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

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

मांगळिार, हदनाांि २७ माचच, २०१८/चतै्र ६, १९४० (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 - ३७ 
------------------------------------- 

  

जजल्हा ताांत्रत्रि सेिेतील िैद्यिीय अधधिाऱयाांच ेराज्य शासनाच्या  
गट ‘अ’ मध्ये समायोजन िरण्याबाबत 

  

(१) * ३७६७८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०२५ ला हदनाांि ११ डिसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) जिल्हा ताींत्रिक सेवेमधनू राज्य शासनाकड ेसमायोिन झालेल्या वदै्यकीय 
अधधकाऱयाींचे ग् ‘अ’ मध्ये समायोिन करण्यासाठी दिनाींक १८ िुल,ै २०१३ 
रोिी रािपिामध्ये अधधसचूना ननगगममत करण्यात येऊनही माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ पयतं तयाींचे ग् ‘अ’ मध्ये समायोिन करण्यात आले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाने बी.ए.एम.एस. वदै्यकीय अधधकाऱयाींच े
हेतपूरस्परररतया चकुीच्या पध्ितीने समायोिन केल्यामळेु तयाींच े ग् ‘अ’ 
मध्ये समायोिन करण्याबाबत पररपिक ननगगममत करण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोिी वा तयासमुारास शासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
(२) वदै्यकीय अधधकारी, ग्-ब याींचे ग्-अ मध्ये समायोिन करण्याची 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केलेली आहे. 
(३) दिनाींक २८/०५/२००१ च्या शासन ननणगयान्वये जिल्हा पररषिेकडील जिल्हा 
ताींत्रिक सींवगग ग् क मधील वदै्यकीय अधधकाऱयाींना ग् ब ििाग िेण्यात 
आला असनू तयाींची ववद्यमान वेतनशे्रणी रुपये ९३००-३४८०० + ग्रेड पे रुपये 
४६०० अशी आहे. तथावप, मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरणाने ग् ब 
पिावर समायोिन करण्यात आलेल्या वदै्यकीय अधधकाऱयाींना रुपये ९३००-
३४८००+ग्रेड पे ५४०० अशी वेतनशे्रणी िेण्याबाबत आिेमशत केलेले आहे. सिर 
आिेश शासनाच्या ववरोधात असल्याने, तयाववरोधात मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे अपील िाखल करण्यात आलेले आहे. तयानसुार वदै्यकीय 
अधधकारी, ग् ब याींचे ग् अ मध्ये समायोिन करण्याची बाब न्यायप्रववष् 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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मौजे गोंिसािरी (जज.भांिारा) लाखनी िनक्षेत्रातील  
सागिानाची झाि ेचोरीला जात असल्याबाबत 

  

(२) * ३९०८४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे गोंडसावरी (जि.भींडारा) लाखनी वनक्षिेातील शासकीय िागेतील 
बहुमलू्य सागवानाची झाड ेचोरीला िात असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये 
वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानषुींगाने िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) भींडारा वन ववभागातील लाखणी वनपररक्षेिातील 
मौिे गोंडसावरी अींतगगत वनक्षेिात माहे नोव्हेंबर, २०१७ त ेफेब्रवुारी, २०१८ या 
कालावधीत साग प्रिातीची ३ व इतर प्रिातीच्या १९ वकृ्षाींची तोड झाल्याच े
ननिशगनास आले आहे. 
(२) व (३) सिर वकृ्षतोडीसींिभागत २ वनगनु्हे नोंिववण्यात आले असनू 
चौकशीअींती सिरहू वकृ्षतोड गावािवळील लोकाींनी तयाींची िैनींदिन गरिा 
भागववण्याकरीता केल्याचे आढळून आले आहे. अधधकची चौकशी वनपररक्षिे 
अधधकारी, लाखणी याींचसे्तरावर सरुु आहे. 

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

बीि तालुक्यातील शशिणी शसांचन प्रिल्प योजनेतील  
पाणी जरुि प्रिल्पात सोिणेबाबत 

  

(३) * ३७८५७ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
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(१) बीड तालकु्यातील मशवणी साठवण तलाव प्रकल्प उींचावर आणण डोंगरी 
भागात असल्याने प्रकल्पातील पाणी कालव्याद्वारे मस ींचनासाठी उपलब्ध 
करण्याकररता अडचणी ननमागण होत आहेत, तसेच मशवणी प्रकल्पाच्या 
िवळच िरुड हा मस ींचन प्रकल्प असनू या प्रकल्पातील पाणी कालव्याद्वारे 
पररसरातील समुारे पाच गावातील शते िममनीींना िेण्याची सवुवधा उपलब्ध 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मशवणी प्रकल्पातील पाण्याची आवक आणण वापरामशवाय 
साींडव्यावरून वाहून िाणारे पाणी लक्षात घेता, हे पाणी कालव्याद्वारे िरुड 
प्रकल्पात सोडून या पाण्याचा लाभ िषुकाळग्रस्त भागातील मसींचनासाठी 
िेण्याची मागणी शतेकऱयाींनी दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
तयासमुारास जिल्हाधधकारी, बीड याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशवणी प्रकल्पातील पाणी िरुड प्रकल्पात कालव्याद्वारे 
सोडून अवषगणप्रवण भागातील िषुकाळग्रस्त शतेकऱयाींना लाभ िेण्याची मागणी 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने मशवणी प्रकल्पातील पाणी कालव्याद्वारे 
िरुड प्रकल्पात सोडून तयाचा लाभ मौि, बाभळुखुीं्ा, मौिवाडी, िरुड, 
नाळवींडीसह पररसरातील शतेकऱयाींना मस ींचनासाठी िेण्याकररता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) मशवणी प्रकल्पातील पाणी ४ गावाींना व िरुड 
प्रकल्पातील पाणी ४ गावाींना कालव्याव्िारे शतेिममनीींना िेण्याची सवुवधा 
उपलब्ध आहे, हे खरे आहे.  
(२) होय खरे आहे.  
(३) होय खरे आहे. सिर मागणी केलेली आहे. 
(४) िोन्ही धरणात प्राप्त होणारा प्रतयक्ष येवा व कायगक्षिेावरील प्रतयक्ष 
पररजस्थतीचा अभ्यास करुन उधचत ननणगय घेण्यात येईल.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िािर िाांगणी (ता.मोखािा, जज.पालघर) येथील नद्याांिर दमणगांगा 
नदीजोि प्रिल्पाांतगचत धरण बाांधण्याबाबत 

  

(४) * ३८९३० श्री.आनांद ठािूर, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी िोड प्रकल्पाींतगगत मोखाडा, िव्हार तालकु्यातनू वाहणाऱ या तीन 
नद्याींचे पाणी गिुरातला िेण्याचा ववचार शासनाने केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी िव्हार, मोखाडा तालकु्यातील (जि.पालघर) 
वावर वाींगणी येथे वाघ, लेंडी आणण आणखी एक अशा तीन नद्याींवर 
खारधगदहल ्ेकडी येथे िमणगींगा निीिोड प्रकल्पाींतगगत धरण बाींधण्यासाठी 
कें द्र शासनामाफग त हिारो हेक््र शतेी सींपादित केली िाणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पातनू मोखाडा व िव्हार या िोन तालकु्याींना केवळ 
१४ ्क्केच पाणी ममळणार आहे व सिर प्रकल्पामळेु अनेक गावे ववस्थावपत 
होऊन स्थाननक शतेकऱ याींचे नकुसान होणार असल्याने प्रकल्पबाधधत 
शतेकऱ याींनी पालघर जिल्हाधधकारी कायागलयावर माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा तयािरम्यान मोचागचे आयोिन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) महाराषर व गिुरात याींच्यामधील दिनाींक 
०३/०५/२०१० सामींिस्य करारातील तरतिुीनसुार राषरीय िलववकास 
अमभकरणाने िमणगींगा-वप ींिाळ निीिोड योिनेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल 
तयार करुन माचग, २०१५ मध्ये महाराषर व गिुरात शासनास सािर केला 
आहे. 
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 सिर प्रकल्प अहवालानसुार िमणगींगा खोऱ यात िमणगींगा निीवर 
ता.िींबकेश्वर, जि.नामशक येथे ४२७.०७ ि.ल.घ.मी. साठवण क्षमतचेे भगूड 
धरण व वाघ निीवर ता.मोखाडा, जि.ठाणे (नव्याने जिल्हा पालघर) येथे 
४६०.८९६ ि.ल.घ.मी. साठवण क्षमतचे,े खारधगदहल धरण बाींधणे प्रस्ताववत 
आहेत. 
 भगूड त े खारधगदहल धरण व खारधगदहल त े वप ींिाळ धरण 
बोगद्याव्िारे िोडण्यात येणार असनू वप ींिाळ प्रकल्पात वळवनू मुींबई शहराला 
वपण्याच ेपाणी िेणे प्रस्ताववत आहे. सिर धरणाच्या पाणलो् क्षिेापकैी काही 
क्षेि गिुरात राज्यामध्ये असनू तया भागात पडणारे पाणी गिुरातला िेणे 
प्रस्ताववत आहे. 
(२) राषरीय िलववकास अमभकरणाने माचग, २०१४ मध्ये तयार केलेल्या 
प्रकल्प अहवालानसुार िमणगींगा-वप ींिाळ निीिोड प्रकल्पाींतगगत वाघ निीवर 
खारधगहील हे धरण प्रस्ताववत असनू या धरणाचे बडुीत क्षिेासाठी       
१५५८ हेक््र िमीन सींपादित करावी लागणार आहे. (६१२ हे. खािगी,     
६७६ हे. वनिमीन, २७० हेक््र इतर) 
(३) होय. 
 राषरीय िलववकास अमभकरणाने तयार केलेल्या अहवालानसुार 
िमणगींगा-वप ींिाळ निीिोड प्रकल्पाींतगगत िमणगींगा निीवर          
४२६.३९ ि.ल.घ.मी. क्षमतचेे भगूड धरण व वाघ निीवर ४६०.७९ क्षमतचेे 
खारधगहील धरण बाींधण्यात येणार असनू १००% ववश्वासाहगचे अनकु्रमे    
२१० ि.ल.घ.मी. व ३६९ ि.ल.घ.मी. असे एकूण ५७९ ि.ल.घ.मी. पाणी मुींबईस 
शहराचे वपण्यासाठी परुवण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
  िमणगींगा खोऱ यातील मसींचनासह स्थाननक वापरासाठी 
(मस ींचन+त्रबगरमसींचन+पयागवरण) ३२३.९० ि.ल.घ.मी. पाणी वापर ननयोजित 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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”आपले सरिार सेिा िें द्राला” िोल्हापूर जजल््यातील  
सिच सरपांच विरोध िरीत असल्याबाबत 

  

(५) * ३७६४३ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाने चौिाव्या ववतत आयोगाच्या माध्यमातनू ग्रामपींचायतीींना मोठ्या 
प्रमाणात ननधी िेऊन गावाच्या ववकासाला गती िेण्याचा केलेला प्रयतन 
अयशस्वी झाला असनू कोल्हापरू जिल््यातील सवग सरपींच सींघद्तपणे 
“आपले सरकार सेवा कें द्राला” ववरोध करणार असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौिाव्या ववतत आयोगाच्या ननधीतनू ग्रामपींचायतीींना “आपले 
सरकार सेवा कें द्राला” वषागला १ लाख, ४७ हिार, ९७२ रुपये द्यावे लागत 
असल्यामळेु ग्रामपींचायतीींना आपल्या हक्काचा ननधी ममळत नसल्याने सेवा 
कें द्राचा भिंुड ग्रामपींचायतीींना सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने गावाच्या ववकासाला गती िेण्याबाबत सेवा 
कें द्रासाठी वेगळया ननधीची तरतिू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) व (३) राज्यातील ग्रामपींचायतीमध्ये, तयाींच्या स्वउतपन्नातनू आपले 
सरकार सेवा कें द्र सरुु करण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
 स्वउतपन्नामध्ये ग्रामपींचायतीींचे स्वत:चे उतपन्न, १४ व्या ववतत 
आयोगातनू प्राप्त ननधी, आदिवासी ववकास ववभागाकडून प्राप्त ननधी व इतर 
कोणताही मकु्त ननधी ज्याचा पणूगपणे खचग करण्याचा ग्रामपींचायतीींना 
अधधकार आहे, अशा बाबीींचा समावेश होतो.  
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 वरील ननधीतनू आपले सरकार सेवा कें द्राींतगगत प्रशासनाचे 
सींगणकीकरण, ग्रामपींचायतीद्वारे िेण्यात येणारे िाखले, इतर ववभागाच्या 
४०० पके्षा अधधक सेवा तसेच लोकाींसाठी इतर उपयोगी सेवा िेण्यात येत 
असल्याने सेवा कें द्राींचा भिंुड ग्रामपींचायतीींना बसण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात गभचशलांग ननदान तपासणीसाठी आधारिािच जोिण्याबाबत 
  

(६) * ३७९४६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गभगमल ींग ननिान तपासणी कें द्र बींि असल्यामळेु राज्यातील  
वववादहत िाींपतय गोवा, मध्यप्रिेश, गिुरात, कनाग्क, छततीसगड व तलेींगणा 
आिी राज्यात िाऊन गभगमल ींग ननिान तपासणी करीत असल्याबाबत 
पयगवेक्षकीय काम करणाऱ या राज्यस्तरीय सममतीच्या बठैकीत झालेल्या 
चचेिरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गभगमल ींग ननिान तपासणीसाठी आधारकाडग िोडण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणता ननणगय घेण्यात आला वा येणार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात ८,०३६ सोनोग्राफी से्ं सग कायागजन्वत आहेत. तथावप, सिर 
कें द्रात कायद्याच्या तरतिूीप्रमाणे गभगमल ींग ननिान तपासणी करण्यास प्रनतबींध 
आहे. राज्यातील काही वववाहीत िाींपतय मसमलेगतच्या इतर राज्याींमध्ये 
िावनू सोनोग्राफी करीत असल्याचे ननिशगनास आले आहे. 
(२) नाही. 
 कायद्याने गभगमल ींगननिान तपासणी करण्यास प्रनतबींध आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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विदभाचतील पयचटन स्थळाांचा वििास िरण्याबाबत 
  

(७) * ३९०७८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) वविभागच े नींिनवन अमरावती, धचखलिरा, वविभागची पींढरी कौंडण्यपरू, 
िगाला स् वच् छतचेा सींिेश िेणाऱ या सींत गाडगेबाबाींची ननवागणभमूी वलगाव 
अशा अनेक धाममगक तसेच पयग् न स् थळाींचा ववकास होत नसल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त दठकाणी सवुवधा नसल्याने पयग् क येत नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, धचखलिरा श्रीक्षिे बदहरम (जि.अमरावती), मेळघा् 
व् याघ्रप्प्रकल् प, छिी तलाव, वागळी यासह धाममगक स् थळ म् हणून ळळख 
असलेल् या अींबािेवी, एकवीरािेवी, गरुुकुीं ि मोझरी, अमरावतीपासनूच िवळ 
असलेले मकु् ताधगरी अशी अनेक दठकाणे महाराष राच् या नकाशावर अधोरेणखत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयानषुींगाने पयग् नक्षिेाच् या ववकासाला चालना िेण्यासाठी 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही. श्री क्षेि कौंडण्यपरूचा रुपये २० को्ीचा 
आराखडा मींिूर आहे. धचखलिरा येथे महाराषर पयग् न ववकास महामींडळाचे 
चार पयग् क ननवास आहेत. तसेच सींत गाडगेबाबाींचे समाधीस्थळ (वलगाव) 
चा रुपये ३७.८७ को्ीचा आराखडा मींिूर आहे. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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



10 

मौजे िलाना (ता.सेनगाि, जज.हहांगोली) येथे स्िच्छ भारत 
अशभयानाांतगचत शौचालय बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  

(८) * ३९१८६ श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे वलाना (ता.सेनगाव, जि.दहींगोली) येथ ेस्वच्छ भारत अमभयानाींतगगत 
शौचालय बाींधकामासाठी प्रतयेक लाभाथींना शासनाकडून वलाना 
ग्रामपींचायतीकड ेननधी िेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा ननधी ग्रामसेवक वलाना याींनी शौचालय बाींधण्याकरीता 
लाभाथींना न िेता गरैव्यवहार केला असल्याने स्थाननक िनतनेी, तसेच 
लोकप्रनतननधीींनी ग्ववकास अधधकारी, सेनगाींव तसेच मखु्य कायगकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषि, दहींगोली याींच्याकड े माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान लेखी तक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने सींबींधधत ग्रामसेवकाींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) या प्रकरणात ग्ववकास अधधकारी, सेनगाींव याींनी केलेल्या चौकशीत 
वरील तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळून आले आहे. तयामळेु सींबींधधत 
ग्रामसेवकास दिनाींक २१/११/२०१७ च्या आिेशान्वये ननलींत्रबत करण्यात आलेले 
असनू तयाींच्याववरुध्ि ववभागीय चौकशी िेखील करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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पुणे येथील शासिीय रुग्णालयात िॉक्टराांच्या दलुचक्षामुळे  
बालिाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(९) * ३८०४८ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.जनादचन 
चाांदरूिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील शासकीय रुग्णालयात डॉक््राींच्या िलुगक्षामळेु लसीकरण 
केल्यानींतर हषगल िाधव या साडतेीन वषागच्या बालकाचा मतृय ू झाल्याची 
घ्ना दिनाींक ८ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासमुारास ननिशगनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन राषरीय मानवाधधकार आयोगाने 
िाधव कु्ुींत्रबयाींना रुपये ३ लाखची नकुसान भरपाई िेण्याबाबत शासनाला 
आिेश दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयोगाने दिलेल्या आिेशानसुार शासनाने िाधव कु्ुींत्रबयाींना 
नकुसान भरपाई िेण्यासोबतच या बालकाला लस िेण्यापवूी तयाची लसीकरण 
पवूग चाचणी न करणाऱ या डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. कु.हषगल धचींतामणी िाधव या 
बालकाचा मतृय ू दिनाींक २१/११/२०१३ रोिी झाला तथावप, सिर मतृय ू
लसीकरणामळेु तसेच डॉक््राींच्या हलगिीपणामळेु झाललेा नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 राषरीय मानवाधधकार आयोगाने कु.िाधव याच्या कु्ुींत्रबयाींना ३ लाख 
रुपये नकुसान भरपाई का िेण्यात येऊ नये याबाबत ववचारणा केली आहे. 
 कु.हषगल िाधव याच्या मतृयपू्रकरणी जिल्हास्तरीय AEFI सममती, 
राज्यस्तरीय AEFI सममती व राषरीयस्तरीय AEFI सममती याींनी दिलेल्या 
अहवालानसुार बाळाचा मतृय ू लसीकरणामळेु झालेला नाही. तयामळेु िाधव 
कु्ुींत्रबयाींना ३ लाख रुपयाींची मित अनजु्ञेय नसल्याबाबत राषरीय 
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मानवाधधकार आयोगास अहवाल सािर करण्यात आलेला आहे. तयामळेु 
यासींिभागत लसीकरण पवूग चाचणी न करणाऱ या डॉक््राींवर कारवाई करण्याचा 
प्रश्न उद् भवत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यात ‘स्िाईन फ्लल्य’ू आजाराचा प्रादभुाचि रोखण्यासाठी  
प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१०) * ३८३२८ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्रीमती जस्मता 
िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८२५ ला हदनाांि ११ डिसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्वाईन फ्लल्य ू वाढत असताना बहुताींश शासकीय रुग्णालयात 
स्वाईन फ्लल्य ू प्रनतबींधातमक लसीचा पाच मदहन्यापासनू तु् वडा ननमागण 
झाल्याचे तसेच गभगवतीींना प्रनतबींधातमक लस िेण्याचे काम बींि झाल े
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑगस््, २०१७ त े आिपयतं स्वाईन फ्लल्यनेू नागपरू, 
अमरावती, सातारा, साींगली येथील ४ गभगवतीींचा मतृय ू झाला तर ४ माचग, 
२०१७ त ेआिपयतं अहमिनगर, पणेु, अमरावती, नागपरू व नामशक येथील 
प्रसतुीनींतर ५ मदहला स्वाईन फ्लल्यनेू िगावल्या असल्याच े आरोग्य 
ववभागाच्या अहवालात नमिू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात वषगभरात स्वाईन फ्लल्य ूया आिाराने ७७४ व्यक्तीींचा मतृय ू
झाला असल्याचे व सहा हिाराींहून िास्त रुग्णाींना स्वाईन फ्लल्यचूी लागण 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आले असनू 
नामशक, नागपरू व पणेु या ववभागात स्वाईन फ्लल्यनेू सवागधधक मतृय ूझाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने स्वाईन फ्लल्य ू या रोगाचा प्रािभुागव 
रोखण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
 सन २०१७ मध्ये उपलब्ध झालेल्या लस साठयाची मिुतबा्य दिनाींक 
३१ मे, २०१७ अशी होती. तयामळेु सिर लस मे अखेर वापरण्यात आली. 
तयानींतर राज्यपातळीवरील खरेिी प्र्क्रया पणूग होईपयतं फ्लल्य ू प्रभावीत 
जिल्हयाींना स्थाननक पातळीवर लस खरेिीसाठी ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात 
आला तसेच महानगरपामलकाींनाही तयाींच्यास्तरावर लस खरेिी करण्याचा 
सचूना िेण्यात आल्या होतया.   
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) स्वाईन फ्लल्य ू लस उपलब्धतबेाबत आवश्यक ती पावले उचलली 
असल्याने चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 स्वाईन फ्लल्य ू प्रनतबींध व ननयींिणासाठी खालील उपाययोिना 
ननयममतपणे करण्यात येतात. 

• फ्लल्य ूसदृश्य रुग्णाींचे ननयममत सवेक्षण. 
• फ्लल्य ूसदृश्य रुग्णाींवर वगीकरणानसुार ववनाववलींब उपचार. 
• राज्यातील उपजिल्हा रुग्णालयात तसेच वदै्यकीय महाववियालयाींच्या 

रुग्णालयात ववलगीकरण कक्षाची स्थापना. 
• उपचार सवुवधा असणाऱ या सवग खािगी रुग्णालयाींना स्वाईन फ्लल्य ू

उपचाराची मान्यता. 
• राज्यातील ५ शासकीय प्रयोगशाळाींमाफग त मोफत ननिान सवुवधा. 
• रेमलगेअर आणण डॉ.लाल पॅथॉलॉिी लॅबसह इतर १९ खािगी 

प्रयोगशाळाींना मान्यता. 
• खािगी प्रयोगशाळाींना मान्यता िेण्यासाठी तज्ञ सममतीची स्थापना. 
• ऑसेल्ॅमीवरीचा परेुसा साठा. 
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• िसुऱ या व नतसऱ या नतमाहीतील गरोिर माताींसोबतच मधुमेह आणण 
उच्च रक्तिाब असणाऱ या व्यक्तीींना आणण आरोग्य कमगचाऱ याींना 
मोफत फ्लल्य ूप्रनतबींधक लसीकरण. 

• महाराषर साथरोग प्रनतबींध व ननयींिण ताींत्रिक सममतीची स्थापना. 
• अन्न व औषध ववभागामाफग त सवग खािगी औषध िकुाींनामध्ये 

ऑसेल्ॅमीवर उपलब्ध ठेवण्यासाठी आींतरववभागीय समन्वय. 
• शासकीय आणण खािगी डॉक््राींच्या स्वाईन फ्लल्य ूकायगशाळा 
• फ्लल्य ूप्रनतबींधासाठी िनतचे ेआरोग्य मशक्षण. 

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

  
राज्यात सिाचधधि िुष्ट्ठरोग्याांची नोंद झाल्याबाबत 

  

(११) * ३८९९८ श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, प्रा.िॉ.तानाजी 
सािांत, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने महाराषरातनू सन २००५ मध्ये कुषठरोगाचे उच्चा्न झाले 
असल्याबाबत िाहीर केले असनू या रोगाची ननिान करणारी तवचाववलेपन 
तपासणी पध्ित बींि केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सन २०१७ मध्ये एका खािगी सींस्थेने पाहणी केलेल्या सवेक्षणात 
नव्याने ५००० कुषठरुग्णाींची नोंि झाल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींबई सारख्या मोठ्या शहरात स्थलाींतररत कुषठरोग्याींपासनू मोठ्या 
प्रमाणात इतराींना सींसगग होऊ शकतो ही धचींतचेी बाब लक्षात घेता 
अशाप्रकारचा सींसगग इतराींना होऊ नये म्हणून शासनाकडून काही उपाययोिना 
करण्यात आल्या आहेत काय, तयाचे स्वरुप काय आहे व साधारणत: 
कधीपासनू सिर मोहीम पनु्हा कायागजन्वत करण्यात येईल, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे खरे नाही. 
 राज्य शासनाने महाराषरातनू सन २००५ मध्ये कुषठरोगाचे िरुरकरण 
िाहीर केले आहे. (कुषठरोग िरुरकरण म्हणि े कुषठरोग ही समािामध्ये 
आरोग्याची समस्या रादहलेली नसण्याइतके प्रमाण कमी होणे.) 
 कें द्र शासनाच्या मागगिशगक सचूनेनसुार कुषठरोगाच ेननिान हे शारररीक 
लक्षणाींवरुन सहि करता येत असल्याने प्रतयेक रुग्णाींचे ववलेपन घेण्याची 
आवश्यकता नाही. ज्या रुग्णाींचे ननिान करत असताना अडचणी येत ेअशा 
प्रतयेक रुग्णाच्या तवचेच े ववलेपन घेऊन तया रुग्णाची ननिान ननजश्चत 
करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मुींबईमध्ये ४ पयगवेक्षकीय नागरी कुषठरोग पथक, मुींबई महानगरपामलकेचे 
ॲक्वथग लेप्रमस हॉजस्प्ल व ६ स्वयींसेवी सींस्था कायगरत असनू तयाींच्यामाफग त 
ववववध सवेक्षण व िनिागतृी मोदहमेद्वारे स्थाननक लोकसींख्येसह 
स्थलाींतररत लोकसींख्येची तपासणी करुन लवकरात लवकर रुग्ण शोधून 
तयाींना तवरीत बहुववध औषधोपचाराखाली आणून सींसगागची साखळी खींडीत 
केली िात.े तसेच मुींबई शहरात फोक्सड् लेप्रसी कॅम्पेन व हाडग ्ू ररच एररया 
प्लानन ींग यासारखी अमभयानेही राबववण्यात येत आहेत. 
 यामशवाय इतर राज्य व जिल््यातनू आलेल्या स्थलाींतररत 
कुषठरुग्णाींनाही तयाींच्या रोगननिानाप्रमाणे तवरीत बहुववध औषधोपचाराखाली 
आणल ेिात.े 
(४) स्थलाींतररत कुषठरुग्णाींना ननयममतपणे शोधून तवरीत औषधोपचाराखाली 
आणल ेिात,े तयामळेु उक्त प्रकरणी चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

----------------- 
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नाबािच आणण पांतप्रधान िृषी शसांचन योजनेच्या माध्यमातून 
मराठिाियाला ननधी शमळण्याबाबत 

  

(१२) * ३९१३१ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाबाडग आणण पींतप्रधान कृषी मस ींचन योिनेच्या माध्यमातनू राज्याला 
रुपये १६६०४ को्ीचा ननधी ममळणार असनू यात मराठवाडयाला १३७२ को्ी 
(८ ्क्के) ममळणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयाचा मस ींचनाचा अनशुषे ६.३७ ्क्के कायम राहणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने अपेषितक्षत ननधीची तरतिू करुन 
मराठवाडयाचा अनशुषे भरुन काढण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) पींतप्रधान कृषी मस ींचन योिनेत समाववष् 
बाींधकामाधीन २६ प्रकल्प पणूग करणेसाठी कें द्रीय अथगसहाय्य व नाबाडगच्या 
माध्यमातनू किागच्या स्वरूपात रुपये १६६०४ को्ी इतका ननधी राज्यास 
ममळणार आहे. 
 यात मराठवाड्यातील ननम्न िधुना प्रकल्प, नाींिरू मधमेश्वर प्रकल्प 
्प्पा-२, उध्वग पेनगींगा प्रकल्प व उध्वग कुीं डलीका प्रकल्प या ४ प्रकल्पाींचा 
समावेश असनू या प्रकल्पाींना रुपये १७३२ को्ी ननधी ममळणार आहे. 
(२) ननिेशाींक व अनशुषे सममतीने सन १९९४ च्या पातळीवरील ततकालीन    
३० जिल््यातील अनशुषेाची गणना केल्यानसुार सद्य:जस्थतीत मराठवाड्यात 
मसींचनाचा अनशुषे मशल्लक नाही. तथावप, मा.राज्यपाल महोियाींनी तयानींतर 
ननमागण झालेल्या दहींगोली जिल््यातील सन १९९४ च्या पातळीवरील १५१६० 
हेक््र (रबी समतलु्य) अनशुषे ग्रा्य धरला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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माांगरूळ (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथे िकृ्षाांना  
आग लािण्यात आल्याबाबत 

  

(१३) * ३९३९३ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माींगरूळ (ता.अींबरनाथ, जि.ठाणे) येथे लोकसहभागातनू लावण्यात 
आलेल्या एक लाख वकृ्षाींना आग लावण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने सिर आगीमळेु २० हिार झाडाींचे नकुसान 
झाल्याने आणण सकू्ष्मिीव नष् झाल्याने सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) ठाणे वनववभागातील बिलापरू वनपररक्षेिातील 
मौिे माींगरुळ येथे लोकसहभागातनू लावण्यात आलेल्या रोपवनाला दिनाींक 
१९/१२/२०१७ रोिी स.नीं. १०६, ११३ व मौिे वसार स.नीं. १३ रोपवन क्षेिाला 
िपुारी १.३० वािण्याचे समुारास आग लागल्याच े आढळून आले आहे. 
तयामध्ये ८ हेक््र क्षिेावरील अींिािे २० हिार रोपाींना आगीची झळ बसल्याच े
दिसनू आले आहे. सिरहू आगीमध्ये वाळलेले गवत व पालापाचोळा िळल्याने 
रुपये ४००० इतके नकुसान झाल्याचे दिसनू आले आहे.  
(२) प्रकरणी तातकाळ िखल घेऊन वनपररक्षेि अधधकारी बिलापरू, क्षेत्रिय 
कमगचारी व ग्रामस्थाींच्या मितीने वन वणवा ववझवण्यात आला. सिरच्या 
वनगनु्हयाबाबत भारतीय वन अधधननयम, १९२७ अन्वये अज्ञात इसमाववरुध्ि 
वनगनु्हा राऊीं ड गनु्हा क्र. ७ एफ/२०१७ दिनाींक १९/१२/२०१७ अींतगगत िारी 
करण्यात आला. तयानषुींगाने आरोपीचा शोध घेण्याबाबत पढुील चौकशी सरुु 
आहे. 
 सिरच्या वनगनु्हयातील अज्ञात इसमाववरुध्ि दहल लाईन, पोलीस 
स््ेशन, उल्हासनगर-५ याींचेकड े दिनाींक २०/१२/२०१७ अन्वये गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. 
(३) ववलींबाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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घारापुरी बेटािरील गािाांना िीज पुरिठा िरण्याबाबत 
  

(१४) * ३९६९९ प्रा.जोगने्द्द्र ििाि े: सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पयग् न महामींडळाने घारापरुी बे्ावरील गावाींना साडतेीन तास 
वीि परुवठा करणाऱया िनरे्रसाठी डडझेल परुववणाऱया ठेकेिाराच े माहे 
डडसेंबर, २०१६ पासनू आिपयतं िवळपास रुपये ४० लाख थकववले असल्याने 
डडझेल परुवठ्याअभावी व पयग् न ववभागाच्या सींथ कारभारामळेु िागनतक 
्कतीच ेघारापरुी बे् वीि परुवठयाअभावी अींधारात असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थकीत िेयके अिा केल्यामशवाय डडझलेचा परुवठा करण्यास 
ठेकेिाराने असमथगता िशगववल्याचे लेखी पि पयग् न ववभागास दिले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वीि िेयके थ्कत 
ठेवणाऱया अधधकारी व कमगचाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही. घारापरुी बे्ास वीि परुवठा करणाऱया 
िनरे्रमध्ये दिनाींक २९/१०/२०१७ रोिी ताींत्रिक त्रबघाड झाल्याने त ेनािरुुस्त 
होत.े परींत,ु िोन िनरे्र असल्याने एक दिवसाआड शतेबींिर व रािबींिर या 
गावाींना वीि परुवठा करण्यात येत होता. वीि परुवठा हा एक दिवस शतेबींिर 
व एक दिवस रािबींिर अशा प्रकारे दिनाींक २९/१०/२०१७ त े १२/१२/२०१७ 
पयतं खींडीत होता. परींतु, महामींडळाने सिर िनरे्र ताबडतोब िरुुस्त करुन 
रुपये २,५६,०००/- चे िेयक अिा करुन दिनाींक १३/१२/२०१७ रोिी सिरच े
िनरे्र िरुुस्त करुन खींडीत झालेला एक दिवसाआड वीि परुवठा सरुळीत 
सरुु करण्यात आला होता. सध्या महाराषर राज्य ववद्यतु मींडळाकडून वीि 
िोडणी झाली असनू दिनाींक २२/०२/२०१८ पासनू ननयममत ववद्यतु परुवठा 
महाराषर राज्य ववद्यतु मींडळाकडून केला िात आहे. तयामळेु तया 
दिनाींकापासनू िनरे्रद्वारे घारापरुी येथे ववद्यतु परुवठा बींि करण्यात आला आहे. 



19 

(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील सरपांचाांना मानधन ि अन्द्य सुविधा देण्याबाबत 
  

(१५) * ४०००६ श्री.शमतशे भाांगडिया, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाींना मानधन िेण्याबाबतचे पि 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.ग्रामववकास मींिी याींचकेड ेमाहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा तयािरम्यान दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरपींचाींना मानधन व अन्य सवुवधा िेण्याबाबतचे धोरण 
ननजश्चत करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाचा सवगसाधारण तपशील काय आहे व 
सवगसाधारण आधथगक खचग ्कती करण्यात येणार आहे,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामपींचायतीच्या 
सरपींचाींना मानधन व अन्य सवुवधा िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. हे खरे आहे.  
 राज्यातील ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाींच्या मानधनाबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ०६/०१/२०१८, दिनाींक ०८/११/२०१७ व दिनाींक 
०३/०८/२०१७ च्या पिान्वये ववनींती केली आहे. 
(२) ग्रामववकास ववभागाच्या दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१४ च्या शासन 
ननणगयान्वये सरपींचाींच्या मानधनात व ग्रामपींचायत सिस्याींच्या बठैक 
भततयात वाढ करण्यात आली असनू लोकसींख्याननहाय वगगवारी ववचारात 
घेऊन सरपींच मानधन प्रनत मदहना रुपये १०००/-, रुपये १५००/-, रुपये 
२०००/- व ग्रामपींचायत सिस्य बठैक भतता प्रनत बठैक रुपये २००/- इतका 
ननजश्चत करण्यात आला आहे. 
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(३) उपरोक्त दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१४ च्या शासन ननणगयान्वये सरपींच 
मानधन व सिस्य बठैक भततयामध्ये करण्यात आललेी वाढ ववचारात घेता 
प्रती माह रुपये ५.४२ को्ी अधधक ननधीची आवश्यकता आहे.  
(४) व (५) उपरोक्त ननणगयाच्या अनषुींगाने ववतत ववभागाने दिलेल्या 
ननिेशानसुार वाढीव िराने सरपींच मानधन व सिस्य बठैक भतता अिा 
करण्याकरीता परुवणी मागणीद्वारे ननधी उपलब्ध करून घेणेबाबत कायगवाही 
करण्यात आली. आता वरील वाढीव िरानसुार सन २०१८-१९ च्या 
अथगसींकल्पीय अींिािामध्ये रक्कम उपलब्ध करून िेण्याची ववनींती ववतत 
ववभागास करण्यात आली आहे.  

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

प्रधानमांत्री मातिृांदना िें द्र पुरस्िृत योजना  
राज्यात १०० टक्िे लागू िरण्याबाबत 

  

(१६) * ४०४६८ श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय 
सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) माता व बालमतृयचूा िर कमी करण्यासाठी ततकालीन कें द्र शासनाने 
इींदिरा गाींधी माततृव कें द्र परुस्कृत योिना िेशात १०० ्क्के लाग ूकेली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींदिरा गाींधीच्या नावाने अींमलात असलेली सिर योिना 
सध्याच्या कें द्र शासनाने बींि करुन तयाऐविी “प्रधानमींिी मातवृींिना योिना” 
दिनाींक १ िानेवारी, २०१८ पासनू राज्यात लाग ूकरण्यात येणार असल्याच े
दिनाींक १० डडसेंबर, २०१७ रोिी वा तयासमुारास शासनामाफग त िाहीर 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु योिना १०० ्क्के कें द्र परुस्कृत याऐविी ६० ्क्के 
कें द्र शासन व ४० ्क्के राज्य शासन या ततवावर राबववली िाणार असल्याने 
राज्यावर ४० ्क्के ननधीचा आधथगक भार पडणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर योिना पवूीप्रमाणे १०० ्क्के कें द्र परुस्कृत करण्याबाबत 
कें द्र शासनाकड े मागणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) नाही, हे खरे नाही. 
 िेशातील फक् त ५३ जिल् ्याींमध् ये सिर योिना लाग ूकरण्यात आली 
होती. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
 ‘प्रधानमींिी मातवृींिना योिना’ ही योिना सींपणूग राज् यात दिनाींक     
१ िानेवारी, २०१७ पासनू कायागजन्वत करण् यास शासन ननणगय दिनाींक 
०८/१२/२०१७ नसुार मान् यता दिलेली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) प्रधानमींिी मातवृींिना योिना ही नव्याने सरुु केलेली कें द्र परुस्कृत योिना 
असनू राज्याींमध्ये ६०:४० ्क्के या ततवावर राबववण्यात येत आहे. तयामळेु 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव सािर केलेला नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूर जजल््यातील प्राथशमि ि उपप्राथशमि  
आरोग्य िें द्राचा प्रस्ताि मांजूर िरण्याबाबत 

  

(१७) * ४०६५७ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल््यातील ग्रामीण भागातील नागररकाींना उततम आरोग्याच्या 
सवुवधा ममळाव्यात यासाठी ११ प्राथममक व ५७ उपप्राथममक आरोग्य कें द्राच्या 
मींिुरीचा प्रस्ताव शासनाकड ेमागील िोन वषागपासनू प्रलींत्रबत असल्याच ेमाहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव मींिूर न झाल्यामळेु नागपरू जिल््यातील 
ग्रामीण नागररकाींना आरोग्याच्या अनेक समस्याींचा सामना करावा लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर प्राथममक व 
उपप्राथममक आरोग्य कें द्राचे प्रस्ताव तातडीने मींिूर करण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
 नागपरूसह राज्यातील सवग जिल््यात लोकसींख्येचा ववचार करून 
आरोग्य सींस्था मींिूर करण्यासाठी सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत 
िोड बहृत आराखडा तयार करण्याची कायगवाही सरुू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 नागपरू जिल््यात ०२ शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालये, ०१ स्िी 
रूग्णालय, ०२ उपजिल्हा रुग्णालये, ०९ ग्रामीण रुग्णालये, ४९ प्राथममक 
आरोग्य कें दे्र, ३१६ उपकें दे्र व ३५ ॲलोपॅधथक िवाखाने अशा आरोग्य 
सींस्थाींमाफग त आरोग्य सवुवधा परुववण्यात येतात.  
(३) सन २०११ च्या िनगणनेवर आधारीत िोड बहृत आराखडा तयार 
करण्याची कायगवाही सरुू असनू नागपरू जिल््यात नवीन प्राथममक आरोग्य 
कें द्र आणण उपकें दे्र स्थापनेच्या मागण्या िोड बहृत आराखड्यामध्ये 
ननकषानसुार समाववष् करण्याची कायगवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यातील ननमचल ग्रामयोजनेतील उत्िृष्ट्ट  
ग्रामपांचायतीांना पुरस्िाराची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(१८) * ४०८३३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यात ८ वषागपवूी कें द्र शासनाच्या ननमगल ग्राम योिनेत 
उतकृष् कामधगरी केलेल्या ७० ग्रामपींचायतीींना परुस्काराची िसुऱ या ्प्प्यातील 
रक्कम प्रशासनाच्या दिरींगाईमळेु ममळाली नसल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सममतीींच्या ग्ववकास अधधकाऱ याींच्या दिरींगाईमळेु 
रुपये ४० लाख ५० हिाराींची रक्कम अद्याप जिल्हा पररषिेच्या बँक खातयात 
िमा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींिभागत शासनाने ताींत्रिक बाबीींची पतूगता करुन सिर 
ग्रामपींचायतीींना परुस्काराची रक्कम अिा करण्याबाबत कायगवाही करुन 
दिरींगाई करणाऱ या सींबींधधत अधधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे. 

सींबींधधत ग्रामपींचायती व ग्ववकास अधधकारी याींच्याकडून ववदहत 
नमनु्यातील उपयोधगता प्रमाणपि व अहवाल जिल्हा कक्षास अप्राप्त 
असल्याने सिरची रक्कम जिल्हा पररषि, सोलापरूच्या बँक खातयात प्रलींत्रबत 
आहे. 
(३) व (४) सिर प्रकरणी शासन ननणगयाप्रमाणे आवश्यक अ्ीींची पतूगता 
करणेबाबत सींबींधधत कमगचारी/अधधकारी याींना सचूना िेण्यात आलेल्या असनू 
सिर प्रकरणी अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर ननधी वा्पाची कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 

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

भायाळे (ता.चाांदिि, जज.नाशशि) येथील शहीदाांच्या िुटुांत्रबयाांना 
पांतप्रधान आिास योजनेतनू घरिुल शमळणेबाबत 

  

(१९) * ४०९०९ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक जिल््यात पींतप्रधान आवास योिनेतनू ११५ घरकुले मींिूर 
करण्यात आल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भायाळे गावात (ता.चाींिवड, जि.नामशक) शहीि शींकर मश ींिे 
याींचे पालक राहत असनू तयाींनी मागील िोन वषागपासनू पींतप्रधान आवास 
योिनेतनू घरकुल ममळावे यासाठी ग्रामपींचायतीकड ेअिग केला, परींत ुसिरील 
योिनेतनू मश ींिे कु्ुींबास प्रतयेकवेळी लाभाथींच्या यािीतनू डावलले िात 
असल्याची तक्रार मश ींिे कु्ुींत्रबयाींनी जिल्हाधधकारी, नामशक याींच्याकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आतापयतं मश ींिे कु्ुींत्रबयाींनी नामशक जिल्हाधधकारी त े
राज्याच्या मखु्यमींत्र्यापयतं िाि मागनूही तयाींना घरकुल मींिूर झाले नसल्याच े
ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वीर िवानाच्या 
मातावपतयाींस घरकुल योिनेला लाभ तवरीत िेण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
 सन २०१७-१८ मध्ये नामशक जिल््यास प्रधानमींिी आवास योिना 
(ग्रामीण) अींतगगत ८८९५ घरकुलाींचे उदिष ् िेण्यात आल े आहे. तयापकैी 
चाींिवड पींचायत सममतीला २४८ घरकुलाींचे उिीष् वा्प करण्यात आले असनू 
सवग घरकुलाींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
 तथावप, अद्याप घरकुल ममळाले नसल्याने मश ींिे कु्ुींत्रबयाींनी 
मा.जिल्हाधधकारी, नामशक याींचेकड े दिनाींक १७/३/२०१७ ववनींती अिग सािर 
केला आहे.  
(३) व (४) कें द्र शासनाने सन २०१६-१७ पासनू प्रधानमींिी आवास योिना 
(ग्रामीण) सरुु करण्याचा ननणगय घेतला. कें द्र शासनाने या योिनेच्या 
लाभाथ्यांची ननवड सामाजिक, आधथगक व िात सवेक्षण-२०११ च्या 
मादहतीच्या आधारे करण्याच्या सचूना दिलेल्या आहेत. यासाठी कें द्र शासनाने 
गाींव व प्रवगगननहाय G.P.L (Generated Priority List) उपलब्ध करुन 
दिली असनू तयाआधारे ग्रामसभेमाफग त पाि लाभाथ्याचंी यािी प्रपि-ब मध्ये 
तयार करावयाची आहे.  
 कें द्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलले्या G.P.L यािीमध्ये समावेश 
नसलेल्या परींत ुप्रधानमींिी आवास योिना ग्रामीण योिनेचा लाभ िेण्यासाठी 
पाि ठरु शकणाऱया नवीन कु्ुींबाचा समावेश योिनेच्या प्रनतक्षा यािीत   
(प्रपि-ड) करण्याच्या सचूना राज्य शासनाने दिलेल्या आहेत.  
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 प्रधानमींिी आवास योिना (ग्रामीण) मधील घरकुल पाि लाभाथींची 
प्राधान्यक्रम कें द्र शासनाच्या मागगिशगक सचूना पररच्छेि ४.४ मधील     
४.४.२ मध्ये दिलेल्या १ त े५ ननकषाच्या आधारे ननधागररत करण्याच्या सचूना 
दिलेल्या आहेत. प्रनतक्षा यािीमधील एका पेक्षा िास्त कु्ुींबाींच्या deprivation 
score समान झाल्यास तयाींचे प्राधान्यक्रम ननजश्चत करतानाचे ननकष दिलेल े
आहेत. तयामधील मदु्या “क” सशस्ि कारवाईमध्य े शदहि झालेले सनैनक/अधग 
सनैनक/पोलीस िलातील कमगचाऱ याचे ववधवा ्कीं वा ननक् सींबींधी सिस्य, असा 
आहे. 
 परींत ुकें द्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या G.P.L यािीमध्ये मश ींिे 
कु्ुींत्रबयाींचे नाव समाववष् नसल्यामळेु तयाचा समावेश प्रपि-ब मध्ये होऊ 
शकलेला नाही.  
 तथावप, ग्रामपींचायत ग्रामसभा ठराव क्र. २ दिनाींक १ मे, २०१७ 
नसुार तयाींचे नाव प्रपि “ड” मध्ये समाववष् करण्यात आले असनू पढुील 
कायगवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

म्हसळा (जज.रायगि) तालुक्यातील िें द्र प्रमुखािर  
िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२०) * ४०९४३ श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हसळा (जि.रायगड) तालकु् यातील कें द्र प्रमखु याींनी खािगी शाळा 
तपासणीकरीता िोन उपमशषितक्षकाींसमक्ष शाळा तपासणी तसेच िेवणाचा 
कायगक्रम करुन तया कामाचे वणगन बीभतस भाषते तालकुा मशक्षकाींसाठी कें द्र 
म्हसळा नावाने कायागजन्वत असलेल्या व्हॅा्सअप ग्रपुवर शअेर केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कें द्र प्रमखुाची तक्रार म्हसळा पींचायत सममती, 
ग्ववकास अधधकारी व प्रभारी ग् मशक्षण अधधकारी याींच्याकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ग् मशक्षणाधधकाऱ याींनी मखु्य कायगकारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषि, अमलबाग याींच् याकड े कें द्र प्रमखुाींना ननलींत्रबत 
करण्याचा प्रस्ताव सािर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कें द्र प्रमखु, म्हसळा 
याींना ननलींत्रबत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) म्हसळा (जि.रायगड) तालकु्यातील कें द्र प्रमखु याींना सिर प्रकरणी नो्ीस 
िेण्यात येऊन, तयानषुींगाने तयाींनी केलेला खुलासा ववचारात घेऊन याप्रकरणी 
तयाींना सक्त ताकीि िेण्यात आलेली असनू, सिर कें द्राचा कायगभार 
तयाींच्याकडून काढून घेण्यात येऊन, मदहला मशषितक्षका कायगरत नसलेल्या 
कें द्राचा कायगभार तयाींच्याकड ेसोपववण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मानखदुच बालसुधारगहृातील मुले सुधारगहृाबाहेर  
पित असल्याबाबत 

  

(२१) * ४०९८१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखुिग येथील बालसधुारगहृातील तीन मलेु नव्या वहया, रिी आणण 
इतर सामान ववकण्यासाठी ननघाल्याचे मानखिुग महामागागिवळ गस्त 
घालणाऱया रॉम् बे पोमलसाींना ननिशगनास आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ही मलेु त्रबनधास्तपणे सधुारगहृाबाहेर पडत असल्याच्या घ्ना 
वारींवार घडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 
 



27 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने सींबींधधत अधधक्षक तथा अधधकाऱयाींवर व 
सरुक्षारक्षकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) मानखुिग येथील बालसधुारगहृातील तीन मलेु 
स्वत:च्या वहया पसु्तके ववकण्यासाठी बाहेर घेवनू गेले असताना रॉम्बे 
पोमलसाींना आढळून आले होत.े 
(३) सिर प्रकरणी जिल्हा मदहला व बालववकास अधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी स्वत: चौकशी केली आहे. यामधील िोन मलेु पदहल्याींिाच सींस्थेबाहेर 
गेली होती व तयाींनी आपली चूक कबलू केली आहे. मलुाींसींिभागत या मलुाींच े
सींस्थेमधील मानसोपचार तज्ञ, बालववकास अधधकारी, गहृपाल याींच्याकडून 
उपरोक्त नतन्ही मलुाींना समपुिेशन केले आहे, तयामळेु अधधक्षक तथा 
अधधकारी व सरुक्षारक्षकाींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न ननमागण होत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एिगाि (ता.िैभििािी, जज.शसांधदुगुच) जिळून िाहणाऱया  
सुख नदीला सांरक्षण शभांत बाांधनू शमळण्याबाबत 

  

(२२) * ४१०३१ श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९४७२ ला हदनाांि १७ माचच, २०१७ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मकु्काम एडगाव (ता.वभैववाडी, जि.मस ींधुिगुग) िवळून वाहणाऱया सखु 
निीला पावसाळ्यात येणाऱया महापरुाचा धोका लक्षात घेता मस ींधुिगुग 
पालकमींिी, लोकप्रनतननधी व मा.पयागवरण मींिी याींनी येथे सींरक्षण मभींत बाींधून 
ममळावी म्हणून जिल्हाधधकारी, मस ींधुिगुग याींना ननिेश दिले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या निीला सींरक्षण मभींत बाींधण्यासाठी कायगकारी अमभयींता, 
लघमुसींचन ववभाग, रतनाधगरी याींनी अींिािे ६७ लाख रुपयाींचा प्रस्ताव 
जिल्हाधधकारी, मस ींधुिगुग याींना पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन निीला सींरक्षण 
मभींत बाींधण्याच्या प्रस्तावाबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
लघमुसींचन (िलसींधारण) ववभाग, रतनाधगरी याींच ेदिनाींक ०२/०३/२०१७ 

अन्वये परुसींरक्षक मभींतीचे रुपये ६७.५३ लक्षच े अींिािपिकास ताींत्रिक 
मान्यता िेवनू जिल्हाधधकारी, मस ींधिुगुग याींचेकड ेप्रशासकीय मान्यतसेाठी सािर 
करण्यात आले आहे.  
(३) जिल्हा ननयोिन अधधकारी, जिल्हा ननयोिन सममती, मस ींधुिगुग याींनी 
कायगकारी अमभयींता (िलसींधारण) ववभाग, रतनाधगरी याींनी सिर प्रकरणी 
दिनाींक ०७/०८/१९९२ च्या शासन पररपिकानसुार कायगवाहीच्या सचूना दिलेल्या 
आहेत. या शासन पररपिकानसुार परुसींरक्षक कामाच्या रकमेच्या १० ्क्के 
लोक वगगणी सींबींधधत स्थाननक स्वराज्यसींस्थेने सोसावयाचा आहे. ४० ्क्के 
रक्कम शासनातफे सहाय्य मित म्हणून दिली िाईल तर ५० ्क्के रक्कम 
किगरुपाने सींबींधधत स्थाननक स्वराज्य सींस्था वा जिल्हा पररषिा याींना 
शासनामाफग त िेण्यात येईल. 
 १० ्क्के पयतंचा खचग सोसावयास सिर स्थाननक सींस्था/जिल्हा 
पररषिा प्रथमत: भरावयास तयार असतील तर तसे प्रमाणपि दिल्यावरच 
योिना प्रतयक्ष राबववण्यात येणार असल्याने तयानसुार लघमुस ींचन 
(िलसींधारण) ववभाग, रतनाधगरी याींनी दिनाींक ०९/०२/२०१८ अन्वये 
ग्रामसेवक, मौिे एडगाव याींना शासन ननणगय दिनाींक ०७/०८/१९९२ मधील 
शती मान्य आहेत ्कीं वा कसे याबाबत ववचारणा करण्यात आली आहे. 
ग्रामपींचायतीकडून शती मान्य असतील तर पढुील कायगवाही करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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ससून रुग्णालय (पुणे) येथे उपचारासाठी येणारे रुग्ण ि त्याांच्या 
नातेिाईिाांििून दपु्पट िाहन शुल्ि िसूल िेल्याबाबत 

  

(२३) * ४११२८ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील ससनू रुग्णालयात उपचारासाठी येणारे रुग्ण व तयाींच्या 
नातवेाईकाींकडून येथील वाहनतळ ठेकेिार करारापेक्षा िपु्प् वाहन शलु्क 
वसलू करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान 
ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर करारानसुार या वाहनतळावर असलेली वाहने चोरीला 
गेल्यास द्यावयाची नकुसान भरपाई या ठेकेिाराने नाकारली असनू तसे 
पावतीवर नमिू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभागत शासनाने चौकशी करुन सिर ठेकेिाराचा ठेका रि 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) होय. 
(३) सींस्थेने सींबींधधत ठेकेिाराचा ठेका दिनाींक ०७/०२/२०१८ पासनू रि केला 
आहे. रूग्णदहताच्यादृष्ीने पे ॲण्ड पाकग  सवुवधा रूग्णालय पररसरात नव्याने 
सरुू करण्याकररता ई-ननवविा प्र्क्रया सरुू केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

लासलगाि (ता.ननफाि, जज.नाशशि) येथे आमदार आदशच ग्राम 
योजनेंतगचत वििास िामे मांजूर िरणेबाबत 

  

(२४) * ३७९०४ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) आमिार आिशग ग्राम योिनेंतगगत लासलगाव (ता.ननफाड, जि.नामशक) या 
गावाच्या आराखड्यात नमिू तथा जिल्हा वावषगक योिनेंतगगत ननकषात 
बसणाऱया कामाींना जिल्हा ननयोिन सममतीच्या मान्यतनेे प्राधान्याने मींिुरी 
िेण्याची बाब ववचाराधीन असल्याच ेमा.ननयोिन मींिी याींनी दिनाींक ९ माचग, 
२०१७ रोिी वा तयासमुारास ववधानमींडळात आश्वासन दिलेले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ रोिी नामशक जिल्हा पररषिेने 
मा.ननयोिन मींिी याींच्या आश्वासनाकड ेिलुगक्ष करून प्रश्न भाग (१) मधील 
“क” वगग तीथगक्षेि/यािास्थळे काम मींिूर न केल्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
दिनाींक ४ िानेवारी, २०१७ रोिी वा तयासमुारास मा.ननयोिन मींिी व 
जिल्हाधधकारी, नामशक याींचकेड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने सिर गावाच्या आराखड्यातील नमिू 
आणण ननकषात बसणारे जिल्हा वावषगक योिनेतील नाववन्यपणूग योिनेतील 
अभ्यामसका आणण “क” वगग यािास्थळ ववकासासाठी असलेल्या अनिुानातनू 
यािास्थळाला वाहनतळ करण्याची कामे मींिूरीबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मींिी, ननयोिन याींच े कायागलयाकड े अशी तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
तथावप, जिल्हाधधकारी, नामशक याींच्या कायागलयाकड े दिनाींक ०५/०१/२०१८ 
रोिी स्थाननक लोकप्रनतननधीकडून अशी तक्रार प्राप्त झाली आहे.  
(३) जिल्हाधधकारी, नामशक याींचेकडून प्राप्त मादहतीनसुार जिल्हा पररषि, 
नामशक याींनी दिनाींक ०८/०३/२०१८ च्या प्रशासकीय मान्यतचे्या आिेशान्वये 
लासलगाव, ता.ननफाड येथील श्री.शनशै्वर महाराि मींदिर येथील वाहनतळ 
बाींधकामास मींिूरी दिली आहे. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये नाववन्यपणूग 
योिनेसाठीच्या ननधीत बचत झाल्यास अभ्यामसकेच्या कामाला प्रशासकीय 
मान्यता िेण्यात येऊन ननधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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



31 

उपसांचालि आरोग्य सेिा, नागपूर याांच्या गैरिारभारामुळे िननष्ट्ठ 
शलवपि सेिा ननितृ्तीिेतनापासून िांधचत राहहल्याबाबत 

  

(२५) * ३९०९३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील उपसींचालक आरोग्य सेवा याींचे अखतयाररत असलेल्या 
ववभागात सेवा िेणाऱया १३ कननषठ मलवपकाींना तथेील गरैकारभारामळेु 
सेवाननवतृतीवेतनापासनू वींधचत रहावे लागत असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सींबींधधत कननषठ मलवपकाींनी वेळोवेळी अधधकाऱयाींकड े
ननवेिने दिलेली आहेत परींत ु या प्रकरणाची कोणीही िखल घेत नसल्याच े
ननिशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आहे. 
  उपसींचालक आरोग्य सेवा, नागपरू मींडळ नागपरू याींच्या 
अधधपतयाखाली १३ कननषठ मलपीक याींच्या नेमणूका सेवायोिन 
कायागलयामाफग त तातपरुतया स्वरुपात होतया व तया सेवा अद्याप ननयममत 
झालेल्या नाहीत. या १३ कमगचाऱयाींपकैी २ कमगचारी ननयत वयोमानानसुार 
कायगमकु्त झाले असल्याने तयाींना सेवाननवतृती ववषयक लाभ िेण्यात आलेले 
नाहीत. तथावप, या १३ कमगचाऱयाींना ननयममत करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन 
आहे. 
(२) नाही. 
  उपसींचालक आरोग्य सवेा, नागपरू याींच्या अधधपतयाखालील      
१३ कननषठ मलवपकाींच्या सवेा ननयममत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर 
कायगवाहीमध्ये आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना नोिरीमध्ये आरक्षण देणेबाबत 
  

(२६) * ३८०२६ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनुनल तटिरे, अॅि.जयदेि 
गायििाि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िििुत,े 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४९०३ ला 
हदनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनाथ मलुाींना शासकीय सेवेत एक ्क्का समाींतर आरक्षण 
िेण्याचा ननणगय शासनाने माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये घेतला असल्याने उक्त 
ननणगयाचा लाभ राज्यातील २२ लाख अनाथ मलुाींना होणार असनू तयाचे 
पनुवगसन आणण भववतव्य सरुषितक्षत होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नोंिणीकृत अनाथालयातनू मशक्षण घेतलेल्या 
ववद्याथ्यांना नोकरीमध्ये योग्य आरक्षण िेण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी 
दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा तयासमुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनाथ मलुाींना नोकरीमध्ये आरक्षण िेणेबाबतची बाब 
शासनाच्या ववचाराधीन होती, याबाबत शासनस्तरावर ववचारववननमय पणूग 
झाला आहे काय, 
(४) शासन ननणगय दिनाींक ६ िून, २०१६ अन्वये अनाथ बालकाींना अनाथ 
असल्याबाबतचे प्रमाणपि िेण्याबाबतचे अधधकार आयकु्तालयस्तरावर िेण्यात 
आले आहेत, माि ही बाब सोयीची नसल्याने मागील वषगभरात केवळ एक 
अनाथ प्रमाणपि आयकु्तालयातनू िेण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनाथ बालकाींना तयाींची सामाजिक ळळख ननमागण 
करण्यासाठी अनाथ प्रमाणपिासह आधारकाडग, मतिान काडग यासारख े
प्रमाणपि जिल्हास्तरावर ममळण्यासाठी तसेच तयाींचा बालगहृ आणण 
अनाथालयातील कालावधी पणूग झाल्यानींतर तयाींच्या पढुील मशक्षण आणण 
उिरननवागहासाठी शासन कोणती उपाययोिना करीत आहे, 
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(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी मदहला व बालववकास ववभागाने मखु्य सधचव 
याींचेकड े पाठववलेल्या प्रस्तावावर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, 
  तथावप, उपलब्ध अमभलेखानसुार राज्यातील मदहला व बालववकास 
ववभागाच्या अखतयारीत असणाऱया सींस्थाींमध्ये अनाथ प्रवेमशताींची सींख्या 
३९६२ इतकी आहे. 
(२) होय. 
(३) दिनाींक १७ िानेवारी, २०१८ रोिी झालले्या राज्य मींत्रिमींडळाच्या 
बठैकीमध्ये राज्यातील अनाथ मलुाींना खुल्या प्रवगागत मशक्षण व नोकरीमध्ये 
१ ्क्के समाींतर आरक्षण िेण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे. 
(४) मदहला व बालववकास आयकु्तालय, पणेु याींना प्राप्त झालेल्या         
११ अिांपकैी ८ अिगिाराींना अनाथ प्रमाणपि िेण्यात आले आहे. उवगरीत    
०३ प्रस्तावाींमध्ये िु् ी असल्याने प्रस्ताव िु् ीपतूगतसेाठी परत पाठववण्यात 
आले आहेत. 
(५) मदहला व बालववकास ववभागामाफग त बाल न्याय (मलुाींची काळिी व 
सींरक्षण) अधधननयम, २०१५ अींतगगत मान्यता प्राप्त अनिुाननत/ववनाअनिुाननत 
सींस्थाींमध्ये िाखल असलेल्या प्रवेमशताींना शासन ननणगय, मदहला व 
बालववकास ववभाग दिनाींक ०६ िून, २०१६ अन्वये अनाथ असल्याच े
प्रमाणपि आयकु्तालयस्तरावरून ननगगममत करण्यात येत.े तसेच शासन 
पररपिक मदहला व बालववकास ववभाग दिनाींक ३० िुल,ै २०१३ अन्वये 
अनाथ मलुाींना रेशनकाडग, रदहवासी िाखला, तसेच मतिान ळळखपि अशी 
कागिपि े तातकाळ उपलब्ध करुन िेणेबाबत राज्यातील सवग जिल्हाधधकारी 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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पालघर जजल््यातील अांगणिािी सेवििा ि मदतनीस याांच े 
थिीत मानधन अदा िरण्याबाबत 

  

(२७) * ४११५३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३११७७ ला हदनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) पालघर जिल््यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाच े प्रमाण कमी 
करण्यासाठी पालघर जिल््यामध्ये ्ास्क फोसगची स्थापना करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी, अींगणवाडी सेववका, पोषण आहार मशिवनू 
िेणाऱयाींचे थकीत मानधन व ननधी शासनाने पणूगपणे दिलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर तालकु्यातील कुपोषणाने होणारी वाढ रोखण्यासाठी 
अींगणवाडी सेववका व पोषण आहार मशिवनू िेणाऱया मदहलाींचे थकीत 
मानधन अिा करण्याच्यादृष्ीने मा.मींिी मदहला व बालववकास व मा.मींिी 
सावगिननक आरोग्य याींच्याकड े दिनाींक ९ फेब्रवुारी, २०१८ रोिीच्या 
ननवेिनाच्या अनषुींगाने मागणी केली आहे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) बचतग्ाींची िेयके माहे डडसेंबर, २०१७ पयतं अिा करण्यात 
आलेली आहे व अींगणवाडी सेववका व मितनीस याींचे मानधन माहे िानेवारी, 
२०१८ पयतं अिा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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महहला ि किशोरियीन मुलीांना माफि दरात  
सॅननटरी नॅपकिन उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२८) * ४११७७ श्री.सतजे ऊफच  बांटी पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील मदहला व ्कशोरवयीन मलुीींना वयैजक्तक 
स्वच्छतसेाठी माफक िरात सॅनन्री नॅप्कन उपलब्ध करुन िेण्याचा ननणगय 
शासनाने दिनाींक ३१ िानेवारी, २०१८ रोिी वा तयासमुारास घेतला असल्याचे 
ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी स्वयींसहाय्यता समहुाींच्या माध्यमातनू सॅनन्री 
नॅप्कन्सचा परुवठा करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या योिनेची 
अींमलबिावणी करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर योिनेची दिनाींक ०७/०३/२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये 
अींमलबिावणी करण्यात येणार आहे. या योिनेचा शभुारींभ दिनाींक 
०८/०३/२०१८ रोिी मा.मखु्यमींिी महोिय याींच्या उपजस्थतीत करण्यात आला. 
 या योिनेंतगगत ग्रामीण भागातील मदहलाींना २४० मीमीचे सॅनन्री 
नॅप्कन्स रुपये २४/- या िराने व २८० मीमीच े सॅनन्री नॅप्कन्स रुपये   
२९/- या िराने उपब्ध करुन िेण्यात येणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील 
जिल्हा पररषि शाळाींमधील ११ त े१९ या वयोग्ातील ्कशोरवयीन मलुीींना 
सिर सॅनन्री नॅप्कन्स रुपये ५/- या िराने उपलब्ध करुन िेण्यात येणार 
आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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अजजांठा (जज.औरांगाबाद) येथे िन्द्य प्राण्याांसाठी  
पाण्याची व्यिस्था िरण्याबाबत 

  

(२९) * ४१०६७ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अजिींठा (जि.औरींगाबाि) येथील वन्य प्राण्याींची पाण्यासाठी िींगलातील 
भ्कीं ती थाींबावी व तयाींनी मानवी वस्तयाींकड े वळू नये या उिेशाने लाखो 
रुपये खचग करुन बाींधण्यात आलेले अजिींठा वनक्षिेातील पाणवठे कोरड े
असल्याने वन्यप्राणी पाण्यासाठी मानवी वस्तयाकड े येत असल्याने 
नागरीकाींमध्ये मभतीचे वातावरण पसरल् याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वन्य प्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची कायमस्वरुपी व्यवस्था 
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
  अजिींठा वन पररक्षेिात ६ नसैधगगक पाणवठे असनू १९ कृत्रिम 
पाणवठे आहेत. सिर पाणवठयाींमध्ये ्ँकरव्िारे पाणी ्ाकण्यात येत.े 
वन्यप्राणी पाण्यासाठी मानवी वस्तयाकड े येत असल्याने नागररकाींमध्ये 
मभतीचे वातावरण पसरल् याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ व तयािरम्यान 
ननिशगनास आली नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जव्हार तालुक्यातील (जज.पालघर) प्रधानमांत्री आिास योजनेतील 
लाभार्थयाांना घरिुलाचा हप्ता शमळण्याबाबत 

  

(३०) * ४११९८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िव्हार तालकु्यातील (जि.पालघर) १६ ग्रामपींचायतीमधील प्रधानमींिी 
आवास योिनेतील लाभाथ्यांना घरकुलाचे काम िोन वषागपवूी पणूग होऊनही 
ऑनलाईन प्र्कयेमळेु घरकुलाचा हप्ता ममळाला नसल्याचे माहे फेब्रवुारी, 
२०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लाभाथ्यांना शवे्चा हप्ता ममळाललेा नसल्याने तयाींना वारींवार 
पींचायत सममतीत िाव ेलागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यातील रुग्णालयाांनी उपचार दराची माहहती  
फलिािर लािण्याबाबत 

  

(३१) * ४०५७९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : हदनाांि १ एवप्रल, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील 
प्रश्न क्रमाांि १०२२६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी रुग्णालयाींमध्ये कोणतया वदै्यकीय सवुवधा परुववल्या 
िातात, उपचार केल ेिातात, तयाचे िर काय आहेत याची सववस्तर मादहती 
दिली िात नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सवग रुग्णालयाींना उपचार िराची सववस्तर मादहती 
फलकावर िाखववण्याबाबत बींधनकारक करणारा कायिा तयार करुन तयाची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) महाराषर जक्लननकल एस््ॅजब्लशमें् ववधेयकातील तरतिूीींवर सींबींधधत 
क्षेिातील व्यक्ती वा सींस्थाींचे स्पष् अमभप्राय िाणून घेण्यासाठी उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत 
करण्यात आली आहे. या सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर पढुील 
कायगवाही केली िाणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एिशशि (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथे  
प्राथशमि आरोग्य िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(३२) * ४१२१२ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकमशव (ता.माळमशरस, जि.सोलापरू) येथे प्राथममक आरोग्य कें द्राची सोय 
नसल्यामळेु या दठकाणाहून १५ त े १८ ्क.मी. अींतरावरील नातपेतु े येथे 
रुग्णाींना उपचारासाठी िाव ेलागत असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गाव व पररसरातील गावे ननरा निी ्कनाऱ यावर 
असल्यामळेु येथे पावसाळयात िवूषत पाणी व येणाऱ या परुामळेु साथीचे रोग 
पसरतात तसेच पररसरातील कुरबावी, डोंबाळवाडी, हनमुानवाडी, ताींबेवाडी, 
कीं ळबोली, वपरळे गावाची लोकसींख्या ६० हिार असनूही प्राथममक आरोग्य 
कें द्राची सोय नसल्यामळेु रुग्णाींची गरैसोय होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकमशव या मध्यवती दठकाणी प्राथममक आरोग्य कें द्र सरुु 
करण्याची मागणी करुनही कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



39 

िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. मौि े एकमशव येथ े उपकें द्र 
कायागजन्वत असनू यादठकाणी प्राथममक आरोग्य कें द्र मोरोची माफग त आरोग्य 
सेवा परुववल्या िातात.  
(२), (३) व (४) मौिे एकमशव व पररसरातील इतर गावाींना प्राथममक आरोग्य 
कें द्र मोरोची माफग त प्रनतबींधातमक व उपचारातमक आरोग्य सेवा परुववल्या 
िात असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत नाही. तथावप, मौिे एकमशव व 
पररसरातील गावाची लोकसींख्या ववचारात घेवनू या दठकाणी प्राथममक 
आरोग्य कें द्र मींिूर करण्याची मागणी िोड बहृत आराखडयात ननकषानसुार 
समाववष् करण्याची कायगवाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पुणे जजल्हा पररषदेचा ननधी अखधचचत राहहल्यामुळे  
वििास िामे प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

  

(३३) * ४११३२ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर जिल्हा पररषिेच्या तलुनेत मोठा अथगसींकल्प असणाऱया 
पणेु जिल्हा पररषिेने मागील ६ वषागत मींिूर अथगसींकल्पापकैी केवळ ६५ त े  
६७ ्क्के खचग केला असल्याचे दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
तयासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयामळेु उवगररत ३० त े ३५ ्क्के ननधी वेळेत खचग न 
केल्यामळेु ववकास कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जिल््याचा ववकास 
करण्यासाठी येथील प्रशासन व पिाधधकारी याींच्यात समन्वय ठेवण्याबाबत 
तसेच ननधी अखधचगत ठेवणाऱ या अधधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही, दिनाींक ६ िून, २००८ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये अखधचगत 
रादहलेला ननधी हा लगतच्या पढुील आधथगक वषगअखरेपयतं खचग करण्यात 
येतो. ववकास कामे प्रलींत्रबत रादहलेली नाहीत. 
(३) ववकास कामे प्रलींत्रबत रहात नसल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नाशशि जजल््यातील यात्रास्थळाांना/तीथचक्षेत्राांना  
“ब” िगच दजाच शमळणेबाबत 

  

(३४) * ३७९६४ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नामशक जिल््यातील श्री शननिेव मींदिर नस्तनपरू, श्री क्षिे िगिींबा िेवी 
मींदिर, को्मगाींव आणण श्री क्षिे लोणिाई माता मींदिर, सभुाषनगर इतयािी 
यािास्थळाींना/तीथगक्षिेाींना “ब” वगग ििाग ममळणेसाठी शासनास प्रस्ताव सािर 
करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक ४ माचग, २०१७ व दिनाींक      
१७ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी नामशक जिल्हा पररषिेकड े मागणी केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त यािास्थळ/तीथगक्षेिाींना “ब” वगग ििाग ममळण्याकररता 
शासनास प्रस्ताव सािर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तयानषुींगाने यािास्थळाींना/तीथगक्षेिाींना “ब” वगग ििाग 
ममळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े : (१), (२) व (३) होय. तथावप, प्रश्नाींकीत तीथगक्षेिाींपकैी 
श्री शननिेव मींदिर, नस्तनपरू व श्रीक्षेि लोणिाई माता मींदिर, सभुाषनगर या 
तीथगक्षिेाींना “ब” वगग ििाग ममळण्यासाठी शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 
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 सिरहू प्रस्तावाींची शासन ननणगयानसुार छाननी केली असता,        
श्री शननिेव मींदिर, नस्तनपरू बाबत आढळलेल्या िु् ीींची पतूगता करण्याबाबत 
शासनाच्या दिनाींक ०८/०९/२०१७ रोिीच्या पिान्वये जिल्हा पररषि, नामशक 
याींना कळववण्यात आले आहे. तसेच श्रीक्षिे लोणिाई माता मींदिर सभुाषनगर 
या तीथगक्षिेास दिनाींक २३/०१/२०१८ रोिीच्या राज्य ननकष सममतीच्या 
बठैकीत “ब” वगग ििाग िेण्यात आला आहे. 

तसेच प्रश्नाींकीत उवगरीत श्री क्षिे िगिींबा िेवी तीथगक्षेिाचा प्रस्ताव 
शासनस्तरावर योग्य तया कागिपिाींननशी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गोठिगाि (जज.गोंहदया) येथील इहटयािोह विश्रामगहृाची  
दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३५) * ३९१०२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोठवगाव (जि.गोंदिया) येथील इद्याडोह ववश्रामगहृाची िेखभाल व 
िरुुस्ती नसल्याने िरुवस्था झाली असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
तयािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील काही वषागपासनू पा्बींधारे ववभागाने ववकास ननधी 
उपलब्ध करुन दिला नसल्याने तसेच कीं िा्ी पध्ितीने िेखभाल िरुुस्तीची 
कामे केली िात असल्याने ववश्रामगहृाची िरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) ववश्रामगहृाची काही प्रमाणात िरुूस्ती करणे 
आवश्यक आहे. तथावप, ववश्रामगहृ वापरण्यायोग्य आहे.  
(२) प्रकल्प व कालवे ववतरण प्रणाली तसेच इमारतीची िेखभाल िरुुस्तीची 
कामे ही प्रकल्पाच्या वसलू झालेल्या मस ींचन/त्रबगर मसींचन पाणीपट्टी मधून 
करण्याचे धोरण आहे. अतयावश्यक ्करकोळ िरुुस्तीची कामे कीं िा्ी पध्ितीने 
करण्यात येतात. तथावप, ववश्रामगहृाची िेखभाल िरुूस्ती हा प्रथम प्राधान्याचा 
ववषय नाही. सद्य:जस्थतीत ववश्रामगहृ वापरण्यायोग्य आहे.  
(३) आवश्यकता नाही. 
  इमारत िरुूस्ती अींतगगत ननधी उपलब्धतनेसुार व प्राधान्यक्रमानसुार 
आवश्यक कामे हाती घेण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांबाजोगाई (जज.बीि) येथील मनोरुग्णालय िायाचजन्द्ित िरणेबाबत 
  

(३६) * ४०१७७ श्री.अमरशसांह पांडित : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींबािोगाई (जि.बीड) येथे सन २००७-०८ मध्ये समुारे ६० को्ी रुपये 
खचग करून शासनाने मनोरुग्णालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाच्या पि ननममगतीचा प्रस्ताव शासनाने मींिूर 
केला असनू रुग्णालयाची इमारत आणण पि भरती पणूग झालेली असतानाही 
अद्याप मनोरुग्णालय कायागजन्वत झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने रुग्णालय कायागजन्वत होण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 अींबािोगाई येथील वधृ्ितव आरोग्य व मानमसक आिार उपचार 
कें द्राच्या बाींधकामासाठी रुपये २०.०१ को्ी इतका खचग झालेला आहे. 



43 

(२) व (३) हे खरे नाही. 
 या दठकाणी वधृ्ितव आरोग्याबरोबरच अन्य आरोग्य सेवा उपलब्ध 
करून िेण्यासाठी सयुोग्य अशा आरोग्य सींस्थेस मान्यता िेण्याची कायगवाही 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अजजांठा लेणी (जज.औरांगाबाद) पररसरातील पयचटि ननिास 
 आरक्षण िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  

(३७) * ४१०६९ श्री.सभुाष झाांबि : सन्माननीय पयचटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि जिल््यातील िगप्रमसध्ि असलेले अजिींठा लेणी पाहण्यासाठी 
िेश-वविेशातनू मोठ्या प्रमाणात पयग् क येत असतात माि ्ी पॉईं् पररसरात 
असलेले महाराषर पयग् न ववकास महामींडळाच ेपयग् क मादहती कें द्र व पयग् क 
ननवास आरक्षण कें द्र गत एक वषागपासनू बींि असल्यामळेु पयग् काींची गरैसोय 
होत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान ननिशगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींि असलेले आरक्षण 
कें द्र तवरीत सरुु करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) दिनाींक ०१/१०/२०१७ पासनू महाराषर 
पयग् न ववकास महामींडळाच ेपयग् क मादहती कें द्र व आरक्षण कें द्र अजिींठा ्ी 
पॉईं् पररसरात सरुु करण्यात आले आहे. 

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

विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्र्क्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


