
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

गुरुिार, हदनाांि १६ माचच, २०१७ / फाल्गुन २५, १९३८ ( शिे ) 
 

  
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, महहला ि बाल िल्याि मांत्री 
(३) िैद्यिीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र 

वििास मांत्री  
(४) सािचजननि आरोग्य आणि िुटुांब     

िल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयचटन मांत्री  

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

प्रश्नाांची किण ि सा्ं या - ७३ 
------------------------------------- 

 

जजल्हा सामान्य रुग्िालय (जज.गडधचरोली) येथे डॉक्टराांच्या ननष्ट्िाळजीपिामुळे 
गभचिती महहलेच्या गभाचशयातच बाळ दगािल्याबाबत 

(१) *  २८२४६   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली या अततदगुगम जिल्ह्यात स्थातनक जिल्हहा सामान्य रुग्णालयाचे 
प्रसूतीतज्ञ याींनी केवळ पैशाच्या हव्यासापो्ी तसेच हेतुपरस्पर गर्गवती महहलेच्या 
उपचारादरम्यान तनषकाळिीपणे वेळेत प्रसूती न केल्हयाने सदर महहलेचे बाळ 
गर्ागशयातच दगावल्हयाची घ्ना माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय सममतीची तनयुक्ती करुन 
चौकशी करण्यात आली आहे. सदर चौकशी अहवालाच्या अनषुींगाने सींबींचिताींवर 
कारवाई प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
 िोथुड े(ता.महाड, जज.रायगड) धरिाला वििर पडल्याने  

नळपािी पुरिठा योजना धोक्यात आल्याबाबत 

(२) *  २९८६६   श्रीमती हुस्नबानण खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ककल्हले रायगडिवळील कोथुड े (ता.महाड, जि.रायगड) िरणाला वववर 
पडल्हयामुळे २२ ग्रामपींचायतीींची तसेच महाड शहर व चार गावातील नळपाणी 
पुरवठा योिना बींद पडल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोथुड े िरणाची दरुुस्ती 
करुन महाड शहरातील दासगाव, वहूर, कें बुली, गाींिरपाले, करींिखोल या 
गावाींमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     सदर िरणाच्या ववमोचकाच्या पाईपलाईनच्या वरील बािूस सरळ रेषेमध्ये 
िरणाच्या खालील बािूस पाण्याचा पाझर िूलै, २०१४ च्या दरम्यान हदसून आला 
होता. त्यावेळी तात्काळ तात्पुरती उपाययोिना करण्यात आली होती. त्यानींतर 
मे, २०१६ मध्ये याची तातडीने दरुुस्ती करुन िरणातून येणारा पाझर थाींबववण्यात 
आला आहे. त्यामुळे िरणातनू होणारा कोणताही पाणी परुवठा बींद नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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तुिाचबाद-खराडी-डोमेगाि (जज.औरांगाबाद) या रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
(३) *  २९०६६   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) तुकागबाद-खराडी-डोमेगाव (जि.औरींगाबाद) या रस्त्याींची दरुवस्था झाल्हयाने 
वाहनिारकाींना सदर िोकादायक रस्त्यावरून वाहतुक करणे िासदायक होत 
असल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, औरींगाबाद राज्य मागागला िोडणाऱ्या उपळी िवळील रस्त्याची 
तसेच िायकवाडी प्रकल्हपातनू ववस्थावपत झालेल्हया सावखेडा िवळील माींडवा 
गावाला िोडणाऱ्या रस्त्याची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनुसार सदर रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१)  व (२)  अींशत: खरे  आहे. तथावप रस्ते वाहतकुीस 
योग्य आहेत. 
(३) उपरोक्त प्रश्नामध्ये खालील तीन रस्त्याींचा समावेश आहे. 

अ) तुकागबाद खराडी डोमेगाव ता.गींगापूर हा रस्ता इतर जिल्हहा मागग 
क्र.१२७ दिागचा असून त्याची एकूण लाींबी ७ कक.मी. इतकी आहे. 
सींपूणग रस्ता डाींबरी पषृठर्ागाचा असून यापैकी २ कक.मी. लाींबीचे 
डाींबरीकरण चाींगल्हया जस्थतीत आहे. या रस्त्याच्या ३/०० ते ४/०० 
कक.मी. लाींबीतील रस्त्याचे मिबतुीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सन 
२०१६-१७ मध्ये जिल्हहा वावषगक योिनेंतगगत मींिूर आहे. उवगरीत 
लाींबीतील रस्ता दरुुस्ती करण्याचे काम सन २०१७-१८ जिल्हहा वावषगक 
योिना आराखड्यामध्ये समाववष् करण्यात आले आहे. 

ब) सावखेडा िवळील माींडवा गावाला िोडणारा रस्ता हा इतर जिल्हहा 
मागग ५९ दिागचा असून त्याची एकूण लाींबी ५ कक.मी. आहे. त्यापैकी 
२/५०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठर्ागाची व २/५०० कक.मी. लाींबी खडी 
पषृठर्ागाची आहे. ०/०० ते १/५०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीचे 
काम सन २०१७-१८ जिल्हहा वावषगक योिनेंतगगत प्रस्ताववत करण्यात 
आले आहे. 
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क) औरींगाबाद राज्यमागागला िोडणारा उपळी िवळील रस्ता हा ग्रामीण 
मागग क्र.१०१ दिागचा असून एकूण लाींबी ५.४२ कक.मी. आहे. ्या 
रस्त्याचे सींपूणग लाींबीत प्रिानमींिी ग्राम सडक योिनेतनू सन २०१२ 
मध्ये मिबतुीकरण व डाींबरीकरण करण्यात आलेले आहे. या 
रस्त्यावर काही हठकाणी डाींबरी पषृठर्ागावर खड्ड ेपडलेले असून दोष 
तनवारण कालाविी सींपलेला नसल्हयाने सदर रस्त्याची दरुुस्ती 
करण्यात येणार आहे. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

िरांजी (ता.आमगाांि, जज.गोंहदया) येथे शौचालय 
बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४) *  २९१०२   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  करींिी (ता.आमगाींव, जि.गोंहदया) येथे शौचालय बाींिकामात गैरव्यवहार 
झाल्हयाचे हदनाींक १५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचित दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय  
(२)  सदर प्रकरणी प्राथममक चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्हया ग्रामसेवक व 
सरपींच ग्रा.पीं. करींिी याींचेववरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
ग्रामसेवक याींचेववरुध्द महाराषर जिल्हहा पररषद जिल्हहा सेवा (मशस्त व अपील) 
तनयम १९६४ मिील तरतदूीनुसार ववर्ागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. 
तसेच सरपींच याींचेववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अचितनयम १९५८ मिील कलम 
३९(१) नुसार कायगवाही करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववर्ागीय आयुक्त, नागपूर 
याींचेकड ेसादर झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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आरोग्य सांचालनालयामाफच त िरण्यात आलेल्या  
औषध खरेदीची चौिशी िरण्याबाबत  

(५) *  २८६०६   श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.शरद रिवपसे :   
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
(१)  सन २०१४ व २०१५ मध्ये रुपये २९७ को्ीींची औषि खरेदी सींशयास्पद 
असल्हयाचे अततररक्त मुख्य सचचव डॉ.र्गवान सहाय याींच्या एक सदस्यीय 
चौकशी सममतीने आपल्हया अहवालात स्पष्पणे नमूद केले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, हदनाींक १८ डडसेंबर, २०१४ च्या शासन तनणगयान्वये रुपये ३ 
लाखावरील खरेदी करताना ई- े्ंडररींगचा वापर करणे आवश्यक असताना आरोग्य 
सींचालनालयाने हदनाींक ३१ माचग या आचथगक वषागच्या शवे्च्या हदवशी रुपये ४० 
को्ीींची औषि खरेदीचा आदेश देवून शासनाच्या े्ंडर प्रकक्रयेचे उल्हलींघन केले 
असल्हयाचे नमूद करुन या सवग प्रकरणी पूणगवेळ चौकशी अचिकारी नेमून चौकशी 
करण्याबाबत आपल्हया अहवालात नमूद केल्हयाचे हदनाींक १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्हयावर अहवालातील 
तनषकषागनसुार लाचलुचपत प्रततबींिक ववर्ागामाफग त कारवाई करण्यात येईल, असे 
मा.सावगितनक आरोग्य मींिी याींनी िाहीर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच मुखिी सममतीने िोडपि–ब मध्ये राज्यातील काही तनववदािारकाींना 
आरोग्य सींचालकाींच्या एकाचिकारशाहीने िाणीवपूवगक डावलले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचित दोषीींववरोिात 
कारवाई करुन राज्यासाठी स्वतींि औषि खरेदी महामींडळ नेमण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२)  सन २०१४-१५ या आचथगक वषागत आरोग्य सेवा 
सींचालनालयामाफग त करण्यात आलेल्हया औषि खरेदीची चौकशी करण्यासाठी 
डॉ.र्गवान सहाय, अपर मुख्य सचचव याींची एक सदस्यीय सममती गठीत 
करण्यात आली होती. 
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     सदर सममतीने हदनाींक ४/०६/२०१६ रोिी सादर केलेल्हया प्राथममक चौकशी 
अहवालामध्ये अशा आशयाचे तनषकषग नमूद करण्यात आले होते. 
     तसेच “सदर तनषकषग प्राथममक चौकशीच्या आिारावर काढण्यात आले 
असल्हयाचे नमूद करुन पुणगवेळ चौकशी अचिकारी नेमून या प्रकरणाची सखोल 
चौकशी करुन सींबींचिताींवर िबाबदारी तनजश्चत करणे आवश्यक आहे”, अशी 
मशफारस सदरहू चौकशी अहवालामध्ये करण्यात आली होती.           
 (३) “िर आणखी गरि लागली तर ही चौकशी तनवतृ्त न्यायाचिशाींच्या 
मागगदशगनाखाली एसीबीकड े देऊ”, असे सर्ागहृात हदनाींक १२/०४/२०१६ रोिी 
िाहीर करण्यात आले होते. 
     डॉ.र्गवान सहाय, अपर मुख्य सचचव याींच्या एक सदस्यीय सममतीने 
केलेल्हया मशफारशीनूसार औषि खरेदीची चौकशी करण्यासाठी श्री.गौतम चॅ्िी, 
सेवातनवतृ्त अपर मुख्य सचचव याींची एक सदस्यीय सममती तनयुक्त करण्यात 
आली होती. सदर सममतीने हदनाींक १९/०८/२०१६ रोिी सखोल चौकशी अहवाल 
सादर केला असून सदर चौकशी अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. 
     सदर अहवालामध्ये “आरोग्य सेवा सींचालनालयामाफग त करण्यात आलेल्हया 
खरेदीमध्ये खरेदी आणण पुरवठा करताना कोणतीही अतनयममतता ककीं वा प्रचमलत 
पध्दतीचे उल्हलींघन झाल्हयाचे हदसून आले नाही तसेच राषरीय नागरी आरोग्य 
अमर्यानाींतगगत करण्यात आलेल्हया खरेदीत तनषकाळिीपणा व समन्वयाचा अर्ाव 
हदसून आला आहे”, असे तनषकषग नोंदववलेले आहेत.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) श्री.गौतम चॅ्िी, सेवातनवतृ्त अपर मुख्य सचचव याींनी सादर केलेल्हया 
चौकशी अहवालातील तनषकषागनुसार एका अचिका-याववरुध्द ववर्ागीय चौकशी सुरु 
करण्यात आली आहे.  
     राज्यातील आरोग्य सेवेचा दिाग सुिारण्यासाठी ्ा्ा रस्् याींच्यासमवेत 
करण्यात आलेल्हया सामींिस्य करारानुसार ्ा्ा रस्् याींनी महाराषर स््े् 
मेडडकल सप्लाय कापोरेशन स्थापन करण्याच्या दृष्ीने अींतररम अहवाल (Draft 
Report) शासनास सादर केला असून त्या अनषुींगाने पढुील कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 
 

----------------- 
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नांदणरबार शहरातील पेरोल ि डडझेलिरील सेस िसणली बांद िरण्याबाबत 

(६) *  २९४८८   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६१२९ ला 
हदनाांि ११ माचच, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय वित् त 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार शहरात पेरोल व डडझेलवर लावलेला सेसबाबत शासनाने काढलेल्हया 
अचिसूचनेची मुदत हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ रोिी सींपलेली असून नववन 
अचिसूचना तनघालेली नसताींना देखील नींदरूबार शहरात बेकायदेशीरपणे सेस 
वसुली सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नींदरूबार शहरातील बेकायदा होत असलेली सेस वसूली बींद 
करण्याबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा 
त्याअगोदर मा. ववत्त मींिी याींना तनवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नींदरूबार शहरात बेकादेशीरपणे सुरु असलेली सेस वसूली बींद 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     नींदरूबार शहरात पेरोल व डडझेलवर लावलेल्हया सेसबाबत हदनाींक       
३० डडसेंबर, २०१६ रोिी अचिसूचना तनगगममत करण्यात आली आहे. अचिसूचने 
अींतगगत नींदरूबार शहरात पेरोल व डडझेलवर सेसची आकारणी हदनाींक         
१ िानेवारी, २०१७ ते ३१ डडसेंबर, २०१९ पयतं लागू असेल. 
(२) होय. 
(३) नींदरूबार शहरात पेरोल व डडझेलवर सेसचा आकारणी हदनाींक ३० डडसेंबर, 
२०१६ च्या अचिसूचनेनुसार होत असल्हयाने कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत 
नाही. 
(४) लागू नाही. 

 
----------------- 
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शासिीय िमचचार याांप्रमािे अनुदाननत शाळाांमधील शशक्षिाांना 
घरबाांधिी अधग्रम लागण िरण्याबाबत 

(७) *  २७६९१   डॉ.अपणिच हहरे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत :  
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि २२५०५ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासकीय कमगचाऱ् याींप्रमाणे अनदुातनत शाळाींमिील मशक्षकाींना घरबाींिणी 
अचग्रम मींिुर करणेसींबींिीचा शालेय मशक्षण व क्रीडा ववर्ागाकडून ववत्त ववर्ागाने 
मागववलेला प्रस्ताव हदनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास शासनास 
प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रस्ततु प्रस्तावाचे अनुषींगाने कोणता तनणगय घेण्यात आला, तसेच 
सदर तनणगयाचे सवगसािारण स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, शासकीय कमगचाऱ् याींप्रमाणे अनदुातनत शाळाींमिील मशक्षकाींना 
घरबाींिणी अचग्रम लागू करण्यासाठी महाराषर राज्य मशक्षक सींघ्ना व अन्य 
सींघ्नाींकडून करण्यात येणाऱ् या मागणीबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
किनिट तालुक्यातील (जज.नाांदेड) सागिानाची अिैधररत्या िकृ्षतोड झाल्याबाबत 

(८) *  २९०४२   श्री.अमरनाथ राजणरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ककनव् तालुक्यातील (जि.नाींदेड) सागवानाची स्थातनक वनाचिका-याींच्या 
सींगनमताने मोठया प्रमाणात अविैररत्या वकृ्षतोड होत असल्ह याचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) ककनव् तालुक्यातील झेंडीगुडा तनयतक्षेिात 
अवैि वकृ्षतोडीची एक घ्ना माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये तनदशगनास आली. 
तथावप सदर घ्ना स्थातनक वनअचिकारी याींचे सींगनमताने घडली हे खरे नाही.  
सदर घ्नेत ९ साग वकृ्षाींची तोड झाली असुन सदर वनगुन्हयात ३ सायकली, २ 
करवत व ९ साग नग (घ.मी. ०.६१०) िप्त करण्यात आले व वनगुन्हा क्रमाींक 
२/२०१७ हदनाींक २४/१/२०१७ िारी करण्यात आला असुन प्रकरणात २ आरोपीींना 
अ्क केली. त्याींना हदनाींक ३०/१/२०१७ पयतं वनकोठडीत ठेवण्यात आले. सदर 
प्रकरणी पढुील तपास सुरु आहे. 
     सदर घ्नेत आरोपीींशी झालेल्हया झ्ाप्ीत वनकमगचाऱ्याींना दखुापत 
केल्हयाप्रकरणी ककनव् पोमलसाींनी र्ा.दीं.वव.चे कलम ३९५, ३५३, ३३२, ३३६, ३३७, 
१४३, १४७, १४८, १४९, ५०४ व ५०६ अन्वये गुन्हा क्र.२१/२०१७ हदनाींक 
२४/१/२०१७ गुन्हा िारी केला असून तपास सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सािरगाि (ता.ननफाड, जज.नाशशि) लघुपाटबांधारे योजनेचे िाम िन 

विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रलांबबत असल्याबाबत 

(९) *  २६९१७   श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावरगाव (ता.तनफाड, जि.नामशक) लघपुा्बींिारे योिनेच्या कामाला माहे 
माचग, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रशासकीय मान्यता ममळालेली असूनही वन 
ववर्ागाच्या मान्यतअेर्ावी माहे िानेवारी, २०१७ पयतं सदर योिनेचे काम सुरु 
झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) होय 
(२) सदर कामास ताींत्रिक मान्यता घेवनु, तनववदा कायगवाही पुणग करुन हदनाींक 
०३/१२/२०१५ रोिी कायागरींर् आदेश देण्यात आलेला आहे. वनिममनीचा प्रस्ताव 
दाखल करणेसाठी जिल्हहाचिकारी, नामशक  याींचेकडून हदनाींक १०/०१/२०१७ चे 
आदेशान्वये वन िममनीसाठी पयागयी िमीन उपलब्ि झालेली आहे. मींिूर 
तनववदेतील तरतुदीनुसार सदर वन िममनीचा प्रस्ताव तयार करण्याची कायगवाही 
ठेकेदारामाफग त प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उजनी धरिाचे पािी प्रदवुषत झाल्याबाबत 

(१०) *  २९५५५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय 
पयाचिरि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पुण्यातील मुळा, मुठा, इींद्रायणी आणण पवना या नदयाींमध्ये पुणे, वप ींपरी-
चचींचवड व अन्य पररसरातील केममकल युक्त पाणी, मलमूि सोडले िाते, त्यामुळे 
उिनी िरणाचे पाणी प्रदवुषत झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या दवुषत पाण्यामुळे नागररकाींना व िनावराींना आरोग्याच्या 
तक्रारी प्राप्त होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर िरणातील पाण्याचे 
प्रदषुण नष् करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. रामदास िदम : (१) महाराषर प्रदषूण तनयींिण मींडळाकडून उिनी िरणाच्या 
पाण्याचे दरमहा पथृ:करण करण्यात येते. यानसुार उिनी िरणाच्या पाण्याची 
गुणवत्ता ही मध्यम ते चाींगल्हया स्वरुपाची आहे. तथावप, पुणे, वप ींपरी-चचींचवड 
तसेच नदीकाठावरील महानगरपामलका, नगरपामलका, गावे या क्षेिातील घरगुती 
साींडपाणी नदी पािात ममसळल्हयामुळे नदीपािातील पाण्यामध्ये त्रब.ड.डी, ्ो्ल 
कॉमलफामग व कफकल कॉमलफॉमगचे प्रमाण मयागदेपेक्षा अचिक आढळून आले आहे 
हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) तथावप, नदीचे प्रदषूण कमी करण्यासाठी पुढील प्रमाणे कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 
     राषरीय नदी कृती योिनेंतगगत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी सींविगनाच्या 
अनषुींगाने साींडपाणी सींकलन व प्रकक्रया यासाठी कें द्र शासनामाफग त रुपये ९९०.२६ 
को्ी एवढ्या खचागचा प्रस्ताव मींिूर झालेला असून रुपये २५.९९ को्ी एवढा 
तनिी ववतरीत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पाचोरा (जज.जळगाांि) या उपविभागाांतगचत शसांचन शाखेतील 

ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(११) *  २९५९९   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पा्बींिारे उपववर्ाग, पाचोरा (जि.िळगाींव) या उपववर्ागाींतगगत मसींचन शाखा 
खडकदेवळा/नगरदेवळा/खेडगाींव (बहुळा प्रकल्हप) पाचोरा क्रमाींक १ व २ अशा पाच 
मसींचन शाखा असून दप्तर कारकून, मोिणीदार, कालवा तनररक्षक व इतर शाखे 
तनहाय ११० पदे मींिूर असून सदयःजस्थतीत फक्त शाखा अमर्यींता २ व कालावा 
तनरीक्षक १ कायगरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर पदे ररक्त असल्हयाने मसींचन व्यवस्थापन करणे शक्य होत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     पा्बींिारे उपववर्ाग, पाचोरा अींतगगत शाखा कायागलये व उपववर्ाग ममळून 
एकूण ३७ पदे मींिूर असून १३ पदे प्रत्यक्षात कायगरत असून २४ पदे ररक्त 
आहेत. नगरदेवळा व खडकदेवळा या शाखा मींिूर नाहीत त्यामुळे पदे मींिूर 
असण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. तसेच, नाींद्रा व र्डगाींव या शाखाींना फक्त शाखा 
अमर्यींता हे पद मींिूर आहे व इतर मसींचनाची पदे मींिूर नाहीत. 
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(२) हे खरे नाही. 
     उपववर्ागाींतगगत मींिूर आस्थापनेतून मसींचन व्यवस्थापनाचे काम करण्यात 
येत आहे. 
(३) पा्बींिारे उपववर्ाग, पाचोरा (जि.िळगाींव) या उपववर्ागाींतगगत ररक्त पदे 
र्रण्याबाबत शासनाच्या प्रचमलत िोरणानसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पुिे जजल््यातील चासिमान धरिातणन डाव्या िालव्यात पािी सोडल्याबाबत 

(१२) *  २७३६५   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  खेड व मशरुर तालुक्याला (जि.पुणे) चासकमान िरणातनू पाणीपुरवठा केला 
िात असून या िरणातून डाव्या कालव्यादवारे ५०० क्यसेुक्सने ५० हदवसाींसाठी 
पाण्याचे आवतगन सोडण्यात आल्हयामुळे ऐन उन्हाळयात िरणात पाणी साठा कमी 
होणार असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, पाण्याची गरि नसतानाही पाण्याचे दसुरे आवतगन सोडल्हयामुळे 
शेतकरी चचींताग्रस्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्हयास, सदर िरणातनू पाणी सोडण्याची कारणे काय आहेत, तसेच 
पाण्याचे तनयोिन योग्यप्रकारे न करणाऱ् या अचिकाऱ्याींववरुध्द शासनाने चौकशी 
करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही 
(३) कालवा सल्हलागार सममतीच्या हदनाींक ०३/०१/२०१७ चे बैठकीत ठरलेल्हया 
तनयोिनाप्रमाणे मसींचनासाठी पाणी सोडण्यात येत असल्हयाने अचिका-याींचे ववरुध्द 
कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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खडखड (ता.जव्हार, जज.पालघर) धरिाचे बाांधिाम ननिृष्ट्ट दजाचचे झाल्याबाबत 

(१३) *  २७०८७   श्री.आनांद ठािण र : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खडखड (ता.िव्हार, जि.पालघर) येथील िरणाच्या बाींिकामाकरीता रूपये चार 
को्ी खचग करूनही िरणाच्या तनकृष् बाींिकामामुळे िरणातनू पाणी गळती 
होऊन पाणी वाया िात असल्हयामुळे िव्हार शहर व तालुक्यातील नागरीकाींना 
नळ योिनेदवारे पाणीपुरवठा होत नसल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार तनकृष् दिागचे बाींिकाम करणाऱ्या ठेकेदारावर 
कारवाई करून नागररकाींना नळ योिनेदवारे पाणीपुरवठा देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     खडखड येथील डोममहीरा िरणाच्या बाींिकामास ६४.०९ को्ी इतका खचग 
झाला असून मुख्य िरणाचे माती काम पूणग झाले आहे. िरणाच्या मातीकामातनू 
गळती होत नसून िरणाच्या साींडवा व पक्षमर्ींतीतनू गळती होत आहे. या 
प्रकल्हपातनू िव्हार शहरासाठी १.२८ दलघमी पाणी को्ा मींिूर आहे. परींतु सदर 
नळपाणी पुरवठा योिनेचे कामास िव्हार नगरपररषदेने अदयाप सुरुवात केलेली 
नाही.  
(२) होय, डोममहहरा िरणातील गळतीबाबत सममती नेमण्यात आलेली असून सदर 
सममतीच्या अहवालानुसार सींबींचित अचिकाऱ्याींवर दोषारोप तनजश्चत करुन 
त्याबाबतची चौकशी प्रादेमशक ववशषे चौकशी अचिकारी, कोकण र्वन, नवी मुींबई 
याींचेमाफग त प्रगतीत असून चौकशी सममतीच्या अहवालानुसार सबींचित ठेकेदारास 
आचथगक नुकसानीस िबाबदार िरण्यात येऊन त्या ठेकदारावर आचथगक दींडात्मक 
कारवाई सुरु आहे. तसेच, िव्हार तालुक्यातील इतर गावाींना वपण्याचे पाणी 
पुरवठा करण्यासाठी आरक्षण मागणीनुसार ववर्ागाकडून पाणी को्ा आरक्षण 
मींिूर करता येईल.    
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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गोदािरी नदीपात्रातील उच्च पातळी बांधारयाच्या बुडीत क्षते्रातील 
उिचररत सांपाहदत जशमनीचा मािेजा अदा िरण्याबाबत 

(१४) *  २८१६६   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्हाि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३६०२ ला हदनाांि ६ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  गोदावरी नदीपािातील आपेगाव, हहरडपुरी, िोग्लादेवी, मींगरूळ, रािा्ाकळी 
व लोणी साींगवी या सहा उच्च पातळी बींिारा क्षेिासाठी सींपाहदत करावयाच्या 
एकूण १९३.१७ हेक््र क्षेिापैकी १०४.३७ हेक््र क्षेि सींपाहदत करण्यात आले 
असून रुपये २१५.६७ लक्ष मावेिा वा्प करणे प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मा.राज्यपाल महोदयाींच्या तनदेशानुसार उपलब्ि होणारा तनिी 
आणण प्रकल्हपाची सदयजस्थती हा प्रािान्यक्रम ववचारात घेवनू तनिी उपलब्ि 
करून देण्याचे आश्वासन शासनाने हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच मराठवाडा ववर्ागात मसींचन ववर्ागाकडून लघ ुव मध्यम २८६ मसींचन 
प्रकल्हपासाठी सींपाहदत िममनीचा मावेिा रूपये १२५० को्ी असून तो हदला नाही, 
काही प्रकरणात मा.न्यायालयाने आदेश देवनुही शेतकऱ्याींना मावेिा हदलेला नाही 
तसेच मा.राज्यपाल महोदयाींचे तनदेश शासनाला प्राप्त झालेले असून 
मराठवाड्यातील प्रलींत्रबत मसींचन प्रकल्हपतनहाय रू्सींपादनाचा मावेिा वा्प त्वररत 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मराठवाडा अींतगगत सन २०१६-१७ या आचथगक वषागत तरतदू प्रकल्हप तनहाय 
नसलेल्हया प्रकल्हपाींसाठी रू्सींपादन व न्यायालयीन प्रकरणाींसाठी रुपये ९५.८७०२ 
को्ी तनिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 
    तसेच सन २०१६-१७ या वषागत तरतदू असलेल्हया प्रकल्हपाींच्या 
मराठवाडयातील रू्सींपादनासाठी रुपये २३५.५८ को्ी तनिी ववतरीत करण्यात 
आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



15 

पुिे जजल्हयातील अनधधिृत नशसिंग होम्सिर िारिाई िरण्याबाबत 

(१५) *  २६९२२   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यात सुमारे ४ हिार अनचिकृत नमसगं होम्स असून तेथील एका 
नागररकाने नमसगं होम्सववरुध्द मा.उच्च न्यायालयात िनहहत याचचका दाखल 
केल्हयाची बाब माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अनचिकृत नमसगं होम्समध्ये बोगस डॉक््र कायगरत असून 
शासनाकड ेयाबाबत वारींवार तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) पुणे जिल्हहयात ४ हिार अनचिकृत नमसगं होम आहे, हे 
खरे नाही. तथावप, अनचिकृत नमसगं होम्सबाबत िनहहत याचचका क्र.९६/२०१६ 
मा.मुींबई उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केली आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही, 
      पुणे महानगरपामलकेत ६२ खािगी रुग्णालय/नमसगं होम्स याींनी बॉम्बे 
नमसगं होम्स रजिस्रेशन ॲक्् अींतगगत नोंदणी न केल्हयाचे आढळून आल्हयाने 
त्याींच्याववरुध्द कारवाई करण्यात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील बोगस डॉक््र 
जिल्हहा पनुववगलोकन सममतीने ४० बोगस डॉक््राींवर कारवाई केलेली आहे व पुणे 
महानगरपामलकेच्या अचिकाऱ्याींनी २२ डॉक््राींवर कारवाई केलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात विहहरी, उपसा शसांचन आणि पाटबांधारे प्रिल्पाच्या माध्यमातणन 
ऊस क्षेत्र सुक्ष्म शसांचनाखाली आिण्याचा ननिचयाबाबत 

(१६) *  २९६४६   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ववहहरी, उपसा मसींचन आणण पा्बींिारे प्रकल्हपाच्या माध्यमातनू ऊस 
क्षेि मसींचनाखाली आणण्याचा तनणगय शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
      महाराषर िलसींपत्ती तनयमन प्राचिकरणामाफग त हदनाींक २५ िनु, २०१५ 
च्या अचिसूचनेदवारे सन २०१८ पयतं राज्यातील १) े्ं रू् उपसा मसींचन योिना, 
२) र्ीमा (उिनी), ३) मुळा, ४) तनम्न मानार, ५) हतनुर, ६) ऊध्वग पुस, ७) 
कान्होळी नाला (नागपूर) व ८) आींबोली (मसींिदुगूग) या प्रकल्हपाींच्या लार्क्षेिात 
बारमाही वपकाींना हठबक/तुषार मसींचन पध्दत अतनवायग करण्यात आली आहे. 
       वरील पथदशगक प्रकल्हपाींच्या अनुर्वाच्या आिारे हठबक/तुषार मसींचनचा 
तनबिं राज्यातील अन्य प्रकल्हपाींवर िनू, २०१९ पासून लावण्यात येईल, अशी 
तरतुद सदर अचिसूचनेत करण्यात आली आहे.        
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदिी (ता.मािगाि, जज.रायगड) येथे प्राथशमि आरोग्य िें द्र 

भाडयाच्या इमारतीत सुरु असल्याबाबत 

(१७) *  २८१११   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि 
िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदवी (ता.माणगाव, जि.रायगड) येथे प्राथममक आरोग्य कें द्राची नवीन 
इमारत माहे िुलै, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान बाींिून पूणग झाली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, नाींदवी प्राथममक आरोग्य कें द्र हे सन २००० पासून र्ाड्याच्या 
इमारतीत सुरू आहे तसेच या कें द्राींतगगत ४ गावे, १९ वाड्या अशी एकूण ९ हिार 
लोकसींख्या असून दररोि ककमान ४० ते ५० रूग्णाींची तपासणी होत असून सदर 
प्राथममक आरोग्य कें द्रामिील वैदयककय अचिकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य 
सहाजय्यका, औषि तनमागता अशी अनेक पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. प्राथममक आरोग्य कें द्र नाींदवी येथील मुख्य 
इमारतीचे बाींिकाम पूणग झाले असून, इमारत हदनाींक ६ िानेवारी, २०१७ रोिी 
ताब्यात घेण्यात आली आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. सदर प्राथममक आरोग्य कें द्र हदनाींक २३/२/२००१ पासून 
हदनाींक ५/१/२०१७ पयतं र्ाडयाच्या इमारतीत कायगरत होते हे खरे आहे. तसेच, 
वैदयकीय अचिकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाजय्यका, औषि तनमागता ही 
पदे र्रलेली आहेत. औषि तनमागण अचिकारी व पुरुष पररचर याींची पदे ररक्त 
आहेत. एकूण मींिूर १५ पदाींपैकी ११ पदे र्रलेली आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
चांद्रपणर मधील चाांदा िनवििास महामांडळ विभाग, बल्लारशाह अांतगचत झरि 

िनपररक्षेत्रात विडीांगच्या िामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(१८) *  २७११३   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर मिील चाींदा वनववकास महामींडळ ववर्ाग, बल्हलारशाह अींतगगत झरण 
वनपररक्षेिात ववडीींगचे कामे सुरू असताींना सींबींचित वन अचिकारी व कीं िा्दार 
सींगनमत करुन कामात गैरव्यवहार करीत असल्हयाची तक्रार स्थातनक मिूराींनी 
केल्हयाचे हदनाींक १४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही, तथावप हदनाींक १४/०१/२०१७ रोिीच्या 
दैतनक लोकमत वतृ्तपिातील हॅलो चींद्रपुर या पुरवणीमध्ये “वन ववकास 
महामींडळातील अनागोंदी कारर्ार” या मथळ्याखाली बातमी प्रमसध्द झाली आहे. 
(२) उपरोक्त प्रकामशत बातमीच्या अनषुींगाने सहायक व्यवस्थापक-१, मध्य चाींदा 
याींचेमाफग त चौकशी करण्यात आली आहे. सदर चौकशीनुसार मध्य चाींदा वन 
प्रकल्हप ववर्ागातील सन २०१४ ते २०१६ चे पावसाळ्यात करण्यात आलेल्हया साग 
रोपवनात माहे िुलै ते ऑक््ोबर, २०१६ या कालाविीत प्रथम, दववतीय व ततृीय 
तनींदणीची कामे करण्यात आली.  सदर तनींदणीची कामे शासनाने वन व वनशास्ि 
ववषयक रोिगार क्षेिाकररता तनजश्चत केलेल्हया ककमान वेतन दरानुसार स्थातनक 
मिूराींकडून करुन घेण्यात आली आहेत. 
          चौकशीत सींबींचित मिूराींना तनयमाप्रमाणे मिूरीचे शोिन करण्यात 
आल्हयाचे हदसून आले त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
सुपर स्पेशाशलटी रुग्िालय, नागपणर येथे मध्यिती धचकित्सालयीन 

प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

(१९) *  २८७१६   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय 
शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील सुपर स्पेशामल्ी रुग्णालयातील सेंरल जक्लतनकल लॅबोरे्रीला 
(मध्यवती चचककत्सालय प्रयोगशाळा) (सीसीएल) प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
होवूनही तनिीची तरतदू करण्यात आली नसल्हयाचे हदनाींक १६ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रयोगशाळेकरीता तनिी उपलब्ि करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व 
अततववशषेोपचार रुग्णालय, नागपूर येथे मस्ी स्कॅन ववर्ागाच्या वर असलेल्हया 
ब्लॉकमध्ये मध्यवती चचककत्सालयीन प्रयोगशाळा (Central Clinical 
Laboratory) रुम तयार करण्यासाठी शासन तनणगय क्रमाींक  िीएसएन-
२०१६/प्र.क्र.४२८/प्रशा-१, हदनाींक २३/११/२०१६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
      याववषयी सन २०१७-१८ मध्ये बाींिकामाकरीता देण्यात येणाऱ्या 
तनयतव्ययामिनू तनिी उपलब्ि करुन देणेबाबत कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
हदिा (जज.ठािे) येथे आरोग्य िें द्र नसल्यामुळे खाजगी रुग्िालयात 

जन्म हदलेल्या बाळाचा मतृ्यण झाल्याबाबत 

(२०) *  २९४४९   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हदवा (जि.ठाणे) येथे आरोग्य कें द्र नसल्हयामुळे एक खािगी रुग्णालयात 
िन्म हदलेल्हया बालकास अचिक उपचारासाठी कळवा येथील ठाणे 
महानगरपामलकेच्या रुग् णालयात हलववण्यात आले होते, परींतु वेळीच उपचार न 
ममळाल्हयामुळे त्याचा मतृ्यू झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचित दोषीींवर कोणती कारवाई केली तसेच हदवा येथे आरोग्य कें द्र 
उर्ारण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) हे खरे नाही. 
     माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये कळवा येथील छिपती मशवािी महाराि 
रुग्णालयामध्ये हदवा पररसरातनू सींदर्ीत केलेल्हया बालकास र्रती केल्हयाचे 
रुग्णालयाच्या अमर्लेखात आढळून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) येथे अांगििाडयाांना मुदतबाहय पोषि आहार पुरविल्याबाबत 

(२१) *  २६९६०   श्री.सांजय दत्त, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि, श्री.नारायि 
रािे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यात कुपोषणावर मात करण्यासाठी महहला व बालववकास ववर्ागातफे 
एकाजत्मक बालववकास योिना राबववली िात असून अींगणवाडीमिील ३ महहने ते 
६ वषांच्या मुलाींचा सवांचगण ववकास व्हावा यासाठी सूक्ष्म तत् व पोषण आहार 
हदला िात असून तो बनववण्याचे ठेके कीं िा्ी पध्दतीने हदले िात असताना 
त्याच्याींकडून कोणताही आहार पुरववण्यापवूी तपासणी न करता ववदयार्थयांना 
पुरववण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वालीव (ता.वसई, जि.पालघर) येथील महावीर इींडजस्रि मिील 
एका कारखान्यात अींगणवाडी पोषण आहाराच्या पाकक्ावरील तारीख चथनरच्या 
सहाय्याने पुसून त्यावर दसुरी तारीख ्ाकण्याचे काम कामगार करीत असल्हयाचे 
तसेच डडसेंबरची मुदत सींपलेली पाकक्े गोदामाबाहेर नेऊन त्याचा शलाका महहला 
मींडळ या सींस्थेमाफग त बालकाींना पुरवठा करीत असताना पोमलसाींनी त्या 
साहहत्याच्या ्ेम्पोसह चथनरच्या बा्ल्हया आणण तारखेचे स््ँप त्याींचेकडून िप्त 
केल्हयाचे हदनाींक ११ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वसई-ववरार आणण पालघर क्षेिातील सहा महहने ते ६ वषागच्या 
मुलाींना पोषण आहार देण्याचा ठेका नाईकपाडा येथील शलाका महहला मींडळाला 
देण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींगणवाड्याींना पुरववण्यात 
येणाऱ्या आहाराचा दिाग सुिारुन सींबींचित ठेकेदार, पुरवठादार व महहला व बालववकास 

ववर्ागाच्या अचिकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सुक्ष्म तत्वयकु्त पोषण आहार अींगणवाड्याींना पुरवठा करताींना शासनमान्य 
एन.ए.बी.एल. ॲके्रडड्ेड प्रयोगशाळेकडून तपासणी करुन घेण्यात येते. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी घ्ना घडली त्या हदवशी हदनाींक १०/१/२०१७ रोिी अन्न व 
औषि प्रशासन ववर्ागाच्या अचिकाऱ्याींसमवेत बाल ववकास प्रकल्हप अचिकारी, 
मीरा र्ाईंदर याींनी शलाका महहला मींडळाच्या THR उत्पादन कें द्रास रे्् हदली. 
अन्न व औषि प्रशासन ववर्ागाच्या अचिकाऱ्याींनी सींशयीत पाकक्े ताब्यात 
घेऊन अन्न ववश्लेषन, अन्न चाचणी प्रयोगशाळा, मुींबई याींच्याकड े हदनाींक 
११/१/२०१७ रोिी तपासणीसाठी पाठववली. त्याचा तपासणी अहवाल हदनाींक 
१४/२/२०१७ रोिी प्राप्त झाला आहे. सदरील अहवाल महहला व बाल ववकास 
अचिकारी, जिल्हहा पररषद, ठाणे तथा सदस्य सचचव, जिल्हहास्तरीय आहार सममती 
याींच्याकड े पुढील कायगवाहीस्तव सादर करण्यात आला आहे.  तसेच हदनाींक 
१९/१/२०१७ रोिी काही अींगणवाडी कें द्राींना वा्प झालेल्हया पाकी्ाींमिून सँपल 
पाकी्े ताब्यात घेऊन ॲनाली्ीकल लॅबोरे्री, मीरा रोड याींच्याकड ेतपासणीसाठी 
पाठववण्यात आली होती. त्याचा तपासणी अहवाल महहला व बाल ववकास 
अचिकारी, जिल्हहा पररषद, ठाणे याींना सादर करण्यात आलेला आहे.  तसेच 
अींगणवाडयाींना THR पाकी्ाींचा पुरवठा रोखण्यात आलेला आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.   

----------------- 
पांढरपणर शहरात आषाढी किादशी ननशमत्त येिार या 

भावििाांची शहराबाहेर व्यिस्था िरिेबाबत 

(२२) *  २६८९०   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीक्षेि ववठ्ठल रुजक्मणी मींहदर, पींढरपूर या हठकाणी र्ाववकाींच्या सोयीसाठी 
पींढरपूर शहराच्या पूवेस ६५ एकर क्षेिावर व्यवस्था करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे शहरावर येत असलेला ताण मोठ्या प्रमाणात कमी झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शहराच्या चारही हदशेला अशी व्यवस्था करणेबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) पींढरपूर शहराच्या पवेूस चींद्रर्ागा नदी आहे. श्री ववठ्ठल रूजक्म णी 
मींहदर हे चींद्रर्ागा नहदकाठािवळ असल्हयाने तेथे र्ाववकाींची गदी िास्त असते. 
नदीकाठी नगरपररषदेची ६५ एकर शासकीय िागा असल्हयाने र्ाववकाींसाठी 
सदरची िागा ववकमसत करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील गदीचा ताण 
कमी झालेला आहे. तसेच वाखरी येथे ववस्ताररत पालखीतळाचे तनयोिन केलेले 
आहे. शेगाींव दमुाला येथून पिाशेड या हठकाणी र्ाववकाींना येणेकामी नवीन पूल 
उर्ारणीचे तनयोिन आहे. पिाशेड याहठकाणी अदययावत दशगन मींडपाची तसेच 
ववसाव्याची सोय करणेचे तनयोिन करणेत आलेले आहे. 
 

----------------- 
नागपणर येथील गोरेिाडा आांतरराष्ट्रीय प्रािीसांग्रहालयाचे 

िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२३) *  २८६३४   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील गोरेवाडा आींतरराषरीय प्राणीसींग्रहालय प्रकल्हपाचे काम 
र्ागीदारी अर्ावी प्रलींत्रबत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार गोरेवाडा प्राणीसींग्रहालयाचे काम करणेबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) नागपूर येथील गोरेवाडा आींतरराषरीय 
प्राणीसींग्रहालय प्रकल्हपाचे काम फॉरेस्् डवे्हलेपमें् कॉपोरेशन ऑफ महाराषर व 
खािगी तनवेशक याींची स्पेशल पपगि व्हेईकल स्थापन करुन करण्याचा तनणगय 
घेण्यात आला आहे. आतापयतं ४ वेळा खािगी तनवेशकाकरता तनववदा 
बोलववण्यात आल्हया आहेत. तथावप त्याला अदयाप सकारात्मक प्रततसाद 
ममळालेला नाही. 
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     प्राणी सींग्रहालयातील इींडडयन सफारीच्या कामाकरता तनिी उपलब्ि करुन 
देण्यात आला आहे, तसेच त्यासाठी कीं िा्दाराची तनवड करण्यात आली आहे. 
गोरेवाडा प्राणीसींग्रहालयास वन (सींविगन) अचितनयम १९८० च्या अींतगगत कें द्र 
शासनाची परवानगी ममळताच सदर कामास सुरवात करण्यात येईल. 
    प्राणी सींग्रहालयातील कृत्रिम िलाशय तनममगतीच्या कामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली असून िलसींपदा ववर्ागाने कीं िा्दार तनवडीसाठी तनववदा 
प्रमसध्द केल्हया आहेत. 
    प्राणी सींग्रहालयातील अकिकन सफारीच्या कामाींची अींदािपिके बनवण्याची 
कायगवाही चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद र्वत नाही. 

----------------- 
राज्यात “माझी िन्या भाग्यश्री” या योजनेसांदभाचत  

जनजागतृी मोहहम राबविण्याबाबत 

(२४) *  २६८३१   श्री.नारायि रािे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील     
काय :- 
  

(१) महहला व बालववकास ववर्ागाने माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये ‘माझी कन्या 
र्ाग्यश्री’ योिना िाहहर केली या योिनेंतगगत एका मुलीच्या िन्मानींतर मातेने 
कु्ूींब तनयोिन शस्िकक्रया केल्हयास मुलीचा िन्म हदन सािरा करण्यासाठी रुपये 
पाच हिार पालकाींना देण्याचे िाहहर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ‘माझी कन्या र्ाग्यश्री’ योिनेला राज्यात अत्यल्हप प्रततसाद 
ममळत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींचित ववर्ागातील अचिकारी या योिनेसाठी कतगव्यदक्ष 
नसल्हयाने सदर योिना लोकाींपयगत पोहोचत नसून अचिकृत आकडवेारी सींबींचित 
अचिकाऱ्याींकड ेउपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त योिना सवगसामान्य िनतेपयतं पोहचववण्यासाठी िनिागतृी 
मोहीम राबववण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर योिना सवगसामान्य िनतेपयतं पोहचववण्यासाठी शासन तनणगयामध्ये 
स्पष्ीकरणात्मक सूचना हदनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१७ च्या पररपिकान्वये तनगगममत 
करण्यात आलेल्हया आहेत. त्यानुसार पाि लार्ार्थयांना योिनेचा लार् देण्याबाबत 
सवग बाल ववकास प्रकल्हप अचिकारी (नागरी) व सवग महहला व बाल ववकास 
अचिकारी, जिल्हहा पररषद याींना सूचना देण्यात आलेल्हया आहेत. स्थातनक तसेच 
राज्यस्तरावर ववववि प्रमसध्दी माध्यमातून योिनेस व्यापक प्रमाणात प्रमसध्दी 
देण्यात आलेली आहे.    
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.    

----------------- 
राज्यातील आहदिासी भागाांमध्ये िुपोषि ि बालमतृ्यण रोखण्यासाठी 

सक्षम यांत्रिा राबविण्याबाबत 

(२५) *  २७०२२   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादचन 
चाांदणरिर, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या ७ आहदवासी पट्टयाींमध्ये ४० ्क्क्याींहून अचिक आहदवासी मुले 
कुपोवषत असल्हयाचा अहवाल महाराषर विैातनक ववकास मींडळाने प्रमसध्द केल्हयाचे 
तसेच सन २०१५-१६ मध्ये कुपोषणाने २१,९८५ बालमतृ्य,ू १७,९४४ अर्गकमतृ्य ू
झाल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, पालघर, अमरावती, गडचचरोली, चींद्रपूर जिल्हहयातील आहदवासी 
र्ागात मोठया प्रमाणात कुपोषणाने बालमतृ्यू होत असून ठाणे जिल्हहयातील 
मर्वींडी, शहापूर आणण मुरबाड या तालुक्यात माहे एवप्रल ते नोव्हेंबर, २०१६ या 
कालाविीत सुमारे १८२ बालमतृ्यू झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदर कुपोषणाच्या समस्याींबाबत हदनाींक ७ िानेवारी, २०१७ रोिी 
वा त्यासुमारास एका सामाजिक सींस्थेने मा.मुख्यमींिी, मा.मींिी, आहदवासी 
ववकास, मा.मींिी, सावगितनक आरोग्य, मा.मींिी, महहला व बालववकास, सींचालक, 
आरोग्य सेवा सींचालनालय, सचचव, आहदवासी ववकास याींच्याकड े लेखी तनवेदन 
हदलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने तसेच आहदवासी कुपोवषत बालकाींचे 
कुपोषणाने होणारे मतृ्यू रोखण्यासाठी तालुका आणण ग्रामपातळीवर सक्षम यींिणा 
राबववण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     राज्यातील १६ आहदवासी जिल्ह्याींमध्ये सन २०१५-१६ मध्ये १२,६३८ 
बालमतृ्यू झालेले असून या पैकी ९८३७ अर्गक मतृ्यू आहेत. 
     राज्यातील बालमतृ्य ु सवगसािारपणे िन्मत: कमी विन, िींतुसींसगग, 
न्युमोतनया, श्वसनदाह, एक्सपेक्शयेा, गोवर, िुळे िन्म, अप-ुया हदवसाची 
प्रसुती, मसकलसेल, कावीळ,मेंदजु्वर, िनुवागत, ्ी.बी., रक्तक्षय  इ. कारणाने होतात. 
(२) राज्याप्रमाणे या चार जिल्हहयाींमध्येही बालमतृ्यु सवगसािारपणे िन्मत: कमी 
विन, िींतुसींसगग, न्यमुोतनया, श्वसनदाह, एक्सपेक्शयेा, गोवर, िुळे िन्म,    
अप-ुया हदवसाची प्रसुती, मसकलसेल, कावीळ, मेंदजु्वर, िनुवागत, ्ी.बी., 
रक्तक्षय इत्यादी कारणाने होतात. 
     ठाणे जिल्ह्यातील मर्वींडी, शहापूर आणण मुरबाड या तालुक्यात माहे एवप्रल 
ते नोव्हेंबर, २०१६ या कालाविीत सुमारे ८२ बालमतृ्य ूझाले आहेत. 
(३) व (४) कुपोषण व बालमतृ्यचेू प्रमाण कमी करण्यासाठी खालील उपाययोिना 
करण्यात येतात- 
    तनयममत लसीकरण, नविात काळिी कक्ष, नविात जस्थरीकरण कक्ष, 
ववशषे नविात काळिी कक्ष, एचबीएनसी व इन््ेनमसफआईड एचबीएनसी 
अींतगगत आशादवारे गहृ रे््ी, िीवनसत्व अ व िींतनाशक मोहहम, बाल उपचार 
कें द्र, पोषण पनुवगसन कें द्र, सींस्थात्मक प्रसुती, मानव ववकास कायगक्रमाींतगगत 
तज्ञाींमाफग त माताींची व बालकाींची तपासणी व उपचार, नवसींिीवनी कायगक्रमाींतगगत 
माततृ्व अनदुान योिना, र्रारी पथकामाफग त आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी 
बैठक योिना इ. उपाययोिना करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पैठि तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाि उपसा जलशसांचन योजनेस 
ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(२६) *  २८८९७   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरशसांह 
पांडडत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८७९ ला हदनाांि १८ माचच, २०१६ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण तालुक्यातील ५५ गावातील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी सन 
२००९ मध्ये रुपये २२२ को्ीची ब्रम्हगव्हाण उपसा िलमसींचन योिना मींिुर केली 
असून सदर योिना पूणग झाल्हयास ककमान ५५ गावाींना मसींचन व वपण्यासाठी 
पाणी ममळणार आहे, हे खरे काय आहे, 
(२) असल्हयास, या योिनेवर आतापयतं रूपये ९७ को्ी खचग झालेला असून 
अिनू रुपये १५० को्ीची गरि आहे व या योिनेच्या कामासाठी सन २०१६-१७ 
करीता फक्त रुपये १०,००० ची तरतदू केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, हा प्रकल्हप पणुग करण्यासाठी आवश्यक असणारा तनिी रूपये १५० 
को्ी उपलब्ि करून देण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.  
    ब्रम्हगव्हाण उपसा मसींचन योिनेदवारे पैठण तालुक्यातील ५५ गावाींच्या 
एकूण १८७८७ हे. क्षेिास मसींचनाचा लार् ममळणे सींकजल्हपत आहे. या उपसा 
मसींचन योिनेत ५५ गावाच्या वपण्याच्या पाण्याचा समावेश नाही. 
(२) होय. 
    या योिनेची अदयावत ककीं मत रुपये ५२१.१३ को्ी असून या योिनेवर 
आतापयतं (डडसेंबर, २०१६ अखेर) रुपये १२२.४४ को्ी खचग झाला आहे. योिनेची 
हदनाींक ०१/०१/२०१७ रोिीची उवगरीत ककीं मत रुपये ३९८.६९ को्ी इतकी आहे.  
सन २०१६-१७ करीता रुपये १०,००० ची तरतदू केली आहे. 
(३) व (४) राज्याच्या अथोपायाची जस्थती, मा.राज्यपाल महोदयाींच्या तनदेशानुसार 
मराठवाडा ववर्ागास उपलब्ि होणारा तनिी तसेच प्रकल्हपाचे सदयजस्थतीनुसार 
प्रािान्यक्रम ववचारात घेऊन तनिी उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 

----------------- 
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रत्नापणर (ता.मानित, जज.परभिी) येथील जलयुक्त शशिार अशभयानाच्या 
नाला खोलीिरिाच्या िामात गैरप्रिार झाल्याबाबत 

(२७) *  २९३९९   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रत्नापूर (ता.मानवत, जि.परर्णी) येथील िलयकु्त मशवार अमर्यानाच्या 
नाला खोलीकरणाच्या कामात तनववदा प्रकक्रया व गैरप्रकार याींची चौकशी करून 
कारवाई करावी अशी मागणी मराठवाडा िनता ववकास पररषदेने माहे िनू, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हहाचिकारी, परर्णी याींच्याकड ेकेली होती, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने गैरप्रकार करणारे अचिकारी, कीं िा्दार व 
यींिणा याींची जिल्हहयाबाहेरील ियस्त यींिणेकडून चौकशी करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तालुका कृवष अचिकारी गींगाखेड याींना सदर प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश 
हदलेले आहेत. 
     तसेच जिल्हहयाबाहेरील ियस्थ सींस्था वपॅ्कोस, गुिरात या सींस्थेदवारेही 
चौकशी करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील महहला बचत गटाांची बिेँतील िजच प्रिरिे 

मांजणर िरुन अथच पुरिठा िरण्याबाबत 

(२८) *  २८०४३   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील नो्ाबींदीमुळे दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींबाच्या आचथगक उन्नतीसाठी 
आिाररू्त ठरलेल्हया महहला बचत ग्ाींची अनेक बकँाींतील किग प्रकरणे प्रलींत्रबत 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या ततसऱ्या आठवड्यात तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, किग प्रकरणे प्रलींत्रबत असल्हयाने बचत ग्ातील अींतगगत आचथगक 
व्यवहार बींद होऊन ग्रामीण र्ागातील महहलाींचे बचत ग् बींद होण्याच्या मागागवर 
असल्हयाचे तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी योग्य कायगवाही होऊन महहला बचत ग्ाींची 
बँकेतील किग प्रकरणे मींिूर करुन त्याींना अथग पुरवठा करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
अिोला जजल्हा पररषदेतील िगच-१ ि िगच-२ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(२९) *  २९६७३   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हहा पररषदेतील वगग-१ ची ६५ पदे मींिरू असून फक्त ५५ पदे 
र्रल्हयाने १० पदे ररक्त आहेत व वगग-२ ची १८८ पदे मींिूर असून १२३ पदे 
र्रल्हयाने ६५ पदे ररक्त असून एकूण ७५ पदे ररक्त असल्हयाचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     तथावप माहे मे,२०१६ मध्ये अकोला जिल्हहा पररषदेमिील वगग-१ ची ८ पदे 
व वगग-२ ची ६० पदे अशी एकूण ६८ पदे ररक्त होती. 
(२) व (३) जिल्हहा पररषदेतील महाराषर ववकास सेवा वगग-१ मिील १ पद िुलै, 
२०१६ च्या आदेशान्वये र्रण्यात आले असून सदयःजस्थतीत प्रकल्हप सींचालक, 
जिल्हहा ग्राममण ववकास यींिणा हे एक पद ररक्त असून सदर पद पदोन्नती / 
बदलीने र्रण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे. 
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      सदयःजस्थतीत महाराषर ववकास सेवा वगग-२ ची ३ पदे र्रली असून २ 
पदे ररक्त आहेत. सदर पदे र्रण्याबाबत ववर्ागीय आयुक्त याींचेकडून प्रस्ताव 
मागववण्यात आला आहे. 
      महाराषर ववकास सेवा वगळून जिल्हहा पररषदेतील इतर वगग-१ व वगग-२ 
ची पदे सींबींचित प्रशासकीय ववर्ागामाफग त तनमागण करण्यात आली असून ती 
सींबींिीत प्रशासकीय ववर्ागाकडून र्रली िातात. जिल्हहा पररषदेतील अचिकाऱ्याींची 
सवग ररक्त पदे तात्काळ र्रण्याबाबत सींबींचित प्रशासकीय ववर्ागाींना सूचना 
तनगगममत करण्यात आल्हया आहेत. 

----------------- 
सांगमेश् िर (जज.रत् नाधगरी) तालुक् यातील रस् त् याांची िामे पणिच िरण् याबाबत 

(३०) *  २९६९३   श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४११७ ला हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश् वर तालुक् यातील (जि.रत् नाचगरी) मौिे गोताळवाडी ते जि.प. मराठी 
शाळा ते ग्रामदेवता मींहदर या रस् त् याींपकैी करींबेळे गावची गोताडवाडी खींडागळेवाडी 
ते कनकाडी येरींडवेाडी ग्राममण मागग क्र. २२१ व मेिी कनकाडी वाींझोळे-झोरेवाडी, 
जिल्हहा मागग क्र. ९२ या प्रस् ताववत असलेल्ह या रस् त् याींना जिल्ह हा वावषगक योिना 
सन २०१६-१७ अींतगगत तनिी उपलब् ि करुन देण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, प्रस् ताववत असलेल्ह या दोन् ही रस् त् याचे खडीकरण व डाींबरीकरणाची 
कामे सुरु करुन, दोन् ही रस् त् याींसाठी तनिी उपलब्ि करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच रस्त्याींची काम केव्हा पूणग करण्यात येणार आहेत, नसल्ह यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) प्रश्नाींककत करींबेळे गावची गोताडवाडी 
खींडागळेवाडी ते कनकाडी येरींडवेाडी रस्ता ग्राममण मागग क्र. २२१ नसून २११ आहे 
व मेघी कनकाडी वाींझोळे बावनदी कासार कोळवण कोंड्ये तनविे कळकदरा रस्ता 
इतर जिल्हहा मागग क्र.९२ या दोन् ही रस्त्याींची अनकु्रमे रुपये ११०.०० लक्ष व रुपये 
३०.०० लक्ष रक्कमेची कामे जिल्हहा वावषगक योिना अींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये 
प्रस्ताववत करण्यात आली होती. परींत ूत्यापकैी इतर जिल्हहा मागग क्र.९२ या 
रस्त्याच्या दरुुस्तीसाठी रुपये ५.०० लक्ष मींिूर असून तनववदा प्रकक्रया झाल्हयानींतर 
काम मुदतीत पूणग करण्यात येईल. 
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     या रस्त्याींच्या उवगरीत खराब लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीची कामे अथगसींकल्हपात/ 
रस्ते ववशेष दरुुस्ती कायगक्रमातनू उपलब्ि तनिी व तनकषानुसार ्प्प्या-्प्प्याने 
प्रस्ताववत करण्याचे जिल्हहा पररषदेचे तनयोिन आहे.   

----------------- 
राज्यास आधथचि दृष्ट््या सक्षम बनविण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

(३१) *  २७७२९   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनावर सुमारे साड ेतीन लाख को्ी रुपयाींच्या किागचा बोिा असून मुद्दल 
व व्यािाचे हप्ते फेडण्यासाठी किग काढले िात आहे व किग काढूनही ती रक्कम 
पूणगपणे खचग केली िात नाही आणण ५० ्क्क्याींहून अचिक खचग माचग महहन्यात 
म्हणिे वषागच्या शेव्ी केला िातो यावर महालेखापाल व लेखापररक्षकाींनी 
त्याींच्या सन २०१५-१६ च्या अहवालात नापसींती व्यक्त केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात कोणत्या बाबी 
स्पष् झालेल्हया आहेत, 
(३) राज्यावरील किागचा बोिा कमी व्हावा, खचग व तनयोिन यात मशस्त पाळली 
िावी व राज्य आचथगक दृष्या सुजस्थतीत यावे यासाठी शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) महालेखापाल, मुींबई याींच्या सन २०१५-१६ च्या 
लेख्यावरील डझरता दृष्ीक्षपे या प्रकाशनामध्ये प्रमसध्द आकडवेारीनुसार राज्य 
शासनावरील सन २०१५-१६ मध्ये किग व दातयत्व रुपये ३,५१,३४१ को्ी 
दशगववण्यात आले आहे, हे खरे आहे. तथावप, महालेखापाल याींचे सन २०१५-१६ 
च्या ववत्तीय लेख्यानुसार राज्य शासनावरील प्रत्यक्ष (Actual) दातयत्व रुपये 
३,२४,२०१ को्ी अचिक त्रबन व्यािी ठेवी रुपये २७,१४० को्ी आहे. राज्य 
शासनाच्या प्रचमलत कायगपध्दतीत त्रबन व्यािी ठेवीींची पररगणना दातयत्वामध्ये 
करण्यात येत नाही.  
     राज्य शासनाने हे उर्ारलेले किग राज्याच्या ववववि ववकास कामाींसाठी 
वापरले िाते. 
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(२) व (३) प्रशासकीय ववर्ागाींनी उपलब्ि करून हदलेला तनिी वेळेत खचग करावा, 
तसेच माचग अखेरीस मोठया प्रमाणावर खचग होणार नाही याबाबत आढावा घेवनू 
सूचना देण्यात येतात.  
     खचागवर तनयींिण आणण्याकरीता खालील प्रमाणे वेळोवेळी उपाययोिना 
करण्यात आल्हया आहेत. 

अ) ववत्त ववर्ाग हदनाींक ०२/०६/२०१५ च्या शासन तनणगयान्वये 
वेतनावरील खचागची वाढ मयागहदत करण्यासाठी उपाययोिना तनजश्चत 
केली आहे. 

ब) करेतर महसूल अींतगगत फी/दींड /शुल्हक यामध्ये सुिारणा करुन 
अततररक्त सािनसींपत्ती वाढववण्याचे उहद्दष्े ववर्ागाींना हदली आहे. 

क) हदनाींक १७/०१/२०१७ नींतर सवग प्रशासकीय ववर्ाग/अचिनस्त 
कायागलयाींच्या खरेदी प्रस्तावाींवर तनबिं घातले आहे.   

ड) सावगितनक प्रापण व्यवस्था पारदशगक, ककफायतशीर व कायगक्षम 
होण्याच्या दृष्ीने कायगवाही करण्यात येत आहे. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

रायगड किल्ल्यािर औषधी गुिधमच असलेली झाड े
पाण्याअभािी नष्ट्ट झाल्याबाबत 

(३२) *  २९८१९   श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.अननल भोसले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वनववर्ागाने रायगड ककल्हल्हयावर औषिी गुणिमग असलेल्हया १६ हिार 
झाडाींचे वकृ्षारोपण माहे िुलै, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, वकृ्षारोपणानींतर पाणी न ममळाल्हयाने १६ हिार वकृ्ष नष् 
झाल्हयाने लाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.राम शशांदे : (१) वकृ्ष लागवड िलसींिारण ववर्ागाच्या योिनेंतगगत कृवष 
यींिणेमाफग त करण्यात आली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     रायगड ककल्हल्हयावर वकृ्षारोपन करताना ककल्हल्हयावरील कठीण व खडतर 
र्ौगोमलक व नैसचगगक पररजस्थती ववचारात घेता तज्ञ सममतीच्या मशफारशीनुसार 
गडावर वकृ्ष जिवींत राहण्याचे अींदािे प्रमाण ५०% गहृीत िरुन िवळपास दपु्प् 
झाडाींची लागवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार १६ हिार झाडाींपैकी सदयजस्थतीत 
७१७५ झाडे जिवींत आहेत.  
(३) रोहयो ववर्ागाच्या शासन तनणगय हदनाींक ३० िून, २०११ नुसार ग्रामपींचायतीमाफग त 
रोपवन सींगोपन, सींविगन मागगदशगक सुचनेनुसार झाडाींच्या सींगोपनाची िबाबदारी 
ग्ववकास अचिकारी, महाड याींचकेड ेदेण्यात आली आहे. 
     पींचायत सममती,  महाड याींचेकडून वकृ्ष सींविगनासाठी व पाणी देण्यासाठी 
गडावरील स्थातनक मिूर उपलब्ि करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता.  तथावप, 

मिूराींच्या नकारामुळे त्यात यश आले नाही.  तसेच स्थातनक स्वयींसेवी सींस्थाींचे 
सहकायग घेण्याबाबत प्रयत्न करण्यात आला परींतु सींस्थानी तयारी दशगववली नाही.  
(४) प्रश्न उद र्वत नाही. 

----------------- 
मौजे शशििरिाडी हे गाि लोहारा तालुक्यात 
(जज.उस्मानाबाद) समाविष्ट्ट िरिेबाबत 

(३३) *  २९१२७   श्री.सुजजतशसांह ठािण र : सन्माननीय महसणल मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मशवकरवाडी गाव लोहारा तालुक्यात (जि.उस्मानाबाद) समाववष् 
करणेबाबत स्थातनक लोकप्रतततनिी याींनी हदनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास मा.ग्रामववकास मींिी याींना पिादवारे ववनींती करुनही कोणतीच 
कायगवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदर्ागत ववर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी शासनाकड े
प्रस्ताव पाठवनूही सदर प्रस्ताव मींिूरी अर्ावी प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सदर प्रस्तावास तात्काळ मींिूरी देऊन मौिे मशवकरवाडी हे गाव लोहारा 
तालुक्यात समाववष् करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील : (१) होय. 
(२), (३) व (४) ववर्ागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींनी सादर केलेल्हया प्रस्तावानुसार 
मशवकरवाडी हे गाव तळुिापरू तालुक्यातून वगळून लोहारा तालुक्यात समाववष् 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे. 

----------------- 
शासनाने िामाच्या ननविदा ई-ननविदेद्िारे मागविण् याबाबत 

 (३४) *  २७६८६   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  शासनाने रुपये ३ लाख व त्यावरील अचिक रकमेच्या कामाींच्या तनववदा  
ई-तनववदेदवारे मागववण्याचा िोरणात्मक तनणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामववकास ववर्ागामाफग त यावषी रुपये २५५ को्ी इतक्या 
रकमेच्या तनववदा ई-तनववदेदवारे न मागववता, तनयमबा्यररत्या मागववण्यात 
आल्हयाचे हदनाींक १४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत मा.मुख्यमींिी याींच्याकड े तक्रार केली असता, सदरहू 
तनववदा प्रकक्रया ही तनयमबा्यररत्या राबववण्यात आल्हयाचे मा.मुख्यमींिी याींनी 
मुींबई येथील एका कायगक्रमात मान्य करुन त्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे िाहीर 
केल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) अींशतः खरे आहे. कारण लोकप्रतततनिीींनी सुचववलेल्हया ग्रामीण 
र्ागातील मुलरू्त सुवविा परुववणे (२५१५ १२३८) या योिनेंतगगत सन २०१६-१७ 
साठी मूळ अथगसींकल्हपीय तरतदू रुपये २५५ को्ी इतकी करण्यात आली होती. 
सदर योिनेंतगगत लोकप्रतततनिीींकडून प्रस्ताव सादर केले िातात. सदर योिनेंतगगत 
कामाींची आवश्यकता व उपलब्ि तनिी ववचारात घेऊन कामे मींिूर केली िातात. 
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तथावप,  कामाींची प्रत्येकी रक्कम व कामाींची सींख्या या बाबी सींबींचित 
लोकप्रतततनिीींच्या मागणीनसुारच मींिूर केल्हया िातात. तसेच सदर कामाींचे 
मींिूरी आदेश तनगगममत झाल्हयानींतर ज्याींनी कामे सुचववली त्याींचेकडून मींिूर 
कामात बदल करण्यासाठी ववनींती करण्यात आल्हयास शासन तनणगय हदनाींक 
२७/३/२०१५ मिील तरतदुीनसुार मींिूर कामाींमध्ये बदल करून देण्यात येतात. 
तथावप सुचववलेली कामे ही एकाच मोठ्या कामाचे तकुड े असू नये म्हणनू 
याबाबत  राज्यातील सवग जिल्हहा पररषद/सावगितनक बाींिकाम ववर्ागास आवश्यक 
त्या सुचना देण्याच्या अनुषींगाने पररपिक तनगगममत करण्याची कायगवाही 
प्रस्ताववत आहे. 

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

राज्यातील रुग्िालयाांमधील औषध पेढीमधणन औषधे घेिे सक्तीचे िेल्याबाबत 

(३५) *  २९५१७   अॅड.अननल परब, श्री.रविांद्र फाटि, आकिच .अनांत गाडगीळ :   
सन्माननीय अन्न आणि औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील रुग्णालयाींमध्ये असलेल्हया औषि पेढीमिनूच औषिे ववकत घेणे 
सक्तीचे नाही असे तनदेश अन्न व औषि प्रशासनाने (एफडीए) काढले 
असतानाही, बहुसींख्य रुग्णालयाींमध्ये रुग् णाींना तेथूनच औषिे खरेदी करण्याची 
सक्ती केली िात असल्हयाचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्हया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच रुग्णालयातील औषि पेढीतूनच रुग्णाींनी औषि खरेदी करावी अशी 
सक्ती नाही, कोणत्याही परवानािारक औषि ववके्रत्याींकडून औषिाची खरेदी 
करता येईल अशा आशयाचा फलक रुग्णालयाींनी दशगतनय र्ागात प्रदमशगत करावा 
अशा सूचनाही त्यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आल्हया होत्या, पींरतू त्याींचेही पालन 
झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये अन्न व औषि प्रशासनाकड े काही 
रूग्णालयाींमध्ये रूग्णालयाच्याच औषि पेढीतनू औषि घेणे सक्तीचे करण्यात 
येत असल्हयाची तक्रार प्राप्त झाली होती. आयुक्त, अन्न व औषि याींनी हदनाींक 
१८ िानेवरी, २०१६ रोिी पररपिक काढून “रुग्णालयातील औषिी  दकुानातुनच 
रूग्णाींनी औषिाची खरेदी करावा अशी कोणतीही सक्ती नाही. रूग्णालयातील 
रूग्ण व त्याींचे नातेवाईक कोणत्याही परवानािारक औषि ववके्रत्याींकडून 
औषिाची खरेदी करू शकतात”  असा फलक प्रत्येक रूग्णालयाने  रुग्णालयाच्या 
दशगतनय र्ागात प्रदमशगत करावा अशा सुचना हदल्हया आहेत. बहुताींशी 
रूग्णालयात  असे फलक लावण्यात आले आहेत. तदनींतर अशा प्रकारची तक्रार 
अन्न व औषि प्रशासनास प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 

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

दारव्हा (जज.यितमाळ) तालुक्यातील उपजजल्हा रुग्िालयात 
सोई-सुविधा पुरविण्याबाबत 

(३६) *  २८४६६   श्री.्िाजा बेग, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि 
पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.आनांद ठािण र, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  दारव्हा (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील उपजिल्हहा रुग्णालयात वदैयकीय 
अचिकारी व कमगचाऱ्याींची पदे ररक्त असून सुसज्ि यींिसामुग्रीचा अर्ाव व 
औषिाींचा तु् वडा यामुळे रुग्णाींना पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सेवा ममळत नसल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     उप जिल्हहा रुग्णालय दारव्हा जि.यवतमाळ येथे ग्-अ ते ग्-ड सींवगागची 
एकूण ४८ पदे मींिूर असून त्यापैकी ३४ पदे र्रलेली व १४ पदे ररक्त आहेत. 
सदर रुग्णालयामध्ये पुरेसा औषिसाठा व यींिसामुग्री उपलब्ि आहे. 
  उपलब्ि वैदयकीय अचिकारी व कमगचारी याींच्यामाफग त रुग्णाींना आवश्यक 
आरोग्य सेवा पुरववण्यात येत आहेत. 
(२) महाराषर वदैयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे रु.६६००) सींवगागची पदे 
र्रण्याची कायगवाही सुरु आहे. तसेच वदैयकीय अचिकारी ग्-अ (गे्रड पे रु.५४००) 
सींवगागची ररक्त पदे जिल्हहाचिकारी याींच्यामाफग त walk in interview च्या 
माध्यमातनू र्रण्याची कायगवाही जिल्हहा स्तरावर सुरु आहे. 
    तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगागची ररक्त पदे र्रण्याबाबतची कायगवाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जलसांधारिाच्या िामात पारदशचिता आिण्यासाठी 

नविन ॲप तयार िरण्याबाबत 
(३७) *  २९८३२   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाचा महत्वाकाींक्षी प्रकल्हप असलेल्हया िलसींिारणाच्या कामात 
पारदशगकता आणण्यासाठी नववन ॲप तयार करण्याचा तनणगय माहे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िलयुक्त मशवार योिनेत झालेल्हया महत्वपूणग कामाची माहहती, 
कामाींचा आराखडा, गावाची माहहती सींकलन करण्यासाठी सुमारे ३८८ ऑपरे्रची 
तनयुक्ती करण्यात येणार होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासनपि हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१६ अन्वये िलयकु्त मशवार अमर्यानाींतगगत 
ऑनलाईन मॉतन्रीींग कररता डा्ा एन्री ऑपरे्रसग याींची नेमणकू करणेबाबत 
सवग जिल्हहाचिकारी व सवग ववर्ागीय आयुक्त याींना कळववण्यात आले आहे. 
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       नववन ॲप माफग त हदनाींक ६/०३/२०१७ पयतं िलयुक्त मशवार 
अमर्यानाींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये तनवडलेल्हया गावाींपकैी ५२७५ गावाींचे पाणी 
ताळेबींद व ५२५६ गाव आराखड ेर्रण्यात आले आहेत. तसेच सदर ॲप माफग त 
६८३३९ िलयुक्त मशवार कामाींची ऑनलाईन नोंद झालेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

आलेगाांि अांतगचत (ता.साांगोला, जज.सोलापणर) लिटे यादि िस्तीिरील जजल्हा 
पररषदेच्या प्राथशमि शाळेला जािारा रस्ता दरुुस्त िरण्याबाबत 

(३८) *  २९७०२   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  आलेगाींव अींतगगत (ता.साींगोला, जि.सोलापूर) लव्े यादव वस्तीवर इयत्ता   
१ ली ते इयत्ता ४ थी पयतं जिल्हहापररषद प्राथममक शाळेत काींबळेवस्ती, 
बाबरवस्ती, खताळवस्ती सह लव्े वस्तीवरील मुलाींना शाळेत िाण्यासाठी रस्ता 
नसल्हयामुळे शाळा बींद झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर शाळा पररसरातील शतेक-याींनी शाळेला िोडणारा रस्ता अडवनू 
बींद केल्हयामुळे ववदयाथी शाळेत िात नसल्हयाने शाळा सुरु करण्यासाठी 
प्रशासनाने हदनाींक २५ िानेवारीपयतं चौकशी करुन रस्त्यावरील अततक्रमणे 
काढावीत अन्यथा लव्े-यादव वस्तीवरील ववदयाथी पालक याींनी उपोषण 
करण्याचा इशारा हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदयार्थयानंा शाळेत 
िाण्याकरीता पक्का रस्ता करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. ग्मशक्षणाचिकारी, पींचायत सममती 
साींगोला याींच्या अहवालानुसार शाळा रस्ता नसल्हयामुळे बींद नसून प्सींख्या कमी 
असल्हयामुळे बींद आहे. 
(२) होय, उपोषणाबाबत ग् ववकास अचिकारी, पींचायत सममती साींगोला याींना 
तनवेदन प्राप्त झाले होते. 
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(३) सदर रस्ता योिनाबा्य आहे. योिनाबा्य रस्त्यासाठी रस्ते दरुुस्ती 
कायगक्रमाींतगगत उपलब्ि होणा-या तनिीमिनू खचग करता येत नाही. आमदार, 
खासदार तनिी इत्यादी मिनू तनिी उपलब्ि झाल्हयास सदरचे काम हाती घेतले 
िाईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जुनी पेन्शन योजना लागण नसलेल्या िमचचारयाांना ननितृ्तीिेतन 

लागण िरण्यासाठी धोरिात्मि ननिचय घेण्याबाबत 

(३९) *  २८४८९   श्री.िवपल पाटील, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत :   
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िनुी पेन्शन योिना लागू नसलेले शासकीय/तनमशासकीय कमगचारी आणण 
राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमगचारी यापकैी अकाली मतृ्यू झालेल्हयाींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना मदत देण्याबाबत आणण तनवतृ्तीवेतनाबाबत िोरणात्मक तनणगय 
घेण्यासाठी मा.ववत्त मींिी याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती नेमण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर सममतीने अहवालात कोणत्या मशफारशी व सुिारणा 
साींचगतल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, पी.एफ. (र्ववषयतनवागह तनिी) चे खाते नसलेल्हया मशक्षक व 
कमगचारी याींना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ममळालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१)  हदनाींक ०१/११/२००५ नींतर राज्य शासनाच्या सेवेत 
रुि ुझालेल्हया कमगचाऱ्याींना नवीन पररर्ावषत अींशदान तनवतृ्तीवेतन योिना लागु 
आहे. सदर योिनेनसुार हदनाींक ०१/११/२००५ नींतर सेवेत रुिु झालेला कमगचारी 
सेवेत असताना मतृ्य ू झाल्हयास सदर कमगचाऱ्याींच्या कुीं ्ुींत्रबयाींना काय लार् 
दयावेत या ववषयी सल्हला देण्यासाठी मा.मींिी (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
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(२) अ) डडसीपीएस/एनपीएस योिनेतील कमगचाऱ्याचा सेवेत असताना मतृ्य ू
झाल्हयास त्याच्या खाती िमा असलेली सींचचत रक्कम व रूपये 
१०,००,०००/- प्रमाणे सानुग्रह अनदुान म्हणनू मींिूर करण्यात यावे. 

 ब) सेवेत असताना मतृ्य ू झालेला कमगचारी  हा पररर्ावषत अींशदान 
तनवतृ्तीवेतन योिनेचा /एनपीएसचा सदस्य असला पाहहिे. 

 क) सदर कमगचारी सेवेत रुिू हदनाींकापासून ते त्याची सेवा दहा वषग 
होण्यापुवी मतृ्यू झाल्हयास कमगचाऱ्याींना सदर योिना लागू राहील. 

 

(३) डडसीपीएस योिना लागु असलेल्हया राज्य शासकीय कमगचारी याींचे सहाव्या 
वेतन आयोगाची थकबाकी ववत्त ववर्ाग शासन तनणगय हदनाींक १४/१२/२०१० 
अन्वये स्तर-२ मध्ये िमा करण्यात आली आहे. डडसीपीएस योिना लागु 
असलेल्हया मशक्षकाींची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी िमा करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) मशक्षकाींची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी िमा करण्याच्या अनषुींगाने 
शालेय मशक्षण ववर्ागाकडून कायगवाही सुरू आहे. 
 

----------------- 
िोल्हापणर जजल्हयातील पयचटन िाढीसाठी आणि जजल्हा आधथचि 

उन्नतीसाठी िायचिाही िरण्याबाबत 

(४०) *  २७१६५   श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर शहरातील आणण जिल्हहयातील पयग् न स्थळाींमध्ये सुवविा नसल्हयाने 
कोल्हहापूर येथे येणाऱ् या पयग् काींना सुवविाींपासून वींचचत रहावे लागत असल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहयात पयग् न वाढीसाठी आणण जिल्हहा आचथगक उन्नतीसाठी 
पयग् काींना ववशेष पॅकेि व नाववन् यपूणग योिना उपलब्ि करु देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. 
(२) व (३) जिल्ह्यामध्ये पयग् काींच्या २२ वदगळीच्या हठकाणी फलक, कोल्हहापूर 
महानगरपामलका हद्दीत ३३१ माहहती फलक तसेच शहराींतगगत ववववि हठकाणी 
वाहतुकीच्या ववतनयमनाचे फलक बसववण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील 
पयग् न/िाममगक/ऐततहामसक स्थळाींसाठी ग्रामीण तीथगक्षेि ववकास योिना-ववशेष 
तनिी, प्रादेमशक पयग् न ववकास योिना, सामाजिक न्याय ववर्ाग इत्यादीमाफग त 
तनिी उपलब्ि झाला आहे. जिल्हहा तनयोिन सममती अींतगगत पयग् नासाठी सन 
२०१६-२०१७ मध्ये रूपये ४ को्ी व इको-्ुररझमसाठी रूपये २.५० को्ी तनिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे. पन्हाळा येथे लाई् अँड साऊीं ड शो 
उर्ारण्याकररता व वन ववर्ागामाफग त इको-्ुररझमअींतगगत साहसी पयग् नासाठी  
तनिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. कोल्हहापूर जिल्ह्यातील पयग् न स्थळाींचा 
ववकास करण्यासाठी प्रयत्न केले िात असून त्यामुळे रोिगार तनममगती व उत्पन्न 
वाढीस हातर्ार लावणे शक्य होणार आहे. 

----------------- 
राज्यात िन विभागाच्याितीने िरण्यात आलेल्या 

िकृ्षाांची जपिणि ि सांिधचन िरण्याबाबत 

(४१) *  २७३३४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वन ववर्ागाच्यावतीने हदनाींक १ िुलै, २०१६ रोिी २ को्ी वकृ्षाींची 
लागवड करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यापकैी ५० ्क्केही झाडाींची िपणकू झाली नसल्हयाचे तनदशगनास 
आले असून लागवड केलेल्हया वकृ्षाींपैकी सदयजस्थतीत असलेल्हया वकृ्षाींची 
आकडवेारी शासनाकड ेउपलब्ि नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वकृ्षाींची लागवड केल्हयानींतर त्याींची िपणकू करण्याबाबत 
शासनाकड ेकोणतेही िोरण नसल्हयाने त्यातील ५० ्क्के झाडाींची िपणकू झाली 
नाही, तसेच वकृ्ष िपणकू व सींविगनासाठी मनरेगातफे तनयुक्त केलेले कमगचारी व 
त्यामाफग त राखली िाणारी तनगाही बींद झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वकृ्ष सींविगन व 
िपणकूीसाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
     हदनाींक १ िुलै, २०१६ रोिी एकूण २.८१ को्ी इतक्या वकृ्षाींची लागवड 
करण्यात आली आहे. त्यापकैी २.२० को्ी वकृ्ष लागवड वन ववर्ागादवारे केली 
आहे.  उवगररत ०.६१ को्ी वकृ्षारोपण इतर ववर्ाग व िनतेच्या सहर्ागातनू 
वनेत्तर िागेत  (Non Forest Land) करण्यात आले आहे.  
(२) वन ववर्ागामाफग त करण्यात आलेल्हया २ को्ी वकृ्ष लागवड कायगक्रमाींतगगत 
वकृ्षाींच्या जिवींत राहण्याच्या प्रमाणाबाबत सींतनयींिणासाठी सींगणक कायगप्रणाली 
ववकमसत करण्यात आली आहे.  या कायगक्रमाींतगगत हदनाींक १ िलैु, २०१६ रोिी 
लागवड करण्यात आलेल्हया २.२० को्ी वकृ्षाींपकैी वकृ्षाींचे जिवींत राहण्याचे प्रमाण 
सुमारे ८० ्क्के इतके आहे.  उवगररत ०.६१ ्क्के वनेत्तर (Non Forest Land) 
िममनीवरील वकृ्षारोपणाच्या सींरक्षण व िपणकू यासींदर्ागतील सींतनयींिण सींबींचित 
वकृ्षारोपण करणाऱ्या सींस्थाींनी व ववर्ागाींनी करावे अशा सूचना हदल्हया आहेत. 
(३) हे खरे नाही.  वन ववर्ागादवारे लागवड केलेल्हया रोपाींची िपणकू 
करण्यासाठी सींबींचित रोपवनाचे अींदािपिकात तरतदू करण्यात येते. सदरहू 
अींदािपिकामध्ये रोपाींच्या सींरक्षणासाठी रखवालदार तसेच रोपवनाचे सर्ोवताल 
िैववक कुीं पण /चर व उींचव्याची तरतदू करण्यात येते. त्यावर तनयुक्त केलेले 
कमगचारी व त्याींचे माफग त राबववली िाणारी रोपाींची तनगा सदय:जस्थतीमध्ये बींद 
झालेली नाही.  तसेच वकृ्ष िपणकू व सींविगनासाठी मनरेगातफे तनयुक्त करण्यात 
आलेल्हया कमगचाऱ्याींमाफग त तनगा राखण्याची कायगवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
यितमाळ जजल््यातील ननम्न पनैगांगा भणसांपादनात अपहार झाल्याबाबत 

(४२) *  २८३१०   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािण र, श्री.पररिय फुिे :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील तनम्न पैनगींगा रू्सींपादन प्रकरणी कोरडवाहू िमीन 
डलीताची दाखवून रूपये नऊ को्ीींचा अपहार झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     तथावप अशा प्रकारची बातमी दैतनक लोकमत या वतृ्तपिात हदनाींक 
१८/०१/२०१७ रोिी प्रमसध्द झालेली आहे. 
(२) होय, चौकशी करण्यात आली आहे. 
     तनम्न पनैगींगा प्रकल्हपाच्या मौिे खींबाळा ता.ककनव्, जि.नाींदेड येथील 
सरळ खरेदीबाबत जिल्हहाचिकारी नाींदेड याींनी सन २०१२ मध्ये चौकशी केली आहे. 
     मौिे खडका ता.आणी जि.यवतमाळ येथील सरळ खरेदीबाबत उपववर्ागीय 
अचिकारी यवतमाळ याींनी चौकशी केली आहे. चौकशी अहवालाप्रमाणे खरेदी 
खतासोबत िोडलेल्हया ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीमध्ये खाडाखोड आहे. तसेच मुळ 
७/१२ वरील नोंदी व खरेदीच्या ७/१२ वरील नोंदी यामध्ये तफावत आहे. 
     मौिे खींबाळा ता.ककनव् जि.नाींदेड येथील सरळ खरेदीबाबत मा.उच्च 
न्यायालय खींडपीठ, औरींगाबाद येथे दाखल फौिदारी याचचका क्र.८०९/२०१३ बाबत 
मा.न्यायालय याींचे आदेशाप्रमाणे पोलीस स््ेशन ककनव् जि.नाींदेड येथे सींबिीत 
अचिकारी/कमगचारी याींचेवर फौिदारी गुन्हा दाखल असुन पढुील चौकशी पोलीस 
खात्यामाफग त सुरु आहे. 
     मौिे खडका ता.आणी, जि.यवतमाळ येथील एका प्रकरणात हदवाणी 
न्यायालय, आणी जि.यवतमाळ याींचे आदेशाप्रमाणे आणी पोलीस स््ेशनमध्ये 
फौिदारी गुन्हा दाखल आहे. सदर प्रकरणी आचथगक गुन्हे शाखा यवतमाळ याींचे 
माफग त चौकशी सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोंहदया जजल्हा पररषदेमध्ये िगच-१ ि िगच-२ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४३) *  २९११६   श्री.पररिय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंहदया जिल्हहा पररषदेमध्ये वगग एक व वगग दोन अचिकाऱ्याींची पदे अनेक 
वषापंासून ररक्त असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गोंहदया जिल्हहा पररषदेमध्ये अचिकारी वगग नसल्हयामुळे 
नागरीकाींची अनेक कामे प्रलींत्रबत असून नागररकाींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, वव ींलबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     तथावप वगग-१ व वगग-२ ची काही सींवगागची काही पदे ररक्त आहेत. तथावप 
बहुताींशी पदे अनेक वषागपासून ररक्त नाहीत. जिल्हहा ग्रामीण ववकास यींिणा 
कायागलयातील कामाचे स्वरूप पुवीपेक्षा फार कमी झाले असल्हयाने सदर 
कायागलयातील काही पदे र्रण्याची आवश्यकता राहहलेली नसून अशी पदे अनेक 
वषागपासून ररक्त असल्हयाचे हदसते. 
(२), (३) व (४) जिल्हहा पररषदेतील महाराषर ववकास सेवा वगग-१ मिील 
अततररक्त मुख्य कायगकारी अचिकारी आणण प्रकल्हप सींचालक, जिल्हहा ग्रामीण 
ववकास यींिणा या २ पदाींचा अततररक्त कायगर्ार इतर अचिकाऱ्याींकड े देण्यात 
आला आहे. 
     महाराषर ववकास सेवा वगग-२ चे कोणतेही पद ररक्त नाही व महाराषर 
ववकास सेवा वगळून इतर वगग-२ च्या ररक्त पदाींचा अततररक्त कायगर्ार इतर 
अचिकाऱ्याींकड ेसोपवनू नागरीकाींची कामे करून घेतली िात आहेत.  
     महाराषर ववकास सेवा वगळून जिल्हहा पररषदेतील इतर वगग-१ व वगग-२ ची 
पदे सींबींचित प्रशासकीय ववर्ागामाफग त तनमागण करण्यात आली असून ती सींबींिीत 
प्रशासकीय ववर्ागाकडून र्रली िातात. जिल्हहा पररषदेतील अचिकाऱ्याींची सवग 
ररक्त पदे तात्काळ र्रण्याबाबत सींबींचित प्रशासकीय ववर्ागाींना सूचना तनगगममत 
करण्यात आल्हया आहेत. 

----------------- 
राज्याच्या वििासासाठी शासनाच्या िापराविना असलेल्या जशमनीांचा शललाि 

ि तारिातणन ननधी उभारण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
(४४) *  २७६९२   डॉ.अपणिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५४३ ला हदनाांि   
६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय वित् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ववकास कामासाठी शासनाच्या मालकीच्या वापराववना असलेल्हया 
िममनीींचा मललाव व तारणातनू तनिी उर्ारण्याच्या शासनाच्या ववचारािीन 
असलेल्हया प्रस्तावाच्या अनुषींगाने तनणगय घेण्यासाठी हदनाींक ३ सप् े्ंबर, २०१६ 
च्या शासन तनणगयान्वये सममतीची स्थापना करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
प्रस्तावाचे सवगसािारण स्वरुप काय आहे व उक्त अहवालाच्या अनुषींगाने पढेु 
कोणता तनणगय घेण्यात आला व काय कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, सदरहू अहवाल केव्हापयतं प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय, सममतीची स्थापना हदनाींक ३/९/२०१६ च्या 
शासन तनणगयान्वये करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) सममतीचा अहवाल अदयाप अप्राप्त असल्हयाने तनणगय घेण्याचा व 
कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

विष्ट् िपुुरी (जज.नाांदेड) येथील शासिीय िैदयिीय महाविदयालयातील 
शसटी स्िॅन मशशन दरुुस्त िरण्याबाबत 

(४५) *  २९९३४   श्री.अमरनाथ राजणरिर : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववषणपुुरी (जि.नाींदेड) येथील डॉ.शींकरराव चव्हाण शासकीय वदैयकीय 
महाववदयालय व रुग्णालयातील मस्ी स्कॅन ममशन बींद अवस्थेत असून सदर 
रुग्णालयात बािूच्या जिल्ह्यातून व राज्यातनू मोठया प्रमाणात रुग्ण येत 
असल्हयाने त्याींची गैरसोय होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मस्ी स्कॅन ममशनची 
दरुुस्ती करुन रुग्णाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१)  हे अींशत: खरे आहे.  
     ववषणपुुरी (जि.नाींदेड) येथील शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व 
रुग्णालयातील मस्ी स्कॅन ममशन हे सदय:जस्थतीत बींद आहे. याबाबत रुग्णाींची 
गैरसोय होऊ नये म्हणनू दाररद्रय रेषेखालील, गरि ूव गींर्ीर रुग्णाींचे सी.्ी.स्कॅन 
तपासणीचे शुल्हक रुग्णालय प्रशासनामाफग त अदा करण्यात येते. 
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(२) सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करुन त्याबाबतचा चौकशी अहवाल शासनास 
सादर करण्याचे तनदेश अचिषठाता, ससून सवोपचार रुग्णालय, पुणे याींना देण्यात 
आलेले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

नगरसणल ि येिला (जज.नाशशि) येथील ग्राशमि रुग्िालयातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४६) *  २६९१९   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नगरसूल व येवला (जि.नामशक) येथील ग्राममण रुग्णालयातील वदैयकीय 
अचिक्षक व वैदयकीय अचिकाऱ्याींची ररक्त पदे र्रण्यासाठी स्थातनक 
लोकप्रतततनिीींनी माहे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे, 
(२) येवला येथील ग्राममण रुग्णालयातील वदैयकीय अचिक्षकाचे पद र्रलेले आहे. 
तर नगरसूल येथील पद ररक्त आहे. वदैयकीय अचिक्षकाींची पदे पदोन्नतीने व 
नामतनदेशनाने र्रण्याची कायगवाही सुरु असून, वैदयकीय अचिकारी, ग्-अ, गे्रड 
पे ५४००/- मिील पदे जिल्हहा स्तरावर जिल्हहाचिकारी याींच्यामाफग त र्रण्याची 
कायगवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जजल्हा पररषदेच्या अांतगचत असलेल्या मासिि-िाटाळे-नागझरी 
या रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(४७) *  २८९२०   श्री.आनांद ठािण र, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५८१२ ला हदनाांि १ कवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालघर जिल्हहा पररषदेच्या अींतगगत असलेल्हया मासवण-का्ाळे-नागझरी या 
िवळपास नऊ ककमीच्या रस्त्याची दरुवस्था झालेली असून रस्त्याींवरील खड्डयात 
पडून अनेक अपघात झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्त्यासाठी रुपये १ को्ी १५ लाखाींचा तनिी मींिूर असूनही 
रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. मुख्यमींिी ग्राम सडक योिनेंतगगत या रस्त्याचे रुपये ५२८.८८ 
लक्ष ककीं मतीचे काम मींिूर असून प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे लोिारे (ता.अशलबाग) येथील िन विभागाच्या जशमनीिर 

अनधधिृत बाांधिामे िेल्याबाबत 

(४८) *  २९४११   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे लोणारे (ता.अमलबाग) येथील सींरक्षक्षत वन सव्हे नीं.१३ ब मध्ये १०० 
मी्र रूीं दीचा मसमें् काँक्री्चा रस्ता व अनचिकृत बींगल्हयाचे बाींिकाम करण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर रस्त्याबाबत व अनचिकृत बाींिकामाबाबत ग्रामस्थाींनी व 
लोकप्रतततनिीींनी वन ववर्ागाकड े तक्रार केली असून, वन ववर्ागाचे अचिकारी 
दलुगक्ष करतात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच वनपाल कालाग याींनी वन गुन्हा क्र. इ/०४/२०१२-१३ रोिी नोंदववला 
असून चार वषे होऊनही रस्त्याचे अततक्रमण तनषकासीत केलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचित दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौिे लोणारे (ता.अमलबाग) येथील सींरक्षक्षत वन 
सव्हे नींबर १३ ब मध्ये ३ मी्र रुीं दीचा व १२६.३० मी्र लाींबीचा मसमें् 
कॉ ींक्री्चा रस्ता तयार करण्यात आला होता. तसेच सदर क्षेिामध्ये अनचिकृतपणे 
बींगल्हयाचे बाींिकाम करण्यात आले आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) मौिे लोणारे येथील सींरक्षक्षत वन सव्हे नींबर १३ ब मध्ये 
करण्यात आलेल्हया मसमें् कॉ ींक्री्च्या रस्त्याबाबत कालाग रा.गु.नीं इ-४/२०१२-१३, 
हदनाींक ९/११/२०१२ अन्वये वनगुन्हा नोंदववण्यात आलेला आहे.  तसेच सदरचा 
रस्ता अनुक्रमे हदनाींक ९/११/२०१२ व  हदनाींक  २७/६/२०१३ रोिी चर खोदनू 
प्रततबींिीत करणेत आलेला होता.  तदनींतर हदनाींक १८/६/२०१६ रोिी सींपूणग 
रस्ताच िेसीबी मशीनचे सहाय्याने उखडून िाणे येणेसाठी प्रततबींिीत करण्यात 
आलेला आहे. तसेच ग्रामस्थ व लोकप्रतततनिी याींनी केलेल्हया तक्रारीनुसार 
बींगल्हयाचे बाींिकामाबाबत कालाग रा.गु.नीं.ई-८/२०१६-१७,  हदनाींक १८/७/२०१६ 
अन्वये वनगुन्हा नोंदववला आहे.  सदरचे बाींिकाम कोणत्या िागेवर आहे 
याबाबत वववाद तनमागण झाल्हयाने वनक्षेिपाल, अमलबाग, वन ववर्ागाचे सव्हेक्षक 
व क्षेत्रिय कमगचारी याींनी उपअचिक्षक, रू्मम अमर्लेख, अमलबाग याींचेसमवेत माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये सींयुक्त मोिणी केली आहे. त्यानुसार सदर बाींिकाम हे, 
सींरक्षक्षत वनक्षेिात असल्हयाचे तनषपन्न झाल्हयाने वनक्षेिपाल, अमलबाग याींनी सदर 
बाींिकाम िप्त करुन वनववर्ागाच्या ताब्यात घेतले आहे.  तसेच नोंदववण्यात 
आलेले वनगुन्हयाचे प्रकरणी श्री.श्रीतनवास बाळाराम र्गत याींचेववरुध्द हदनाींक 
४/३/२०१७ रोिी प्रथमवगग न्यायदींडाचिकारी, अमलबाग याींचे न्यायालयात प्रकरण 
दाखल करण्यात आले आहे.  
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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चांद्रपणर येथे शासकिय दांत ि नशसिंग महाविद्यालय सुरू िरण्याबाबत 

(४९) *  २७०६५   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर येथे शासककय दींत व नमसगं महाववदयालय सुरू करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव वदैयककय मशक्षण व सींशोिन सींचालनालयाला सादर करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दींत महाववदयालयाकरीता िागा उपलब्ि झाल्हयास दींत 
महाववदयालय कोणत्या वषागपासून सुरू करण्यात येणार आहे,  
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
   चींद्रपूर येथे शासकीय दींत महाववदयालय सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव   
सींचालनालयास प्राप्त झालेला आहे. तसेच नमसगं महाववदयालय सुरु 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सींचालनालय व या ववर्ागास प्राप्त झालेला नाही. 
(२) मा.मींिीमींडळाची तसेच कें द्र शासनाची व र्ारतीय दींत पररषदेची मान्यता 
प्राप्त झाल्हयानींतर महाववदयालय इमारत बाींिकामाचा कालाविी ववचारात घेता 
अींदािे तीन वषागत सुरु करता येऊ शकेल.   
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िोपरी (जज.ठािे) आरोग्य िें द्रातील गैरसोई दणर िरण्याबाबत 

(५०) *  २९७५१   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोपरी (जि.ठाणे) येथील आरोग्य कें दामध्ये सफाइग कामगार नसणे, राषरीय 
कायगक्रमाींतगगत पररसरामध्ये कफरण्यासाठी आरोग्य ववर्ागाचे वाहन नसणे, 
पोमलड लसीकरणाची नवीन लस उपलब्ि नसणे, तसेच ववववि रोगाींसाठी 
लागणाऱ्या औषिाींचा तु् वडा तनमागण होत असून तेथील नागरीकाींची गैरसोय होत 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये व त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडििीस : (१) हे खरे नाही. 
     कोपरी येथील आरोग्य कें द्रात खालीलप्रमाणे सुवविा उपलब्ि आहेत :- 

 राषरीय कायगक्रमा अींतगगत लसीकरण कायगक्रम राबववण्यासाठी 
शासनाकडून तनयममत लस साठा उपलब्ि करण्यात येतो. तसेच कोपरी 
आरोग्य कें द्रामध्ये पोमलड व इतर लसी मुबलक प्रमाणात उपलब्ि 
आहेत. 

 ववववि रोगाींसाठी लागणाऱ्या औषिाींचा पयागप्त साठा कें द्रात उपलब्ि 
आहे. 

 आरोग्य कें द्रात एक सफाई कामगार तनयुक्त आहे. 
 राषरीय कायगक्रमाींतगगत पररसरामध्ये कफरण्यासाठी हदवसाआड वाहन 

उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे.   
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात िाघ ि बबबटयाांच्या िाढत्या शशिारीला प्रनतबांध घालण् याबाबत 

(५१) *  २६९८९   श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २०३५७ ला हदनाांि २५ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत :    
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदर्ागत दोन वातघणी आणण तीन त्रबब्याींचे मतृ्य ूझाल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले असून या घ्नाींमध्ये वाढ होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मशकारीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी वनखात्याकड ेकोणतीही स्वतींि 
यींिणा नसल्हयाचे तसेच िींगल व वन्यिीवाींच्या रक्षणाची िबाबदारी असलेले 
वनाचिकारी मुख्यालयात राहत नसल्हयाचे तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्नाींबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व याप्रकरणात िबाबदारी ्ाळणाऱ्या अचिकारी व    
कमगचा-याींवर कोणती कारवाई केली तसेच राज्यातील वाघ व त्रब््याींच्या वाढत्या 
मतृ्यूच्या घ्नाींना प्रततबींि करण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नागपूर जिल्ह्यात माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये दोन 
वातघणी आणण तीन त्रबबटयाींचा मतृ्य ूझाल्हयाच्या घ्ना घडल्हया आहेत तथावप या 
घ्नाींमध्ये वाढ होत असल्हयाचे तनदशगनास आलेले नाही. 
(२) वन ववर्ागातील ६ वन्यिीव कायागलयात वन्यिीव गुन््यातील सींशतयताींचा 
छडा लावण्यासाठी सायबर कक्ष तनमागण करण्यात आलेले आहेत. मुख्य 
वनसींरक्षक, पेंच व्याघ्र प्रकल्हप कायागलयात मशकार प्रततबींिक कक्ष असून त्यावर 
सहाय्यक वनसींरक्षक दिागचा अचिकारी तनयुक्त आहे. 
     काही महत्वाच्या मशकार प्रकरणात सीबीआयची मदत घेण्यात आली आहे. 
वन व वन्यिीवाींच्या रक्षणाची िबाबदारी असणारे मुख्यालयात रहात नसल्हयाचे 
तनदशगनास आलेले नाही.  
(३) उपरोक्त घ्नाींतील ३ सींशतयत व्यजक्तींना अ्क करण्यात आली असून 
त्याींना न्यायालयासमोर हिर करण्यात आले होते, त्यातील एका सींशतयतास 
िामीन मींिूर करण्यात आला असून दोन आरोपीींची न्यायालयीन कोठडीत 
रवानगी करण्यात आली आहे. सदर घ्नाींचा पुढील सखोल तपास चालू आहे. 
     वाघ व त्रबबटयाींच्या सींविगन/सींरक्षणाथग खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येतात. 

 ववदर्ागतील पाचही व्याघ्र प्रकल्हपात ४ ववशषे व्याघ्र दलाींची (STPF) 
स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्याघ्र दलाकडून तनयममतपणे गस्त 
केली िात आहे. तसेच वाघाींच्या मतृ्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी व त्याींच्या 
सींरक्षणाच्या दृष्ीने खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येतात. 

 महसूल ववर्ाग स्तरावर अपर ववशेष पोलीस महातनरीक्षक व जिल्हहा 
स्तरावर पोलीस अचिक्षक हे अध्यक्ष असलेले व्याघ्र कक्षाींची तनममगती 
करण्यात आली असून त्यामध्ये वन/वन्यिीव ववर्ाग, ववदयतु ववर्ाग, 
रेल्हवे पोलीस, इ. सदस्य आहेत. 

 व्याघ्र कक्षाच्या सरे्मध्ये व्याघ्र सींरक्षणाबाबत समन्वयाने कायगवाही 
करण्यात येत असते. 

 सवग व्याघ्र प्रकल्हप क्षेिात वायरलेस यींिणा कायागजन्वत करण्यात आली आहे. 
 िींगलामध्ये आवश्यक त्या हठकाणी तनरीक्षण मनोरे उर्ारण्यात आले 

आहे. 
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 वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सतनयींिण ठेवण्याकरीता कॅमेरा रॅप, 
िीपीएसचा वापर केला िातो. 

 सींरक्षक्षत क्षेिातील नैसचगगक पाणवठे, कृत्रिम पाणवठ्याची वनकमगचाऱ्यामाफग त 
तनयममत तपासणी करण्यात येते. 

 मशकाऱ्याबाबत गोपतनयररत्या माहहती सींकमलत करण्यात येते. 
 वनसींरक्षणात लोकाींचा सहर्ाग वाढवा म्हणनू वनालगत असलेल्हया 

गावाींमध्ये ग्रामस्थाींची वनसींरक्षण सममतीची स्थापना करण्यात आली 
असून त्याींची सींरक्षणाींच्या कामात मदत घेण्यात येते. 

 अमरावती, चींद्रपूर व नागपूर येथे  Sniffer Dog ठेवण्यात आले असून 
त्याींचेदवारे तनयममतपणे रेल्हवे स््ेशन / बस स््ँड / आठवडी बािार व 
सींशयास्पद हठकाणी वन्यप्राण् याींचा अविै व्यापार, वाहतूक याचा शोि 
घेण्यात येतो. 

 वनक्षेिाींमिून िाणाऱ्या ववदयुत लाईनवर तनयममतपणे गस्त करण्यात 
येते.  तसेच ववदयतु ववर्ागातील अचिकारी व कमगचारी याींचेशी 
तनयममतपणे सींपकग  ठेवला िातो व सींबींिीत सबस््ेशनचे कायगक्षेिात 
ववदयुतप्रवाह खींडीत झाल्हयास त्याींची माहहती घेवून ववदयतुप्रवाहादवारे 
वन्यप्राण्याींच्या मशकारीचा प्रयत्न झाला ककीं वा कसे याची शहातनशा 
करण्यात येते. 

 वनकमगचाऱ्यामाफग त वनक्षेिात राि/हदवस तनयममतपणे तसेच पावसाळी 
ववशषे गस्त घालण्यात येते. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
----------------- 

मौजे मुांढेिाडी (ता.पांढरपणर, जज.सोलापणर) येथे भीमा नदीिरील 
बांधारयाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

(५२) *  २९६६२   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मुींढेवाडी (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथे र्ीमा नदीवर मुींढेवाडी व 
अिूगनसोंड या दोन गावाींना िोडणाऱ्या बींिाऱ्याची दरूवस्था झाली असून सदर 
बींिाऱ् यावर अिूगनसोंड या गावाकड ेसुमारे ३ फु् व्यासाचा खड्डा पडला आहे व 
तो खड्डा स्थातनक नागररकाकडून मातीने र्रून घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर बींिारा दरुुस्त करणेसाठी मा.सावगितनक बाींिकाम मींिी याींनी 
आदेश देऊनही सींबींचित क्षते्रि य अचिका-याींनी कोणतीही कायगवाही केली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कोल्हहापूरी बींिारे सािारणपणे िड वाहतुकीसाठी सींकल्हपीत नसतात. माि 
र्ीमा नदीवर वाहतुकीसाठी पुळूि ते पींढरपूर दरम्यान पुल नसल्हयाने या 
र्ागातील सवग प्रकारची वाहतुक मुींढेवाडी या बींिा-याच्या पलुावरून होत 
असल्हयामुळे सदर बींिा-यावर अिूगनसोंड या गावाकड े सुमारे ३ फु् व्यासाचा 
खड्डा पडला होता. या खड्डयाची तात्पुरत्या स्वरुपातील दरुुस्ती करण्यात 
आलेली आहे. 
(२) स्लॅबची दरूूस्ती करणे व खराब झालेले वेअररींगको्ची दरुूस्ती करणे इत्यादी 
कामासाठी तनववदा काढून कायागरींर् आदेश देण्यात आलेले आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

औषधाांचा पुरिठा िरिारया िां त्राटदाराांचे बील थिविल्याने  
औषधाांचा पुरिठा बांद िरण्यात आल्याबाबत 

(५३) *  २६९३९   श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.अननल परब, 
श्रीमती जस्मता िाघ, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.प्रविि दरेिर : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सोळा शासकीय वदैयकीय महाववदयालयाींसाठी वदैयककय मशक्षण 
ववर्ागाने २०१४-२०१५ मध्ये रुपये १२७ को्ीची खरेदी केली तर २०१५-२०१६ 
मध्ये रुपये १४५ को्ीची आणण २०१६-२०१७ मध्ये रुपये १४५ को्ीची आणण 
२०१६-२०१७ साठी रुपये १५६ को्ीची औषिाची खरेदी परुवठादाराींकडून करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, वैदयकीय महाववदयालयाींमध्ये औषिाींचा पुरवठा करणाऱ्या 
कीं िा्दाराींना पुरवठा केलेल्हया औषिाींची रुपये ६० को्ीींची देयके शासनाने 
थकववल्हयाने २७ पुरवठादाराींनी औषिाींचा पुरवठा बींद करुन वेळेत पैसे ममळत 
नसल्हयाबाबतची तक्रार माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये मा.मुख्यमींत्रयाींकड ेकेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
वैदयकीय महाववदयालयातील औषिाींचा पुरवठा बींद होऊ नये यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) वदैयकीय मशक्षण ववर्ागाच्या तनयींिणाखालील 
शासकीय वैदयकीय महाववदयालये सींलग्नती रुग्णालयाींसाठी सन २०१४-१५ मध्ये 
रुपये ९९ को्ी, सन २०१५-१६ मध्ये रुपये ९५ को्ी आणण सन २०१६-१७ मध्ये 
फेब्रवुारी, २०१७ पयतं रुपये ९० को्ी इतक्या रकमेची औषिे/सजिगकल ड्रग्ि 
याींची खरेदी करण्यात आली आहे. 
(२) अशा आशयाची तक्रार शासनास प्राप्त झाली आहे. 
(३) औषि खरेदीसाठी मींिूर झालेला तनिी देयकाींचा प्रलींत्रबत कालाविी ववचारात 
घेऊन पुरवठादाराींना समप्रमाणात ववतरीत करण्याची कायगवाही करण्याबाबत 
सींचालक, वदैयकीय मशक्षण व सींशोिन याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील भणिबळी गेलेल्या मुलास मदत शमळण्याबाबत 
(५४) *  २९३२७   श्रीमती विद्या चव्हाि :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४८५९ ला 
हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय महहला 
ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१६ च्या पावसाळयात मोखाडयात कुपोषणामुळे रु्कबळी गेलेल्हया 
सागर वाघच्या आई-वडडलाना मा.महहला आणण बालववकास मींत्रयानी आश्वासन 
हदलेली मदत देण्यात आलेली नसल्हयाचे हदनाींक १ फेब्रुवारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळुन आले, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
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(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     जिल्हहा पररषद अथगसींकल्हप २०१६-१७ मिनू महहला व बाल ववकास ववर्ाग, 
जिल्हहा पररषद, पालघर माफग त राबववण्यात येणा-या महहलाींना साहहत्य पुरववणे 
अींतगगत महहलाींना घरघी्ं ी पुरववणे या योिनेंतगगत मोखाडा तालुक्यातील मतृ 
बालक सागर वाघ याची आई श्रीमती सीता मशवा वाघ याींना रोिगार व 
स्वयींरोिगारासाठी घरघी्ं ी लार्ाथी म्हणनू महहला व बाल कल्हयाण सममतीने 
तनवड केले असून तनिी वगग करण्याची कायगवाही चालू आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

पैठि (जज.औरांगाबाद) येथे रुग्िालयासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

(५५) *  २८९०६   श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पैठण (जि.औरींगाबाद) येथे सन २०१३ मध्ये २०० खा्ाींचे शासकीय महहला व 
बाल रूग्णालय मींिूर झाले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, औरींगाबाद शहरात शासनाची हिारो एकर िमीन उपलब्ि असून 
रूग्णालयासाठी आवश्यक असणारी ७ एकर िागा उपलब्ि होत नसल्हयाने 
रूग्णालयाचे काम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर रुग्णालयाकररता पैठण रोडवरील वक्फ बोडागच्या िागेची मागणी 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर रूग्णालय सुरू झाल्हयावर घा्ी रूग्णालयाचा २५ ते ३० 
्क्के ताण कमी होणार असल्हयाने शासनाने रूग्णालय उर्ारणीसाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



55 

डॉ. दीपि सािांत : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हहा शल्हय चचककत्सक, औरींगाबाद याींचेमाफग त िून, २०१३ रोिी पासून 
जिल्हहाचिकारी, औरींगाबाद जिल्हहा क्षयरोग अचिकारी, रू्मम अमर्लेख कायागलय, 
उपतनबींिक सहकारी सींस्था, तहमसलदार, मा.आयुक्त, मनपा, मसडको प्रशासक, 
शासकीय दिु डअेरी, कायगकारी अमर्यींता, औरींगाबाद या सवग वररषठ 
अचिकाऱ्याींना प्रत्यक्ष रे्् देऊन तथा वारींवार पिव्यवहार करुन पाठपुरावा 
करण्यात आला आहे व िागा ममळणेबाबत कायगवाही सुरु आहे.  औरींगाबाद 
शहरामध्ये महहला नविात मशशु रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी िागा, पाणी व 
वीि ज्याहठकाणी उपलब्ि असेल व िनतेसाठी सोईचे राहील अशा हठकाणी ७ 
एकर िागा ममळण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे.  तसेच ववववि शासकीय 
कायागलयामध्ये देखील िागेची मागणी केली आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
जाांभोरा (जज.यितमाळ) येथील शेतिरयाांना शसांचन विहहरी मांजणर िरण्याबाबत 

(५६) *  २८०४८   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िाींर्ोरा (जि.यवतमाळ) येथील अल्हपरू्िारक शेतकरी मसींचन ववहहरीींपासून 
वींचचत असून वारींवार ववर्ागाकड ेपाठपुरावा करुनही ववहहरी मींिूर होत नसल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त शतेकऱ्याींनी जिल्हहाचिकारी, यवतमाळ याींच्याकड े लेखी 
तनवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर तनवेदनाच्या अनषुींगाने अल्हप रू्िारक शेतकऱ्याींना मसींचन 
ववहहरी ममळण्याकररता तसेच मसींचन ववहहरी मींिूर न करणाऱ्या अचिकारी व 
कमगचाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. 
     िाींर्ोरा (जि.यवतमाळ) येथील शतेक-याींचे जिल्हहाचिकारी, यवतमाळ याींना 
तनवेदन प्राप्त झाले आहे.     
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(३) वररषठ रू्वैज्ञातनक रु्िल सवेक्षण ववकास यींिणा याींचे हदनाींक ८/११/२०१६ 
रोिीच्या पिाचे तनकषानुसार मौिा िाींर्ोरा (जि.यवतमाळ) येथे ४० ववहहरी 
प्रस्तावपत होऊ शकतात.  तथावप, येथे एकूण ५९ ववहहरी अजस्तत्वात आहेत.  
िाींर्ोरा  येथे अजस्तत्वात असलेल्हया क्षेिफळानुसार उपलब्ि असलेल्हया ववहहरीींची 
सींख्या िास्त असल्हयामुळे सदर गावात शासन तनणगयाच्या अनुषींगाने ववहहरी 
मींिूर करता येणार नाहीत.  त्यामुळे ववहीरी ऐविी शेततळे ककीं वा ररचािग वप् 
घेण्याबाबत सींबींचित लार्ार्थयांना सूचचत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात पोषि आहार िृती आराखडा राबविण्याबाबत 

(५७) *  २७७३३   श्री.शरद रिवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७२५ ला 
हदनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय महहला 
ि बाल िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील सुमारे ७०,४५,४९३ सहा वषागखालील बालके, गर्गवती आणण 
स्तनदा माताींना पोषण आहार पुरववण्यासाठी महहला व बाल ववकास ववर्ागाने 
पोषण कृती आराखडा तयार केलेला असून यासाठी वावषगक सुमारे रुपये १३०० 
को्ी तनिी खचग होणार आहे तसेच राज्यातील आहदवासी जिल्ह्याींमिील 
अींगणवाडयाींना थे् अनदुान देण्याचा आराखडा आहदवासी ववर्ागाने तयार 
केल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त पोषण कृती आराखडयाचे स्वरुप काय आहे, पोषण आहार 
कशाप्रकारे व कोणत्या यींिणाींमाफग त लार्ार्थयानंा पुरववण्यात येणार आहे, तसेच 
सदर पोषण आहार पुरवठयात काही िु् ी राहू नयेत व अपायकारक होऊ नये 
यासाठी दक्षता घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच अींगणवाडयाींना थे् अनुदान देण्याची योिना राज्यातील सोळा 
जिल्ह्याींमध्ये राबववण्यात येणार असल्हयामुळे गर्गवती, स्तनदामाता आणण 
बालकाींना चौरस आहार वेळेवर ममळणार असून माता आणण बालमतृ्यू कमी 
होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     अनुसूचचत क्षेि व अततरीक्त आहदवासी क्षेिात राबववण्यात येत असलेल्हया 
र्ारतरत्न डॉ.ए.पी.िे.अब्दलु कलाम अमतृ आहार योिनेसाठी अींगणवाडी अींतगगत 
असलेल्हया आहार सममतीच्या बॅंक खात्यामध्ये तनिीचे थे् ववतरण करण्यासाठी 
सींगणकीकृत अमतृ प्रणालीची अींमलबिावणी करण्यासींदर्ागत आहदवासी ववकास 
ववर्ागाने तनणगय घेतलेला आहे. 
(२) कें द्र शासनाच्या Supplementary Nutrition (Under the ICDS 
Scheme) Rules २०१५ मध्ये अींगणवाडीतील लार्ार्थयानंा सुिाररत दर मींिुर 
केल्हयानुसार एबाववसेयो अींतगगत अींगणवाडीच्या कायगक्षेिात येणा-या लार्ार्थयानंा 
खालीलप्रमाणे पुरक पोषण आहार देण्यात येईल. 

१) ६ महहने ते २ वषग पयतंची सवगसािारण बालके याींना- THR (Infant 
Food Receipies) 

२) २ वषग ते ३ वषागपयतंची सवगसािारण बालके याींना आहार घरी घेवनू 
खाण्यासाठी देणे (THR) 

३) गरोदर जस्िया व स्तनदा माता याींना आहार घरी घेवनू खाण्यासाठी देणे 
(THR) 

४) ३ ते ६ वषग वयोग्ाच्या लार्ार्थयानंा Pre- Cooked Meal व सकाळचा 
नाष्ा देण्यात येणार आहे. त्यात २२ प्रकारच्या पाककृती देण्यात येणार 
आहेत. 

५) ककशोरवयीन मुली (सबला योिनेंतगगत) याींना आहार घरी घेवनू 
खाण्यासाठी देणे (THR) 

     कुपोवषत बालकाींसाठी Energy Dence Nutrititious Food (EDNF) व 
गरोदर स्तनदा माताींना Micro-nutrient suppliment देण्यात येईल. 
     सदर कृती आराखडयाची अदयाप अींमलबिावणी सुरु झालेली नाही तथापी, 
सदर कृती आराखडयाची अींमलबिावणी करताींना काही िु् ी आढळल्हयास पुढील 
आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपणर ि ठािे प्रादेशशि मनोरुग्िालयात मनोरुग्िाांना  
औषधे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(५८) *  २९८२०   श्री.हेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाि, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
श्री.पररिय फुिे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य आणि िुटुांब िल्याि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर व ठाणे या प्रादेमशक मनोरुग्णालयात ५० ्क्के औषिाींचा तु् वडा 
असून मनोरुग्णाींना शाींत करणारे 'डलॅन्झापीन' व ‘हॅलो पेररडॉल’ ही औषिे माहे 
डडसेंबर, २०१५ पासून रुग्णालयात उपलब्ि नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, सदर औषिे उपलब्ि नसल्हयाने मनोरुग्णाींचे हाल होऊन 
मनोरुग्ण आक्रमक होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     नागपूर व ठाणे येथील प्रादेमशक मनोरुग्णालयात डलॅन्झापीन व हॅलो 
पेररडॉल या औषिाींचा तु्वडा नाही. 
       मानमसक आरोग्य ववर्ागाच्या अत्यावश्यक औषिाींची यादी करण्यात 
आली असून त्यामध्ये ४७ औषिाींचा समावेश आहे. सदरहू औषिे ११ ग्ाींमध्ये 
ववर्ागण्यात आली असून रुग्णाींना सींबींचित ग्ामिील पयागयी औषि उपलब्ि 
राहील याची दक्षता घेण्यात येते. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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गोदािरी शसांचन महामांडळाचे िायचिारी सांचालिाांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

(५९) *  २७८२१   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात मसींचन प्रकल्हपाींचे काम देण्यापूवी सींबींचित कीं िा्दाराींकडून घेतलेली 
सुरक्षा ठेव रक्कम, कमगचाऱ्याींनी ववववि वसुलीतनू िमा केलेली रक्कम मसींचन 
महामींडळाींच्या वेगवेगळया खात्यावर स्वतनिी म्हणनू राखीव स्वरुपात ठेवली 
िाते व शासनाचे परवानगीमशवाय हा तनिी खचग करता येत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, गोदावरी मसींचन महामींडळाचे कायगकारी सींचालक याींनी शासनाची 
परवानगी न घेताच, आपल्हया मिीतील कीं िा्दाराींना स्वतनिीतून रकमेचे वा्प 
करुन ते माहे िनू, २०१६ मध्ये परदेशवारीसाठी गेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच परदेश दौऱ्यावर िाण्यापूवी कीं िा्दाराींना स्वतनिीतनू रकमा 
तनयमबा्यररत्या देऊन अींदािे रुपये १०० को्ीचा आचथगक गैरव्यवहार झाल्हयाचे 
हदनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, या प्रकरणाच्या तक्रारी शासनाकड ेप्राप्त झाल्हयावर त्याची चौकशी 
करण्यासाठी पुणे येथील कृषणा खोरे मसींचन महामींडळाचे कायगकारी सींचालक याींचे 
अध्यक्षतेखालील शासनाने नेमलेल्हया सममतीने चौकशी करुन आपला अहवाल 
शासनास सादर केल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर अहवालात काय नमूद करण्यात आले व त्यानुसार सींबींचित 
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     मसींचन महामींडळाच्या अचितनयमातील तरतदुीनुसार स्वतनिी ठेवण्याचे व 
तो खचग करण्याचे अचिकार महामींडळास आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     कायगकारी सींचालकाींनी स्वतनिीतनू कोणत्याही रकमेचे वा्प केलेले नाही.   
     कायगकारी सींचालक हे शासनाची परवानगी घेऊन हदनाींक ३०/५/२०१६ ते 
२४/६/२०१६ या कालाविीत खािगी कामातनममत्त परदेश दौऱ्यावर गेले होते. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
मुांबईतील जीटी रुग्िालयात िैद्यकिय सामुग्रीची 
विनापरिाना खरेदी विक्री सुरु असल्याबाबत 

(६०) *  २९६५३   अॅड.अननल परब : सन्माननीय अन्न आणि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िी्ी रुग्णालयात ऑथोपेडडक वदैयककय सामुग्रीची ववनापरवाना 
खरेदी-ववक्री सुरु असल्हयाचे तसेच अन्न व औषि प्रशासनाने ्ाकलेल्हया 
िाडीमध्ये प्रत्यारोपणासींबींिीत सामुग्रीचा रुपये ४ लाखाचा साठा िप्त करण्यात 
आल्हयाचे माहे फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच नाींदेडमिून अशाच प्रकारे ववनापरवाना वैदयकीय सामुग्री ववक्री 
करणारी ्ोळी कायगरत असून सदर िाडीत रुपये एक को्ी सात लाखाची सामुग्री 
िप्त करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींचित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िी.्ी. रुग्णालय, मुींबई येथे सापडलेल्हया अजस्थव्यींग सामुग्रीबाबत 
अचिषठाता, सर ि.िी. रुग्णालय मुींबई याींनी चौकशी सममती नेमली आहे. तसेच 
आयुक्त, अन्न व औषि प्रशासन याींचेकडून ऑसलेपॉयस एीं्रप्रायिेस, नाींदेड या 
पेढीवर तसेच त्याींनी अजस्थव्यींग सामग्रीचा पुरवठा केलेल्हया २२ ववके्रत्याींकडील 
अींदािे १ को्ी ७ लाखाचा माल िप्त करुन त्याींचेवर कारवाई सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सीना िोळेगाि (ता.परांडा, जज.उस्मानाबाद) धरिािर उपसा  
जलशसांचन योजना िायाचजन्ित िरिेबाबत 

(६१) *  २९८३४   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सीना कोळेगाव (ता.परींडा, जि.उस्मानाबाद) हे िरण सन २०१४ मध्ये 
कायागजन्वत करण्यात आले असून पींवप ींग स््ेशन व ममशनरीच्या कामामध्ये 
ताींत्रिक त्रबघाड असल्हयामुळे लार्ाथी शेतक-याींना या िरणात मुबलक पाणी असून 
सुध्दा मसींचनासाठी वापरता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्थातनक शतेक-याींना या िरणातील पाणी शेती व मसींचनासाठी 
उपलब्ि करण् यासाठी उपसा िलमसींचन योिना कायागजन्वत करण्याची 
स्थातनकाींकडून मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सीना कोळेगाव या 
िरणावरील उपसा िलमसींचन योिना कायागजन्वत करण्यासाठी कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
     सीना कोळेगाींव प्रकल्हपावर पराींडा बाि ु उ.मस.यो. व करमाळा बाि ू 
उ.मस.यो. या दोन उपसा मसींचन योिना आहेत.  पराींडा उपसा मसींचन योिना 
सन २०१३-१४ मध्ये कायागजन्वत करण्यात आलेली आहे. त्यानींतर सातत्याने 
दषुकाळी पररजस्थती असल्हयामुळे िरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा न झाल्हयामुळे सन 
२०१४-१५, २०१५-१६ या वषागमध्ये योिना कायागजन्वत होऊ शकलेली नाही. 
     हदनाींक ६/१/२०१७ रोिी करमाळा बािू उ.मस.यो. कायागजन्वत करण्यात 
आलेली आहे.  तसेच पराींडा बािू उपसा मसींचन योिनेची ऑक््ोबर-२०१४ रोिी 
रोहहिची (रान्सफॉमगर) साहहत्य चोरी झाल्हयामुळे चालू वषी ही योिना चालू होऊ 
शकलेली नाही.  तथापी मसना कोळेगाव प्रकल्हपावरील १०२०० हे. प्रकजल्हपय 
मसींचन क्षेिापैकी ३७०० हे. क्षेिावर लार्िारक शतेकरी िरणावर वयैजक्तक 
पाईपलाईनव्दारे पाणी उपसा करुन मसींचनाचा लार् घेत आहेत. 
(२) होय. 
(३) पराींडा उपसा मसींचन योिनेच्या, रोहहि दरुुस्ती करणेत येईल. याबाबतची 
तनववदा कायगवाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नरखेड (जज.नागपणर) पांचायत सशमतीमध्ये सायिल ि 
शशलाई मशशन िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(६२) *  २७३४४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नरखेड (जि.नागपूर) पींचायत सममतीच्यावतीने तालुक्यातील लार्ाथींना 
सायकल व मशलाई ममशन वा्प करताना गैरव्यवहार झाल्हयाचे तसेच १२ वी 
पयतंच्या शाळकरी मुला-मुलीींना अिे सि सींपनूही सायकली वा्प न झाल्हयाचे 
माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपूर जिल्हहा पररषदेंतगगत समािकल्हयाण ववर्ाग व मशक्षण 
ववर्ागामाफग त अनुसूचचत िाती व िमातीच्या ववदयाथी व बेरोिगार तरुणाींना 
नरखेड पींचायत सममती माफग त ववतरीत होणारे साहहत्य वडववहारा गावातील एका 
शेतकऱ्याच्या गोठ्यात हदनाींक २५ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नरखेड तालुक्यातील अनेक लार्ार्थयांचे यादीत नाव असूनही ते 
लार्ापासून वींचचत राहहल्हयाने यासींबींिी जिल्हहा पररषदेच्या मुख्य कायगकारी 
अचिकारी याींनी त्रिसदस्यीय सममतीमाफग त चौकशी केली असून सदर सममतीचा 
अहवाल सादर झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचिताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१)  हे खरे आहे. 
     हदनाींक १३/२/२०१७ रोिी त्रिसदस्यीय सममतीने हदलेल्हया चौकशी 
अहवालानुसार तनदशगनास आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     हदनाींक २४/०१/२०१७ रोिीच्या वडववहीरा गावातील स्थळ पींचनाम्यानुसार 
शेतकऱ्याींच्या शतेात सापडलेले साहहत्य त्या शतेकऱ्याींच्या पररवारातील सदस्याचे 
आढळून आले. 
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(३) व (४) मुख्य कायगकारी अचिकारी, जिल्हहा पररषद, नागपूर व अततररक्त 
मुख्य कायगकारी अचिकारी, जिल्हहा पररषद, नागपूर याींचे अध्यक्षतेखाली 
त्रिसदस्यीय चौकशी सममतीचा अहवाल सादर केला असून कायगवाही प्रस्ताववत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

राज्यातील ग्रामपांचायतीांना वििास िायचक्रमात सहभागी 
िरुन घेण्यासांदभाचत योजना आखण्याबाबत 

 

(६३) *  २७६९४   डॉ.अपणिच हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३५१४ ला हदनाांि   
६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवग ग्रामपींचायतीींना ववकास कायगक्रमात सहर्ागी करून 
घेण्याकररता स्मा ग् मस्ीच्या ितीवर “स्मा ग् ग्राम” या नावाने नववन योिना 
राबववणेबाबतचा प्रस्ताव हदनाींक ८ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी मींिीमींडळ बठैकीस सादर 
करण्याींत येवून, सदर प्रस्तावास मींिीमींडळाने मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ‘‘स्मा ग् ग्राम’’ योिनेस मान्यता प्राप्त झालेल्हया योिनेबाबतचा 
शासन तनणगय हदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी तनगगममत करण्याींत आलेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ‘‘स्मा ग् ग्राम’’ योिनेत तालुका तसेच जिल्हहास्तरावर सहर्ागी 
ककती ग्रामपींचायतीींची जिल्हहा तनहाय ‘‘तालुका स्मा ग् ग्राम’’ व ‘‘जिल्हहा स्मा ग् 
ग्राम’’ म्हणनू तनवड करण्याींत आलेली आहे, 
(४) ग्रामपींचायतीींना ‘‘तालुका स्मा ग् ग्राम’’व ‘‘जिल्हहा स्मा ग् ग्राम’’ म्हणनू घोवषत 
करण्याची कायगवाही लवकर पूणग होण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
     राज्यातील गावाींचा शाश्वत ववकास घडवनू आणण्याकरीता पयागवरणाचे 
सींविगन, ितन व सींरक्षण करुन समधृ्द व सींपन्न गावाींची तनममगती करण्याच्या 
दृष्ीने राज्यात सन २०१०-२०११ पासून पयागवरण सींतमुलत समधृ्द ग्राम योिना 
राबववण्यात येत होती. सदर योिनेचे रूपाींतर करून स्मा ग् ग्राम योिना 
राबववण्याच्या तनणगयास हदनाींक ८/११/२०१६ रोिी झालेल्हया मींिीमींडळ बैठकीत 
मान्यता देण्यात आली. त्याअनषुींगाने शासन तनणगय हदनाींक २१/११/२०१६ रोिी 
तनगगममत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) स्मा ग् ग्राम योिना ही दववस्तरीय योिना आहे. या योिनेंतगगत, 
शासनाकडून तनिागररत करण्यात आलेल्हया तनकषाींच्या आिारे  ग्राम पींचायतीींनी 
सुरूवातीस स्व-मुल्हयाींकन करावयाचे आहे. तदनींतर योिनेतील कायगपध्दतीनसुार 
सदर स्व-मुल्हयाींकनामध्ये  सवागचिक गुण असलेल्हया २५% ग्रामपींचायतीींची  
प्रत्यक्ष  क्षते्रियस्तरावर  ग् ववकास अचिकारी, पींचायत सममती याींच्या 
अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय तपासणी सममतीकडून त्याींना गुणाींकन देण्यात 
येणार आहे. सदर गुणाींकनामध्ये सवागचिक गुण प्राप्त ग्रामपींचायतीींची तनवड 
तालुका  स्मा ग्  ग्राम  ग्रामपींचायत म्हणनू करण्यात येणार आहे.  सवग तालुका 
स्मा ग् ग्राम ग्रामपींचायतीींचे सािारण तीन महहन्यानींतर पनुमुगल्हयाींकन करून 
पुनमुगल्हयाींकनामध्ये सवागचिक गुण प्राप्त ग्रामपींचायतीींची जिल्हहा स्मा ग् ग्राम 
म्हणनू तनवड करण्यात येणार आहे.  
     सदर योिनेत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातनू १ व जिल्ह्याींतनू १ 
ग्रामपींचायतीींची अनकु्रमे तालुका स्मा ग् ग्राम व जिल्हहा स्मा ग् ग्राम म्हणनू तनवड 
करावयाची आहे. यानुषींगाने क्षेत्रियस्तरावर कायगवाही सुरू असून राज्यातील सवग 
जिल्ह्यामिील ३५१ तालुक्याींपकैी २८२ तालुक्याींनी  “तालुका स्मा ग् ग्राम” 
ग्रामपींचायतीींची  तनवड केली आहे. उवगररत  ६९ तालुक्याींमध्ये तालुका स्मा ग् 
ग्राम ग्रामपींचायत तनवडीची प्रक्रीया अींततम ्प्प्यात आहे.  
     सदर तालुका स्मा ग् ग्राम मिून हदनाींक १ मे २०१७ पूवी जिल्हहा स्मा ग् 
ग्राम तनवड करण्या ा़ची कायगवाही शासन तनणगय हदनाींक २१ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये 
करावयाची आहे. सदर कायगवाही ववहहत कालाविीत पूणग करण्यात येईल. 
(५)  प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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येिला (जज.नाशशि) तालुक्यातील इांहदरा आिास घरिुल 
प्रस्तािास मांजुरी शमळण्याबाबत 

(६४) *  २७१७९   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नामशक) तालुक्यातील इींहदरा आवास योिनेंतगगत ३४९१ दाररद्रय 
रेषेखालील लार्ार्थयांच्या घरकुल प्रस्तावास मींिुरी ममळणेसाठी जिल्हहाचिकारी, 
नामशक याींनी हदनाींक ११ िानेवारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास बैठक घेतली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रशासकीय ववलींबामुळे वींचचत राहहलेल्हया उक्त प्रस्तावाच्या 
मींिुरीसाठी स्थातनक लोकप्रतततनिीींनी हदनाींक १६ नोव्हेंबर, २०१५ रोिी वा 
त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) उक्त प्रस्तावातील ३४९१ लार्ार्थयाचंा समावेश इींहदरा आवास योिनेच्या मूळ 
प्रततक्षा यादीत नसल्हयाने त्याींना घरकुलाचा लार् देण्यात आला नाही.  
     तथावप, शासनाच्या हदनाींक २७ िानेवारी, २०१६ रोिीच्या शासन पररपिक 
क्रमाींक  इींआयो-२०१६/प्र.क्र.४१/ योिना-१० अन्वये इींहदरा आवास योिनेंतगगत 
अनुसूचचत िाती, अनुसूचचत िमाती व अल्हपसींख्यकाच्या बेघर/कच्चे घर 
असलेल्हया कु्ूींबाच्या यादया सुिाररत करण्याचे अचिकार ववर्ागीय आयकु्त 
ऐविी मुख्य कायगकारी अचिकारी, जिल्हहा पररषद याींना देण्यात आले आहे.  
     उपरोक्त शासन पररपिकानुसार येवला तालुक्यातील ६४७ लार्ार्थयागचा 
समावेश सुिाररत प्रततक्षा यादीत केला असून २७० लार्ार्थयागना घरकुल 
बाींिकामासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 
----------------- 
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शहापणर (जज.ठािे) तालुक्यातील मु्यालयी न राहिारया 
ग्रामसेििाांिर िारिाई िरण्याबाबत 

(६५) *  २९३७०   श्री.आनांद ठािण र, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरि पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ शशांदे :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यात ११० ग्रामपींचायती असून ९८ ग्रामसेवक आहेत 
माि त्यापकैी ८४ ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्हयाने शासकीय कामाींवर व 
स्वच्छ र्ारत अमर्यनाींतगगत हागणदारी मुक्त कामाींवर पररणाम झाल्ह याचे माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मुख्यालयी न राहणाऱ्या, ग्रामपींचायतीत उपजस्थत न राहणाऱ्या तसेच 
दैनींहदन कामात कामचकुारपणा करणाऱ्या ग्रामसेवकाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२) मुख्यालयी राहत नसलेल्हया ८४ ग्रामसेवकाींचा घरर्ाड ेर्त्ता माहे िानेवारी, 
२०१७ पासून बींद करण्यात आला आहे व पढुील मशस्तर्ींग ववषयक कायगवाही 
प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िदै्यिीय रूग्िालयाांमध्ये रुग्िाांची होत असलेली फसििणि 

(६६) *  २९४२७   श्री.जयांत पाटील, श्री.रविांद्र फाटि, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहि सांरक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक वैदयकीय रूग्णालयाींमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या आयव्ही 
कॅथे्र आवेजष्त उपकरणे व वस्तुींवरील घोवषत केलेल्हया ककीं मती व छापील 
माहहतीमध्ये खाडाखोड करून अनेक रूग्णाींची रूग्णालयाींकडून फसवणकू केली 
िाते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सदर रूग्णालयाींवर कोणती कारवाइग केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) विैमापन शास्ि अचितनयम व तनयम यातील तरतदुीच्या 
अनषुींगाने वदैयकीय रुग्णालयाची तपासणी ही बाब वैिमापन शास्ि यींिणेत 
नवीन असल्हयाने याबाबत प्रायोचगक कायगवाही म्हणनू मुींबईतील काही 
रुग्णालयाची िानेवारी, २०१७ मध्ये तपासणी करण्यात आली. 
     या मोहीमेत मुींबई व्यततररक्त राज्यातील इतर वदैयकीय रुग्णालयाींची 
तपासणी करण्यात आलेली नाही. 
(२) याप्रकरणी मे.फो्ीि हॉजस्प्ल, र्ाींडूप याींचेववरुध्द एक आवेजष्त वस्त ु
फॅत्रब्रल नॅचरल फायबर १०० गॅ्रम वरील ककीं मतीत खाडाखोड केल्हयाबद्दल व मे.ब्रीच 
कँडी हॉजस्प्ल याींचे ववरुध्द बँडिे रोल पॅकेि व कॉ्न कक्रप बँडिे या आवेष्ीत 
वस्तवूरील ककीं मतीत बदल केल्हयाबाबत आणण इतर उल्हलींघनाबाबत मे.मललावती 
हॉजस्प्ल, बाींद्रा, मे.कोककलाबेन चिरुर्ाई अींबानी हॉजस्प्ल,, अींिेरी, मे.एमशयन 
हा ग् इजन्स््टयू्, बाींद्रा, मे.ग्लोबल हॉजस्प्ल, परेल, मे.डॉ.एल.एच.हहरानींदानी 
हॉजस्प्ल, पवई, मे.सर एच.एन. हॉजस्प्ल, (ररलायन्स फाऊीं डशेन) याींचेववरुध्द 
ख्ले दाखल केले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
िडगेाांि (ता.सािनेर, जज.नागपणर) येथे िाघीि ि दोन साांबराचा 

सांशयास्पद मतृ्यण झाल्याबाबत 

(६७) *  २७१२०   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वडगेाींव (ता.सावनेर, जि.नागपूर) येथील शेतात एक वाघीण व दोन साींबराचा 
सींशयास्पद मतृ्यू झाल्हयाचे हदनाींक १४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) वडगेाव ते महारकुीं ड रस्त्यालगत मौिे 
महारकुीं ड येथील शेतात १ वातघण व २ साींबराचा ववदयतु प्रवाहाने मतृ्यू झाल्हयाचे 
हदनाींक १३/०१/२०१७ रोिी तनदशगनास आले आहे.  
    उपरोक्त प्रकरणी २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींना 
न्यायालयात हिर केले असता मा. न्यायालयाने त्याींची न्यायालयीन कोठडीत 
रवानगी केली आहे. सदर प्रकरणाचा पढुील सखोल तपास चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शसांधदुगुच जजल््यात िन्यप्राण्याांचे हल्ले रोखण्यासाठी मोहहम राबविण्याबाबत 

(६८) *  २६९४०   श्री.नारायि रािे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्री.सुजजतशसांह 
ठािण र :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींिदुगूग जिल्ह्यात प्राण्याींकडून माहे िनू, २०१६ पासून मानवी वस्तीवर 
सुमारे ४१ वन्य प्राणी हल्हल्हयाचे प्रकार घडल्हयाचे तनदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, मसींिदुगूग जिल्ह्यातील वन्य प्राण्याचे हल्हले रोखण्यासाठी तसेच 
नुकसान झालेल्हया शेतकऱ्याींना नुकसान र्रपाई देण्यासाठी वन ववर्ागाने कोणती 
मोहहम राबववली आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) िनू, २०१६ पासून फेब्रवुारी, २०१७ अखेरपयतं 
मसींिदुगूग जिल्ह्यात वन्यप्राण्याींच्या हल्हल्हयात मनुषय िखमी झाल्हयाच्या २ घ्ना 
तर पशुिन हानीच्या ८२ घ्ना तनदशगनास आल्हया आहेत. 
(२) व (३) वन्यप्राण्याींदवारे होणाऱ्या नुकसानीपो्ी नकुसानग्रस्तास प्रचमलत 
शासन तनणगयान्वये अनुजे्ञय असलेली आचथगक नुकसान र्रपाई अदा करण्यात 
येते. 
     मानव वन्यप्राणी सींघषग रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात 
येतात. 

 वन्यप्राण्याींना वनक्षेिात वपण्याचे पाणी उपलब्ि करुन देण्यासाठी 
उपाययोिना केल्हया िातात. 
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 काही क्षेिात वनहद्दीींवर वन्यप्राणी प्रततबींिक चर खोदण्यात आले आहेत, 
तसेच सौर कुीं पण तयार घालण्यात आले आहे. 

 Rescue Team तयार करण्यात आली आहे. 
 मानव वन्यप्राणी सींघषग रोखण्याच्या दृष्ीने वनअचिकारी व कमगचारी 

याींना प्रमशक्षण देण्यात येते. 
 या क्षेिातील तज्ज्ञ व्यक्तीींकडून सवानंा प्रात्यक्षक्षकाींसह मागगदशगन 

करण्यात येते. 
 वनाींवरील अवलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीने सबमसडीवर एलपीिी गॅस 

शेगडी व मसलेंडर पुरवठा केला िात आहे.   
 पररक्षेि स्तरावर क्षेिीय अचिकारी व कमगचारी याींचेमाफग त तनयममत गस्त 

करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद र्वत नाही. 

----------------- 
राज्यात बलात्िार आणि शोषिाला बळी पडलेल्याांसाठी 

पुनिचसन योजनेच्या ननिचयाबाबत 

(६९) *  २७७३१   श्रीमती विद्या चव्हाि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरि पािसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  बलात्कार व ॲसीड हल्हल्हयातील वपडीत महहला, अत्याचार झालेल्हया मुली/ 
महहलाींना मनोियैग योिनेंतगगत मदत केली िाते, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, राज्यात बलात्कार आणण शोषणाला बळी पडलेल्हयाींच्या पनुवगसन 
योिनेची व्याप्ती वाढवून, सदर योिना पवूगलक्षी प्रर्ावाने लागू करणेबाबत    
मा.उच्च न्यायालयाने तनदेश देऊनही शासनाने तनणगय घेतला नसल्हयाचे हदनाींक 
१७ िुन, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास तनदशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने तनणगय घेवनू मनोिैयग योिनेंतगगत 
वपडीताींना मदत देण्यासाठी तनिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाही. 
    रर् याचचका क्र.२१६५/२०१४, िलील अहमद शेख ववरुध्द महाराषर शासन व 
इतर आणण रर् याचचका क्र.३१२३/२०१५, उषादेवी ममस्िीलाल यादव ववरुध्द 
महाराषर शासन व इतर, आणण रर् याचचका क्र.९६२/२०१६, दौलतबी मोहम्मद 
हुसेन खान व इतर ववरुध्द महाराषर शासन व इतर या प्रकरणाींमध्ये मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी वेळोवेळी हदलेल्हया तनदेशाींनसुार “महाराषरात बळी 
पडलेल्हया व्यक्तीींकरीता नकुसान र्रपाई योिना, २०१४” यामध्ये समुचचत 
सुिारणा करण्याच्या प्रस्तावास राज्य मींत्रिमींडळाने हदनाींक ५/३/२०१७ रोिी 
मान्यता हदली आहे आणण त्या अनुसार अचिसूचना काढणेबाबत गहृ ववर्ागाकडून 
आवश्यक कायगवाही करण्यात येत आहे.     
(३) नाही. 
    मनोिैयग योिनेंतगगत वपडीताींना मदत देण्यासाठी सन २०१६-१७ या आचथगक 
वषागत मूळ अथगसींकल्हपीय तरतदूीव्यततररक्त आकजस्मकता तनिीतनू अचग्रम घेऊन 
एकीं दरीत ४३.५५ को्ी इतका तनिी उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
शसरसोली (ता.तेल्हारा, जज.अिोला) येथे लोिसहभागातणन जलयकु्त शशिार 

योजना ननयोजनाअभािी प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

(७०) *  २९२४२   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांधारि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसरसोली (ता.तेल्हहारा, जि.अकोला) या गावामध्ये लोकसहर्ागातनू 
राबववण्यात आलेली िलयुक्त मशवार योिना योग्य तनयोिनाअर्ावी प्रलींत्रबत 
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच, गावातून वाहणाऱ्या ववद्रपुा नदीचे रुीं दीकरण करुन कोल्हहापुरी बींिारा व 
वनराई बींिारा प्रस्ताववत होता, परींत ुमुरुम व खडक उपलब्ि न झाल्हयाने बींिारा 
झाला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िलयुक्त मशवाराची कामे योग्यररतीने व तनयोिनबध्द न 
केल्हयाने हे गाव दषुकाळग्रस्त व ्ँकरयुक्त बनले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िलयुक्त मशवाराच्या 
कामात दलुगक्ष करुन शासकीय तनिीचा योग्य वापर न करणाऱ्या अचिकारी व 
कमगचाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
      कायगकारी अमर्यींता लघुमसींचन (िलसींिारण) ववर्ाग याींनी मसरसोली 
गावात ववद्रपुा नदीची पहाणी केली असता सदर र्ाग खारपाणपटयात येत असून 
कठीण मुरुम अथवा खडक उपलब्ि नाही. त्यामुळे कोल्हहापुरी पध्दतीच्या 
बींिाऱ्याकररता आवश्यक रू्स्तर उपलब्ि नसल्हयामुळे कोल्हहापूरी बींिारा प्रस्ताववत 
करण्यात आलेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याचा महसुल बुडण  नये यासाठी िराियाची िायचिाही 

(७१) *  २७८४९   श्री.शरद रिवपसे : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वस्तू आणण सेवा कराच्या (िीएस्ी) कायदयामध्ये राज्याची व्याख्या 
करताना समुद्र ककनाऱ् यापासून १२ सागरी मैलाींची सीमा (नॉह्कल माइल्हस 
पयतंची म्हणिे सुमारे २२.२ कक.मी. प्रादेमशक समुहद्रक सीमा) (्ेरर्ोररयल 
वॉ्र) राज्याींकडून कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत आणण्याचा कें द्र शासनाचा 
प्रस्ताव असून र्ववषयात िीएस्ीमध्ये इींिनाचा समावेश झाल्हयास राज्याला 
प्रततवषग सुमारे एक हिार को्ी रुपयाींच्या महसूलास मुकावे लागणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणता तनणगय घेतला आहे 
व राज्याचा महसूल बुडू नये यासाठी कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
     वस्तू व सेवा कर कौजन्सलच्या हदनाींक १६ िानेवारी, २०१७ रोिी झालेल्ह या 
बैठकीमध्ये १२ सागरी मलैापयतंची सीमा कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत असली 
तरी त्या सीमेपयतं होणाऱ्या व्यवहारावर कें द्र शासन राज्य शासनास कर गोळा 
करण्याचा अचिकार प्रदान करेल असा तनणगय घेण्यात आला आहे. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 

----------------- 
मुांबईतील गोिुळदास तेजपाल (जी.टी) रुग्िालयातील शिागहृातील 

िातानिुण शलत यांत्रिा दरुुस्त िरण् याबाबत 

(७२) *  २९८२१   श्री.हेमांत टिले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या 
चव्हाि, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरि पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील गोकुळदास तेिपाल (िी.्ी.) रुग्णालयातील शवागहृ वातानकूुमलत 
यींिणा नादरुुस्त झाल्हयाने हदनाींक २५ मे, २०१६ रोिीपासून बींद आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर शवागहृ बींद असल्हयाने रेल्हवे अपघातातील मतृदेह व इतर 
मतृदेह ठेवण्यासाठी गैरसोय तनमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) रेल्हवे अपघातातील व इतर मतृदेह पोलीस रुग्णालय व सर ि.िी.समुह 
रुग्णालयात ठेवण्यात येत असल्हयाने गैरसोय तनमागण झालेली नाही. 
(३) गोकुळदास तेिपाल (िी.्ी.) रुग्णालयातील शवागहृात वातानकुुमलत यींिणा 
नव्याने बसववण्याच्या कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून 
त्यानषुींगाने नवीन यींिणा प्रस्थावपत करण्यासींदर्ागत कायगवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुांबई येथील पररचयाच शशक्षि सांस्थेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(७३) *  २७६१७   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील पररचयाग मशक्षण सींस्थेत खरेदीमध्ये लाखो रूपयाींचा गैरव्यवहार 
झाल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, वैदयकीय मशक्षण सींचालनालय, मुींबई याींनी हदनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोिी सदर सींस्थेच्या तत्कालीन प्राचायग याींची ववर्ागीय चौकशी करून 
त्याींच्याववरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत वदैयकीय मशक्षण ववर्ागास 
कळववले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकशीचा अहवाल ३ महहन्याींपवूी शासनास प्राप्त होऊनही 
दोषीींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसून सींबींचिताींवर तात्काळ कारवाई 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) पररचयाग मशक्षण सींस्था, मुींबई येथील गैरव्यवहाराप्रकरणी उचचत कायगवाही  
करण्याबाबत लोकप्रतततनिीनी केलेल्हया तक्रारीनसुार सहाय्यक सींचालक (लेखा) 
याींच्या मागगदशगनाखाली तीन सदस्यीय पथक गठीत करुन मागील तीन आचथगक 
वषागतील अींतगगत लेखा पररक्षण करुन अहवाल हदनाींक २०/६/२०१६ च्या पिान्वये 
शासनास सादर केलेला आहे.  सदर अहवालातील  आक्षेप हे गींर्ीर स्वरुपाचे, 
ववत्तीय तनयमाींचा र्ींग, सींस्थाप्रमुखास देण्यात आलेल्हया अचिकाराींचे उल्हलींघन, 
अचिकार मयागदा डलाींडून खरेदी, सींचालनालयाची व शासनाची मान्यता न घेणे 
इत्यादीचे आहे. सींबींचिताींववरुध्द प्रकरणाची मुद्दतेनहाय पडताळणी करुन ववर्ागीय 
चौकशी सुरु करण्याचा प्रस्ताव प्रस्ताववत करण्यात येत आहे.  
(३) कायगवाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 
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