्यावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्ागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या ननयमाप्रमािे ८३५ रुग्िाींमागे १ 
डॉट्र असे प्रमाि असताना रायगड जर्ल्हयात १ लाख ८ हर्ार रूग्िाींमागे १ 
डॉट्र असल्याचे ननदिजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रायगड जर्ल्हयातील िासकीय रूग्िालयात तज्् डॉट्राींची पदे 
भरण्यासाठी िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     जर्ल्हा रुग्िालय, रायगड-असलबाग व अधधपत्याखालील उपजर्ल्हा व 
ग्रामीि रुग्िालयामध्ये महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ मधील 
डॉट्राींची एकूि १३२ पदे मींर्ूर आहे. त्यापैकी ८२ पदे भरलेली असून ५० पदे 
ररटत आहेत. 
     तथावप, सदरहू सींस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या ननयसमत वदै्यकीय 
अधधकारी तसेच राषरीय आरोग्य असभयानाींतगजत कीं त्रा्ी पध्दतीने ननयुटत 
केलेल्या वविेर््ामार्ज त रुग्िाींना चाींगल्या व गुिात्मक रुग्िसेवा पुरववल्या 
र्ातात. 
(२) हे खरे नाही. 
     रुग्िालयाच्या मींर्ूर खा्ाींच्या आकृतीबींधानुसार वैद्यकीय अधधकारी व 
कमजचारी याींची पदे मींर्ूर असतात. 
(३) महाराषर वदै्यकीय आरोग्य सेवा ग्-अ मधील ररटत पदे भरण्याची 
कायजवाही िासनस्तरावर सुरु आहे. तसेच वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ररटत पदे िा. 
पत्र दद. १६.११.२०१६ नुसार जर्ल्हा ननवड ससमती मार्ज त भरण्याचे ननदेि ददलेले 
असून पदे भरण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
पनिेल (जज.रायगि) येथील उपजजल्हा रूग्णालयाच्या इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३१) *  ७००९८   श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर) :   सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) पनवेल (जर्.रायगड) येथील उपजर्ल्हा रूग्िालयाच्या बाींधकामास माहे 
रे्ब्रवुारी २०१३ मध्ये सुरूवात झालेली असून ११ मदहन्यात तयार होिारी 
रूग्िालयाची इमारत ३ वरे् पूिज झाली तरीही अद्याप पिूज झालेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) तसेच या रुग्िालयासाठी ७ को्ी ४९ लाख रुपये ननधीची गरर् असताना 
केवळ २ को्ी ५० लाख रुपयाींचा ननधी मींर्ुरीच्या प्रकक्रयेत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू रुग्िालय बाींधनू पूिज होण्याआधीच २० लाख खचूजन 
आिलेले िव ठेवण्यासाठीची िीत कपा्े गींर्ली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपजर्ल्हा रुग्िालयाचे बाींधकाम तातडीने पूिज करण्याबाबत व 
िीतकपा्े ठेवण्यासाठी र्ागा नसताना मागवविाऱ्या सींबींधधताींवर कारवाई 
करण्याबाबत िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     पनवेल जर्ल्हा रुग्िालय, रायगड येथील ग्रामीि रुग्िालयाचे १०० 
खा्ाींच्या उपजर्ल्हा रुग्िालय शे्रिीवधजन व २० खा्ाींचे रामा केअर यनुन् 
स्थापन करण्यास िासन ननिजय दद.२५.९.२०१३ अन्वये १३८३.९७ लक्ष इतटया 
रकमेस प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे. सावजर्ननक बाींधकाम 
ववभागामार्ज त कामाींचा कायाजरींभ दद.९.३.२०१५ पासून करण्यात आला असून काम 
पूिज करण्याची मुदत दद.८.३.२०१७ अिी आहे. इमारतीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) सावजर्ननक बाींधकाम प्रादेसिक ववभाग, मुींबई याींनी प्रदान केलेल्या ताींबत्रक 
मान्यतेनुसार सन २०१३ ते २०१६-१७ या कालावधीत एकूि रु.९७१.७७ लक्ष एवढे 
अनदुान ववतररत केले असून रु.९२१.७७ लक्ष एवढा ननधी खचज झाला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     ग्रामीि रुग्िालय,पनवेल येथे रु. ३.९९ लक्ष ककीं मतीचे दोन बॉडी मॉरच्युरी 
कॅबबने् पुरवठा करण्यात आले असून सदर मॉरच्युरी कॅबबने् सुरक्षक्षत दठकािी 
सुजस्थतीत ठेवण्यात आले आहे.  
(४) उपजर्ल्हा रुग्िालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
     मॉरच्युरी कॅबबने् ठेवण्यासाठी ग्रामीि रुग्िालयाच्या इमारतीत र्ागा 
उपलब्ध होती. तथावप, मा.उच्च न्यायालय रर् वप्ीिन क्र.१००९४/२०१२ मधील 
न्यायालयीन आदेिामुळे बाींधकाम झालेल्या िवववच्छेदन गहृात प्रस्ताववत 
केलेल्या दठकािी मॉरच्युरी कॅबबने् ठेवण्यात आलेले नाही, सदर कॅबबने् ग्रामीि 
रुग्िालयाच्या इमारतीत सुजस्थतीत ठेवण्यात आल्याने सींबींधधत अधधकाऱ्यावर 
कोितीही कारवाई प्रस्ताववत केलेली नाही. 
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(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
िोल्हापूर जजल्हा पररषदेच्या समाजिल्याण विभागातील  

सादहत्य ेरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(३२) *  ६७७८०   िॉ.सुजजत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जर्ल्हा पररर्देच्या समार्कल्याि ववभागातील सादहत्य खरेदीच्या 
ननववदाींमध्ये गैरव्यवहार करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिजनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकिीनुसार िासनाने कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

राज्यात महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेची  
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  

(३३) *  ६५८७१   श्री.सुननल शशांदे (िरळी), अॅि.भीमराि धोंि े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने बदलत्या र्ीवनिैलीिी ननगडीत सुमारे ११०० ववववध 
आर्ाराींचा समावेि करून राज्यात महात्मा ज्योनतबा रु्ले र्नआरोग्य योर्ना ही 
नवीन योर्ना सुरु करण्याचे योजर्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू योर्नेचे थोडटयात स्वरूप काय आहे, 
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(३) असल्यास, राज्यात सदरहू योर्ना कधी सुरु करण्यात येिार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवजसाधारि कारिे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) होय. 
(२) महात्मा ज्योनतबा रु्ले र्न आरोग्य योर्नेमध्ये खालील सुववधा / सवलती 
रुग्ि व रुग्िाींच्या कु्ुींबाींना देण्यात येिार आहेत. 
   अ) वावर्जक ववमा सरींक्षिाची मयाजदा नवीन योर्नेत रु.२.०० लक्ष  व मुत्रवपींड 
प्रत्यारोपिासाठी रु.३.०० लक्ष एवढी करण्यात आलेली आहे. 
   ब) नवीन योर्नेत पवुीच्या योर्नेत असलेल्या ३० वविेर्् सेवेवरील ९७१ 
उपचार पध्दतीपकैी अत्यींक कमी वापर असलेल्या उपचार पध्दती वगळण्यात 
येऊन काही नवीन उपचार पध्दतीींचा समावेि करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये 
ककज रोग, बालकाींवरील उपचार, वधृ्दावरील उपचार, Hip & Knee Replacement, 
ससकलसेल, ॲननसमया, डेंग्य,ू स्वाईन फ्लल्यु इ. सारख्या नवीन उपचाराींचा समावेि 
करुन रटतववकार िास्त्र या वविेर्् सेवेसह एकुि ३१ वविेर्् सेवाींतगजत एकुि 
११०० प्रोससर्सजचा समावेि या योर्नेत करण्यात आलेला आहे. 
   क) दाररद्यरेरे्खालील वपवळी, अींत्योदय अन्न योर्ना व अन्नपुिाज 
सिधापबत्रकाधारक कु्ुींबे, दाररद्यरेरे्वरील (रु. १ लाख पयतं वावर्जक उत्पन्न 
असलेली) कु्ुींबाबरोबरच १४ िेतकरी आत्महत्याग्रस्त जर्ल्हयातील िुभ्र 
सिधापबत्रकाधारक िेतकरी कु्ुींबे या लाभाथ्यायासंह खालील नवीन लाभाथ्यायाचंा 
समावेि या नवीन योर्नेत करण्यात आलेला आहे. 
    १. िासकीय आश्रमिाळेतील ववद्याथी, मदहला आश्रमातील मदहला, 
अनाथालयातील मुले, वधृ्दाश्रमातील रे्षठ नागररक. 
    २. अधधस्वीकृतीधारक पत्रकार व त्याींच्यावर अवलींबनू असिारे कु्ुींब. 
    ३. महाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्यािकारी मींडळातील 
नोंदीत बाींधकाम कामगार. 
(३) महात्मा ज्योनतबा रु्ले र्न आरोग्य योर्नेच्या अींमलबर्ाविीसाठी ववमा 
कीं पनीची ई-ननववदेद्वारे ननवड करण्यात आल्यानींतर आधथजक वर्ज सन २०१७-१८ 
मध्ये सदर योर्ना लागु करण्यात येिार आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  



37 

 
मौजे ििठेएिां द (जज.साांगली) येथील िालव्यािरीता  

शेतिऱयाांच्या जशमनी सांपादन िेल्याबाबत 
  

(३४) *  ७०४०७   श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.जजतेंद्र आव् हाि (मुांरा ा 
िळिा), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराि उत्तर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तासगाींव (जर्.साींगली) तालुटयातील आरुळ कालवा सा.क्र.१७७/१८० मौरे् 
कवठेएकीं द येथील कालव्याकरीता ितेकऱ्याींच्या र्समनी सींपादन केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याकररता ककती ितेकऱ्याींच्या र्समनी सींपादन करण्यात 
आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, ज्या ितेकऱ्याींच्या र्समनी सींपादन करण्यात आल्या आहेत त्याींना 
अद्यावप र्समनीचा मोबदला व त्यावरील व्यार् देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, िेतकऱ्याींना र्समनीचा मोबदला समळण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.र्लसींपदा मींत्री तसेच सधचव, र्लसींपदा मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक १० सप् े्ंबर, २०१६ रोर्ी वा त्यासुमारास पत्राद्वारे मागिी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर मागिीनुसार िेतकऱ्याींना र्समनीचा मोबदला देण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) मौरे् कवठेएकीं द येथील ९० ग्ामधील एकूि २२० िेतकऱ्याींच्या सींमतीने 
र्मीनी सींपादन करण्यात आल्या आहेत. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) आरर्ळ कालव्याच्या कवठेएकीं द ववतरीकेचा भूसींपादन प्रस्ताव कायजकारी 
असभयींता, आरर्ळ कालवे ववभाग, करवडी याींनी दद. २४/०५/२०१२ च्या पत्रान्वये 
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जर्ल्हाधधकारी, साींगली याींचेकड े सादर करण्यात आला असून नवीन भूसींपादन 
अधधननयम २०१३ नुसार भूसींपादनाची पढुील कायजवाही महसूल ववभागाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  

जलयकु् त शशिार योजनेचा िो्यिधी रुपयाांचा ननधी 
 अद्यापपयतं अेधचवत असल् याबाबत 

(३५) *  ६९२६७   श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे 
(माण) :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्लयुट त सिवार योर्नेचा सन २०१५-१६ या वर्ाजचा ६५ को्ी रुपयाींचा ननधी 
अद्यापपयतं अखधचजत असून या योर्नेची मागील दोन वर्ाजतील कामाींची तुलना 
केली असता यींदा र्लयटुत सिवाराच्या कामाींची सींख्या कमी झाली असल्याचे 
माहे सप् ्ेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, पदहल्या वर्ी २२९५९० इतकी कामे सुरु झाली असून, दसुऱ्या वर्ी 
२६४२४ इतकीच कामे झालेली आहेत व यावर्ी ४३५४५ इतकी कामे सींथगतीने 
सुरु असून अदयापपयजत कोितीच कामे पूिज झाली नसल्याचे ननदिजनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उटत योर्नेमधील मागील वर्ीचा अखधचजत ननधी लवकरात 
लवकर खचज करण्यासाठी त् याची माहे डडसेंबर, २०१६ पयतं मुदत वाढवनू देण् यात 
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या र्लयटु त सिवार योर्नेचा मागील आधथजक वर्ज सन २०१५-१६ 
चा ६५ को्ी रुपयाींचा ननधी अद्यापपयतं अ खधचजत राहण् याची कारिे काय, 
(५) असल् यास, या र्लयुट त सिवार योर्नेचा सन २०१६-१७ साठी समळिारा ७५० 
को्ी रुपयाींचा ननधी अखधचजत राहिार नाही याकरीता िासनाने कोिती कायजवाही 
केली आहे व त् याचे थोडटयात स् वरुप काय आहे ? 
 

प्रा. राम शशांदे : (१) र्लयुटत सिवार असभयान अींतगजत माहे र्नू, २०१६ अखेर 
रु.१६७.४० लक्ष ननधी अखधचजत होता. मात्र सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन 
२०१६-१७ मध्ये र्लयटुत सिवार असभयानाच्या कामाींची सींख्या कमी झाली आहे, 
हे खरे नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ई ननववदा प्रक्रीयेत कमी दराच्या ननववदा प्राप्त होिे, काही कामाींच्या 
प्रिासकीय मान्यता रद्द होिे तसेच पावसाळा कालावधीत नदी नाल्यामध्ये 
पावसाचे पािी थाींबलेले असिे यामुळे सदर ननधी अखधचजत रादहला आहे. 
(५) ननधी अखधचजत राहु नये यासाठी प्रिासकीय मान्यता, ननववदा व कायाजरींभ 
आदेि या प्रक्रीया यथोधचत कालावधीत पुिज करण्याचे ननदेि ववभागीय आढावा 
बैठकाींत देण्यात आले आहेत, तसेच सन २०१६-१७ करीता ननवड करण्यात 
आलेल्या ५२८१ गावाींमधील प्रस्ताववत केलेली सवज कामे माचज २०१७ अखेर पयतं 
पुिज करिे बाबत िासनाच्या दद.१० ऑट्ोबर २०१६ व १५ ऑट्ोबर २०१६ च्या 
पत्रान्वये सवज जर्ल्हाधधकारी याींना सुचना देण्यात आल्या आहेत. 

----------------- 
  

ठाणे ि पालघर जजल््यातील ेाजगी िन जशमनी  
शेतिऱयाांच्या नािािर िरण्याबाबत 

  

(३६) *  ६५०६९   श्री.राधािृष्ट् ण विेे-पाटील (शशिी), श्री.विजय ििटे्टीिार 
(रा म्हपूरी), श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोि) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठािे व पालघर जर्ल््यातील १२ हेट्रच्यावर र्मीन नावावर असलेल्या 
िेतकऱ्याींना ददनाींक १८ ऑगस््, १९७८ च्यापूवी सेटिन २२ अींतगजत ददलेल्या 
नो्ीसीच्या अनरु्ींगाने प्राींताधधकारी याींच्याकड े केलेले ८००० अर्ज ननिजयाअभावी 
प्रलींबबत असल्याची बाब माहे र्ुलै, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिजनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरिी तातडीने ननिजय घेण्याच्या सींदभाजत मा.ववरोधी पक्षनेता 
ववधानसभा याींनी ददनाींक १५ र्ुलै, २०१६ रोर्ी मा.वने मींत्री याींच्याकड ेपत्र ददले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानुसार सदरच्या वन र्समनी तातडीने कसिाऱ्याींच्या नावावर 
करण्याच्या दृष्ीने िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) जर्ल्हाधधकारी ठािे अींतगजत १२ हेट्रच्यावर र्समन 
नावावर असलेल्या िेतकऱ्याींना १८ ऑगस््, १९७८ च्या पूवी सेटिन २२ अींतगजत 
ददलेल्या नो्ीसीच्या अनुर्ींगाने ठािे उप ववभागात ५, कल्याि उप ववभागातील 
कल्याि तालुटयात ४५ व मुरबाड तालुटयात १८५ प्रकरिे प्रलींबबत आहेत. 
     पालघर जर्ल्हयात १२ हेट्रच्यावर र्समन नावावर असलेल्या ितेकऱ्याींना 
१८ ऑगस््, १९७८ च्या पूवी सेटिन २२ अींतगजत ददलेल्या नो्ीसीच्या अनुर्ींगाने 
ननिजयाअभावी प्रकरिे प्रलींबबत नाहीत. 
(२) मा.ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा याींचे या ववर्याचे अनुर्ींगाने ददनाींक 
२९/०७/२०१६ रोर्ीचे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) उटत ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने िासनाने दद.१६/०९/२०१६ रोर्ीच्या पत्रान्वये 
उधचत कायजवाही करण्याचे ननदेि सींबींधधताींस ददले आहेत.   
(४) व (५) ठािे उप ववभागात ५ प्रलींबबत प्रकरिाचे अनरु्ींगाने वेळोवेळी 
सुनावण्या आयोजर्त करण्यात आल्या होत्या. तथावप, सदर सुनाविीस पक्षकार 
उपजस्थत न रादहल्याने दावे प्रलींबबत रादहले आहेत. प्रस्ततु प्रकरिी उप ववभागीय 
स्तरावर पुन्हा सुनाविी घेऊन ननयमानुसार आदेि पाररत करण्याची कायजवाही 
करण्यात येत आहे. तसेच कल्याि उप ववभागातील प्रलींबबत प्रकरिीदेखील 
यानुर्ींगाने सुनावण्या आयोजर्त करुन ननयमानुसार आदेि पाररत करण्याची 
कायजवाही करण्यात येत आहे. 
     पालघर जर्ल्हयात १८ ऑगस््, १९७८ च्या पवूी सेटिन २२ अींतगजत 
ददलेल्या नो्ीसीच्या अनुर्ींगाने ननिजयाअभावी प्रकरिे प्रलींबबत नाहीत. तथावप, 
तद्नींतरची ५६ प्रकरिे प्रलींबबत असून, सदर प्रकरिे तात्काळ सुनावण्या घेऊन 
ननयमानुसार सत्वर आदेि पाररत करण्याची कायजवाही करण्याबाबत 
जर्ल्हाधधकारी, पालघर याींनी ददले आहेत. 

----------------- 
  

पाटण (जज.सातारा) तालुक्यातील स्याद्री व्याघ्र प्रिल्पाचे िोअर ि बफर 
क्षेत्रािरीता घालण्यात आलेल्या जाचि अटी रद्द िरण्याबाबत 

  

(३७) *  ६६२०७   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) पा्ि (जर्.सातारा) तालुटयातील कें द् व राज्य िासनाने स्याद्ी व्याघ्र 
प्रकल्प साकारण्याचे घोर्ीत केले असून या प्रकल्पामध्ये कोअर व बर्र क्षेत्र 
ननजश्चत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रामध्ये बाधीत होिाऱ् या तीन गाींवानी 
त्याींचे तात्काळ पुनवजसन करण्याबाबत तसेच बर्र क्षेत्रामध्ये बाधधत होिाऱ् या ३५ 
गाींवातील व बर्ऱ क्षेत्राच्या बाहेरील २९ गाींवातील प्रकल्प बाधीताींनी प्रकल्पाचे 
त्याींच्यावर घातलेल्या र्ाचक अ्ी व बींधने रद्द करण्याबाबत िासनाकड ेमागिी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास बर्र क्षेत्रातील तसेच बर्र क्षेत्राच्या बाहेरील गाींवातील प्रकल्प 
बाधीताींनी त्याींच्यावर घातलेल्या महत्वाच्या नऊ र्ाचक अ्ी व बींधने तात्काळ 
रद्द करावीत अिी मागिी केली असून या सींदभाजतील लेखी पत्र लोकप्रनतननधी 
मा.वने मींत्री याींना ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोर्ी ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याअनरु्ींगाने िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सहयाद्ी व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर व बर्र क्षेत्रात साींगली, सातारा, कोल्हापूर व 
रत्नाधगरी जर्ल््यातील गावाींचा समावेि आहे.  
     सहयाद्ी व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील मळे, कोळिे व पाथरपुींर् ता. पा्ि, 
जर्.सातारा या गावातील ग्रामस्थाींनी  त्याींचे पुनवजसन करण्याची मागिी केली 
असून त्यानुसार उटत ३ गावाची पनुवजसन प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे.  सहयाद्ी 
व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बर्र क्षेत्रातील बाधधत होिा-या गावातील लोकाींनी  
त्याींच्यावर घातलेल्या र्ाचक अ्ी व बींधने रद्द करण्याबाबत िासनाकड ेमागिी 
केली आहे.  सहयाद्ी व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बर्र क्षते्राच्या बाहेरील गावाींना 
व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या ककीं वा वन्यर्ीव (सींरक्षि) अधधननयम, १९७२ च्या 
कोित्याही तरतदुी लागू होत नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) व (५) सहयाद्ी व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बर्र क्षेत्रामधील प्रारुप ननयमावलीस 
आलेल्या हरकती ववचारात घेऊन ननयमावली अींनतम करिे व बर्र झोन प्रारुप 
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ननयमावलीच्या अनरु्ींगाने वेगवेगळे झोन दिजवविारा र्समन उपयोधगता (Land 

Use Pattern) नकािा तयार करिेचे ननदेि स्थाननक सल्लागार ससमतीने ददले 
होते. त्याअनुर्ींगाने Maharashtra Remote Sensing Application Centre, 

Nagpur (MRSAC) याींचेकडून सदर नकािे तयार करुन घेण्यात आले आहेत.   
     सहयाद्ी व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रारुप ननयमावलीवर लोकाींच्या हरकती 
ववचारात घेऊन प्रारुप ननयमावलीस स्थाननक सल्लागार ससमतीच्या (LAC) 
मान्यतेची कायजवाही सुरु आहे. 

----------------- 
  

बुलढाणा-ेामगाि मागाविरील ञानगांगा अभयारण् यातील प्राण् याांना िॅनाईन 
िीस् टेंपर व् हायरल आजाराची लागण झाल् याबाबत 

(३८) *  ७०२२१   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) बुलढािा - खामगाव मागाजवरील ्ानगींगा अभयारण् यातील प्राण् याींना कॅनाईन 
डीस् ्ेंपर व् हायरल या आर्ाराची लागि झाल् याची बाब ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१६ 
रोर्ी वा त्यासुमारास ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास या आर्ाराची लागि झालेले प्रािी अन् य वन् य प्राण् याींच् या सींपकाजत 
आल् यास ‘त् याची लागि लवकरच होवनू उपचार न समळाल् यास ७ ददवसाचे आत 
अिा प्राण् याींचा मतृ् यू होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय 
ननष पन्न झाले, 
(४) असल्यास, ्ानगींगा अभयारण् यातील प्राण् याींना झालेल् या कॅनाईन डीस् ्ेंपर 
व् हायरल या आर्ाराचा नायना् करिेबाबत िासनाने कोिती उपाययोर्ना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही 
(२) कॅनाईन डडस् े्ंपर या आर्ाराची लागि झालेले प्रािी वन्य प्राण्याींच्या 
सींपकाजत आल्यास, त्याची लागि होऊन उपचार न समळाल्यास अिा वन्य 
प्राण्याींचा मतृ्य ू होऊ िकतो, तथावप ्ानगींगा अभयारण्यातील प्राण्याींना या 
आर्ाराची लागि झालेली नाही.  
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(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
----------------- 

  
मुांबईतील शासिीय ि महापाशलिा रुग्णालयाांमध्ये एम.आर.आय. ि सी.टी. 

स्िँनसाठी रुग्णाांच्या प्रतीक्षा यादीबाबत  
  

(३९) *  ७२१२४   श्री.सुननल शशांदे (िरळी) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िासकीय व महापासलका रुग्िालयाींमध्ये एम.आर.आय. व सी.्ी. 
स्कँनसाठी रुग्िाींना सींबींधधत ववभागाकडून तीन ते चार मदहन्यानींतरच्या तारखा 
देण्यात येत असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्या पदहल्या आठवडयात 
ननदिजनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकारिाची िासनाकडून चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील िासकीय आणि महानगरपासलका रुग्िालयातील 
रुग्िाींना एम.आर.आय. व सी.्ी. स्कँनची सोय तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी 
िासनाने कोिती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) ग्रॅं् िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय 
सींलग्नीत सर र्.र्ी.समूह रुग्िालये आणि गोकुळदास तेर्पाल रुग्िालय येथे 
एम.आर.आय. व सी.्ी. स्कॅनची व्यवस्था उपलब्ध आहे. सर र्. र्ी. समूह 
रुग्िालय येथील यींत्राच्या सहाय्याने ववद्याथ्यायांना प्रसिक्षि देखील देण्यात येत 
असल्यामुळे काही प्रसींगी रुग्िाींना १ ते २ आठवड्याींच्या तारखा देण्यात येतात. 
परींत,ु तातडीच्या प्रसींगी ककीं वा िस्त्रकक्रयेकररता येिाऱ्या रुग्िाींच्या बाबतीत 
रुग्िालयातील सी.्ी. स्कॅन व एम.आर.आय. यींत्र े ददवस-रात्र कायाजजन्वत 
ठेवण्यात येतात. 
     बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या रुग्िालयाींमध्ये आींतररुग्िाींच्या 
एम.आर.आय./ सी्ीस्कॅन चाचण्या १-२ ददवसाींमध्ये करण्यात येतात. 
अपघातग्रस्त (Emergency) व गींभीरररत्या आर्ारी रुग्िाींना एम.आर.आय./ 
सी्ीस्कॅन चाचण्याींकररता प्रथम प्राधान्य देण्यात येते. बा्य रुग्िाींच्या 
एम.आर.आय./ सी्ीस्कॅन चाचण्या गररे्नुसार १-२ मदहन्याींच्या कालावधीमध्ये  
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करण्यात येतात. से्ं  र्ॉर्ज रुग्िालयाकररता सी.्ी. स्कॅन यींत्र खरेदी करण्यासाठी 
प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून त्यानरु्ींगाने सींचालनालयाकडून 
ननववदा प्रकक्रया राबववण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(३) महानगरपासलकेच्या उपनगरीय रुग्िालयामध्ये सावजर्ननक खार्गी 
प्रकल्पाींतगजत एम.आर.आय./सी्ी स्कॅन सुववधा उपलब्ध करुन देण्याची कायजवाही 
बहृन्मुींबई महानगरपासलकेकडून करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर येथील शासिीय रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा तटुििा ननमावण झाल्याबाबत 

  

(४०) *  ६९२७६   श्री.सुधािर देशमुे (नागपूर पजश्चम) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्िालय (मेडीकल) 
व इींददरा गाींधी वैद्यकीय महाववद्यालय व रुग्िालय (मेयो) मध्ये ववववध 
आर्ारावरील अत्यींत महत्वाींच्या और्धाींच्या साठ्यात मोठ्या प्रमािात तु् वडा 
ननमाजि झाल्याबाबतची बाब माहे ऑट्ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रुग्िालयात र्ॉरमो्ेरॉल ककीं वा सालमे्ेरॉल सारखे आवश्यक 
असलेले इन्हेल्ड, डरेरथर्र्ायलीन या और्धाींचा साठा उपलब्ध नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या महत्वपूिज और्धाींच्या साठ्याच्या तु् वड्याकड ेदलुजक्ष करिाऱ्या 
आरोग्य ववभागातील व रुग्िालयाच्या अधधकाऱ्याींवर व कमजचाऱ्याींवर िासनाने 
कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच उटत और्धाींच्या साठ्यात यापढेु तु्  ननमाजि होिार नाही यासाठी 
िासनाने कािेती उपाययोर्ना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) ते (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे रुईेेि टिाि-ेसि (ता.जज.बुलढाणा) या गािाांना  
जोिणाऱ या रस् त् याांची झालेली दरुिस्था 

  

(४१) *  ७०२४३   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौरे् रुईखेड ्ेकाड-ेसव (ता.जर्.बुलढािा) या रस् त् याची अनतिय दरुवस् था 
झाल्याने अपघाताच्या प्रमािात प्रचींड वाढ झाल् याची बाब माहे सप् ्ेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिजनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरिी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, या रस् त् याच्या नतुनीकरिास ननधी उपलब् ध करुन देण्याबाबत 
िासनाने कोिती कायजवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े : (१) प्रश्नाींककत रस्त्याची अनतिय दरुवस्था झाल्याने 
अपघाताच्या प्रमािात प्रचींड वाढ झाली आहे हे खरे नाही. सद्यजस्थतीत या 
रस्त्यावर वाहतकु सुरु आहे.  
(२) एवप्रल २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ या दरम्यान एका अपघाताची नोंद झाली 
आहे. 
(३) व (४) रुईखेड ्ेकाळे-सव हा रस्ता येळगाव-रुईखेड-खेडी ते डोंगरमळा या 
इतर जर्ल्हा मागज क्र.१०६ चा भागरस्ता आहे. या रस्त्याची एकूि लाींबी ११.०० 
कक.मी. आहे. त्यापकैी ८.०५० कक.मी. रस्ता डाींबरीकरिाचा व २.९५० कक.मी. 
रस्ता खडीचा आहे. 
     सन २०१४-१५ मध्ये रस्ते व पुल दरुुस्ती ग् अ अींतगजत १.३९ कक.मी. 
लाींबीमधील रु.५.०० लक्ष चे रस्ता दरुुस्तीचे काम पूिज करण्यात आले आहे. तसेच 
ग् ब अींतगजत १.०८० कक.मी. लाींबीतील रु.१५.०० लक्षचे काम पुिज करण्यात 
आलेले आहे. 
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     जर्ल्हाधधकारी, बुलढािा याींच्याकड े १.९६० कक.मी. लाींबीतील नादरुुस्त 
रस्त्याची दरुुस्ती करण्यासाठी ननधीची मागिी जर्ल्हा पररर्देमार्ज त करण्यात 
आली आहे. उपलब्ध ननधी व ननकर्ानुसार प्रश्नाींककत रस्त्याच्या नादरुुस्त 
लाींबीतील रस्त्याचे काम हाती घेण्याचे जर्ल्हा पररर्देचे ननयोर्न आहे. 

 
----------------- 

  
  
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
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