
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि ०६ माचच, २०१८ / फाल्गनु १५, १९३९ (शिे) 
  
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, महहला ि बालवििास मांत्री 
(३) िदै्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र 

वििास मांत्री 
(४) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, 

भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे 
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयचटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ९० 
------------------------------------- 

  

िुपोषणग्रस्त मुलाांच्या िुटूांबासाठी महात्मा गाांधी ग्राशमण रोजगार हमी 
योजनेंतगचत रोजगार शमळण्याबाबत  

  

(१) * ३८६९७ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कुपोषणग्रस्त ६,६०,००० मलुाींच्या कु्ुींबासाठी महात्मा गाींधी ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगगत त्याींच्या वास्तव्याजवळ गवत कापण्याचे काम 
देण्याचा शासनाने ददनाींक १८ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननणगय 
घेऊनही प्रशासनाने त्याची अींमलबजावणी केली नसल्यामळेु कोणालाही 
रोजगार ममळाला नाही अस ेननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आददवासी आणण ग्राममण भागातील कुपोषषत बालकाींच्या 
राहण्याचे दठकाणाजवळ वन जममनीत आणण इतर जममनीत गवत काढण्याच े
काम रोजगार हमीतनू ददले जाणार होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन ननणगयाची तात्काळ अींमलबजावणी करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही, हे खरे नाही. 
 कें द्र शासनाच्या कायागन्वयीन मागगदशगक सचूनाींच्या पसु्स्तकेतील 
प्रकरण ७ अींतगगत मदु्दा क्र.७.३.२ नसुार गवत कापणीचे काम हे अनजु्ञेय 
कामाींमध्ये समाषवष् नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुख्य िायचिारी अधधिारी, जजल्हा पररषद, परभणी याांनी  
स्िच्छ भारत अशभयान योजनेत गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२) * ३८५०१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४१० ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखु्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, परभणी याींनी स्वच्छ भारत 
अमभयान योजनेत केलेले आधथगक गपरप्रकार, अननयममतता, षवस्त्तय मयागदा 
िावलणे व इतर गपरप्रकाराींची मदु्दनेनहाय चौकशी करून त्याींना ननलींबबत 
करण्यात यावे अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी लेखी ननवेदनाव्दारे 
मखु्य सधचव याींच्याकि ेसन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) षवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्यास्तरावरुन प्राथममक चौकशी 
करण्यात आलेली आहे. प्राथममक चौकशी अहवालातील ननषकषग षवचारात 
घेऊन तत्कालीन मखु्य कायगकारी अधधकारी, स्जल्हा पररषद, परभणी व इतर 
सींबींधधत ८ ग् षवकास अधधकारी तसेच कायगकारी अमभयींता (बाींधकाम) व 
मशक्षणाधधकारी (प्राथममक), स्जल्हा पररषद, परभणी याींच्याकिून खुलासे 
मागषवण्यात आले होत.े षवभागीय आयकु्त कायागलयाकि े प्राप्त झालेल्या 
सदरील खुलाशाींची षवभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींचे मार्ग त तपासणी 
करण्यात येत आहे. त्यानसुार पढुील कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यातील प्राथशमि आश्रमशाळेस मान्यता देण्याबाबत 
  

(३) * ३९०४० श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल््यातील अदहल्यादेवी मदहला व बालषवकास मींिळ, पारवा या 
सींस्थेला षव.जा.भ.ज. माध्यममक शाळा सरुु करण्यास मींजूरी ददली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच माध्यममक शाळेसाठी षवद्याथी ममळावेत यासाठी सींस्थेन े
माध्यममक आश्रमशाळेला जोिून या प्राथममक आश्रमशाळेला “षवशषे बाब” 
म्हणून मान्यता ममळण्यासाठी ददनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीच्या पत्राद्वारे 
प्रस्तावासह षवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वरील सींस्थेला प्राथममक आश्रमशाळा 
(षव.जा.भ.ज.) सरुु करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) ददनाींक ३१ मे, २००६ रोजीच्या शासन ननणगयान्वये मींजुर न 
करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामळेु सदरहू सींस्थसे प्राथममक आश्रमशाळा 
मींजुर करता येत नाही. 

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

शासनाने िलाप्रिाराांिर मानधनािर लागू िेलेला  
जीएसटी िर िमी िरण्याबाबत 

  

(४) * ३७६४१ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाने कलाप्रकाराींवर २८ ्क्के तर मानधनावर १८ ्क्के जीएस्ी 
लाग ू केल्याने “सींगीत कलाप्रकार” महागल्यामळेु कलाकार व सींगीतपे्रमी 
नाराज असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी सवग कलाप्रकारास ७ ्क्के करमणूक कर होता व 
त्याचा परतावाही ममळत होता, परींत ुशासनाने २८ ्क्के जीएस्ी लावल्याने 
१ हजार रुपयाींच्या नतकी्ाला २८० रुपये जीएस्ी भरावा लागत असनू 
उवगररत ७२० रुपयाींमध्ये कायगक्रम आयोजक सींस्थाींना कलाकार, स््ेज 
सजाव्, रींगमींच कमगचारी आदी षवषवध खचागमळेु आधथगक तो्ा सहन करावा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने परींपरागत चालत आलले्या 
कलाप्रकाराची जोपासना करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) जीएस्ी अींतगगत सींगीत कलाप्रकाराच्या नतकी् 
दरावर १८% (९% सीजीएस्ी + ९% एसजीएस्ी) कर आकारणी होत.े 
कलाकाराचे मानधन प्रनत सादरीकरण रुपये १ लक्ष ५० हजार पेक्षा जास्त 
असल्यास त्यावर १८% जीएस्ीची आकारणी होत.े 
(२) व (३) सींगीत कलाप्रकारावर प्रवेश नतकी्ाचा रुपये २५० प्रनत व्यक्ती कर 
मार्ी असलेली सू्  शासनाने ददनाींक २५ जानेवारी, २०१८ पासनू रुपये ५०० 
प्रनत व्यक्ती नतकक्दरापयतं वाढषवली आहे. त्यामळेु साधारणपणे सींगीत 
कलाप्रकारावर आकारण्यात येणाऱ्या प्रवेश नतकक्ावर जीएस्ीची आकारणी 
केली जात नाही. सवगसाधारण नतकक्ावर जीएस्ीची करमार्ी असल्याने 
जीएस्ीमळेु कायगक्रम आयोजकास आधथगक तो्ा सहन करावा लागतो असे 
म्हणता येणार नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शासिीय िमचचाऱयाांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(५) * ३८९४८ श्री.िवपल पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांत 
देशपाांड,े डॉ.अपिूच हहरे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासकीय कमगचारी, ननमशासकीय कमगचारी तसेच प्राथममक, 
माध्यममक आणण उच्च माध्यममक मशक्षक याींना सातवा वेतन आयोग 
देण्यासींदभागत शासनाने ननयकु्त केलेल्या के.पी.बक्षी सममतीने अद्याप 
कामकाज सरुु केले नसल्याचे राजपबत्रत अधधकारी महासींघाच्या मशष्मींिळाने 
मा.मखु्यमींत्री याींच्या ननदशगनास माहे जानेवारी, २०१८ च्या दसुऱ्या 
आठवियात आणून ददली तसेच पाच ददवसाचा आठविा करण्यासींदभागत 
बी.सी. ख्ुआ सममतीने तयार केलेला अहवाल मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना सादर 
केला नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सेवाननवतृ्तीचे वय ५८ वषागवरुन ६० वष े करण्यासींदभागत ख्ुआ 
सममतीने मशर्ारस केली आहे, आणण मदहला कमगचाऱ्याींना दोन वषागची 
बालसींगोपन रजा, अधधकारी/कमगचाऱ्याींच्या पाल्याींनाही अनकुीं पा तत्वावर 
शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याची मागणी शासनाकि ेकरण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ख्ुआ सममतीच्या मशर्ारशी काय आहेत, त्याबाबत शासनाच े
धोरण काय आहे, सदर अहवालाच्या अनषुींगाने सातव्या वेतन आयोगाच्या 
मशर्ारशी लाग ूकरण्याबाबत ननणगय घेण्यात आल्यास सदर ननणगयाचे स्वरुप 
काय आहे व उक्त प्रकरणी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवग आस्थापनातील शासकीय कमगचारी, 
ननमशासकीय कमगचारी आणण अनदुाननत शाळा व कननषठ महाषवद्यालयातील 
मशक्षक-मशक्षकेतर कमगचारी तसेच षवषवध सींघ्ना व लोकप्रनतननधी 
याींच्याकिून सातत्याने करण्यात येणारी मागणी षवचारात घेता सवग 
कमगचाऱ्याींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्यासींबींधीची कायगवाही केव्हापयतं 
पणुग होणार आहे 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) सातव्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने शासनाने 
ननयकु्त केलेल्या के.पी.बक्षी सममतीचे कामकाज सरुु आहे. तसेच पाच 
ददवसाचा आठविा करण्यासींदभागत कोणतीही सममती शासनाने गठीत केलेली 
नाही.  
(२) सेवाननवतृ्तीचे वय ५८ वषागवरुन ६० वष ेकरण्याच्या अनषुींगाने ननयकु्त 
केलेल्या ख्ुआ सममतीचा अहवाल लवकरच शासनास सादर होणे अपेक्षक्षत 
आहे.  
 राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त व अनदुाननत शपक्षणणक सींस्थाींच्या 
प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा, कृषी व बबगर कृषी 
षवद्यापीठे व त्याींना सींलग्न असलेली महाषवद्यालये यामधील पणूगकामलक 
मशक्षक व मशक्षकेतर मदहला कमगचारी व पत्नी नसलेल्या परुुष कमगचाऱ्यास 
सींपणूग सेवाकालावधीत काही अ्ी व शतींच्या अधधन राहून बालसींगोपन रजा 
अनजु्ञेय करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या षवचाराधीन आहे. 
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अधधकारी/कमगचाऱ्याींच्या पाल्याींनाही अनकुीं पा तत्वावर शासकीय सेवेत 
सामावनू घेण्याची मागणी शासनाकि े करण्यात आली आहे. त्यानषुींगाने 
प्रभावी उपाययोजना सचुषवण्यासाठी मा.मींत्री, षवत्त याींच्या अध्यक्षतखेाली 
मींबत्रमींिळ उपसममती गठीत करण्यात आली असनू सदर षवषय सममतीच्या 
षवचाराथग ठेवण्यात आला आहे. सदर मींबत्रमींिळ उपसममतीच्या ५ बपठका 
झाल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) सातव्या वेतन आयोगाच्या अनषुींगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र 
कमगचाऱ्याींच्या वेतन सधुारणेबाबत राज्य वेतन सधुारणा सममती, २०१७ (बक्षी 
सममती) कि े ननवेदने करण्याकरीता शासनाच्या सींकेतस्थळावर वेब पो ग्ल 
कायागस्न्वत केले आहे. ननवेदने सादर केलेल्या सवग सींघ्नाींशी चचाग करुन 
सममती आपला अहवाल शासनास सादर करणार आहे. सममतीचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतर त्यावर उधचत ननणगय घेतला जाईल.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर विद्यापीठातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना देण्यात येणारी 
शशष्ट्यितृ्ती प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(६) * ३८८७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे 
मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू षवद्यापीठातील एन.्ी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. आणण 
एस.सी.प्रवगागतील षवद्यार्थयांना देण्यात येणारी शपक्षणणक मशषयवतृ्ती गेल्या 
तीन वषागपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रलींबबत असलेली मशषयवतृ्ती षवद्यार्थयांना देण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१३-१४ त े २०१५-१६ या आधथगक वषागमधील सोलापरू 
षवद्यापीठातील षवद्यार्थयांची मशषयवतृ्तीची प्रलींबबत देयके अदा करण्याची 
कायगवाही करण्यात येत आहे.  

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

िनरक्षि ि िनपाल याांच्या विविध मागण्याांबाबत 
  

(७) * ३८७६६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.चांद्रिाांत 
रघिुांशी : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वन षवभागातील वनरक्षक व वनपाल याींचेकिून जींगलाचे सींरक्षण 
करण्याखेरीज पीिीए व जीपीएस हाताळणे, पॉमलगॉन तयार करणे, कर्रतीच े
्ॅग घेऊन जलयकु्त मशवार व वनयकु्त मशवार कामाींत जेग ्ॅनन ींग करणे 
अशी अनेक ताींबत्रक काम े करण्यात येत असल्याच े ननवेदन उपवनसींरक्षक, 
जव्हार, वनसींरक्षक, ठाणे, प्रधान सधचव, महसलू व वने षवभाग (वने) याींना 
महाराषर राज्य वनरक्षक वनपाल सींघ्नेच्या पदाधधकाऱ्याींनी माहे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये व त्यादरम्यान सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वनरक्षक व वनपाल हे ताींबत्रक कमगचारी नसल्याचे साींगनू त्याींच्या 
वेतनशे्रणीत सधुारणा करण्यास चालढकल करीत असल्यामळेु राज्यात नवीन 
वषागतील व्याघ्रगणनेला वनरक्षकाींनी बदहषकार ्ाकला असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनामध्ये वनरक्षक व वनपाल याींच्या अन्यायकारक 
वेतनशे्रणी सधुार करुन प्रोत्साहन व आहारभत्ता मींजूर करणे, कतगव्यावर 
असताना कमगचाऱ्याचा मतृ्य ू झाल्यास रुपये २५ लाख मदत जाहीर करणे, 
वन्यजीव षवभागासाठी षवशषे भत्ता लाग ूकरणे अशा षवषवध मागण्याींबाबत 
असहकार आींदोलन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने महाराषर राज्य वनरक्षक व वनपाल 
सींघ्नेने ददलेल्या सदर ननवेदनाबाबत तसेच वनरक्षक आणण वनपालाींच्या 
वेतनशे्रणीचा प्रश्न तातिीने सोिषवण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे. 
     काही वनरक्षकाींनी वन्यप्राणी गणना करताना, जीपीएस तसेच पीिीएचा 
वापर केलेला नाही व ताींबत्रक कामे करण्यास बदहषकार ्ाकलेला आहे अस े
कारण त्याींच्याकिून साींगण्यात आले आहे. परींत ू सदर असहकार आींदोलन 
मागे घेतले आहे. 
(३) सदर मागण्याींचा वनरक्षक/वनपाल सींघ्नेच्या ननवेदनामध्ये समावेश 
आहे. 
(४) वनरक्षक-वनपालाींच्या वेतनशे्रणीच्या अनषुींगाने सातव्या वेतन आयोगाच्या 
मशर्ारशीींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने गठीत केलले्या 
श्री.के.पी.बक्षी राज्य वेतन सधुारणा सममती २०१७ याींच्या समोर सींघ्नेस 
सादरीकरण करण्याबाबत कळषवण्यात आले असनू सींघ्नेच्या उवगरीत 
मागण्याींबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात ३५ महामांडळे बांद िरण्याबाबत 
  

(८) * ३७७०६ श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमतशे भाांगडडया, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
िदम : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील षवषवध भागाींचा आणण अषवकमसत षवभागाींचा षवकास व्हावा 
म्हणून राज्यात स्थापन करण्यात आलेल्या समुारे ५५ महामींिळाींपपकी      
३५ महामींिळे तोट्यात चालत असल्याने सदर महामींिळे बींद करण्याचा 
ननणगय शासनाने माहे जानेवारी, २०१८ वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तोट्यात चालत असललेी महामींिळे कोणती, ती बींद करण्याची 
कारणे काय आहेत व त्याींचा तो्ा ककती आहे, 
(३) तसेच महामींिळाची आधथगक स्स्थती पहाता ती चालषवण्यापेक्षा बींद 
करण्यात यावीत असा सल्ला षवत्त षवभागाने शासनाला ददला असनू 
याप्रकरणी मखु्य सधचवाींच्या अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सममतीने 
महामींिळाच्या आधथगक स्स्थतीचा आढावा घेऊन आपला अहवाल शासनाला 
सादर केला आहे काय, अहवालाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त महामींिळाच्या अिचणी सोिवनू पनुस्जगवीत करण्याबाबत 
तसेच या महामींिळातील अधधकारी व कमगचारी याींच्याकररता शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) एकूण ५५ राज्य सावगजननक उपक्रमाींपपकी तोट्यात 
चालत असलेली ३५ महाींमिळे बींद करण्याचा ननणगय जानेवारी, २०१८ मध्ये 
घेण्यात आलेला नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) नाही. मात्र षवषवध प्रशासकीय षवभागाच्या अखत्यारीतील तोट्यात चालत 
असलेल्या १७ राज्य सावगजननक उपक्रमाींचा मखु्य सधचव याींचे 
अध्यक्षतखेालील उच्चाधधकार सममतीच्या ददनाींक ०५/०४/२०१६ च्या बपठकीत 
आढावा घेण्यात आला. उच्चाधधकार सममतीने या सावगजननक उपक्रमाींनी 
त्याींचा सींधचत तो्ा ्प्प्या्प्प्याने कमी करुन नयायात येण्याबाबत 
उपाययोजना कराव्यात आणण जर नयायात येऊ शकले नाहीत तर सींधचत 
तो्ा ननरमसत करुन ना-नर्ा ना-तो्ा तत्वावर उपक्रम चालषवण्याचा प्रयत्न 
करावा असे ननदेश ददले आहेत. 
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(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती याांना कक्रशमलेअरमधनू िगळण्याबाबत 

  

(९) * ३८९६९ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षवमकु्त जाती, भ्क्या जमाती याींना कक्रममलेअरमधून वगळण्यात येईल 
असे आश्वासन या षवभागाचे राज्यमींत्री याींनी माहे जुलप, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य मागासवगग आयोग याींनी स्वयींस्पष् अहवाल देवनूही या 
प्रस्तावावर जनतचे्या हरकती व सचूना मागषवण्यात आल्या, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींनी ओबीसीसह षवमकु्त जाती, भ्क्या 
जमाती याींना कक्रममलेअर मधून वगळण्यात येईल असे आश्वासन ददले व हे 
प्रकरण राज्य मागासवगग आयोगाकि ेपाठषवण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच ओबीसीींना यातनू कायद्याने वगळताच येत नसतानाही शासन या 
प्रकरणावर वेळकाढूपणा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, षवमकु्त जाती, भ्क्या जमाती याींना कक्रममलेअरमधून 
वगळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील षवमकु्त जाती “अ” मध्ये समाषवष् असलले्या      
१४ जाती, भ्क्या जमातीच्या यादी मधील समाषवष् असलेल्या २३ व षवशषे 
मागासवगागतील अनकु्रमाींक ७ वरील १ अशा एकूण ३८ जाती कक्रममलेअर 
तत्वामधुन वगळता येऊ शकेल अशी मशर्ारस राज्य मागासवगग आयोगाने 
राज्य शासनाकि े केली आहे. राज्य मागासवगग आयोगाच्या सदरहू 
मशर्ारशीवर जनतचे्या सचूना व हरकती मागषवण्यात आल्या आहेत. 



12 

(४) नाही. 
(५) या प्रकरणी जनतकेिून प्राप्त झालेल्या हरकती तसेच, षवजाभज, इमाव 
व षवमाप्र यामधील सवग प्रवगागच्या जातीींना कक्रममलेअर तत्वातनू वगळता 
येईल ककीं वा कसे, याबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यावर पढुील कायगवाही करण्यात 
येईल. 

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

उर्धिच िुां डशलिा मर्धयम प्रिल्प, िडिणी (ता.िडिणी, जज.बीड) 
साांडव्यािरून िाहून जाणाऱया पाण्याबाबत 

  

(१०) * ३७८५८ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) उध्वग कुीं िमलका मध्यम प्रकल्प, विवणी (ता.विवणी, स्ज.बीि) या 
प्रकल्पाच्या मळू मान्यता प्रकल्प अहवालानसुार प्रकल्प व यावरील योजना 
याींचा एकूण पाणी वापर २४.४९ द.ल.घ.मी. आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणस्थळापयतं एकूण पाणलो् क्षते्र १०५.६७ चौरस 
मपल असनू यामध्ये पाणी आवक ५३.०७ द.ल.घ.मी. आहे, यामळेु प्रकल्पातील 
पाणी वापरामशवाय ३१.५८ द.ल.घ.मी. साींिव्यावरून वाहून जात ेतसेच उक्त 
प्रकल्पातील साींिव्यावरून वाहून जाणारे पाणी बोगद्याद्वारे मैंदा ता.बीि 
तलावात वळषवल्यास षप ींपळनेर, केसापरुी, परभणी, घा्साळवीसह पररसरातील 
पींचवीस हजार एकर जममनीस मसींचनाचा लाभ ममळू शकतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सतत अवषगणप्रवण भागातील दषुकाळग्रस्त शतेकऱ्याींना 
मस ींचनाचा लाभ देण्यासाठी शासनाने कायगवाही करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकि ेददनाींक १३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त पाणी अवषगणप्रवण भागातील दषुकाळग्रस्त शतेकऱ्याींना 
मस ींचनाचा लाभ देण्यासाठी तसेच कामाचे अींदाजपत्रक आणण सवेक्षण करून 
त्यास मींजुरी देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) उध्वग कुीं िमलका मध्यम प्रकल्प ता.विवणी स्ज.बीि 
या प्रकल्पाच्या मळू प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्प अहवालानसुार 
प्रकल्पाचा एकूण पाणी वापर १७.७९७ दलघमी आहे. 
(२) उध्वग कुीं िमलका मध्यम प्रकल्पाींतगगत धरण स्थळापयतंचे एकूण पाणलो् 
क्षेत्र १०५.६७ चौ.मपल असनू प्रकल्पस्थळी मळू प्रकल्प अहवालाप्रमाणे एकूण 
पाणी आवक ५०.३३ दलघमी आहे. यापपकी उध्वग कुीं िमलका मध्यम 
प्रकल्पाकररता पाणी वापर १७.७९७ दलघमी प्रस्ताषवत असनू उवगररत ३२.५३३ 
द.ल.घ.मी. पाणी या योजनेच्या खालील बाजूस असलेल्या माजलगाव प्रकल्प, 
कुीं िमलका मध्यम प्रकल्प उपळी, ता.धारुर, स्ज.बीि व इतर योजनाींकररता 
प्रस्ताषवत करण्यात आले आहे. त्यामळेु सद्य:स्स्थतीत नवीन योजनेसाठी 
पाणी उपलब्ध नाही. 
(३) नाही. तथाषप, लोकप्रनतननधी याींनी ददनाींक १५/०१/२०१८ रोजीच्या 
मा.मींत्री, जलसींपदा याींना मलदहलेल्या पत्रान्वये सदर षवषयाींककत बाबतची 
मागणी केललेी आहे. 
(४) सदर पत्रातील मागणीच्या अनषुींगाने आवश्यक कायगवाही करुन अहवाल 
सादर करण्याच्या सचूना कायगकारी सींचालक, गोदावरी मराठवािा पा्बींधारे 
षवकास महामींिळ, औरींगाबाद याींना शासनाच्या ददनाींक ०८/०२/२०१८ रोजीच्या 
पत्राने देण्यात आलले्या आहेत. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

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

राज्यातील आयुिेद ि होशमओपॅथी महाविद्यालयाांमर्धये पुरेसे अर्धयापि 
तसेच पायाभूत सुविधा नसल्याबाबत 

  

(११) * ३७८३९ श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सजुजतशसांह ठािूर : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आयवेुद व होममओपॅथी महाषवद्यालयाींमध्ये परेुसे अध्यापक 
तसेच पायाभतू सषुवधा नसल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील आयवेुद व होममओपॅथी महाषवद्यालयाींमध्ये परेुसे 
अध्यापक तसेच पायाभतू सषुवधा नसल्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, आयवेुद व होममओपॅथी महाषवद्यालयाींमध्ये परेुसे अध्यापक व 
पायाभतू सषुवधा नसल्यामळेु सवग आयवेुद व होममओपॅथी महाषवद्यालयाींची 
अचानक तपासणी करुन ज्या महाषवद्यालयाींमध्ये त्रु् ी असतील त्याींची 
मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश सधचव, वपद्यककय मशक्षण 
षवभाग याींनी ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर आदेशानसुार ककती आयवेुद व होममओपॅथी 
महाषवद्यालये दोषी आढळून आले आहेत व ककती महाषवद्यालयाची मान्यता 
रद्द केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने अध्यापक व पायाभतू सषुवधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) होय हे खरे आहे. 
 शासनाने ददनाींक ०९/१०/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये आयवेुद व 
होममओपॅथी महाषवद्यालयाींचे पररणामात्मक मलु्याींकन करण्याचा ननणगय 
घेतलेला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
राज्यातील इतर मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या मॅरीिोत्तर शशष्ट्यितृ्तीची 

थिीत रक्िम िें द्र शासनािडून शमळण्याबाबत 
  

(१२) * ३८८८२ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, आकिच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि 
विशषे मागास प्रिगच िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील इतर मागासवगीय षवद्यार्थयांना मॅरीकोत्तर मशषयवतृ्ती 
योजनेसाठी राज्य शासनाला सन २००१ त े २०१७ या आधथगक वषागत कें द्र 
शासनाकिून रुपये २ हजार ५७६ को्ी ५१ लाख येणे असल्याच ेसन २०१७ 
मध्ये ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मशषयवतृ्तीची थकीत रक्कम कें द्र शासनाकिून ममळावी 
यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१), (२) व (३) होय हे खरे आहे. 
 राज्यातील इतर मागासवगीय षवद्यार्थयागना मॅदरकोत्तर मशषयवतृ्ती 
योजना ही १००% कें द्र परुस्कृत योजना आहे. या योजनेकरीता सन २०१७-१८ 
साठी कें द्र सरकारकिून रुपये ५८.४४ को्ी ननधी प्राप्त झाला आहे. 
 कें द्र सरकारने सदर योजना र्ीं न्ि मलमम्ेि करण्याचा ननणगय ददनाींक 
११/०८/२०११ च्या पत्रान्वये घेतला आहे. 
 तरी देखील कें द्र सरकारकिून या योजनेंतगगत प्रलींबबत ननधीसह सन 
२०१७-१८ करीता आवश्यक ननधी प्राप्त करुन घेण्याकररता ददनाींक 
१२/०९/२०१७ च्या प्रस्तावान्वये कें द्र सरकारला षवनींती करण्यात आलेली आहे. 

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

िाघ नदीिरील (जज.पालघर) धरणाच ेिाम  
अपूणच जस्थतीत असल्याबाबत 

  

(१३) * ३८९४० श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर स्जल््यात शासनाच्या लघ ुपा्बींधारे स्थाननकस्तर षवभागाकिून 
सन १९९४-९५ मध्ये वाघ नदीवर पळसपािया जवळ करोिो रुपये खचग करुन 
मोठे धरण बाींधण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धरणाच्या दरुुस्तीच्या नावाखाली धरणाच्या पाठाींचे काम 
अधगव् असल्यामळेु मोखाियातील गाव पाि े अजूनही पाण्यापासनू वींधचत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने मोखािा गावात व आजूबाजूच्या पाियाींना पाण्याचा परुवठा 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 वाघ नदीवर पळसपाड्याजवळ नसनू वीसपाड्याजवळ वाघ लघ ु
पा्बींधारे या राज्यस्तरीय योजनेचे काम प्रगतीपथावर असनू धरणाचे काम 
पणूग झाले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 योजनेचा िावा कालवा पणूग असनू उजवा कालवा ९० ्क्के पणूग आहे. 
उजव्या कालव्यावर साखळी क्रमाींक ७८९२ त े साखळी क्रमाींक ८६९० यास 
ग्रामस्थाींनी षवरोध केल्यामळेु त्या भागातील पयागयी सींरेखेवरील कालव्याच े
काम प्रगतीपथावर आहे. सद्य:स्स्थतीत ५१० हेक््र मसींचनक्षेत्रापपकी महत्तम 
१५६ हेक््र प्रत्यक्ष मसींचन झालेले आहे. सदरचा प्रकल्प हा जून, २०१८ पयतं 
ननधी उपलब्धतनेसुार पणूग करून मोखािा तालकु्यातील सवग क्षेत्र मस ींचनाखाली 
आणण्याच ेननयोस्जत आहे. 
(३) प्रकल्पाच्या कालव्याची उवगररत कामे प्रगतीपथावर असल्याने प्रश्न 
उद् भवत नाही. ही पाणीपरुवठा योजना नाही. तथाषप प्रकल्प अहवालातील 
तरतदूीनसुार षपण्यासाठी ०.१७३ दक्षलक्ष घन मी्र पाणी राखीव ठेवण्यात 
आले आहे. अद्याप षपण्याच्या ककीं वा औद्योधगक वापरासाठी पाण्याची मागणी 
आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील सेंट जॉजच या शासिीय रुग्णालयात शसटीस्िॅन मशीन 
िापराविना पडून असल्याबाबत 

  

(१४) * ३७७८८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) से्ं  जॉजग रुग्णालय प्रशासनाने शासनाकि े अनेक वष े सातत्याने 
पाठपरुावा करून माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ मध्ये ७ को्ी रुपयाींची जमगनीहून 
अत्याधुननक सेवा सषुवधाींनीयकु्त अशी मस्ीस्कॅन मशीन से्ं  जॉजग 
रुग्णालयाला उपलब्ध करून ददली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच से्ं  जॉजग रुग्णालयात मस्ीस्कॅनची सेवा उपलब्ध नसल्याने या 
रुग्णालयात येणाऱ् या रुग्णाींना मस्ीस्कॅन करण्यासाठी जे.जे. रुग्णालय अथवा 
जी.्ी. रुग्णालयात पाठषवण्यात येत असल्यामळेु रुग्णाींची गपरसोय होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे रे्ब्रवुारी, २०१७ मध्ये से्ं  जॉजग रुग्णालयात दाखल 
झालेली मस्ीस्कॅन मशीन मागील समुारे एक वषागपासनू वापराषवना पिून 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आजममतीस सदरहू मस्ीस्कॅन मशीन कायागस्न्वत न होण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने से्ं  जॉजग रुग्णालयात औषधोपचारासाठी 
येणाऱ् या रुग्णाींची मस्ीस्कॅन अभावी होणारी गपरसोय षवनाषवलींब दरू 
करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. 
(४) षवहीत ननषवदा प्रककयेअींती से्ं  जॉजग रुग्णालयासाठी मस्ीस्कॅन यींत्र 
खरेदी करण्यास माचग, २०१७ मध्ये शासन आदेश ननगगममत करण्यात आल े
होत.े सदर यींत्रसामगु्री ्नग की तत्वावर असल्याने, सदर यींत्रसामगु्री सप् े्ंबर, 
२०१७ मध्ये प्रस्थाषपत करण्यात आली. सदर यींत्रसामगु्री रूग्णसरुक्षेच्या 
दृष्ीन े कायागस्न्वत करण्यासाठी आवश्यक त्या षवद्यतु षवषयक कामाींची 
आवश्यकता आहे. त्याबाबत रुग्णालय प्रशासनामार्ग त बेस््कि े (BEST) 
पाठपरुावा सरुू आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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यितमाळ जजल््यातील िनमजुराांची मांजूर पदे ननयशमत िरण्याबाबत 
 

  

(१५) * ३८२७५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात वनमजुराींची ५०८९ पदे मींजूर असनू त्यामध्ये ४०६ पदे यवतमाळ 
वन षवभागातील आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ स्जल््यातील वनमजुराींची ४०६ मींजुर पदाींपपकी   
१५४ पदे सन २०१२ मध्ये शासनाने ननयममत केली असनू उवगररत 
वनमजुराींना ननयममत केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वनमजुराींची मींजूर पदे ननयममत 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२), (३) व (४) यवतमाळ वनषवभागातील शासन ननणगय ददनाींक १६/१०/२०१२ 
मधील तरतदूीनसुार पात्र ठरलेल्या १५३ वनमजुराींना ननयममत केलेले आहे.  
 तसेच ज्या मजूराींनी वयाची ६० वषग पणूग करणे/काम सोिून जाणे/ 
मतृ्य ूहोणे/ र्ौजदारी गनु्हा दाखल असलेले व रोजगार हमी योजने सारख्या 
तत्सम योजनेवर काम करीत असलेले २५३ मजुर शासन ननणगय ददनाींक 
१६/१०/२०१२ मधील तरतदूीनसुार पात्र ठरत नसल्याने त्याींना ननयममत करता 
आले नाही. 

----------------- 
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पजश्चम िाहहनी नद्याांच ेपाणी धगरणा खोऱयात िळविण्याबाबत 
  

(१६) * ३७८६३ डॉ.अपिूच हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०९७ ला हदनाांि  
१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नार-पार, औरींगा, अींबबका, दमणगींगा या पस्श्चमवादहन्याींचे पाणी धगरणा 
खोऱ्यात वळषवण्याबाबतच्या योजनेचे सवेक्षण व अन्वेषणाचे प्रगतीपथावर 
असलेले काम पणुग झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतील धरणाींसाठी करावयाचे अन्वेषण वन 
षवभागाच्या हद्दीत असल्याने त्यासाठी आवश्यक वन षवभागाची परवानगी 
घेण्याची कायगवाही सामींजस्य करारानसुार WAPCOS LTD., नवी ददल्ली 
याींनी करावयाची असनू त्याींचेमार्ग त सरुु असलेली कायगवाही पणुग झाली आहे 
काय व सदरील वन षवभागाकिील परवानगी प्राप्त झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदरील सवेक्षण व अन्वेषण त्याचप्रमाणे वन षवभागाकिील 
परवानगी घेण्याची कायगवाही कें व्हापयतं पणुग होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही, सवेक्षण व अन्वेषणाच े काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(२) नाही. 
(३) वनषवभागाच्या परवानगीसह योजनेच े सवेक्षण व अन्वेषण माहे माचग, 
२०१८ पयतं पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 

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

पुणे जजल््यात प्रधानमांत्री आिास ि पारधी समाजाचे 
 आिास योजनेची िामे पूणच िरण्याबाबत 

  

(१७) * ३८१८१ अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु स्जल््यात प्रधानमींत्री आवास योजनेची सन २०१६-१७ या वषागत 
८१६३ घराच ेउददृष् असताना केवळ १३३८ कामे पणूग झाली असल्याचे माहे 
डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच पणेु स्जल््यात पारधी आवास योजनेसाठी सन २०१६-१७ या वषागत 
६६ घराचे उदद्दष् असताना केवळ २२ घराचे बाींधकाम पणूग करण्यात आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार पणेु स्जल््यातील आवास व पारधी समाजाच े
आवास योजनेची कामे पणूग क्षमतनेे होणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नांदरुबार जजल््यात शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय  
ननशमचतीस विलांब होत असल्याबाबत 

  

(१८) * ३८५११ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नींदरुबार स्जल््यात शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालय ननममगतीस षवलींब 
होत असल्याची बाब ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालयाच्या 
ननममगतीसाठी कृती आराखिा व ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांिडून रुग्णाांची आधथचि्टष्ट्टया  
लूट होत असल्याबाबत 

  

(१९) * ३७७३९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादचन चाांदरूिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.मोहनराि िदम, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०५१ ला 
हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी रुग्णालयाींकिून अवास्तव बील आकारणी होत असनू 
गोरगरीब रुग्णाींची लू्  होत असल्याची बाब शासनाच्या ननदशगनास आलेली 
असनू गोरगरीब रुग्णाींची होणारी लू्  रोखण्यासाठी तसेच रुग्णालयाच्या 
कारभारावर कायदेशीर अींकुश आणण्यासाठी पररणामकारक उपाययोजना 
करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणगय घेण्यात आला आहे काय, ननणगयाचे स्वरुप 
काय आहे व तद्नसुार पढेु कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, ननणगय घेण्यात आला नसल्यास षवलींबाची कारणे काय आहेत व 
यासींदभागत सध्या कोणती कायगवाही करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) वपद्यकीय आस्थापना षवधेयक-२०१४ चा मसदूा सावगजननक आरोग्य 
षवभागाच्या सींकेतस्थळावर प्रमसध्द करण्यात आला असनू सदर षवधेयक 
राज्यात लाग ुकरण्यापवूी षवधेयकातील तरतदूीींवर सींबींधधत क्षते्रातील व्यक्ती 



22 

वा सींस्थाींचे स्पष् अमभप्राय जाणून घेण्यासाठी उपसींचालक, आरोग्य सेवा, 
मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १८/०१/२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये 
सममती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सममतीत खाजगी रुग्णालयाच े
प्रनतननधी, भारतीय वपद्यकीय सींघ्नेचे प्रनतननधी, आयएमएचे प्रनतननधी, 
पॅथॉलॉस्जकल लॅबच ेप्रनतननधी इत्यादीींचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर 
सममतीने त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर केल्यानींतर त्यानसुार कायगवाही 
करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िोंडगे (खोरगाांि), िुरांग (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) येथील प्रिल्पाच े

िाम बांद असल्याबाबत 
  

(२०) * ३८३३३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कोंिगे (खोरगाींव), कुरींग (ता.लाींजा, स्ज.रत्नाधगरी) येथ े सन 
२०१२-२०१३ मध्ये धरण (लघ ुपा्बींधारे) प्रकल्प मींजरू करुन काम सरुु केले 
असनू माहे जून, २०१४ पासनू दोन्ही प्रकल्पाच े काम बींद असल्याच े
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन्ही प्रकल्पाींकरीता भसूींपादन केलेल्या बाधधत शतेकऱ्याींना 
अद्याप मोबदला ममळाला नसनू सदर प्रकल्पाच े स्वरुप (उींची, पाणी 
साठवणक्षमता) व कालव्याींची स्स्थती कशाप्रकारे असणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने बाधधत शतेकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच प्रकल्पाच े काम सरुु 
करुन ककती कालावधीत पणूग होणार आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
 कोंिगे ल.पा. योजनेस ददनाींक ३०/०८/२०११ रोजी प्रशासकीय मान्यता 
ममळाली असनू ददनाींक ०४/०४/२०१३ रोजीच्या कायागरींभ आदेशानसुार कामास 
सरुुवात करण्यात आली आहे. सद्य:स्स्थतीत प्रकल्पाच ेकाम बींद नाही. 
 कुरींग ल.पा. योजनेस ददनाींक ३०/०८/२०११ रोजी प्रशासकीय मान्यता 
ममळाली असनू ददनाींक २२/०८/२०१४ रोजीच्या कायागरींभ आदेशानसुार कामास 
सरुुवात करण्यात आली आहे. सद्य:स्स्थतीत प्रकल्पाच ेकाम बींद नाही. 
(२) कोंिगे ल.पा. योजना - भसूींपादनाचा अींनतम ननवािा जाहीर झाल्यानींतर 
उपषवभागीय अधधकारी, राजापरू याींचे मागणीनसुार उवगरीत रक्कम ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार वगग करण्यात येईल. योजनेच्या धरणाची महत्तम उींची ३३.५४ 
मी. असनू पाणीसाठा २४१२ स.घ.मी. आहे. या योजनेसाठी पारींपाररक कालवा 
षवतरण प्रणाली ऐवजी नमलकेद्वारे पाण्याचे षवतरण करण्याचे प्रस्ताषवत 
करण्यात येत आहे. 
 कुरींग ल.पा. योजना-ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार कुरींग पाझर तलावाचे 
लघ ु पा्बींधारे योजनेमध्ये रुपाींतर करण्यात आले. ल.पा. योजनेमळेु 
अनतररक्त जममनीच्या नषवन भसूींपादन कायदा सन २०१३ अन्वये 
भसूींपादनाचा प्रस्ताव स्जल्हाधधकारी, रत्नाधगरी याींना सादर केला आहे. 
 योजनेच्या धरणाची महत्तम उींची ३०.३७ मी. असनू पाणीसाठा  
२१२४ स.घ.मी. आहे. या योजनेसाठी पारींपाररक कालवा षवतरण प्रणाली 
ऐवजी नमलकेद्वारे पाण्याच ेषवतरण करण्याचे प्रस्ताषवत करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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नाशशि जजल््यामर्धये निीन ि ननयशमत अांगणिाडी िें द्राांना  
मांजुरी देण्याबाबत 

  

(२१) * ३७६८१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सकु्ष्म सवेक्षण करून नवीन व ननयममत अींगणवािी कें द्राींसाठी प्रस्ताव 
पाठषवण्याबाबत आयकु्त, एकास्त्मक बालषवकास सेवा योजना याींनी ददलेल्या 
ननदेशानसुार नामशक स्जल्हा पररषदेने ददनाींक २१ एषप्रल, २०१४ रोजी 
शासनास सादर केलेले प्रस्ताव माहे जानेवारी, २०१८ पयतं प्रलींबबत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्ताव मींजुरीसाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकि ेमागणी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने प्रस्ताव मींजूर करून नामशक 
स्जल््यामध्ये नवीन व ननयममत अींगणवािी कें द्राींना मींजुरी देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे.  
(२) होय. 
(३) आयकु्तालयाचे पत्र क्र.एबाषवसेयो/का-४/९२३/१६, ददनाींक १६/०३/२०१६ 
अन्वये नामशक स्जल््यासाठी ननयममत अींगणवािी कें द्र वगळता ७५ ममनी 
अींगणवािी कें द्राींना मींजुरी देण्यात आली आहे. 
 नामशक स्जल््यासाठी ३ नवीन बाल षवकास प्रकल्प व ८९ अनतररक्त 
अींगणवािी मींजूरीसाठीचा प्रस्ताव आयकु्तालयाचे पत्र क्र.          
ICDS/D-४/१५-१६/७१५, ददनाींक ०२/०३/२०१६ अन्वये कें द्र शासनाच्या मदहला 
व बाल षवकास षवभाग, नवी ददल्ली याींना सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल््यातील अांगणिाडीच्या बाांधिामासाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२२) * ३८७२९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३९७ ला हदनाांि      
११ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल््यातील १२०४ गावात ३३५६ अींगणवािया कायगरत असनू 
त्या अींगणवाियाींमध्ये ० त े३ वषग वयोग्ातील बालकाींना परुक पोषण आहार 
देऊन कुपोषण रोखणे तसेच गभगवती माता व ककशोरवयीन मलुीींना आरोग्य 
षवषयक मागगदशगन करण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच स्जल््यातील ३३५६ अींगणवाियापपकी २४२५ अींगणवाियाींना 
स्वत:च्या इमारती असनू ८०० अींगणवािया भाड्याच्या जागेत सरुु असनू तथेे 
त्याींना शौचालय, स्वतींत्र स्वयींपाक घर आरोग्य इ.सोयी सषुवधा उपलब्ध 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ८०० अींगणवाियाच्या बाींधकामासाठी रुपये ४८ को्ीचा 
ननधीचा प्रस्ताव आयकु्त, एकास्त्म क बालषवकास याींचकेि ेपाठषवण्यात आला 
असनू त्यावर कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अींगणवाियाींना आवश्यक त्या सोईसषुवधा व 
बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) औरींगाबाद स्जल््यात एकूण ३५०६ अींगणवािी कें द्र 
मींजूर आहेत. ३५०६ अींगणवाियाींमध्ये ० त े ३ वष े वयोग्ातील बालकाींना 
परूक पोषण आहार देऊन कुपोषण रोखण्याचा तसेच गभगवती माता व 
ककशोरवयीन मलुीींना आरोग्य षवषयक मागगदशगन ममळण्याच्यादृष्ीने 
अींगणवािया कायगरत आहेत.  
 
 



26 

(२) औरींगाबाद स्जल््यात ३५०६ अींगणवाियापपकी २४५२ अींगणवाियाींना 
स्वत:च्या इमारती असनू २५० अींगणवािया बाींधण्यासाठी सरकारी जागा 
उपलब्ध होत नसल्याने भाियाच्या जागेवर चालषवल्या जात असनू उवगररत 
अींगणवािी कें द्र शजेारची स्जल्हा पररषद शाळेची खोली, समाजमींददर, 
ग्रामपींचायत, इत्यादी दठकाणी भरषवण्यात येतात. त्यादठकाणी शौचालय व 
आरोग्य सषुवधा, इत्यादी सषुवधा परुषवल्या जातात.  
(३) शासकीय जागा उपलब्ध असलले्या दठकाणी अींगणवािी इमारत 
बाींधकामासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. महात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगगत नवीन अींगणवािी कें द्र इमारत बाींधकाम घेण्यासाठी स्जल्हा 
पररषद प्रशासनास आयकु्त, एकास्त्मक बाल षवकास सवेा योजना, नवी मुींबई 
याींचे स्तरावरुन सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच स्जल्हा ननयोजन व 
षवकास पररषद अींतगगत प्राप्त होणाऱ्या तरतदूीमधून अींगणवािी कें द्र इमारत 
दरुुस्तीची कामे घेण्याबाबत शासनाने ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन 
ननणगयानसुार धोरण ननस्श्चत केलेले आहे. 
(४) मदहला व बाल षवकास षवभाग याींच े ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१७ च्या 
शासन ननणगयानसुार सन २०१७-१८ पासनू स्जल्हा ननयोजन व षवकास पररषद 
अींतगगत नवीन अींगणवािी बाींधकामासाठी ५०% व जुन्या अींगणवािीसाठी 
तसेच ज्या अींगणवािीत शौचालये नाहीत तथे ेशौचालये बाींधण्यासाठी ५०% 
प्रमाणे ननधी खचग करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील हजारो व्यापाऱयाांिड ेथकित असलेल्या  
विक्रीिराची िसुली िरण्याबाबत 

  

(२३) * ३९०९१ प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, 
आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील हजारो व्यापाऱ्याींकि े २ हजार ८६० को्ी १८ लाख रुपयाींचा 
षवक्रीकर थककत असनू यातील काही व्यापारी आपला उद्योग-व्यवसाय बींद 
करुन बेपत्ता झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेपत्ता व्यापाऱ्याींचे नवे लोकेशन शोधण्यासाठी पोलीस, 
महसलू व नगरषवकास षवभागाला षवनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी षवक्रीकर षवभागाला उक्त षवभागाकिून कोणती 
मदत करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींषवरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. षवक्रीकर षवभागाींतगगत लापता 
व्यापाऱ्याकिून ददनाींक ३१ माचग, २०१६ रोजीची प्रलींबबत असलेली वसलूी   
रुपये २८६०.१६ को्ी होती. 
(२) होय. 
(३) वसलुी प्रलींबबत असलेल्या काही प्रकरणात व्यापारी व्यवसायाच े दठकाण 
सोिून गेल्यामळेु व त् याचा नवीन व्यवसायाचा ठावदठकाणा सापित नसल्याने 
प्रलींबबत थकबाकीची वसलूी होण्यासाठी अिचणी ननमागण झालेल् या आहेत. 
अशा ५ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या सवग प्रकरणात आयकर 
षवभागाशी सींपकग  साधून प्रलींबबत थकबाकीच्या वसलूीसाठी व्यापाऱ्याच े
अद्ययावत बँक खात े व इतर तपशील ममळषवण्यासाठी षवक्रीकर षवभाग 
प्रयत्न करीत आहे. बेपत्ता व्यापाऱ्याींच्या बाबतीत नजीकचे पोलीस स््ेशन, 
पोस्् ऑकर्स, कीं पनी रस्जस्रार याींचे अमभलखे, इीं्रने् इत्यादी दठकाणी 
तपासणी करुन व्यापाऱ्याींच्या उपलब्धतबेाबत खातरजमा करण्याचे षवक्रीकर 
अधधकाऱ्याींना ननदेश ददलेले आहेत. तसेच ज्या दठकाणी अगोदर व्यापाऱ्याींचा 
व्यवसाय चाल ूहोता, त्या जागेच्या बाबतीत तहमसलदार अथवा तलाठी याींच े
अमभलेख, नगरपामलका अथवा महानगरपामलका याींचा मालमत्ता षवभाग 
तसेच सब रस्जस्रार याींच े अमभलेख इत्यादीींकि े चौकशी करुन व्यापाऱ्याींचे 
ठावदठकाणा व मालमत्ता शोधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
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(४) वसलुी प्रलींबबत असलेल्या प्रकरणामध्ये व्यापाऱ्याच्या बँक खात े व 
मालमत्तवेर ्ाच आणण्यात येत े व त्यामधून थकबाकीची वसलूी करण्यात 
येत.े व्यापाऱ्याींच्या ऋणकोकिून देय असलेल्या रक्कमही वसलू करण्याची 
कायगवाही करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणण  
वििास महामांडळाला ननधी देण्याबाबत 

  

(२४) * ३९१०१ श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५१५४ ला हदनाांि 
१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय विमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच िल्याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य इतर मागासवगीय षवत्त आणण षवकास महामींिळाला 
षवषवध योजनाींच्या अींमलबजावणीसाठी राषरीय मागासवगग महामींिळाकिून 
वषागला २५ को्ी रुपयाींचा ननधी ददला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील दोन वषागपासनू दोन को्ी इतकाच ननधी ददला असनू 
ननधी कमी ममळाल्याने महामींिळाच्या सहा योजना बींद झाल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधी देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही.  
(२) राषरीय महामींिळाकिून मागील दोन वषागत ननधी प्राप्त झालेला नाही. 
तथाषप, यापवुी राषरीय महामींिळाकिून प्राप्त झालेल्या ननधीतील मशल्लक 
रक्कमेतनू मागील दोन वषागत लाभार्थयांना कजग वा्प करण्यात आलेले 
आहे.  
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(३) राषरीय मागासवगग महामींिळाच्या योजनाींच्या अींमलबजावणीसाठी ननधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत महाराषर राज्य इतर मागासवगग षवत्त आणण 
षवकास महामींिळाकिून षवषवधस्तरावर सातत्याने पाठपरुावा करण्यात येत 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
पाचल, विलये, जिळेथर (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) गािातील रस्ते 

मुख्यमांत्री ग्रामीण सडि योजनेतून िरण्याबाबत 
  

(२५) * ३८९०० श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचल, षवलये, जवळेथर (ता.राजापरू, स्ज.रत्नाधगरी) गावातील रस्त्याींवर 
खड्ि े झाल्यामळेु सदर रस्त े मखु्यमींत्री ग्रामीण सिक योजनेतनू करण्यात 
यावेत, असे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनातील मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, इतर स्जल््याींपेक्षा रत्नाधगरी स्जल््याला मखु्यमींत्री ग्रामीण 
सिक योजनेतनू कमी ननधी देऊनही सन २०१७-१८ मध्ये कमी खचग झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) व (२) सदरचे ननवेदन आढळून येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



30 

राज्यात जननी शशशु सुरक्षा योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
  

(२६) * ३८६४० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.प्रविण 
दरेिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माता मतृ्य ू व बालमतृ्यूींचा दर घ्षवण्यासाठी सावगजननक 
आरोग्य षवभागामार्ग त जननी मशश ु सरुक्षा योजना माहे ऑक््ोबर, २०१२ 
पासनू लाग ूकरण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे असतानाही सन २०१६-१७ या वषागत राज्यभरात 
मातामतृ्यूींचा आकिा १ हजार ३५८ पके्षा जास्त झाल्याची नोंद आरोग्य 
षवभागात झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच आरोग्य षवभागाशी सींबींधधत २३ स्जल्हा रुग्णालयात या योजनेची 
अींमलबजावणी होत असताना मात्र शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालय व 
रुग्णालयात प्रसतूीसाठी आलेल्या मदहलेच्या नातवेाईकाींना शस्त्रकक्रयेची 
सादहत्य आणण औषधे खाजगी मेडिकल स््ोअसग मधून षवकत घेण्याचे 
षप्रस्स्क्रप्शन ददले जात असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मातामतृ्य ू व बालमतृ्यूींवर ननयींत्रण आणण्यासाठी व 
शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालये आणण रुग्णालयात सदर योजना 
राबषवण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जननी मशश ु सरुक्षा ही योजना राज्यात ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०११ 
पासनू सरुु केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सन २०१६-२०१७ मध्ये १२२९ मातामतृ्य ू झाले असनू सन      
२०११-२०१२ च्या तलुनेत सन २०१६-२०१७ मध्ये मातामतृ्यूींच्या सींख्येत    
२१७ अींकाींनी घ् झालेली आहे. 
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(३) राज्यातील शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालय व रुग्णालयाींमध्ये आलेल्या 
मदहलाींच्या नातवेाईकाींना शस्त्रकक्रयचेे सादहत्य आणण औषधे खाजगी मेडिकल 
स््ोअसग मधून षवकत घेण्याचे षप्रस्स्क्रपशन ददले जात नाही. तसेच प्रसतूीसाठी 
आलेल्या मदहलाींना या योजनेंतगगत मोर्त उपचार ददल ेजातात. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

 

मराठिाडयातील जलयुक्त शशिाराच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 
 

  

(२७) * ३९१०५ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाियात सरुु असलेल्या जलयकु्त मशवाराचे कामास षवलींब होत 
असल्यामळेु अनेक जलयकु्त मशवाराचे काम अपणूगच रादहल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने जलयकु्त मशवाराच ेकाम जलदगतीने सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर पेंच व्याघ्र प्रिल्पातील िन खात्याच्या पथिास  
मारहाण झाल्याबाबत 

  

(२८) * ३८९१६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगगत वाघ मशकार प्रकरणातील आरोपीींना 
पकिण्यासाठी गेलेल्या वन खात्याच्या पथकास गावातील रदहवाशाींकिून 
मारहाण झाल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
 पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ मशकार प्रकरणातील वनगनु्हा क्रमाींक 
६७/१, ददनाींक २६/०६/२०१७ मधील श्री.षवजय जानराव गेिाम, रा. कोमलतमारा 
व इतर ६ आरोपीींना पकिण्याकररता ददनाींक २१/१२/२०१७ रोजी वनअधधकारी 
व कमगचारी गेले असता गावातील मदहलाींनी आरोपीींना पळून जाण्यास मदत 
केली. वन अधधकारी व कमगचारी गावाबाहेर जात असताींना रस्त्यावर आिव े
होवनू रस्ता रोखून ठेवला. अधधकारी व कमगचाऱ्याींसमोर स्वत:ला जाळुन 
घेण्याची धमकी ददली. 
(२) सहाय्यक वनसींरक्षक (अमशप्रक) पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपरू याींनी क्षेत्र 
सहाय्यक, पवनी याींचे मार्ग त ददनाींक २२/१२/२०१७ रोजी पोलीस स््ेशन 
पारमशवनी येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. 
 वनगनु्हा क्रमाींक ६७/१, ददनाींक २६/०६/२०१७ प्रकरणी पढुील तपास 
सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ििठे यमाई (ता.शशरुर, जज.पुणे) येथील घोड नदीिरील  
बांधाऱयाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२९) * ३८७८२ श्री.अननल भोसल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कवठे यमाई (ता.मशरुर, स्ज.पणेु) येथील घोि नदीवर असलेल्या र्त्तशे्वर 
बींधाऱ्यावरील रस्त्यावर खड्ि े पिून बींधाऱ्याच्या दोन्ही बाजुकिील कठि े
तु् ल्याने बींधाऱ्यातनु पाण्याची गळती सरुु असल्याच े माहे डिसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या बींधाऱ्यावरुन शालेय षवद्याथी, दधुगाड्या, दचुाकी व 
अवजि वाहनाींची वाहतकु होत असल्याने बींधारा केव्हाही कोसळून मोठी 
दघुग् ना होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने सदर बींधाऱ्याची दरुुस्ती करावी, 
अशी मागणी स्थाननक नागररकाींनी शासनाकि े केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
 तथाषप, सदर बींधारा सावगजननक वाहतकुीसाठी सींकस्ल्पत नाही. 
(३) सदर बींधाऱ् याची क्षेबत्रयस्तरावर पाहणी केली असनू बींधाऱ् याच ेदरुुस्तीसाठी 
षवशषे दरुुस्ती अींतगगत अींदाजपत्रक तयार करण्याच े काम क्षेबत्रयस्तरावर 
प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार (जज.पालघर) येथील प्रनत महाबळेश्िर पयचटन स्थळ म्हणून 
वििशसत िरण्याबाबत 

  

(३०) * ३८९८० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (स्ज.पालघर) येथील प्रनत महाबळेश्वर म्हणून ओळखल्या 
जाणाऱ् या स्थळास पयग् न स्थळ म्हणून षवकमसत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या षवचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रनत महाबळेश्वर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् या पयग् न 
स्थळाला “क” दजाग प्राप्त करुन देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) व (२) स्जल्हाधधकारी,ठाणे कायागलयामार्ग त जव्हार 
या पयग् न स्थळास “क” वगग दजाग देण्यात आला आहे. तसेच जव्हार 
पररसरातील पयग् न स्थळाच्या षवकासासाठी सन २०१५-२०१६ मध्ये        
५ कामाींना, सन २०१६-२०१७ मध्ये २ कामाींना व सन २०१७-२०१८ मध्ये एका 
कामाला ननधी षवतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालये ि रुग्णालयाांना  
औषधाांचा पुरिठा िरण्याबाबत 

  

(३१) * ३८७११ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १६ शासकीय वपद्यककय महाषवद्यालये व त्याींच्याशी सींलग्न 
असलेल्या रुग्णालयाींना औषधाींचा परुवठा सरुळीत होण्यासाठी औषध 
खरेदीच्या प्रचमलत धोरणामशवाय मदहनाभर काही सवलती देण्याचा ननणगय 
मींबत्रमींिळाने माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ननणगयात कोणत्या अ्ी व शती घालण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या ननणगयामळेु राज्यातील सवग रुग्णालयात ननयममत व 
वेळेवर औषध परुवठा होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आहे ?  
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) औषधीषवषयक बाबीींच्या सींपषु्ात आलेल्या दरकराराींना ददनाींक 
३१/०१/२०१८ पयतं ककीं वा हार्ककन महामींिळाकिून सरुळीत परुवठा होईपयतं 
यापपकी अगोदर जे घिले त्या कालावधीसाठी मदुतवाढ देण्यात आलेली होती. 
(३) होय. 
(४) सद्य:स्स्थतीत सवग रुग्णालयाींमध्ये औषधाचा साठा परेुशा प्रमाणात 
उपलब्ध आहे. 
 ----------------- 

 

नागपूर शहरातील िामगार रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीनचा  
प्रस्ताि मांजूर िरण्याबाबत 

  

(३२) * ३८१०४ श्री.शमतशे भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नागपरू शहरातील कामगार रुग्णालयाने प्रस्ताषवत केलेल्या नवीन 
सोनोग्रार्ी मशीनचा प्रस्ताव दोन वषागपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे डिसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात सोनोग्रार्ी मशीन नसल्यामळेु रुग्णाींना 
खाजगी रुग्णालयाशी करार करून नतकि ेपाठषवण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने सोनोग्रार्ी मशीनचा प्रस्ताव मींजूर 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 नवीन सोनोग्रार्ी मशीन खरेदी होईपयतं रुग्ण सेवेत अिथळा 
ननमागण येऊ नये, यासाठी खाजगी सींस्थेशी CGHS दराने करार करुन 
सोनोग्रार्ी करण्यात येत.े 
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(३) सदर सोनोग्रार्ी मशीनची खरेदी ही हार्कीन बायो-र्ामागस्यु् ीकल्स 
कॉपोरेशन मल. मार्ग त खरेदी करण्याचे प्रस्ताषवत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील बालमतृ्यू रोखण्याबाबत 
  

(३३) * ३९१९० श्री.मोहनराि िदम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, 
आकिच .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सावगजननक आरोग्य षवभाग आणण एकास्त्मक बालषवकास 
योजनेच्या अहवालानसुार सन २०१६-१७ या वषागत १४ हजार ३६५ बालमतृ्य ू
झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हे बालमतृ्य ू सावगजननक आरोग्य, आददवासी षवकास आणण 
मदहला व बालषवकास षवभागाींशी सींबींधधत असनू त े रोखण्यासाठी शासनास 
अपयश येत असल्याचे एकास्त्मक बालषवकास योजनेच्या अहवालातनू 
ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालानसुार ७८ हजार ४३२ बालके धोकादायक अवस्थेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील बालमतृ्य,ू अभगक मतृ्य,ू मातामतृ्य,ू कुपोषण हे स्जल्हा 
रुग्णालयात नसलेल्या मलुभतू सोयी-सषुवधा आणण आरोग्य सेवेतील ररक्त 
पदे यामळेु झाल्याचे अहवालात नमदू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
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(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने राज्यातील बालकाींमधील कुपोषण, 
बालमतृ्य,ू अभगक मतृ्य,ू मातामतृ्य ू रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यामध्ये प्रनत १००० स्जवींत बालकाींच्या जन्मामागे अभगक मतृ्यदूर 
हा सन २००८ सालातील ३३ वरून कमी होऊन १९ वर आलेला आहे. या 
वरून राज्यातील बालमतृ्य ूदरामध्ये घ् झाल्याचे ददसनू येत आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 स्जल्हा रुग्णालयासाठी १४ षवशषेज्ञ सेवा मींजूर आहेत. याव्यनतररक्त 
बालमतृ्य/ूअभगक मतृ्यलूा आळा घालण्याच्या उद्दशेाने षवशषे नवजात काळजी 
कक्ष, र्ो्ोथेरपी यनुन्, ऑस्क्सजन हुि, रेडियी्ं  वॉमगर, लॅररगोस्कोप, 
इींिोरकीयेल ्यबु्स, नेजल कॅन्यलुा बॅग, मास्क, वेईंग स्केल इत्यादी सषुवधा 
उपलब्ध आहेत. 
(५) राज्यामध्ये सन २०१०-१२ व सन २०११-१३ या वषागमध्ये माता मतृ्यदूर 
अनकु्रमे ८७ व ६८ आहे. यावरुन माता मतृ्य ूदरामध्ये घ् झाल्याचे ददसनू 
येत.े  
 राज्यामध्ये मातामतृ्य,ू बालमतृ्य ूव कुपोषण कमी करण्यासाठी पढुील 
उपाययोजना राबषवण्यात येत आहेत :- 
 

• गरोदरपणातील सींपणूग तपासणी व उपचार, सींस्थात्मक प्रसतुी, जननी 
मशश ूकायगक्रम, जननी सरुक्षा योजना, ननयममत लसीकरण, नवजात 
काळजी कक्ष, नवजात स्स्थरीकरण कक्ष, षवशषे नवजात काळजी 
कक्ष, एचबीएनसी व इन््ेसीर्ाईि एचबीएनसी, जीवनसत्व अ व 
जींतनाशक मोदहम, बालउपचार कें द्र, पोषण पनुवगसन कें द्र, मानव 
षवकास कायगक्रम, नवसींजीवनी कायगक्रम, राषरीय बाल स्वास्थ 
कायगक्रम इत्यादी. 
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• एकास्त्मक बाल षवकास सेवेंतगगत अींगणवाियाींमधील ० त े ६ 
वयोग्ातील बालके, गभगवती, स्तनदा माता, ककशोरवयीन मलुी 
याींना - १) परुक पोषण आहार २) आरोग्य तपासणी ३) सींदभग सेवा 
४) अनौपचारीक पवूग शालेय मशक्षण ५) लसीकरण ६) आहार व 
आरोग्य इत्यादी सेवा ननयममत देण्यात येत आहेत. 

(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 

 
राज्यात विशषेत: मुांबई येथील समुद्र किनाऱ यािर पयचटिाांच्या 
सुरक्षतेसाठी अत्यािश्यि यांत्रणा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३४) * ३८११७ श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात षवशषेत: मुींबई येथील समदु्रात पयग् क, मलेु बिूुन मरण 
पावल्याच्या घ्ना होत असनू पयग् काींचा ननषकाळजीपणा व अपरुी सरुक्षा 
व्यवस्थेमळेु चौपा्या जीवघेण्या ठरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौपा्या, समदु्रककनारी पयग् काींच्या सरुक्षेची काळजी 
घेण्यासाठी वॉच ्ॉवर, मेगार्ोन, यालिलाई् देखरेख यींत्रणेच्या अभावामळेु या 
दघुग् नाींवर ननयींत्रण ठेवता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील समदु्र ककनाऱ् याींवर पयग् काींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी पोहण्याच्या साधनाींमशवाय प्रथमोपचाराची साधने, 
जीवरक्षकाींसाठी ठराषवक कालावधीनींतर प्रमशक्षण त्याींचे मनोधपयग कायम 
राखण्यासाठी परेुशी काळजी घेणे, ककनाऱ् याींजवळ रुग्णवादहका तपनात करणे, 
वॉकी्ॉकीची सोय अशा गोष्ीींचीही उपलब्धता करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) मुींबईसह राज्यात समदु्रात बिूुन मरण पावण्याच्या 
घ्ना घिलेल्या आहेत. 
(२), (३) व (४) शासन ननणगय, ददनाींक ०८/०९/२००६ अनसुार राज्यातील 
समदु्रककनाऱ्याींवर कर्रावयास जाणाऱ्या पयग् काींना व सवगसामान्य जनतलेा 
पोहण्याच्या दठकाणावर सरुक्षक्षततसेाठी उपाययोजना ठरवनू देण्यात आल्या 
आहेत. त्यानसुार शहरी भागात नगर षवकास षवभाग व ग्रामीण भागात ग्राम 
षवकास षवभागामार्ग त सरुक्षक्षततबेाबत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन ननणगयानसुार ठरषवलेल्या समदु्रककनाऱ्याींवर पढुीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात आलले्या आहेत. 
(१) मुींबईच्या समदु्रककनाऱ्यावर सरुक्षक्षततसेींदभागतील कायगवाही बहृन्मुींबई 

महानगरपामलकेमार्ग त करण्यात येत.े बहृन्मुींबई क्षते्रातील धगरगाव, दादर, 
जुहू, वसोवा, अक्सा व गोराई या समदु्रककनाऱ्याींवर बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ग त जीवरक्षक नेमण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर 
मेगार्ोन, सायरन, रेस्क्यटु्यबू, ्ॉचग इत्यादी सादहत्य उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. धगरगाव, जुहू, अक्सा व गोराई या दठकाणी तात्परुत े
वॉच ्ॉवर बाींधण्यात आले आहेत. कायमस्वरुपी वॉच्ॉवर आराखि े
मींजूर करण्यात आलेले असनू आवश्यक त्या मींजऱु्या प्राप्त झाल्यावर 
त्याींच्या उभारणीचे काम करण्यात येईल. याकररता मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ग त आवश्यक ती आधथगक तरतदू करण्यात आलेली 
आहे. त्याचप्रमाणे जीवरक्षकाींना राषरीय लाईर् सेस्व्हींग सोसाय्ी या 
सींस्थेमार्ग त प्रमशक्षण देण्यात आलेले आहे व ऑनकॉल रुग्णवादहकाही 
उपलब्ध आहेत. 

(२) समदु्रककनाऱ्यावरील पयग् काींच्या सरुक्षक्षततसेाठी सन २०१६-२०१७ मध्ये 
पयग् न षवभागामार्ग त लाईर् जॅके्, लाईर् बोये, मेगार्ोन, बीओबी रोप, 
िायस्व्हींग गॉगल्स, वलून जॅके्स, दबुबगण, मशट्टय्ा, षवद्यतु वॉल 
माऊन््ेि सायरन, सचग लाई् हॅलोजन, र्ायबर स्रेचसग, ्ेहळणी मनोरे 
(वॉच ्ॉवसग), ्ेहळणी मनोरे कक्ष इत्यादी सादहत्यसामग्री परुषवण्यासाठी 
रायगि, रत्नाधगरी, मस ींधुदगुग व पालघर स्जल््यास ननधी उपलब्ध करुन 
ददलेला आहे. तर जीवरक्षक प्रमशक्षणासाठी रायगि, रत्नाधगरी, मस ींधुदगुग 
व पालघर स्जल््यासाठी ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
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(३) शासन ननणगय, ददनाींक ०८/०९/२००६ ला अनसुरुन ग्राम षवकास षवभागाने 
ग्रामीण क्षेत्रातील ठरषवलेल्या समदु्रककनाऱ्याींकररता जीवरक्षकाींच्या 
मानधनासाठी व आवश्यक उपाययोजनाींसाठी सन   २०१६-२०१७ मध्ये 
व २०१७-२०१८ साठी ननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. तसेच ददनाींक 
१८/०९/२०१७ च्या शासन ननणगयान्वये रत्नाधगरी स्जल््याकररता 
अनतररक्त उपाययोजनाींसाठी ननधी मींजूर केला असनू ददनाींक 
१९/०८/२०१७ च्या शासन ननणगयान्वये मस ींधदुगुग स्जल््यातील अनतररक्त 
उपाययोजनाींकररता ननधी मींजूर केलेला आहे. 

(४) रायगि, रत्नाधगरी, पालघर व मसींधुदगुग या स्जल््यात ठरवनू ददलेल्या 
समदु्रककनाऱ्याींवर जीवरक्षकाींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. मादहती व 
धोक्याच्या सचूना देणारे र्लक लावण्यात आले आहेत. सायरन, 
वॉच्ॉवसग इत्यादी सषुवधा उपलब्ध करुन ददलेल्या आहेत. या दठकाणी 
आपत्कालीन प्रसींगी प्रथमोपचारासाठी नस्जकच्या प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची मादहती र्लकावर लावण्यात आली आहे. 

(५) रायगि, रत्नाधगरी, पालघर व मसींधदुगुग या स्जल््यातील समदु्रककनारी 
ननयकु्ती करण्यासाठी एकूण ९९ जीवरक्षकाींना प्रमशक्षण देण्यात आल े
आहे. 

(६) राज्यातील समदु्रककनाऱ्याींवर करावयाच्या सरुक्षक्षततचे्या उपाययोजनाींबाबत 
षवदहत केलेल्या मागगदशगक सचूनाींच्या अींमलबजावणीच्या अनषुींगाने 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका (P.I.L) दाखल करण्यात 
आली असनू सदर प्रकरण न्यायप्रषवष् आहे. 

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

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील शसांचन योजना पूणच िरण्याबाबत 
  

(३५) * ३८४५७ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मोखािा (स्ज.पालघर) तालकु्यात शतेकऱ् याींच्या र्ायद्यासाठी असलले्या 
मस ींचन षवहीर योजनेला सन २०११-१२ मध्ये रुपये ४ को्ी ३० लाखाींच े
अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक वपयस्क्तक लाभाच्या षवदहरी अपणूगच रादहल्या असनू 
चुकीच्या पध्दतीने लाभार्थयांची ननवि केल्याने अनदुान परत गेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शतेकऱ् याींच्यादृष्ीने महत्वाची असलेली 
मस ींचन योजना पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 मोखािा तालकु्यात (स्ज.पालघर) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगगत सन २०११-१२ मध्ये प्रत्यक्षात १०१ मस ींचन 
षवदहरीींच्या कामाींना सरुुवात करण्यात आली होती. त्यापपकी, ५७ मस ींचन 
षवदहरी पणूग झाल्या असनू ४४ मसींचन षवदहरी अपणूग अवस्थेत आहेत. त्यापपकी 
२६ मस ींचन षवदहरीींची काम े ७५ % पणूग झाली असनू १८ षवदहरीींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यातील रस्त्याांच्या डाांबरीिरणाच े 
िाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(३६) * ३८५३३ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेि (स्ज.नाींदेि) तालकु्यातील सावरगाींव मींग्याळ रस्त्याचे ३ कक.मी. 
अींतराचे िाींबरीकरणाचे काम पणूग झाले असनू त्यापढुील २ कक.मी. अींतराचा 
रस्ता खड्िमेय झाला असल्याने त्यादठकाणी अपघात होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर रस्त्याचे अपणूग 
असलेले िाींबरीकरणाच े काम पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) रस्ता खराब झाला आहे हे खरे आहे. परींत ु ्या 
रस्त्यावर वारींवार अपघात होत असल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) सदर रस्त्याची पाहणी स्जल्हा पररषदेमार्ग त करण्यात आली असनू 
प्रश्नाींककत सावरगाींव-मींग्याळ-पपसमाळ-प्रस्जमा- उीं द्री पम ुहा इतर स्जल्हा मागग 
क्र. १२३ असनू या रस्त्याची लाींबी ९.५०० कक.मी. आहे. या लाींबीपपकी ०/०० त े
३/०० कक.मी. लाींबीचा पषृठभाग िाींबरी असनू त्यावर खड्ि े पिले आहेत. 
त्यामळेु ३०५४ रस्त ेव पलु दरुुस्ती परररक्षण कायगक्रम सन २०१७-१८ ग् ब 
अींतगगत ०/०० त े२/०० कक.मी. लाींबीच्या पषृठभागाचे काम प्रस्ताषवत करण्यात 
आले आहे. 
 ३/०० त े ७/०० कक.मी. खिीचा पषृठभाग आहे. या पषृठभागाच्या 
लाींबीचे खिीकरण व िाींबरीकरणाच ेकाम सन २०१६-१७ ग् ब कायगक्रमातनू 
प्रगतीपथावर आहे. तसेच २/७०० त े ३/०० कक.मी. (ओव्हरलॅप) लाींबीच्या 
पषृठभागाचे काम मखु्यमींत्री ग्रामसिक योजनेंतगगत प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाटण (जज.सातारा) तालुक्यातील गाभा िोअर क्षते्रातील  
१४ गािे िगळण् याबाबत 

  

(३७) * ३८९४५ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (स्ज.सातारा) तालकु्यातील सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा कोअर 
क्षेत्रातील १४ गावे वगळण् याबाबतचे ननदेश मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक  
५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी शासनास देवनू ३० ददवसाच्या आत ननणगय घेण्यात 
यावा असे ननदेश देवनूही याबाबत कोणतीही कायगवाही करण्यात आली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदरहू गावे वगळण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय उद्याने व अभयारण्य क्षेत्रात असणाऱ्या षवषवध प्रकल्पाींची 
अींमलबजावणी करणे व राषरीय उद्याने व अभयारण्याच्या मसमाींच े
ससुबूत्रकरण करणे इत्यादी बाबतीत मा.सवोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ददलले े
आदेश व मागगदशगन याींच े अनरुुप राषरीय वन्यजीव मींिळाच्या स्थायी 
सममतीने स्वत:च्या गणुवत्तनेसुार ननणगय घ्यावा व सदर ननणगयाची प्रत 
कें द्रीय सशक्तता सममतीला ३० ददवसाच्या आत द्यावी असे मा.सवोच्च 
न्यायालयाने ददनाींक ०५/१०/२०१५ रोजी आदेश परीत केले आहेत. 
(२) राज्यात ५ अभयारण्ये घोषषत करण्याच्या अ्ीवर कोयना अभयारण्यातील 
पा्ण तालकु्यातील १४ गावातील वनेत्तर क्षेत्र वगळणेसाठी राषरीय वन्यजीव 
मींिळाने ददनाींक १३/०६/२०१२ रोजीच्या २५ व्या बपठकीत मान्यता प्रदान केली 
आहे.  
 त्यानसुार राज्यात ५ अभयारण्य व १ सींवधगन राखीव क्षेत्र अधधसचूीत 
करण्यात आले असनू कोयना अभयारण्याच्या सीमेचे ससुबूत्रकरण करण्याच्या 
अनषुींगाने आवश्यक कायगवाही क्षेबत्रयस्तरावर सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला जजल्हा पररषदेंतगचत िगच-१ ि िगच-२ सांिगाचच्या  
अधधिाऱ याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३८) * ३८१२५ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल्हा पररषदेंतगगत मखु्य लेखा व षवत्त अधधकारी, मदहला व 
बाल षवकास अधधकारी, समाज कल्याण अधधकारी, कायगकारी अमभयींता लघ ु
मस ींचन षवभाग, कायगकारी अमभयींता पाणीपरुवठा षवभाग, स्जल्हा पशसुींवधगन 
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अधधकारी, इत्यादी वगग-१ सींवगागची ०९ पदे ररक्त असनू वगग-२ अधधकाऱ् याींची 
६० पदे ररक्त असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हा पररषदेंतगगत षवषवध षवभागामधील वगग-१ व वगग-२ 
सींवगागच्या अधधकाऱ् याींची पदे ररक्त असल्यामळेु स्जल््यातील षवकास कामे व 
योजना राबषवण्यास अिचणी ननमागण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच अध्यक्ष स्जल्हा 
पररषद, अकोला याींनी ददनाींक १६ डिसेंबर, २०१७ रोजी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींना पत्रव्यवहार करुन सदर बाब ननदशगनास आणून ददली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) माहे जानेवारी २०१८ मध्ये अकोला स्जल्हा 
पररषदेमधील वगग-१ची ११ व वगग-२ ची ६७ असे एकूण ७८ पदे ररक्त होती. 
(२) स्जल्हा पररषदेतील सध्या जी पदे ररक्त आहेत,त्या पदाींचे अनतररक्त 
कायगभार इतर अधधकाऱ्याींकि/ेकमगचाऱ्याींकि ेसोपवनू प्राप्त ननधीींची कामे करून 
घेतली जातात. 
(३) व (४) मा.अध्यक्ष महोदया स्ज.प.अकोला याींनी पत्र क्र. ४३४ ददनाींक 
१६/१२/२०१७ अन्वये मा.मखु्यमींत्री महोदय याींना वगग १/२ सींवगागतील 
अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरणेबाबत षवनींती केली आहे. 
 स्जल्हा पररषदेतील वगग-१ व वगग-२ मधील षवषवध षवभागातील ररक्त 
पदे तातिीने भरण्याबाबत या षवभागाकिून सवग सींबींधधत प्रशासकीय 
षवभागाींना योग्य ती कायगवाही करण्याबाबत ददनाींक २२/०७/२०१६ व ददनाींक 
२१/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळषवण्यात आले आहे. ररक्त पदे बदली, 
पदोन्नती आणण सरळ सेवेने भरण्याबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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बदलापूर (जज.ठाणे) येथील शिविच्छेदन िें द्र बांद असल्याबाबत 
  

(३९) * ३९२७५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनुनल 
तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बदलापरू (स्ज.ठाणे) येथील सावगजननक आरोग्य षवभागामार्ग त सरुु 
असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयाला उपस्जल्हा रुग्णालयाचा दजाग देण्यात आला 
असनू त्यादठकाणी बाींधण्यात आलेल्या शवषवच्छेदन कें द्रासाठी आवश्यक 
असलेला ताींबत्रक व अताींबत्रक कमगचारीवगग अद्याप ननयकु्त केला नसल्याने 
सदर शवषवच्छेदन कें द्र बाींधनू पणुग होऊनही बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शवषवच्छेदन कें द्रावर कमगचारी ननयकु्त न करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शवषवच्छेदन कें द्रासाठी आवश्यक असलेला 
ताींबत्रक व अताींबत्रक कमगचारीवगग ननयकु्त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ग्रामीण रुग्णालय, बदलापरू, स्ज.ठाणे येथे शवषवच्छेदन करण्यासाठी 
आवश्यक कमगचारी वगग उपलब्ध आहे. तथाषप, शवषवच्छेदन गहृाची दरुुस्ती 
सावगजननक बाींधकाम षवभागामार्ग त चाल ू असल्यामळेु सद्य:स्स्थतीत 
शवषवच्छेदनाचे काम बींद आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

 
----------------- 
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राज्य िामगार विमा योजनेच्या दरुिस्थेबाबत 
  

(४०) * ३९६८० डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई राज्य कामगार षवमा योजना वसाहतीच्या दरुवस्थेकि े शासनाच े
लक्ष वेधण्यासाठी राज्यस्तरीय शासकीय मदहला कमगचारी व शासकीय कु्ुींब 
मदहला मींचाच्यावतीने ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
उपोषण करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य कामगार षवमा योजनेच्या वसाहतीची दरुवस्था झाल्याने 
कमगचारी व त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या स्जवीतास धोका ननमागण झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत सींघ्नेने मा.सावगजननक आरोग्य मींत्री, मा.सावगजननक 
बाींधकाम मींत्री, आयकु्त, राज्य कामगार षवमा योजना तसेच वपद्यककय 
अधधक्षक याींना ननवेदन ेसादर करुनही कोणतीच कायगवाही झाली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्य शासकीय मदहला कमगचारी व शासकीय कु्ुींब मदहलामींच या 
सींघ्नेने ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी उपोषण करण्याबाबत ददनाींक 
२२/१२/२०१७ रोजी ननवेदन सादर केल े हात.े तथाषप, सदर सींघ्नेने त्याींच े
ददनाींक १०/०१/२०१८ चे उपोषण मागे घेतले. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या १११ कमगचाऱ्याींना स्थानाींतरीत 
करुन पयागयी ननवासस्थान उपलब्ध करुन देण्यात आल ेआहे. 
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(३) हे खरे नाही. 
 या सींबींधी काम करण्यासाठी सींस्थेची ननयकु्ती ननयमानसुार करण्यात 
आली असनू राज्य कामगार षवमा रुग्णालय, ठाणे येथील प्रलींबबत Annual 
Repair & Maintainance कामास सदर सींस्थेने सरुुवात केली आहे. 
 तसेच, ज्या इमारतीींची षवशषे दरुुस्ती ककीं वा त्या पणुगत: नष् करणे 
आवश्यकता आहे. अशा कामासींदभागत सावगजननक बाींधकाम षवभागाने सादर 
केलेल्या अींदाजपत्रकाींना राज्य कामगार षवमा महामींिळाने मान्यता ददली 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईतील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या समस्याांबाबत 
  

(४१) * ३९७३४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मलुुींि पररसरात बबब्या मशरुन पाच जणाींना जखमी केल्याची 
घ्ना ददनाींक १४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास घिली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या पररसरात नागरी वस्त्या 
ननमागण होत असल्याने या वनातील दहींस्त्र प्राणी नागरी वस्त्याींमध्ये 
मशरण्याचे प्रकार घित असल्याने नागररकाींच्या जीवाला धोका ननमागण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वन षवभागाच्या दलुगक्षतमेळेु उद्यानाची सीमा रेषा कमी 
होऊन तथेील वन्य प्राणी व नागररकाींच्या जीवाला धोका ननमागण झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने प्राणी व नागररकाींची सरुक्षा तसेच सींजय 
गाींधी राषरीय उद्यान नष् होण्यापासनू वाचषवण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मौज ेमलुुींि, नानेपािा येथे ददनाींक १३/०१/२०१८ 
रोजी बबबट्याच्या हल्ल्यात सहा व्यक्ती जखमी झाल्याचे प्रथम दशगनी 
ननदशगनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाची वनहद्द कायम असनू कमी 
झालेली नाही. 
 सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाचे ननममगतीपवूी पासनू काही दठकाणी 
वनक्षेत्रात मानवी वस्त्याींचे अस्स्तत्व होत.े मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशाप्रमाणे अनतक्रमकाींचे पनुवगसन प्रकक्रया प्रगती पथावर आहे. 
 सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील पात्र अनतक्रमक व आददवासी पाि े
याींचे पनुवगसनाचे ननयोजन व पनुवगसनाकररता पयागयी जागा ननस्श्चत 
करण्याच्या अनषुींगाने ददनाींक २०/०२/२०१८ रोजी उच्चस्तरीय सशक्तता 
सममती स्थाषपत करण्यात आली आहे.  
 सदर उद्यानातील दहस्त्र वन्यप्राणी, प्रामखु्याने बबब्े, वनातील 
सावजापेक्षा नागरी वस्तीमधील घनकचऱ्यावरील भ्की कुत्र,े िुक्कर,    
शळे्या-मेंढ्या याींचेसारख्या सोप्या सावजाकि ेआकषषगत होतात. 
 नागरी क्षते्रात वनातील दहींस्त्र प्राण्याींपासनू घ्यावयाची आवश्यक 
खबरदारी व काळजी याबाबत नागरी वस्त्या, शाळा, कॉलेज, पोलीस स््ेशन, 
महाषवद्यालयाींमध्ये बबबट्या या प्राण्याच्या सवयी, स्वभाव गणु, बबबट्या 
ददसल्यास घ्यावयाची खबरदारी, कोणत्या गोष्ी कराव्यात ककीं वा करण्यात 
येव ूनये याबाबत अषवरत जनजागतृी करण्यात येत.े 
 बबबट्याबाबत तक्रारी प्राप्त होताच त्वरीत वन अधधकारी/कमगचारी हे 
घ्नास्थळी जावनू पररसराची पाहणी करुन ग्रामस्थाींना सचूना देतात व सदर 
पररसरात वनकमगचाऱ्या मार्ग त रात्र / ददवस गस्त घतली जात.े  
 प्रनतबींधात्मक उपययोजना म्हणून दररोज ४ वनकमगचाऱ्या मार्ग त 
वाहनाद्वारे रात्रीची गस्त घालण्यात येत.े  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मराठिाडा विभागातील शशक्षिाांच्या आांतरजजल्हा  
बदल्याांची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४२) * ३९८२८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवािा षवभागातील सवग स्जल्हा पररषदाींकि ेस्जल्हा पररषद मशक्षकाींच्या 
आींतरस्जल्हा बदल्याींची माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये स्जल्हाननहाय ककती प्रकरणे 
मींजूरीअभावी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणे प्रलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) राज्यातील स्जल्हा पररषद मशक्षकाींचे 
आींतरस्जल्हा बदलीचे सधुाररत धोरण शासन ननणगय, ददनाींक २४/४/२०१७ 
अन्वये षवहीत करण्यात आलेले आहे. सदर धोरणानसुार मशक्षकाींची 
आींतरस्जल्हा बदली प्रकक्रया ऑनलाईन सींगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यस्तरावर 
राबषवण्यात येत आहे. शासनाने ननस्श्चत केलेल्या धोरणानसुार प्रत्येक 
मशक्षकास आींतरस्जल्हा बदलीस इच्छुक असल्यास स्वतींत्रपणे सींगणकीय 
प्रणालीवर अजग सादर करता येतो व ज्या स्जल््यात मशक्षकास बदली हवी 
आहे त्या स्जल््यात पद उपलब्ध असल्यास सींगणकीय प्रणालीद्वारे अशा 
मशक्षकाची बदली करण्यात येत.े यास्तव आता स्जल्हा पररषद स्तरावर 
मशक्षकाींची आींतरस्जल्हा बदलीची प्रकरणे मींजूरीअभावी प्रलींबबत असण्याचा 
प्रश्न उदभवत नाही. 
 मशक्षकाींच्या प्रस्ततु आींतरस्जल्हा बदली धोरणानसुार सन २०१७ मध्ये 
जवळपास ५००० मशक्षकाींच्या आींतरस्जल्हा बदल्या करण्यात आलेल्या असनू 
आींतरस्जल्हा बदली प्रकक्रयेचा दसुरा ्प्पा कायागस्न्वत करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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जुन्या अांगणिाडयाांच्या इमारतीांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४३) * ३९९११ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदहला व बालषवकास षवभागाने नषवन अींगणवाियाींचे बाींधकाम 
करण्यासोबतच जुन्या अींगणवाियाींच्या इमारतीची दरुुस्ती करण्यासाठी सन 
२०१४ त े २०१७ या तीन वषागच्या कालावधीत रुपये ८७ को्ी ६० लाखाचा 
ननधी मींजूर केला, परींत ु त्यातील रुपये २३ को्ी ६१ लाख खचग करण्यात 
आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१५-१६ या वषागतील अथगसींकल्पात मींजूर केलेला रुपये २ 
को्ी १० लाख इतका ननधी अखधचगत रादहला असनू सन २०१६-१७ मध्ये 
ननधीची तरतदू न करता सन २०१७-१८ मध्ये रुपये ५५ को्ीींची तरतदु 
दाखषवताना रुपये ९ को्ी १६ लाख उपलब्ध असताना ननधी खचग करण्यात 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, मदहला व बालषवकास षवभागाने मींजूर केलेला ननधी अखधचगत 
राहण्याची कारणे काय आहेत,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने जबाबदार असणाऱ्याींवर कारवाई 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ननधी खचग न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
 सन २०१४ त े २०१७ या तीन वषागच्या काळात एकास्त्मक बाल 
षवकास सेवा योजना बळक्ीकरण व पनुरगचना अींतगगत समाषवष्         
२० स्जल््यातील प्रनत अींगणवािी कें द्र रुपये २०००/- प्रमाणे अींगणवािी कें द्र 
दरुुस्तीसाठी रुपये ७.९८ को्ी इतका ननधी अींगणवािी दरुुस्तीकरीता षवतरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच ददनाींक १५ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन  
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ननणगयानसुार स्जल्हा वाषषगक योजनेंतगगत प्राप्त होणाऱ्या ननधीमधून नवीन 
अींगणवािी बाींधकाम करणे, ज्या जनु्या अींगणवाियाींत शौचालये नाहीत त्या 
दठकाणी शौचालयाची बाींधकामे करणे तसेच इमारतीची ककरकोळ दरुुस्तीची 
कामे करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जळगाि येथे स्ितांत्र महहला रुग्णालय स्थापन िरण्याबाबत 
  

(४४) * ४०१८२ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव येथे स्वतींत्र मदहला रुग्णालय पढुील ३ मदहन्यात स्थापन 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालय अद्यापही स्थाषपत केले नसल्याचे ननदशगनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने रुग्णालय स्थापन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) जळगाव येथ ेमौजे मोहािी येथे स्वतींत्र नवीन १०० खा्ाींचे स्त्री रूग्णालय 
स्थापन करण्यास ददनाींक १७/०१/२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये मींजूरी 
देण्यात आली असनू ददनाींक ०७/०४/२०१६ च्या शासन ननणगयान्वये 
बाींधकामाच्या खचागस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानसुार 
ननषवदा प्रकक्रया मागषवण्याची कायगवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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बोईसर (ता.जज.पालघर) खाजगी रस्त्यासाठी  
शासिीय ननधीचा िापर िेल्याबाबत 

  

(४५) * ४०२२७ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.स्ज.पालघर) येथील ग्रामपींचायत हद्दीतील दलाल ्ॉवर 
षवकासकाच्या खाजगी रस्त्यासाठी सरपींचानी शासकीय ननधीचा गपरवापर 
केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दलाल ्ॉवर इमारतीजवळ चारीही बाजुला सींरक्षण मभींत 
असताना हा रस्ता र्क्त सदननकाींसाठीचा रस्ता असनूही शाखा अमभयींता 
याींनी बेकायदेशीरपणे अींदाजपत्रके बनवनू कामे केली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तारापरु मखु्य रस्त् यापासनू दलाल ्ॉवर सींकुल रस्ता हा 
षवकासकाकिून वगग केल्याची कोणतीही माहीती ग्रामपींचायतीकि े उपलब्ध 
नाही व षवकासकाच्या र्ायद्यासाठी शासनाची र्सवणूक करुन बेकायदेमशर 
बनवलेला रस्ता हा ग्रामपींचायतीचा आहे, असे दाखवनू सरपींचानी आपल्या 
पदाचा दरुूपयोग केला असनू सरपींच, ग्रामसेवक, शाखा अमभयींता व षवकासक 
याींनी शासनाची र्सवणूक केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गपरव्यवहार 
करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर रस्ता दलाल ्ॉवर अींतगगत पररसरातील षवषवध ननवासी 
सींकुलातील लोकाींचा रहदारीचा रस्ता असल्याने सदर रस्त्याचे काम होणेबाबत 
ग्रामस्थाींकिून मागणी होत होती. सदर रस्त्याची लाींबी ३०३ कक.मी. आहे. 
सा.क्र. ०/०० त े०/१४० या रस्ता लाींबीच्या कामासाठी सन २०१५-१६ या वषागत 
३०५४-२७२२ या लेखाशीषग अींतगगत मींजूर झाल्यानींतर रस्त्याचे काम स्ज. प. 
बाींधकाम षवभाग, पालघर मार्ग त पणूग करण्यात आले. सदर कामासाठी    
रूपये १० लाख एवढा ननधी उपलब्ध झाला होता. 
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 तसेच सदर रस्त्याच्या उवगररत लाींबीच्या कामासाठी सन २०१७-१८ या 
वषागत ३०५४-०४०७ या लखेाशीषग अींतगगत रूपये १० लाख मींजूर असनू 
सद्य:स्स्थतीत रस्त्याचे काम पणूग झालेले आहे व रस्ता ससु्स्थतीत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 दलाल ्ॉवर येथील रस्ता हा बोईसर तारापरू या मखु्य रस्त्याला 
जोिणारा आहे. सदर रस्ता हा ग्रामपींचायतकि ेवगग करणेबाबत दलाल ्ॉवर 
पररसरातील सहकारी गहृननमागण सींस्था याींनी ग्रामपींचायतीला ददनाींक 
१०/८/२०१६ रोजी पत्रव्यवहार केलेला आहे. सदरच्या रस्त्याचे वगग केल्याची 
नोंद ग्रामपींचायत नमनुा नीं. २३ वर घेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अरबी समुद्रात तरांगते पांचताराांकित हॉटेल उभारण्यास  
उच्च न्यायालयाने परिानगी नािारल्याबाबत 

  

(४६) * ४०३४४ श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यालो्ेल प्रकल्पाींतगगत राजभवनापासनू दोन नॉ्ीकल मपल अींतरावर अरबी 
समदु्रात तरींगत े पींचताराींककत हॉ्ेल उभारण्यासाठी एम्ीिीसीने उच्च 
न्यायालयाने ननयकु्त केलेल्या हेरी्ेज कमम्ीची परवानगी ममळण्यापवूीच 
रश्मी बबल्िसग नावाच्या खाजगी षवकासकाबरोबर करार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी एम्ीिीसीने आतापयतं ककती खचग केला आहे 
तसेच हेरर्ेज कमम्ीच्या परवानगीपवूी खाजगी षवकासकाबरोबर करार 
करण्यास कोण जबाबदार आहे याबाबतची चौकशी शासनाने करावी 
अशाप्रकारची मागणी लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 



54 

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. महाराषर पयग् न षवकास महामींिळाने 
आवश्यक असलेल्या सवग षवभागाींच्या परवानगीींच्या अधीन राहून मे.रश्मी 
िवे्हलपमेंन्् प्रा. मल. याींच ेसमवेत ददनाींक १२ जुलप, २०१३ रोजी सामींजस्य 
करार केला आहे. 
(२) या प्रकरणी चौकशीच्या मागणीचे पत्र प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 

महाराषर पयग् न षवकास महामींिळाने यालो्ेल प्रकल्प राबषवणेसाठी 
मे.रश्मी िवे्हलपमेंन्् प्रा. मल. याींना षवना आधथगक सहाय्य (Non Financial 
Support) केले आहे. या प्रकल्पामध्ये महामींिळाचे कोणतहेी आधथगक सहाय्य 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पळसदरी (ता.िजचत, जज.रायगड) येथील धरणाची  
देखभाल ि दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(४७) * ३८६८२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पळसदरी (ता.कजगत, स्ज.रायगि) येथे सन १९१२ मध्ये रेल्वे 
प्रशासनामार्ग त वारे्च्या इींस्जनाला पाणी परुषवण्यासाठी धरण बाींधण्यात आले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९० मध्ये वारे्च े इींस्जन बींद केल्याने रेल्व े
प्रशासनाकिून सदर धरणाच्या देखभालीकि े दलुगक्ष होवनू यातील गाळ न 
काढल्यामळेु धरणाच्या गाळात पयग् क अिकल्याने त्याींच्या मतृ्यचूे प्रमाण 
वाढले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच सदर धरणाच्या मभ ींतीला झािझेुिपे वाढल्यामळेु धरणाला ति े
गेलेले असल्याने धरण रु््ण्याची भीती ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त धरणाच्या 
देखभाल व दरुूस्तीसाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 सदर धरण मध्य रेल्वेच्या अखत्याररतील असनू मध्य रेल्वे 
प्रशासनामार्ग त वारे्ची इींस्जने, रेल्वे स््ेशन व रेल्वे ननवासी वसाहतीकररता 
पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सदर धरण बाींधण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
 वेळोवेळी रेल्वे प्रशासनामार्ग त धरणाची देखभाल व दरुुस्ती केली 
जात असनू धरण ससु्स्थतीत आहे. 
(३) धरण मभींतीची दरुुस्ती रेल्वेकिून सन २०१४ मध्ये करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 सन २०१८ मध्ये धरण मभींतीची दरुुस्ती पनु्हा करण्याचे रेल्वेकिून 
ननयोस्जत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील ग्रामपांचायत िमचचाऱयाांच्या िेतन ि आिृनतबांधाबाबत  
  

(४८) * ३७८६२ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींच्या वेतनाबाबत व आकृनतबींधाबाबत 
मशर्ारशी करण्यासाठी शासनाने ददनाींक २ ऑगस््, २०१७ रोजी सममती 
गठीत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीने स्जल्हा पररषद आणण नगरपामलका 
कमगचाऱ्याींच्या वेतनशे्रणीचा अभ्यास करून ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींचा 
आकृनतबींध सधुारण्यासाठी शासनास अहवाल सादर केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील समुारे ४० हजार ग्रामपींचायत कमगचारी याींना 
ददनाींक १ जानेवारी, २००० पासनू वेतन अदा करण्याकररता ५० ्क्के अनदुान 
ग्रामपींचायतीला देण्यात येवनू ददनाींक १ ऑगस््, २०१३ पासनू या ननणगयाची 
अींमलबजावणी करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, िॉ.दीपक म्हपसकर याींच्या सममतीने उक्त प्रकरणी शासनास 
ददलेल्या अहवालानसुार ग्रामपींचायत कमगचारी याींना वेतनशे्रणी, ननवतृ्तीवेतन 
व उपदान लाग ूकरण्यासाठी कोणती कायगवाही केली आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ग्रामषवकास व जलसींधारण षवभागाच्या शासन ननणगय ददनाींक 
२१/०१/२००० अन्वये राज्यातील ग्रामपींचायत कमगचाऱ् याींकरीता आकृनतबींध 
ननस्श्चत करण्यात आला असनू सदर कमगचाऱ् याींच्या ककमान वेतनासाठी जो 
खचग येईल त्याकरीता शासन एकूण खचागच्या ५० ्क्के एवढे अनदुान देईल 
असा ननणगय घेण्यात आला असनू सदर ननणगय ददनाींक ०१/०१/२००० पासनू 
लाग ूकरण्यात आला आहे. 
 शासन ननणगय ददनाींक ०४/०३/२०१४ अन्वये ग्रामपींचायतीचे उत्पन्न व 
लोकसींख्या षवचारात घेऊन वरील शासन ननणगयातील आकृनतबींधानसुार 
नेमलेल्या कमगचाऱ् याींना ककमान वेतनासाठी राज्य शासनाच्या दहश् श्यामध्ये 
वाढ करून तो १०० ्क्के, ७५ ्क्के व ५० ्क्के इतका ननस्श्चत करण्यात 
आला आहे. 
(४) व (५) राज्यातील ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींच्या वतेनशे्रणीबाबत मशर्ारशी 
करण्यासाठी शासनाने ददनाींक २ ऑगस््, २०१७ रोजी मखु्य कायगकारी 
अधधकारी, स्जल्हा पररषद, रायगि याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली 
आहे. 
 ग्रामपींचायत कमगचाऱ् याींना सेवाननवतृ्तीनींतर पेन्शन देणेबाबत गठीत 
करण्यात आलेल्या िॉ. ददपक म्हपसेकर याींच्या सममतीने सन २००९ मध्ये 
शासनास सादर केलेल्या अहवालातील मशर्ारशीींच्या अनषुींगाने स््े् बँक 
ऑर् इींडिया व एलआयसीकिून प्रस्ताव मागषवण्यात आला होता. तथाषप 
यास अद्यापपयतं प्रनतसाद प्राप्त झाला नसल्याने सधचव (ग्रामषवकास) 
याींचेकि े स््े् बँक ऑर् इींडिया व एलआयसीच्या प्रनतननधीींची बपठक 
आयोस्जत करण्याचे प्रस्ताषवत आहे.  
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 कें द्र शासनाच्या ददनाींक १७/०५/२०१७ च्या अधधसचूनेन्वये उपदानाची 
मयागदा रुपये ३,५०,०००/- ऐवजी रुपये १०,००,०००/- इतकी करण्यात आली 
आहे. त्याचप्रमाणे कें द्र शासनाच्या कामगार मींत्रालयाने ददनाींक ०८/०१/१९८२ 
च्या अधधसचूनेन्वये ज्या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमध्ये १० ककीं वा त्यापेक्षा 
जास्त कमगचारी काम करीत आहेत, अशा सींस्थाींतील कमगचाऱ् याींना उपदान 
प्रदान अधधननयम १९७२ लाग ूहोत असल्याबाबत ननदेश ददले आहेत. ही बाब 
लक्षात घेता कें द्र शासनाच्या ददनाींक १७/०५/२०१७ च्या अधधसचूनेन्वये 
उपदानाची मयागदा रुपये ३,५०,०००/- ऐवजी रुपये १०,००,०००/- इतकी 
करण्यात आली असल्याबाबतची बाब ग्रामपींचायत कमगचाऱ् याींना लाग ू होईल 
ककीं वा कसे, ही बाब तपासण्यात येत आहे.   

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

गादेगाांि ते पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) रस्त्याची  
दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(४९) * ३८८७९ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गादेगाींव त े पींढरपरू (ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापरू) रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्यामळेु स्जषवतहानी होण्याची शक्यता ननमागण झाल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने रस्त्याींची देखभाल, दरुूस्ती करण्याबाबत तसेच सदरहू 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीकि े दलुगक्ष करणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. रस्त्याची दरुवस्था झालेली नसनू 
ककरकोळ स्वरुपाचे खड्ि ेपिलेले आहेत. 
(२) सदर रस्त्याची पाहणी स्जल्हा पररषदेमार्ग त करण्यात आली आहे. 
प्रश्नाींककत गादेगाव त े रा.मा.१४३ हा रस्ता ग्रामीण मागग क्र. ५० असनू या 
रस्त्याची एकूण लाींबी ४.५० कक.मी. आहे. सींपणूग लाींबी िाींबरी पषृठभागाची 
आहे. रस्त्यावर ककरकोळ स्वरुपाचे खड्ि ेपिले आहेत. 
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 सन २०१७-१८ मध्ये स्जल्हा ननयोजन सममतीकिून उपलब्ध रुपये 
२.५८ रुपये लक्ष ननधीमधून रस्त्याच्या ०/५०० त े०/७५० कक.मी. या लाींबीत 
रस्ता दरुुस्तीचे काम प्रगतीत आहे. सद्या रस्त्यावर वाहतकू सरुळीतपणे सरुु 
आहे. 
 उवगरीत रस्त्याच्या िाींबरीनतुनीकरणाचे काम स्जल्हा पररषदेला षवषवध 
योजनाींमधून प्राप्त ननधी व ननकषाच्या अधधन राहून ्प्प्या-्प्प्याने 
प्रस्ताषवत करण्याचे स्जल्हा पररषदेचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मर्धय िैतरणा जलविद्युत प्रिल्प राबविण्याबाबत 
  

(५०) * ३९९२२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६०९० ला 
हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २५ मेगावॅ्  पयतंचे जलषवद्यतु प्रकल्प हे षवकसनासाठी 
खाजगी प्रवतगकाींना देण्याबाबतचा ननणगय ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २००९ च्या 
शासनननणगयानसुार घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार मध्य वपतरणा जलषवद्यतु प्रकल्पाचे षवकसनासाठी 
मे.महालक्ष्मी कोनाल ऊजाग प्रा.मल. पणेु याींनी ददनाींक २० जानेवारी, २०१० 
रोजी तर मुींबई महानगरपामलकेने त्यासाठी सल्लागार म्हणून ननयकु्त 
केलेल्या मे. दरगॉन कन्सल् ी्ं् कीं पनीच्या शासन मान्यतसेाठी ददनाींक       
३० जून, २०१० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी सल्लागार ननयकु्तीस परवानगी देण्याचा ननणगय 
शासनाने दोन्ही प्रस्ताव प्राप्तीनींतर ददनाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०११ रोजी म्हणजेच 
वषगभराचे कालावधीनींतर घेतला असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, मुींबई महानगरपामलकेने नेमलेल्या सल्लागाराच े र्ी वर   
रुपये ५१ को्ी खचग झाललेे असताना तसेच महानगरपामलकेच्या प्रस्तावावर 
मा.मखु्यमींत्री याींनी पनुषवगलोकनाबाबतचे आदेश ददलेले असताना, पनुषवगलोकन 
न करताच मे.महालक्ष्मी कोनाल ऊजाग प्रा.मल. पणेु याींना प्रकल्पाच्या 
षवकसनाची परवानगी देण्यात आल्याचे ददनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने जबाबदार असणाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) राज्यातील २५ मेगावॅ्  पयतंचे जलषवद्यतु प्रकल्प 
हे षवकसनासाठी खाजगी प्रवतगकाींना देण्याबाबतचा ननणगय ददनाींक १५ सप् े्ंबर, 
२००५ च्या शासन ननणगयानसुार घेण्यात आला आहे. 
(२) मध्य वपतरणा जलषवद्यतु प्रकल्पाचे षवकसनासाठी मे. महालक्ष्मी कोनाल 
ऊजाग प्रा. मल. पणेु याींनी ददनाींक २० जानेवारी, २०१० रोजी शासन 
मान्यतसेाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, तर मुींबई महानगरपामलकेने त्यासाठी 
सल्लागार म्हणून ननयकु्त केलेल्या मे. दरगॉन कन्सल् ी्ं् कीं पनीच्या शासन 
मान्यतसेाठी नव्हे तर मध्य वपतरणा जलषवद्यतु प्रकल्पाच े षवकसनासाठी 
ददनाींक ३० जून, २०१० रोजी प्रस्ताव सादर केला आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकल्पासाठी प्रकल्प षवकसनाबाबतची परवानगी मे. महालक्ष्मी 
कोनाल उजाग प्रा.मल. याींना ददनाींक २८/०२/२०११ रोजी देण्यात आली आहे. 
तसेच जल षवद्यतु षवकास करारनामा ददनाींक ०७/०३/२०१३ रोजी केलेला 
आहे. महानगर पामलकेच्या प्रस्तावाबाबत ददनाींक २६/०८/२०१४ रोजी तत्का. 
मा.मखु्यमींत्री याींनी खालीलप्रमाणे आदेश ददलेले आहेत:  
 “मध्य वपतरणा धरणाची मालकी आणण ननयींत्रण बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेची असनू वन षवभागाने सदर धरणाची व पायर्थयाखालील 
जागा महानगरपामलकेला हस्ताींतर केली आहे. 
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 सबब महानगरपामलकेची मान्यता न घेता व बेस्् उपक्रमास िावलनू 
प्रस्ताषवत जलषवद्यतु प्रकल्प खाजगीकरणाव्दारे राबषवणे उधचत होणार नाही. 
तथाषप, बेस्् उपक्रमामार्ग त सदर प्रकल्प षवकमसत करावयास अिचण 
असल्यास आणण हा प्रकल्प शासनास घ्यावयाचा झाल्यास महाजनको मार्ग त 
घेण्यात यावा.” 
(५) शासन स्तरावर याबाबत पनुषवगलोकनाची कायगवाही चाल ूआहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ग्रामपांचायत िमचचाऱयाांना ननितृ्तीिेतन लागू िरणेबाबत 
  

(५१) * ३९२३५ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य ग्रामपींचायत कमगचारी ननवतृ्तीवेतन सींघ्नेमार्ग त 
ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याींना पेन्शन लाग ू करा अशा आशयाच े ननवेदन माहे 
डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, २० वषग सेवा करणाऱ्या कमगचाऱ्याला दर मदहन्याला रुपये चार 
हजार ककीं वा रुपये तीन लाख ननवतृीच्यावेळी देण्यात यावे अशी मागणी 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ग्रामपींचायत कमगचाऱ्याला ननवतृ्तीवेतन 
लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) महाराषर राज्य ग्रामपींचायत कमगचारी ननवतृ्तीवेतन 
सींघ्नेमार्ग त, ददनाींक ०९/०१/२०१७, ददनाींक १७/०१/२०१७, ददनाींक 
२०/०२/२०१७, ददनाींक ०९/०३/२०१७, ददनाींक ०९/०३/२०१७ रोजी ग्रामपींचायत 
कमगचाऱ्याींना पेन्शन लाग ूकरा अशा आशयाचे ननवेदन ददले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) व (४) ग्रामपींचायत कमगचाऱ् याींना सेवाननवतृ्तीनींतर पने्शन देणेबाबत गठीत 
करण्यात आलेल्या िॉ. ददपक म्हपसेकर याींच्या सममतीने सन २००९ मध्ये 
शासनास सादर केलले्या अहवालातील मशर्ारशीींच्या अनषुींगाने स््े् बँक 
ऑर् इींडिया व एलआयसी किून प्रस्ताव मागषवण्यात आला होता. तथाषप 
यास अद्यापपयतं प्रनतसाद प्राप्त झाला नसल्याने सधचव (ग्रामषवकास) 
याींचेकि े स््े् बँक ऑर् इींडिया व एलआयसी च्या प्रनतननधीींची बपठक 
आयोस्जत करण्याचे प्रस्ताषवत आहे.  

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

मानखदुच येथील बालसुधारगहृातील मुलाांच्या जेिणात  
अळ्या आढळून आल्याबाबत 

  

(५२) * ३९८१२ श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सनुनल तटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखदुग येथील ददनाींक धचल्रन एड् सोसाय्ीींतगगत येणाऱ्या 
बालसधुारगहृातील बालकल्याण नगरीतील मलुाींच्या जेवणात अळ्या आढळून 
येणे, अन्नाचा दजाग ननकृषठ असणे, मलुाींच्या सरुक्षेसाठी सरुक्षारक्षक नसणे, 
शासनाकिून ददले जाणारे अनदुान अपरेु असणे तसेच बालकाींचा होणारा 
मानमसक व शारररीक छळ यामळेु बालसधुारगहृातील बालके पळून जात 
असल्याच्या घ्ना घित आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) व (२) मुींबईतील मानखुदग येथील काही बालके न 
साींगता सींस्थेतनू ननघनू गेल्या प्रकरणी स्जल्हा मदहला व बाल षवकास 
अधधकारी मुींबई व दद धचल्रने्स एड् सोसाय्ी, मुींबई याींनी ननयकु्त केलेल्या 
०४ सदस्यीय चौकशी सममती मार्ग त चौकशी करण्यात आली असनु, त्यामध्ये 
अन्नाचा दजाग ननकृषठ असणे, बालकाींचा होणारा शारररीक व मानमसक छळ 
याबाबत तर्थय आढळून आले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील भटक्या ि विमुक्त जातीच्या लोिाांसाठी  
स्ितांत्र राष्ट्रीय आयोग गठीत िरण्याबाबत 

  

(५३) * ४०५४९ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडिुत,े अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय विमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच िल्याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १४ को्ी लोकसींख्या असलेल्या भ्क्या व षवमकु्त जातीच्या 
लोकाींसाठी स्वतींत्र राषरीय आयोग गठीत करण्याबाबतची मशर्ारस श्री.मभकुजी 
इदात े याींचे अध्यक्षतखेाली ननयकु्त केलेल्या आयोगाने केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त आयोगाने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे 
काय, असल्यास, कें व्हा, 
(३) असल्यास, सदर अहवालातील मशर्ारशी शासनाने मान्य केल्या आहेत 
काय व त्याची अींमलबजावणी कें व्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच, उक्त मशर्ारशी व्यनतररक् त कोणकोणत्या मशर्ारशी आयोगाने 
आपल्या अहवालात केल्या आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

थलेॅसेशमया रुग्णाांसाठी “५ ड ेिेअर युननट्स” सुरु िरण्याबाबत 
  

(५४) * ३७७९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) थलेॅसेममया रुग्णाींसाठी आवश्यक असलेल्या औषधाींचा ननमागण झालेला 
तु् वियाबाबत राज्यात “५ ि े केअर यनुनट्स” सरुु करण्यात येणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आजममतीस एकही “५ ि ेकेअर यनुनट्स” सरुु झाले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५ मध्ये औरींगाबाद, बीि, अमरावती, अहमदनगर 
आणण सोलापरू येथे मींजूर करण्यात आलेल्या “५ ि ेकेअर यनुनट्स” अद्याप 
कायागस्न्वत न होण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने राज्यात “५ ि ेकेअर यनुनट्स” षवनाषवलींब व 
सरुळीतपणे सरुु होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 स्जल्हा रूग्णालय औरींगाबाद येथे ि े केअर यनुनट्सच े बाींधकाम सरुू 
असनू बीि येथे त्यासींदभागतील ननवीदा प्रकक्रया सरुू आहे. 
 स्जल्हा रूग्णालय, अमरावती येथे ि ेकेअर यनुनट्स कायागस्न्वत आहे. 
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 स्जल्हा रूग्णालय, अहमदनगर येथील ि े केअर यनुनट्स रे्ब्रवुारी 
२०१८ अखेर सरुू करण्यात येणार आहे. 
 सोलापरु येथे ि ेकेअर यनुन्साठी जागा उपलब्ध करून घेण्यात येत 
आहे. जागा उपलब्ध झाल्यानींतर तथेे ि ेकेअर यनुन् तातिीने सरुू करण्यात 
येईल. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात िजचमाफी जाहहर िेल्यामुळे होणारी  
आधथचि तुट दरू िरण्याबाबत 

  

(५५) * ३९३७२ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५९७६ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनाींतगगत रुपये     
३४,०२२ को्ी इतका ननधी तातिीने द्यावयाचा असल्याने व हा खचग 
प्राथम्याने करावयाचा असल्याने खुल्या बाजारातनू रुपये २० हजार को्ी 
इतके अधधकचे कजग उभारणीस अनमुती देण्याची कें द्र शासनास राज्य 
शासनाकिून षवनींती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकिून त्यानषुींगाने अनमुती प्राप्त झाली आहे काय 
व राज्य शासनामार्ग त सवग पात्र शतेकऱ्याींना कजगमार्ी योजनेचे लाभ 
ममळणेचे अनषुींगाने करण्यात आलेल्या कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) व (३) होय, कें द्र शासनाकिून त्यानषुींगाने अनमुती प्राप्त झाली आहे. 
छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजना २०१७ चा लाभ 
ममळण्यासाठी शतेकऱ्याींनी भरलेल्या ऑनलाईन अजागतील मादहती व 
बँकाींकिील मादहती याींचा सॉया्वेअरमार्ग त ताळमेळ घालनू पात्र लाभार्थयांच्या 
याद्या तयार करण्यात येतात. सदर याद्याींच्या आधारे पात्र शतेकऱ्याींसाठी 
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कजगमार्ी ककीं वा प्रोत्साहनपो्ी रकमा सवग सींबींधधत बँका याींना पाठषवण्यात 
येऊन बँकाींतरे् पात्र लाभार्थयांना लाभ देण्याची कायगवाही करण्यात येत.े 
आतापयतं शतेकऱ्याींच्या ३१.३२ लाख खात्याींमध्ये सदर योजनेंतगगत लाभ 
देण्यात आला आहे. उवगररत पात्र अजगदार शतेकऱ्याींना लाभ देण्याची प्रकक्रया 
सरुु आहे. 

----------------- 
  
राज्यातील पाच जजल््यात राष्ट्रीय क्षयरोग ननयांत्रण िायचक्रमाांतगचत 

राबविण्यात आलेल्या शोध मोहहमेबाबत 
  

(५६) * ३८२१६ अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पाच स्जल््यात ददनाींक ३१ जानेवारी, २०१७ रोजी राषरीय 
क्षयरोग ननयींत्रण कायगक्रमाींतगगत राबषवण्यात आलेल्या शोध मोदहमेत      
८४ लाख नागरीकाींची तपासणी केली असता २ हजार ११८ क्षय रोगाच े
पॉणझद्व्ह रुग्ण आढळून आल्याचे माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले असनू त् यातील १ हजार रुग्णाींना परेुसा उपचार न 
ममळाल्यामळेु त्याींचा मतृ्य ूझाल्याची मादहती प्राप्त झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने राज्यात क्षय रुग्णाींचे प्रमाण कमी 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१७ मध्ये कें द्र शासनाच्या सचूनेमध्ये तीन ्प्प्याींमध्ये सकक्रय 
क्षयरुग्ण शोध मोदहम राबषवण्यात आली (पदहला ्प्पा माहे जानेवारी, २०१७, 
दसुरा ्प्पा-माहे जुलप, २०१७ व नतसरा ्प्पा-माहे डिसेंबर, २०१७) त्यापपकी 
गहृभे्ीव्दारे ९३,५५,२६७ लोकसींख्येची तपासणी करण्यात आली त्यातनू 
२,६२० क्षयरुग्ण शोधण्यात आले हे खरे आहे. 
 तथापी त्यातील १००० क्षयरुग्णाींना परेुसा उपचार न ममळाल्यामळेु 
त्याींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे नाही. मोदहमेत शोधलेल्या रुग्णाींपपकी ४० रुग्णाचा 
मतृ्य ू झाला त्यापपकी ३७ रुग्णाना औषधोपचार सरुु करण्यात आला होता 
आणण ३ रुग्णाचा मतृ्य ू ननदान झाल्यानींतर औषधोपचार सरुु करण्यापवूी 
अनतगींभीर आजारामळेु झाला 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नांदरुबार जजल््यात नशसांग िॉलेजसाठी मान्यता देऊनही  
िॉलेजच्या िामाला सुरुिात न झाल्याबाबत 

  

(५७) * ३८५०३ श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार स्जल््यात नमसगं कॉलेजसाठी मान्यता देऊनही कॉलेजच्या 
कामाला सरुुवात करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त् यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात १० नमसगग कॉलेजला मान्यता ददली असनू त्यातील 
९ कॉलेजचे काम सरुु करण्यात आले, परींत ू नींदरुबार नमसगं कॉलेजच्या 
उभारणीसाठी अद्याप ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच 
नमसगं कॉलेजचे काम सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एलबीटीच्या नुिसान भरपाईसाठी िें द्र शासनािड े 
मागणी िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५८) * ३९६२६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१५३ ला हदनाांि २८ जुल,ै 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जीएस्ी लाग ू झाल्यापासनू राज्यातील महानगरपामलकाींमध्ये स्थाननक 
सींस्था कर (एलबी्ी) रद्द झाल्यामळेु राज्य शासनावर ३२९० को्ी रुपयाींचा 
भार असल्यामळेु राज्याची आधथगक स्स्थती बबक् झाली असनू कें द्र 
शासनाच्या सचूनेनसुार एलबी्ी रद्द करण्यात आल्यामळेु रुपये ३२९० को्ी 
एवढी आधथगक मदत नकुसान भरपाई म्हणून कें द्र शासनाने राज्य शासनास 
द्यावी, अशी षवनींती राज्य शासनाने कें द्र शासनास केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कें द्र शासनाकिून काय कायगवाही केली असनू 
त्याबाबत कें द्र शासनाने राज्य शासनास काय कळषवले आहे व नकुसान 
भरपाईपो्ी ककती मदत ददलेली आहे, 
(३) नसल्यास, कें द्र शासनाकिून राज्य शासनास नकुसान भरपाई 
ममळणेबाबत पाठपरुावा करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. राज्य शासनाने      
५० को्ी पके्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यावरील स्थाननक सींस्था कर 
१ ऑगस््, २०१५ ला रद्द केला व त्यामळेु झालेल्या महसलू हानीबाबत 
शासनाने स्थाननक सींस्थाींना सन ऑगस्् २०१५-१६ या कालावधीत रुपये 
३२९० को्ी रुपये नकुसान भरपाईपो्ी ददले. स्थाननक सींस्थाींना ददलेल्या 
रुपये ३२९० को्ीच े अनदुान जीएस्ी अींतगगत राज्यास प्राप्त होणाऱ्या 
नकुसान भरपाईची पररगणना करताना षवचारात घेण्यात यावे याबाबत राज्य 
शासनाने कें द्र शासनास षवनींती केली आहे. 
(२) कें द्र शासनाने राज्य शासनास काही कळषवलेले नाही. 
(३) होय. नकुसान भरपाई ममळणेबाबत कें द्र शासनाकि ेपाठपरुावा करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

शसांधदुगुच जजल््यात िैद्यिीय अधधिाऱयाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(५९) * ३८३३२ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १८०७१ ला हदनाांि ११ माचच, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींधदुगुग स्जल््यात वपद्यकीय अधधकाऱ्याींची ४१८ पदे ररक्त असनू स्जल्हा 
रुग्णालयात १२९ पदे भरण्याची आवश्यकता असल्याचे ननदशगनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक आजाराींनी त्रस्त असलले्या रुग्णाींना गोवा, कोल्हापरू, 
बेळगाींव ककीं वा मुींबईच्या रुग्णालयात न्यावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वपद्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत तसेच सावींतवािी, कणकवली या उपस्जल्हा रुग्णालयाींसह तरळे 
येथे रामा केअर से्ं र उभारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
     मस ींधुदगुग स्जल््यात स्जल्हा/उपस्जल्हा व ग्रामीण रूग्णालयात वपद्यकीय 
अधधकाऱ्याींची एकूण ९२ पदे मींजूर असनू ४७ पदे भरलेली आहेत व ४५ पदे 
ररक्त आहेत. तसेच प्राथममक आरोग्य कें द्रात वपद्यकीय अधधकाऱ्याींची ७६ पदे 
मींजूर असनू त्यापपकी ३७ पदे भरलेली आहेत व ३९ पदे ररक्त आहेत. स्जल्हा 
रूग्णालय मसींधुदगुग येथे ग्-अ त े ग्-ि चे एकूण ३६९ पदे मींजूर असनू  
२३९ पदे भरण्यात आली आहेत व १३० ररक्त आहेत.  
(२) उपलब्ध वपद्यकीय अधधकारी याींचे मार्ग त सवग रूग्णाींवर औषधोपचार 
करण्यात येतात. आवश्यकता भासल्यास रूग्णाींना नजीकच्या शासकीय 
वपद्यकीय महाषवद्यालय येथे सींदमभगत केले जात.े 
(३) व (४) वपद्यकीय अधधकारी ग्-अ ची ररक्त पदे भरणेबाबत 
शासनस्तरावर कायगवाही सरुू आहे. 
 सावींतवािी व कणकवली येथील उपस्जल्हा रूग्णालयात रॉमा केअर 
यनुन्चे बाींधकाम करण्यात आले आहे. तळेरे येथे अद्याप जागा उपलब्ध 
झालेली नाही. ननकषानसुार जागा उपलब्ध करण्याची कायगवाही सरुु आहे.  

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

येिला (जज.नाशशि) तालुक्यातील शतेिऱयाांनी शतेतळ्याांचा लाभ 
शमळण्यािररता लक्षाांि िाढिून देण्याबाबत 

  

(६०) * ३९२४५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (स्ज.नामशक) तालकु्यातील ४६१८ शतेकऱ्याींनी “मागेल त्याला 
शतेतळे” या योजनेमधून अजग केले असनू त्यातील ७३० शतेकऱ्याींना 
शतेतळ्याचा लाभ ममळाला तर ३८८० शतेकरी माहे जानेवारी, २०१८ पयतं 
शतेतळ्याींसाठी असलले्या लाभाच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने येवला तालकु्यासाठी शतेकऱ्याींना 
शतेतळ्याींचा लाभ ममळण्यासाठी लक्षाींक वाढवनू देण्याकररता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. “मागेल त्याला शतेतळे” या 
योजनेंतगगत येवला (स्ज.नामशक) तालकु्यात ददनाींक १२/२/२०१८ पयतं    
५९४९ शतेकऱ्याींचे ऑनलाईन अजग प्राप्त झालेले आहेत. छाननीअींती त्यापपकी 
९५१ अजग षवषवध कारणाींनी रद्द करण्यात आले आहेत. उवगररत         
४९९८ अजागपपकी ४६२४ अजांना तालकुास्तरीय सममतीने मींजुरी ददली असनू 
३७४ अजांची छाननी सरुु आहे. तालकुा स्तरीय सममतीने मींजुरी ददलेल्या 
शतेतळयाींपपकी ४०१६ लाभार्थयांना कायागरींभ आदेश देण्यात आल े आहेत. 
त्यापपकी ९८९ शतेतळ्याींची कामे पणूग झाली असनू ४२ कामे सरुू आहेत. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

औरांगाबाद जजल््यात १० निीन आरोग्य िें द्राना मान्यता देणेबाबत 
  

(६१) * ३८७३६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद स्जल्हा पररषदेच्या आरोग्य षवभागाींतगगत स्जल््यात        
५० प्राथममक आरोग्य कें दे्र व २७९ आरोग्य उपकें दे्र कायगरत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील नागरीकाींना तात्काळ आरोग्य सेवा ममळावी 
यासाठी चाल ूवषागत १० नवीन आरोग्य कें दे्र उभारण्यासाठी स्जल्हा पररषदेने 
ठराव करुन प्रस्ताव सावगजननक आरोग्य षवभागाकि ेपाठवला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल्हा पररषदेच्या सवगसाधारणसभेची मान्यता ममळाल्यानींतर 
स्जल्हा आरोग्य कायागलयाने सदर कें द्रासाठी इमारत उभारणीसाठी ननधी व 
मनषुयबळ उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सींचालनालयाकि े पाठवला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने १० नवीन आरोग्य कें दे्र उभारण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) १० नवीन आरोग्य कें दे्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव औरींगाबाद स्जल्हा 
पररषदेकिून सावगजननक आरोग्य षवभागास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात बाांधलेले  
रामा िेअर सेंटर बांद असल्याबाबत 

  

(६२) * ३९७३७ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद-सोलापरू राषरीय महामागागवरील पाचोि येथील ग्रामीण 
रुग्णालयातील रामा केअर से्ं र चार वषागपासनू बींद असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागागवर अपघात झाल्यास रुग्णावर तातिीने उपचार व्हावे 
या उद्देशाने या से्ं रची ननममगती करण्यात आली असनूही हे से्ं र 
अद्यापपयतं सरुु न झाल्याने अनेकाींना आपले जीव गमवावे लागल्याच्या 
घ्ना घिल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रामा केअर से्ं र सरुु करण्यात यावे अशी मागणी 
स्थाननकाींनी करुनही अद्यापपयतं हे से्ं र सरुु न करण्याची कारणे काय 
आहेत, तसेच से्ं र सरुु न करणाऱ्या अधधकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने रामा केअर से्ं र सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
     रॉमा केअर से्ं र पाचोि चे बाींधकाम अपणुग असल्यामळेु इमारत 
अद्यापपयतं ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. त्यामळेु रॉमा केअर यनुन् 
कायागस्न्वत करण्यात आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रॉमा केअर यनुन् पाचोिचे बाींधकाम पणूग झालेले नसल्यामळेु, सदर 
रॉमा केअर यनुन्ची इमारत ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. त्यामळेु रॉमा 
केअर यनुन् सरुु करणे शक्य झालेले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईसह मालाड आणण आजुबाजूच्या िन जशमनीिरील पुनिचसनाबाबत 
  

(६३) * ४००५८ श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह मालाि आणण आजूबाजूच्या वन जममनीवर रदहवाश्याींचे ननवासी 
पनुवगसन करण्याकररता सींघषग नगर, चाींददवली, अींधेरी (पवूग) येथील शासकीय 
जमीन मेससग समेुर कॉपोरेशन या कीं पनीस देण्यात आली असनू या कीं पनीने 
ननवासी इमारत तसेच, शाळेची इमारत बाींधली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच दठकाणी बाींधलेल्या शाळा इमारतीकरीता एका अन्य 
शाळेचे सींचालक श्री.सबु्रतराव काींबळे याींनी वन षवभागाकि े मागणी केली 
असता मुींबई उच्च न्यायालय याधचका क्रमाींक ३०५/१९९५ अन्वये ददनाींक 
१/१/१९९५ च्या आदेशान्वये सदर जममनीवरील पनुवगसन इमारती या केवळ 
वन जममनीवरील ननवासी पनुवगसनाकरीता असल्याचे लेखी कळषवले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.षवजयमसींह चौहान याींना वन षवभागाने शाळा इमारत 
हस्ताींतररत करण्याकामी ना-हरकत प्रमाणपत्र ददल े आहे, एकाच प्रकारची 
मागणी असताना दोन वेगळे ननणगय व उत्तरे देवनू गरीब प्रकल्पबाधधत 
आणण षवमशष् पनुवगसनाकररता असलेल्या इमारती, शाळा को्ागचा आदेश 
िावलनू गपरव्यवहार झाला असल्याने नागररकाींमध्ये असींतोष ननमागण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 



73 

(४) असल्यास, श्री.चौहान यासारख्या अनेक गींभीर गनु्हे दाखल असलेल्या 
व्यक्तीस शाळा इमारत बाींधण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कारणे काय 
आहेत तसेच शाळा इमारतीची सद्य:स्स्थती काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे आहे. 
(२) िॉ. बाबासाहेब आींबेिकर एज्यकेुशन सोसाय्ीच े सींचालक श्री.सम्रतराव 
काींबळे याींनी ददनाींक ३१/०७/२०१५ रोजी वन षवभागाकि े सादर केलेल्या 
ननवेदनाच्या अनषुींगाने त्याींना ददनाींक ०५/०३/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये 
खालीलप्रमाणे कळषवण्यात आले आहे. 
१. रर् याधचका क्र.३०५/९५ मध्ये पाररत झालेल्या आदेशान्वये व्यावसानयक 

स्वरुपाच्या अनतक्रमकाींना पनुवगसनाचा लाभ देता येत नाही. 
२. मल ींबोणी ननकेतन या शाळेस मा.उच्च न्यायालयाने त्याींनी दाखल केलले्या 

रर् याधचका क्र. ७४२/२००६ मध्ये ननगगममत केलेले आदेश हे मल ींबोणी 
ननकेतन सींस्थकेरीता मयागददत होत.े 

(३) हे खरे नाही. 
 मल ींबोणी ननकेतन या शाळेच्या सींस्थाचालकाींनी मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या रर् याधचका क्र. ७४२/२००६ मध्ये ददनाींक ०७/०४/२००६ रोजी 
पाररत केलेल्या आदेशानसुार, वन षवभागाचे ननषकषागनसुार सदर शाळेबाबतचा 
षवधीगत ननणगय घेणेसाठी झोपिपट्टी पनुवगसन प्राधधकरणास ननदेश ददले 
आहेत. सदर आदेशात ननदेमशत केलेप्रमाणे मल ींबोणी ननकेतन शाळेच्या 
पनुवगसनासींदभागत झोपिपट्टी पनुवगसन प्राधधकरणास वन षवभागाचे अमभप्राय 
ददनाींक १९/०६/२००७ रोजी सादर करण्यात आले आहेत. 
       िॉ. बाबासाहेब आींबेिकर एज्यकेुशन सोसाय्ीचे सींचालक 
श्री.सम्रतराव काींबळे याींनी मा.उच्च न्यायालयात त्याींचे शाळेसाठी पयागयी 
जागा ममळणेसींदभागत रर् याधचका क्र. १८८८/२०१७ दाखल केलेली असनू सदर 
याधचका न्यायप्रषवष् असनू ननणगयावर प्रलींबबत आहे. 
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(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
औरांगाबाद येथील शासिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयातील (घाटी) 

“सीव्हीटीएस” विभागातील िॅथलॅब बांद असल्याबाबत 
  

(६४) * ३९१३८ श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील शासकीय महाषवद्यालय व रूग्णालयातील (घा्ी) 
“सीव्ही्ीएस” षवभागातील कॅथलॅब बींद असनू वपदकीय सादहत्याअभावी 
असँ्जओप्लास््ीचे उपचार दोन मदहन्यापासनू बींद असल्याचे ददनाींक        
४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवगसामान्य हृदयरोग रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयाींमध्ये उपचार 
घ्यावे लागत असल्याने आधथगक अिचणीमळेु अनेक गरीब रुग्ण उपचारापासनू 
वींधचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कॅथलॅब सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 याषवषयी असँ्जओप्लास््ीसाठी येणाऱ्या रुग्णाींची औरींगाबाद मधील 
महात्मा ज्योतीबा रु्ले जन आरोग्य योजनेशी सींलग्नीत असलेल्या इतर 
रुग्णालयाींमध्ये व्यवस्था करण्यात आली होती. 
(३) कॅथलॅब कायगरत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयाची 
सुविधेअभािी दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(६५) * ३९२६८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील सवागत मोठे आमशया खींिातील शासकीय वपद्यकीय 
महाषवद्यालय व रूग्णालय असनू सदर रूग्णालयातील मलुभतू सषुवधेअभावी 
दरुवस्था झाली असल्याचे ददनाींक १२ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालय व रूग्णलयात सषुवधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

ठाणे जजल्हा रुग्णालयात आिश्यि ती सुरक्षा व्यिस्था  
उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(६६) * ४०५४१ श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल्हा रुग्णालयात माहे एषप्रल, २०१७ मध्ये उपचाराथग दाखल 
झालेल्या एका रुग्णाच्या नातवेाईकाींनी मशकाऊ िॉक््राींना केलेल्या 
मारहाणीमळेु रुग्णालयाच्या सरुक्षेसाठी ५० सरुक्षा रक्षकाींची मागणी रुग्णालय 
प्रशासनासह स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकि े केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच, माहे नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त् यादरम्यान या 
रुग्णालयाच्या आवारात गदुगल्ले आणण दारुड्याींचा वावर मोठ्या प्रमाणात 
वाढला असनू बा्यरुग्ण षवभागाच्या काऊीं ्रवरुन ४१ हजार ७५५ रुपये 
चोरीला गेले होत े व ददनाींक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
नवजात अभगकाचे अपहरण झाले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रुग्णालयात सीसी्ीव्ही कॅमेरे, पोलीस बींदोबस्त असतानाही 
अभगकाींचे अपहरण होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने आरोपीींना अ्क करण्याबाबत व 
रुग्णालयात आवश्यक ती सरुक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) स्जल्हा सामान्य रूग्णालयात शासनाच्या मींजूर मानकानसुार ४ पहारेकरी 
पदे मींजूर असनू त्यापपकी २ पदे भरलेली आहेत व २ पदे ररक्त आहेत. 
कायगरत २ पहारेकरी व वगग ४ चा १ कमगचारी असे ३ कमगचाऱ् याींना सकाळी 
७.०० त े३.०० व दपुारी ३.०० त े११.०० व रात्री ११.०० त े७.०० अशी ड्यु् ी 
लावली असताना रात्री ११.०० त े७.०० या ड्यु् ीवरील कमगचारी त्या ददवशी 
प्रकृती अस्वास्थामळेु गपरहजर होता. रूग्णालय सरुक्षकेरीता ननयकु्त पोलीस 
बींदोबस्त अपघात कक्षाच्या बाहेर तपनात होता. प्रसूती षवभागातनू पहा्े   
३.३० च्या समुारास बाळ चोरीला गेले. 
(४) सदर घ्नेबाबत तातिीने पोलीस ननरीक्षक, ठाणे नगर पोलीस ठाणे 
याींना कळषवण्यात आले. सीसी्ीव्ही फु्ेजची मदत घेऊन चोरीस गेलेल्या 
अभगकास शोधण्यात पोमलसाींना यश आले. सदर अभगकास तपासणीनींतर 
मातकेि ेसोपषवण्यात आले आहे. 
     सरुक्षेच्या अनषुींगाने सामान्य रूग्णालय, ठाणे येथे २० सरुक्षा रक्षक 
नेमण्याच्या प्रस्तावावर कायगवाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे देिड ेअधधष्ट्ठीिाडी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील  
जज.प. शाळा क्र. १ च्या आिाराची िां पाऊां ड िॉल बाहेर  

खाजगी िापरासाठी सोडण्यात आल्याबाबत 
  

(६७) * ३९०४४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे देवि े अधधषठीवािी (ता.सींगमेश्वर, स्ज.रत्नाधगरी) येथील स्ज.प. 
शाळा क्र. १ च्या आवाराची ररतसर मोजणी झाली असताींनाही जवळजवळ  
१० रू्् जागा कीं पाऊीं ि वॉल बाींधताना स्जल्हा पररषदेच्या परवानगीमशवाय 
मळु हद्दीच्या बाहेर खाजगी वापरासाठी सोिण्यात आल्याबाबतच्या चौकशीचा 
अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी सरुु असताींना ग्रामपींचायतीने ग् 
षवकास अधधकाऱ् याींना चकुीची मादहती परुषवल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनास प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालात चुकीची 
मादहतीची नोंद करुन अहवाल तयार करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुषींगाने चुकीची मादहती परुषवणाऱ् याींषवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय हे खरे आहे. 
 ग्रामपींचायतीने शाळेची सींरक्षक मभींत बाींधकाम करण्यापवूी शाळेच्या 
पररसरामधून ग्रामस्थाींना ये-जा करण्याच्या रस्त्यावर सींरक्षण मभींत 
बाींधकामामळेु रस्ताबींद झाल्यास ग्रामस्थाींसाठी मोठी समस्या ननमागण झाली 
असती. त्यामळेु, स्थाननक ग्रामस्थ व शाळा व्यवस्थान सममतीच्या बपठकीत 
मभींत बाींधताींना ग्रामस्थाींसाठी जाणे-येण्यासाठी रस्त्याची जागा सोिून शाळेची  
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सींरक्षण मभींत बाींधण्यात यावी. असा ननणगय घेण्यात आला आहे. त्यामळेु, 
शाळेची सींरक्षण मभींत बाींधकामासाठी स्जल्हा पररषदेची परवानगी घेण्यात 
आली नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््यात पाणी टांचाई ननिारणासाठी  
िनराई बांधारे बाांधण्याबाबत 

  

(६८) * ३९०३७ श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी स्जल््यात पाणी ी्ंचाई ननवारणाची प्रभावी उपाययोजना म्हणून 
लोकसहभागातनू सन २०१७-१८ या आधथगक वषागत ८ हजार ४५० वनराई बींधारे 
बाींधण्याचे उदद्दष् देण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परींत ुप्रशासनाच्या ननषक्रीयतमेळेु आतापयतं सींपणूग स्जल््यात 
केवळ १ हजार ७४० बींधारे बाींधण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळुन आले व त्यानषुींगाने सदरील वनराई बींधाऱ् याचे उदद्दष् पणूग 
करण्यासोबतच, या कामात उदामसनता दाखषवणाऱ् या अधधकाऱ् याींवर कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) हे खरे नाही. 
कोणतहेी उदद्दष् देण्यात आलेले नव्हत े मात्र रत्नाधगरी स्जल््यात 

पाणी ी्ंचाई ननवारणासाठी सन २०१७-१८ या आधथगक वषागत लोकसहभागातनू 
वनराई, कच्चे व षवजय बींधारे यास्वरूपाच े एकूण ५५१४ बींधारे बाींधण्यात 
आले आहेत.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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रामपूर (ता.डहाणू, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीने इांहदरा आिास योजनेतून 
आहदिासी महहलेस बाांधनू हदलेले घरिुल जमीनदोस्त झाल्याबाबत 

  

(६९) * ३८४५८ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिच .अनांत 
गाडगीळ : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रामपरू (ता.िहाण,ू स्ज.पालघर) ग्रामपींचायतीने सन २०१० मध्ये धमी 
लखमा कोठारी या आददवासी मदहलेस इींददरा आवास योजनेतनू बाींधून ददलेले 
घरकुल ददनाींक १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी जमीनदोस्त झाल्याची घ्ना घिली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानुषींगाने बेघर झालेल्या आददवासी मदहलेस आधथगक 
मदत देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     तथाषप, योजनेच्या मागगदशगक सचूनाींनसुार घरकुलाच े बाींधकाम 
लाभार्थयांने स्वत: करावयाच ेआहे व घरकुल बाींधून देण्यात येत नाही. 
(२) होय. 
     घराच्या मभ ींतीना ति ेजाऊन मोिकळीस आली असल्याचे आढळून आले 
आहे. प्रथम चौकशी अहवालानसुार श्रीमती धमी लखमा कोठारी याींना कोणीही 
वारस नसल्याने सदर घरकुलाचा ताबा हा श्रीमती धमी याींच्या भावाची मलुगी 
श्रीमती मींजळूा गणपत गोरवाला, राहणार ग्रा. प. जामशते तालकुा िहाण ू
याींनी घेऊन त ेकु्ुींबासह वास्तव्य करुन राहत होत.े तहमसलदार िहाण ूयाींच े
पत्र क्र.महसलू/सींकीणग/नप.अ/काषव-७२४ ददनाींक १४/१/२०१७ च्या अहवालान्वये 
श्रीमती मींजळूा गणपत गोरवाला मदत देणेस पात्र नसल्याचे कळषवले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पळसा (ता.हदगाि, जज.नाांदेड) येथे अांगणिाडयाांची  
दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(७०) * ३८५३९ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पळसा (ता.हदगाव, स्ज.नाींदेि) येथे तरेाव्या षवत्त आयोगाींतगगत सन 
२०१३-१४ मध्ये दोन अींगणवािी खोल्याींच ेबाींधकाम पणुग करण्यात आले परींत ु
सदर कामे ननकृष् दजागची असनू या दोन्ही अींगणवाियाींची दरुवस्था 
झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पळसा हे गाींव नागपरू महामागागवर असनु या गावाची 
लोकसींख्या १२ हजाराच्यावर असनु तथेे एकुण पाच अींगणवाियाींमधून    
५०० हुन अधधक षवद्याथी मशक्षण घेत आहेत परींत ू पळसा येथील 
अींगणवािीमध्ये बसण्यासाठी अींगणवािीच नसल्याने लहान षवद्याथी 
उघियावर मशक्षण घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने पळसा येथे अींगणवािया बाींधण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े : (१) सन २०१२-१३ या वषागत १३ व्या षवत्त 
आयोगाअींतगगत अींगणवािी क्रमाींक ३ आणण अींगणवािी क्रमाींक ५ ला 
अींगणवािी कें द्र इमारत बाींधकामे मींजूर करण्यात आली. ननधी उपलब्ध करुन 
ग्रामपींचायतीमार्ग त बाींधकामे पणूग करण्यात आले परींत ु सींबींधधत 
ग्रामपींचायतीने दोन्ही अींगणवािी कें द्र इमारतीचे बाींधकाम षवदहत मदुतीत पणूग 
केले नाही व त्या अींगणवािी कें द्र इमारतीचा ताबा ददललेा नाही. याबाबत ग् 
षवकास अधधकारी, पींचायत सममती, हदगाींव चौकशी करीत आहेत.  
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
 मौजा पळसा, ता.हदगाींव, स्ज.नाींदेि येथे एकूण ५ अींगणवािी कें द्र 
मींजूर आहेत. अींगणवािी कें द्र क्रमाींक १,२,४ ला स्वतींत्र इमारती आहेत. 
अींगणवािी कें द्र क्र. २ च्या इमारतीत अींगणवािी कें द्र क्र. २ व ३ एकत्र 
भरषवण्यात येतात व अींगणवािी कें द्र क्र. ४ च्या इमारतीत अींगणवािी कें द्र 
क्र.४ व ५ एकत्र भरषवण्यात येतात. अींगणवािीतील बालके उघियावर मशक्षण 
घेत नाहीत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सातारा जजल््यातील िोयना धरणाच्या डाव्या तीरािर उभारण्यात 
आलेल्या पांडीत जिाहरलाल नेहरु या उद्यानाची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(७१) * ३८९७१ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा स्जल््यातील कोयना धरणाच्या िाव्या तीरावर उभारण्यात 
आलेल्या पींिीत जवाहरलाल नेहरु या उद्यानात मोठया प्रमाणात पयग् क येत 
असनू या उद्यानाची दरुवस्था झाली असल्याचे तसेच तथेे कोणत्याच सषुवधा 
नसल्याचे माहे जानेवारी,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले त्यानषुींगाने सदरहू उद्यानात पयग् काींना षवषवध सषुवधा 
परुषवण्याबाबत तसेच उद्यानाची देखभाल व दरुुस्ती करण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
सातारा स्जल््यातील कोयना धरणाच्या उजव्या तीरावर पींिीत 

जवाहरलाल नेहरु उद्यान उभारण्यात आले असनू, तथेे मोठ्या प्रमाणात 
पयग् क भे् देतात, तथेे आवश्यक सषुवधा परुषवण्यात आल्या असनू उपलब्ध 
अनदुानाच्या मयागदेत देखभाल दरुुस्तीची कामे पार पािली जातात. 
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(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

बोरगाांि मांजू (जज.अिोला) येथे राष्ट्रीय महामागाचिर अपघातात  
जखमी झालेल्या व्यक्तीांना ग्रामीण रुग्णालयास  

जागा अपुरी पडत असल्याबाबत 
  

(७२) * ३८१३८ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरगाींव मींजू (स्ज.अकोला) येथ े राषरीय महामागागवर अपघातात जखमी 
झालेल्या व्यक्तीींना तातिीने उपचार ममळावेत यासाठी मींजूर करण्यात आलेले 
३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय जागा अपरुी पित असल्याने गेल्या अनेक 
वषागपासनू प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोरगाींव मींजू येथे ग्रामीण रुग्णालय व्हावे ही गेल्या दहा 
वषागपासनूच्या मागणीची/आींदोलनाची दखल घेऊन सन २०१५ मध्ये       
३० खा्ाींच े ग्रामीण रुग्णालय मींजूर झाले परींत ु इमारत बाींधकामास जागा 
अपरुी पित असल्याने व रुग्णालयाची वास्त ू माींिणी आराखिा नसल्याने 
रुग्णालय सरुु झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ग्रामीण रुग्णालय सरुु होण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) बोरगाव मींज,ू स्जल्हा अकोला येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रूग्णालय ददनाींक 
१७/०१/२०१३ च्या शासन ननणगयान्वये मींजूर करण्यात आले आहे. सदरचे गाव 
हे स्जल््यातील मोठी बाजारपेठ असल्यामळेु जागेच्या वाढत्या भावामळेु व 
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प्रचमलत मापदींिानसुार ग्रामीण रूग्णालयाकरीता ४ एकर जमीन शहरानस्जक 
उपलब्ध झालेली नाही. सद्य:स्स्थतीत सदर ग्रामीण रूग्णालयासाठी प्राप्त 
झालेल्या ०.८१ हेक््र जममनीत रूग्णालयाच े बाींधकाम करण्याकरीता 
रूग्णालयाच े अींदाजपत्रक व आराखि े याींना प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कायगवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील दगुचम भागात रुग्णासाठी पुरेशा प्रमाणात  
रुग्णिाहहिा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७३) * ३९२८४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) छत्तीसगि मधील दगुगम भागातील मदहलेस आजारावरील उपचाराकररता 
रुग्णवादहका न ममळाल्यामळेु खा्ेची कावि करुन ६० ककलोमी्र अींतर     
३ ददवस पायी चालनू लाहोरी येथील प्राथममक कें द्रात दाखल केल्याची घ्ना 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार राज्यातील दगुगम भागात रुग्णासाठी परेुशा 
प्रमाणात रुग्णवादहका उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 छत्तीसगि राज्यातील गिकल गावातील दीघगकाळ गींभीर आजारी 
मदहला श्रीमती मरी पुींगा्ी याींना ददनाींक ०९/०२/२०१८ रोजी प्राथममक आरोग्य 
कें द्र लाहेरी येथे खा्ेवर आणण्यात आले होत.े  
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 महाराषर राज्याच्या हद्दीवर असलेल्या गिधचरोली स्जल््यातील उपकें द्र 
बबनागुींिा त े प्राथममक आरोग्य कें द्र लाहेरी यातील अींतर २० कक.मी असनू   
ये-जा करण्यासाठी कच्चा रस्ता असनू नदीनाल्याींनी व्यापलेला असा दगुगम 
भाग आहे. त्यामळेु तथेील पररसरातील रूग्ण हे पायीच ये-जा करतात व 
गींभीर रूग्णाींना खा्ेवर आणले जात.े 
(२) तालकुा आरोग्य अधधकारी, भामरागि याींनी केलले्या चौकशीत रूग्णाला 
प्राथममक आरोग्य कें द्र लाहेरी येथे योग्य त े उपचार देऊन पढुील 
उपचाराकरीता ग्रामीण रूग्णालय, भामरागि येथे शासकीय रूग्णवादहकेतनू 
सींदमभगत करण्यात आल ेहोत.े सदर रूग्ण मदहलेवर उपचार केल्यावर रूग्णाची 
स्स्थती सधुारत होती. त्यामळेु दसुऱ् या ददवशी पढुील उपचाराकरीता उपस्जल्हा 
रूग्णालय, अहेरी ककीं वा स्जल्हा रूग्णालय गिधचरोली येथे सींदमभगत होण्यास 
रूग्ण इच्छुक नव्हता. त्यामळेु सदर रूग्णास त्याच्या मजीने हेमलकसा 
येथील लोकबबरादरीच्या रूग्णालयात नेण्यात आले. 
 राज्यातील दगुगम भागात आरोग्य सेवा परुषवण्याच्या दृष्ीने      
१७३ मोबाईल मेडिकल यनुन् तसेच ्ोल फ़्री क्रमाींक १०८ आपत्कालीन 
रूग्णवादहका सेवा उपलब्ध आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मानिी तस्िरी रोखनू देहविक्रीच्या जाळ्यात अडिलेल्या  
पीडडताांच्या पुनिचसनाबाबत  

(७४) * ३९६८५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानवी तस्करी रोखनू देहषवक्रीच्या जाळयात अिकलेल्या पीडिताींच्या 
पनुवगसनासाठी राज्य शासनाने योजना आखण्याबाबतचा प्रस्ताव षवचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याचे सवगसाधारण स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने पीडिताींच्या पनुवगसनाबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अथचसांिल्पात मांजूर िरुन वितररत िेलेला ननधी  
विभागाांनी खचच न िेल्याबाबत 

  

(७५) * ३९७८७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयांत पाटील, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सन २०१७-१८ च्या अथगसींकल्पीय तरतदुीमधील केवळ   
३३% ननधी माहे डिसेंबर, २०१७ पयगत खचग झाल्याची बाब ननदशगनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याचे एकूण बजे्  ३ लाख ६९ हजार १८५.३१३ को्ी असनू 
राज्याच्या अथगसींकल्पाला २०% क् लावनू जेवढे पपसे षवत्त षवभागाकिून 
ममळाले त ेदेखील पणूगपणे खचग करण्यास अनेक षवभागाींना अपयश आल्याने 
राज्याच्या षवकास योजना कागदावरच रादहल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) आधथगक वषग सींपण्यास केवळ दोन मदहनेच मशल्लक असताना षवशषे 
करून सावगजननक बाींधकाम, जलसींपदा, गहृननमागण, अन्न व नागरी परुवठा, 
अल्पसींख्याक, पयागवरण, पाणीपरुवठा व आददवासी षवभागाींनी          
१०% ननधी देखील खचग केलेला नाही ही बाब षवत्त षवभागाने घेतलेल्या 
आढाव्यात ननदशगनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, षवत्त षवभागाने ननधी उपलब्ध करूनही तो षवकासकामास 
खचग न होण्याची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, ननधी उपलब्ध होवनूही तो खचग न झाल्याप्रकरणी सींबींधधताींवर 
जबाबदारी ननस्श्चत करून कोणती कारवाइग केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
सवग षवभागाींना ननधी खचागबाबत कोणत े ननदेश देण्यात आले आहेत, 
नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३), (४) व (५) महसलूी जमा व 
उभारण्यात येणारे कजग हे ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त होत असल्याने प्रशासकीय 
षवभागाींना अथगसींकल्प अींदाज षवतरण व सींननयींत्रण प्रणालीवर (बीम्स) 
मामसक ननधी षववरणपत्र तयार करुन ननधी उपलब्ध करणे ही प्रचमलत 
पध्दत आहे. वषागच्या सरुुवातीला प्रशासकीय षवभागाींना त्याप्रमाणे माहे 
डिसेंबर-२०१७ अखेरपयतं महसलूी खचागच्या ७०% व भाींिवली खचागच्या    
८०% एवढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला होता.  
 डिसेंबर-२०१७ पयतंच्या परुवण्या मागण्याींसदहत सन २०१७-१८ च े
अथगसींकल्पीय अींदाज रुपये ३,५०,३९१ को्ी (ननव्वळ) इतके आहेत. डिसेंबर, 
२०१७ अखेर महालखेापाल कायागलयाच्या मामसक षवस्त्तय लेख्यामध्ये रुपये 
१,७४,९१४ को्ी इतका खचग झालेला असनू त्या खचागची अथगसींकल्पीत 
ननधीशी ्क्केवारी ५०% इतकी येत.े  
 सावगजननक बाींधकाम षवभाग, जलसींपदा षवभाग, अन्न व नागरी 
परुवठा षवभाग इत्यादी षवभागाींकिील मोठ्या प्रमाणावरील कामाींच्या खचागची 
बबले बीम्स प्रणालीवर ददसत नाहीत. सावगजननक बाींधकाम षवभाग (Hybrid 
Annuity वगळून), जलसींपदा षवभाग व अन्न व नागरी परुवठा षवभाग या 
षवभागाींना षवतरीत केलेल्या तरतदूीपपकी अनकु्रमे ६८%, ७८% व ५३% इतका 
खचग झालेला आहे. पाणीपरुवठा षवभाग व आददवासी षवकास षवभागाकि े
मोठ्या प्रमाणावर कें द्र परुस्कृत योजनाींसाठी ननधी अथगसींकल्पीत असनू 
अपेक्षक्षत कें द्रीय ननधी न ममळाल्याने तो व समरुप राज्य दहस्सा खचग झाला 
नाही. त्यामळेु या षवभागाींचा खचग कमी ददसत आहे. अल्पसींख्याींक षवकास 
षवभागाींतगगत मशषयवतृ्ती योजने अींतगगत अजांची छाननी, बाींधकामाच्या 
ननषवदा व इतर प्रकक्रया सरुु असणे, अपेक्षक्षत कें द्रीय ननधी प्राप्त न होणे, गहृ 
ननमागण षवभागाींतगगत कोकण मींिळाकि े प्रधानमींत्री आवास योजनेच्या 
नकाशाींना स्थाननक प्राधधकारणाींकिून वेळेत मींजूरी प्राप्त न झाल्याने तसेच 
अमरावती मींिळाींतगगत घरकुल योजनेंतगगत योजनेचे ननकष, शहराची व्याप्ती, 
लाभार्थयांची मानमसकता व घरकुल बाींधण्यास लागणारा अनतररक्त ननधी 
इत्यादी अिचणीमळेु या षवभागाचा खचग कमी ददसतो. 
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 राज्याच्या अथग व्यवस्थेमध्ये पजगन्यमानाचा मोठा वा्ा असनू 
पावसाळा सींपल्यानींतर मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेण्यात येतात. त्यामळेु 
राज्यामध्ये माहे ऑक््ोबर त ेमाहे म ेया कालावधीमध्ये खचग करण्याचा कल 
ददसनू येतो. त्यामळेु अथगसींकल्पीत ननधीपपकी वेतन, ननवतृ्तीवेतन, व्याज व 
कजागची परतरे्ि याव्यनतररक्त होणारा खचग हा षवत्तीय वषागच्या शवे्च्या    
३ मदहन्यात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येतो. प्रशासकीय षवभागाींनी खचागच े
प्रमाण योग्यररत्या ननयोस्जत करावे व दर तीन मदहन्याींनी सधचवस्तरावर 
आढावा घ्यावा तसेच वषागच्या शवे्च्या मदहन्यात प्रमाणाबाहेर खचग होणार 
नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सचूना वेळोवेळी देण्यात आलेल्या आहेत. 

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

पाडळसरे (ता.अांमळनेर, जज.जळगाि) येथील उपसा शसांचन योजना 
ननधी अभािी बांद असल्याबाबत 

  

(७६) * ४०१८५ श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पािळसरे (ता.अींमळनेर, स्ज.जळगाव) ननम्न तापी प्रकल्पावर आधाररत 
साने गरुुजी सहकारी उपसा मस ींचन योजना, बोहरे ही उपसा मस ींचन योजना 
ननधी अभावी बींद असल्याच ेननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर उपसा मस ींचन योजना शासकीय खचागने 
चालषवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकि ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ताव प्रलींबबत असण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) सदर उपसा मस ींचन योजना सहकारी तत्वावर असनू 
दरुुस्ती व ननधी अभावी बींद आहे.  
(२) मस ींचन योजना, बोहरे या योजनेची दरुुस्ती करुन कायागस्न्वत करण्याचा 
रुपये ७३८.४१ लक्ष ककींमतीचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतसेाठी शासनास प्राप्त 
असनू त्याबाबतची कायगवाही शासनस्तरावर प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रशासकीय मान्यतचे्या प्रस्तावावर कायगवाही शासनस्तरावर प्रगतीपथावर 
असनू ददनाींक २०/१२/२०१७ रोजी प्रशासकीय मान्यतचेा प्रस्ताव सहमतीकररता 
ननयोजन षवभागास सादर केला आहे.  
(४) चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाशशम िन विभागातील िनक्षेत्रपाल ि िनपाल याांनी 
 गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(७७) * ४०२२९ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम वन षवभागातील श्री.नींदरुकर, वनक्षेत्रपाल व श्री.थोरात, वनपाल 
याींनी गपरकृत्य व गपरव्यवहार केल्याबाबत त्याींना ननलींबबत करुन त्याींची 
मदु्देननहाय चौकशी करण्याबाबतची तक्रार शासनाकि ेप्राप्त झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच याबाबत वामशम येथील षवषवध मागासवगीय सींघ्नाींनी ददनाींक   
१५ डिसेंबर, २०१७ रोजी श्री.नींदरुकर (R.F.O.) याींना त्वरीत ननलींबबत करुन 
त्याींच्या गपरकृत्याची षवभागीय चौकशी करण्यासाठी शासनाकि े तक्रार केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मदु्देननहाय चौकशी अहवाल शासनाकि ेप्राप्त झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) मागासवगीय सींघ्नाींनी तक्रार उप वनसींरक्षक (प्रा.), अकोला तसेच 
मखु्य वनसींरक्षक (प्रा.), यवतमाळ याींच्याकि े प्राप्त झालेली आहे. तथाषप 
शासनाकि ेसदर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) मखु्य वनसींरक्षक (प्रा.), यवतमाळ याींच्या आदेशानसुार क्षेबत्रय 
स्तरावर केलेल्या चौकशीनसुार, मदहला वनरक्षकाने केलेल्या तक्रारीमध्ये 
श्री.नींदरुकर, वनक्षेत्रपाल (प्रा.), वामशम हे दोषी आढळून आले नाहीत. अवपध 
सागवान जलतन रकद्वारे वाहतकू प्रकरणी श्री.ए.एच. थोरात, वनपाल (सध्या 
सेवाननवतृ्त) याींना जप्त वनोपजाचे चुकीचे मोजमाप घेतल्या प्रकरणी कारणे 
दाखवा नो्ीस बजाषवण्यात आली आहे. तसेच सींबींधधत दोषीींषवरुध्द प्रकरण 
न्यायप्रषवषठ करण्यात आले आहे. या व्यनतररक्त ररलायन्स स्जयो प्रकरणी 
कीं पनीषवरुध्द ददनाींक ०३/१२/२०१७ अन्वये प्राथममक गनु्हा दाखल करुन 
खोदकामाकरीता वापरण्यात आलेले वाहन व सादहत्य जप्त करण्यात आले 
असनू वनक्षेत्रपाल (प्रा.), वामशम याींच्या स्तरावर पढुील चौकशी करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाशशि ि ठाणे जजल्हा रूग्णालयात शिेडो निजात बालिाांचा  
मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(७८) * ३८६९० श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५४३२ ला हदनाांि 
१८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक स्जल्हा येथील स्जल्हा शासकीय रूग्णालयात इन्क्यबेु्र, 
व्हेंद्ले्र यासह अनेक वपद्यकीय सषुवधा व तज्ञ िॉक््र नसल्यामळेु माहे 
एषप्रल त ेऑगस््, २०१७ या पाच मदहन्याींत २२७ नवजात बालकाींचा मतृ्य ू
झालेला असनू ठाणे मसस्व्हल रूग्णालयात याच कारणाींमळेु ४७ बालकाींचा 
मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय रूग्णालयात अपऱु्या सषुवधा व तज्ञ 
िॉक््र नसल्यामळेु सन २०१६-१७ मध्ये समुारे १४ हजार ३६५ नवजात 
बालकाींचे मतृ्य ूझाले आहे, तर ७८ हजार ४३२ बालकाींची पररस्स्थती बबक् 
आहे, तसेच माताींचे मतृ्यचूे प्रकार वारींवार घित आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने आश्वासन ददल्याप्रमाणे ककती शासकीय रूग्णालयात 
इन्क्यबेु्र, व्हें्ीले्र यासह अनेक वपद्यकीय सषुवधा व तज्ञ िॉक््र, 
वपद्यकीय अधधकारी व कमगचारी याींची असलेली ररक्त पदे भरण्यात आली 
आहेत, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 नामशक स्जल् हा रुग् णालयातील एसएनसीयमुध् ये माहे एषप्रल त े
ऑगस् ्, २०१७ या कालावधीत १४९० गींभीर आजारी नवजात अभगके दाखल 
झाली असनू त् यापपकी २२७ बालकाींचा उपचारा दरम् यान ददेुवी मतृ् य ूझाला. 
 ठाणे स्जल् हा रुग् णालयाच् या षवशषे नवजात काळजी कक्षामध् ये माहे 
एषप्रल त ेऑगस् ्, २०१७ या कालावधीत ७३८ गींभीर आजारी नवजात अभगके 
दाखल झाली असनू त् यापपकी ४७ बालकाींचा उपचारा दरम् यान ददेुवी मतृ् य ू
झाला.   
 नामशक व ठाणे येथील षवशषे नवजात मशश ू काळजी कक्षात 
व् हेन् ्ीींले्र अपेक्षक्षत नाही. तथाषप, तथेे र्ो्ोथेरपी यनुन्, ऑक् सीजन हुि, 
इनयायजुन पींप, रेडियींन् ् वॉमगर, लॅररगोस् केाप आणण इींिोरकीयेल ्यबु् स, 
नेजल कॅन् यलुा, बॅग, मास् क आणण वेईग स् केल इत् यादी उपकरणे उपलब् ध 
आहेत. सद्य:स्स्थतीत नामशक येथील षवशषे नवजात मशश ूकाळजी कक्षाींमध् ये 
१ बालरोग तज्ञ, ३ वपद्यककय अधधकारी व ३१ स् ्ार् नसग तसेच ठाणे येथील 
षवशषे नवजात मशश ू काळजी कक्षाींमध् ये १ बालरोग तज्ञ, २ वपद्यककय 
अधधकारी व ६ स् ्ार् नसग कायगरत आहेत.  
(२) हे खरे नाही, 
 सन २०१६-१७ मध्ये १३८२८ नवजात बालकाींचे (० त े २८ ददवस) 
मतृ्य ू झालेले आहेत तसेच १२२९ माता मतृ्य ू झालेले आहेत. सदर मतृ्य ू
शासकीय रुग्णालयात अपऱु् या सषुवधा व तज्ञ िॉक््र नसल्यामळेु झालेले नाहीत. 



91 

(३) स्जल् हा रुग् णालयाच् या एसएनसीयमुध् ये व् हेंद्ले्रची सषुवधा अपेक्षक्षत 
नाही. राज्यातील ३६ एसएनसीयमुध्ये एकूण ७१५ रेडियी्ं  वॉमगर उपलब्ध 
आहेत. 
 कें द्र शासनाच् या मागगदशगक सचुनाींप्रमाणे राज् यातील ३६ एसएनसीय ु
मधील कामकाज सरुळीत चालण् यासाठी स् ्ार् नसगची अनतररक् त पदे मींजुर 
करण् यात आली आहेत. तसेच, राज् यातील एसएनसीय ु कक्षामध् ये बालरोग 
तज्ञ, वपद्यककय अधधकारी व स् ्ार् नसग याींची बहुताींशी पदे भरलेली असनू 
ररक् त असलेली पदे तातिीने भरण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

धामणी (ता.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) प्रिल्पाच ेिाम  
प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

  

(७९) * ३७८८४ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
(१) गगनबाविा, राधानगरी, पन्हाळा या तीन तालकु्याींना वरदान ठरणारा 
(ता.राधानगरी, स्ज.कोल्हापरू) राई मधील धामणी प्रकल्प गेल्या १७ वषागपासनू 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धामणी प्रकल्पाच ेकाम पवुगवत सरुु करुन पणुग करण्यासाठी 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. धरणाचे समुारे ७५% मातीकाम पणूग झाले 
आहे. मस ींचन तथा षवद्यतु षवमोचकाच्या शषुक षवदहरीतील आपातकालीन 
द्वार व शीघ्रगतीने बींद होणाऱ्या द्वाराच्या अींतस्थ ननषवष् भागाचे उभारणी 
काम पणूग झाले असनू वायपीस, रॅशरॅक व सेवाद्वाराच्या अींतस्थ ननषवष् 
भागाींची उभारणी पणूग झाली आहे. साींिव्याचे खोदकाम ५० ्क्के पणूग झाले 
आहे. तथाषप, प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम प्रामखु्याने पनुवगसनाच्या 
अिचणीमळेु मे, २०१३ पासनू प्रलींबबत आहे. 
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(२) धामणी मध्यम प्रकल्पास शासन ननणगय क्र.सपु्रमा 
२०१६/४४६/(प्र.१७०/१६)/म.प्र. ददनाींक १३/१०/२०१६ अन्वये रुपये ७८२.३७ को्ी 
रकमेस स्व्दतीय सधुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
धरण पायामधील राई गावातील अनतक्रममत २६ घराींच्या खास बाब प्रस्तावास 
ददनाींक ३१/०१/२०१८ रोजीच्या महामींिळाच्या ननयामक मींिळाच्या ९६ व्या 
बपठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. शतेकऱ्याींना पयागयी जमीनीचे वा्प 
होण्यासाठी महसलू षवभागासोबत बपठका घेण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
िसई (जज.पालघर) तालुक् यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या इमारती 

धोिादायि असल्याबाबत 
  

(८०) * ४००७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (स्ज.पालघर) तालकु् यातील स्जल्हा पररषदेच्या २५ शाळाींच्या इमारती 
धोकादायक असल्याचा अहवाल येथील मशक्षण षवभागाने ददला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु येथील षवद्याथी जीव मठुीत धरुन तथेे मशक्षण घेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शाळाींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 वसई तालकु्यातील स्जल्हा पररषदेच्या ९ प्राथममक शाळाींच्या इमारती 
धोकादायक असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामळेु अशा शाळेतील 
षवद्याथी वगागसाठी पयागयी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.  
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(२) हे खरे नाही. शाळा वगग भरषवण्यासाठी पयागयी जागेची व्यवस्था करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) स्जल्हा पररषदेच्या ४ शाळा भारोळ, पळीपािा, विघर आणण आिणे येथे 
अनतररक्त वगग खोल्याींच ेबाींधकाम प्रगतीपथावर सरुु आहे. स्जल्हा पररषदेच्या 
उवगररत प्राथममक शाळाींच्या धोकादायक इमारती ननलेखन करुन नवीन वगग 
खोल्या बाींधकामे मींजूरीसाठी सन २०१८-१९ च्या वाषषगक कायगयोजना व 
अींदाजपत्रकात प्रस्ताषवत करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जलसांपदा विभागाने व्यािसानयि िापरासाठी  
पाण्याची दरिाढ िेल्याबाबत 

  

(८१) * ३९१३० श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादचन चाांदरूिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, आकिच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतजे ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील धरणातनू शतेी, षपण्याचे पाणी, औद्योधगक वापर इत्यादीसाठी 
परुषवण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा ननणगय ददनाींक        
१९ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास घेण्यात आला असनू सदर दरवाढ 
१७% पासनू ५०% पयतं करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणगयाचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी 
कें व्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने सदरील दरवाढीमळेु 
रब्बी हींगामापवूीच शतेकरी अिचणीत आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरील पाणी दरवाढीत ग्रामीण भागातील गरीब शतेकरी व 
शहरातील गरीब वस्त्याींमध्ये राहणाऱ्याींना पाणी दरात सु्  देण्याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने त्याींचे ददनाींक 
११/०१/२०१८ चे आदेशान्वये महाराषर राज्यात घरगतुी, औद्योधगक व   
कृषी-मस ींचन प्रयोजनाथग वापरल्या जाणाऱ् या पाण्यासाठी ठोक जलदराचे 
पनुषवगलोकन व सधुारणा केली आहे. 
(२) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरण अधधननयम, २००५ मधील 
तरतदुीनसुार प्राधधकरणाने उक्त ननणगय घेतला आहे. 
 सदर दर हे बबगर मस ींचनासाठी ०१/०२/२०१८ पासनू तर मसींचनासाठी 
येणारा उन्हाळी हींगाम म्हणून ०१/०३/२०१८ पासनू लाग ू करण्यात आले 
आहेत. 
(३) रब्बी हींगामासाठीचे दरवाढ केली नसल्याने प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
महाराष्ट्र राज्य एड्स ननयांत्रण सांस्थेसाठी जनजागतृीच ेिाम िरणाऱ या 

लोििला पथिाांच ेमानधन थिीत असल्याबाबत 
  

(८२) * ३९३४० श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) महाराषर राज्य एड्स ननयींत्रण सींस्थेसाठी जनजागतृीचे काम करणाऱ् या 
मुींबईतील ३९ लोककला पथकाींचे रुपये ३० लाख मानधन शासनाकि ेथकीत 
असल्याचे ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणी वाचवा, पयागवरण, प्रदषूण, स्त्रीभ्रणू हत्या, दारु, तींबाखू 
व गु् खा व्यसनमकु्ती अशा षवषवध सामास्जक प्रश्नाींवर जनजागतृी 
करण्याकररता शासन लोक कलावींताच्या कलेचा वापर करुन घेत असताींना 
त्याींना मानधन देण्यासाठी शासकीय यींत्रणेकिून षवलींब होत असल्याचे 
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कलावींताचे मानधन देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत : (१) व (२) हे खरे नाही.  
 सद्य:स्स्थतीत सवग ३९ कलापथकाींना रक् कम रुपये ८०,०००/- प्रनत 
कलापथक प्रमाणे एकूण रुपये ३१.२० लक्ष इतके मानधन अदा करण् यात 
आलेले आहे. 
 आरोग्य षवभागाशी सींबींधधत षवषयाबाबात मानधन देण्यास षवलींब 
झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

येिला (जज.नाशशि) तालुक्यातील िनक्षेत्रात जलसांधारणाची  
िामे िरण्याबाबत 

  

(८३) * ३९२४६ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) येवला (स्ज.नामशक) तालकु्यातील वन्यजीवाींसाठी आहेरवािी, जायदरे, 
सोमठाणजोश, भारम, कोळम इत्यादी दठकाणी वनतळे मदृ व जलसींधारणाची 
कामे करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ जुलप, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास उपवनसींरक्षक, नामशक याींचेकि ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने येवला तालकु्यातील वनक्षेत्रात 
वनतळे, मसमें् बींधारे, सीसी्ी इत्यादी जलसींधारणाची कामे करण्याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
 याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी जुलप मदहन्यात उप वनसींरक्षक, 
पवूग भाग नामशक याींच्याकि ेपत्रान्वये मागणी केलेली आहे. 
(२) षवषवध योजनेंतगगत सन २०१६-१७ पयतं प्राप्त झालेल्या ननधीतनू येवला 
तालकु्यातील आहेरवािी-२ वनतळे, जायदरे-१० वनतळे, सोमठाणजोश-२३ 
वनतळे, १ डिपसीसी्ी, ५ मसमें् नालाबाींध, ७० लहान मातीबाींध, कोळम येथ े
१० वनतळे अशी एकुण-१२१ मदृ व जलसींधारणाची कामे करण्यात आलेली 
आहे. भारम येथे मदृ व जलसींधारणाची कामे करण्यास वाव नसल्याने काम े
घेण्यात आलेली नाही. 
 सन २०१७-१८ मध्ये जलयकु्त मशवार अमभयानातील समाषवष् येवला 
तालकु्यातील एकुण ६ गावात मदृ व जलसींधारणाची १० कामे प्रगतीपथावर 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
नागभीड (जज.चांद्रपूर) येथील रोजगार हमी योजनेिर िाम िरणाऱया 

मजूराांना िेतन शमळत नसल्याबाबत 
  

(८४) * ४०३७० प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागभीि (स्ज.चींद्रपरू) येथील रोजगार हमी योजनेची षवषवध कामे ३ हजार 
मजूराींकिून करुन घेतली जात असनू त्याींना ननयममत वेतन ममळत नसल्याने 
त्याींची आधथगक पररस्स्थती खराब असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थककत मानधन तसेच इतर रास्त मागण्याींसाठी मनरेगा 
कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींनी सींप पकुारला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने मजूराींना त्याींचे ननयममत वेतन व मानधन 
न देणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. हे अींशत: खरे आहे.  
(३) व (४) योजनेंतगगत कायगरत कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींचे नोव्हेंबर-डिसेंबर पयतंचे 
मानधन अदा करण्यात आले आहे. तसेच मजूराची मजूरी वेळेवर ममळत 
आहे. 

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

िोढे िळिांड े(ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याच ेिाम  
अत्यांत ननिृष्ट्ट दजाचच ेहोत असल्याबाबत 

  

(८५) * ४०११८ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान ग्रामसिक योजनेतनू कोढे कळवींि े(ता.धचपळूण, स्ज.रत्नाधगरी) 
रस्त्याचे काम अत्यींत ननकृष् दजागच े होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने यास जबाबदार असणाऱ् याींषवरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात मागील िषाचत २२ िाघाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
  

(८६) * ३९०३९ श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशात वाघाींच्या सींवधगनासाठी भर ददला जात असताना मागील वषागत 
राज्यात २२ वाघाींचा मतृ्य ू झाल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाघाींच्या या मतृ्यूींची गींभीर दखल घेवनू वाघाींचे मतृ्य ूरोखणे 
व त्याींचे सींवधगन करणेबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) राज्यात जानेवारी, २०१७ त े डिसेंबर, २०१७ या 
कालावधीत नपसधगगकरीत्या ०९ शतेात लावलेल्या षवद्यतु प्रवाहामळेु ०५, 
आपसी झुींजीत २, वाहन अपघातात १ तर इतर ५ असे एकूण २२ वाघाींच े
मतृ्य ूझालेले आहेत. 
(२) व (३) राज् यात वाघाींचे होणारे मतृ्य ूरोखण्याकरीता व त्याींचे सींवधगनासाठी 
क्षेबत्रयस्तरावर खालील प्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत. 
• पेंच व् याघ्र प्रकल् प, मेळघा् व् याघ्र प्रकल् प, तािोबा-अींधारी व् याघ्र प्रकल् प, 

नवेगाव-नागणझरा व् याघ्र प्रकल् प येथे षवशषे व् याघ्र सींरक्षण दल तयार 
करण् यात आलेले आहेत. 

• महाराष र राज् यातील वनषवभागात Call details records (CDR) ची 
Live Tower Location (LTL), Tower Dump Data (TDD) 
मादहतीचे षवश्लेषण करण्याकरीता Cyber Cell गठीत करण् यात आल े
आहे. 

• वाघाींच् या हालचालीचा मागोवा घेण् याकरीता त् याींच े जाणे-येण् याच् या 
सींभाषवत रस् त् यावर, पानस् थळाजवळ ननयममतपणे कॅमेरा रॅप लावण् यात 
येतात. 

• जींगलात आवश् यक त् या दठकाणी सींरक्षण मनोरे उभारलेले आहेत. 
सींरक्षक्षत क्षेत्रात सींरक्षण कुट्याींची उभारणी केली आहे. 

• प्रकल् प क्षेत्रात आवश् यक त् या दठकाणी तपासणी नाके असनू त् याद्वारे 
वाहनाींची तपासणी करण् यात येत े

• वन कमगचाऱ् याींना षपस् तलु / रायर्ल सारख् या शस् त्राींचा परुवठा केलेला 
आहे. 

• मशकाऱ् याबाबत गोपननयरीत्या मादहती सींकलीत करण् यात येत.े खबऱ् याला 
बक्षक्षस देण् यासाठी गपु् त सेवा ननधीची तरतदू केलेली आहे. 

• सवग व् याघ्र प्रकल् प क्षेत्रात वायरलेस यींत्रणा कायागस्न्वत आहेत. 
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• श् वान पथक ठेवण् यात आले असनू त् याींच् याद्वारे सींशयास् पद दठकाणी 
वन् यप्राण् याींचे अवयवाींचा अवपध व् यापार, वाहतकु याचा शोध घेण् यात 
येतो. 

• स्जल् हा व् याघ्र कक्ष समन् वय सममती अींतगगत षवद्यतु प्रवाहाव् दारे 
होणाऱ् या मशकारीच् या घ्नाींवर सननयींत्रण ठेवण् यात येत ेव वनक्षते्रातनू 
गेलेल् या षवदयतु लाईनवर गस् त करण् यात येत.े  

• अपघाती मतृ् यलूा आळा घालण् यासाठी वाहतकुीच् या रस् त् यावर सावगजननक 
बाींधकाम षवभागामार्ग त गतीरोधक व षवषवध दठकाणी वेग मयागदा 
पालन करण् याच् या सचूना र्लक लावण् यात आलेले आहे.  

• ननयमीत गस्तीद्वारे वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सींननयींत्रण करण्यात 
येत.े याकरीता साधन सामगु्री जसे कॅमेरा रॅप, दबुबगन व जीपीएस याींचा 
वापर करण्यात येतो. 

• स्थाननक क्षेबत्रय कमगचारी व अधधकारी, कर्रत े पथक, सींरक्षण पथक 
याींचेमार्ग त क्षेत्रात ननयममत गस्त करण्यात येत.े 

• बबनतारी सींदेश यींत्रणा कायागस्न्वत असनू तात्काळ सींपकागकररता 
वाहनाींवर वायरलेस सींच बसषवण्याींत आलेले आहेत. क्षेबत्रय कमगचारी व 
अधधकारी याींना वॉकी ्ॉकी सींच परुषवण्यात आलेले आहेत. 

• लोकाींनी जींगलात जाऊ नये व मानव-वन्यजीव सींघषग होऊ नये म्हणून 
उपलब्धतनेसूार गावकऱ् याींना ननस्तार दरावर र्ा्े, बाींब ू व सरपण 
उपलब्ध करुन देण्यात येत.े 

• ग्रामस्थाींचे वनावरील अवलींबत्व कमी व्हावे व मानव वन्यजीव 
सींघषागला आळा बसावा म्हणून व्याघ्र प्रकल्पाच्या बर्र क्षेत्रातील 
गावातील कु्ूींबाींना, अभयारण् य व राष रीय उद्यान क्षेत्राचे लगत २ 
कक.मी. वरील गावातील कु्ूींबाींना तसेच प्रादेमशक वनषवभागातील 
क्षेत्रामध् ये वाघाींचा भ्रमींतीमागग (Corridor) क्षेत्राच्या गावातील कु्ूींबाींना 
िॉ. श्यामाप्रसाद मखुजी जन वन षवकास योजनाींतगगत एलपीजी गॅस 
परुवठा करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
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जुनी-जव्हार ग्रामपांचायत (ता.जव्हार, जज.पालघर) येथील लाभार्थयाांना 
घरिुल न देता त्याांच ेमांजूर झालेले पैसे परस्पर िाढून घेतल्याबाबत 

  

(८७) * ३८४६० श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जुनी-जव्हार ग्रामपींचायत (ता.जव्हार, स्ज.पालघर) हद्दीतील कशीवली    
नीं. २ येथील रदहवाशी गोंषव ींद भाऊ भसुारा व त्याींचे सोबत ४ लाभाथी अशा 
एकूण ५ लाभार्थयांना घरकुल न देता त्याींच ेमींजूर झालेले पपसे ग्रामपींचायतीने 
परस्पर काढून घेतल्याची बाब माहे डिसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाांदेड शहर ि पररसरातील बोगस पॅथॉलॉजी  
लॅबिर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(८८) * ३८५५१ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.सवोच्च न्यायालयाने अनधधकृतररत्या सरुु असलेल्या पॅथॉलॉजी लॅब 
तात्काळ बींद कराव्यात अस ेआदेश ददले असताींनाही नाींदेि शहर व पररसरात 
बोगस पॅथॉलॉजी सरुु असल्याचे ददनाींक २१ डिसेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त दठकाणी रुग्णाींच्या जीवाशी खेळ सरुु असताींना सींबींधधत 
यींत्रणा मात्र याकि ेदलुगक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन व शोधमोदहम 
राबवनू येथील बोगस पॅथॉलॉजी लॅब तात्काळ बींद करण्याबाबत कायगवाही 
करुन उक्त लॅबना अभय देणाऱ् या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) षवलींब झालेला नाही. 

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

िैद्यकिय शशक्षण ि सांशोधन विभाग आणण भारतीय आयुविचज्ञान 
पररषदेच्या मानिानुसार सुधाररत आिृनतबांधाप्रमाणे  

पदे ननमाचण िरण्याबाबत 
  

(८९) * ३८१५० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासककय वपद्यककय महाषवद्यालय, अकोला तसेच शासककय वपद्यककय 
महाषवद्यालय व सवोपचार रुग्णालय, अकोला या दोन्ही सींस्थाींद्वारे 
वपद्यककय मशक्षण व सींशोधन षवभाग आणण भारतीय आयषुवगज्ञान पररषदेच्या 
मानकानसुार सधुाररत आकृनतबींधाप्रमाणे पदे ननमागण करण्यासाठीचा प्रस्ताव 
ददनाींक ८ जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यासमुारास िीएमईआर, मुींबई याींच्याकि े
सादर करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तावाच्या अनषुींगाने वाढीव पदे मींजूर करणेबाबत 
शासने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) शासकीय वपद्यकीय महाषवद्यालय तसेच सवोपचार रुग्णालय, 
अकोला कररता भारतीय आयषुवगज्ञान पररषदेच्या मानकानसुार सधुाररत 
आकृनतबींधाप्रमाणे पदे ननमागण करणेबाबत जानेवारी, २०१८ मध्ये सींचालक 
याींच्याकिून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. तथाषप, सींचालक, 
वपद्यकीय मशक्षण व सींशोधन, मुींबई याींनी “अनतषवशषेोपचार रुग्णालय” सरुु 
करणेसाठी ७८७ पदे ननमागण करणेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनषुींगाने 
शासन पत्र ददनाींक १२/०२/२०१८ अन्वये सींचालक, वपद्यकीय मशक्षण व 
सींशोधन, मुींबई याींजकिून अधधक मादहती मागषवण्यात आली आहे. 

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

शासनाच्या “मनोधयैच’’ योजनेंतगचत (सीएसआर) फां डातील  
िाही रक्िम िापरण्याचा ननणचय घेतल्याबाबत 

  

(९०) * ३९७७९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या “मनोधपयग” योजनेंतगगत राज्यात बलात्कार, षवनयभींग व 
अ ॅमसि हल्ला इत्यादीमळेु बळी पिलेल्या स्स्त्रयाींना आधथगक मदत देण्यासाठी 
खाजगी कीं पन्याच्या सामास्जक जबाबदारी (सीएसआर) र्ीं िातील काही रक्कम 
वापरण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणगयाचे स्वरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी 
केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, षवलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार गठीत केलेल्या सममतीच्या 
मशर्ारशीच्या अनषुींगाने सधुाररत नवीन मनोधपयग योजनेचा शासन ननणगय 
ददनाींक ३०/१२/२०१७ रोजी ननगगममत करण्यात आलेला आहे. त्यानसुार 
पीडितास अथगसहाय्य मींजूर करण्याचे पणूग अधधकार महाराषर राज्य षवधी 
सेवा प्राधधकरण, मुींबई याींना देण्यात आलेले आहेत. या प्रयोजनासाठी 
त्याींच्यामार्ग त स्वतींत्र बँक खात े उघिण्यात आले आहे. त्यामध्ये शासकीय 
ननधी व्यनतररक्त (सीएसआर) च्या माध्यमातनू रक्कम जमा करण्याची 
तरतदू आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर षवधानमींिळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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