
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहिले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

सस ांदफणा नदीिरील टािळगाि (ता.गेिराई, जि.बीड) िो.प. बांधाऱ्याचे  
उच्च पातळी बांधाऱ्यात रुपाांतर िरणेबाबत 

  

(१) ३४९१९ (२३-११-२०१७). श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.धनांिय म ांड,े श्री.सततश 
चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सस ींदफणा नदीवरील ्ाकळगाव (ता.गेवराई, जि.बीड) को.प. बींधाऱ्याचे उच्च 
पातळी बींधाऱ्यात रुपाींतर करण्याची मागणी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.िलसींपदा मींत्री याींनी कामाचे अींदािपत्रक सादर करण्याच े
ननदेश महामींडळास ददल ेआहेत, हे ही आहे काय, 
(३) असल्यास, गेवराई आणण बीड तालकु्यातील अनेक गावातील पपण्याच्या 
पाण्याची ी्ंचाई ननममलूनार् ू या कामाची आवश्यकता असल्याची सशफारस 
जिल्हाधधकारी, बीड याींनी ददनाींक १० एपिल, २०१७ रोिीच्या पत्राद्वारे 
महामींडळाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे ?  
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(४) असल्यास, पररसरातील समुारे २५ हमन अधधक गावाींच्या ी्ंचाई ननममलूनार् ू
शासन उक्त कामास मींिुरी देण्याबाबत तसेच सींबधधत पवभागाने सादर केलेल्या 
िस्तावावर शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) पाणी उपलब्धतबेाबत आवश्यक दृढीकरण करुन ्ाकळगाींव बॅरेिसाठी 
सपवस्तर अन्वेषण, सवेक्षण आणण सींकल्पन तयार करणेबाबत समचना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) होय. 
(४) ् ाकळगाींव को.प. बींधारा मािलगाींव धरणाच्या उध्व ूबािमस आहे. मािलगाींव 
धरणाच्या येव्यामध्ये तु्  असल्यामळेु त्याच्या उध्व ूबािमस नवीन िकल्प न 
घेण्याची सशफारस एकाजत्मक गोदावरी िल आराखडयामध्ये केली आहे. त्यामळेु 
अजस्तत्वातील को.प. बींधाऱ्याचे रुपाींतरण बॅरेिमध्ये करणे शक्य होणार नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
िायििाडी धरणातील पाणी िापराचे तनयोिन िरण्यासाठी धोरण ठरविणेबाबत 
  

(२) ३४९२४ (२३-११-२०१७). श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.धनांिय म ांड,े श्री.सततश 
चव्िाण, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गोदावरी नदीवरील िायकवाडी 
धरण १०० ्क्के पमण ू भरले असल्याने लाभक्षेत्रातील शतेकऱ्याींनी मोठ्या 
िमाणावर सस ींचनाचे ननयोिन केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणाच्या लाभक्षते्रात मराठवाडा पवभागातील औरींगाबाद, 
िालना, बीड, परभणी सह अनेक जिल््यातील लाखो हेक््र िमीन 
ओलीताखाली येत असमन धरणातील पाण्याचे योग्य ननयोिन झाल्यास उपलब्ध 
पाणी समुारे तीन वष ूपपकाींना देता येऊ शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
 



वि.प. १ (3) 

(३) असल्यास, उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर व्हावा तसेच शतेकऱ्याींनाही 
सस ींचनाची हमी समळावी यादृष्ीने शासनाने िायकवाडीच्या पाणी वापराचे 
ननयोिन करण्यासाठी ठोस धोरण ठरपवण्याची मागणी लोकिनतननधीींनी ददनाींक 
२३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
महामींडळ याींचेकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, धरणातील पाणी पढुील दोन वष ूयोग्य पद्धतीने वापरता याव े
यासाठी शासनाने ठोस धोरण ठरपवले आहे काय, तसेच कालव्याींची वहन क्षमता 
वाढीबरोबर पाणी गळती र्ाींबवमन कालवा सल्लागार ससमतीच्या ननयसमत बठैका 
घेण्यासाठी शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे ?  
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) होय खरे आहे. 
(२) िकल्प अहवालामध्ये पमण ूउपयकु्त पाणी साठ्याचे ननयोिन एक वषासूाठी 
करण्याचीच तरतमद आहे. धरणातील उपलब्ध ददनाींक १५/१०/२०१७ चे उपयकु्त 
साठ्यावर आधाररत सन २०१७-१८ या वषाकूररता सस ींचनाचे ननयोिन 
मा.िलसींपदा मींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली कालवा सल्लागार ससमतीचे बठैकीमध्ये 
ददनाींक १३/११/२०१७ रोिी करण्यात आल ेआहे. सदरील ननयोिन एक वषाचूे 
कालावधीपरुत ेआहे. 
(३) श्री.अमरससींह पींडीत, मा.पव.प.स. याींनी पत्र क्र.५३७३ ददनाींक २१/१०/२०१७ 
अन्वये पाणी वापराच ेधोरण ठरपवणेबाबत मागणी लाभक्षेत्र पवकास िाधधकरण 
कायाूलय, बीड याींचेकड ेकरण्यात आली आहे. 
(४) धरणातील उपलब्ध पाण्याचे एक वषाचूे कालावधीसाठी ननयोिन करण्यात 
येत.े 
  

___________ 
  

बीड जिल्िा शासिीय रुग्णालयाचे विस्तारीिरण िरण्याबाबत 
  

(३) ३४९२६ (२३-११-२०१७). श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.धनांिय म ांड,े श्री.सततश 
चव्िाण, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
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(१) बीड जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच ेपवस्तारीकरण करण्यासाठी शासनाने गहृ 
पवभागाची िागा आरोग्य पवभागाला देण्याबाबत माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मींिुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, बीड येर्ील दैननक रुग्णाींचे िमाण 
पाहता तरे्े ३०० खा्ाींचे पवस्ताररत रुग्णालय आवश्यक असमन त्यास पमवी 
शासनाने मींिुरी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लोकिनतननधीींनी रुग्णालयास गहृ पवभागाची िागा हस्ताींतरीत 
करण्याची मागणी ददनाींक २६ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास जिल्हाधधकारी, 
बीड याींचेकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकडमन िागा उपलब्ध होण्यास होत असलेल्या पवलींबाची 
कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच जिल्हा शासकीय रुग्णालय, बीड येर्ील पवस्तारीकरणाचे काम पमण ू
होण्यासाठी व रुग्णालयातील आवश्यक सपुवधा व मनषुयबळ उपलब्ध 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जिल्हाधधकारी, बीड याींनी ददनाींक ३०/११/२०१७ च्या पत्रान्वये आगाऊ ताबा 
देणेबाबतचे आदेश ननगसूमत केल ेआहेत. 
(५) रुग्णालयाच्या पवस्तारीकरणासाठी िागचेा ताबा घेण्याची कायवूाही सरुु 
असमन नवीन इमारतीच ेअींदाि आराखड ेयाींना िशासकीय मान्यता ददल्यानींतर 
इमारतीचे बाींधकाम हाती घेण्यात येईल व इमारत बाींधकाम पमण ूझाल्यानींतर 
आवश्यक सपुवधा व मनषुयबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत कायवूाही करण्यात 
येईल. 
(६) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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िायििाडी धरणाच्या िालव्याांची ििन क्षमता िाढविणेबाबत 
  

(४) ३५००३ (२३-११-२०१७). श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.धनांिय म ांड,े श्री.सततश 
चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोदावरी नदीवरील िायकवाडी धरण माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान १०० ्क्के भरल्यामळेु धरणातील पाणी मोठ्या िमाणावर नदी 
पात्रात सोडावे लागल ेअसमन हे पाणी आींध्र िदेश आणण तलेींगणा राज्यात वाहमन 
गेले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणाच्या डाव्या आणण उिव्या कालव्याची पाणी वहन क्षमता 
समुारे २४०० क्यसेुस असताींनाही या कालव्यातमन समुारे ४०० क्यसेुस पाणी 
सोडण्यात आल्यामळेु धरणातील पाण्याचा मोठ्या िमाणावर अपव्यय झाला, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िायकवाडी धरणातमन माहे सप् े्ंबर आणण ऑक््ोबर मदहन्यात 
सरुुवातीस कालव्यातमन पाणी सोडण्यात आल,े त्यावेळी मािलगाव धरणासह 
इतर धरणात अत्यल्प पाणी साठा होता, परींत ुकेवळ कालव्याींची वहन क्षमता 
कमी झाल्यामळेु कालव्यातमन मळु क्षमतनेे पाणी सोडता आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, िायकवाडी धरणाच्या कालव्याींची पवशषेतः उिव्या कालव्याींची 
वहन क्षमता वाढवमन पाण्याची गळती र्ाींबपवण्यासाठी उपाययोिना करण्याची 
मागणी लोकिनतननधीींनी महामींडळाकड े ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच िायकवाडी धरणाच्या कालव्याींच्या दरुुस्तीसाठी आणण त्यावरील 
ससींचन क्षेत्र वाढपवण्यासाठी सी.एस.आर. मधमन ननधी उभारण्याची घोषणा माहे 
सप् े्ंबरमध्ये मा.िलसींपदा मींत्री याींनी केल्यानींतर यामधमन उक्त िकरणी ककती 
ननधी िाप्त झाला असमन कालव्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने कोणती कायवूाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
 परु पररजस्र्तीमध्ये साींडव्याव्दारे नदीपात्रात पाणी सोडणे आवश्यक 
असल्याने पाण्याचा अपव्यय झाला अस े म्हणणे सींयकु्तीक नाही. तर्ापी 
जिल्हाधधकारी, परभणी याींचे मागणीनसुार पठैण डावा कालव्याद्वारे १००० 
क्यसेुक्स पवसगाूने पाणी सोडण्यात आल ेहोत.े तसेच पठैण उिवा कलव्याची 
सींकल्पीत वहन क्षमता सशष ू(कालवा मखुाशी) भागासाठी २२५० क्यसेुक्स आहे. 
ित्यक्ष क्षेत्रत्रय पररजस्र्ती लक्षात घेता पठैण उिवा कालव्याव्दारे ददनाींक 
०३/०९/२०१७ त े २४/१०/२०१७ या कालावधीत ५३.३८ दलघमी ऐवढे पाणी 
िास्तीत िास्त ७०० क्यसेुक्स ननयींत्रत्रत पवसगाूने मािलगाींव धरणात सोडण्यात 
आल ेआहे. 
(३) िायकवाडी िलाशयातमन फक्त मािलगाव धरण िलाशयातच पठैण उिव्या 
कालव्याव्दारे पाणी सोडता येत.े पठैण उिव्या कालव्याची वहनक्षमता कमी 
असल्याने सप् े्ंबर व ऑक््ोबर मदहन्यात मािलगाव धरणासाठी ७०० क्यसेुक्स 
पवसगाूने पाणी सोडण्यात आल े आहे. तसेच जिल्हाधधकारी, परभणी याींच े
मागणीनसुार पठैण डाव्या कालव्यातनु १००० क्यसेुक्स पवसगाूने पाणी सोडण्यात 
आल ेआहे. ददनाींक ०३/०९/२०१७ रोिी मािलगाींव धरणात एकम ण पाणीसाठा 
२१३.५० दलघमी. पकैी उपयकु्त पाणीसाठा ७१.५० दलघमी. होता (२२.९२%) 
दलघमी एवढा पाणीसाठा होता. ददनाींक २४/१०/२०१७ रोिी मािलगाव 
धरणामध्ये १०० ्क्के पाणीसाठा झालेला आहे. 
(४) श्री.अमरससींह पींडीत पव.प.स. याींनी त्याींचे पत्र क्र. ५३६५ ददनाींक २६/०९/२०१७ 
अन्वये वहन क्षमता वाढपवण्यासाठी उपाययोिना करण्याची मागणी केलेली 
आहे.  
(५) सी.एस.आर. मधुन ननधी िाप्त नाही. सध्या कालवा व पवतरण व्यवस्र्ेच्या 
दरुुस्तीबाबत तातडीने उपाययोिना म्हणुन याींत्रत्रकी सींघ्नेकडील उपलब्ध यींत्र 
सामगु्रीद्वारे काम ेकरण्यात येत आहेत. ननधी उपलब्धतनेसुार दरुुस्तीची काम े
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
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यितमाळ जिल्िा पररषदेमध्ये तनधी अखधचथत असल्याबाबत 
  

(५) ३५०२२ (२३-११-२०१७). श्री.ख्िािा बेग, श्री.िेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राि ल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदेमध्ये ननयोिन शनु्य कारभारामळेु सन २०१५-१६ 
यावषाूत समािकल्याण, साविूननक बाींधकाम, कृषी, पशसुींवधनू, मदहला व 
बालकल्याण व साविूननक आरोग्य पवभागाींसाठी उपलब्ध करण्यात आलेला 
ननधी अखधचतू रादहल्याचे ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ या पवत्तीय वषाूत उपलब्ध झालेला ननधी वषाूच्या 
अखेरीस िाप्त झाल्याने अखधचतू रादहला. 
 तर्ापप, पवत्त पवभागाच्या ददनाींक ०६/०६/२००८ च्या शासन ननणयूातील 
तरतदुीनसुार सदर ननधी पढुील सन २०१६-१७ या आधर्कू वषाूमध्ये खच ू
करण्यात आला असमन उवरूीत अखधचतू ननधी शासन खाती भरणा करण्याची 
कायवूाही िार्म्याने सरुु आहे. 
  

___________ 
  

यितमाळ जिल्ियातील गािाांमध्ये स्मशान भमूी नसल्याबाबत 
  

(६) ३५०३१ (२३-११-२०१७). श्री.ख्िािा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राि ल नािेिर, 
श्री.िेमांत टिल े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ जिल्हयातील एक हिार गावाींमध्ये स्मशान भममी नसल्याने 
मतृदेहाच ेअींत्यसींस्कार उघडयावरच करावे लागतात, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त गावाींमध्ये स्मशानभममीच्या बाींधकामासाठी शासनाने ददलेले 
रुपये १३ लाख इतके अनदुान ग्रामपींचायत भवनासाठी वापरण्यात आल,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल,े त्यानषुींगाने दोषीींवर काय कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) नाही. यवतमाळ जिल््यात २३२ गावाींना ग्रामपींचायत भवन नसल्याबाबतच े
पींचायत ससमती स्तरावरुन िाप्त झालेल्या िस्तावानसुार जिल्हा ननयोिन 
ससमतीने ददनाींक २२/०७/२०१७ रोिी ११२ ग्रामपींचायत भवन बाींधकामास मींिमरी 
िदान केली आहे. सदर बाींधकामाकरीता सन २०१६-१७ चे सशल्लक अनदुान रुपये 
६.०० को्ी व सन २०१७-१८ चे रुपये ७.०० को्ी अस ेएकम ण १३.०० को्ी मींिमर 
रकमेपकैी १०.९० को्ी रुपये िाप्त झाल े असमन ग्रामपींचायतीींना पवतरीत 
करण्यात आल ेआहेत. 
(३) सदर ग्रामपींचायत भवनासाठी मींिमर करण्यात आलेले अनदुान त्याच 
कामावर खच ू करण्यात येत असल्यामळेु याबाबत चौकशी करण्याचा िश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

गांगापरू (जि नासशि) धरणाििळील मेगा पयथटन सांि लातील िागतति दिाथच्या 
बोट क्लबची इमारतीबाबत तसेच गोिधथन (जि.नासशि) येर्ील िलाग्रामच्या 

अपणूथ िामाबाबत 
  

(७) ३५०९४ (२३-११-२०१७). डॉ.अपिूथ हिरे, श्री.ियिांतराि िाधि : सन्माननीय 
पयथटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गींगापमर (जि.नासशक) धरणािवळील मेगा पयू् न सींकुलातील िागनतक 
दिाूच्या बो् क्लबची इमारत पमण ूझाल्यामळेु सदर बो् क्लब कायाूजन्वत 
करण्याबाबत ददनाींक २६ िमन, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास स्र्ाननक 
लोकिनतननधीींनी शासनास ननवेदन ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पयू् न सींकुलातील ग्रेप पाकू ररसॉ्ू, साहसी क्रीडा सींकुल 
कामाींना ननधी उपलब्ध असमनही ही काम ेअपमण ूआहेत तसेच कन्व्हेंशन से्ं र 
उभारण्याबाबतच े कामासाठी महाराषर पवकास पयू् न महामींडळाने राज्य 
शासनास ननधी समळणेकररता सादर केलले्या पवचाराधीन िस्तावावर शासनाचा 
पवचार पणु ूझाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने मान्यता ददलेल्या या कामासाठी राज्य शासनाने 
ननधी उपलब्ध करून ददला आहे काय, तसेच िस्ततु कामाची सद्य:जस्र्ती काय 
आहे, 
(४) तसेच गोवधनू (ता.जि.नासशक) येर्ील कलाग्रामचे अपमण ू काम पमण ू
करण्यासाठी राज्य शासनाने एकरकमी परेुसा ननधी उपलब्ध करून देण्याची 
स्र्ाननक लोकिनतननधीींनी माहे िमन, २०१७ मध्ये शासनाकड ेमागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िश्न भाग (४) मधील इमारत पवनावापर पडमन राहम नये म्हणमन 
इमारत पमण ूहोण्याआधी ददल्ली हा्च्या धतीवर पवपवध राज्याींशी ् ाय-अप करुन 
येर्े लोककला पवक्री िदशनू सरुु करण्यासाठी कलाग्रामचे एक्झके्यशुन प्लॅन 
तयार करावा, अशी मागणी लोकिनतननधीींनी ददनाींक १२ िमन, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त िकरणी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियि मार रािल (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर पयू् न सींकुलातील ग्रेप पाकू व साहसी पाकू क्रीडा सींकुल येर्ील काम े
िगतीपर्ावर असमन अींनतम ्प्प्यात आहेत. 
 ग्रेप पाकू येर्ील मखु्य इमारत,स्वागत कक्ष, भींडारगहृ, उपहारगहृ 
िनतक्षागहृ व २८ कक्ष ट्वीन व्हील इत्यादी स्र्ापत्य ही काम ेपमण ूझालेली 
आहेत. 
 तसेच साहसी क्रीडा सींकुलातील मींिमर ननपवदेनसुार वेगवेगळ्या घ्काींची/ 
इमारतीची स्र्ापत्य काम ेपमण ूझाली आहेत. 
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 नासशक कन्व्हेंशन से्ं रकररता ननधी समळण्याबाबतचा सधुाररत िस्ताव 
महाराषर पयू् न पवकास महामींडळाने नकुताच सादर केला असमन त्याबाबत 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ननणयू घेण्यात येईल. 
(३) कन्व्हेंशन से्ं र बाींधकामासाठी शासनाने रूपये ५००.०० लक्ष ननधी उपलब्ध 
करून ददलेला आहे. 
(४), (५) व (६) अशी मागणी िाप्त झालेली आढळमन येत नाही. तर्ापप, सदर 
िकल्पाचा पीपीपी तत्वावर पवकास करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणमक करणे व 
त्यातमनच खािगी उद्योिकाींकडमन आधर्कू देकार व गुींतवणमक िाप्त करणे 
यासाठीच्या करारनाम्यातील अ्ी व शतींचा िारूप मसदुा तयार करण्यात आला 
असमन त्याबाबतची ननपवदा कायवूाही िगतीपर्ावर आहे. 

___________ 
  

सेनगाांि (जि.हिांगोली) ताल क्यात शतेतळ्याची िाम ेिरण्याबाबत 
  

(८) ३५१२१ (२३-११-२०१७). श्री.रामराि िडि त े: सन्माननीय रोिगार िमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाींव (जि.दहींगोली) तालकु्यात मागील २ वषाूपासमन कृषी पवभागातफे 
शतेतळ्याचे एकही काम करण्यात आले नसल्याने सस ींचनाची क्षमता वाढम  शकली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कृषी पवभागातफे शतेतळयाचे एकही काम न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने शतेतळ्याची काम ेकरण्याबाबत कोणती कायवूाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियि मार रािल (०६-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 सेनगाींव तालकु्यामध्ये मागेल त्याला शतेतळे अींतगतू ३४५ शतेतळ्याची 
काम ेपणु ूझाली असनु ४० काम ेिगती पर्ावर आहेत.  
(२), (३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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िलगाि (ता.जि.हिांगोली) येर्ील लाभार्थयाांना इांहदरा आिास योिनेंतगथत 
समळालेल्या घरि लाचा धनादेश समळाल्याबाबत 

  

(९) ३५१२३ (१६-११-२०१७). श्री.रामराि िडि त े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कलगाव (ता.जि.दहींगोली) येर्ील ३० लाभार्थयाांना सन २०१२-१३ मध्ये इींददरा 
आवास योिनेंतगतू समळालेल्या घरकुलाचा अद्याप धनादेशच समळाला 
नसल्याने लाभार्ी चार वषाूपासमन पींचायत ससमती, दहींगोली व जिल्हा ग्रामीण 
पवकास यींत्रणेकड ेवारींवार पवचारणा करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०६-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
म ांबई शिर-उपनगरातील शासिीय आणण मिापासलिेच्या रक्तपढेयाांमधील रक्त 

िाया गेल्याबाबत 
  

(१०) ३५१४९ (२३-११-२०१७). श्री.रामराि िडि त,े श्रीमती विद्या चव्िाण, 
श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामतनिास ससांि, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.िेमांत टिल े: सन्माननीय िदै्यिीय सशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील शहर व उपनगरातील ३४ शासकीय व महापासलकेच्या 
रक्तपेढयाींमधील १ हिार ९२ यनुनट्स रक्त माहे िानेवारी त ेिमन, २०१७ या 
कालावधीत मदुत सींपल्याने वाया गेल्याचे ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननयोिनाअभावी, अपरेु व्यवस्र्ापन, रक्तपेढयाींमध्ये क्षमतपेके्षा 
अधधक रक्ताची साठवणमक करण्याची क्षमता असमनही केवळ रक्त पढेयाींमध्ये 
योग्य सींवाद नसणे या कारणाींमळेु रक्त वाया गले ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने शासकीय व पासलका रक्तपेढयाींमध्ये साठवलले्या 
रक्ताच ेयोग्य त ेननयोिन करण्यासाठी कोणती कायवूाही व उपाययोिना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई शहर-उपनगरामध्ये शासकीय/ महापासलकेच्या १७ रक्तपेढया 
कायरूत आहेत व एकम ण रक्त सींकलन ६०,७९० यनुन् आहे. कालबा्यतमेळेु 
त्यापकैी एकम ण १०९२ यनुन् एवढे रक्ताच े ननलेखन करण्यात आल.े सदरच े
ननलेखीत रक्त सींशोधनाकरीता उपयोगात आणण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 रक्तपेढयाींमध्ये योग्य ननयोिन आहे. सव ू रक्तग्ाींचे रक्त 
आपत्कालीन जस्र्तीसाठी उपलब्ध ठेवावे लागत.े रक्तपपशव्याींची आवश्यक 
मागणी पवहीत कालावधीत िाप्त न झाल्यामळेु मदुतबा्य रक्तपपशव्याींच े
ननलेखन करण्यात येत आहे. परींत ु सदरचे ननलेखीत रक्त सींशोधनाकररता 
उपयोगात आणण्यात येत.े  
(३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
 तर्ापप, राषरीय रक्त सींक्रमण पररषद, नवी ददल्ली याींनी ददलेल्या 
मागदूशकू समचनाींिमाणे एका रक्तपढेीतील अनतररक्त रक्त दसुऱ्या रक्त पेढीत 
गरिेनसुार स्र्लाींतरीत करण्याच्या समचना सव ूरक्तपेढयाींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 

___________ 
  

औरांगाबाद शिरात स्टोन क्रशर विनापरिाना डोंगर पोखरत असल्याबाबत 
  

(११) ३५२५७ (२३-११-२०१७). श्री.स भाष झाांबड : सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरात मोठ्या िमाणात खदानी असमन काही स््ोन क्रशर 
पवनापरवाना डोंगर पोखरत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यािकरणी पवभागीय आयकु्त याींनी जिल्हाधधकारी, औरींगाबाद 
याींना चौकशी करण्याच ेआदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पवनापरवाना डोंगर पोखरणाऱ्या स््ोन क्रशर याींची शासनाने 
चौकशी करुन दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) जिल्हाधधकारी, औरींगाबाद 
याींच्याकडमन औरींगाबाद शहरालगत दगड खाणी व क्रशर तपासणीसाठी 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये स्वतींत्र पर्कामाफूत करण्यात आली असमन, या िकरणी 
पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी देखील चौकशीचे ननदेश ददले आहेत. 
जिल्हाधधकारी याींनी नेमलेल्या स्वतींत्र पर्काच्या तपासणीमध्ये आढळलेल्या 
अवधै खदानधारकाींना आणण गौणखननिापो्ी स्वासमत्वधन भरणा न केलेल्या 
स््ोनक्रशर धारकाींना नो्ीसा बिावण्यात आल्या आहेत. सदर खदानधारकाींच्या 
आणण क्रशरधारकाींच्या असभलेखाची तपासणी करुन दींड ननजश्चतीची कायवूाही 
जिल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींचेमाफूत करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िव्िार (जि.पालघर) ि टीर रुग्णालय येर् ेराबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय 
ि ष्ट्ठरोग तनम थलन िायथक्रमामध्ये ि ष्ट्ठरुग्ण आढळल्याबाबत 

  

(१२) ३५३५२ (२३-११-२०१७). श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राि ल नािेिर, श्री.ख्िािा 
बेग, श्री.िेमांत टिल े: सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िव्हार (जि.पालघर) कु्ीर रुग्णालय येर्े राबपवण्यात आलेल्या राषरीय 
कुषठरोग ननमुलून कायकू्रमामध्ये १२८ सींशनयत कुषठरुग्ण ददनाींक १४ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास आढळल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल,े चौकशीच्या अनषुींगाने कुषठरोग या सार्ीच्या आिारावर आळा 
घालण्याच्यादृष्ीने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
 िव्हार कु्ीर रुग्णालय (जि.पालघर) नगरपासलका कायकू्षेत्रात ददनाींक  
६ त े२१ सप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत राबपवण्यात आलेल्या कुषठरोग शोध 
असभयानाींतगतू १८५ सींशनयत रुग्ण आढळमन आल.े वदै्यकीय अधधकारी 
याींचेकडमन या सींशनयताींची तपासणी केली असता १ रुग्णाींस कुषठरोग झाल्याच े
आढळमन आल.े त्याला बहुपवध औषधोपचार सरुु करण्यात आलेला आहे. 
(२) आढळलेल्या सींशनयत रुग्णाींमधमन ननदान झालेल्या १ असाींसधगकू रुग्णाची 
पडताळणी सहसींचालक कायाूलयातील पर्कामाफूत करण्यात आलेली आहे. 
राज्यातील िास्त कुषठरुग्णभार असलेल्या जिल्हयाींमध्ये (दर दहा हिारी ०.८ 
पेक्षा िास्त कुषठरुग्णभार) कें द्र शासनाच्या मागदूशकू समचनानसुार वरील पवशषे 
मोदहम राबपवण्यात आली होती. समािात लपमन रादहलेले कुषठरुग्ण शोधमन 
त्याींच्यावर उपचार सरुु करणे व सींसगाूची साखळी खींडीत करणे हा मोदहमेचा 
उद्देश आहे. कुषठरोग हा सार्ीचा आिार नाही. 
 त्यामळेु शासनाने चौकशी करण्याचा िश्न येत नाही. 
१. शहरी भागात अवसै याींचेमाफूत िोखमीच्या भागात सवेक्षण करुन सींशनयत 

रुग्ण शोधमन वदै्यकीय अधधकारी याींच्या ननदान ननजश्चती नींतर त्याींना 
बहुपवध औषधोपचार ददला िातो. 

२. ग्रामीण भागात आरोग्य कमचूारी व आशा याींच्यामाफूत सींशनयत रुग्ण 
शोधमन वदै्यकीय अधधकारी याींच्या ननदान ननजश्चतीनींतर त्याींना बहुपवध 
औषधोपचार ददला िातो. 

३. नपवन शोधलेल्या सव ूकुषठरुग्णाच्या सहवाससताची तपासणी केली िात.े 
४. साींसधगकू रुग्ण व मलेु आढळलेल्या दठकाणी ग्रामीण भागात सींपमण ूगावाचा 

व शहरी भागात आिमबािमच्या ३०० घरातील लोकाींची तपासणी केली िात.े 
५. रायगड जिल्हयातील १५ सींदभ ूसेवा कें द्रामाफूत कुषठरुग्णाींना आवश्यक त े

नसुार पवकृती िनतबींध व वदै्यकीय पनुवसून सेवा ददल्या िातात. 
६. कायकू्षते्रात पवपवध आरोग्य सशक्षण व िनिागतृीच ेकायकू्रम करुन समािात 

कुषठरोगापवषयी िनिागतृी केली िात.े 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील सिथ मडेडिल िॉलेिमध्ये “िेल्र् इन्फॉमेशन मॅनेिमेंट ससस्टीम” 
राबिनू रुग्णाांची स सतू्रता ि पारदशथिपणा आणण्याबाबत 

  

(१३) ३५७३८ (२३-११-२०१७). प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िदै्यिीय सशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सव ूमेडडकल कॉलेिमध्ये “हेल्र् इन्फॉमेशन मॅनेिमें् ससस््ीम” 
(एचआयएमएस) राबवमन रुग्णाींची ससुमत्रता व पारदशकूपणा आणण्याचे काम 
शासनाने योिल ेहोत ेपरींत ु११ वषाूचा कालावधी उल म्नही हे काम अद्यापपावेतो 
पमण ू झालेले नसल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
उघडकीस आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अिमनही १४ मडेडकल कॉलिेमध्ये ही िणाली १०० 
्क्के कायाूजन्वत झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कामाींकररता आतापयांत िवळपास ३४ को्ी रुपये खच ू
झालेला असताींनाही ही िणाली पमणकू्षमतनेे कायाूजन्वत न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) सद्य:जस्र्तीत १२ शासकीय वदै्यकीय महापवद्यालयाींमध्ये सदर िणालीचा 
वापर करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
राज्यात िषथभरात २८ ििार ९५२ िणाांना एच.आय.व्िी.ची लागण झाल्याबाबत 
  

(१४) ३५७३९ (१७-११-२०१७). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.िगन्नार् सशांदे, 
श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामतनिास ससांि, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.प्रिाश 
गिसभये, श्री.िेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.स तनल 
तटिरे : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात वषभूरात एकुण २८ हिार ९५२ िणाींना एड्सची (एच.आय.व्ही.) 
लागण झाली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात दरवषी १२ त े१३ लाख रक्तपपशव्याींची आवश्यकता असमन 
दरवषी रक्त सींकलन आणण सशत्रबरातील ननयोिनाच्या अभावामळेु मदुत 
उल्ल्याने हिारो यनुन् रक्त वाया िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींबईत मागील तीन वषाूत दमपषत रक्तामळेु, लाल रक्त पेशी 
प्ले्लेट्स,प्लाज्मा या रक्त घ्काींच्या सींक्रमणातमन ७८ िणाींना एड्सची 
(एच.आय.व्ही.) बाधा झाल्याचे एड्स ननयींत्रण सोसाय्ीने िाहीर केलेल्या 
आकडवेारीनसुार ददसमन आल े असमन सध्या तपासणीसाठी सरकारी 
रक्तपेढयाींमध्ये एलायझा या पद्धतीचा अवलींब होत असल्याने हे िमाण 
वाढल्याचे ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मुींबईत अनेक खािगी रक्तपढेयाींमध्ये नॅ् पद्धतीची तपासणी 
केली िात असल्यामळेु एचआयव्हीचे ननदान पदहल्या दहा ददवसात होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील एड्स (एच.आय.व्ही.) आणण गपु्तरोगाच्या रुग्णाींवर 
उपचार करण्याबरोबरच त्याींना अन्य सेवा परुपवण्यासाठी राज्याच्या एड्स 
ननयींत्रण सींस्र्ेला कें द्र शासनाने गेल्या तीन वषाूत ननधी न ददल्यामळेु एड्स 
(एच.आय.व्ही.) रुग्णाींवर उपचार करणे कठीण झाल े आहे, सदर सींस्र्ेच्या 
कमचूाऱ्याचे वेतनही देण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, रक्त घ्काींच्या सींक्रमणातमन एड्स (एच.आय.व्ही.) ची बाधा 
र्ाींबपवण्यासाठी, शासकीय रक्तपेढयाींमध्ये अद्ययावत तपासणी पद्धती 
अवलींबपवण्यासाठी, एड्स ननयींत्रण सींस्र्ेला ननधी देण्याबाबत व तरे्ील 
कमचूाऱ्याींना वेतन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात 
येत आहे, नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 महाराष र राज् यात सन २०१६-१७ मध् ये एकुण २८,०३,२९४ सामान् य 
व् यजक्तींची एच.आय.व् ही. तपासणी करण् यात आली असमन त् यापकैी २८,९५५ 
िणाींना एच.आय.व्ही. ची लागण झाल् याच ेननदशनूास आलेले आहे. 
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(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 आपत्कालीन पररजस्र्तीमध्ये गरिम रुग्णाींचे िाण वाचपवण् यासाठी कमीत 
कमी १०% रक् तसाठा आरक्षक्षत ठेवणे गरिेचे आहे. साठपवलेल्या रक्ताचे 
आयमुाून ३५ त े४२ ददवस असत.े या कालावधीनींतर साठपवलेले रक्त कालबाहय 
ठरपवण्यात येत.े 
 सन २०१६ मध् ये महाराष र राज् यामध् ये १६.१७ लाख यनुन् एवढे रक् त 
सींकलन झाल.े त् यापकैी गरिेनसुार १४.६७ लाख एवढे यनुन् रक्ताचा वापर 
करण्यात आला व उवरूरत सशल्लक रादहलेले १९,१२७ एवढे यमनन् रक्त 
कालबाहय ठरल्याने त ेवाया गेले. त्याचे िमाण १.१८% आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 मुींबईतील एकाजत्मक सल्ला व चाचणी कें द्रामध्ये ननदान झालले्या 
एच.आय.व्ही. बाधधत रुग्णाींनी समपुदेशना दरम्यान साींधगतलेल्या सींभाव्य 
सींक्रमण मागाांच्या मादहतीनसुार, गेल्या तीन वषाूत ७८ िणाींनी रक्त/रक्त घ्क 
चढवले गले्याबदृल साींधगतल.े परींत ुयासींबींधी कोणताही ननजश्चत परुावा नसल्याने 
खात्रीलायक अनमुान काढता येत नाही. सध्या एच.आय.व्ही सींक्रमण 
तपासणीसाठी सरकारी व महानगरपासलका रक्त पढेयाींमध्ये एलायझा या 
पध्दतीचा अवलींब होत आहे. गेल्या काही वषाूतील ऐजच्िक रक्तदान मोदहमाींमळेु 
रक्त पेढयाींतील एच.आय.व्ही. बाधधत रक्ताच ेिमाण लक्षणीयररत्या कमी असमन 
एलायझा या पध्दतीचा अवलींब केल्याने एड्स रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ झालेली 
नाही. 
(४) होय हे खरे आहे. 
 मुींबईतील खािगी रक्तपेढयाींमध्ये नॅ् पद्धतीचा वापर केल्यामळेु 
एच.आय.व्ही. चे ननदान हे दहा ददवसाींपके्षा कमी कालावधीत होत.े 
(५) हे खरे नाही. 
 वापषकू कृती आराखडयािमाणे कें द्र सरकारकडमन ननधी िाप्त होत असतो 
आणण तो महाराषर राज्य एड्स ननयींत्रण सींस्र्ेंतगतू कायरूत कमचूाऱ् याींच्या 
वेतनावर तसेच अन्य सेवा परुपवणाऱ् या सींस्र्ाींवर खच ूहोत आहे. 
(६) राज् य रक् त सींक्रमण पररषदेमाफूत राज् य शासनास न् यजुक्लईक अॅससड ्ेस् ् 
(नॅ्) कें द्र उभारण् याचा िस् ताव सादर करण् यात आलेला आहे. 

___________ 
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सडि/अिूथनी (जि.गोंहदया) ताल क्यातील प्रार्समि आरोग्य िें द्राची िाम े
 तनिृष्ट्ट दिाथची झाल्याबाबत 

  
(१५) ३५९०५ (२३-११-२०१७). श्री.पररणय फ िे : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य 
ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सडक/अिमनूी (जि.गोंददया) तालकु्यातील िार्समक आरोग्य कें द्रात फ्लोररींग 
व ्ाईल्सचे बाींधकाम ननकृष् दिाूचे केल्याने याबाबत चौकशी करण्याची 
मागणी ग्रामस्र्ाींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी स्र्ाननक नागरीकाींनी जिल्हाधधकारी, गोंददया 
याींच्याकड ेतसेच सींबींधधताींकड ेअनेक वेळा तक्रार करुनही कोणतीच कायवूाही 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून ननकृष् दिाूच े
बाींधकाम करणाऱ्या सींबींधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) उक्त िकरणी जिल्हाधधकारी कायाूलयाकडमन आरोग्य पवभाग जिल्हा पररषद 
आणण बाींधकाम पवभाग जिल्हा पररषद याींना माहे ऑक््ोबर, २०१७ या 
कालावधीत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अांगणिाडयाांमध्ये बालिाांना िोरडा पाकिट बांद आिार  
देण्याच्या तनणथयाबाबत 

  

(१६) ३५९२९ (२३-११-२०१७). आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय महिला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाड्याींमध्ये बालकाींना ददला िाणारा गरम तािा आहार बींद 
करुन तयार कोरडा पाकक् बींद आहार देण्याचा ननणयू कें द्र शासनाने घेतला 
असल्याचे ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशनूास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही योिना मोठया कॉपोरे् कीं पन्याना सोपपवण्याचे काम कें द्र 
शासन पयाूयाने शासन करणार असमन या ननणयूामळेु अींगणवाडयामध्ये काम 
करणाऱ् या २६ लाख मदहलाींच्या रोिगारावर पररणाम होणार असल्याने शासनाने 
कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०५-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्य शासनाने ददनाींक १७ िुल,ै २०१७ रोिी ३ त े ६ वयोग्ातील 
लाभार्थयाांना िीमीक्स फुडचा परुवठा करणेसाठी ननपवदा िकासशत केली आहे. 
िीमीक्स फुड हा आहार अींगणवाडीत सशिपवण्यात येणार आहे व गरम स्वरुपात 
लाभार्थयाूना खाण्यास देण्यात येणार आहे. सदर ननपवदेसींदभाूत मा.उच्च 
न्यायालयात ४ रर् याधचका दाखल झालेल्या आहेत. अींनतम परुवठा आदेश 
देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने स्र्धगती ददली असल्यामळेु अद्याप परुवठा 
आदेश देण्यात आलेले नाहीत. न्यायालयाच्या ननणयूािमाणे पढुील कायवूाही 
करणेबाबत कळपवण्यात येईल. 
(२) शासनाने ननपवदा ही मोठया कॉपोरे् कीं पन्यासाठी काढलेली नसमन 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशािमाणे मदहला मींडळ/ मदहला सींस्र्ा/ मदहला 
बचतग् याींचेसाठीच काढललेी आहे. 
(३) लाग ुनाही. 
  

___________ 
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नागपरू शासिीय िदै्यकिय मिाविद्यालय ि रूग्णालय (मेडीिल) येर्ील  
यांत्र बांद असल्याबाबत 

  

(१७) ३५९३३ (२३-११-२०१७). श्री.पररणय फ िे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : 
सन्माननीय िदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपमर शासकीय वदै्यककय महापवद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल) येर्ील 
आठ व्हेद्ले् स,ू चार एक्स-रे मशीन, शस्त्रकक्रया गहृातील वातानकुम लीत यींत्र, 
तसेच सपुर स्पेशाली्ी रुग्णालय येर्ील इको यींत्र इ. यींत्रे बींद असल्याचे ददनाींक 
३ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर यींत्र ेबींद असल्यामळेु गरीब रूग्णाींना बाहेरून उपचार कराव े
लागत असल्याने त्याींचे आधर्कू नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने उक्त यींत्र े त्वरीत दरुुस्त करण्याबाबत कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

ताांबे-बाांबळेिाडी (ता.ि न्नर, जि.प णे) रस्त्याची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 
  

(१८) ३५९५५ (२३-११-२०१७). श्री.पररणय फ िे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, 
श्री.सांिय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.िररसस ांग राठोड, श्रीमती ि स्नबान ू
खसलफे, श्री.अमरनार् रािूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३०९ ला हदनाांि   
११ ऑगस्ट, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताींबे त ेबाींबळेवाडी (ता.िुन्नर, जि.पणेु) रस्ता अत्यींत अरूीं द व दरुवस्र्ेत 
असल्यामळेु स्र्ाननकाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ताींबे त ेबाींबळेवाडी हा रस्ता सधुारणा करणे कामाचे रक्कम रूपये 
१६.०० लक्षचे अींदािपत्रक तयार करून एकाजत्मक आददवासी पवकास पवभाग 
िकल्प घोडगेाव याींच्याकड ेजिल्हा पररषदेमाफूत मींिमरीसाठी पाठपवण्यात आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल ेव तद्नसुार ताींबे त े बाींबळेवाडी हा रस्ता सधुारणेकामी 
पाठपवलेल्या अींदािपत्रकास मींिमरी देवमन रस्त्याची सधुारणा करण्याबाबत कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०८-१२-२०१७) : (१) अींशत खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िश्नाींककत ताींबे त ेबाींबळेवाडी ग्रामीण माग ूक्र. ५५ असमन या रस्त्याची लाींबी 
२.०० कक.मी. आहे. त्यापकैी ०/०० त े१/४०० कक.मी. रस्ता डाींबरी पषृठभागाचा 
असमन वाहतकुीस योग्य आहे. त्यापढुील १/४०० त े२/०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता हा 
माती मरुमाचा गाडीवा् असमन अरुीं द आहे. या लाींबीतील रस्ता सधुारण्याच े
अींदािपत्रक तयार करुन एकाजत्मक आददवासी पवकास पवभाग िकल्प घोडगेाव 
याींना माच,ू २०१७ मध्ये जिल्हा पररषदेमाफूत पाठपवण्यात आल ेआहे. त्यास 
अद्याप मींिमरी िाप्त झालेली नाही. 
 तर्ापप, सदर रस्त्याच्या सधुारणा करण्याच्या कामास जिल्हा ननयोिन 
ससमती-आददवासी उपयोिनेंतगतू रुपये २०.०० लक्ष ककींमतीस िशासकीय मींिमरी 
िाप्त असमन काम ननपवदा स्तरावर आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िेसमस्ट द िानात िाम िरीत असलेल्या बोगस फामाथससस्टिर 
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(१९) ३५९६९ (१८-११-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्रीमती ि स्नबान ू खसलफे, श्री.स भाष 
झाांबड : सन्माननीय िदै्यिीय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात केसमस्् दकुानाींमध्ये फामाूससस्् म्हणमन काम करणारे फामाूससस्् 
बाहेरच्या राज्यातमन बोगस फामाूससस्् िमाणपत्र घेऊन त्याची फामसूी 
कौजन्सलकड ेबेकायदा नोंदणी करुन रुग्णाींची फसवणमक कररत असल्याच ेमाहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल,े तद्नसुार बेकायदा नोंदणी करुन रुग्णाींची फसवणमक करणाऱ्या 
बोगस फामाूससस््वर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (०६-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उदभवत नाही. 
(३) िश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

म ांबईसि राज्यात क्षयरोग तनयांत्रणासाठी िाम िरणाऱ् या िां त्राटी िमथचाऱ् याांना 
शासिीय सेिेत सामािनू घेण्याबाबत 

  

(२०) ३५९८२ (२३-११-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफथ  भाई िगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती ि स्नबान ू खसलफे, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात सन १९९८ पासमन क्षयरोग ननयींत्रणासाठी काम करणाऱ् या 
कीं त्रा्ी कमचूाऱ् याींना शासकीय सेवेत सामावमन घेण्याबाबत मागणी करणारी 
नस्ती िशासनाकडमन गहाळ झाली असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने दोषी अधधकाऱ् याींवर कारवाई करण्यासोबतच या 
कीं त्रा्ी कमचूाऱ् याींना शासन सेवेत सामावमन घेण्याबाबत कोणती कायवूाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०७-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 क्षयरोग ननयींत्रण कायकू्रमाींतगतू ननयकु्त केलेल्या कीं त्रा्ी कमचूाऱ् याींना 
शासन सेवेत कायम करणे शक्य नसल्याबाबत घेतलेल्या ननणयूाची मळु नस्ती 
शासनाकड े उपलब्ध आहे. तर्ापप सधुाररत राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण 
कायकू्रमाींतगतू कीं त्रा्ी कमचूाऱ्याींना कायम करण्याबाबत मॅग्मो सींघ्नेने 
केलेल्या मागणीच्या अनषुींगाने शासनाच्या अवलोकनार् ूसादर केलेली नस्ती 
आढळमन येत नाही. 
(२) नस्तीचा शोध घेतला असता नस्ती आढळमन आली नाही. 
 क्षयरोग ननयींत्रण कायकू्रमाींतगतू ननयकु्त केलेले कीं त्रा्ी कमचूारी हे कें द्र 
शासनाच्या राषरीय आरोग्य असभयानाच्या मागदूशकू समचनानसुार करार तत्वावर 
ननयकु्त केलेले ननव्वळ कीं त्रा्ी कमचूारी आहेत. राषरीय आरोग्य असभयानाींतगतू 
ननयकु्त कीं त्रा्ी कमचूाऱ् याींना ननयसमत स्वरुपात सामावमन घेण्याकररता शासन 
ननणयू ददनाींक ०५ िमन, २०१७ अन्वये आयकु्त सेवा तर्ा असभयान सींचालक, 
राषरीय आरोग्य असभयान याींचे अध्यक्षतखेाली अ्यास ससमती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात एडस तनयांत्रण िायथक्रमाांतगथत अर्थसिाय वितररत िरण्यासांदभाथत 
गरैव्यििार िोत असल्याबाबत 

  

(२१) ३५९८८ (२३-११-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एड्स ननयींत्रण कायकू्रमाींतगतू अर्सूहाय पवतरीत करण्यासींदभाूत 
शासकीय अधधकारी व अशासकीय सींस्र्ा याींच्या सींगनमताने गरैव्यवहार होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु राज्यभरात सहा मदहन्याींमध्ये एकसमान धोरण ननजश्चत 
करा असा आदेश मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपमर खींडपीठाने महाराषर राज्य 
एड्स ननयींत्रण सींस्र्ेला ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने एकसमान धोरण ननजश्चत करण्याबाबत 
कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही, 
 परींत ु मुींबई उच् च न् यायालयाच् या नागपमर खींडपीठाने महाराष र राज् य 
एड्स ननयींत्रण सींस् र्ेला ददलले् या आदेशात सव ूसाधारणतः अशासकीय सींस् र्ाींवर 
अधधक सक्षम पवत् तीय ननयींत्रण राहण् याच् या दृजष्कोनातमन सध् या उपलब् ध 
असलेल्या ननयींत्रणात् मक उपाययोिना व् यनतररक् त आणखी ठोस ननयींत्रण धोरण 
तयार करुन सहा मदहन् याच् या आत (ददनाींक ३ माच,ू २०१८ पयांत) सादर 
करण् यास आदेसशत केलेले आहे. 
(३) उक् त िकरणी महाराष र राज् य एड्स ननयींत्रण सींस् र् ेअींतगतू सद्य:जस्र्तीत 
उपलब् ध असलले् या पवत् तीय ननयींत्रण धोरणामध् ये काही ठोस बदल करुन 
अशासकीय सींस् र्ाींना देण् यात येणाऱ् या अनदुानाबाबत एकसमान धोरण ननजश्चत 
करण् याची कायवूाही सरुु आहे. 
(४) िश् न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

नासशि जिल््यात राष्ट्रीय बाल स्िास्र्थय िायथक्रमाांतगथत िािन सेिा 
प रविण्याच्या िां त्राटात अतनयसमतता झाल्याबाबत 

  

(२२) ३६१६६ (२७-११-२०१७). डॉ.अपिूथ हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२८८ ला 
हदनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नासशक जिल््यातील राषरीय बाल स्वास्र्थय कायकू्रमाींतगतू कीं त्रा्ी वाहन 
सेवा परुपवण्याच्या कीं त्रा्ात अननयसमतता झाल्याच े तक्रारीच े अनषुींगाने 
उपसींचालक, आरोग्य सेवा, नासशक याींच्यास्तरावरून सदर तक्रारीबाबत सखोल 
चौकशी करून स्वयींस्पष् असभिाय देण्याबाबत कळपवण्यात आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
 नासशक येर्ील आरबीएसके अींतगतू कीं त्रा्ी वाहन सेवा 
अननयसमततबेाबत चौकशी करण्याचे पत्र उपसींचालक, आरोग्य सेवा पररमींडळ, 
नासशक याींना ददनाींक २०/०७/२०१७ आणण ददनाींक २४/११/२०१७ रोिी देण्यात 
आलेले आहे. 
(२) उपसींचालक, आरोग्य सेवा, पररमींडळ नासशक याींचेकडील चौकशी 
अहवालाबाबतच्या ददनाींक २८/११/२०१७ च्या पत्रान्वये आरबीएसके अींतगतू 
देण्यात आलेल्या वाहनसेवा कीं त्रा्ात कोणत्याही िकारचे अननयसमतता न 
झाल्याचे स्पष् करण्यात आलेले आहे. 
(३) िश् न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

तापी नदीिरील उिई धरणातनू पाणीिापर योिनेच्या  
पिूथसांभाव्यता अििालाबाबत 

  

(२३) ३६१६९ (२७-११-२०१७). डॉ.अपिूथ हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०७५ ला 
हदनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उकई धरणातमन ५ अ.घ.फु.पाणी वापराच्या योिनेचा पवुसूींभाव्यता अहवाल 
(Pre-feasibility report) तयार करण्याची क्षेत्रत्रयस्तरावर िगतीत असलेली 
कायवूाही पणु ूझाली आहे काय; 
(२) असल्यास, सदर िकरणी शासनाने कोणता ननणयू घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, सदरील कायवूाही केव्हापयांत पणु ूहोणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) पमव ू व्यवहायतूा अहवालाची ताींत्रत्रक िाननी क्षेत्रत्रयस्तरावर 
िगतीपर्ावर आहे. 
  

___________ 
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शतेिऱ्याांना मागेल त्याला शतेतळे या योिनेच्या खचाथत िीएसटीम ळे  
िाढ िोत असल्याबाबत 

  

(२४) ३६२३४ (२३-११-२०१७). श्री.धनांिय म ांड े: सन्माननीय रोिगार िमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर शासनामाफूत वेगवेगळ्या आकाराची शतेतळी करण्यासाठी 
आकारमानानसुार वेगवगेळे म्हणिचे िास्तीत िास्त रूपये ५० हिार िनत 
शतेतळे अनदुान देण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच अनदुाननत शतेतळ्यात प्लाजस््क कागद (जिओमेम्ररन 
शी्) बसपवण्यासाठी २८ ्क्के िी.एस.्ी. (वस्त ुव सेवा कर) आकारण्यात येत 
असल्याने कागदाची ककींमत रूपये ५६ हिार इतकी होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, खोदकामाच्या ननम्मे पसैेच अनदुान समळत असल्याने प्लाजस््क 
कागद हा महाग असल्याने “मागेल त्याला शतेतळे” ही योिना खो्ी ठरली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,पवुी प्लाजस््क कागदावर आकारला िाणारा १२.५ ्क्केच कर 
आकारला िावा अशी शतेकऱ्याींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्याअनषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियि मार रािल (०८-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. “मागेल त्याला शतेतळे” या योिनेंतगतू केवळ शतेतळे तयार 
करण्यासाठी कमाल रुपये ५०,०००/- इतक्या मयाूदेत अनदुान उपलब्ध ददल े
िात.े प्लॅजस््क कागदाचा समावेश या योिनेत करण्यात आलेला नाही. तर्ापप 
शतेकऱ्याींना कृषी पवभागाच्या इतर योिनाींमधमन प्लॅजस््क कागदाचा लाभ 
अनजु्ञेय आहे. सद्य:जस्र्तीत या योिनेंतगतू १,९९,३१६ इतके अि ूिाप्त झाल े
आहेत. त्यापकैी १,४१,१९८ इतक्या कामाींना कायाूरींभ आदेश देण्यात आल ेआहेत.  
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त्यानसुार ५६,०९५ इतकी शतेतळयाींची काम ेपमण ूझाललेी असमन, ४,८५७ इतकी 
काम ेिगतीपर्ावर आहेत. या योिनेंतगतू आतापयांत रुपये २४१.१५ को्ी इतके 
अनदुान लाभार्थयाांना पवतरीत करण्यात आल ेआहे. 
(४) व (५) होय, हे खरे आहे. या बाबतची मागणी कृषी पवभागाकड ेक्षते्रत्रय 
स्तरावरुन करण्यात आललेी आहे. 

___________ 
  
िलसांपदा प्रिल्पाांना स धारीत प्रशासिीय मान्यता देताना मोठ्या प्रमाणात 

तफाित आढळून आल्याबाबत 
  

(२५) ३६२७७ (२३-११-२०१७). श्री.धनांिय म ांड,े श्री.ियिांतराि िाधि, 
श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.सततश चव्िाण, अॅड.तनरांिन डािखरे : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पवडी लघ ुपा्बींधारे (ता.दोडामाग,ू जि.सस ींधुदगु)ू योिनेस १४५ को्ी ९९ लाख 
रुपयाींची सधुाररत िशासकीय मान्यता माहे ऑक््ोबर, २०१७ वा त्यादरम्यान 
देण्यात आली असमन या िकल्पाची मळु िशासकीय मान्यता रुपये ४३ को्ी ४९ 
लाख एवढी होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या ३ वषाूमध्ये राज्यामधील एकम ण ककती लघ ुपा्बींधारे, 
मध्यम पा्बींधारे व मोठे पा्बींधारे िकल्पाींना सधुाररत िशासकीय मान्यता 
ददलेली आहे,  
(३) असल्यास, मळु िशासकीय मान्यता व सधुाररत िशासकीय मान्यता 
यामध्ये मोठी तफावत आढळमन आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अस े िकल्प कोणत,े मळु िशासकीय मान्यता व सधुारीत 
िशासकीय मान्यता यात तफावत असण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) गेल्या ३ वषाूमध्ये राज्यातील ६ मोठे, १८ मध्यम व १६५ लघ ुिकल्प अशा 
एकम ण १८९ िकल्पाींना सधुाररत िशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  
(३) सधुाररत िशसकीय मान्यता ही SLTAC कडमन िाननी केली िात ेव त्याींच े
सशफारशीनींतरच सधुाररत िशासकीय मान्यता ददली िात.े  
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(४) सधुाररत िशासकीय मान्यता असलेले १८९ िकल्प आहेत. त्याची वाढीची 
सवसूाधारण कारणे पढुील िमाणे आहेत. :-  
i) दरसमचीतील फरक, ii) भमसींपादनाच्या ककींमतीत वाढ, iii) सींकल्पधचत्रातील 
बदल, iv) ज्यादा दराची ननपवदा स्वीकृती, v) मळु अींदािपत्रकात समापवष् 
नसलेल्या बाबी व vi) अनषुींधगक खच ूव भाववाढ. 
  

___________ 
  
म ांबई-बडोदा या प्रस्तावित मिामागाथच्या प्रिल्पािररता पालघर जिल््यातील 

गािाांच्या िसमनी िबरदस्तीने सांपाहदत िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२६) ३६३६८ (२७-११-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे, श्री.मोिनराि िदम, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्री.रामिरी 
रुपनिर, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.स भाष झाांबड, श्रीमती ि स्नबान ूखसलफे : 
सन्माननीय सािथितनि बाांधिाम (सािथितनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-बडोदा या िस्तापवत महामागाूच्या िकल्पाकररता पालघर जिल््यातील 
२७ गावाींच्या िसमनी सींपाददत करण्यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामाग ूिकल्पाला पयाूवरण पवभागाची मान्यता नाही, 
मोिणी होणारी गावे पेसा अींतगतू येत असल्याने या क्षेत्राची मोिणी करण्याच े
अधधकार नाहीत तसेच इतर परवानग्या व िकल्पापवषयाची कोणतीच मादहती 
ग्रामस्र्ाींना ददलेली नसताींना िमीन मोिणी महसमल पवभाग अधधकारी 
िबरदस्तीने करीत असल्याने शतेकऱ् याींनी िसमनी सींपाददत करण्यास पवरोध 
दशपूवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िबरदस्तीने व िमीनधारकाींना कोणतीही कल्पना न देता त्याींच्या 
सपुीक िसमनी सींपाददत करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-१२-२०१७) : (१) हे खरे असल्याच ेमुींबई बडोदा िस्तापवत 
द्रतुगती मागाूच्या अींमलबिावणी कक्षाचे िकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय 
रािमाग ूिाधधकरण, पनवेल याींनी कळपवले आहे. 
(२) व (३) पयाूवरण पवभागाकड े“ना हरकत” िमाणपत्रासाठी िस्ताव सादर केला 
असमन िमन, २०१८ पयांत िाप्त होणे अपेक्षक्षत आहे. तसेच आददवासी क्षेत्रात 
अींतभमतू गावाींच्या ग्रामसभेदरम्यान िकल्पाची सव ूमादहती सदस्याींना देऊन सव ू
मदु्दयाींवर चचाू करण्यात आली आहे. काही गावाींमध्ये दसुऱ् याींदा पवरोधाचा ठराव 
िाप्त झाल्यानींतर जिल्हाधधकारी पालघर याींनी पेसा कायदा १९९६ च्या कलम 
२६(६) अन्वये िकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन भमसींपादन िकक्रया सरुु ठेवण् याच े
आदेश ननगसूमत केल े आहेत. िकल्पासाठी कोणतीही मोिणी िबरदस्तीने 
करण्यात आलेली नसमन स्र्ाननकाींचा पवरोधामळेु काही दठकाणी मोिणीच े
कायकू्रम रद्द करावे लागल ेअसल्याचे िकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमाग ू
िाधधकरण, पनवेल याींनी कळपवले आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

चतारी (ता.पातरू, जि.अिोला) येर्े प्रधानमांत्री आिास योिनेत  
मोठया प्रमाणात गरैव्यििार झाल्याबाबत 

  

(२७) ३६४४८ (२३-११-२०१७). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चतारी (ता.पातमर, जि.अकोला) येर्े िधानमींत्री आवास योिनेत मोठया 
िमाणात गरैव्यवहार झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासककय ननधीचा अपहार केल्याने ग्रामस्र्ाींनी दोषीींवर कारवाई 
करण्याबाबत जिल्हाधधकारी कायाूलयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा ददला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल,े त्यानषुींगाने गरैव्यवहार िकरणी दोषी आढळमन आलेल्याींपवरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०७-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
 तर्ापप, चौकशीमध्ये कोणतीही अननयसमतता व भ्रष्ाचार झाला 
नसल्याचे ननदशनूास आल ेअसल्याने कारवाई करण्याचा िश्न उद् भवत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अमरािती जिल्िा पररषदेमधील ररक्त पदाांबाबत 
  

(२८) ३६४४९ (२३-११-२०१७). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हा पररषदेमध्ये उपमखु्याधधकारी, लेखापररक्षक, लेखाधधकारी, 
असभयींता तसेच अकोला, बलुढाणा, वासशम जिल्हा पररषदाींमध्ये त्रब ींदम 
नामावलीमध्ये मींिमर झालेली पदे ररक्त असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये 
ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्यामळेु कें द्र व राज्य शासनाकडमन िाप्त 
ननधीची कामे िलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल,े त्यानुषींगाने ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े (०७-१२-२०१७) : (१) जिल्हा पररषदाींमधील उपमखु्य 
कायकूारी अधधकारी, लेखाधधकारी, असभयींता या सींवगाूची त्रब ींदम नामावली 
शासनस्तरावर ठेवण्यात येत.े  
 अमरावती जिल्हा पररषदेत ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये उपमखु्य कायकूारी 
अधधकारी ग्-अ ची एकम ण ४ पदे मींिमर असमन सदरची सव ूपदे भरलेली आहेत. 
लेखाधधकारी सींवगाांची मींिमर असलेली २ पदे देखील भरलेली आहेत. तसेच 
असभयींता सींवगाांतगतू कायकूारी असभयींता, उपकायकूारी असभयींता ही पदे 



वि.प. १ (31) 

भरलेली असमन उपअसभयींता याींची एकम ण ७ पदे मींिमर असमन ५ पदे भरलेली 
आहेत. कननषठ असभयींत्याींची एकम ण ६८ पदे मींिमर असमन ६२ पदे भरलेली 
आहेत.  
 अकोला जिल्हा पररषदेतील उपमखु्य कायकूारी अधधकारी सींवगाूतील ३ 
पदे मींिमर असमन सव ूपदे भरली आहेत. लेखाधधकारीची २ पदे मींिमर असमन सदर 
पदे भरलेली आहेत. कायकूारी असभयींता याींचे ३ मींिमर पदाींपकैी २ पदे ररक्त 
असमन, उप कायकूारी असभयींता याींतील १ पदे भरलेले असमन १ पद ररक्त आहे. 
उपअसभयींता सींवगाूतील १४ पकैी १० पदे भरलेली आहेत. 
 बलुढाणा जिल््यातील उपमखु्य कायकूारी अधधकारी सींवगाूची ४ पकैी ३ 
पदे भरलेली असमन १ पद ररक्त आहे. लखेाधधकारी सींवगाूतील सव ू४ मींिमर पदे 
भरलेली आहेत. कायकूारी असभयींता याींचे ३ मींिमर पदाींपकैी १ पद ररक्त असमन, 
उपकायकूारी असभयींता सींवगाचूे मींिमर असलेली २ पदे भरलेले असमन उपअसभयींता 
सींवगाूतील मींिमर १७ पदाींपकैी १२ पदे भरलेली आहेत. 
 वासशम जिल््यात उपमखु्य कायकूारी अधधकारी सींवगाूतील ४ मींिमर 
पदाींपकैी ३ पदे भरलेली आहेत, लेखाधधकारी सींवगाचूी ५ पदे मींिमर असमन २ पदे 
भरलेली आहेत तसेच कायकूारी असभयींता सींवगाूच्या मींिमर ३ पदाींपकैी १ पद 
ररक्त असमन, उपकायकूारी असभयींता सींवगाूच ेमींिमर असलेल े१ पद ररक्त आहे. 
उपअसभयींत्याींच्या मींिमर १४ पदाींपकैी ९ पदे भरलेली आहेत. 
(२) नाही. अमरावती, अकोला, बलुढाणा, वासशम जिल्हा पररषदेतील सध्या िी 
पदे ररक्त आहेत त्या पदाींचा कायभूार इतर अधधकारी/ कमचूाऱ्याींकड ेसोपवमन 
िभारी अधधकारी/ कमचूाऱ्याींकडमन िस्ततु काम ेकरुन घेतली िातात.  
(३) व (४) महाराषर पवकास सेवा वगळमन जिल्हा पररषदेतील इतर वग-ू१ व 
वग-ू२ ची पदे सींबींधधत िशासकीय पवभागामाफूत ननमाणू करण्यात आली असमन 
सदर पदे सींबींधधत पवभागाकडमन भरली िातात. जिल्हा पररषदेतील अधधकाऱ्याींची 
सव ूररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत सींबींधधत िशासकीय पवभागाींना वळेोवेळी 
समचना ननगसूमत करण्यात आल्या आहेत. 
  तसेच, जिल्हा पररषदेतील “क” सींवगाूतील ररक्त पदे शासन स्तरावर 
सरळसेवेद्वारे व क्षेत्रत्रयस्तरावर पदोन्नतीद्वारे भरण्याबाबत कायवूाही सरुू आहे.  
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अिोट जिल्ियातील िाण धरणामधील पाण्याबाबत 
  

(२९) ३६४५१ (२३-११-२०१७). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् जिल्हयातील वाण धरणामधील सींपमण ू पाणीसाठा हा अमतृ 
योिनेंतगतू अकोला येर्े नेऊन हे पाणी आरक्षक्षत करण्याच्या मागाूवर असल्याने 
या योिनेला या भागातील शतेकऱ् याींनी पवरोध दशपूवला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये पा्बींधारे बाींधण्यासाठी शतेकऱ् याींची ७५० हेक््र िमीन 
गेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाडी अदमपमर, इसपमर, ददहगाव व इतर गावे लाभार्ी क्षते्रात येत 
असमन या गावाींना पाणी समळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल,े त्यानषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष मिािन (११-१२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 अकोला जिल्हयातील वान िकल्पाचा उपयकु्त पाणीसाठा ८१.९५ 
द.ल.घ.मी. असमन २४ द.ल.घ.मी. पाणीसाठा अकोला महानगरपासलकेकररता 
अमतृ योिनेंतगतू आरक्षक्ष त करण्याची मागणी असमन यास शतेकऱ्याींनी पवरोध 
दशपूवला आहे. 
(२) होय. 
 कालवे पवतरण िणालीचे बाींधकामाकररता ९१६ हेक््र िमीन सींपाददत 
केली गेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 अकोला जिल्हयातील तले्हारा तालकु्यातील वाडी अदमपरु, इसापरु व 
इतर-४० गाींवे ही वान िकल्पाच्या लाभक्षते्रात येतात. या गाींवाना धरणात 
ससींचनासाठी उपलब्ध असलेले पाणी सस ींचनाकररता समळत.े तर्ापप, तले्हारा 
तालकु्यातील ददहगाींव हे गाींव वान िकल्पाच्या लाभक्षते्रात येत नसल्यामळेु या 
गावाला वान िकल्पाचे पाणी सस ींचनाकररता देण्यात येत नाही. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अिोला पररििन विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३०) ३६४५२ (२२-११-२०१७). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय पररििन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला पररवहन पवभागात उपिादेसशक पररवहन अधधकारी, सहा िादेसशक 
पररवहन अधधकारी, मो्ार वाहन ननरीक्षक, सहा मो्ार वाहन ननरीक्षक, मखु्य 
सलपपक ग्रामीण, मखु्य रोखपाल, कननषठ लखेापररक्षक, लेखापाल ग्रामीण, 
वररषठ सलपीक, सलपीक ी्ंकलेखक, सहा रोखपाल, मो्ार वाहन चालक, सशपाई/ 
पररवहन हवालदार, रात्र पहारेकरी, सफाई कामगार, वाहन तपासणीस कीं त्रा्ी, 
आददची एकम ण ३० पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(११-१२-२०१७) : (१) एकम ण ७० मींिमर पदाींपकैी ३० पदे ररक्त 
आहेत. 
(२) सहाय्यक मो्ार वाहन ननरीक्षकाची ८३३ पदे भरण्याबाबत महाराषर 
लोकसेवा आयोगामाफूत िादहरात िससद्ध करुन परीक्षा घेण्यात आली आहे. 
तसेच पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाींबाबत कायवूाही सरुु असमन त्यापकैी िादेसशक 
पररवहन अधधकारी सींवगाूतील पदोन्नत्या ददलले्या आहेत. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

र्ळ ग्रामपांचायत (ता.असलबाग, जि.रायगड) याांनी िामाांमध्ये िेलेला गरैव्यििार 
  

(३१) ३६५८२ (२७-११-२०१७). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ळ ग्रामपींचायत (ता.असलबाग, जि.रायगड) याींनी सन २०१६-१७ मध्ये 
आर.सी.एफ. र्ळ कीं पनी, असलबाग व जिल्हा पररषद रायगड याींच्याकड े
रस्त्याींच्या कामाची मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लोणेरे अींतगतू रस्ता तयार करणे आदी काम ेआर.सी.एफ. 
कीं पनीने र्ळकडमन सी.एस.आर. फीं डातमन केली असमन तीच काम ेजिल्हा पररषद 
रायगडच्या सेस फीं डातमन केली आहे व तीच कामे ग्रामपींचायतीच्या फीं डातमन 
देखील केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकाच कामावर तीन सींस्र्ाींकडमन र्ळ ग्रामपींचायतने कामापो्ी 
रक्कम घेवमन लाखो रूपयाींचा गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कामातील गरैव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासन र्ळ 
ग्रामपींचायतीच ेपवशषे लेखा पररक्षण करुन पवशषे लखेा पररक्षण अहवालातील 
चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यास ग्रामपवकास पवभागाकडील पररपत्रक क्रमाींक 
व्ही.व्ही.पी.एम.-२०१६ ि.क्र.२५३/.पींरा.-३, ददनाींक ४ िानेवारी, २०१७ नसुार 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) अींशत खरे आहे. 
 ग्रामपींचायत र्ळ (ता.असलबाग, जि.रायगड) याींनी आर.सी.एफ र्ळ 
कीं पनीकड ेददनाींक ०५/१२/२०१७ च्या अहवालानसुार र्ळ ग्रामपींचायत हद्दीतील 
रस्त्याच्या कामाची मागणी केली होती. जिल्हा पररषदेकड ेमागणी केलेली नाही. 
(२) होय. 
 सदर रस्त्याच े काम सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा पररषदेच्या सेस 
फीं डातमन ददनाींक १६/०५/२०१७ रोिी पमण ूझालेले असमन पनु्हा ददनाींक ०६/०६/२०१७ 
रोिी सी.एस.आर. फीं डातमन त्याच रस्त्यावर काम केल्याचा अहवाल आर.सी.एफ. 
कीं पनीने ददला आहे. त्यामळेु याबाबत चौकशीच ेआदेश देण्यात आलेले आहेत. 
ग्रामपींचायत फीं डातमन खच ूकरण्यात आलेला नाही. 
(३) कायकूारी असभयींता, जि.प. बाींधकाम याींनी ददनाींक १६/०५/२०१७ रोिी सदर 
रस्त्याचे काम पमण ूकेलेले आहे. तर्ापप, त्याच रस्त्यावर आर.सी.एफ. कीं पनीने 
जिल्हा पररषदेचे ना-हरकत िमाणपत्र न घेता, सी.एस.आर. फीं डातमन खच ू
केल्याचा अहवाल ददलेला आहे. याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आललेे आहेत. 
 
 
 



वि.प. १ (35) 

(४) सदर रस्त्यावर जिल्हा पररषदेने दरुुस्तीचे काम केलेले असताना पनु्हा एक 
मदहन्यात आर.सी.एफ. कीं पनीने त्याच रस्त्यावर काम केल्याचा अहवाल ददलेला 
आहे. त्यामळेु सदर िकरणाची चौकशी करुन कारवाई करण्याबाबत पवभागीय 
आयकु्त, कोकण पवभाग याींना ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(५) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अांगणिाडी, समनी अांगणिाडी सेवििा ि मदतनीस याांना  
सेिाज्येष्ट्ठतने सार मानधन देण्याबाबत 

  

(३२) ३६५८३ (२७-११-२०१७). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय महिला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अींगणवाडी, समनी अींगणवाडी सपेवका व मदतनीस याींना सेवा 
ज्येषठतनेसुार ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ पासमन मानधन वाढवमन देण्याबाबत 
शासनाने ननणयू घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१७ पासमन सेवाज्येषठनेनसुार मानधन 
वाढवमन देण्याबाबत शासन ननणयू ननगसूमत झाला आहे काय, असल्यास, केव्हा, 
नसल्यास, शासन ननणयूाची अमींलबािावणी केव्हा करण्यात येईल, 
(३) तसेच २५ ददवसाींच्या सींपामध्ये अींगणवाडी सेपवकाींनी पोषण आहारासाठी 
ित्येक मलुामागे समळणारे रूपये पाच वळेेवर समळत नसमन इतर मागण्याींबाबत 
शासनाने कोणता ननणयू घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त मागण्याींबाबत शासनाची भमसमका काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०४-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) शासन ननणयू ननगसूमत करण्याची कायवूाही सरुु आहे. 
(३) मानधनवाढ व्यनतररक्त भाऊबीि भे्  रक्कमेमध्ये वाढ करण्याचा ननणयू 
शासनाने घेतलेला आहे.  
(४) िश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
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िव्िार (जि.पालघर) येर्ील जिल्िा प्रशासनािडून रोिगार िमी योिनेची  
िाम ेउपलब्ध िोत नसल्याबाबत 

  

(३३) ३६७४१ (२३-११-२०१७). श्रीमती विद्या चव्िाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३०६०१ ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय रोिगार िमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोिगार हमी योिना कायद्यानसुार मागेल त्याला काम देणे बींधनकारक 
असताींना िव्हार (जि. पालघर) येर्ील जिल्हा िशासनाकडमन रोिगार हमी 
योिना व इतर योिनेतमन कामगाराींना काम ेउपलब्ध होत नसल्यामळेु िव्हार 
तालकु्यातील हिारो आददवासी कु्ुींबाींचे शहरी भागात स्र्लाींतर होत असल्याने 
रोिगार हमी योिनेची काम ेसरुू करण्याबाबत समर्नू या सींस्र्ेने मा.मींत्री 
रोिगार हमी योिना, सधचव, रोिगार हमी योिना व जिल्हाधधकारी, पालघर 
याींच्याकड ेददनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास पत्राद्वारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने ग्रामीण भागात रोिगार हमी 
योिनेची काम ेसरुू करण्याबाबत तसेच कामाची मागणी करूनही रोिगार हमी 
योिनेची काम ेन समळाल्याने बेरोिगार मिमराींना बेरोिगार भत्ता समळण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियि मार रािल (११-१२-२०१७) : (१) नाही. 
 सदर ननवेदन मोखाडा (जि.पालघर) येर्ील मिुराींना काम े उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत आहे. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सोलापरू जिल्ियातील नाझरे प्रार्समि आरोग्य िें द्रामध्ये  
िदै्यिीय अधधिाऱ् याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(३४) ३६७७५ (२३-११-२०१७). श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापमर जिल्हयातील नाझरे िार्समक आरोग्य कें द्रामध्ये नाझरे, सरगरवाडी 
चोपडी, वझरे बींडगरवाडी बलवडी, धचणके, मेलमार मींगवाडी अिनाळे, 
सलगोडवाडी वा ी्ंबरे अनकढाळ, रािुरी कारींडवेाडी उदनवाडी झापाचीवाडी इत्यादी 
१६ महसलुी गावे व वाडयावस्त्या येत असमन या आरोग्य कें द्रात दोन वदै्यकीय 
अधधकाऱ् याींची पदे मागील काही मदहन्यापासमन ररक्त असल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने ररक्त पदे भरण्याकड े दलुकू्ष 
करणाऱ् या सींबधधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली तसेच ररक्त पदे त्वरीत 
भरण्याबाबत काय कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 येर्े आरोग्य सेवा देण्यासाठी एन.एच.एम. अींतगतू वदै्यकीय 
अधधकाऱ्याींची सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 
(२) ररक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हास्तरावर तसेच राज्यस्तरावर कायवूाही सरुु 
आहे. तसेच बींधपत्रीत वदै्यकीय अधधकारी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
त्यामळेु ररक्त पदे भरण्याकड ेदलुकू्ष झालेले नाही. त्यामळेु कायवूाही करण्याचा 
िश्न उद्् ावत नाही. 
(३) िश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मोखाडा (जि.पालघर) ताल क्यातील पालघर-िाडा-देिगाि  
रस्त्याची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 

  

(३५) ३६९१० (२७-११-२०१७). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािथितनि 
बाांधिाम (सािथितनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालकु्यातील पालघर-वाडा-देवगाव रस्त्यावरील आमले 
घा्ात दरड कोसळमन राज्य माग ूखचला असल्याच ेददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 



वि.प. १ (38) 

(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अमल े घा्ात कक.मी. ७८/५०० मध्ये कोसळललेी दरड काढमन ्ाकम न 
खचलेल्या रस्त्याच्या कडलेा गॉत्रबयन वॉल बाींधण्याचे काम माहे नोव्हेंबर, २०१७ 
मध्ये पमण ूझाल ेआहे. सद्य:जस्र्तीत रस्त्यावरील वाहतकु सरुळीत सरुु आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

परभणी येर्ील सशक्षण विभागात झालले्या गरैप्रिाराांबाबत 
  

(३६) ३६९३१ (२३-११-२०१७). श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी, श्री.धनांिय म ांड,े 
श्री.सततश चव्िाण, श्री.अमरससांि पांडडत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हयातील सशक्षकाींच्या बदल्या व इतर िकरणी मखु्य कायकूारी 
अधधकारी व सशक्षणाधधकारी याींनी केलले्या गरैिकाराींची चौकशी करण्याबाबत 
सशक्षक सींघ्ना नेत ेश्री स. र. काद्री याींनी केलेल्या तक्रारीवरून पवभागीय 
आयकु् त, औरींगाबाद याींना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सन 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी चौकशी करून अहवाल 
शासनाकड ेसादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवालात काय आढळमन आल,े त्यानषुींगाने दोषीींवर काय 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(०८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी िार्समक चौकशी अहवाल शासनाकड े
सादर केला आहे. 
(३) ददनाींक १०/४/२०१७ च्या जिल्हास्तरीय बठैकीत ननलींत्रबत सशक्षकाींना सेवेत 
पनुसू्र्ापपत करण्यासींबींधी भेदाभेद करणे तसेच ननलींबन आढावा बठैकीत 
ससमतीसमोर सव ू िकरणे तपसशलासह ठेवण्याची िबाबदारी सशक्षणाधधकारी 
(िार्समक), जिल्हा पररषद, परभणी याींनी पार पाडली नसल्यामळेु याबाबत 
त्याींचेकडमन पवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींनी खुलासा मागपवला असमन, 
खुलासा िाप्त होताच पढुील कारवाई िस्तापवत करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

परभणी जिल्ियातील स्िच्छता गिृ ि इतर योिनाांमध्ये  
गरैव्यििार झाल्याबाबत 

  

(३७) ३६९३२ (२०-११-२०१७). श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी, श्री.धनांिय म ांड,े 
श्री.सततश चव्िाण, श्री.अमरससांि पांडडत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्हयातील जिल्हा पररषदेद्वारे उभारण्यात आलेल्या स्वच्िता गहृ 
व इतर योिनाींमध्ये को्यवधी रुपयाींचा गरैिकार करणाऱ्या दोषी गायकवाड 
याींच्यापवरुध् द कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी अडॅ. माधुरी क्षक्षरसागर व 
इतर सामाजिक कायकूत्याांनी सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हाधधकारी व 
मखु्य कायकूारी अधधकारी, जिल्हा पररषद, परभणी याींच्याकड े लेखी 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल,े तद्नसुार सींबींधधत अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, या िकरणात ज्या दोन सींस्र्ाना स्वच्िता गहृ व इतर ननधी ददला 
गेला. त्या अनषुींगाने सींबींधधत अधधकाऱ्याींची िार्समक चौकशी करण्यात आली 
असमन त्याींच्याकडमन खुलासा मागपवला आहे. खुलासा िाप्त होताच पढुील 
कायवूाही करण्यात येईल. 
 वरील दोन्ही सींस्र्ात ग्रामसवेक श्री.गायकवाड याींचे नातवेाईक सभासद 
असल्याचे ददसमन आल ेआहे. मात्र कोणताही दबाव आणमन कोऱ्या चेक वर स्या 
घेतल्या नसल्याचा सरपींचानी िबाव ददला आहे. याच ग्रामसेवकाींनी सन १९९९ 
त े२०१० पयांत केलेल्या कामाची चौकशी सरुु आहे. चौकशी अींती आवश्यक ती 
कारवाई करण्यात येईल. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

परभणी शिरात िैि िदै्यकिय घनिचरा व्यिस्र्ापन विल्िेिाट  
िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(३८) ३६९३८ (२८-११-२०१७). श्री.अब्द ल्लाखान द राथणी, श्री.धनांिय म ांड,े 
श्री.सततश चव्िाण : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य ि ि ट ांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील िैव वदै्यककय घनकचरा व्यवस्र्ापन पवल्हेवा् कें द्र 
उभारणीबाबत िागेची उपलब्धता नसल्यासींदभाूत जिल्हा शल् य धचककत्सक, 
परभणी याींनी जिल्हाधधकारी, परभणी याींना जिल्हा पयाूवरण ससमतीच्या 
बठैकीत स्पष् केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िार्समक आरोग्य कें द्रातील िैव वदै्यककय घनकचरा 
सयुोग्यररतीने पवल्हेवा् लावण्याऐविी खड्ड्यात परुून त्याचे पवघ्न करण्यात 
येत असल्याने सव ूिार्समक आरोग्य कें द्राना नो्ीस देण्याबाबत जिल्हाधधकारी, 
परभणी याींनी माहे िुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल्हा पयाूवरण 
ससमतीच्या बठैकीत आदेसशत केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब नागररकाींच्या आरोग्याशी ननगडीत असल्याने शासनाने 
या िकरणी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) परभणी जिल्हा पररषदेच्या ३१ िा.आ. कें द्रामधील िैव वदै्यकीय घनकचरा 
पवल्हेवा् व्यवस्र्ापनासाठी (Common Treatment Facility) सींस्र्ा ननजश्चत 
करुन याींच्यासेाबत ददनाींक ३१/१०/२०१७ पासमन करार करण्यात आला आहे. सदर 
एिन्सीद्वारे िैव वदै्यकीय घन कचऱ्याची पवल्हेवा् लावण्यात येत.े 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म ांबई-प णे द्र तगती मिामागाथिरील फूड मॉल, पेरोल पांप भखूांड िाटपात 
गरैव्यििार झाल्याबाबत 

  

(३९) ३६९४५ (२७-११-२०१७). श्री.अतनल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९१४ 
ला हदनाांि २४ ि ल,ै २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथितनि बाांधिाम (सािथितनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागाूवर पेरोल पींप आणण फम ड मॉलसाठी देण्यात 
आलेल्या भमखींड वा्पात गरैव्यवहार होऊन शासनाने रूपये २००० को्ीींचे 
नकुसान झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यवहातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् सशांदे (१२-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 
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ििेली (जि.प णे) ताल क्यातील शासिीय िसमनीिरील अततक्रमणे रोखण्याबाबत 
  

(४०) ३६९५२ (२३-११-२०१७). श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.तनरांिन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२३७१ ला हदनाांि     
३१ ि ल,ै २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मिसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फुरसुींगी, भेकराईनगर, गींगानगर, ऊरुळी देवाची, वडकी, कोंढवा (ता.पमव ू
हवेली, जि.पणेु) या गावाींमधील शासकीय गायरान व शासकीय िागाींवर मोठ्या 
िमाणात अनतक्रमण करण्यात आल्याचे तसेच, सदर गावाींमध्ये डोंगर व 
्ेकडयाींचे सपा्ीकरण करुन पयाूवरणाचा ऱ्हास येर्ील भममाकफया करीत 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय िसमनीवर अनतक्रमण करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१७) : (१) मौि े फुरसुींगी (भेकराई नगर, 
गींगानगर), ऊरळी देवाची, वडकी येर्ील सरकारी गायरान व शासकीय िसमनीवर 
काही िमाणात अनतक्रमणे झाली आहेत. तसेच, मौि ेउरळी देवाची व कोंढवा या 
गावामध्ये डोंगर व ्ेकड्याींचे सपा्ीकरण करुन पयाूवरणाचा ऱ्हास केल्याबाबत 
एकम ण ८ िकरणे िाप् त झाली आहेत. 
(२) उक्त दठकाणावरील बहुताींश अनतक्रमणे गायरान िसमनीवरील असल्याने 
शासन ननणयू, महसमल व वन पवभाग, ददनाींक १२/०७/२०११ नसुार गायरान 
िसमनीवरील अनतक्रमणे ननयमानकुुल करता येत नाहीत. 
  मौि े उरळी देवाची व कोंढवा येर्ील डोंगर व ्ेकड्याींच्या 
सपा्ीकरणाच्या ८ िकरणाींपकैी ५ िकरणाींमध्ये पाच प् रक्कम रुपये 
१,२४,२५,१२९/- इतका दींड आकारण्यात आलेला आहे. या सींदभाूत वसमलीची 
कायवूाही सरुु आहे. उवरूरत ३ िकरणे सनुावणीवर िलींत्रबत आहेत. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मौि ेिाणगाांि (ता.डिाण,ू जि.पालघर) येर्ील गािठाण भमूापन मोिणी पणूथ 
िरुन नगर भमूापन लाग ूिरणेबाबत 

  

(४१) ३६९९६ (२७-११-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वाणगाींव (ता.डहाणम, जि.पालघर) येर्ील गावठाण भमुापन मोिणीच े
काम उपअधधक्षक भममी असभलेख, डहाणम या कायाूलयाकडमन सन १९९५ साली 
सरुु करण्यात आललेे काम सद्य:जस्र्तीत अपमणवूस्र्ेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहम भममापन मोिणीचे काम अधवू् जस्र्तीत ठेवण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने वाणगाींव येर्ील गावठाण भममापन मोिणी पमण ूकरुन नगर भममापन 
लागम करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-१२-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) सन १९९३-९४ मध्ये 
मौि ेवाणगाींव, ता.डहाणम, जि.पालघर येर्ील भममापन करावयाच्या समळकतीींची 
एकम ण सींख्या ५१०८ अशी होती. तर्ापप मुींबई-अहमदाबाद महामागाूचे भमसींपादन 
सींयकु्त मोिणीचे काम व अशा अन्य िार्म्य कामाींमळेु सदर भममापनाच ेकाम 
पमण ूकरणे शक्य झाल ेनसमन आतापयांत १०९२ समळकतीींच्या भममापनाचे काम 
पमण ूझाले आहे. 
 मौिे वाणगाींव, ता.डहाणम, जि.पालघर येर्ील पवचाराधीन भममापन 
गावठाणाची िागा ही, रेल्वे स््ेशन लगत असमन २००२ पासमन सदर िागेवर 
बाींधकाम ेव अनेक पवकासकाम ेझाल्याने तरे्ील समळकतीींच्या सींख्येत लक्षणीय 
वाढ झालेली आहे. उपअधधक्षक भमसम असभलखे, डहाणम कायाूलयातील उपलब्ध 
कमचूाऱ्याींकडमन हे काम पमण ूकरण्यास आणखी बराच कालावधी लागणे अपके्षक्षत 
असल्याने उपसींचालक भमसम असभलखे कोकण िदेश, मुींबई याींना त्याींच्या 
अधधपत्याखालील काही कमचूाऱ्याींच्या सेवा अींतगतू समायोिनाने उपलब्ध करुन 
देऊन हे काम लवकर पमण ूकरण्याबाबत कळपवण्यात आल ेआहे. 
  

___________ 
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उमरखेड (जि.यितमाळ) ताल क्यातील अिधै प्रिासी िाित ि रोखण्याबाबत 
  

(४२) ३७०२७ (२२-११-२०१७). श्री.मोिनराि िदम, श्री.िररसस ांग राठोड, श्री.सांिय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्रीमती ि स्नबान ू खसलफे : सन्माननीय पररििन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालकु्यात मोठ्या िमाणात अवधै वाहतकु होत 
असल्यामळेु अपघाताच्या सींख्येत वाढ होत असमन जिपवत व पवत्त हानी 
झाल्याचे ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िवासी वाहतकुदार येर्ील पोलीस पवभागाच्या सहकायाूने अवधै 
वाहतकु करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने दोषी अधधकाऱ्याींवर कारवाई करून अवधै िवासी वाहतकु 
रोखण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(१८-१२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) यवतमाळ जिल््यातील अवधै िवासी वाहतमक करणाऱ्या वाहनाींवर उप 
िादेसशक पररवहन कायाूलय याींच्या वायवेुग पर्काद्वारे वाहनाींची ननयसमत 
तपासणी करण्यात येत.े एपिल, २०१७ त ेनोव्हेंबर, २०१७ या कालावधीत ६३९ 
दोषी वाहनाींवर कायवूाही करण्यात येवमन रुपये ५२.८३ लाख एवढी दींडात्मक 
कारवाई करण्यात आलेली आहे. तसेच २९४ वाहनाींच्या नोंदणी ननलींबनाची 
कारवाई करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच, पोलीस पवभागाकडमन सन २०१६ त ेनोव्हेंबर, २०१७ पयांत ११७३ 
अवधै िवासी वाहतमक करणाऱ्या वाहनाींवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. अवधै 
वाहतकुीपवरुध्द कारवाई करण्याकरीता पोलीस पवभाग, राज्य पररवहन महामींडळ 
व पररवहन पवभाग याींच्या सींयकु्त पर्काव्दारे सींयकु्त कारवाई करण्यात येत.े  
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील किल्ल्यामध्ये पयथटिाांसाठी िागतति दिाथची  
तनिास व्यिस्र्ा िरण्याबाबत 

  

(४३) ३७०६८ (२३-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.प्रविण 
दरेिर, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पयथटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात पयू् काींना ित्यक्ष ककल्ल्यामध्ये राहमन तरे्ील इनतहास, सींस्कृती 
आणण स्र्ापत्याची मादहती आणण आनींद घेता यावा, यासाठी २०० ककल्ल्याींमध्ये 
पयू् काींसाठी िागनतक दिाूची ननवास व्यवस्र्ा उभी करण्याचा िस्ताव 
शासनाच्या पवचाराधीन असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशनूास आल ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.ियि मार रािल (११-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनातफे राबविण्यात येणाऱ् या रॉमा िेअर सेंटरबाबत 
  

(४४) ३७१७८ (२७-११-२०१७). डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफथ  
भाई िगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्रीमती ि स्नबान ूखसलफे, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.िररसस ांग राठोड, प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े श्री.स भाष झाांबड, 
श्री.अमरनार् रािूरिर, आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािथितनि आरोग् य 
ि ि ट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनातफे राबपवण्यात येणाऱ् या रॉमा केअर से्ं र क्षमतावधृ्दी 
योिनेंतगतू राज्यातील रॉमा केअर-से्ं स ू स्र्ापनेचे ननयोिन सदोष असमन 
अपऱु् या मलुभमत सपुवधा, अिसशक्षक्षत पररधचककत्सा व धचककत्सा कमचूारी व 
पररचाररका इ. मळेु राज्यातील १७ कें दे्र पमण ूननषक्रीय रादहल्याचे महालखेापररक्षक 
व ननयींत्रकाच्या अहवालात नममद करण्यात आल ेअसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील अपघातग्रस्ताींना वळेेवर रॉमा केअर सपुवधा उपलब्ध 
करुन देण्याकररता राज्य शासनाने कमचूारी व साधनसामग्रीची बाब ननकाली 
काढावी अस ेकॅगने समचना ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त समचनेच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (११-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) महालेखापाल याींनी ददनाींक १२/०८/२०१६ रोिीच्या पत्रान्वये १८ रामाकेअर 
से्ं रचा लखेापररक्षण अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये नममद केलेल्या १७ 
रामाकेअर यनुन् पकैी १४ रामा केअरचे बाींधकाम पमण ू झाले असमन ३ च े
बाींधकाम िगतीपर्ावर आहे. सदर १४ रामाकेअर से्ं रसाठी यींत्रसामगु्री व 
उपकरणे परुपवण्यात आली आहे. एकम ण १७ रामाकेअर से्ं रसाठी आवश्यक 
पदननसमतूी करण्यात आली आहे व १५ से्ं र वर पदभरती करण्यात आली आहे. 
्या रामाकेअर से्ं स ू मध्ये एकम ण २,५०,११४ (बा्यरुग्ण) व २२,३८१ 
(आींतररुग्ण) याींना सेवा परुपवण्यात आल्या आहेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मिात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार िमी योिनेत रोिगाराच्या 
प्रमाणात घट झाल्याबाबत 

  

(४५) ३७१७९ (२७-११-२०१७). डॉ.स धीर ताांबे, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
िगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती ि स्नबान ू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.स भाष झाांबड, श्री.िररसस ांग 
राठोड, प्रा.िोगेन्द्र ििाड,े आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय रोिगार िमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेत गेल्यावषीच्या 
तलुनेत िनत कु म् ींब सरासरी रोिगाराच्या िमाणात घ् झाली असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१५-१६ मध् ये सरासरी िनत कु म् ींब मनषुय ददवस ननसमतूी 
६० होती ती सन २०१६-१७ मध्ये ४९ ददवसाींपयतू खाली आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल,े त्यानषुींगाने ग्रामीण भागातील मिमराींना या योिनेंतगतू 
अधधकाधधक काम े उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियि मार रािल (०८-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर योिना मागणी िधान योिना आहे. ग्रामपींचायत/ यींत्रणास्तरावर शले्फ 
ठेवण्यात येतो व मागणी िमाणे मिुराींना काम ेउपलब्ध करून देण्यात येतात. 
(४) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
अिमदनगर जिल्िा पररषदेच्या शाळाांमधील िगथखोल्याची पडझड िोिनू त्या 

धोिादायि झाल्या असल्याबाबत 
  

(४६) ३७१८२ (२७-११-२०१७). डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्रीमती ि स्नबान ूखसलफे, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.स भाष झाांबड, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.िररसस ांग 
राठोड, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या अनेक िार्समक शाळाींचे वग ूउघडयावर, 
झाडाखाली व चावडीत भरत असमन अनेक शाळाींमधील वगखूोल्याची पडझड 
होवमन त्या धोकादायक झाल्या असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळाींच्या इमारतीचे स्रक्चरल ऑडी् केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळमन आल,े त्यानषुींगाने धोकादायक इमारतीींची दरुुस्ती व त्यासाठी 
लागणाऱ् या ननधीची तरतमद करण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(११-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.   
(२) याबाबतची कायवूाही सरुु आहे. 
(३) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या सव ूिार्समक शाळाींचा इमारतीची ताींत्रीक 
तासणी करण्यात आली आहे. जिल्हयात एकम ण १४८७६ वग ूखोल्या असमन 
त्यापकैी ७५७० वग ूखोल्या सजुस्र्तीत आहेत. 
* सव ूसशक्षा असभयानाींतगतू १४२९ वग ूखोल्याींच ेबाींधकाम करण्यात आल े
आहेत. 

* जिल्हा पररषद शाळाींच्या ४५७७ वग ूखोल्याींची दरुुस्ती व सशक्षक सींख्येच्या 
िमाणात नवीन १३०० वग ूखोल्याींच ेबाींधकामाबाबतची कायवूाही सरुु आहे. 

(४) िश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
टोल त ेनाांदिी (ता.मिाड, जि.रत्नाधगरी) येर्ील रस्त् याची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 
  

(४७) ३७३६९ (२७-११-२०१७). श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांिय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदवी (ता.महाड, जि.रत्नाधगरी) येर्े माध्यसमक व महापवद्यालयात सशक्षण 
घेण्यासाठी िाणाऱ्या पवद्यार्थयाांना ये-िा करण्यासाठी खािगी वाहनाींचा ककीं वा 
एस्ी सेवेचा आधार असमन ् ोल त ेनाींदवी या रस्त् याची दरुवस्र्ा झाल्याने सद्या 
या मागाूवरील खािगी वाहने तसेच महाड आगारातील एस्ी गाड्याींची सेवा 
रस्त्याींच्या दरुवस्र्मेळेु बींद केल्याने पवद्यार्थयाांना सशक्षण घेण्यासाठी ६ ककमीचा 
िवास पायपी् करावा लागत असल्याचे ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशनूास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर रस्त्याींची दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(१२-१२-२०१७) : (१) अींशत खरे आहे. 
(२) रायगड जिल््यातील माणगाव तालकु्यातील नाींदवी त े्ोळ माग ूहा इतर 
जिल्हा माग ूक्र. १३३ असमन रस्त्याची एकम ण लाींबी ६.०० कक.मी. आहे. त्यापकैी 
०/०० त े५/०० कक.मी. ही लाींबी माणगाींव तालकु्यात येत असमन ५/०० त े६/०० 
कक.मी. लाींबी महाड तालकु्यात येत.े सदर रस्त्यावर मोठ्या िमाणात अविड 
वाहनाींची वाहतकु होत असल्याने रस्त्याचा पषृठभाग खराब झाला आहे. 
सद्य:जस्र्तीत तात्परुत्या स्वरुपाची दरुुस्ती करण्यात आली असमन या मागाूवर 
एस.्ी.वाहतमक सरुु आहे. 
 सदर रस्त्याच्या कामाचा िस्ताव ५०५४ लखेासशषकूाींतगतू जिल्हा 
ननयोिन ससमतीकड ेजिल्हा पररषदेमाफूत पाठपवण्यात आला आहे. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अक्िलिोट (जि.सोलापरू) बसस्र्ानिाची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 
  

(४८) ३७४५२ (२२-११-२०१७). श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय 
दत्त : सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अक्कलको् (जि.सोलापमर) बसस्र्ानकाची दरुवस्र्ा झाल्यामळेु सदर 
तीर्कू्षते्र दठकाणी येणाऱ्या भापवक िवाश् याींना त्रास सहन करावा लागत असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहम बसस्र्ानकाींची 
दरुुस्ती व देखभाल करुन सदर कामाकड े दलुकू्ष करणाऱ् या सींबींधधत दोषी 
अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदिािर राित े(०८-१२-२०१७) : (१) व (२) अक्कलको् बसस्र्ानकामध्ये 
पाण्याची गळती होत होती. सदर दरुुस्ती करण्यात येऊन होणारी गळती पमणपूणे 
बींद करण्यात आली असमन, ननयसमत देखभालीच्या अींतगतू बसस्र्ानक दरुुस्ती 
व रींग कामाला मींिमरी घेवमन कामाच्या ननपवदा मागपवणेत आलेल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मिूद (ता.साांगोला, जि.सोलापरू) पररसरातील रस्त्याांची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 
(४९) ३७४५५ (२७-११-२०१७). श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, श्रीमती ि स्नबान ूखसलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अमरनार् रािूरिर : सन्माननीय सािथितनि बाांधिाम (सािथितनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महमद (ता.साींगोला, जि.सोलापमर) पररसरातील सवचू रस्त्याींची दरुवस्र्ा झाली 
असल्यामळेु मोठ्या िमाणात वाहतकु कोंडी होत असल्याने िवासी व 
वाहनचालकाींना अनतशय त्रास सहन करावा लागत असल् याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशनूास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहम रस्त्याींची 
दरुुस्ती करण्याबाबत तसेच रस्त्याींच्या दरुुस्तीकड े दलुकू्ष करणाऱ् या सींबींधधत 
दोषीवर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-१२-२०१७) : (१) होय. 
 महमद ता.साींगोला पररसरातील साविूननक बाींधकाम पवभागाच्या 
अखत्याररतील रस्त्याींच्या लाींबीपकैी काही लाींबीतील रस्त ेक्षनतग्रस्त झाल ेहोत.े 
तर्ापप रस्त्यावरुन वाहतमक सरुु होती. 
(२) व (३) साविूननक बाींधकाम पवभागाच्या अखत्याररतील रस्त्याींच्या लाींबीपकैी 
३२.३०० कक.मी. क्षनतग्रस्त लाींबीमधील रस्त्याची दरुुस्ती करण्याची काम ेमींिमर 
आहेत. आता काम ेिगतीपर्ावर असमन रस्त्याींच्या डाींबरी पषृठभागावरील खड्ड े
भरण्याचे काम िगतीत असमन त े १५ डडसेंबर, २०१७ अखेर पमण ू करण्याच े
ननयोिन आहे. 
 सद्य:जस्र्तीत सव ूरस्त्याींवरुन वाहतमक सरुळीत सरुु आहे. 

___________ 
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चौधरिाडी (पो.सिथ लिाडी)(ता.िोरेगाांि, जि.सातारा) फाटा त ेगािात 
िाण्यािररता असलेल्या रस्त्याांची द रिस्र्ा झाल्याबाबत 

  

(५०) ३७४५९ (२९-११-२०१७). श्री.पररणय फ िे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चौधरवाडी (पो.सकूलवाडी)(ता.कोरेगाींव, जि.सातारा) फा्ा त े गावात 
िाण्याकररता हनमुान मींददरापयांत तसेच गावातील अींतगतू रस्त्याींची दरुवस्र्ा 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु स्र्ाननकाींची मोठ्या िमाणात गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त् ा िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळमन आल ेव त्यानषुींगाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, पवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांििा म ांड े(१८-१२-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िश्नाींककत रस्त्याींची पाहणी जिल्हा पररषदेमाफूत करण्यात आली आहे. 
चौधरीवाडी िोडरस्ता हा ग्रामीण माग ूक्र. १७ असमन या रस्त्याची लाींबी १.२०० 
कक.मी. आहे. सदर रस्त्याची दरुुस्ती करणे आवश्यक आहे. जिल्हा पररषदेला 
पवपवध योिनाींमधमन िाप्त ननधी व ननकषाच्या अधधन राहमन िार्म्यक्रमानसुार 
सदर रस्त्याचे काम िस्तापवत करण्याचे जिल्हा पररषदेचे ियत्न आहेत. 
 चौधरवाडी ग्रामपींचायत अींतगतू रस्त्याींची लाींबी २.५ त े३.०० कक.मी. 
असमन ननधीच्या उपलब्धतनेसुार रस्त्याींची काम े ्प्प्या-्प्प्याने करण्याचे 
ग्रामपींचायतीचे ियत्न आहेत. 
(४) िश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
 

  

विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 
_________________________ 

मुद्रणपमव ूसव ूिककया महाराषर पवधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, मुींबई. 


