
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ३० नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ९, १९४० (शिे) 
  
(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

वििास मांत्री 
(४) सािवजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्ि जािी, 

भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - १३२ 
------------------------------------- 

  
शासिीय सेिेि माहे नोव्हेंबर, २००५ नांिर रुजू झालेल्या िमवचाऱयाांना  

जुनी पेन्शन योजना लागू िरण्याबाबि 
  

(१) * ४५२१८ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाहि 
शमझाव, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासकीय सेवेत माहे नोव्हेंबर, २००५ नींतर रुज ूझालेल्या कममचाऱयाींना 
जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरावी यासाठी राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय 
कममचाऱयाींनी आींदोलने केली असनू दद महाराषर राज्य जुनी पेन्शन हक्क 
सींघ्नेच्यावतीने मागणीही करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने लाग ूकेलेल्या नवीन पेन्शन योजनेत कममचाऱयाींच्या 
वेतनातनू १० ्क्के स्वत:ची व शासनाची रक्कम जमा केली जात असनू या 
रकमेचा कुठलाही दहशबे शासनाकड ेनसल्याची बाब समोर येऊन या रक्कमेत 
को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भववषय ननवामह ननधीमध्ये ज्याप्रमाणे आवश्यकता असल्यास 
परतावा ककीं वा ना-परतावा रक्कम काढता येत,े त्याचप्रमाणे पररभावित 
अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योजनेमधूनही अशाप्रकारे रक्कम काढण्यासाठी 
शासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सदर पेन्शन योजनेमध्ये झालेला 
को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार करणाऱयाींववरुध्द कारवाई करुन राज्यातील 
कममचाऱयाींना जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) जुनी पेन्शन योजना लाग ू करण्याची मागणी, 
सींघ्नेच्यावतीने करण्यात आली आहे ही बाब खरी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पररभावित अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योजना ही ददनाींक २७/०८/२०१४ पासनू 
राषरीय ननवतृ्तीवेतन योजनेत समाववष् करण्यात आली आहे. ननवतृ्तीवेतन 
ननधी ववननयामक आणण ववकास प्राधधकरण याींच्या ददनाींक १०/०१/२०१८ च्या 
पररपत्रकान्वये राषरीय ननवतृ्तीवेतन प्रणालीतनू Partial withdrawal ची 
सवुवधा उपलब्ध असनू सभासदाच्या सींपणूम सेवा कालावधीत तीन वेळा जमा 
रकमेच्या २५ ्क्केच्या मयामदेत (कममचाऱयाींचे जमा अींशदान लाभासह) रक्कम 
काढण्याची तरतदू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शासिीय, तनमशासिीय िमवचारी िसेच शशक्षि याांना  
साििा िेिन आयोग लागू िरण्याबाबि 

  

(२) * ४४४०१ श्री.िवपल पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  
भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१२७४ ला 
ददनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय वित् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय, ननमशासकीय कममचारी तसेच प्राथममक, माध्यममक 
आणण कननषठ महाववद्यालय मशक्षक याींना गणपतीनींतर आणण ददवाळीपवूी 
सातवा वेतन आयोग लाग ू करावा यासह अन्य महत्वाच्या मागण्याींसाठी 
शासकीय कममचारी सींघ्ननेे तीन ददवस सींप केल्याचे ददनाींक ९ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शासनाच्या ववववध ववभागातील कीं त्रा्ी कममचारी आणण अनदुाननत 
शाळाींमधील कीं त्रा्ी मशक्षक याींनाही सातवा वेतन आयोग लाग ूकरुन अशा 
कममचाऱयाींना कें द्राप्रमाणे ककमान वेतन रुपये २१०००/- लाग ू करण्याबाबत 
शासनाने कोणता ननणमय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, शासकीय कममचाऱ याींनी सींप केल्याने राज्यातील शासकीय 
कामाींवर मोठा पररणाम होऊन शासकीय रुग्णालयाींतील रुग्णाींची मोठी 
गरैसोय झाली, तसेच शासकीय कममचाऱ याींच्या सींघ्नाींच्या मागण्याच े
थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कममचाऱयाींच्या 
सेवाननवतृ्तीचे वय ६० व पाच ददवसाींचा आठवडा करण्याबाबत तसेच 
शासकीय कममचाऱ याींना सातवा वेतन आयोगाची अींमलबजावणी लाग ू
करण्याबाबत व अन्य मागण्या मान्य करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्या ववववध ववभागातील कीं त्रा्ी कममचारी आणण अनदुाननत 
शाळाींमधील कीं त्रा्ी मशक्षक याींना सातवा वेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबतचा 
व कें द्राप्रमाणे ककमान वेतन रुपये २१,०००/- लाग ूकरण्याचा कोणताही ननणमय 
शासनाने घेतलेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
 ददनाींक ७ त े ९ ऑगस््, २०१८ रोजी शासकीय कममचारी सींघ्नेने 
सातव्या वेतन आयोगाची अींमलबजावणी लाग ू करण्याबाबत व अन्य 
मागण्याींसाठी तीन ददवस केलेल्या सींपामध्ये केवळ २० ्क्के कममचाऱयाींनीच 
सहभाग घेतला होता. त्यामुळे शासकीय रूग्णालयीन कामाींवर त्याचा ववपरीत 
पररणाम झालेला नाही व शासकीय रूग्णालयात रूग्णाींची गरैसोय झाली नाही. 
सवम रूग्णालयीन यींत्रणा सरुळीत सरुू होती. 
 सदर सींपात कें द्र शासनाप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लाग ू करणे, 
जानेवारी, २०१८ पासनूचा महागाई भत्ता व मागील महागाई भत्त्याची 
थकबाकी देणे, जुनी पेन्शन योजना लाग ू करणे, राज्य शासकीय 
कममचाऱयाींच्या ननवतृ्तीच े वय ६० करणे, ५ ददवसाींचा आठवडा करणे, ररक्त 
पदे तात्काळ भरणे, अनकुीं पा तत्वावरील सेवाभरती ववना अ् करणे, कीं त्रा्ी 
धोरण रद्द करणे, मदहला कममचाऱयाींना बाल सींगोपन रजा देणे, मशक्षण 
क्षेत्रातील ववनाअनदुान धोरण रद्द करणे, अनतररक्त ठरलेल्या मशक्षक, 
कममचारी याींच े १०० ्क्के समायोजन होईपयतं वेतन सरुू ठेवणे इ. प्रमखु 
मागण्याींसह एकूण २४ मागण्याींचा समावेश होता. 
(४) व (५) शासकीय कममचाऱयाींना सातव्या वतेन आयोगाची अींमलबजावणी 
लाग ू करण्याबाबत नेमलेल्या श्री.के.पी.बक्षी सममतीचा अहवाल शासनास 
अद्याप प्राप्त झाललेा नाही. सदर अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यावर कायमवाही 
करण्यात येईल. 
 कममचाऱयाींचे सेवाननवतृ्तीच ेवय ५८ वरून ६० करण्याबाबत नेमलेल्या 
ख्ुआ सममतीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. सदर 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर शासनस्तरावर याबाबत ननणमय घेण्यात येईल. 
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 कें द्र शासनाप्रमाणे राज्य शासकीय अधधकारी/कममचारी याींना        
५ ददवसाींचा आठवडा लाग ूकरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 कममचारी सींघ्नाींच्या मागण्याींपकैी मदहला अधधकारी कममचाऱयाींना 
ददनाींक २३/०७/२०१८ रोजीच्या शासन ननणमयानसुार १८० ददवसाींची 
बालसींगोपन रजा मींजूर करण्यात आली आहे. 
 तसेच राज्य शासकीय व इतर पात्र कममचाऱयाींना ददनाींक          
१६ ऑक््ोबर, २०१८ व ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणमयान्वये जानेवारी, २०१८ पासनूचा महागाई भत्ता व जानेवारी, २०१८ त े
सप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी मींजूर करण्यात 
आली आहे. 
 सींघ्नेच्या अन्य मागण्याींच्या अनिुींगाने उधचत कायमवाही करण्यात 
येत आहे. 

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

पुणे येथील खडििासला धरणाच्या मुठा उजिा  
िालव्याची शभांि रु्टल्याबाबि 

  

(३) * ४४५६९ आकिव .अनांि गाडगीळ, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु येथील खडकवासला धरणाच्या मठुा उजवा कालव्याची मभ ींत 
फु्ल्याने कालव्यातील प्रचींड प्रमाणात पाणी दाींडकेर पलू पररसर, जनता 
वसाहत, मस ींहगड रोड आणण दत्तवाडी भागातील झोपडपट्टयाींमध्ये व 
दकुानाींमध्ये मशरल्याने नागररकाींचे व मालमत्तचेे मोठ्या प्रमाणात नकुसान 
झाल्याचे ददनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडकवासला धरणातनू कालव्याद्वारे ददनाींक २७ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी सकाळपासनू १२७७ क्यसेुक्स वेगाने पाण्याचा ववसगम सरुु 
करण्यात आला होता, तसेच दघुम् ना घडली त्या दठकाणी कालव्याच्या 
पायापासनू गळती होत होती त्यामळेु हा प्रकार घडला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदरहू कालवा फु्ल्यामळेु ककती लोकाींचे व मालमत्तचे े
नकुसान झाले आहे, तसेच त्याींना शासनातफे ककती व कोणत्या प्रकारे मदत 
व नकुसान भरपाई देण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने कालवा फु्ण्यास जबाबदार असणाऱ या अधधकाऱ याींवर कारवाई करुन 
कालव्याच्या सरुक्षक्षततसेाठी व दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) दाींडकेर पलुाजवळ खडकवासला प्रकल्पाचा नवीन 
मठुा उजवा कालवा सा.क्र. १२/६९७ येथे फु्ला आहे. उपरोक्त कालवा 
फु्ीमळेु पररसरातील घरामध्ये पाणी मशरुन ७३० कु्ुींबे बाधधत झाली आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) याबाबत पणेु महानगरपामलका व महसलू ववभागामाफम त पढुील कायमवाही 
प्रगतीत आहे. 
 शासन ननणमय, महसलू व वन ववभाग, शा.नन.क्र.सीएलएस-
२०१८/प्र.क्र.२७५/म-०३, ददनाींक ०४/१०/२०१८ अन्वये ७३० कु्ुींबे बाधधत झालेली 
असनू यापकैी ९० घरे पणूमत: व ६५० घराींचे अींशत: नकुसान झाल्याचे 
ननदशमनास येत.े शासनाने ववशिे बाब म्हणून बाधधत झालेल्या आपद्रस्ताींना 
मदतीचे वा्प करण्यासाठी जजल्हाधधकारी, पणेु याींना रुपये ३.०० को्ी 
रक्कम मींजूर केलेली आहे. 
(४) कालवा फु्ीची प्राथममक चौकशी करणेसाठी अधीक्षक अमभयींता, पणेु, 
पा्बींधारे प्रकल्प मींडळ, पणेु याींची ननयकु्ती मखु्य अमभयींता (जसीं), पणेु 
कायामलयामाफम त केलेली आहे. तसेच शासनाने शासन ननणमय क्र. सींकीणम-
२०१८/प्र.क्र.३७९/१८/मस ींव्य कामे, ददनाींक ०५/११/२०१८ अन्वये पाच सदस्यीय 
उच्चस्तरीय चौकशी सममती गठीत केलेली आहे. कालव्याच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
फु्लेल्या दठकाणाची तातडीची दरुुस्ती करुन उवमररत १४ धोक्याच्या 
दठकाणाींची दरुुस्ती (भरावाचे मजबतुीकरण) याींत्रत्रकी ववभागाचे ममशनरी 
माफम त करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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शसांधदुगुव पयवटन वििासाचा ‘सी िल्डव’ प्रिल्पाच्या प्रलांबबि िामाबाबि 
  

(४) * ४४४०३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाकडून राज्यात सी वल्डम प्रकल्प साकारण्यासाठी सन २००७ पासनू 
मुींबईसह कोकणातील अनेक दठकाणे तपासण्यात आल्यानींतर हा प्रकल्प 
मसींधुदगुम जजल््यातील मालवण तालकु्यातील तोंडवली-वायींगणी या गावाींमध्ये 
राबववण्याचे ननजश्चत करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन मखु्यमींत्री याींच े समवेत ददनाींक १८ ऑक््ोबर, 
२०११ रोजी सादरीकरण झाल्यानींतर या प्रकल्पाच्या कामास प्रत्यक्षात चालना 
ममळाली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्प हा आमशया खींडातील पदहलाच प्रकल्प ठरणार 
असनू दरविी १० लाख पयम् काींचे उदद्दष् ठेऊन सरुुवातीला १३९० एकरमध्ये 
हा प्रकल्प उभारण्याचे ननयोजन होत ेमात्र इतकी जमीन सींपाददत करण्यास 
स्थाननकाींनी ववरोध केल् याने हा प्रकल्प प्रलींत्रबत रादहला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, तत्कालीन आघाडी सरकार जाऊन ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये 
यतुीची सत्ता आल्यानींतर यतुी शासनाने १३९० एकरावरील हा प्रकल्प ३५० 
एकरामध्ये होऊ शकतो असा ननषकिम काढूनही सदर प्रकल्प राबववण्याच े
ननजश्चत केले असतानाही या प्रकल्पाच्या उभारणीच्यादृष्ीने शासनाने 
कोणतीही कायमवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सी वल्डम प्रकल्पाच्या 
उभारणीचे काम कायामजन्वत होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) समदु्र ववश्व प्रकल्प ३५० त े ४०० एकर जागेमध्ये राबववण्याच े
ननजश्चत केल्यावर उपअधीक्षक भमूी अमभलेख, मालवण याींचमेाफम त जागेची 
मोजणी करण्यात आली. मोजणीनींतर या जागेवरील बाींधकामे, माींगर, ववहीरी, 
बोअरवेल, फळझाड,े वनझाड ेव काींदळवन इत्यादीची सींयकु्त मोजणी सींबींधधत 
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(१) सा.बाीं.ववभाग, (२) कृिी ववभाग, (३) वन ववभाग व (४) काींदळवन 
ववभाग याींचे अधधकाऱयाींच्या उपजस्थतीत करण्याचे काम सरुु आहे. 
 याबाबत जजल्हाधधकारी, मस ींधुदगुम याींनी प्राधधकृत केलेल्या उपववभागीय 
अधधकारी, कुडाळ याींचेमाफम त या जागेतील जममनीचा दर व मोबदला ननजश्चत 
करण्याच े काम सरुु आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले मौ.तोंडवली व 
वायींगणी या गावाचे (१) सद्य:जस्थतीतील रेडीरेकनरचे दरपत्रक, (२) मागील 
तीन विामचे तथेील जमीन खरेदी ववक्री व्यवहाराबाबतची मादहती सींबींधधत 
ववभागाकडून घेवनू जजल्हाधधकाऱयाींना देण्यात आली. 
 उपववभागीय अधधकारी तथा उपववभागीय दींडाधधकारी, कुडाळ 
याींच्याकडून सी वल्डम प्रकल्पासाठी सींपादन होणाऱया जममनीचे सन १९५० त े
२०१८ या सालातील ७/१२ उतारे, सवम फेरफार नोंदीचे उतारे, तसेच गत तीस 
विामतील नोंदणीकृत दस्ताऐवजाींच्या प्रती (खरेदी खत, बक्षक्षस पत्र, दान पत्र, 
मतृ्य ू पत्र, दत्तक पत्र, हक्क सोड पत्र, गहाण खत) वगरेै दयु् यम ननबींधक 
कायामलयाकडून प्राप्त करुन घेऊन, तसेच गाव नमनुा नीं. ६ (वारसा रजजस््र) 
वरुन वारसाींची सखोल पडताळणी करुन कायदेशीर शोध अहवाल (Legal 
Search Report), तसेच कायदेशीर शोध अहवालाचा प्रारुप मसदुा तयार 
करुन त्यास सरकारी वकील/सींपादन सींस्थेच्या पॅनलवरील वकील याींची 
मान्यता घेण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 

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

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाबाबि 
  

(५) * ४४२९७ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन १९९५ मध्ये सींजय गाींधी नॅशनल पाकम  हे कृषणधगरीचे जींगल या 
नावाने प्रमसध्द असनू त् याचे क्षते्रफळ २० चौरस स्क्वेअर कक.मी. होत,े सन 
१९७६ मध्ये मुींबई उपनगरात ४४.४५ कक.मी. आणण ठाणे जजल््यात ५८.६४ 
कक.मी. म्हणजेच एकूण १०३.०९ स्क्वेअर कक.मी. क्षेत्र वाढवनू १९८१ साली 
त्यास सींजय गाींधी राषरीय उद्यान हे नाव देण्यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, मालाड सव्हे नीं. (जुना) २३९ (एकूण नगर भ ुक्रमाींक ८२७ 
क्षेत्रफळ १६९३.३२) याबाबत वसलेवार बकु यामध्ये एकूण क्षेत्रफळ १६९४ 
एकर अशी लेखी नोंद घेतली असनू त्यापकैी ददनाींक १० सप् े्ंबर, १९७५ रोजी 
८४१ एकर २९ गुींठे या क्षते्राचा ताबा वन खात्याकड े हस्ताींतरीत करण्यात 
आला आणण मा.उच्च न्यायालयात सींककणम याधचका क्र. १४६५/१९७५ दाखल 
करुन महाराषर खाजगी वने (सींपादन) अधधननयम १९७५ नसुार आव्हान ददले 
होत ेया याधचकेनींतर समझोता करारा (Consent Term) प्रमाणे मौज ेमालाड 
स.क्र. २३९/१ च े शासन ववदहत झालेले ८४८ एकर २० गुींठे १२ आणे क्षेत्र 
राषरीय उद्यान म्हणून ददनाींक १६ जानेवारी, १९९६ च्या अधधसचूनेनसुार 
अधधसधुचत झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, I) शासकीय राजपत्र, II) सींपादनाची नो्ीस, III) तहमसलदार, 
बोरीवली याींचा अहवाल, IV) जजल्हाधधकारी उपनगरे कायामलयातील नोंदी, V) 
अप्पर जजल्हाधधकारी याींच े कायामलयातील ददनाींक ४ सप् े्ंबर, १९९० यातील 
पान क्र. ५ व ९ मधील नोंद २३९ मौजे मालाड या जममनीचे मळू क्षते्र घेऊन 
मोजणी न करता, जजल्हाधधकाऱयाींचे अहवाल न घेता या जममनीचा परस्पर 
कागदावर ताबा घेतला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सन १९७९ च्या न्यायालयीन समझोता कराराप्रमाणे ५७२ 
एकर जमीन वन कायदा १९२७ चे कलम ३५(३) अन्वये काढलेल्या 
सींपादनाच्या नो्ीसीमध्ये सामील केली, मुींबई महानगरपामलकेने तबेले 
ननषकामसत करण्यासाठी भमूी सींपादनाचे काम तहकुब करुन नींतर रद्द 
करण्यात आल,े अशा पररजस्थतीत वन खात्याने सदर ५७२ एकर जमीन 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीमशवाय अथवा महाराषर खाजगी वने 
सींपादन कायदा १९७५ चे कलम २१ अन्वये राखीव वन म्हणून पनु्हा सींपादन 
करण्याची कारवाई केली नसल्याचा अहवाल शासनाकड ेसादर केला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ५७२ एकर जममनीचा ताबा कोणाकड ेआहे, तसेच ही जमीन 
पनु्हा वन ववभागाकड े का वगीकृत करण्यात आली नाही याबाबत 
शासनस्तरावर चौकशी केली आहे काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) पवुीच्या बोरीवली नॅशनल पाकम चे सन १९९१ 
मध्ये “सींजय गाींधी राषरीय उद्यान” असे नामकरण करण्यात आले. 
 सद्य:जस्थतीत सींजय गाींधी राषरीय उद्यान ववभागाचे एकूण क्षते्र 
१०४.४४ चौ.कक.मी. असनू त्यापकैी ठाणे जजल््यात ४२.३२ चौ.कक.मी, पालघर 
जजल््यात १६.९३ चौ.कक.मी. व मुींबई उपनगर जजल््यात ४४.४२ चौ.कक.मी 
एवढे क्षते्र आहे. सदर क्षते्रात कृषणाधगरी उपवनाच्या क्षेत्राचा समावेश आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रर् याधचका क्र. १४६५/७५ मध्ये ददनाींक 
०३/१२/१९७९ रोजी झालेल्या समझोता करारानसुार मौजे मालाड, सवे क्र. 
२३९/१ मधील ८४८ एकर २० गुींठे १२ आणे क्षते्राचा ताबा सींजय गाींधी राषरीय 
उद्यान ववभागास देण्याचे ठरववण्यात आले होत.े त्यानसुार ८४१ एकर २९ 
गुींठे व ८ आणे इतकी जमीन वन ववभागाच्या ताब्यात देण्यात आले. उवमरीत 
६ एकर ३१ गुींठे ४ आणे इतकी जमीन काही कब्जेदाराींच्या ताब्यात असल्याने 
वन ववभागाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नव्हती. त्यानींतर जजल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर जजल्हा याींचेकडील ददनाींक १६/०३/२००५ चे ननणमयाप्रमाणे 
ददनाींक ३०/०३/२००५ रोजी उवमररत ६ एकर ३१ गुींठे क्षेत्राचा ताबा वन 
ववभागास देण्यात आला. ददनाींक ०३/१२/१९७९ रोजीच्या समझोता कराराच्या 
आधारे मौजे मालाड, सवे क्र. २३९/१ मधील ८४८ एकर २० गुींठे १२ आणे 
क्षेत्राचा समावेश सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या ददनाींक १६/०१/१९९६ च्या 
अधधसचूनेत करण्यात आला आहे. 
(३) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रर् याधचका क्र. १४६५/७५ मध्ये ददनाींक 
०३/१२/१९७९ रोजी झालेल्या समझोता करारानसुार मौजे मालाड सवे क्र. 
२३९/१ बाबत मोजणी रजजस््र क्र. ५३५/१९८० नसुार एफ.ई.ददनशॉ रस्् 
याींच्याकडून ताब्यात देण्यात आलेल्या ८४१ एकर २९ गुींठे ८ आणे क्षते्राची हद्द 
ननजश्चत करण्याकरीता मोजणी करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रर् याधचका क्र. १४६५/७५ मध्ये 
ददनाींक ०३/१२/१९७९ रोजी झालेल्या समझोता करारानसुार १४८८ एकर 
क्षेत्रापकैी वन ववभागास वगम करण्यात आलेल्या ८४८ एकर २० गुींठे १२ आणे 
क्षेत्राव्यनतररक्त उवमरीत क्षते्रात शासन आपला हक्क साींग ूशकत नाही व हे 
क्षेत्र वनक्षते्र राहणार नाही असे नमदू करण्यात आले आहे. त्यामळेु 
तबेल्यासाठी मुींबई महानगरपामलकेस ददलेल्या ५७२ एकर क्षेत्रावर वन ववभाग 
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दावा करु शकलेले नाही. तसेच सदरच ेउवमररत क्षेत्र ‘वने’, ‘खाजगी वने’ या 
सींज्ञेत मोडू शकत नसल्याने महाराषर खाजगी वने सींपादन अधधननयम, १९७५ 
च्या तरतदूी लाग ूठरत नसल्याचे समझोता करारात नमदू केले आहे. त्यामळेु 
महाराषर खाजगी वने (सींपादन) अधधननयम, १९७५ च े कलम २१ अींतगमत 
सींपादनाची कायमवाही करण्यात आली नाही. 

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

राज्याि बालमतृ्यूच ेप्रमाण रोखण्याबाबि 
  

(६) * ४४०८८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.रामराि 
िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विलास पोिनीस, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अतनल भोसल,े अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.िजाहि 
शमझाव, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ववशिेत: ववदभामत मेळघा् मधील धारणी व धचखलदरा तसेच 
पालघर जजल््यातील रामीण भागात गेल्या २५ विामत सन १९९३ त े २०१८ 
याकाळात १४,२५५ बालमतृ्य ू तर २३६ माताींचा व ६९ मलुीींचा कुपोिणामळेु 
मतृ्य ूझाल्याचे व हे प्रमाण ६० ्क्क्याींनी कमी झाल ेतरी इतर समाजाच्या 
तलुनेत हे प्रमाण ४८.८ ्क्क्याींनी अधधक असल्याचे कें द्र शासनाच्या 
आददवासी ववकास ववभागाच्या अध्यक्षतखेाली ननयकु्त केलेल्या सममतीच्या 
अहवालात नमदू आहे तसेच सन २०१८ मध्ये ० त े१ वि ेवयोग्ातील १००५ 
व १ त े ५ वि े वयोग्ातील २५६ बालकाींचा मतृ्य ूझाल्याचे तसेच सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, एकाजत्मक बालववकास ववभागाकडील नोंदीनसुार जून, २०१८ 
या एका मदहन्याच्या कालावधीत राज्यात ६ लाख ६९ हजार १४० बालके 
कमी वजनाची असनू त्यापकैी १ लाख २२७ बालके तीव्र कमी वजनाची आणण 
५ लाख ६८ हजार ९१३ बालके मध्यम कमी वजनाची आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, आददवासी भागातील मलेु व स्तनदा माताींसाठी शासनाकडून 
देण्यात येणाऱया सकस आहार व आरोग्य सवुवधा आणण शकै्षणणक सवुवधाींचा 
लाभ मेळघा् या अनतदगुमम भागातील आददवासीींना ममळत नसल्याबाबत 
न्यायालयात याधचका दाखल झालेली असनू त्याची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, कुपोिण व बालमतृ्यवूर आळा घालण्याच्यादृष्ीने राज्यात 
मदहला व बालववकास प्रकल्प कायामलयाींतगमत बालववकास प्रकल्प अधधकारी 
३०० पदे, पयमवेक्षक्षका ८२७, अींगणवाडी सेववका २३८५, अींगणवाडी मदतननस 
६३०१ ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) असल्यास, कुपोिण अणण बालमतृ्यचू्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी 
शासनाने नेमलेल्या गाभा सममतीच्या अमभप्रायानसुार वाढत्या बालमतृ्यचू्या 
प्रमाणात आळा घालण्यासाठी तसेच कुपोिणाच ेसमळू उच्चा्न करण्यासाठी 
शासनाकडून आजतागायत कोणत ेधोरण प्रस्ताववत केले आहे, 
(६) असल्यास, कुपोिणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने ववववध उपाययोजना 
राबवनूही कुपोिण कमी न होण्याची कारणे कोणती व शासनाने यावर 
कोणती प्रभावी उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 देशातील आददवासी भागातील आरोग्याची सद्य:जस्थती त्यातील 
उणणवा व त्या उणणवा भरण्यासाठी ननयोजन सुचववणेकरीता कें द्र 
शासनाच्या आरोग्य व कु्ुींब कल्याण व आददवासी ववकास मींत्रालय 
याींच्या एकत्रत्रतपणे डॉ.अभय बींग याींच्या अध्यक्षतेखाली माहे ऑक््ोबर, 

२०१३ मध्ये १२ सदस्यीय सममतीची स्थापना केली. 
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 तसेच, १६ आददवासी जजल्हयाींकडील प्राप्त नवसींजीवनी 
अहवालानुसार सन २०१८-१९ मध्ये माहे सप् े्ंबर अखेर ० ते १ विे 
वयोग्ात ९५० व १ ते ६ विे वयोग्ात २३३ असे एकूण ११८३ बालमतृ्यू 
झाले आहेत. तसेच सन २०१८-१९ मध्ये माहे सप् े्ंबर अखेर अमरावती 
व पालघर जजल््यात ० ते ६ विे वयोग्ात अनुक्रमे २०८ व १०९ 

बालमतृ्यू झाले आहेत. 
 सदर बालमतृ्यू हे कुपोिणामुळे झालेले नसून जन्मत: कमी 
वजन, कमी ददवसाची प्रसूती, न्युमोननया व जन्मत: श्वसावरोध  इत्यादी 
ववववध कारणाींमुळे झालेले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 माहे जुलै, २०१८ च्या मामसक प्रगती अहवालावरुन बालकाींची 
शे्रणीननहाय मादहती खालीलप्रमाणे आहे :- 

एकूण वजन 
घेतलेली बालके 

सवमसाधारण 
बालके 

मध्यम कमी 
वजनाची बालके 

तीव्र कमी 
वजनाची बालके 

५८८३३६५ ५२१९३२६ ५७०२५६ ९३७८३ 

 

(३) मेळघा् कुपोिणासींबींधी मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे याधचका 
क्रमाींक १३३/२०१० दाखल करण्यात आली असून सदर याधचकेवर 
मा.उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. 
 या याधचकेवर मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे सुनावणीची पुढील 
तारीख २४/११/१८ आहे. 
(४) ररक्त पदे भरण्याबाबत खालीलप्रमाणे कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 बालववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्-अ) व (ग्-ब) याींची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत कायमवाही सुरु आहे. 
 नागरी प्रकल्पातील मुख्य सेववका भरतीबाबत महाराषर 
प्रशासकीय लवादासमोर प्रकरण न्यायप्रववष् असल्याने सद्य:जस्थतीत 
भरती प्रकक्रया स्थधगत करण्यात आली आहे. 
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 जजल्हा पररिद आस्थापनेवरील रामीण/आददवासी प्रकल्पातील 
मुख्यसेववकाींच्या भरतीबाबत जजल्हा पररिदस्तरावर कायमवाही सुरु आहे. 
 तसेच, अींगणवाडी सेववका/ममनी अींगणवाडी सेववका/मदतनीस या 
मानधनी पदाींची ररक्त पदे भरणेबाबतच्या प्रकक्रयेस शासन पत्र क्र. 
एबावव-२०१६/प्र.क्र.१८०/का-६, ददनाींक ०७/०९/२०१७ अन्वये स्थधगती 
देण्यात आलेली आहे. मात्र ददनाींक ०८/१०/२०१८ च्या शासन 
ननणमयानुसार नींदरुबार, वामशम, गडधचरोली, उस्मानाबाद, पालघर सींपूणम 
जजल्हा व अमरावती मधील मेळघा्, धारणी, धचखलदरा प्रकल्प तसेच 
गोंददया, चींद्रपूर, भींडारा जजल््यातील डावी कडवी ववचारणी अींतगमत 
असणारे भागात अींगणवाडी सेववका/अींगणवाडी मदतनीस/ममनी 
अींगणवाडी सेववका या भरतीस मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(५) व (६) एकाजत्मक बालववकास सेवा योजनेंतगमत कुपोिणाच े प्रमाण 
कमी करण्यासाठी ६ मदहने ते ६ विम वयोग्ातील बालके, गरोदर 
स्तनदा माता याींना ननयममत पूरक पोिण आहार देण्यात येतो. या 
व्यनतरीक्त SAM बालकाींसाठी राज्यातील आददवासी तसेच त्रबगर 
आददवासी भागाींमध्ये राम बालववकास कें द्र (VCDC) सुरु करण्यात 

आली आहेत. आददवासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार योजना सुरु असून 
हया योजनेंतगमत गरोदर स्तनदा माताींना एक वेळचा चौरस आहार 
देण्यात येतो. तसेच ६ मदहने त े ६ विम वयोग्ातील बालकाींना 
आठवड्यातून ४ ददवस अींडी व केळी पुरववण्यात येतात. या अींतगमत 
प्रनतददन शाकाहारी बालकाींना २ केळी व माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी 
देण्यात येतात. 
 

----------------- 
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गणेशनगर (जज.साांगली) येथील चौगुले मॅटतनवटी ि  
सजजविल हॉजस्पटलमध्ये बेिायदा मदहलाांचा  
गभवपाि िरुन भ्रूणाांची हत्या िेल्याबाबि 

  

(७) * ४४१९७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबानू खशलरे् : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) गणेशनगर (जज.साींगली) येथील चौगलेु मॅ्ननम् ी व सजजमकल 
हॉजस्प्लमध्ये बेकायदा मदहलाींचा गभमपात करुन भ्रणूाींची हत्या केल्याची 
घ्ना ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत डॉ.चौगलेु दाींम्पत्यासह डॉ.स्वप्नील जमदाड ेयाींनाही 
अ्क करण्यात आली आहे काय, तसेच या प्रकरणी कोल्हापरू जजल््यातील 
डॉक््र व कममचाऱ याींची नावेही ननषपन्न झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणातील तपासाचे स्वरुप काय आहे व आतापयतं 
ककती जणाींना कोणत्या कलमान्वये अ्क करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 चौगलेु दाींम्पत्य अ्केत असनू डॉ.जमदाड ेफरार आहेत.  
(३) व (४) पोलीस यींत्रणेमाफम त सखोल तपास चाल ूआहे गनु्हयातील सींबींधधत 
६ आरोपीववरुध्द वदै्यकीय गभमपात कायदा १९७१ च्या कलम ४ (ब), ५(३)(४) 
व भा.दीं.वव.सीं. कलम ३१२,२०१,३४ नसुार साींगली शहर पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू ५ आरोपीना अ्क करण्यात आली आहे. एक 
आरोपी फरार आहे व ५ आरोपीींना न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली असनू 
त्यापकैी १ आरोपीचा आजारपणाने मतृ्य ूझाला आहे. उवमररत आरोपी सध्या 
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न्यायालयीन कोठडीत असनू सींबींधधत वदै्यकीय अधधकाऱयाींना ननलींत्रबत केले 
असनू वदै्यककय व्यवसाय नोंदणी रद्द करण्याबाबत महाराषर मेडडकल 
कौजन्सल याींना ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१८ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आल े
आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िोिणािील जुन्या घराांच्या दरुुस्िी/पुनबाांधणी िरण्याबाबि 
  

(८) * ४४२४० श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणातील जनु्या घराींच्या दरुुस्ती/पनुबांधणीचे अधधकार शासनाने 
रामपींचायतीकडून काढून तहमसलदाराींना बहाल केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत कोकणातील जनु्या घराींच्या दरुुस्ती / 
पनुबांधणीच्या परवानगीसाठी लागणारे ववववध ववभागाींच ेना-हरकत प्रमाणपत्र, 
ववववध ववियाची प्रनतज्ञापत्र,े सातबारावरील सवम सहदहस्सेदाराींची सींमत्तीपत्र े
वगरेै अशा अनेक प्रकारची कागदपत्र े जमा करावी लागत असनू अनेक 
गावातील जुनी घरे मोडकळीस आलेली असनू त्याींच्या दरुुस्ती/पनुबांधणीसाठी 
परवानगी ममळत नसल्याने नागररकाींच्या जीववतास धोका ननमामण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोकणातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या 
घराींच्या दरुुस्ती/पनुबांधणीसाठी ववना अ् परवानगी देण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) महाराषर प्रादेमशक ननयोजन व 
नगररचना (सधुारणा) अधधननयम, २०१४ (सन २०१४ चा महाराषर अधधननयम 
क्र. ४३) ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ अन्वये महाराषर रामपींचायत 
अधधननयमातील बाींधकाम परवानगीबाबतचे कलम ५२ मध्ये सधुारणा 
करण्यात आली असनू राज्यातील प्रादेमशक योजना असलेल्या प्रदेशातील 
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गावाच्या गावठाणाबाहेरील क्षेत्रात बाींधकाम परवानगी देण्याच े अधधकार 
जजल्हाधधकारी ककीं वा जजल्हाधधकारी प्राधधकृत करतील अशा तहमसलदार या 
दजामपेक्षा कमी दजामच्या नसलेल्या अधधकाऱयाींना आहेत. तसेच, रामीण 
भागातील गावठाण हद्दीतील बाींधकाम परवानगी ही नगररचना अधधकाऱयाच्या 
पवूममान्यतनेे देण्याचे अधधकार रामपींचायतीींना आहेत. 
 कलम ५२(२-ड) नसुार इमारती उभारण्यासाठी ककीं वा पनु्हा 
उभारण्यासाठी परवानगी देण्याच्या सींबींधात महाराषर प्रादेमशक ननयोजन 
नगररचना अधधननयम १९६६ याच्या कलम २० च्या पो् कलम (४) अन्वये 
तयार केलेले महाराषर प्रादेमशक योजनाींच्या सींबींधातील प्रमाण ज कृत ववकास 
ननयींत्रण व प्रवतमन ववननयम लाग ूआहेत. 
 बाींधकाम ककीं वा पनुबांधकामासींदभामत पींचायतीकड े मागणी करण्यात 
आलेली परवानगी ही त्याबाबतचा अजम प्राप्त झाल्यापासनू ६० ददवसाींमध्ये 
द्यावयाची आहे अन्यथा सदर ६० ददवसाींच्या कालावधीच्या समाप्तीनींतरच्या 
लगेचच पढुच्या ददवशी सदर परवानगी ददली असल्याचे मानण्यात येईल, 
अशी तरतदू आहे. 
 उपरोक्त सधुारणा ददनाींक १५ मे, २०१५ च्या अधधसचूनेद्वारे अींमलात 
आणण्यात आल्या आहेत. 
 राज्यातील सवम जजल्हयाींमध्ये प्रारुप/अींनतम प्रादेमशक योजना लाग ू
असल्याने रामीण भागातील गावठाण हद्दीबाहेर बाींधकाम परवानगीबाबत 
महाराषर प्रादेमशक ननयोजन व नगररचना अधधननयम लाग ूआहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगणा ि नागपूर ग्रामीणमधील ग्रामपांचायिीनी एल.ई.डी.  
बल्ब खरेदीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(९) * ४४७८४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हा पररिदेंतगमत चौदाव्या ववत्त आयोगाच्या ननधीत ववशिेत: 
दहींगणा व नागपरू रामीणमधील रामपींचायतीनी खरेदी केलेले एल.ई.डी. बल्ब 
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माके्पेक्षा अधधक भावाने खरेदी करून त्यात लाखो रूपयाींचा गरैव्यवहार 
केल्याचे ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने ककती रामपींचायत अधधकाऱ याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय, चौकशी करण्यात आली. चौकशीअींती ज्या रामपींचायतीनी वाजवी 
दरापेक्षा जास्त दराने खरेदी केलेली आहे, त्या रामपींचायतीचे सरपींच व 
सधचव याींचेकडून वसलूपात्र रकमेची वसलुी करण्याबाबतची तसेच महाराषर 
जजल्हा पररिद जजल्हा सेवा (मशस्त व अपील) ननयम १९६४ अन्वये 
प्रशासकीय कारवाई करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
यििमाळ जजल्हा पररषदेिील आरोग्य सेिेिील ररक्ि पदे असल्याबाबि 
  

(१०) * ४४२०२ डॉ.िजाहि शमझाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा पररिदेतील आरोग्य सेवेमधील ६११ कममचाऱयाींची ररक्त 
पदे असल्याने जजल््यातील रुग्णाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक १६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन ननणमयान्वये पद 
भरतीवर घालण्यात आललेे ननबधं उठववण्यात आलेले असनू जुन्या 
आकृनतबींधानसुार ग्-क व ग्-ड सींवगामतील १०० ्क्के पद भरती करण्यास 
प्रशासकीय ववभागाींना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन ननणमयानसुार 
पद भरतीची कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आददिासी भागाि िायवरि डॉक्टराांना सेिेि िायम िरणेबाबि 
  

(११) * ४४९६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, 
डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गडधचरोली व नींदरुबार यासारख्या नक्षलरस्त भागात तसेच 
राज्यातील १६ आददवासी जजल््यातील दगुमम व रामीण भागात सावमजननक 
आरोग्य ववभागामाफम त ७३८ बीएएमएस वदै्यकीय अधधकारी भरारी पथकाच्या 
माध्यमातनू गेल्या १२ विामपासनू अस्थायी स्वरुपात काम करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वदै्यकीय अधधकाऱयाींना सेवेत कायम करण्याचा ननणमय 
घेवनूही त्याची अींमलबजावणी न झाल्याने या अस्थायी वदै्यकीय 
अधधकाऱयाींनी महाराषर राज्य अस्थायी मानसेवी वदै्यकीय अधधकारी 
सींघ्नेच्या माध्यमातनू त्याींना सेवेत कायम करण्याबाबत तसेच इतर 
मागण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री याींना सववस्तर ननवेदन माहे जुल,ै २०१८ मध्ये व 
तत्पवूी मागील दोन विामपासनू सातत्याने सादर केले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, अनेक विांच्या सींघिामनींतर ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजी 
झालेल्या मींत्रत्रमींडळाच्या बठैक क्र. १४४ अन्वये आरोग्य सींचालनालयातील 
७३८ अस्थायी वदै्यकीय अधधकारी हे ररक्त असलेल्या पदावर ववशिे बाब 
म्हणुन कायमस्वरूपी समावेश करण्यास मींत्रत्रमींडळाने मींजूरी ददली आहे, 
तसेच या वदै्यकीय अधधकाऱयाींना सेवेत कायम न केल्यास प्रथम काम बींद 
आींदोलन व नींतर सामदुानयक राजीनामे देण्याची भमूमका घेण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर डॉक््राींनी सामदुहक राजीनामे ददल्यास रामीण व दगुमम 
भागातील जनतचे्या आरोग्य सेवेवर पररणाम होणार असल्याने या डॉक््राींना 
सेवेत कायम करुन घेण्याबाबतचे ननवेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सावमजननक आरोग्यमींत्री, मा.आददवासी ववकास मींत्री, सधचव, सावमजननक 
आरोग्य ववभाग व सधचव, आददवासी ववकास ववभाग याींना माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनिुींगाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर ७३८ अस्थायी वदै्यकीय अधधकारी हे सावमजननक आरोग्य 
ववभागाींतगमत ग्-ब सींवगामत कायमरत आहेत. सदरहू अस्थायी वदैयकीय 
अधधकारी हे भरारी पथकाच्या माध्यमातनू काम करीत नसनू त ेआयवेुददक 
दवाखाना, प्राथममक आरोग्य पथकाींमध्ये काम करीत आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 अस्थायी वदै्यकीय अधधकाऱयाींना सेवेत कायम करण्याचा ननणमय 
घेवनूही त्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत काही मा.लोकप्रनतननधीींच्यामाफम त 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना ननवेदने सादर केली आहेत. 
 (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोजी झालेल्या मींत्रत्रमींडळाच्या बठैकीत 
आरोग्य सेवा सींचालनालयाींतगमत कायमरत असलले्या ७३८ अस्थायी वदैयकीय 
अधधकाऱयाींना एकवेळचे ववशिे बाब म्हणुन कायमस्वरूपी समावेश 
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करण्याबाबत मा.मींत्रत्रमींडळाने मींजूरी ददली आहे. तसेच सदर वदै्यककय 
अधधकारी महासींघाने मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना वदैयकीय अधधकाऱयाींना सेवेत 
कायम न केल्यास प्रथम काम बींद आींदोलन व नींतर सामदुानयक राजीनामे 
देण्याबाबतचे ननवेदन सादर केले आहे. 
(४) अस्थायी वदै्यकीय अधधकाऱयाींना सेवेत कायम करुन घेण्याबाबतची 
ननवेदन े मा.मखु्यमींत्री महोदयाींना व इतर मान्यवराींना वदै्यकीय अधधकारी 
महासींघाच्यामाफम त सादर करण्यात आली आहेत. 
(५) ददनाींक २९/०८/२०१७ रोजी मा.मींत्रत्रमींडळाच्या बठैकीत ७३८ अस्थायी 
वदै्यकीय अधधकारी याींच्या समावेशनाबाबतचा ननणमय झाला असनू 
त्याबाबतची अधधसचूना ननगमममत करण्याची कायमवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालय (मेडीिल), नागपूर  
येथे व्हेंदटलेटर उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  

(१२) * ४५३५८ श्री.प्रिाश गजशभये, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल) येथ े
१५०० बेड असनू केवळ २२ व्हेंद्ले्र उपलब्ध आहेत त्यापकैी ५ व्हेंद्ले्र 
बींद असल्याचे ददनाींक १८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेडडकलमध्ये दररोज ४ त े ५ गींभीर रूग्णाींना तातडीने 
व्हेंद्ले्रची गरज असनू व्हेंद्ले्रची कमतरता असल्यामळेु रूग्णाला 
खाजगी रूग्णालयामशवाय पयामय नसतो अशावेळी खाजगी रुग्णालयात 
व्हेंद्ले्रचा एक ददवसाचा खचम १५ हजार रूपयाींपेक्षा अधधक असतो, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मेडीकल येथे गींभीर आजाराचे रूग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडत 
असनू व्हेंद्ले्र अभावी बऱ याच रूग्णाींना ऑक्सीजन वेळेत उपलब्ध न 
झाल्याने ककत्येकाींचे मतृ्य ूझाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
 



22 

(४) तसेच, अपघातात गींभीर जखमी रूग्णाींना तातडीने उपचार उपलब्ध व्हावा 
याकरीता ७२ बेडचे रामा केअर से्ं र सरुू करण्यात आले असनू तथेे २५ 
व्हेंद्ले्रची गरज असताना केवळ १७ व्हेंद्ले् र उपलब्ध असल्याच े
ननदशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सदर रूग्णालयात तातडीने व्हेंद्ले्र उपलब्ध करून देण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सद्य:जस्थतीत उपलब्ध ७२ बेडच्या तलुनेत १७ व्हेंद्ले्रची सींख्या परेुशी 
आहे. 
(५) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्वभवत नाही.  
 शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू या सींस्थेत 
सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ३३ व्हेंद्ले्र खरेदी करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
 

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

िारापूर (जज.पालघर) येथील रुग्णाांची गैरसोय लक्षाि  
घेऊन निीन इमारि बाांधण्याबाबि 

  

(१३) * ४५४५४ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तारापरू (जज.पालघर) येथील २० विम जुनी असलेल्या प्राथममक आरोग्य 
कें द्राच्या इमारतीमध्ये पाणी जमा होत असल्याने औिधाींचा साठा पाण्याने 
मभजून खराब होत असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याने नवीन इमारतीकरीता 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.सावमजननक आरोग्य मींत्री याींना ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, रुग्णाींची गरैसोय लक्षात घेऊन नवीन इमारत बाींधण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे आहे.  
(३) तारापरू येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीची कायमकारी अमभयींता 
बाींधकाम ववभाग, जजल्हा पररिद, पालघर याींनी ददनाींक ९/१/२०१८ रोजी 
पाहणी करुन सदर इमारतीत पावसाळ्यात पाणी जमा होत असल्याने इमारत 
वापरणे अयोग्य असल्याचा अहवाल त्याींनी ददला. अधीक्षक अमभयींता, 
सावमजननक बाींधकाम मींडळ, ठाणे याींनी ददनाींक ७/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
सदर इमारत पाडण्याची मशफारस केली आहे.  
 या अनिुींगाने जजल्हा आरोग्य अधधकारी, जजल्हा पररिद, पालघर 
याींच्या कायामलयामाफम त प्राथममक आरोग्य कें द्र, तारापरू येथील नवीन 
इमारतीसाठी आराखड े व अींदाज पत्रकास प्रशासकीय मान्यता घेण्याची व 
ननधीची मागणी करण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
पडघा (जज.ठाणे) पररसरािून खरै लािडाांची िस्िरी होि असल्याबाबि 

  

(१४) * ४४४२६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पडघा (जज.ठाणे) पररसरात ददनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास खैर लाकडाींची तस्करी करणारा रक पकडण्यात आला असनू 
खैराची तस्करी व बेकायदेशीर वाहतकुीत गु् खा माकफयाींचा सहभाग 
असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, गेल्या विमभरात अशाप्रकारे खैराची तस्करी वा बेकायदेशीर 
वाहतकू करणाऱया ककती जणाींवर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सींबींधधत दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) पडघा (जज.ठाणे) पररसरात तासकाम केलेली 
खैराची लाकड े भरलेला रक क्र. MH-०८/W-८२८३ हा ददनाींक ८ ऑगस््, 
२०१८ रोजी पाठलाग करुन तो कोलाड नाका, रोहा वन ववभाग, मुींबई गोवा 
हायवे येथे पकडण्यात आले असनू यामध्ये खैराची तस्करी करणाऱयाींचा व 
धचपळूण येथील कात भट्टीधारक व्यापारी याींचा सहभाग असल्याचे ननदशमनास 
आले आहे. 
(२) व (३) गेल्या विमभरात खैर तस्करी सींदभामत कारवाई केली असनू ४ गनु्हे 
प्रकरणामध्ये पाच खैर लाकडाचे रक पकडले असनू सदर गनु्हयात सामील 
असलेले ४० आरोपीवर न्यायालयीन कारवाई चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

िाडा शहराला (जज.पालघर) लागून असलेल्या सोनारपाडा  
शाळेची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

 
  

(१५) * ४४८८४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाडा शहराला (जज.पालघर) लागनू असलेल्या सोनारपाडा येथील शाळेची 
माहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान वादळात पडझड होवनू मोठे नकुसान 
झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररिद मशक्षण ववभागाने या शाळेची दरुुस्ती केलेली 
नाही, त्यामळेु ववद्यार्थ्यायांना मींददरात बसनू अयायास करावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, शाळेची दरुुस्ती न करण्याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, ववद्यार्थ्यायांची होणारी गरैसोय लक्षात घेता या शाळेची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 मौजे सोनारपाडा येथील जजल्हा पररिद शाळेच्या २ वगमखोल्या असनू 
एका वगमखोलीचे नकुसान झाले आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सजुस्थतीत असलेल्या वगम खोलीत इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री 
वगामतील ववद्याथी अध्यापनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, इयत्ता 
३ री व ४ थी च्या ववद्यार्थ्यायांसाठी अध्यापनाची व्यवस्था सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने 
सावमजननक मींददराच्या सभागहृात करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) जजल्हा पररिद शाळा सोनारपाडा येथील एक वगम खोली 
दरुुस्तीसाठी जजल्हा वाविमक योजनेंतगमत रुपये १,३८,८४९/- इतक्या खचामस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असनू सदर कामाचे कायामरींभ आदेश 
ददनाींक २६/१०/२०१८ रोजी देण्यात आहेत. त्यानसुार शाळाींची दरुुस्तीची 
कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

वपपरी ददक्षीि (िा.मुल, जज.चांद्रपूर) येथील  
मा.मा.िलाि नहर रु्टल्याबाबि 

  

(१६) * ४४३१७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपपरी ददक्षीत (ता.मलु, जज.चींद्रपरू) येथील मा.मा.तलावाचा नहर (कालवा) 
अनतपाण्यामळेु फु्ल्याने पाण्या अभावी ३०० हेक््र शतेी मस ींचनापासनू वींधचत 
राहत असल्याच ेददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर नहराच्या (कालव्याच्या) दरुूस्तीबाबत लघ ु पा्बींधारे 
ववभागाकड ेशतेकऱ याींनी ननवेदन देवनूही नहराची (कालव्याची) दरुूस्ती केली 
गेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सदर नहराची (कालव्याची) दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) वपपरी ददक्षीत लघ ु पा्बींधारे तलावाचा मखु्य 
कालवा खरीप मस ींचन २०१८-१९ सरुु असताना सा.क्र. ७०० मी. मध्ये 
भरावाच्या दठकाणी ददनाींक २९/०७/२०१८ ला पाण्याच्या अनतदाबामळेु 
कालव्याच्या ननरीक्षण पथाच्या बाजूने फु्ला. तथावप, पाण्या अभावी शतेी 
मस ींचनापासनू वींधचत रादहली नाही. 
(२) नाही, सदर कालवा तातडीने दरुुस्त करुन कालवा फु्ल्याच्या 
तारखेपासनू ३ ददवसातच मसींचन सरुळीत करण्यात आले व एकूण २८० हे. 
क्षेत्रास मस ींचन करण्यात आले. 
(३) चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. कालव्याची दरुुस्ती करुन ३ ददवसात 
आवतमन सरुु केले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
  
शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नागपूर येथे रूग्णाांची 

नोंदणी िरण्यािरीिा टोिन शसस्टीम बांद असल्याबाबि 
  

(१७) * ४३९६२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय वदै्यककय महाववद्यालय व रूग्णालय, नागपरू येथे रूग्णाींची 
नोंदणी करण्याकरीता ्ोकन मसस््ीम लावण्यात आली असनू त्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधी याींच्या फीं डातनू ककती ननधीचा वापर करण्यात आला, 
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(२) असल्यास, सदर ्ोकन मसस््ीम सरुळीतपणे चाल ूराहण्यासाठी एएमसी 
ककीं वा सीएमसीचा करार करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ्ोकन मसस््ीम ककती ददवसापासनू बींद पडलेली आहे व 
त्यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने बींद असलेली ्ोकन मसस््ीम पनु्हा सरुु करण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली व यास जबाबदार असणाऱया अधधकाऱयाींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) सदर ्ोकन मसस््ीम यींत्रणेसाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींच्या फीं डातनू रुपये ११,००,०००/- (रुपये अकरा लक्ष) एवढया 
ननधीचा वापर करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदरहू ्ोकन मसस््ीम पणूमपणे बींद पडलेली नसनू त्यातील काही भाग 
सरुळीतपणे सरुु आहे. काही भाग ददनाींक ११/१०/२०१८ पासनू बींद पडलेला 
आहे. बींद पडलेला भाग दरुुस्तीसाठी सींबींधधत परुवठादार कीं पनीस सींस्थेने 
कळववले आहे. बींद पडलेल्या भागामळेु रुग्णसेवेवर दषुपररणाम झालेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

शासनाच्या अखत्यारीिील रुग्णालयाि शिविच् छेदन िें द्रािील 
िमवचाऱयाांचा क्षयरोगाने मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(१८) * ४४७१३ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील शासनाच्या अखत्यारीतील जे.जे., जी्ी, से्ं  जॉजम आदी प्रमखु 
रुग्णालयातील शवववच् छेदन कें द्रातील २५ कममचाऱयाींचा मागील दहा विामत 
क्षयरोगाने मतृ्य ू झाल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मतृदेहाच े शवववच् छेदन करताना अपरेु सादहत्य, मास्कचा 
अभाव, अस्वछता अशा ववववध कारणाींमळेु कममचाऱयाींना ववववध सींसगमजन्य 
रोगाींची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सदर रुग्णालयातील कममचाऱयाींना अद्यावत 
साधन सामरुी परुववण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) मागील दहा विामत सर ज.जी. समहु रुग्णालय, 
मुींबई येथील शवववच्छेदन कें द्रातील एका कममचाऱयाचा ददनाींक २७/०७/२०१८ 
रोजी क्षयरोगाने मतृ्य ूझाल्याचे आढळून आले आहे.  
(२) खरे नाही. 
(३) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. रुग्णालयातील कममचाऱयाींना 
मास्क, ग्लोव्हज व साफसफाईकरीता सादहत्य वेळोवेळी परुववण्यात येत.े 
तसेच दरविी त्याींच्या वदै्यकीय तपासण्या करण्यात येतात. 
(४) लाग ूनाही. 

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

 
विदभव, मराठिाडा ि उत्िर महाराष्ट्रासाठी जाहीर िेलेल्या पॅिेजबाबि 

  

(१९) * ४३९७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय तनयोजन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभम, मराठवाडा व उत्तर महाराषर ववभागात ववववध योजना 
राबववण्यासाठी ददनाींक २० जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मा.ववत्तमींत्री 
याींनी २२ हजार को्ी रुपयाींचे पॅकेज जाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पॅकेजनसुार ननधीचे ववतरण करण्यात आले आहे काय, 
केव्हा व कशाप्रकारे करण्यात आले आहे, 
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(३) असल्यास, जाहीर केलेल्या उक्त पॅकेजनसुार ननधीच े ववतरण करण्यात 
आले नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत व प्रत्यक्षात ननधी केव्हा 
ववतरीत करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मा.मींत्री (ववत्त) याींनी ददनाींक २० जुल,ै २०१८ 
रोजी २१ हजार २२२ को्ी रुपयाींच ेपॅकेज जाहीर केले असनू त्या अनिुींगाने 
ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१८ रोजी शासन ननणमय ननगमममत केला आहे. 
(२) व (३) “ववदभम, मराठवाडा व उत्तर महाराषराच्या जलद ववकासासाठी 
राबवावयाच्या उपाययोजनाींचा ववशिे कायमक्रम, २०१८” या कायमक्रमाींतगमत 
नमदू कामाींसाठी सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन विामत ननधी उपलब्ध 
करुन द्यावयाचा आहे. सन २०१८-१९ करीता सींबींधधत प्रशासकीय ववभागाींनी 
त्याींच्याकड ेउपलब्ध असलेल्या ननधीमधून सदर कायमक्रमाींतगमत नमदू केलेल्या 
कामाींसाठी प्रथमत: ननधी उपलब्ध करुन ददल्यानींतर सन २०१८-१९ करीता 
ननधी अपरुा पडत असेल तर आवश्यकतनेसुार अनतररक्त ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. त्यानसुार सादर झालेल्या 
प्रस्तावाींकरीता दहवाळी अधधवेशन, २०१८ मध्ये परुवणी मागण्याींद्वारे 
अनतररक्त ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच, सन २०१९-२० या 
आधथमक विामत सदर पॅकेज अींतगमत असलेल्या कामाींसाठी आवश्यक तो ननधी 
राखून ठेवण्याबाबत वाविमक कायमक्रम २०१९-२० च्या सवमसाधारण मागमदशमक 
सचूनाींद्वारे सवम प्रशासकीय ववभागाींना कळववण्यात येत आहेत. 
 ----------------- 

 
महाराष्ट्र शासनाच्या पयवटन वििास महामांडळाच्याििीने  

खरेदी िेलेल्या हाऊसबोट नादरुुस्ि असल्याबाबि 
  

(२०) * ४५४२६ अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर पयम् न ववकास महामींडळाच्यावतीने समुारे ददड को्ी रुपये खचम 
करून खरेदी केलेली हाऊसबो् नादरुुस्त झाल्याने माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तारकली (ता.मालवण, जज.मस ींधुदगुम) खाडी ककनारी आणण्यात 
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आली असनू तीची दरुुस्ती करण्यासाठी पयम् न महामींडळ अगर 
एम्ीडीसीकडून कोणतीही कायमवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवुीही अशा प्रकारे एका बो्ीला आग लागल्याने नतलाही 
जलसमाधी ममळाली होती, यामळेु एम्ीडीसीच्या स्थाननक प्रशासनाच्या 
दक्षतवेर आणण कायमवाहीवर अनेक प्रश्न उभ ेरादहले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सींबींधधत दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) महाराषर पयम् न ववकास महामींडळाने तारकली, 
ता.मालवण येथील खाडीत पयम् काींसाठी हाऊसबो्ी उपलब्ध करुन ददल्या. 
सदरच्या हाऊसबो्ी ्या ड्रायडॉक नसल्याने पावसाळी हींगामात देखील 
पाण्यामध्ये असतात. हाऊसबो्ीच्या तळभागाला नछदे्र पडून बो्ीींमध्ये पाणी 
येण्याचे प्रमाण वाढल्याने या बो्ी दरुूस्तीकरीता पाण्याबाहेर काढल्या होत्या. 
त्याकरीता स्थाननकस्तरावर दरपत्र े मागववण्यात आली होती. परींत,ु 
दरुुस्तीकरणावर मोठ्या प्रमाणात खचम अपेक्षक्षत असल्याने महामींडळाने 
सदरच्या हाऊसबो्ी “जश्या आहेत त्या जस्थतीत” खाजगी उद्योजकाींच्या 
सहकायामने दरुुस्ती करुन सरुु करण्याबाबत ननणमय घेतला. त्यानसुार स्थाननक 
स्तरावर ननववदा प्रकक्रयेचा अवलींब करुन खाजगी सींस्थेची नेमणूक 
करण्याकरीता ननववदा जादहरात प्रमसध्द करण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(२) व (३) यापवूी सन २०१२ मध्ये महाराषर पयम् न ववकास महामींडळाने 
रत्नाधगरी जजल््यातील दाभोळ व बाणको् खाडीकरीता हाऊसबो्ीचे बाींधकाम 
करुन हाऊसबो् परुववण्याचे कीं त्रा् ववदहत ननववदा प्रकक्रया राबवनू 
मे.यनुनकेअर एमरजेन्सी इक्यपुमें् प्रा.मल. या सींस्थेस ददले होत.े सदर 
सींस्थेमाफम त तारकली, ता.मालवण येथे हाऊसबो्ीींच ेकाम सरुु असताना  
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हाऊसबो्ीींना आग लागली होती. त्यावेळी हाऊसबो्ी सींस्थेच्या ताब्यात 
असल्यामळेु महामींडळाच्या प्रशासनाच्या दक्षता आणण कायमवाहीबाबत प्रश्न 
उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

एिाजत्मि बालवििास योजनेंिगवि किशोरियीन मलुीांना  
देण्याि येणारा पोषण आहार बांद िेल्याबाबि 

  

(२१) * ४४६०३ श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.विलास पोिनीस, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक बालववकास योजनेंतगमत ११ त े १८ या वयोग्ातील 
ककशोरवयीन मलुीींना देण्यात येणारा पोिण आहार शासनाने ददनाींक         
१ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास बींद केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन योजना सरुु होण्यापवूी सद्य:जस्थतीतील योजना बींद 
झाल्यामळेु राज्यातील ककशोरवयीन मलुी पोिण आहारापासनू वींधचत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजना बींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच, राज्यातील कुपोवित, आरोग्याच्या तक्रारी असलेल्या अनेक मलुीींना 
शारररीक वाढीच्यादृष्ीने सदर योजना सरुु ठेवण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेपत्राव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ककशोरवयीन मलुीींना देण्यात येणारा 
पोिण आहार पवूमवत सरुु करण्याबाबत कोणता ननणमय घेतला वा घेण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 ११ त े१४ वयोग्ातील इयत्ता ८ वी पयतंच्या ककशोरवयीन मलुीींना 
शालेय पोिण आहार या योजनेंतगमत भोजनाचा लाभ ममळत आहे. तथावप, या 



32 

वयोग्ातील शाळाबा्य मलुीींना पोिण आहार देण्यासींबींधी मान्यतसेाठी 
प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मान्यतनेींतर ११ त े१४ या वयोग्ातील 
शाळाबाहय मलुीींना पोिण आहार सरुु करण्यात येणार आहे. 
(३) यापवूी राज्यातील ११ जजल््यामध्ये राबववण्यात येत असलेली कें द्र 
परुस्कृत राजीव गाींधी ककशोरवयीन मलुीींचे सक्षमीकरण (सबला) योजना व 
ककशोरी शक्ती योजना बींद करुन ककशोरवयीन मलुीींसाठी योजना (Scheme 
for Adolescent Girl) ही योजना सींपणूम राज्यात सरुु करण्यासाठीचा 
प्रस्ताव आयकु्त, एकाजत्मक बालववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींचेकडून 
प्राप्त झाला असनू सदर प्रस्ताव मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतकेरीता सादर करण्यात 
येत आहे. प्रस्तावास मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेींतर सदर योजना सींपणूम राज्यात 
सरुु करण्यात येईल. 
(४) याववियी ववभागाकड े सन्माननीय लोकप्रनतननधीींचे पत्र प्राप्त झाल्याच े
आढळून येत नाही. 
(५) राज्यातील सींपणूम जजल्हयाींसाठी ११ त े १४ या वयोग्ातील शाळाबाहय 
ककशोरवयीन मलुीींसाठी योजना (Scheme for Adolescent Girl) सरुु 
करण्यासाठीच्या प्रस्तावावर मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेींतर योजना सरुु करण्यात 
येईल. 

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

पालि िे थेरोंडा आगल्याचीिाडी (िा.अशलबाग, जज.रायगड)  
येथील सािि जीणव झाल्याबाबि 

  

(२२) * ४५०३१ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालव त े थेरोंडा आगल्याचीवाडी (ता.अमलबाग, जज.रायगड) दरम्यान 
समुारे ७० विामपवूी उभारण्यात आलेला साकव जीणम झालेला असनू वाहतकुीस 
धोकादायक झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जीणम झालेल्या साकवावरून दररोज वाहने ये-जा करत 
असल्याने अपघात होवनू मोठी जजववत हानी होण्याची शक्यता आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) तसेच सदर साकवाचा जोड रस्ताही नादरुूस्त झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने साकव व जोडरस्ता बाींधण्याकरीता कोणती 
कायमवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१), (२), (३) व (४) सदरील साकवाची पाहणी जजल्हा 
पररिदेमाफम त करण्यात आली आहे. पालव, थेरोंडा, आगल्याचीवाडी या रामीण 
मागम क्र. ८१ वर साखळी क्र. १/३०० वर जुना अरुीं द पलु नादरुुस्त झालेला 
आहे. त्यामळेु या रस्त्यावरील वाहतकू पणूमपणे बींद करण्यात आलेली आहे. 
त्यामळेु जजववत हानी होण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 सदर पलुाची पनुबांधणी करणे आवश्यक असल्याने जजल्हा 
पररिदेमाफम त जजल्हा ननयोजन सममतीकड ेप्रस्ताव पाठववण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि िकृ्ष लागिड योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(२३) * ४४८६४ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने राज्यात १३ को्ी वकृ्ष लागवडीची योजना रामपींचायत 
पातळीवर राबववली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेत अनेक दठकाणी गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशमनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१८ च्या पावसाळयात १३ को्ी वकृ्ष लागवडीचा कायमक्रम वन 
ववभाग, इतर ववभाग, कें द्र शासनाची राज्यातील कायामलये तसेच लोक 
सहभागातनू राबववण्यात आला आहे. त्यामध्ये रामववकास ववभागाींतगमत 
रामपींचायतीींचासधु्दा एक यींत्रणा म्हणून समावेश आहे. 
(२), (३) व (४) सन २०१८ च्या पावसाळ्यात राज्यात १३ को्ी वकृ्ष लागवड 
कायमक्रमाींतगमत १५.८८ को्ी रोपे लागवड करण्यात आली असनू सदर प्रकरणी 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशमनास आले नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील ग्रामपांचायि िमवचाऱ याांच ेिेिन अदा िरण्याबाबि 
  

(२४) * ४४६२३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रामपींचायत कममचाऱ याींचे वेतन बँक खात्यात जमा 
करण्याबाबतची मादहती पींचायत सममतीच्या ग्ववकास अधधकाऱ याींनी 
प्रमाणणत करून वररषठस्तरावर पाठवली नसल्याने समुारे ६० हजार 
कममचाऱ याींचे वेतन गत ६ मदहन्याींपासनू प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रामववकास ववभागाच्या सधचवाींनी याची दखल घेत जजल्हा 
पररिदेचे उपमखु्य कायमकारी अधधकारी (पींचायत), पींचायत सममत्याींच े
ग्ववकास अधधकारी, ववस्तार अधधकारी, रामववकास अधधकारी आणण 
रामसेवकाींचे मामसक वेतन रोखण्याचे आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील २८ हजार रामपींचायतीींमधील समुारे ६० हजार 
कममचाऱ याींचे वेतन कधीपयतं बँक खात्यात वगम करण्यात येणार आहेत, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) व (२) रामपींचायत ही स्वायत्त सींस्था असनू, 
शासन ननणमय, ददनाींक २१/१/२००० नसुार रामपींचायत कममचाऱ याींना देय 
असलेले ककमान वेतन हे रामपींचायतीींनी प्रथम दरमहा अदा करावयाचे असनू 
त्यानींतर सदर ककमान वेतनातील शासनाच्या दहश्श्याच्या अनदुानाच्या 
रकमेची प्रनतपतुी मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद याींचेमाफम त 
करण्यात येत.े त्यानसुार रामपींचायत कममचाऱ याींच े ककमान वेतन अदा 
करण्यात आलेले आहे.  
 शासन ननणमय, ददनाींक ०६/०१/२०१८ अन्वये रामपींचायत कममचाऱ याींच े
वेतन ऑनलाईन पध्दतीने थे् त्याींच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा ननणमय 
घेण्यात आला. त्यानसुार या प्रयोजनाथम ववकमसत करण्यात आलेल्या ककमान 
वेतन प्रणालीवर रामसेवकाींनी मादहती भरल्यानींतर सदरची मादहती ही 
ग्ववकास अधधकारी याींनी प्रमाणणत करावयाची आहे. सदर मादहती प्रमाणणत 
केल्यानींतर सींबींधधत रामपींचायत कममचाऱ याींचे मामसक ककमान वेतन बील 
रामसेवकाींनी प्रणालीवरच सादर करावयाचे आहे. रामपींचायत कममचाऱ याींची ही 
वेतन ववियक बाब असल्याने सदर प्रणालीमधील ताींत्रत्रक अडचणी ववचारात 
घेता माहे ऑक््ोबर, २०१७ त े माचम, २०१८ पयतंचे राज्य शासनाच्या 
दहश्श्याच्या अनदुानाच्या रकमेची प्रनतपतूी करण्यास ववलींब झालेला आहे.  
 रामपींचायत कममचाऱ याींचे ककमान वेतन प्रणालीमधील ताींत्रत्रक अडचणी 
दरू करण्यात आल्यानींतर वर नमदू केल्यानसुार रामसेवकाींनी मादहती भरणे 
व ती ग्ववकास अधधकारी याींनी प्रमाणणत करणेबाबतची कायमवाही सींथगतीने 
होत असल्याने व रामपींचायत कममचाऱ याींचे ककमान वेतन ववनाववलींब 
ऑनलाईन देण्याच्या अनिुींगाने सदरची कायमवाही तातडीने पणूम व्हावी या 
उद्देशाने शासनाच्या ददनाींक १८/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये जजल्हा पररिदेच े
उपमखु्य कायमकारी अधधकारी (पींचायत), पींचायत सममत्याींचे ग्ववकास 
अधधकारी, ववस्तार अधधकारी, रामववकास अधधकारी आणण रामसेवकाींच े
मामसक वेतन रोखण्याचे आदेश देण्यात आल ेहे खरे आहे.  
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(३) राज्यातील २७,८४० रामपींचायतीींमध्ये मींजूर आकृनतबींधानसुार समुारे 
५३,००० रामपींचायत कममचारी कायमरत असनू २५,६२९ रामपींचायत 
कममचाऱ याींचे माहे एवप्रल, २०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालावधीचे ककमान 
वेतनाच्या शासनाच्या दहश् श्याच्या अनदुानाची रक्कम ऑनलाईन पध्दतीने 
रामपींचायत कममचाऱ याींच्या खात्यात ददनाींक ०६/११/२०१८ रोजी जमा करण्यात 
आली आहे. उवमररत कममचाऱ याींचे सदर कालावधीतील तसेच त्यापढुील मामसक 
ककमान वेतन त्याींच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी येथील स्त्री रूग्णालय बांद असल्याबाबि 
  

(२५) * ४५०१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथील स्त्री रूग्णालय १२ विम बींद असल्याप्रकरणी चौकशी 
करण्याची मागणी ऑल इींडडया यथु फेडरेशने केल्यावर उपसींचालक, 
औरींगाबाद ववभाग, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली माहे माचम-एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान त्रत्रसदस्यीय सममती ननयकु्ती करण्यात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीने चौकशी करून आपला अहवाल शासनास सादर 
केला आहे काय, त्यात कोणत ेमदु्दे समाववष् केले आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सींबींधधत दोिी अधधकारी व यींत्रणा याींच्यावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर सममतीने चौकशी अहवाल सादर केला असनू त्यात अजमदाराने 
मागणी केलेल्या सवम मदु्याींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
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(३) परभणी येथ े जजल्हा रुग्णालयासह ६० खा्ाींचे स्त्री रुग्णालय सरुु आहे. 
जजल्हा रुग्णालयातच स्त्री रुग्णालयही सरुु आहे. स्त्री रुग्णालयासाठी स्वतींत्र 
जागा उपलब्ध न झाल्यामळेु जजल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत दोन्ही 
रुग्णालयाच े काम सींयकु्तपणे सरुु आहे. आता स्त्री रुग्णालय परभणीच्या 
स्वतींत्र इमारतीसाठी दगाम रोड येथे २.५ एकर जागा उपलब्ध झाली असनू 
रुपये २०.०० को्ी अींदाज आराखड्याींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. बाींधकामाच्या ननववदा अींनतम करुन कायामरींभ आदेश देण्यात आल े
आहेत. चौकशी अहवालानसुार, कोणतहेी अधधकारी व यींत्रणा जबाबदार 
नसल्याचे ददसनू आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोहुल िाडी, हरिुल येथील परब/राणेिाडी िसेच सौंदाळे गािठाण 
(िा.देिगड) येथील ओहोळािर असलेले पुल जजणव झाल् याबाबि 

  

(२६) * ४३९८१ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहुल वाडी, हरकुल येथील परब/राणेवाडी तसेच सौंदाळे गावठाण 
(ता.देवगड) येथील जजल्हा पररिद शाळेजवळील रस्त्यातील ओहोळावर 
असलेले पलु अत्यींत जजणम झाले असनू वाहतकुीस धोकादायक बनल े
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागामवरुन अन्य वाहतकुीबरोबर शालेय ववद्याथी ये-जा 
करीत असल्याने त्याींच्या जजववतास धोका असनू उक्त पलुाींच ेकाम तात्काळ 
हाती घेण्याबाबत स्थाननक रामस्थाींनी सींबींधधत ववभागाकड ेसातत्याने मागणी 
करुनही कोणतीच कायमवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पलुाचे काम तात्काळ हाती घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्य मागम क्र. १८१ हरकुळ खुदम मोहुळ तलेीवाडी े्ंबवाडी या रामीण 
मागम क्र. १५० या रस्त्यावरील सा.क्र. ३/५०० मध्ये परब/राणेवाडी जवळ 
कॉजवे असनू पावसाळ्यामध्ये अनतवषृ्ीमळेु या कॉजवेवरुन पाणी गेल्याने 
काही वेळ वाहतकू बींद राहत.े सदर रस्त्यावर बारमाही एस.्ी. वाहतकू सरुु 
आहे. 
 तसेच सौंदाळे गावठाण येथील जजल्हा पररिद शाळेजवळील 
रस्त्यावरील ओहोळावर असलेल्या साकवाच्या स्लॅबच्या तळाकडील 
भागामधील अींतगमत सळई उघडी पडून गींजल्याच े ननदशमनास आल्याने सदर 
साकवाच्या दरुुस्तीचा प्रस्ताव जजल्हा पररिदेने सावमजननक बाींधकाम 
ववभागाकड ेपाठववला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सोलापूर जजल्हा पररषदेने शासनािडून प्राप्ि  
तनधी अखधचवि ठेिल्याबाबि 

  

(२७) * ४४४७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल्हा पररिदेला सन २०१७-१८ व २०१८-१९ या विामकरीता 
शासनाकडून एकूण २४३ को्ी ३९ लाख रुपयाींचा ननधी मींजूर झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने जून अखेरपयतं केवळ २१ को्ी ९१ लाख रुपयाींचा 
ननधी खचम केला असनू प्राप्त ननधीपकैी केवळ ९ ्क्केच ननधी खचम झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधी अखधचमत 
ठेवणाऱ या अधधकाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) ववत्त ववभागाचा ददनाींक ६ जून, २०१८ चा शासन ननणमय, क्रमाींक सींकीणम 
१०.०२/प्र.क्र.१२८/अथोपाय नसुार परवानगी प्राप्त असलेला ननधी माहे माचम, 
२०१९ पयतं खचम करण्यात परवानगी असल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्नच 
उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

अरुणाििी धरण (िा.ददग्रस, जज.यििमाळ) पयवटन स्थळ  
म्हणून वििास िरण्याबाबि 

  

(२८) * ४५१६१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अरुणावती धरण (ता.ददरस, जज.यवतमाळ) पयम् न स्थळ म्हणून ववकास 
करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदन ददल्याचे ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धरणात बो्ीींची व्यवस्था केल्यास महसलू वाढवण्यास 
तसेच नजीकच्या गावाींमध्ये प्रवास करणे नागररकाींना सोयीस्कर होवनू 
तु् लेल्या गावाींचा सींपकम  पवूमवत करता येणार असल्याचहेी ननदशमनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अरुणावती धरणाचा 
पयम् न स्थळ म्हणून ववकास करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) अशाप्रकारच ेननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) अरुणावती धरणात बो्ीची व्यवस्था नाही. अरुणावती धरणामळेु बाधधत 
पनुवममसत गावाींमध्ये जाण्याकरीता रस्त े बाींधण्यात आले असनू तालकु्याला 
जोडण्यात आल ेआहेत. 
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(३) यवतमाळ जजल््याच्या पयम् न ववकास बहृद् आराखड्यामध्ये अरुणावती 
धरण येथील ववकास कामाींचा समावेश करण्यात आलेला असनू, सदर प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

माजरे िोंढर धचिेली (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील  
रस्त्याच्या िामाबाबि 

  

(२९) * ४३९९३ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू
खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३१५० 
ला ददनाांि १२ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे कोंढर धचवेली (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) या १०.२० कक.मी. 
लाींबीच्या रस्त्याला शासन ननणमय, ददनाींक ०८/०२/२०१८ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देऊन ६६४.१६ लक्ष इतकी रक् कम प्रदान करण्यात आली असनू 
उक्त कामास सरुुवात झाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त् यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणमय, ददनाींक ८/२/२०१८ च्या अनिुींगाने उपरोक्त 
रस्त्याचे काम त्वरीत सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवाही करण्यात आली वा 
येत आहे, तसेच, हे काम ककती कालावधीत पणूम करण्याचे ननयोजजत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
 सदर रस्त्याच्या कामाचा कायामरींभ आदेश ददनाींक ११/१०/२०१८ रोजी 
देण्यात आला आहे. सद्य:जस्थतीत काम प्रगतीपथावर असनू काम पणूम 
करण्याचा कालावधी ९ मदहने आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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शहापूर (जज.ठाणे) उपजजल्हा रुग्णालयािील बाल उपचार िें द्राि सोई 
सुविधाांचा िसेच बालरोग िज्ञाचा अभाि असल्याबाबि 

  

(३०) * ४४९५५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू (जज.ठाणे) उपजजल्हा रुग्णालयातील बाल उपचार कें द्रात अपऱुया 
सवुवधा व खा्ा तसेच बालरोग तज्ञ उपलब्ध नसनू गरीब आददवासी 
बालकाींवर जममनीवरच उपचार करावे लागत असल् याचे ददनाींक २ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बाल उपचार कें द्रात 
बालरोग तज्ञाींची ननयकु्ती व खा्ाींची सींख्या वाढववण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 उपजजल् हा रुग् णालय, शहापरू येथे बाल उपचार कें द्राकरीता 
मानकाींप्रमाणे २० खा्ा कायामजन्वत आहेत. 
 ददनाींक २/९/२०१८ रोजी १३ बालरुग् ण, ०३ कुपोवित बालके आणण 
बालरोग शस्त्रकक्रया मशबीराकरीता १२ बालके अशी एकूण २८ बालके बाल 
उपचार कें द्राच्या कक्षात दाखल झालेली होती. 
 काही बाल रुग्णाींसाठी खा्ा कमी पडल् यामळेु तातडीची बाब म्हणून 
व अपवादात्मक पररजस्थतीत सदर बाल रुग् णाींची स्वतींत्रपणे गादी ्ाकून 
व्यवस्था करण्यात आली होती. 
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 सदर रुग्णालयामध्ये बालरोग तज्ञच ेननयममत पद ररक्त असल्यामळेु 
इींडडयन पेडडयारीक असोमसएशनच्या बालरोग तज्ञाींना दर मदहन् याच् या नतसऱ या 
रवववारी आणण दर मदहन्याच्या ११ तारखेला बालकाींची तपासणी व बालकाींवर 
ववववध शस्त्रकक्रया करण् याकरीता बोलाववण्यात येत.े 
(२) सदर बाल उपचार कें द्रात मानकाींप्रमाणे २० खा्ा कायामजन्वत आहेत. 
तसेच बाहययींत्रणेव् दारे बालरोगतज्ञ भरण् याबाबत जादहरात प्रमसध् द करण् यात 
आली होती. परींत ुबालरोगतज्ञ उपलब् ध झाले नाहीत. बालरोग तज्ञाची ररक्त 
पदे भरण्याची कायमवाही सरुु आहे 
(३) प्रश् न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािीच्या  
शाळाांमधील गैरव्यिहाराबाबि 

  

(३१) * ४५१४४ डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय विमकु्ि जािी, भटक्या 
जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात २० लाख ववद्याथी मशकत असलेल्या ववमकु्त जाती व भ्क्या 
जमातीच्या ९७० आश्रम शाळाींमध्ये होत असलेल्या गरैव्यवहाराबाबत 
चौकशीचे आदेश इतर मागास प्रवगम ववभागाचे मा.मींत्री याींनी माहे जुलै, २०१८ 
च्या अधधवेशनात ददल े असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
अहवालाच्या अनिुींगाने दोिी ठरलेल्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) व (३) सदरहू चौकशी अहवाल शासनास नकुताच प्राप्त झाला असनू 
सदर अहवालावर योग्य ती पढुील कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
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िोंडमाळा (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) शाळेच्या इमारिीची  
दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(३२) * ४५०९६ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोंडमाळा (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील १९० प्सींख्या असलेल्या 
शाळेच्या इमारतीची दरुवस्था झाल्यामळेु ववद्यार्थ्यायांना जीव मठुीत धरून 
मशक्षण घ्यावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररिदेच्या शाळा बींद होण्याच्या अनेक कारणाींपकैी 
शाळा मोडकळीस येणे हे देखील एक महत्वाचे कारण असनू गत काही 
विामपासनू शाळाींची दरुुस्ती करण्यास ्ाळा्ाळ केल्याने अनेक शाळा बींद 
अवस्थेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत कोंडमाळा शाळेच्या सहा वगम खोल्याींमध्ये 
जास्त ववद्यार्थ्यायांना मशक्षण घ्यावे लागत असल्याने त्याींच्या मशक्षणावरही 
पररमाण होत आहे, तसेच सावड ेबी्मध्ये प्सींख्येने व वगम खोल्याींनी सवामत 
मोठी शाळा म्हणून सदर शाळेकड ेपादहले जात असनू या शाळेला महाराषर 
प्राथममक मशक्षण पररिदेने मोठी प्रयोगशाळाही ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, गत दोन विामपासनू शाळा दरुुस्तीचा प्रस्ताव जजल्हा 
पररिदेकड ेपाठवनू व सतत पाठपरुावा करूनही शाळा दरुुस्तीबाबत कोणताही 
ननणमय घेण्यात आला नाही त्याची सवमसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त शाळेच्या दरुुस्तीचे काम ववनाववलींब हाती घेवनू पणूम 
करण्याचेदृष्ीने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रयोग शाळा ददली आहे, हे खरे आहे. 
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(४) हे खरे नाही. 
 ननलेखन मागणी प्रस्तावानसुार चार वगम खोल्याींचे ननलेखन मींजूर 
करण्यात आले आहे. 
(५) मींजूर ननलेखन तीन नवीन वगम खोल्या मींजूर करण्यात आल्या आहेत. 
 

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

अिृषी विद्यापीठािील िक्ष अधधिारी सांिगावस  
सुधाररि िेिनशे्रणी लागू िरण्याबाबि 

  

(३३) * ४४१३२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींत्रालयातील कक्ष अधधकारी सींवगामस ववत्त ववभागाच्या ददनाींक       
११ फेब्रवुारी, २०१३ रोजीच्या शासन ननणमयानसुार ददनाींक १ जानेवारी, २००६ 
पासनू रुपये ९३००-३४८०० अधधक रेड वेतन रुपये ४८०० आणण चार विामच्या 
ननयममत सेवेनींतर १५६००-१९१०० अधधक रेड वेतन रुपये ५४०० ही सधुाररत 
वेतनशे्रणी मींजूर केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ववधी व न्याय ववभागाच्या ददनाींक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणमयानसुार उच्च न्यायालयातील कक्ष अधधकारी सींवगामस देखील हीच 
सधुाररत वेतनशे्रणी लाग ूकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याच धतीवर अकृिी ववद्यापीठातील कक्ष अधधकारी सींवगामस 
देखील रुपये ९३००-३४८०० अधधक रेड वतेन रुपये ४८०० आणण चार विामच्या 
ननयममत सेवेनींतर रुपये १५६००-३९१०० अधधक रेड वेतन रुपये ५४०० ही 
सधुाररत वेतनशे्रणी लाग ू करण्याची मागणी ववववध ववद्यापीठे, सींघ्ना व 
लोकप्रनतननधी याींच्याकडून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने मींत्रालयातील आणण उच्च 
न्यायालयातील कक्ष अधधकारी सींवगामस लाग ू केलेली सधुाररत वेतनशे्रणी 
अकृिी ववद्यापीठातील कक्ष अधधकारी सींवगामस लाग ू करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) अकृिी ववद्यापीठातील कक्ष अधधकारी सींवगामस ददनाींक ०१/०१/२००६ 
रोजीपासनू रुपये ९३००-३४८०० + रेड वेतन रुपये ४८०० आणण चार विांच्या 
ननयममत सेवेनींतर रुपये १५६००-३९१०० + रेड वेतन रुपये ५४०० ही सधुाररत 
वेतनशे्रणी लाग ू करण्याबाबतचे ननवेदन राज्य वेतन सधुारणा सममतीकड े
प्राप्त झाले आहे. सममतीच ेकाम प्रगतीपथावर असनू सममती आपला अहवाल 
शासनास सादर करणार आहे. सममतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
सममतीच्या मशफारशीनसुार पात्र कममचाऱयाींना सधुाररत वेतनशे्रणी मींजूर 
करण्याबाबत शासनस्तरावर उधचत ननणमय घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  
अहमदनगर येथील स्थातनि स्िराज्य सांस्थाांमध्ये अपहार झाल्याबाबि 
  

(३४) * ४४६७२ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२२०४ ला ददनाांि 
१९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल््यातील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमध्ये एकूण ९२१ 
प्रकरणाींमध्ये रुपये १०,८९,१६,२१२.९६/- इतक्या रकमेचा अपहार झाला 
असल्याची बाब स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा ववभागाने केलेल्या 
लेखापररक्षणातनू ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी स्थाननक सींस्थाींशी सींबींधधत ७७ प्रकरणाींसींदभामत 
ननयमानसुार कायमवाही करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, अहमदनगर याींना 
नगरववकास ववभागामाफम त ननदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनिुींगाने अपहाररत रक्कम वसलू करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली तसेच दोिीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 स्थाननक ननधी लखेापरीक्षा कायामलयाने केलले्या लेखापररक्षण 
अहवालानसुार एकूण ९२१ प्रकरणाींपकैी ८४४ प्रकरणे जजल्हा पररिद ववभागाशी 
व ७७ प्रकरणे नगरपामलका ववभागाशी सींबींधधत आहेत.  
(२) हे ही खरे आहे. 
(३) उपरोक्त अपहार प्रकरणी जजल्हा पररिदेकडून चौकशी करुन, ननलींबन, 
को म् केस/पोलीस केस, बडतफम , सक्तीने सेवाननवतृ्त, मळू वेतनावर आणणे, 
वेतनवाढी बींद करणे, को्ामतफे मशक्षा, सेवाननवतृ्त वेतनातनू कपातची कारवाई 
करण्यात आली आहे. तसेच नगरपामलकाींशी सींबींधधत प्रकरणाींबाबत अपहारीत 
रक्कम वसलु करण्याची कायमवाही जजल्हाधधकारी, अहमदनगर याींचेकडून सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाचोरा (जज.जळगाांि) येथे ग्रामीण रुग्णालयािील िमवचारी  
रुग्णाांना खाजगी रुग्णालयाि पाठविि असल्याबाबि 

  

(३५) * ४५०२३ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (जज.जळगाींव) येथे रामीण रुग्णालयात दाखल केलेली गभमवती 
स्त्री नसैधगमकरीत्या प्रसतूी होत असताना आधथमक लाभासाठी नतला खाजगी 
रुग्णालयात पाठववल्याचा प्रकार माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास सदर रामीण रुग्णालयातील कममचारी खाजगी रुग्णालयाकडून 
सींदभम फी घेत असल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाल्यानींतरही जजल्हा वदै्यकीय 
अधीक्षक याींच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने दोिी कममचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोला शहरािील स्त्री रुग्णालयाि खाटाांची व्यिस्था िरण्याबाबि 
  

(३६) * ४४३९१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४०३५१ ला 
ददनाांि २० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला शहरातील अत्यींत जुन्या अशा स्त्री रुग्णालयात सद्य:जस्थतीत 
फक्त ३०० खा्ाींची व्यवस्था असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अको्, तले्हारा, मनूत मजापरू, पातरु व बाळापरू येथे स्त्री 
रुग्णालयाची व्यवस्था नसल्यामळेु बहुताींश स्त्री रुग्ण अकोला स्त्री 
रुग्णालयात उपचाराकरीता येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकोला जजल््यातील अको् येथे १०० खा्ाींच ेसपुरस्पेशामल्ी 
रुग्णालय बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच अकोला शहरातील स्त्री रुग्णालयातील खा्ाींची सींख्या ३०० वरुन 
५०० करण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रस्तावावर केव्हापयतं अींमलबजावणी होणार आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 अकोला जजल््यातील अको्, तले्हारा, मनुत मजापरू, पातरु व बाळापरू 
येथील सवम स्त्री रुग्णाींवर तालकुास्तरावरील रुग्णालयात उपचार करण्यात 
येतात. तालकुास्तरावर स्त्री रूग्णाींना ववशिेोपचार लागल्यास त्याींना जजल्हा 
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स्त्री रुग्णालय अकोला ककीं वा वदै्यकीय महाववद्यालय, अकोला येथे सींदमभमत 
करण्यात येत.े  
(३) हे खरे नाही. 
 रामीण रुग्णालय अको् चे शे्रणीवधमन ५० खा्ाींच्या उपजजल्हा 
रुग्णालयात करण्यास ददनाींक १७/०१/२०१३ च्या शासन ननणमयान्वये मींजूरी 
देण्यात आलेली आहे.  
(४) हे खरे आहे. 
 अकोला येथील जजल्हा स्त्री रुग्णालयाचे ३०० खा्ाींवरुन ५०० खा्ाींच े
शे्रणीवधमन करण्यास ददनाींक २२/०३/२०१८ च्या शासन ननणमयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे व त्याबाबतचे बाींधकाम प्रगतीपथावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

औरांगाबाद जजल््यािील शसध्दाथव प्राणणसांग्रहालयािील  
प्राण्याांच्या देखभालीबाबि 

  

(३७) * ४४६६२ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल््यात मसध्दाथम प्राणणसींरहालयातील पाच हरणाींचा मागील 
चार मदहन्याींमध्ये मतृ्य ू झाला असनू “सधचन” हा १५ विामचा पाींढरा वाघ 
गींभीर आजारी असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्राण्याींची महानगरपामलकेच्या डॉक््राींकडून योग्यप्रकारे 
देखभाल केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राण्याींची देखभाल न 
करणाऱ या सींबींधधत डॉक््राींवर तसेच अधधकारी/कममचारी याींच्यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) मसध्दाथम प्राणणसींरहालय, औरींगाबाद येथे चार 
मदहन्यामध्ये काळवी्-२ व ननलगाय-१ असे ३ वन्यप्राण्याींचा मतृ्य ू झाला 
आहे. तसेच सधचन हा १५ विीय पाींढरा वाघ आजारी असल्याच े ननदशमनास 
आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे धमुिा (िा.जज.िाशशम) येथील िालव्यािरीिा सांपाददि  
िेलेल्या जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबि 

  

(३८) * ४४८१२ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे धुमका (ता.जज.वामशम) येथील ल.पा. योजनेंतगमत धुमका लघ ु
पा्बींधारे योजनेतील धरणाचे उजव्या मखु्य कालव्याकरीता सन २००३-०४ 
पासनू जमीन सींपाददत केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जममनीचा मोबदला, भभूाड,े व्याज व वपकाींची नकुसान 
भरपाई सींबींधधत शतेकऱ याींना व नागररकाींना देण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २००३-०४ पासनू मोबदला भभूाड,े व्याज व नकुसान 
भरपाई न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने जममनीचा मोबदला व नकुसान भरपाई न देणाऱया अधधकारी व 
कममचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) धुमका लघ ु पा्बींधारे योजनेच्या उजव्या मखु्य कालव्यासाठी मौजे 
धुमका, मौजे कापसी व मौजे उकळीपेन येथील जमीन सींपाददत करावी 
लागत.े यापकैी मौजे धुमका व मौज े कापसी येथील शतेकऱ याींना भसूींपादन 
कायद्यानसुार जममनीचा मोबदला प्रदान करण्यात आला आहे. 
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 मौजे उकळीपेन येथील शतेकऱ याींना भसूींपादन कायद्यानसुार 
जममनीचा मोबदला देण्याची कायमवाही सरुु आहे. सदर प्रकरणात उपववभागीय 
अधधकारी तथा भसूींपादन अधधकारी, वामशम याींच े मागणीप्रमाणे रुपये 
३७,१६,०४५/- एवढ्या ५०% अधरम रक्कमेचा भरणा ददनाींक १०/०४/२०१८ 
रोजी धनादेशाद्वारे करण्यात आला आहे. 
(३) उपरोक्त मौजे उकळीपने येथील उजव्या कालव्यासाठी बाधधत ६.२१ हे. 
जममनीचा मोबदला कास्तकाराींना प्रदान करणेस्तव भसूींपादन प्रस्ताव तयार 
करुन ददनाींक २३/१२/२००३ रोजी जजल्हाधधकारी, वामशम याींचेकड े सादर 
करण्यात आला होता. तथावप, दरम्यानचे कालावधीत सदर प्रकरण 
जजल्हाधधकारी कायामलयाकडून नस्तीबध्द करण्यात आल्याने मोबदला देणे 
प्रलींत्रबत होत.े 
 सदर प्रस्ताव ददनाींक ०३/०५/२०१६ रोजी नव्याने सादर करण्यात 
आला असनू महसलू ववभागामाफम त भसूींपादनाबाबतची कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.   

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

राज्यािील िाढिी भ्रुणहत्या रोखण्याबाबि 
  

(३९) * ४४३४७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.अशोि 
ऊर्व  भाई जगिाप : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वाढत्या भ्रणूहत्याींना रोखण्यासाठी पीसीपीएनडी्ी 
कायद्यानसुार अल्रासाऊीं ड सोनोराफी करण्याचा अधधकार यापवूी केवळ 
रेडडओलॉजीमध्ये प्राववण्य ममळववलेल्या डॉक््राींना होता सद्य:जस्थतीत हा 
ननणमय मशधथल करुन अन्य शाखाींतील वदै्यकीय तज्ञाींनी सहा मदहन्याींच े
रेडडओलॉजीचे प्रमशक्षण घेतल्यास सोनोराफी करण्याची मभुा देण्याचा ववचार 
कें द्र शासन करीत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अल्रासाऊीं ड सोनोराफी हे रेडडओलॉजीमधील वमैशष्यपणूम 
तींत्रज्ञान त् याचा वापर रेडीओलॉजीमध्ये प्राववण्य ममळववलेल्या डॉक््राींना 
करण्याचे अधधकार भारतीय वदै्यकीय पररिदेने ददले आहेत, परींत ु कें द्र 
शासनाच्या नवीन प्रस्ताववत ननणमयाचा गरैवापर होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता राज्य शासनाने याबाबत कें द्र शासनास सधूचत करण्यासींदभामत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
 सद्य:जस्थतीत मा.सवोच्च न्यायालयाने ददनाींक १४ माचम, २०१८ रोजी 
पारीत केलेल्या आदेशानसुार अल्रासाऊीं ड सोनोराफी करणाऱया एम.बी.बी.एस. 
डॉक््राींनी सहा मदहन्याींचे सोनोराफी प्रमशक्षण घेणे व कॉम्पी्न्सी परीक्षा 
देणे अत्यावश्यक असनू त्यानसुार राज्यामध्ये अींमलबजावणी सरुु आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुलुांड, मुांबई येथील राज्य िामगार विमा योजना रुग्णालयाच े
िैद्यिीय अधीक्षि याांनी औषध घोटाळा िेल्याबाबि 

  

(४०) * ४५२५७ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्व  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलुुींड, मुींबई येथील राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयाचे वदै्यकीय 
अधीक्षक डॉ.गणेश जाधव याींनी औिधपत्रत्रकेवर खाडाखोड करुन जादा औिधे 
दाखवनू औिध घो्ाळा केल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औिधपत्रत्रकेवर खाडाखोड करुन वाढीव औिधे परस्पर बाहेर 
नेऊन काही खाजगी डॉक््र अथवा मेडडकल दकुानाींना ववकण्यात आल्याच े
ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने दोिी आढळून आलेल्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
 राकाववयो रूग्णालय मलुुींड येथे ददनाींक ०१/०१/२०११ त े ददनाींक 
३०/०९/२०१७ या कालावधीत समुारे साड े तीन लाख ववमा रूग्णाींच्या 
prescriptions वर खाडाखोड करून डोस वाढवनू समुारे १ को्ी ६२ लाख 
रुपये इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार झाल्याची बाब ननदशमनास आली आहे व 
त्याची पोलीस ववभागामाफम त चौकशी सरुू आहे. डॉ.गणेश जाधव हे राकाववयो 
रूग्णालय मलुुींड येथ ेददनाींक २३/०७/२०१८ रोजी रूजू झाले असनू त्यापवूी त े
या रूग्णालयात कायमरत नसल्याने याववियी त्याींचा प्रत्यक्ष सींबींध नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 सदर रूग्णालयाच्या ववमा रूग्णाींच्या prescriptions वर खाडाखोड 
करून मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशमनास आल्याने ददनाींक 
१७/११/२०१७ रोजी त्रत्रसदस्यीय सममती गठीत करून सदर गरैव्यवहाराची 
प्राथममक चौकशी करण्यात आली असनू त्यानिुींगाने सदर रूग्णालयातील    
०९ ममश्रक व ०२ ननवासी वदै्यकीय अधधकारी अशा एकूण              
११ कममचाऱयाींववरूध्द ददनाींक ११/०८/२०१८ रोजी पोलीस स््ेशन मलुुींड येथ े
भादींवव कलम ४६५, ४६८, ४७१, ४२० व ३४ खाली FIR No. ३०६/२०१८ 
दाखल करण्यात आला आहे. FIR च्या अनिुींगाने पोलीस स््ेशनमाफम त पढुील 
कायमवाही सरुू असनू सदर वाढीव औिधे परस्पर बाहेर खाजगी डॉक््र अथवा 
मेडडकल दकुानाींना ववकण्यात आले ककीं वा कसे ? ही बाब FIR चा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानींतरच स्पष् होईल. 
(३) होय, सदर प्रकरणाबाबत प्राथममक चौकशी करण्यात आली असनू FIR 
च्या अनिुींगाने पोलीस स््ेशन मलुुींड माफम त पढुील कायमवाही करण्यात येत 
आहे. 
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 सद्य:जस्थतीत सदर ०९ ममश्रकाींपकैी ०८ ममश्रक व ०२ ननवासी 
वदै्यकीय अधधकारीपकैी ०१ ननवासी वदै्यकीय अधधकारी सेवाननवतृ्त झाले 
असनू कायमरत ०१ ममश्रक व ०१ ननवासी वदै्यकीय अधधकारी या दोघाींना 
ननलींबन करण्याबाबत कायमवाही प्रस्ताववत आहे. तसेच सींबींधधत सवम       
११ कममचाऱयाींकडून वसलूीची कायमवाही करण्यात येत असनू सदर सवम     
११ कममचाऱयाींववरूध्द ववभागीय चौकशी सरुू करण्याबाबत राज्य कामगार 
ववमा योजना, मुींबई याींचेकडून प्रस्ताववत करण्यात आले आहे.  
(४) FIR दाखल केला असल्याने व FIR अहवालानसुार पढुील कायमवाही 
करण्यात येणार असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

बीड जजल्हा पररषद िृषी विभागाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(४१) * ४५३०२ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्हा पररिद कृिी ववभागात गत २० विामपासनू अनतररक्त 
कारभाराच्या नावाखाली ननयमबा्यररत्या तीन कममचारी काम करत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तीन कममचारी पशसेुवा करणारे असनूही उक्त ववभागात 
एकाच ्ेबलावर काम करीत असल्यामळेु सदर दठकाणी गरैव्यवहारात वाढ 
झाली असनू या तीन कममचाऱयाींनी इींजेक्शन गरैव्यवहार केल्याचेही ननदशमनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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यििमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये िायवरि उपमुख्य िायविारी अधधिारी 
याांना िायवमुक्ि न िेल्याबाबि 

  

(४२) * ४४०६१ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा पररिदेमध्ये कायमरत उपमखु्य कायमकारी अधधकारी, 
सामान्य प्रशासन ववभाग श्री.मोहोड याींची दीड विामपवूी भींडारा जजल््यातील 
तमुसर येथे ग्ववकास अधधकारी म्हणून बदली केल्याचे शासनाच्या 
आदेशानींतरही श्री.मोहोड याींना कायममकु्त करण्यात न आल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन मखु्य कायमकारी अधधकारी, दीपक मसींगला व 
ववद्यमान मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल शमाम याींनी श्री.मोहोड याींची 
बदली होऊन सधु्दा त्याींना कायममकु्त केले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने श्री.मोहोड याींची त्वररत बदली करुन दोिी अधधकाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) मखु्य कायमकारी अधधकारी, जजल्हा पररिद, यवतमाळ याींच्या ददनाींक 
०१/११/२०१८ च्या आदेशान्वये श्री.अरुण मोहोड, उपमखु्य कायमकारी अधधकारी 
(साप्र) याींना ददनाींक ०५/११/२०१८ रोजी कायममकु्त करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) यवतमाळ जजल्हा पररिदेमधील अनतररक्त मखु्य कायमकारी अधधकारी व 
उपमखु्य कायमकारी अधधकारी (पींचायत) ही दोन पदे ररक्त असल्यामळेु 
श्री.मोहोड याींच्याकड ेअनतररक्त मखु्य कायमकारी अधधकारी या पदाचा कायमभार 
सोपववण्यात आलेला होता. तसेच, श्री.मोहोड याींच्या दठकाणी पदस्थापना  
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ददलेला अधधकारी रुजू न झाल्यामळेु त्याींना मखु्य कायमकारी अधधकारी, 
जजल्हा पररिद, यवतमाळ याींनी कायममकु्त केले नव्हत.े श्री.मोहोड याींना 
ददनाींक ०१/११/२०१८ च्या आदेशान्वये ददनाींक ०५/११/२०१८ पासनू उपमखु्य 
कायमकारी अधधकारी (साप्र) या पदावरुन कायममकु्त करण्यात आले आहे. 
 

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

नांदरुबार शहराि एन.यु.एच.एम. योजनेंिगवि  
रुग्णालये त्िरीि सुरु िरण्याबाबि 

  

(४३) * ४५३७९ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार शहरात शासनाच्यावतीने एन.यु.एच.एम. योजनेंतगमत मोठ्या 
प्रमाणात ननधी खचम करुन रुग्णालये तयार झाललेी असताना ती सरुु 
करण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सदर रुग्णालये सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.दीपि सािांि : (१) नाही. 
(२) व (३) नींदरुबार शहरात एन.य.ुएच.एम. अींतगमत बाींधण्यात आलेली दोन्ही 
आरोग्य कें दे्र सरुु करण्यात आलेली आहेत. 
 

----------------- 
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राज्याि एचआयव्ही रुग्णाांच्या सांख्येि िाढ होि असल्याबाबि 
  

(४४) * ४४८९६ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८०१२ ला ददनाांि 
२० माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एचआयव्ही रुग्णाींच े प्रमाण जास्त असनू सन २०१७-१८ च्या 
आकडवेारीनसुार २८,०३० रुग्ण असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एचआयव्ही रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होणे ही गींभीर 
बाब असनू शासनाने एचआयव्हीचा प्रादभुामव रोखण्याकरीता कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात २७,९६३ इतके रुग्ण ननदशमनास आले आहेत. 

(२) कें द्र शासनाच्या राषरीय एड्स ननयींत्रण सींस्थेमाफम त ददलेल्या मागमदशमक 
सचूनेनसुार ववववध उपक्रम राबववल्याने महाराषर राज्यात एच.आय.व्ही. 
सींसगामच्या प्रमाणाची ्क्केवारी गले्या ३ विामपासनू कमी होत आहे. 
शासनाच्या “Treat All Policy” अींतगमत सवम सींसगीत एच.आय.व्ही. रुग्णाींना 
तातडीने एआर्ी औिध सरुु करण्यात येत.े 

१) सवम गभमवती मदहलाींच े समपुदेशन करुन रक्त तपासणी केली 
जात.े 

२) सींसगीत गरोदर मदहलाींना तसेच सींसगीत नवजात बालकाींना 
एआर्ी औिध ददले जात.े 

३) राज्यातील ३४ जजल्हयाींत एकाजत्मक सल्ला व चाचणी कें दे्र 
कायमरत असनू पीपी्ीसी्ी उपक्रम राबववला जात आहे. एआर्ी 
औिधाींमळेु भववषयात सींसगीत व्यक्तीींमध्ये सींधीसाध ूआजाराींचे 
प्रमाण कमी करुन मतृ्यचू े प्रमाण देखील कमी करणे शक्य 
आहे.  

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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माहूर िालुक्याि (जज.नाांदेड) बांधाऱयाची िामे  
तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

  

(४५) * ४४९८२ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहूर तालकु्यात (जज.नाींदेड) लघ ु पा्बींधारे ववभाग (स्थाननक स्तर) 
याींच्यामाफम त बाींधण्यात आलेले बींधारे हे ननकृष् दजामचे असल्याचे माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहूर तालकु्यातील मजच्छींद्र पाडी येथील बींधारा हा ननकृष् 
दजामचा बाींधला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

माहुर तालकु्यातील मौज े मजच्छींद्र पाडी येथे जलयकु्त मशवार 
अमभयानाींतगमत ३ मसमें् बींधारे बाींधण्यात आले असनू नतन्ही बींधारे चाींगल्या 
दजामचे आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

सेनगाांि (जज.दहांगोली) येथील जजल्हा पररषद शाळेच्या  
इमारिीच ेबाांधिाम पूणव िरण्याबाबि 

  

(४६) * ४४६१५ श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 



58 

(१) सेनगाींव (जज.दहींगोली) येथील ५ को्ी रुपये खचम करुन बाींधण्यात येत 
असलेल्या जजल्हा पररिद शाळेच्या दमुजली इमारतीचे काम सींथगतीने सरुु 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररिद शाळेच्या इमारतीचे काम प्रलींत्रबत असल्याने 
१३३ गावच्या गररब ववद्यार्थ्यायांना मशक्षणापासनू वींधचत रहावे लागत असल्याने 
पालकाींमध्ये नाराजी पसरललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, पानकनेर (ता.सेनगाव) गावातील जजल्हा पररिद माध्यममक 
शाळेच्या इमारतीची अत्यींत दरुवस्था झाल्याने शाळेत मशकत असलेल्या ६०० 
ववद्यार्थ्यायांना पावसाळयामध्ये पाण्यात बसावे लागत असल्याने त्याींची सींख्या 
कमी होत चालली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने उक्त शाळेच्या इमारतीचे काम पणूम करुन 
दरुुस्ती करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय हे अींशत: खरे आहे. 
सदर माध्यममक शाळेच्या बाींधकामास रुपये ४४६.६५ लक्ष ककींमतीच्या 

खचामस प्रशासकीय मान्यता ददनाींक १९/०६/२०१५ रोजी प्रदान करण्यात आली. 
सदर बाींधकामास ताींत्रत्रक मान्यता ददनाींक १०/०२/२०१६ रोजी रुपये 

३२४.०० लक्ष ककींमतीस प्रदान करण्यात आली. त्यानसुार ननवादा प्रकक्रया पणूम 
करुन कामाचे कायामरींभ आदेश ददनाींक २३/१२/२०१६ रोजी रुपये ३२४.०० लक्ष 
ककींमतीस ६.६७ % कमी दराने २४ मदहन्याींच्या कालावधीत पणूम करण्यास 
मान्यता प्रदान केली आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 

पानकनेर गावातील माध्यममक शाळा बाींधकामाकरीता जजल्हा 
ननयोजन सममतीकड ेप्रस्ताव सादर केला आहे. 

सदरहू माध्यममक शाळेतील ववद्याथी प्सींख्या ४५१ इतकी आहे. 
इींरजी माध्यमाकड े मशक्षणाचा वाढलेला कल तसेच शहरी भागात 

पालकाचे स्थींलातरण होणे यामळेु ववद्याथी सींख्येत घ् झालेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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िाशशम िन विभागािील िनक्षेत्रपाल याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि 
  

(४७) * ४५३१९ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४३५५१ ला ददनाांि १९ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वामशम वन ववभागातील वनक्षते्रपाल श्री.नाींदरुकर याींनी केलेल्या 
गरैव्यवहाराबाबत मदु्दनेनहाय चौकशी करण्याकरीता वन ववभागाने 
एफ.एस.्ी.०६/१७प्र.क्र.३३४/फ-४ ददनाींक २०/०६/२०१७ व ददनाींक ११/०१/२०१८ 
नसुार झालेल्या तक्रारीबाबत अहवाल माधगतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वनक्षेत्रपालाींवर कारवाई करण्यासाठी श्री.वसींतराव घावड ेयाींनी 
ददनाींक १२ माचम, २०१८ रोजी आत्मदहनाची नो्ीस ददली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने श्री.नाींदरुकर याींची चौकशी करून 
चौकशीच्या अनिुींगाने सींबींधधतावर कोणती दींडात्मक कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) मदहला वनरक्षकाशी गरैकृत्य केल्याच्या तक्रारीबाबत मदहला 
अधधकारी तथा सहायक वनसींरक्षक, सामाजजक वनीकरण ववभाग, अकोला 
याींची चौकशी अधधकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. सदर 
प्रकरणात श्री.नाींदरुकर, वनक्षेत्रपाल (प्रा.), वामशम हे दोिी नसल्याचे आढळून 
आले आहे.  
 तथावप, जलतनाच्या रक वाहतकुीचे प्रकरण योग्य प्रकारे न हाताळणे 
व अधधनस्त कममचाऱयाींना मागमदशमन न करणे इत्यादी बाबत श्री.नाींदरुकर, 
वनक्षेत्रपाल व अन्य सींबींधधत कममचाऱयाववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (मशस्त 
व अवपल) ननयम १९७९ अींतगमत दोिारोप पत्र बजावण्यात आले असनू 
ववभागीय चौकशीची कायमवाही सरुु करण्यात आली आहे. 

----------------- 
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सॅतनटरी नॅपिीन सांदभावि अजस्मिा योजनेबाबि 
  

(४८) * ४४७७८ श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने सॅनन्री नॅपकीन सींदभामत अजस्मता योजना सरुु केली 
असनू ती प्रभावीपणे राबववता येत नसनू मदहलाींकडून सधु्दा या योजनेला 
अत्यल्प प्रनतसाद ममळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहला बचत ग्ामाफम त सदर योजना राबववण्यात येत असनू 
या योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन लॉधगनसाठी अनेक 
दठकाणी इीं्रने् सवुवधा नसल्यामळेु तसेच मोबाईल ने् चालत नसल्याने या 
योजनेचा वापर होत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सदर योजना राबववण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. हे खरे नाही. 
 योजना प्रभावीपणे राबववण्यात येत असनू मदहलाींकडून या योजनेस 
चाींगला प्रनतसाद ममळत आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िरिाडी (जज.दहांगोली) गािािील रस्िे दरुुस्ि िरण्याबाबि 
  

(४९) * ४५४७८ श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांि टिल,े डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय 
सािांि, श्री.किरण पािसिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) करवाडी (जज.दहींगोली) गावातील पाींडुरींग कऱहाळे याींच्या अडीच विामच्या 
मलुीची प्रकृती बरी नसल्यामळेु नतला रुग्णालयात घेऊन जाण्याकरीता वाहन 
नसल्याने व रस्त ेअनतशय खराब असल्याने सहा ककलोमी्रवरील नाींदापरू 
आरोग्य रुग्णालयात पायी चालत जावे लागल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली असनू राज्यातील अनेक रामीण 
भागात रस्त्या अभावी सवमसामान्याची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सदर गावात रस्त ेबाींधण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) करवाडी वस्तीस दोन रस्त ेअसनू सदर रस्त ेयोजनाबा्य आहेत. 

अ) हारवाडी त ेकरवाडी असा २.६०० कक.मी. लाींबीचा रस्ता असनू सदर 
लाींबीपकैी सा.क्र. ०/०० त े २/२०० कक.मी. पयतं आददवासी 
उपयोजनेंतगमत काम करण्यात आल ेआहे. सा.क्र. २/२०० त े२/४०० 
कक.मी. पाींदण आहे व सा.क्र. २/४०० त े२/६०० गायरान आहे. 

आ) नाींदापरू त ेकरवाडी रस्त्याची लाींबी ३.२०० कक.मी. आहे सदरचा 
सींपणूम रस्ता महात्मा गाींधी राषरीय रामीण रोजगार हमी 
योजनेमधून करण्याचे प्रस्ताववत असनू एकूण लाींबीपकैी पदहल्या 
१ कक.मी. अींतराच्या रस्त्याचे काम सरुु करण्यात आले आहे. 

 सदरच ेरस्त ेयोजनाबा्य असल्याने शासनाच्या योजनेमधून सदरच्या 
रस्त्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देता येत नाही. त्यामळेु सदर दोन्ही 
रस्त्याींचा समावशे रस्त े ववकास आराखड्यामध्ये करण्यासाठी जजल्हा 
पररिदेकडून सावमजननक बाींधकाम ववभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला 
आहे. सद्य:जस्थतीत लोकप्रनतननधीींनी सदरचे काम स्थाननक ववकास 
कायमक्रमाींतगमत सचूववल्यास सदरच ेकाम करण्याच ेजजल्हा पररिदेचे ननयोजन 
आहे.  

----------------- 
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सेनगाि (जज.दहांगोली) िालुक्यािील रस्त्याांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
  

(५०) * ४५५६४ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव (जज.दहींगोली) तालकु्यातील मलींगदरी व गोंडाळा सेनगाव त े
आजेगाव व फाळेगाव येलदरी या रस्त्याींची माहे जलु-ैऑगस््, २०१८ मध्ये 
झालेल्या पावसामळेु दरुवस्था झाली असनू सेनगाव शहरासह अनेक गावाींतील 
रस्त्यामध्ये खड्ड े पडून रस्त े धचखलमय झाल्याचे ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकु्यातील रस्त्याींवर साचलेला धचखलमय गाळ 
काढण्याबाबत रामस्थानी शासनाकड े मागणी करुनही कोणतीही कायमवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, तालकु्यातील सवना पलुाचे बाींधकाम गत ५ विामपासनू सींथगतीने 
सरुु असनू रामीण भागातील रस्त्याींची दरुवस्था झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रस्त्याींची दरुुस्ती व 
सवना पलुाचे बाींधकाम पणूम करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
      रा.मा. २१४ त ेमल ींगदरी गोंडाळा जामदया या रस्त्याचे काम मखु्यमींत्री 
रामसडक योजनेंतगमत प्रगतीपथावर आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सावमजननक बाींधकाम ववभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सवना 
पलुाचे बाींधकाम भौनतकदृष्या पणूम झाले आहे. 

सेनगाव तालकु्यातील रामीण भागातील रस्त्याींची दरुवस्था झाली हे 
अींशत: खरे असनू रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी ववशिे दरुुस्ती कायमक्रम व जजल्हा 
ननयोजन रस्त े ववकास कायमक्रम अींतगमत ननधी उपलब्धतनेसुार रस्त े
दरुुस्तीची कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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उस्मानाबाद जजल््यािील िृष्ट्णा-मराठिाडा शसांचन 
प्रिल्पाला भरीि तनधी शमळण्याबाबि 

  

(५१) * ४५८५८ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल््यातील महत्वाकाींक्षी असलेल्या कृषणा-मराठवाडा मस ींचन 
प्रकल्पाला भरीव ननधी ममळण्यासाठी त्याचा नाबाडम अींतगमत पॅकेजमध्ये 
समावेश करण्याचा ननणमय जलसींपदा ववभागाच्या ददनाींक ४ सप् े्ंबर २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास झालेल्या बठैकीत घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या महत्वकाींक्षी ननणमयाची अींमलबजावणी करुन उस्मानाबाद 
जजल््यातील जमीन व प्रत्यक्ष ननजश्च त केलेली जमीन ओलीताखाली 
येण्यासाठी साधारणत: ककती अवधी लागणार आहे तसेच या प्रकल्पातनू 
ककती कालावधीत हे पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 

कृषणा-मराठवाडा मस ींचन प्रकल्पाचा नाबाडमच्या रुपये १०,००० को्ीच्या 
पॅकेजमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदेश मा.मींत्री, 
जलसींपदा याींनी ददनाींक ४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी सींपन्न झालेल्या बठैकीत 
ददले आहेत. 
(२) नाबाडम अींतगमत उपसा मसींचन योजना क्र. १ व्दारे ४९३५ हेक््र व उपसा 
मस ींचन योजना क्र. २ व्दारे २२३० हेक््र अशी एकूण ७१६५ हेक््र मस ींचन क्षेत्र 
ननमममतीसाठी रुपये २२२९.५६ को्ी अथमसहाय्याचा प्रस्ताव मखु्य अमभयींता 
(जसीं), जलसींपदा ववभाग, औरींगाबाद याींनी पत्र ददनाींक १८/०८/२०१८ अन्वये 
मखु्य अमभयींता, नागपरू याींना सादर करण्यात आला असनू त्यासाठी तीन 
विामचे ननयोजन सादर करण्यात आले आहे.  
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 ननधीच्या उपलब्धतनेसुार प्रकल्पाींची कामे पणूम करण्यात येऊन 
पाणीसाठा ननमममती साध्य करता येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िाडा (जज.पालघर) िालुक्यािील रस्त्याांची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
  

(५२) * ४६०९९ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा (जज.पालघर) तालकु्यात जजल्हा पररिद बाींधकाम ववभाग व 
सावमजननक बाींधकाम ववभाग या ववभागाींकडून कोने-तसेु रस्ता, तसेु-कोयना 
वसाहत रस्ता, मोहो्याचा पाडा-उसर रस्ता, मे्-घोणसई व तानसा फामम 
रस्ता या रस्त्याींची कामे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान करण्यात 
आली असनू सदरहू रस्त्याींच्या ननकृष् दजामच्या कामाींमळेु रस्त्याींवर खड्ड े
पडून रस्त्याींची दरुवस्था झाल्याचे ददनाींक २९ जुल,ै २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ननकृष ् दजामच्या रस्त्याींच्या कामाची चौकशी करण्याची 
मागणी स्थाननक नागरीकाींनी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष ् दजामचे काम 
करणाऱया ठेकेदाराींवर कारवाई करुन रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नाींककत कोने-तसेु व तसेु-कोयना वसाहत हा एकच रस्ता असनू तो 
इतर जजल्हा मागम क्र. ९१ असा आहे. या रस्त्याची एकूण लाींबी ११.०० 
कक.मी. आहे. त्यापकैी सा.क्र. ०/३०० त े ००/७०० व ३/५०० त े ४/२६५ या 
लाींबीचे खडीकरण व डाींबरीकरण लखेाशीिम ५०५४ अींतगमत मे, २०१८ मध्ये पणूम 
करण्यात आले आहे. 
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 मे् घोणसई व तानसा फामम हा इतर जजल्हा मागम क्र. ९५ असनू या 
रस्त्याची एकूण लाींबी ८.५० कक.मी. आहे. त्यापकैी सा.क्र. ०/०० त े ०/४५०, 
६/०० त े ६/१२६ व ६/२५२ त े ६/५३२ या लाींबीचे खडीकरण व डाींबरीकरण 
लेखाशीिम ५०५४ अींतगमत मे, २०१८ मध्ये पणूम करण्यात आले आहे. 
 पावसाळ्यात अनतवषृ्ीमळेु, अवजड वाहतकुीमळेु, तसेच लोखींडी ररींग 
असलेल्या रॅक््रच्या वाहतकुीमळेु सदर रस्त्याींवर काही दठकाणी खड्ड ेपडले 
आहेत. पावसाळ्याचा कालावधी हा ननरीक्षण कालावधी असल्याने तसेच रस्ता 
सजुस्थतीत केल्यानींतरच ठेकेदारास देयक अदा करण्यात येणार आहे. 
 तसेच मोहो्याचापाडा-उसर या इतर जजल्हा मागम क्र. ९५ या रस्त्याच े
मजबतूीकरण व डाींबरीकरणाचे काम सावमजननक बाींधकाम ववभागाकड ेमींजूर 
आहे. सदर कामास अद्याप सरुुवात केलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

उस्मानाबाद जजल्हा पररषदेच ेसांिेिस्थळ अद्यािि िरण्याबाबि 
  

(५३) * ४६२६७ श्री.सजुजिशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने सवमच कामाींमध्ये डडजज्ायझेशनवर भर ददलेला असताना 
उस्मानाबाद जजल्हा पररिदेचे सींकेतस्थळ मागील दोन त े अडीच विामपासनू 
अद्यावत झाले नसल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररिदेच्या (झेडपी) शाळा, अींगणवाड्या डडजज्ल 
करण्यात येत असताना जजल्हा पररिदेचे सींकेतस्थळ अद्यावत करण्यास वेळ 
लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
 या पवुीचे सींकेतस्थळ अधधकृत नसल्याचे ननदशमनास आले. त्यानींतर 
शासनाच्या gov.in या डोमेनवर अधधकृत सींकेतस्थळ करण्याची कायमवाही 
सरुू आहे. 
(२) काही ताींत्रत्रक कारणाींमळेु उस्मानाबाद जजल्हा पररिदेच े सींकेतस्थळ 
अद्ययावत करण्यास वेळ लागला असनू त्याची कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत. 

I. सींकेतस्थळ ववकमसत करणे तसेच Maharashtra.gov.in या 
डोमेन अींतगमत नोंदणी तसेच होस््ीींग करण्यासाठी ताींत्रत्रक 
अडचणीमळेु ववलींब झाला. 

II. सींकेतस्थळाचे Security Audit करण्याच्या प्रकक्रयेतील ताींत्रत्रक 
अडचणीमळेु ववलींब झाला. 

III. Virtual Private Network व स््े् डा्ा से्ं रकड े सादर 
करण्याच्या ताींत्रत्रक अडचणीमळेु ववलींब झाला. 

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

  
मराठिाड्यामध्ये पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

  

(५४) * ४६३३४ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यामध्ये याविी फक्त ३० ्क्केच पाणी मशल्लक असनू त ेपढुील 
साडआेठ मदहने परुवावे लागणार असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले असनू मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासींदभामत 
ननणमय घेण्यास शासनस्तरावरुन ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(२) असल्यास, दषुकाळरस्त मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी 
धरणात सोडाव,े अशी मागणी स्थाननक नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मराठवाड्याच्या 
पाण्याच्या प्रश्नाबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) मराठवाडा ववभागात ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी २९.७३ ्क्के उपयकु्त पाणीसाठा होता. तसेच जायकवाडी धरणामध्ये 
३६.६३ ्क्के उपयकु्त पाणीसाठा होता. महाराषर जलसींपत्ती ननयमन 
प्राधधकरण अधधननयम–२००५ अींतगमत अनचु्छेद ११(ग) मधील समन्यायी पाणी 
वा्पाच्या तत्वानसुार तसेच जनदहत याधचका क्र. १७३/२०१३ सींदभामत 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददनाींक २३/०९/२०१६ रोजी ददलेल्या ननणमयानसुार 
जायकवाडी धरणात उध्वम भागातील धरणामधुन ८.९९ T.M.C पाणी 
सोडण्याचे आदेश कायमकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींनी ददनाींक २३/१०/२०१८ रोजी ननगमममत केले. 
त्यानींतर याप्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालय, नवी ददल्ली येथे दाखल याधचका 
क्र. IA १५३२८७/२०१८ मधील ददनाींक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या आदेशानसुार 
ददनाींक ०१/११/२०१८ पासनू पाणी सोडण्यास सरुुवात झाली. त्यामळेु ववलींब 
झालेला नाही. 
(२) जायकवाडी धरणाकरीता पाणी सोडण्याची कायमवाही करणेसाठी ननधामररत 
कालावधीत आदेश ननगमममत करण्यात आले आहेत. 
(३) चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 जजल्हा पाणी आरक्षण सममती व कालवा सल्लागार सममती याींचेकडून 
पाण्याचे योग्य त ेननयोजन करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

आददिासी आरोग्य अहिालािील शशर्ारशीांनुसार  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(५५) * ४५२३० डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.िजाहि शमझाव, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) आददवासी आरोग्याचा अहवाल जागनतक आददवासी ददनाचे औधचत्य 
साधत डॉ.अभय बींग याींच्या नेततृ्वाखालील सममतीने ददनाींक ९ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास सादर केला असनू सदरील अहवालात आददवासी 
हे बालमतृ्य,ू कुपोिण, मातचेे आरोग्य, मलेररया, क्षयरोग, सींसगमजन्य रोग, 
मानमसक आरोग्य आणण व्यसन अशा नतहेरी तणावाखाली असल्याच े
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सममतीने आददवासी आरोग्यासाठीचे बजे्  
आणण खचम वाढववण्याबाबत तसेच आरोग्य ममत्र नेमणे, पारींपाररक उपचार 
पध्दती उपयोगात आणणे, जव्दतीय आणण ततृीयस्तराच्या आरोग्यसेवेसाठी 
आधथमक सींरक्षण देणे व इतर मशफारशी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने सचूववलेल्या मशफारशीींबाबत शासनाने काय 
कायमवाही वा उपाययोजना केली आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदरहू सममतीने केलेल्या मशफारशीनसुार खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात आल्या आहेत :- 

१. आददवासी भागात मलेररया आजाराचे ननयींत्रण करणे. 
२. आददवासी जनतमेधील कुपोिण कमी करणे. 
३. आददवासी भागामधील बालमतृ्यचूे प्रमाण कमी करणे. 
४. आददवासी मदहलाींमधील सरुक्षक्षत माततृ्व आणण आरोग्य ववियक 

सधुारणा करणे. 
५. कु्ुींब ननयोजन तसेच वींध्यत्व सेवा परुववणे. 
६. व्यसनाधधनता आणण मानमसक आरोग्य ववियक सेवा परुववणे. 
७. मसकलसेल आजाराचे ननयींत्रण करणे. 
८. सपम/प्राणीदींश आणण अपघात ववियी योग्य वेळी उपचार परुववणे. 
९. आददवासी भागात आरोग्य ववियक बाबीींचा प्रचार व प्रसार करणे. 
१०. आश्रमशाळाींमधील बालकाींची आरोग्य ववियक तपासणी करणे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
----------------- 
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मुांबईसह राज्याच्या िाही भागाि साथीच्या रोगाांची लागण झाल्याबाबि 
  

(५६) * ४४५७६ आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिुि,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अतनल भोसल,े श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.सजुजिशसांह ठािूर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्याच्या नागपरू, पणेु, सोलापरू, यवतमाळ, उस्मानाबाद, 
नामशक व इतर भागात माहे जुल-ैऑगस्् व सप् े्ंबर, २०१८ या मदहन्यात 
डेंग्य,ू लेप््ो, मलेररया, गॅस्रो, हेपे्ायद्स, कॉलरा, धचकनगनुनया, स्वाईन 
फ्लल्य ू इत्यादी रोगाींची लागण झाल्याने काही रुग्णाींचा मतृ्य ू झाल्याच े
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २९ जुल,ै २०१८ रोजी काींददवली (मुींबई) येथे 
लेप््ोस्पायरोमससमळेु एका १६ विामच्या मलुाचा मतृ्य ूझाल्याचे तसेच स्वाईन 
फ्लल्यमूळेु उस्मानाबाद जजल््यातील जेवळी (ता.लोहारा) येथील ६० विीय 
मदहलेचा, नारींगवाडी (ता.उमरगा) येथील ५९ विामच्या व्यक्तीचा आणण 
गवळेवाडी (ता.तळुजापरु) येथे ४ विीय बालकाचा मतृ्य ूझाल्याचे ननदशमनास 
आले त्याचप्रमाणे मसन्नर (जज.नामशक) तालकु्यात स्वाईन फ्लल्यचू्या वाढत्या 
प्रादभुामवामळेु ३ रुग्ण दगावल्यामळेु कोनाींबे येथील पालकाींनी मभतीने मलुाींना 
शाळेत पाठववणे बींद केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू, चींद्रपरू, गडधचरोली, वधाम, भींडारा व गोंददया या सहा 
जजल््यात ददनाींक १ जानेवारी त े१४ सप् े्ंबर या कालावधीत ३५७ डेंग् य ूरस्त 
रूग्णाींची नोंद होवनू व एकाचा मतृ्य ू झाल्याचे ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, स्थाननक प्रशासनाने उक्त सींसगमजन्य रोगावर ननयींत्रण 
आणण्यासाठी आवश्यक असणाऱया प्रनतबींधक औिधाींची खरेदी केली नसल्याने 
रुग्णाींना खाजगी दकुानातनू औिधाींची खरेदी करावी लागत आहे तसेच 
राज्यात शासकीय रुग्णालयाींमध्ये डॉक््र व पररचाररकाींची हजारो पदे ररक्त 
असल्यामळेु रुग्णाींना परेुशा प्रमाणात सोयी-सवुवधा, उपचार देण्यास अडचणी 
ननमामण झाल्याने गरीब रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ननदशमनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनिुींगाने सदर रोगाींचा फैलाव 
रोखण्यासाठी प्रनतबींधात्मक, डॉक््र व पररचाररकाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी 
तसेच रुग्णाींना परेुशा प्रमाणात सोयी-सवुवधा, उपचार देण्याबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 

आजाराचे नाव उदे्रक लागण मतृ्य ू
गॅस्रो ७ ३६१ ० 
कॉलरा ५ २४७ ४ 
जलजन्य काववळ २ ४१ ० 

 

(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 जजल्हा नामशक तालकुा मसन्नर मौ.कोनाींबे येथील पालकाींनी मलुाींना 
शाळेत पाठवणे बींद केलेले नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
 ३४७ डेंग्य ूबाधधत रुग्ण आढळून आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 औिधासाठा परेुशा प्रमाणात उपलब्ध असनू उपलब्ध वदै्यकीय 
अधधकारी, पररचारीका तसेच कीं त्रा्ी तत्वावर राषरीय आरोग्य अमभयान 
अींतगमत वदै्यकीय अधधकाऱयाींच्या नेमणूका करुन जनतलेा आरोग्य सवुवधा 
ददली जात आहे.  
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(५) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 साथरोग प्रनतबींधक व ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना केल्या 
आहेत. 

 ननयममत साथरोग सवेक्षण. 
 डेंग्य,ू मलेररयासाठी कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
 सावमजननक आरोग्य सींस्थाींमध्ये साथरोग उपचाराची सवुवधा. 
 प्रयोगशाळा ननदानाची व्यवस्था. 
 अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना मोफत व ऐजच्छक फ्लल्य ूलसीकरण. 
 मलेररया ननयींत्रणासाठी सींवदेनशील भागात कक्कनाशक फवारणी. 
 एकाजत्मक कक्क व्यवस्थापन. 
 विामतनू दोन वेळा स्वच्छता सवेक्षण. 
 पाणी गणुवत्ता सींननयींत्रण. 
 पाणी शधु्दीकरणासाठी स्थाननक स्वराज्य सींस्था पातळीवरील यींत्रणेच े

प्रमशक्षण. 
 साथरोग प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी डॉक््सम आणण आरोग्य कममचाऱयाींचे 

ननयममत प्रमशक्षण. 
 साथरोग सींदभामत जनतचे ेववववध माध्यमातनू प्रबोधन. 

 डॉक््र व पररचारीकाींची ररक्त पदे भरण्यासाठी सयुोग्य पावले 
उचलण्यात येत असनू उपसींचालकस्तरावर वदै्यकीय अधधकारी कीं त्रा्ी 
स्वरुपात भरण्याबाबत ननणमय घेण्यात आला आहे. 

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

खेड-शशरगाि (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील वपांपळिाडी  
धरणाच ेिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(५७) * ४४४०७ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड-मशरगाव (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील वप ींपळवाडी धरणाचे काम 
मागील ३५ विामपासनू प्रलींत्रबत असल्यामळेु या प्रकल्पाचा खचम ५ को्ी 
रुपयावरून १०५ को्ी रुपयाींपयतं पोहोचला असनू धरणाचे काम अपणूामवस्थेत 
आहे, हे खरे आहे काय. 
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(२) असल्यास, सदरहू धरणाचे काम कायामरींभ आदेशानींतर ३ विामत ठेकेदाराने 
पणूम करावयाचे होत,े परींत ु आजपयतं वप ींपळवाडी प्रकल्पासाठी मागील       
३५ विामत अनेक ठेकेदार बदलले असल्याने प्रकल्पाचे काम अनतशय 
सींथगतीने सरुु, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू धरणाच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, तसेच 
आतापयतं ककती व कोणकोणती कामे पणूम झाली आहेत व ककती मशल्लक 
आहेत आणण ककती कालावधीत धरणाचे काम पणूम होणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने धरणाच ेकाम पणूम करण् याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) सन १९८१ मध्ये वप ींपळवाडी (डुबी) लघ ुपा्बींधारे 
योजनेच्या रुपये ५.२१ को्ी अींदाजपत्रकास मळू प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली असनू मींजूर ततृीय सधुाररत प्रशासकीय मान्यतचेी ककींमत रुपये ८७.४८ 
को्ी आहे. धरणाचे काम १००% पणूम झाले असनू कालव्याची कामे ९५% 
पणूम झाली आहेत. 
(२) भसूींपादनातील अडचणी, प्रकल्परस्ताींनी त्याींच्या मागण्या पणूम करुन 
घेण्यासाठी वारींवार प्रकल्पाचे काम बींद पाडणे, भपू्रपात, अनतवषृ्ी या 
नसैधगमक आपत्ती, प्रकल्पाच्या ववववध घ्काींसाठी सींकल्पने प्राप्त करुन घेणे, 
अपरेु अनदुान इत्यादीमळेु प्रकल्पाचे काम बराच काळ प्रलींत्रबत रादहले आहे. 
(३) धरणाचे काम १००% पणूम झाले असनू कालव्याची कामे ९५% पणूम झाली 
आहेत. उवमररत कामाींची ननववदा अींनतम करण्यात आली असनू जून, २०१९ 
पयतं काम पणूम करण्याच ेननयोजन आहे. 
(४) होय. 
 चौकशी अहवालानसुार प्रकल्पाच्या खचामत झालेल्या वाढीची कारणे 
पाहता ही वाढ व ववलींब हा अपररहायम कारणाींमळेु झाला असनू समथमनीय 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय रुग्णालयाांमधील ररक्ि पदे ि  
खाटाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

  

(५८) * ४४३५८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सवम शासकीय रुग्णालयाींमध्ये डॉक््र, पररचाररका, वॉडम बॉईज, 
आयाबाई, सफाई कामगार याींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयामध्ये रुग्णाींची वाढती सींख्या पाहता एकूण 
ककती खा्ाींची तरतदु करण्यात आली आहे, तसेच त्यापकैी अनतदक्षता 
ववभागाकरीता दैनींददन अत्यवस्थ रुग्णाच्या गणुोत्तरात खा्ाींची सींख्या ककती 
आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत व खा्ाींची सींख्या वाढववण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 

महाराषर राज्यात आरोग्य ववभागात ग्-अ त ेग्-ड सींवगामत एकूण 
५६५२२ पदे मींजूर आहेत. त्यापकैी ४००८९ पदे भरलेली असनू १६४३३ पदे 
ररक्त आहेत. 
(२) महाराषर राज्यात आरोग्य सेवा सींचालनालयामाफम त एकूण ५०४ आरोग्य 
सींस्था कायमरत असनू त्यामध्ये एकूण ३३४५० इतकी खा्ाींची सींख्या आहे. 
तसेच २३ जजल्हा रुग्णालये व ३ सामान्य रुग्णालये अशा एकूण २६ दठकाणी 
प्रत्येकी ६ खा्ाींचे (आयसीय)ु अनतदक्षता ववभाग असनू एकूण १५६ खा्ा 
उपलब्ध आहेत. अत्यवस्थ रुग्णाींची सरासरी दैनींददन सींख्या १९७ इतकी आहे 
व उपलब्ध आयसीय ु खा्ाींची सींख्या १६८ आहे. त्यामळेु अनतदक्षता 
ववभागाकरीता दैनींददन अत्यवस्थ रुग्णाींच्या गणुोत्तरात खा्ाींची सींख्या १.२६ 
येत.े 
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(३) वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (रेड पे रुपये ६६००/-) मधील ररक्त पदे 
भरण्याची कायमवाही सरुू आहे तसेच वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (रेड पे रुपये 
५४००/-) मधील ररक्त पदे भरण्याच्या अनिुींगाने सींचालनालयाच्या ददनाींक 
०४/१०/२०१८ च्या पत्रान्वये सवम उपसींचालकस्तरावर वदै्यकीय अधधकारी 
कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याबाबत ननदेश ददलेले आहेत. तसेच राज्यस्तरीय 
वदै्यकीय अधधकाऱयाींच्या एकूण ७२३ ररक्त पदाींची जादहरात ददनाींक 
१३/०७/२०१८ रोजी प्रमसध्द होवनू पदे भरण्याची कायमवाही सरुु आहे. ग्-क व 
ड मधील ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 बहृत आराखडा ददनाींक १७/०१/२०१३ व ०२/०६/२०१४ च्या बहृत 
आराखड्यात नवीन सींस्था व शे्रणीवधमन करण्यात आलेल्या सींस्था अशा 
एकूण १८४ सींस्था मींजूर करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील सैतनि पाल्याांच्या िोट्यािर परप्राांिीय  
विद्यार्थयाांिडून अतिक्रमण होि असल्याबाबि 

  

(५९) * ४४५८४ श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भमूमपतु्र सनैनकाींच्या मलुाींकरीता एम.बी.बी.एस. आणण 
बी.डी.एस. अयायासक्रमात राखीव असलेल्या जागा परप्राींतीय सनैनक आपल्या 
मलुाींकरीता खो्या आणण सदोि अधधवास प्रमाणपत्राींच्या आधारे बळकावत 
असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वदै्यकीय अयायासक्रमाकरीता प्रवेश प्रकक्रया राबववणाऱ या 
वदै्यकीय आरोग्य सींचालनालयाचे सींचालक याींनी दोन उमेदवाराींची अधधवास 
प्रमाणपत्र ेबनाव् असल्याचे आढळून आल्याने त्याींच ेप्रवेश रद्द केले असनू, 
ज्या ववद्यार्थ्यायांबाबत तक्रारी आल्या आहेत त्याींच्या प्रमाणपत्राींची तपासणी 
करण्यासींदभामत सींबींधधत जजल्हाधधकाऱ याींना आदेमशत करण्यात आलेले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अधधवास प्रमाणपत्र बनाव् असल्याचे आढळल्यास सींबींधधत उमेदवाराींच े
प्रवेश रद्द करण्यात येतात. दोन उमेदवाराींच्या पालकाींचे अधधवास प्रमाणपत्र 
बनाव् असल्याचे ननषपन्न झाल्याने प्रवेश रद्द करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अष्ट्टविनायि िीथवक्षेत्राचा वििास आराखडा ियार िरण्याबाबि 
  

(६०) * ४४१९८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२७९६ ला 
ददनाांि १२ जुल,ै २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लाखो भाववकाींचे श्रध्दास्थान असलेल्या अष्ववनायक तीथमक्षते्राच्या 
सवांधगण ववकासाकरीता तीथमक्षते्र ववकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, आींध्रप्रदेशच्या धतीवर राज्यातही मींददर देवस्थापन हा अयायासक्रम 
सरुु करण्याचा प्रस्तावही शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काही ननणमय घेतला आहे काय, त्याींचे 
स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, अींशतः खरे आहे.  
 जजल्हाधधकारी, पणेु व रायगड (अमलबाग) याींनी अष्ववनायक 
पररमींडळाचा पयम् नाच्यादृष्ीने ववकास करणेसाठी ७ तीथमक्षते्राींच ेरुपये १४२.९७ 
को्ी इतक्या ककींमतीचे आराखड ेववभागास सादर केलेले आहेत.  
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 तथावप, सींबींधधत शासन ननणमयानसुार एकाच आराखड्यात एकाच 
वेळी वरील ननधी देणे शक्य नाही. तरी वरील तीथमक्षते्राबाबत 
(अष्ववनायकाबाबत) स्वतींत्र प्रकरण ननहाय व गणुवत्तनेसुार “ब” वगम दजाम 
देणे, “ब” वगम दजाम ददलेला असल्यास ननधी प्रस्ताववत करणे इ. बाबीींबाबत 
पत्रव्यवहार तथा कायमवाही सरुु आहे.  
(२) अशी बाब ववभागस्तरावर ववचाराधीन नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
मुांबईिील िाडडया रुग्णालयाची िोट्यिधीची रक्िम थिविल्याबाबि 

  

(६१) * ४५३९७ श्री.विलास पोिनीस, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.जयांि 
पाटील : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वाडडया रुग्णालयाचे रुपये ११६ को्ी आरोग्य ववभाग व मुींबई 
महानगरपामलकेने थकववल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडडया रुग्णालयाची थकबाकी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सदर रक्कम वेळेत न ममळाल्यास रुग्णसेवेवर पररणाम होणार 
असल्यामळेु थकबाकीची रक्कम वाडीया रुग्णालयाला त्वरीत अदा 
करण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
 बाई जेरबाई वाडडया धचल्ड्रन्सम हॉजस्प्ल, परळ या लहान मलुाींच्या 
रुग्णालयास आरोग्य ववभागाकडून सहाय्यक अनदुान ददले जात नाही. 
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(२) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि जशमनीच ेिाटप विना परिानगीने झाल्याबाबि 
  

(६२) * ४४८४८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ६३ लाख हेक््र जममनीपकैी काही जममनीचे वा्प ववना 
परवानगीने झाले असल्याने त्याचा दहशबे जळुत नसताना गेल्या १५ विामत 
वनभींगाचे गनु्हे दाखल करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकारचे गनु्हे मखु्य वनसींरक्षक अथवा प्रादेमशक 
वनसींरक्षकाींना न्यायालयात दाखल करण्याचे अधधकार कें द्र शासनाने ददलेल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मखु्य वनसींरक्षक प्रादेमशक वनसींरक्षकाींनी असे गनु्हे 
न्यायालयात दाखल न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने गनु्हे न्यायालयात दाखल न करणाऱया मखु्य वनसींरक्षक प्रादेमशक 
वनसींरक्षकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही.  
 राज्यातील वन ववभागाच्या ताब्यातील वन क्षते्र, भारतीय वन जस्थती 
अहवाल २०१७ मधील आकडवेारीनसुार एकूण ६१५०७९ चौ.कक.मी. इतके आहे. 
तसेच वन ववभागाच्या उपलब्ध अमभलेखानसुार वन ववभागाकडून वन 
जममनीच े वा्प झाल्याच े ददसनू येत नाही. तथावप, राज्यातील काही वन 
जममनी पवूीपासनू महसलू ववभागाच्या ताब्यात असनू त्यापकैी काही वन 
जममनी ननवमणीकरण न करता काही व्यक्ती/सींस्था याींना वा्प झाल्याच्या 
घ्ना आढळून आल्या आहेत.  
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(२) वन (सींवधमन) अधधननयम, १९८० अींतगमत तयार करण्यात आलेल्या 
ननयमावलीनसुार उक्त कायद्याचा भींग झाल्यास ननयम ९(१) अींतगमत 
प्राधधकृत केलेला अधधकारी सींबींधधताींववरुध्द न्यायालयात ख्ला दाखल 
करण्यासाठी सक्षम असतो. सदर प्राधधकार सरसक् नसनू प्रकरण ननहाय 
कें द्र शासनाव्दारे प्रदान केले जातात. तसेच या सींदभामत वनभींगाच्या 
स्वरुपानसुार करावयाच्या कायमवाहीबाबत कें द्र शासनाने ददनाींक २९ जानेवारी, 
२०१८ अन्वये मागमदशमक तत्त्वे ददली आहेत.  
(३) व (४) महसलू ववभागाच्या ताब्यातील बहुताींशी वन जममनीच ेवा्प वन 
(सींवधमन) अधधननयम, १९८० अजस्तत्त्वात येण्यापवूी झालेले आहे. महसलू 
ववभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र वन ववभागाच्या ताब्यात देण्याबाबत वन 
ववभागाकडून पाठपरुावा सरुु आहे. याबाबत ददनाींक २ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या 
पररपत्रकान्वये जमीन हस्ताींतरण व वन जममनीींची नोंद अमभलेखात अद्यावत 
करण्याबाबत कालमयामदा ठरवनू ददली आहे. तसेच ज्या जममनी वन 
ववभागास वगम करणे काही कारणास्तव शक्य नसेल, अशा जममनीींची यादी 
करुन कारणमममाींसेसह शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत व महसलू 
ववभागाने ववववध प्रयोजनासाठी पवूी वा्प केलेले वनक्षेत्र व अनतक्रममत वन 
क्षेत्र याबाबत वन (सींवधमन) अधधननयम, १९८० अींतगमत प्रस्ताव सादर 
करण्याबाबतच्याही सचूना सदर पररपत्रकान्वये ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

पाांढरििडा ि राळेगाि (जज.यििमाळ) िालुक्यािील  
नरभक्षि िातघणीला जेरबांद िरण्याबाबि 

  

(६३) * ४५०८५ डॉ.िजाहि शमझाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.हररशस ांग राठोड : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवडा व राळेगाव (जज.यवतमाळ) तालकु्यात माहे जुल,ै २०१७ त े
ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत नरभक्षक वानघणीने अींदाजे २५ जणाींचे प्राण 
घेतले असनू बऱयाच जनावराींना ठार केल्याने नतला शोधण्यासाठी अनेक 



79 

यींत्रणा वापरण्यात येत असनूही या नरभक्षक वानघणीचा शोध लागला 
नसल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वानघणीमळेु प्राण गमावलेल्या २५ जणाींच्या कु्ुींबाींना 
शासनाकडून कोणती आधथमक वा अन्य स्वरुपाची मदत करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वानघणीला प्रथम बेशधु्द करा ककीं वा ठार मारा असे मा.सवोच्च 
न्यायालयाच ेआदेश असतानाही त्याला पकडण्याच े प्रयत्न अयशस्वी झाल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनिुींगाने 
वानघणीमळेु प्राण गमावलेल्या २५ जणाींच्या कु्ुींबाींना आधथमक मदत 
देण्याबाबत व नरभक्षक वानघणीला जेरबींद करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) पाींढरकवडा वन ववभागातील 
पाींढरकवडा व राळेगाींव या तालकु्याींमध्ये ददनाींक १ जून, २०१६ त े        
२८ ऑगस््, २०१८ या कालावधीत वाघाच्या हल्ल्यात एकूण १३ व्यक्तीींचा 
मतृ्य ू झाला असनू त्यापकैी माहे जुल,ै २०१७ त े ऑक््ोबर, २०१८ या 
कालावधीत वाघाच्या हल्ल्यात ९ जणाींचा मतृ्य ूतर बऱयाच पाळीव जनावराींचा 
मतृ्य ूझाला आहे.  
 वाघाच्या हल्ल्यात मतृ्य ूझालेल्या १३ व्यक्तीींच्या कायदेशीर वारसास 
प्रचमलत शासन ननणमयातील तरतदुीनसुार अथमसहाय्य अदा करण्यात आले 
आहे. 
 “नरभक्षक वाघणीस (्ी-१) जेरबींद करणे/जेरबींद करणे शक्य न 
झालेस ठार मारणे व नतचे छाव्याींना जेरबींद करुन बचाव कें द्रात स्थलाींतर 
करणे” असे आदेश मखु्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मखु्य वनसींरक्षक 
(वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपरू याींनी पारीत केले होत.े सदर आदेश 
मा.सवोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवनू कायम केले आहेत. 
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 सदर वाघणीस (्ी-१) व नतच्या छाव्याींना जेरबींद करणे सींदभामत वन 
ववभाग, वन ववकास महामींडळ, वन्यजीव ववभाग व ववशिे व्याघ्र सींरक्षण 
दलाचे जवान, पोलीस जवान, पशवुदै्यकीय अधधकारी, स्वयींसेवी सींस्थेच े
सदस्य व स्थाननक मजुर याींचेमाफम त जेरबींद करण्याची मोदहम राबववण्यात 
आली आहे. 
 ददनाींक ०२/११/२०१८ रोजी बोरा्ी-वरुड-राळेगाींव रस्त्याच्या कडनेे 
गस्त करणाऱया वन ववभागाच्या चमकूडून वानघणीस बेशधु्द करुन जेरबींद 
करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथावप, वानघणीने चमवूर हल्ला करण्याचा 
प्रयत्न केल्यामळेु चमतूील सदस्याींकडून स्वसींरक्षणाथम नरभक्षक वानघणीस 
(्ी-१) पारध करण्यात आल.े  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र राज्य शुश्रषुा ि पॅरािैद्यि शशक्षण मांडळ  
अिधैपणे अजस्ित्िाि आणल्याबाबि 

  

(६४) * ४५४१५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महाराषर राज्य शशु्रुिा व पॅरावदै्यक मशक्षण मींडळाची स्थापना 
सन २०१३ मध्ये केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या वदै्यकीय मशक्षण व औिधीद्रव्ये ववभागाने कें द्र 
शासन, लोकसभा व राज्यसभेची मान्यता न घेता तसेच "गॅझे् ऑफ 
नो्ीफीकेशन" जाहीर न करताच महाराषर राज्य शशु्रिुा व पॅरावधैक मशक्षण 
मींडळ अवधैपणे अजस्तत्वात आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अवधैपणे चालणाऱया मींडळाच्या माध्यमातील अयायासक्रमाींना 
प्रवेश घेणारे मागासवगीय ववद्याथी मशषयवतृ्तीपासनू वींधचत राहणार आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने ववद्यार्थ्यायांचे आधथमक नकुसान होणार नाही यासाठी कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, शासनाने सवम कायदेशीर बाबीींची पतूमता करुन ववदहत 
पध्दतीने महाराषर राज्य शशु्रुिा व पॅरावदै्यक मशक्षण मींडळ २०१३ याची 
अधधसचूना ददनाींक २१ ऑगस््, २०१३ रोजी शासन राजपत्रात प्रमसध्द 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नागपूरच्या मेयो रूग्णालयास हार्किन्सच्या 
 िायवप्रणालीमुळे तनधी शमळण्याबाबि 

  

(६५) * ४५३५४ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील मेयो रूग्णालयात येणाऱ या रूग्णाींच्या आजाराचे अचूक 
ननदान करण्यासाठी शासनाने मस्ीस्कॅन, एमआरआय आणण डडजज्ल   
एक्स-रेसाठी ३५ को्ीींचा ननधी ददला असनू हाफककन्सच्या कायमप्रणालीमळेु 
रूग्णालयाला ननधी ममळाला नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आधथमकदृष्या दबुमल घ्कातील रूग्णाींच्या आरोग्याचा आधार 
म्हणून मेडडकलसह मेयोची गणना होत असनू या रूग्णालयात ववदभामसह 
मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच े रूग्ण उपचारासाठी येत असतात मात्र येथील 
अपऱु या सोयी-सवुवधा आणण अद्ययावत उपचार तींत्राच्या अभावामळेु रूग्णाींना 
ववववध समस्याींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मेयोत २५० खा्ाींच्या क्षमतचेे नवे रूग्णालय सरुू झाले असनू 
अपघात ववभाग नव्याने कायामजन्वत करण्यात आला, मात्र मेयोकड े
एमआरआय हे अद्ययावत उपकरण नसल्याने रूग्णाींना बाहेरून एमआरआय 
काढून आणावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सींबींधधत जबाबदार असणाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. सदर सींस्थेतील रुग्णाींना एमआरआय चाचणीसाठी 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे पाठववले जात.े 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

िसई (जज.पालघर) िालुक्यािील उपजजल्हा रुग्णालयाि  
खाटाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

  

(६६) * ४५१२७ श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जज.पालघर) तालकु्यात मींजूर करण्यात आलेल्या उपजजल्हा 
रुग्णालयात सध्या ककती खा्ाींची व्यवस्था आहे, रुग्णाींच्या सींख्येपेक्षा 
खा्ाींची सींख्या कमी असल्यामळेु रुग्णाींची अत्यींत गरैसोय होत असल्याने 
त्याींना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने उपजजल्हा रुग्णालयात खा्ाींची सींख्या वाढववण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
 वसई येथे १०० खा्ाींच ेउपजजल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास ददनाींक 
०९/०६/२०१४ च्या शासन ननणमयान्वये मान्यता देण्यात आली असनू 
इमारतीसाठी जागा उपलब्ध करुन घेण्याबाबतची कायमवाही जजल्हा शल्य 
धचकीत्सक, पालघर याींचेस्तरावर सरुु आहे. 
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 उपजजल्हा रुग्णालय कायामजन्वत नसल्याने नवघर येथे ६ खा्ाींच े
प्राथममक आरोग्य कें द्र कायमरत असनू त्याव्दारे बाहयरुग्ण/आींतररुग्ण सेवा 
परुववण्यात येत े व आवश्यकता भासल्यास रुग्णाींना पढुील उपचारासाठी 
सींदमभमत करण्यात येत.े 
(२) उपजजल्हा रुग्णालय कायामजन्वत झाले नसल्याने खा्ाींच्या सींख्येमध्ये वाढ 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव ववचारधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मराठिाड्यािील शसांचन प्रिल्प तनधीअभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(६७) * ४५६३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यातील १२ मोठे, ६ मध्यम आणण ३८ लघ ु मस ींचन प्रकल्पाींची 
कामे पणूम करण्यासाठी मराठवाडा ववकास मींडळाने शासनाकड े २६७५ को्ी 
रुपयाींचे प्रस्ताव पाठववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यासाठी अनतशय महत्वाकाींक्षी ठरणाऱया भीमा 
जस्थरीकरण योजनेचे काम सरुु झालेले नसनू ननधीअभावी मराठवाड्यातील 
मसींचन प्रकल्पाींची कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाडा ववकास मींडळाने पाठववलेल्या प्रस्तावाींवर शासनाने 
कायमवाही करुन ननधी ववतररत केला आहे काय तसेच भीमा जस्थरीकरण 
योजनेच्या अींमलबजावणीची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. तथावप, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास 
महामींडळ, औरींगाबाद याींनी ७ मोठे, ६ मध्यम व २९ लपा प्रकल्पाींसाठी रुपये 
४६७० को्ीची अनतररक्त ननधीची मागणी शासनास सादर केली आहे.  
(२) व (३) नाही. कृषणा भीमा जस्थरीकरण योजनेंतगमत सोमींथळी बॅरेजचे काम 
९५% पणूम झाले आहे आणण उध्द् बॅरेज व नीरा-भीमा जोड बोगड्याची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. कृषणा भीमा जस्थरीकरण योजनेवर सन २०१८-१९ या 
विामत सप् े्ंबर, २०१८ अखरे पयतं रुपये ३१७.५० को्ी खचम करण्यात आला 
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आहे. मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदेश व राज्याची अथोपायाची जस्थतीनसुार 
मराठवाड्यातील बाींधकामाधीन एकूण ५७ (८ मोठे, ६ मध्यम व ४३ लघ)ु 
मस ींचन प्रकल्पाींसाठी सन २०१८-१९ च्या अथमसींकल्पात रुपये १७७७.३८ को्ीची 
तरतदू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अांगणिाड्याांसाठी विजेची विशषे िरिूद िरण् याबाबि 
  

(६८) * ४४४८० श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गरीब कष्करी शतेमजूराींच्या ० त े ६ वयोग्ातील मलुाींना 
पोिण आहार, आरोग्य व पवूम प्राथममक मशक्षणासाठी गावोगावी, खेड्यात व 
वस्तीत अींगणवाड्या सरुू करण्यात येवनूही अींगणवाड्याींसाठी ववजचेी ववशिे 
तरतदू नसल्यामळेु बहुताींश अींगणवाड्या अींधारात भरत असल्यामळेु मलुाींना 
असवुवधेचा सामना करावा लागत असल्याचे ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाजत्मक बालववकास प्रकल्प भारत सरकार याींच्या 
उपक्रमापकैी एक असनू राज्य परुूिातील मदहला व बालववकास ववभागातफे 
कायामजन्वत केला जात असनू या अींगणवाड्याींकरीता ववजेची तरतदु नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अींगणवाड्याींना वीज परुवठा उपलब्ध होण्याकरीता 
शासन ववशिे तरतदू करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींगणवाड्याींना वीज 
परुवठा सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) अींगणवाड्या ्या दररोज सकाळी १०.०० त े२.०० 
या कालावधीत भरत असतात. त्यामळेु अींगणवाड्या अींधारात भरत आहेत हे 
म्हणणे सींयजुक्तक होणार नाही. 
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(२) रामपींचायतीच्या स्वननधीमधून अींगणवाडी कें द्राना ववजचेी सोय उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३), (४) व (५) राज्यातील बहुताींश अींगणवाड्याींना वीज परुवठ्याची व्यवस्था 
स्थाननक रामपींचायत पातळीवर करण्यात येत,े तसेच पोिण अमभयान 
कायमक्रमाींतगमत जजल्हा अमभसरण कृती आराखड्यामध्ये अींगणवाडी कें द्राना 
ववजेची सवुवधा उपलब्ध करुन देणेबाबतचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 

----------------- 
  
शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय ि रूग्णालय (मेडीिल), नागपूर येथे 

िाम िरणाऱ या डाटा एन्री ऑपरेटसवना पूणव िेिन देण्याबाबि 
  

(६९) * ४४०२५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल), नागपरू येथे 
ऑनलाईंन मसस््म सरुु करण्याकरीता (मेडडकल हेल्थ इनफॉमम सजव्हमस 
मशीन) ६०० कॉम्प्यु् र लावण्यात येवनू त् याकरीता काम करणाऱ या डा्ा 
एन््ी ऑपरे्समना रुपये १४,०००/- वेतन असताना केवळ रूपये ८०००/- वेतन 
देण्यात येत असल्याचे ददनाींक १६ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने डा्ा एन््ी ऑपरे्समना पणूम वेतन ममळण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) सदर कममचाऱयाींच्या ननयकु्त्या शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय, नागपरू व वदै्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाच्या 
अधधपत्याखाली करण्यात आलेल्या नाहीत. सदर कममचाऱयाींची ननयकु्ती 
सींबींधधत सेवा परुवठादाराकडून करण्यात आलेली आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) लाग ूनाही. 

----------------- 
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राज्यािील मदहला स्िाधारगहृाांच ेमुल्याांिन न  
झाल्यामुळे अनुदान प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(७०) * ४४१४८ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्रीमिी जस्मिा िाघ, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने मागील तीन विांपासनू राज्यातील ननराधार मदहला व 
मलुीींच्या स्वाधारगहृाींना अनदुान न ददल्यामळेु सदर स्वाधारगहेृ बींद 
पडण्याच्या मागामवर असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या स्वाधारगहृाींना कें द्र शासनाकडून ममळणारे ६० ्क्के 
अनदुान ममळाले असनू राज्य शासनाकडून ममळणारे ४० ्क्के अनदुान 
स्वाधारगहृाींचे मलु्याींकन न झाल्यामळेु प्रलींत्रबत असल्याचे ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील 
स्वाधारगहृाींच ेप्रलींत्रबत असलेले मलु्याींकन पणूम करून प्रलींत्रबत अनदुान 
देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही.  
(२) नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या नवीन मागमदशमक सचूनेनसुार राज्यात “नवीन 
स्वाधारगहृ” योजनेस कें द्र: राज्य दहस्सा ६०:४० प्रमाणे ददनाींक २३/०३/२०१८ 
च्या शासन ननणमयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असनू, कें द्र 
शासनाची मान्यता असलेल्या व राज्यात सद्य:जस्थतीत कायमरत असलेल्या 
सींस्थाींना सन २०१६-१७ व २०१७-१८ चे रुपये ९,०२,१३,७५१/- इतके अनदुान 
अदा करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्राला िर िसुलीच्या िुलनेि िें द्र शासनािडून  
िमी तनधी शमळाल्याबाबि 

  

(७१) * ४३९७३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय ववत्त आयोगाच्या मशफारशीनसुार सवम राज्याींना कें द्र शासनाकडून 
वसलू करण्यात येणाऱया कर आणण शलु्काच्या उत्पन्नातील ४२.५ ्क्के ननधी 
ममळत असनू महाराषराला कर सींकलनाच्या तलुनेत १० ्क्के एवढाही ननधी 
ममळत नाही तसेच गेल्या तीन विामत महाराषर राज्याकडून जवळपास      
९ लाख को्ी रुपयाींचा कर जमा झालेला असताना देखील कें द्र शासनाकडून 
महाराषर शासनास समुारे ८१ हजार को्ी रुपयाींचा ननधी ममळाला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषराची महसलू उत्पन्नापासनू कर सींकलनापयतं आधथमक 
आघाड्याींवर झालेल्या दरुवस्थेची पहाणी करण्यासाठी १५ व्या ववत्त 
आयोगाच्या अध्यक्षाींसह एक मशष्मींडळ ददनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजीपासनू तीन ददवस महाराषराच्या दौऱयावर आले असनू सदर दौऱयात 
मशष्मींडळासोबत मा.मखु्यमींत्री, मा.ववत्तमींत्री व इतर सींबींधधतासोबत ददनाींक 
१९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास झालेल्या बठैकीत कें द्रीय करसींकलन 
ननधीचे वा्प करताना ४२ ्क्क्याींऐवजी ५० ्क्के दहस्सा महाराषरास 
ममळावा व मुींबई महानगर प्रदेशातील प्रकल्पाींसाठी ५० हजार को्ी, 
मराठवाडा-ववदभामतील प्रकल्पासाठी, २५ हजार को्ी, न्यायपामलका, पयामवरण 
सींवधमन इत्यादीसाठी ५१०२ को्ी अशी एकूण ८० हजार १०२ को्ी रुपयाींच्या 
ववशिे अनदुानाची मागणी ववत्त आयोगाच्या मशष्मींडळाकड े राज्य 
शासनाकडून करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय ववत्त आयोगाने राज्य शासनाच्या मागणीबाबत काय 
कायमवाही केली व याप्रकरणी सद्य: जस्थती काय आहे, 
(४) तसेच, ववत्त आयोगाकडून कोणतीही कायमवाही झाली नसल्यास, याबाबत 
शासनाकडून कशाप्रकारे पाठपरुावा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



88 

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) भारतीय सींववधानाअन्वये कें द्रीय कराची आकारणी 
व वसलुी कें द्र शासनाच्या सींबींधधत ववभागाींच्या आस्थापनाकडून करण्यात 
येत.े कें द्रीय ववत्त आयोगाकडून कराच्या ननव्वळ उत्पन्नातील राज्याींना 
दयावयाचा कर हस्ताींतरणाचा दहस्सा ननजश्चत केला जातो. १४ व्या कें द्रीय 
ववत्त आयोगाच्या मशफारशीनसुार राज्याींना कें द्रीय कराच्या ननव्वळ 
उत्पन्नातील ४२ ्क्के दहस्सा देण्याच े ननजश्चत केले आहे. राज्याींना 
ममळणाऱ या या ४२ ्क्के दहश्श् याचे राज्याींमध्ये परस्परात ववतरण 
(Horizontal Devolution) करण्यासाठी कें द्रीय ववत्त आयोगच ननकि ठरवत 
असतो. १४ व्या ववत्त आयोगाने ननजश्चत केलेल्या ननकिानसुार आपल्या 
राज्याला सन २०१५-१६ त े २०१७-१८ या तीन विाचं्या कालावधीत कें द्र 
शासनाकडून कराच्या ननव्वळ उत्पन्नातील रुपये ९९००५.५९ को्ी एवढी 
रक्कम राज्यास प्राप्त झाली आहे. 
(२) कें द्रीय ववत्त आयोग अहवाल तयार करण्यापवुी सवम राज्याींच्या 
मागण्याींचा अयायास करण्यासाठी प्रत्येक राज्याींना भे्ी देत असतात. या 
अनिुींगानेच महाराषर शासनाबरोबर चचाम करण्यासाठी १५ व्या ववत्त 
आयोगाच्या अध्यक्षाींसह मशष्मींडळ ददनाींक १८ व १९ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी 
महाराषर राज्याच्या दौऱ यावर आले होत.े सदर दौऱयादरम्यान कें द्र शासनाकडून 
कराच्या ननव्वळ उत्पन्नातील दहस्सा ४२ ्क्क्यावरुन ५० ्क्के ममळावा 
तसेच मुींबई महानगर प्रदेश ववकास क्षते्राच्या पायाभतू सवुवधा ववकासाकरीता 
रुपये ५० हजार को्ी, प्रादेमशक असमतोल कमी करण्यासाठी मराठवाडा-
ववदभामसाठी रुपये २५ हजार को्ी, न्यायदान, वन, वन्यजीव आणण 
हररतच्छाददत क्षेत्र, पयामवरण सींरक्षण व व्यवस्थापन, साींस्कृनतक वारस्याच े
जतन इ. साठी रुपये ५१०२ को्ी अशी एकूण रुपये ८० हजार १०२ को्ी 
अनदुानाची मागणी ववत्त आयोगाकड े ननवेदनाव्दारे राज्य शासनाकडून 
करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) देशातील सवम राज्याींनी कें द्रीय ववत्त आयोगाकड े केलेल्या 
मागणीचा अयायास करुन आयोग त्याींचा अहवाल मा.राषरपती महोदयाींकड े
सादर करतात. सदर अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. 
 

----------------- 
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महाराष्ट्र राज्य बाल हक्ि ि सांरक्षण आयोगािड े
अनेि िक्रारी प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(७२) * ४४२०१ अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व  
भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूिर, 
आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बालकाींच्या हक्काींसाठी सवामत महत्वाची जबाबदारी पार 
पाडणाऱया महाराषर राज्य बाल हक्क व सींरक्षण आयोगाने सन २०१५ त े
२०१८ या ३ विामत २८० पकैी फक्त ३३ तक्रारीींवर ननणमय घेतल्याचे माहे जुल,ै 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मादहतीच्या अधधकारात ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मशक्षण हक्क कायद्यात असलेल्या अधधकाराबाबत बालकाींना 
वींधचत ठेवण्यापासनू त े लैंधगक अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणाींचा त्यात 
समावेश असल्याने बालकाींचा हक्क न्यायाच्या प्रनतक्षते असनू २४७ प्रकरणे 
अजूनही प्रलींत्रबत असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, महाराषर बाल हक्क सींरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षाींनी शासनाकड े
खचामसाठी मागणी केलेल्या रकमेपकैी कमी ननधी ददल्याने व कममचाऱ याींपकैी 
ननम्म्याच सींख्येस मान्यता ददल्याने समुारे ५० लाखाहून अधधक रक्कमेचा 
धनादेश हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा प्रकार ननदशमनास आला, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी बालकाींचे शकै्षणणक व इतर मलूभतू 
हक्काींवर शासनाकडून कोणतीच कायमवाही न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने बालकाींचे शकै्षणणक व इतर मलूभतू हक्काींबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे. 
१. सन २०१८-१९ मध्ये आयोगास रुपये १,०३,८६,०००/- पकैी ७०% रुपये 

७२,७०,२००/- इतका ननधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. उवमररत 
३०% ननधी उपयोधगता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर ववतरीत करण्यात 
येईल. 

२. आयोगावरील एकूण १२ पदाींपकैी ८ पदाींवर अधधकारी व कममचारी 
कायमरत असनू ४ पदे ररक्त आहेत. 

३. RTE अींतगमत माहे जानेवारी अखेर प्राप्त ननधी आयोगाकडून माहे 
माचम, २०१८ मध्ये अखरेच्या ्प्प्यात प्राप्त झाल्याने त्यावर 
कायमवाही करता येणे शक्य झालेले नाही. 

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

  
रायगड जजल््यािील प्राथशमि आरोग्य िें द्राि िैद्यिीय अधधिाऱ याांची 

ररक्ि पदे ि अपुऱया सोई-सुविधा असल्याबाबि 
  

(७३) * ४६०६१ श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकाऱ याींची 
ररक्त पदे, अपरुा औिध परुवठा, सोनोराफी मशीन्स बींद असल्यामळेु अशा 
ववववध कारणाींमळेु माता-बाल मतृ्यचूे प्रमाण वाढले असल्याबाबतची तक्रार 
‘समथमन’ या सींस्थेने मा.सावमजननक आरोग्य मींत्री, मा.मादहला व बालववकास 
मींत्री, प्रधान सधचव, सावमजननक आरोग्य ववभाग, जजल्हाधधकारी, रायगड, 
जजल्हा आरोग्य अधधकारी, जजल्हा शल्य धचककत्सक अधधकारी, रायगड तसेच 
एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प अधधकारी, रायगड याींच्याकड े ददनाींक   
२४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने सदर ननवेदनावर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी अनतररक्त सींचालक, कु्ुींब कल्याण, पणेु याींनी जजल्हा 
शल्यधचककत्सक, रायगड याींना ददनाींक १२/११/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सखोल 
चौकशी करण्याबाबत कळववले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा रुग्णालयाि िैद्यिीय 
अधधिाऱ याांसह इिर िमवचारी ि सोयी-सुविधा नसल्याबाबि 

  

(७४) * ४५०४९ श्री.जयांि पाटील, श्री.अतनिेि िटिरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा सामान्य रूग्णालयाची प्रशासकीय 
इमारत व कामकाज आधुननक पध्दतीने होत असनू वदै्यकीय अधधकाऱ याींसह 
इतर कममचारी व सवुवधाींचा अभाव असल्यामळेु रूग्णाींची मोठ्या प्रमाणात 
गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयात तज्ञ डॉक््राींची १९ पदे मींजूर असनू त्यामधील 
१६ पदे ररक्त, वगम २ च्या वदै्यकीय अधधकाऱयाींची ४ पदे तसेच इतर 
कममचाऱयाींसह एकूण १७९ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््यातनू दररोज शकेडो रूग्ण उपचारासाठी जजल्हा 
सामान्य रूग्णालयात येत असतात, परींत ुतज्ञ वदै्यकीय अधधकाऱयाींचा अभाव 
असल्याने रूग्णाींना मुींबई मधील शासकीय अथवा खाजगी रूग्णालयामध्ये 
उपचाराकरीता जावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रुग्णालयाच्या आवारात घाणीच ेसाम्राज्य, इमारतीवर झुडूपाींचा 
ववळखा असनू औिधाींचा तु् वडा असल्याने रुग्णाींना औिधे उपलब्ध होत 
नसनू त्याींना खाजगी मेडीकल दकुानातनू औिधे खरेदी करावी लागत आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने वदै्यकीय अधधकारी व कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत व 
औिधे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच इतर सोयी-सवुवधा परुववण्याबाबत 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (रेड पे ५४००) सींवगामचे मींजूर ३० पदे 
भरलेली आहेत. जजल्हा सामान्य रुग्णालय, अमलबाग, जज.रायगड येथे ग्-अ 
त ेग्-ड सींवगामची एकूण ४४४ पदे मींजूर असनू २७७ पदे भरलेली आहेत व 
१६७ पदे ररक्त आहेत. 
 ववशिेज्ञाींची (रेड पे ६६००/-) १६ पदे ररक्त असली तरी राषरीय 
आरोग्य अमभयान अींतगमत ३ भलूतज्ञ, २ स्त्रीरोगतज्ञ, २ सजमन, १ 
अजस्थव्यींगतज्ञ, २ मभिक, १ ईएन्ी सजमन व १ दींतशल्यधचककत्सक या 
ववशिेज्ञाींच्या सेवा उपलब्ध करुन ददल्या आहेत. उपलब्ध वदै्यकीय अधधकारी 
व कममचाऱयाींमाफम त रुग्णाींना आवश्यक त्या सेवा उपलब्ध करुन ददल्या जात 
आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
 रुग्णालयात ननयममत साफसफाई करण्यात येत.े तसेच रुग्णालयात 
आवश्यक तो औिधसाठा उपलब्ध आहे. 
(५) वदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ (रेड पे ६६००) मधील ररक्त पदे भरण्याची 
कायमवाही शासनस्तरावरुन सरुु आहे. 
 वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (रेड पे ५४००/-) सींवगामतील ररक्त पदे 
कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याकरीता कायमवाही सरुु आहे. 
 ग् क व ड सींवगामतील पदे महाभरती दरम्यान भरण्यात येतील. 
 सदर रुग्णालयात आवश्यक तो औिधसाठा उपलब्ध आहे. 
 

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



93 

साांगली जजल्हा तनयोजन मांडळाने विविध वििास िामासाठी  
ददलेला तनधी अखधचवि असल्याबाबि 

  

(७५) * ४५७५४ श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जजल्हा ननयोजन मींडळाने ववववध ववकास कामासाठी ददलेला 
ननधी ६ वि ेझाले तरी अखधचमत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर स््ेडीयमचा 
ववकास करण्यासाठी ननधी देऊनही या स््ेडीयमच ेकाम अपणूम आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) व (४) खासदार स्थाननक क्षते्र ववकास कायमक्रमाींतगमत माजी खासदार 
श्री.प्रनतक प्रकाशबाप ू पा्ील याींनी प्रस्ताववत केल्यानसुार डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर स््ेडीयम ववकमसत करणे या कामाचा कायामरींभ आदेश ददनाींक 
१२/०२/२०१४ रोजी देण्यात आला आहे. त्यानसुार स््ेडीयमच्या पवेूकडील मभींत 
व गे्च े काम पणूम झाले असनू उत्तरेकडील गे्च्या दठकाणी अनतक्रमण 
असल्यामळेु काम पणूम होऊ शकले नाही. सदर अनतक्रमण काढून घेतले 
असनू स््ेडीयमच ेकाम डडसेंबर, २०१८ पयतं पणूम होणे अपेक्षक्षत आहे.  
 

----------------- 
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परभणी येथे शासिीय िैद्यकिय महाविद्यालय स्थापन िरण्याबाबि 
  

(७६) * ४४९८५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी येथे शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय सरुू करण्याबाबत 
नागररक व लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री महोदय याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागणीची दखल घेऊन शासनाने त्रत्रसदस्य सममती स्थापन 
करुन त्या सममतीद्वारे भौनतक सवुवधा व इतर सवम बाबीींचा अहवाल 
शासनास सादर करण्याचे आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सममतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला आहे 
काय, तसेच सदर अहवालात काय नमदू केले आहे व त्यानसुार शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. वदै्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाच्या 
ददनाींक २५/०९/२०१८ च्या आदेशान्वये त्रत्रसदस्यीय सममती गदठत करण्यात 
आली होती. सममतीने आपला प्राथममक अहवाल सींचालनालयास सादर केला 
असनू त्याची छाननी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील महसूली उत्पन्न िाढविण्याबाबि 
  

(७७) * ४४०४७ अॅड.अतनल परब, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्याच्या महसलूी उत्पन्नाचा वेग २०१४ पासनू मींदावला असल्याने 
राज्याची आधथमक जस्थती त्रबघडल्याबाबतचा अहवाल नकुताच ववत्त आयोगाने 
ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २००९ त े २०१३ या काळात महसलूी उत्पन्नाचा वेग 
१७.६९ ्क्के असनू २०१४-२०१७ या तीन विामत महसलूी उत्पन्नाचा वेग 
११.०५ ्क्क्याींपयतं खाली आला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्याच े महसलूी उत्पन्न घ्ण्याची कारणे काय आहेत, 
याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनिुींगाने सदर तू्  
भरुन काढण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) कें द्रीय ववत्त आयोगाच्या मशफारशीींचा कालावधी २००५ त े
२०१० व २०१० त े २०१५ असा पाच विांचा असतो. या पाश्वमभमूीवर 
राज्याच्या महसलूी उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग ननजश्चत करण्यासाठी २००९ त े
२०१३ व २०१४ त े २०१७ याप्रमाणे कालावधीची वगमवारी करणे तकम सींगत 
ठरणार नाही. 
 मागील १० विांच्या कालावधीचा ववचार केल्यास राज्याच्या महसलूी 
उत्पन्नातील वाढीचा नसैधगमक दर साधारणपणे सरासरी ११ त े १२ ्क्के 
इतका रादहला आहे. तथावप, सन २०१०-११ मध्ये ववक्रीकर, मदु्राींक व नोंदणी 
शलु्क, मो्ार वाहन कर व ववद्यतु शलु्क आकारणीच्या दरातील सधुारणाींमळेु 
तसेच सन २०११-१२ मध्ये राज्य उत्पादन शलु्काच्या दराींतील वाढीमळेु 
तवेढया विामपरुतचे राज्याच ेमहसलूी उत्पन्न नसैधगमक वाढीपेक्षा जास्त दराने 
वाढले आहे. त्यामळेु सन २००९ त े२०१३ या काळात महसलूी उत्पन्नाचा वेग 
समुारे १५ त े १८ ्क्के असल्याचे ददसनू येत.े मात्र त्यापढेु सन २०१३ त े
२०१७ या कालावधीत राज्याच्या महसलूी उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग हा 
सवमसाधारणपणे नसैधगमक वाढीच्या सरासरी इतकाच रादहला आहे. 
 राज्याच्या ववकासाची वाढती गरज पणूम करण्यासाठी महसलूी उत्पन्न 
वाढीच्या अनिुींगाने उपाययोजना करण्याकरीता शासन ननणमय, ददनाींक 
१५/०४/२०१७ अन्वये उच्चस्तरीय सममतीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
मागील १० विामत सन २००८-०९ मधील रुपये ८१,२७१ को्ी इतक्या महसलूी 
उत्पन्नात समुारे तीन प्ीने वाढ होऊन सन २०१७-१८ मध्ये राज्याच े
महसलूी उत्पन्न रुपये २,४३,६७२ को्ी इतके झाले आहे. 

----------------- 
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सोलापूर जजल्हा पररषदेच्या तनजष्ट्क्रय िारभारामुळे  
तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 

  

(७८) * ४४५९९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
श्री.मोहनराि िदम, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रोजगार हमी योजनेंतगमत जजल्हा पररिदेच्यावतीने राबववण्यात येणारी 
“मस ींचन ववदहर योजना” कागदोपत्री असल्याचे व त्यानिुींगाने दरविी साडचेार 
हजार ववदहरीींच ेउद्दीष् देऊनही मागील पाच विामपासनू सोलापरू जजल््यातील 
शतेकऱयाींना मागणी करुनही ववदहरी ममळाल्या नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७-१८ या विामत जजल्हा पररिद व महसलू 
ववभागाींतगमत तलाठी कायामलयाच्या समन्वयाअभावी सोलापरू जजल््यात     
४ हजार ९०० ववदहरीींची कामे सरुु झालेली नाहीत अथवा अपणूामवस्थेत आहेत 
व सींबींधधत कायामलयाच्या ननजषक्रयतमेळेु ववदहरीींसाठी ममळालेला १५० को्ी 
रुपयाींचा ननधी वाया गेला असनू शतेकऱयाींना मात्र हक्काच्या ववदहरीपासनू 
वींधचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याविी देखील माहे ऑगस््, २०१८ पयतं दोन हजाराींपेक्षा 
अधधक शतेकऱयाींनी अदहल्यादेवी मस ींचन योजनेंतगमत ववदहरीींसाठी प्रस्ताव ददल े
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मागील सहा विामत सोलापरू जजल््यात अींदाजे १५ हजार 
ववदहरीींचे काम पणूम होणे अपेक्षक्षत होत,े दरविी या ववदहरीींचे काम रोजगार 
हमी योजनेंतगमत करण्यात येणार असल्याने व त्यासाठी मजूराींकड ेजॉबकाडम 
असणे अननवायम असनू असे मजुर शोधणे आणण सहा मदहन्याींत ववदहरीींच े
काम पणूम करणे कठीण असल्याचे शतेकऱयाींचे मत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, सदर प्रकरणी सींबींधधत ववभागाच्या समन्वयाने प्रस्तावाींना 
मींजूरी देऊन शतेकऱ याींना ववदहरीींचे अनदुान देण्याबाबत सदर योजनेचा ननधी 
अखधचमत ठेवणाऱ या अधधकाऱयाींवर शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.जयिुमार रािल : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही.  
(३) होय, याविी प्रस्ताव प्राप्त झाल ेआहेत. 
(४) नाही, हे खरे नाही.  
(५) मस ींचन ववहीर ही योजना महात्मा गाींधी राषरीय रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगमत राबववण्यात येत असनू जसे काम होत जाईल तसा शासनाकडून 
ननधी उपलब्ध केला जातो. याविी प्राप्त प्रस्तावासींदभामत भजूल दाखले प्राप्त 
करुन वयैजक्तक ववदहरीींना प्रशासकीय मींजूरी जजल्हा पररिदेमाफम त देण्याची 
कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 
  

राळेगाि (जज.यििमाळ) येथील शासिीय िास्िूि  
सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(७९) * ४५१६३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राळेगाव (जज.यवतमाळ) शहरात व तालकु्यात को्यवधी रुपये खचूमन 
शासनाने महत् वपणूम वास्त ूउभारल्या असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक वास्तूींमध्ये वीज, पाणी, सादहत्य व कममचाऱयाींच्या 
अभावामळेु उक्त वास्त ू ववना वापर पडून असल्याचेही माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील रॉमा केअर से्ं र अनेक मदहन्याींपवूीच बाींधून पणूम 
झाले असनू वीज व पदे भरले नसल्याने कायामजन्वत झाले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राळेगाव, जज.यवतमाळ येथे रामीण रूग्णालयाच्या रॉमा केअर 
से्ं रच्या इमारतीच ेबाींधकाम पणूम झाले असनू वीज, पाणी इ.सवुवधा अद्याप 
पणूम केलले्या नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर इमारतीच े उवमरीत कामे बाकी असल्यामळेु इमारतीचा ताबा 
सावमजननक बाींधकाम ववभागाकडून अद्याप घेण्यात आला नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 बाींधकाम अपणूम आहे, यास्तव पदे भरण्याबाबत कायमवाही करण्यात 
आलेली नाही. 
(४) राळेगाव येथील रॉमा केअर से्ं रचे अपणूम काम पणूम करण्यासाठी 
सावमजननक बाींधकाम ववभागाकड े पाठपरुावा करण्यात येत आहे. सदर रॉमा 
केअर से्ं रकरीता ददनाींक १६/०२/२०१८ च्या शासन ननणमयान्वये पदननमममती 
करण्यात आली असनू इमारत ताब्यात घेतल्यानींतर पदे भरण्याबाबत 
कायमवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईिील प्रतिजष्ट्ठि सांस्थेच्या बालगहृामध्ये अनाथ मुलाांना 
बेिायदेशीरररत्या ठेिण्याि आल्याबाबि 

  

(८०) * ४४१६३ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, आकिव .अनांि 
गाडगीळ, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील एका प्रनतजषठत सींस्थेच्या “बालगहृा” मध्ये अनाथ मलुाींना 
बेकायदेशीरररत्या ठेवण्यात आल्याची बाब ददनाींक ९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींधेरी येथील प्रनतजषठत वसनतगहृातील १६ विामची मलुगी 
अचानक बेपत्ता झाल्याने सदरील बाब ननदशमनास आल्यावर राज्यात   
कोण-कोणत्या दठकाणी बेकायदा बालगहेृ सरुु आहेत याची मादहती घेण्याच े
काम बाल हक्क आयोगाने सरुु केले असनू त्याचा अहवाल शासनास प्राप्त 
झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेकायदा बालगहेृ 
चालववणाऱ या सींस्थेवर व व्यवस्थापकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
 तथावप, महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाकड ेदाखल तक्रार 
प्रकरण क्रमाींक ६३/२०१७-१८ मध्ये वपडीत मलुीने पोमलसाींना ददलले्या 
ननवेदनात नतला कोणीही पालक नसल्याच े म्ह्ल ेआहे. तसेच फानतमाश्रय 
कॉन्वे्, अींधेरी (पवूम) या सींस्थेने दाखल प्रनतज्ञापत्रामध्ये वपडीत मलुगी 
त्याींच्या सींस्थेमध्ये सन २००३ पासनू राहत असल्याचे नमदु केले आहे.  
 सदर प्रकरणी बाल न्याय अधधननयम अींतगमत सदर सींस्था नोंदणीकृत 
नसताना अनाथ मलुीस सींस्थेत ठेवल्याची बाब महाराषर राज्य बाल हक्क 
सींरक्षण आयोगास ननदशमनास आल्याने त्याींनी त्याबाबत गींभीर दखल घेऊन 
सींबींधधत बाल कल्याण सममती व चाईल्डलाईन याींना सींयकु्तररत्या चौकशीच े
ननदेश ददले आहेत. त्याचा अहवाल शासनास अद्याप अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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सुधागड (जज.रायगड) िालुक्यािील प्राथशमि आरोग्य िें द्रािील 
िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(८१) * ४४९५२ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सधुागड (जज.रायगड) हा आददवासी बहूल तालकुा म् हणून ओळखला जात 
असनू या तालकु्यात पाली व जाींभळुपाडा ही दोन प्राथममक आरोग्य कें द्र 
असनू या अींतगमत १४ उपकें द्र आहेत. आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे व 
औिध परुवठ्याअभावी येथील बालके, गभमवती मदहला व नागररकाींचे आरोग्य 
धोक्यात आले असल्याच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आरोग्य कें द्रात लोकसींख्येच्या तलुनेत एकूण          
४ वदै्यकीय अधधकाऱ याींची आवश्यकता असनू ३ वदै्यकीय अधधकाऱयाींची पदे 
मींजूर असनू त्यापकैी केवळ १ वदै्यकीय अधधकारी सेवेत असनू २ पदे ररक्त 
आहेत, त्यामळेु रुग्णाींची व त्याींच्या नातवेाईकाींची गरैसोय होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने वदै्यकीय अधधकाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ (रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगामची प्रत्येकी 
२ पदे मींजूर असनू दोन्ही प्राथममक आरोग्य कें द्रात प्रत्येकी १ पद भरलेले 
आहे. इतर सींवगामची एकूण मींजूर पदाींपकैी फक्त ४ पदे ररक्त आहेत. 
उपलब्ध वदै्यकीय अधधकारी व कममचाऱयाींमाफम त दोन्ही प्राथममक आरोग्य 
कें द्रात व उपकें द्रात रुग्णाींना आवश्यक आरोग्य सेवा तात्काळ ददली जाते. 
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(३) वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगामची ररक्त पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने 
ववभागीयस्तरावर भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मोहदरुा (जज.भांडारा) येथे िैद्यिीय अधधिारी  
मुख्यालयी राहि नसल्याबाबि 

  

(८२) * ४५१४७ डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहदरुा (जज.भींडारा) येथे शासनाने लक्षावधी रुपये खचम करुन आरोग्य 
कें द्राची ससुज्ज इमारत आणण कममचाऱयाींना राहण्यासाठी सदननकेची व्यवस्था 
केली असनू सधु्दा वदै्यकीय अधधकारी मखु्यालयी राहत नसल्याने रुग्णाींच े
हाल होतअसनू रुग्णाींना उपचाराअभावी परत जावे लागत असल्याची बाब 
माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने दोिी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
तसेच भववषयात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

भीमा नदीिरील उजनी लाभक्षेत्रािील शिेीसाठी  
पाणी परिाने सुरू िरणेबाबि 

  

(८३) * ४४१३३ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भीमा नदीवरील उजनी लाभक्षते्रातील शतेीसाठी पाणी उपसा 
करण्यासाठीच ेपाणी परवाने बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाणी परवाने ककती ददवसाींपासनू बींद आहेत व पाणी 
परवाना बींद असलेल्या काळात सदर पाणी इतर योजनासाठी वापरण्यात येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पाणी परवाना भीमा नदीवरील मळू लाभधारक 
असणाऱया शतेकऱयाींसाठी सरुु करण्याची मागणी केली जात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने भीमा नदीवरील उजनी लाभक्षेत्रातील शतेीसाठी नवीन पाणी परवाने 
सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) भीमा नदीवरील उजनी लाभक्षते्रातील भीमा 
नदीवरील ज्या को.प. बींधाऱ यावरील देय क्षते्र सींपषु्ात आले आहे, तथेील 
पाणी परवाने बींद आहेत. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््याि शसांचन विदहरीांच ेबाांधिाम पूणव िरण्याबाबि 
  

(८४) * ४४७१४ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३३२१३ ला ददनाांि 
४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजल््यात मसींचन सवुवधा वाढववण्याच्यादृष् ीने मींजूर ४५०० 
ववदहरीींचे उदद्दष् ददनाींक ३१ माचम, २०१८ पयतं पणूम करण्याचे ननयोजन होत,े 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ददनाींकाच्या उदद्दष्ापयतं ववदहरीींचे बाींधकाम पणूमत्वास 
गेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववहीरीींचे बाींधकामाींचे उदद्दष् पणूम न करणाऱया अधधकारी व 
कममचाऱयाींवर शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
 गडधचरोली जजल््यात ४५०० मस ींचन ववदहरीचे आदेश प्रदान करण्यात 
आलेले होत.े त्यापकैी एकूण ४४८६ मसींचन ववदहरी सरुु करण्यात आले. ३२८३ 
ववदहरीची काम े भौनतकदृष्या पणूम करण्यात आलेली आहेत. २६२३ मस ींचन 
ववदहरीला पणूमत्वाचे दाखले प्रदान केलेले आहेत. तसेच १२०३ ववदहरीची कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) व (४) ताींत्रत्रक व आवाक्या बाहेरील बा्य कारणामळेु उद्दीष् गाठता 
आले नाही त्यामळेु कारवाई करण्याबाबत प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

िैद्यिीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेश प्रकक्रयेि बनािट 
 जाि प्रमाणपत्र सादर िेल्याबाबि 

  

(८५) * ४५०३६ श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वदै्यकीय अयायासक्रमाींच्या प्रवेश प्रकक्रयेत राखीव जागाींचा लाभ 
घेण्यासाठी गरै आददवासी ववद्याथी याींच्याकडून बनाव् जात प्रमाणपत्र सादर 
करून शासनाची फसवणकू केल्याचा प्रकार माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ‘नन्’ परीक्षा उत्तीणम झाल्यानींतर अनेक ववद्याथी बनाव् 
जात प्रमाणपत्राच्या आधारे राखीव जागाींवर प्रवेश घेऊन जात वधैता 
प्रमाणपत्र सादर करत नसल्याचा प्रकारही ननदशमनास आला, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. सन २०१८-१९ या शकै्षणणक 
विामच्या प्रवेशाींमध्ये अशा प्रकारची कोणतीही घ्ना घडल्याचे ननदशमनास 
आलेले नाही. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०१८-१९ च्या नी्-यजुी-२०१८ च्या प्रवेश 
प्रकक्रयेमध्ये सवम मागासवगीय राखीव को्यातील प्रवेशाकरीता उमेदवाराने 
प्रवेशाचे वेळेस जात प्रमाणपत्र आणण जात वधैता प्रमाणपत्र सादर करणे 
बींधनकारक केलेले आहे. उमेदवाराींकड ेवरील प्रमाणपत्र ेनसल्यास त्याींना प्रवेश 
प्रकक्रयेकरीता अपात्र ठरववण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रायसेम ि शमनी आय.टी.आय. िमवचाऱ याांना  
शासिीय सेिेि सामािून घेण्याबाबि 

  

(८६) * ४४४२० श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रामववकास ववभागाींतगमत रायसेम व ममनी आय.्ी.आय. कममचाऱ याींना 
शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कममचारी हे गेल्या २० त े२५ विामपासनू दरमहा एकत्रत्रत 
वेतनावर काम करीत असनू त्याींना शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याबाबत 
ववलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने रायसेम व ममनी आय.्ी.आय कममचाऱ याींना शासकीय सेवेत 
सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. तथावप, रायसेम व ममनी आय्ीआय 
प्रमशक्षण कें द्रातील कीं त्रा्ी कममचाऱयाींनी सेवेत ननयममत करण्याबाबत ववववध 
न्यायालयात याधचका दाखल केलेल्या असनू सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

मराठिाड्यािील जायििाडी धरण येथे पयवटिाांसाठी  
सोयी सुविधा पुरविण्याबाबि 

  

(८७) * ४४६८७ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररशस ांग राठोड, डॉ.िजाहि शमझाव, अॅड.हुस्नबानू 
खशलरे् : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मराठवाड्यात जायकवाडी, येलदरी, मसध्देश्वर, माजलगाव, ववषणपुरूीसह 
११ जलप्रकल्प असनू जायकवाडी हे सवामधधक मोठे धरण पयम् काींसाठी बाराही 
मदहने आकिमणाचे कें द्र त्रब ींद ूठरत असनू तथे ेपयम् काींना सोयी-सवुवधाअभावी 
अनेक अडचणीींना तोंड दयावे लागत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात जलसींपदा ववभागाींतगमत १३८ मोठे, २५५ मध्यम व २ 
हजार ८६२ लघपुा्बींधारे प्रकल्प असनू यामध्ये अनेक धरणे ही ननसगमरम्य 
दठकाणे आहेत त्यामळेु धरण पररसराचा बाींधा-वापरा व हस्ताींतरीत करा या 
तत्वानसुार ववकास केल्यास मोठ्या प्रमाणात रामीण ववभागात पयम् न 
ववकमसत होऊन स्थाननक नागररकाींना रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध होतील, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने धरणाींची व धरण पररसरात येणाऱया 
पयम् काींच्या सरुक्षक्षततबेाबत तसेच रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) जायकवाडी प्रकल्प व इतर प्रकल्पाींचे दठकाणी 
पयम् काींना धरण पाहाण्यासाठी ननयींत्रत्रत स्वरुपात सोय उपलब्ध आहे. 
पयम् काींना आवश्यकतनेसुार सोयी-सवुवधा परुववणे, ्याबाबतचे ननयोजन 
पयम् न ववकास महामींडळामाफम त करण्यात येत.े त् या अनिुींगाने शासनाने 
पयम् न धोरण, २०१६ ननजश्चत केले आहे. 
(२) होय. 
(३) मोठ्या धरणाींच्या सरुक्षेसाठी पोलीस यींत्रणे मशवाय आवश्यकतनेसुार 
स्थाननक सरुक्षा यींत्रणाींमाफम त व्यवस्था करण्यात येत.े राज्यातील धरणस्थळे 
पयम् नासाठी उपयकु्त असल्याने त्या करीता बाींधा-वापरा-हस्ताींतरीत करा 
(BOT) या धतीवर राज्याचे एकाजत्मक धोरण तयार करण्यासाठी शासन 
ननणमय ददनाींक १४/०८/२०१८ अन्वये सममती गदठत केली आहे. सममतीचा 
अहवाल प्राप्त झाल्यावर याबाबत पढुील ननणमय घेण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

ग्रामीण भागािील प्राथशमि आरोग्य िें द्र ि उपिें द्र या आरोग्य 
सांस्थाांच्या बहृि आराखड्याच ेतनिष बदलण्याबाबि 

  

(८८) * ४४८२९ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रामीण भागातील प्राथममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र या आरोग्य 
सींस्थाींच्या स्थापनेबाबतच्या सन २०१० व २०१७ च्या बहृत आराखड्यानसुार 
मागमदशमक सचूनाप्रमाणे रत्नाधगरी जजल््यातील रामीण भागाकरीता 
लोकसींख्येचे ननकि बदली करण्यासींदभामत लोकप्रनतननधीींनी मा.सावमजननक 
आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदन 
देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणता ननणमय घेतला आहे व त्यानसुार 
काय कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) आरोग्य सेवा सींचालयाने सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या आधारे जोड 
बहृत आराखडा तयार करताना लोकसींख्येचे/अींतराच े ननकिामध्ये बदल केल े
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मु.पो.उमरठ (िा.पोलादपूर, जज.रायगड) या नरिीर  
िानाजी मालुसरे याांचा पुिळा उभारण्याबाबि 

  

(८९) * ४५९६० श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) म.ुपो.उमरठ (ता.पोलादपरू, जज.रायगड) या नरवीर तानाजी मालसुरे 
याींच्या जन्मगावी त्याींचा पतुळा उभारुन सशुोमभकरण करण्याबाबत ददनाींक   
८ जुल,ै २०१८ रोजी वा त् यासमुारास मा.पयम् न मींत्री याींनी जजल्हाधधकारी, 
रायगड याींना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी प्रस्ताव सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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माजलगाांि (जज.बीड) येथील रस्त्याच ेिाम खाजगी 
ित्िािर िारखान्याला ददल्याबाबि 

  

(९०) * ४५३५० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माजलगाींव (जज.बीड) येथील जयमहेश साखर कारखान्याच्या बाजूने 
पा्बींधाऱयाची चारी असनू या चारीच्या बाजूने जाणाऱया रस्त्याचे काम हे 
खाजगी तत्वावर चालत असलेल्या कारखान्याला देण्यात आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पा्बींधारे ववभागाने या रस् त्याचे काम गरैव्यवहार करुन 
खाजगी कारखान्याला ददले असल्याने या रस्त्यामळेु भववषयात कायदा व 
सवु्यवस्थचेा प्रश्न ननमामण होवनू चारीचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होव ू
शकत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत काही प्रकरणे न्यायप्रववष् असतानाही पा्बींधारे 
ववभागाने या रस् त्याला परवानगी ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पा्बींधारे ववभागाच्या 
अधधकाऱयावर फसवणूक केल्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) कायमवाहीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्यािील विमुक्ि जािी ि भटक्या जमािी याांना  
कक्रशमलेअरमधनू िगळण्याबाबि 

  

(९१) * ४४०६५ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय विमकु्ि जािी, भटक्या 
जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती प्रवगामस कक्रममलेअर मयामदेतनू 
वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव माहे जुल,ै २०१७ पासनू शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी राज्य मागासवगम आयोगाकडून स्वयींस्पष् 
अहवाल प्राप्त झाला असनूही याबाबत शासनाकडून जनतचे्या हरकती व 
सचूना मागववण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर मागास वगम (ओबोसी) ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती 
प्रवगामस कक्रममलेअर मयामदेतनू वगळण्याचा ननणमय झाला असतानाही सदर 
प्रकरण राज्य मागासवगम आयोगाकड ेपाठवण्याच ेकारण काय आहे, 
(४) असल्यास, इतर मागास वगम (ओबीसी) कक्रममलेअर मधून वगळण्याची 
तरतदू कायद्यात नसतानाही शासन सदर प्रकरण राज्य मागासवगम 
आयोगाकड ेपाठवनू वेळकाढूपणा करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उक्त दोन्ही प्रवगांना कक्रममलेअर मयामदेतनू वगळण्याबाबत 
शासनाचे धोरण काय आहे ?  
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) राज्य मागासवगम आयोगाकडून प्राप्त झालेला अहवाल 
शासनाच्या सींकेत स्थळावर प्रमसध्द करण्यात येऊन त्या आधारे प्राप्त 
झालेल्या हरकती/मशफारशी व तक्रारी याबाबत मागासवगम आयोगाचा अहवाल 
येणे क्रमप्राप्त आहे. मागासवगम आयोगाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यावर 
अहवाल तपासनू योग्य ती कायमवाही करण्यात येईल. 
 ----------------- 
  
नांदरुबार जजल्हा रुग्णालय येथील नशसांग स्िुल िायावजन्िि िरण्याबाबि 
  

(९२) * ४५३८१ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४२५९४ 
ला ददनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नींदरुबार जजल्हा रुग्णालयाच्या नमसगं स्कुलची क्षमता तपासणीचा 
अहवाल वदै्यकीय मशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाकडून वदै्यकीय मशक्षण व 
औिधीद्रव्ये ववभागास सादर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडुन आवश्यक त े प्रमाणपत्र प्राप्त होऊन महाराषर 
नमसगं कौन्सीलची ससुाध्य तपासणी होऊन शासनाकडून अींनतम मान्यता 
ममळून ददनाींक १ ऑगस््, २०१८ पासनू स्कुल कायामजन्वत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाने राज्यामध्ये पदववकास्तरीय पररचयाम अयायासक्रमास मान्यता 
देण्याच्या अनिुींगाने ददनाींक १३/०७/२०१८ रोजीच्या शासन ननणमयान्वये धोरण 
ननजश्चत केले असनू त्यानसुार पढुील कायमवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
बोरीिली (मुांबई) येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या चारही बाजूांनी 

अनधधिृि झोपड्याांच ेअतिक्रमण झाल्याबाबि 
  

(९३) * ४४८९८ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली (मुींबई) येथील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या चारही बाजूींनी 
अनधधकृत झोपड्याींच े अनतक्रमण झाल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या चारही 
बाजूनी अनधधकृत झोपड्या ननषकामसत करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या 
वनक्षेत्रावर अनधधकृत झोपड्याींचे अनतक्रम झाल्याची बाब यापवूीच सन १९९५ 
चे दरम्यान ननदशमनास आली आहे. वनक्षेत्रावरील अनतक्रमणाबाबत मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाने रर् याधचका क्र. ३०५/९५ मध्ये ददनाींक ०७/०५/१९९७ आणण 
ददनाींक १७/०७/१९९९ रोजी ददलेल्या आदेशानसुार अनतक्रमकाींचे उद्यानाबाहेर 
पनुवमसन करण्याची प्रकक्रया कायामजन्वत आहे. तसेच नववन अनतक्रमण 
तात्काळ ननषकामसत करण्याची कायमवाही करण्यात येत.े 
 सन २०१८-२०१९ मध्ये माहे सप् े्ंबर, २०१८ पयतं ४२ अनधधकृत 
ननवासी झोपड्या व व्यापारी बाींधकामे ननषकामसत केले असनू, ०.१९१६ हेक््र 
क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

हदगाि (जज.नाांदेड) िालुक्यािील बरड, शिेाळा ि मानिाडी  
येथील झाडाांची ित्िल िेल्याबाबि 

  

(९४) * ४४९८४ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हदगाव तालकु्यातील (जज.नाींदेड) बरड, शवेाळा व मानवाडी येथील 
रस्त्यालगतच्या झाडाींची रस्ता रुीं दीकरणाच्या नावाखाली बेसमुार कत्तल केली 
जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशमनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय महामागम ३६१ या प्रकल्पाींतगमत रस्ता रुीं दीकरण क्षते्रातील 
बाधधत होणाऱया झाडाींची वकृ्षतोड परवानगी ननयमाप्रमाणे ददलेली असनू 
त्यानसुारच वकृ्षतोड झालेली आहे. मौजे बरड व शवेाळा येथील रस्त्याींच्या 
हद्दीमध्ये बाधधत होणाऱया झाडाींची सींख्या अनसुधूचत गरैी-१५ व मौज े
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मानवाडी फा्ा येथील रस्त्याींच्या हद्दीमध्ये बाधधत झाडाींची सींख्या १० असे 
एकूण २५ झाड े वनपररक्षते्र अधधकारी, हदगाव याींनी ददनाींक १२/०३/२०१८ 
अन्वये ददलेल्या वकृ्षतोड आदेशान्वये करण्यात आली आहे. सदर एकूण    
२५ झाडापासनू ननघालेला एकूण १२ घ.मी. मालास वाहतकू पास देऊन 
वाहतकू करण्यात आली आहे. सदर दठकाणी रस्ता लगत इतर कुठल्याही 
प्रकारची अवधै वकृ्षतोड झालेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

दहांगोली जजल््याि स्ििांत्र स्त्री रुग्णालय सुरु िरण्याबाबि 
  

(९५) * ४४६३८ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््याच्या दठकाणी स्वतींत्र स्त्री रुग्णालयाबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््याच्या ननमममतीपासनू जजल््याच्या मखु्यालयी आरोग्य 
सवुवधा नाममात्र असनू जजल्हा सामान्य रुग्णालयाच ेमागील दोन विामपासनू 
ववस्तारीकरण सरुु असनू सदर रुग्णालयात अनेक सोयी सवुवधाींचा अभाव 
असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, स्वतींत्र स्त्री रुग्णालयाबाबत प्रस्तावावर केव्हापयतं 
अींमलबजावणी होणे अपेक्षक्षत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
 दहींगोली येथे १०० खा्ाींचे स्त्री रुग्णालय ददनाींक १७/०१/२०१३ च्या 
शासन ननणमयान्वये मींजूर करण्यात आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 दहींगोली येथ े१०० खा्ाींच ेजजल्हा रुग्णालय सरुु आहे. या रुग्णालयाच े
मागील दोन विामपासनू ववस्तारीकरण प्रगतीपथावर असनू रुग्णाींना सोयी 
सवुवधा देण्यात येत आहेत. 
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(३) बाींधकाम पणूम करण्यासाठी जजल्हा शल्य धचककत्सक स्तरावरुन 
सावमजननक बाींधकाम ववभागाकड ेपाठपरुावा सरुु आहे. सदर कामासाठी रुपये 
१०७१.७० लक्षपकैी आतापयतं रुपये ७७७.५३ लक्ष इतका ननधी मींजूर करण्यात 
आला आहे. 
(४) अधीक्षक अमभयींता, नाींदेड याींच्याकडून स्त्री रुग्णालय, दहींगोलीच्या 
अींदाजपत्रकास मान्यता प्राप्त होताच प्रशासकीय मान्यता देण्याची पढुील 
कायमवाही करण्यात येईल. 
 

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

नगरपररषद ि महानगरपाशलिेिील शशक्षिाांना जजल्हा पररषद  
शाळेमध्ये बदली शमळण्याबाबि 

  

(९६) * ४५३१६ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररिदेतील मशक्षक परस्पर सहमतीने नगर पररिद, 
महानगरपामलका याींच्या आस्थापनेवर सेवावगम होव ु शकतात असा शासन 
ननणमय ददनाींक २६/२९ जून, २०१७ रोजी ननगमममत करण्यात आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररिद व महानगरपामलकेतील मशक्षक जर 
रामववकासाींतगमत जजल्हा पररिदेमध्ये सेवावगम होण्यास तयार असतील तर 
त्याींच्यासाठी शासन ननणमय नाही, याबाबत शासनाची भमुमका काय आहे, 
(३) असल्यास, ददनाींक २६/२९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन ननणमयाची 
राज्यामध्ये तसेच जजल्हास्तरावर अींमलबजावणी होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ददनाींक २६/२९ जून, 
२०१७ रोजीच्या शासन ननणमयाची अींमलबजावणी न करणाऱ याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय.  
(२) महाराषर जजल्हा पररिद जजल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) ननयम १९६७ च्या 
ननयम ५(९) मध्ये राज्य शासनाच्या ककीं वा त्यावेळी अींमलात असलेल्या 
कायद्यानसुार प्रस्थावपत झालेल्या कोणत्याही महानगरपामलका ककीं वा 
नगरपररिदेच्या वववाहीत स्त्री कममचाऱ याने ववनींती अजम केल्यावर मखु्य 
कायमकारी अधधकारी, अशा कममचाऱ याची राज्य शासन, महानगरपामलका ककीं वा 
यथाजस्थती नगरपररिद आणण जजल्हा पररिद याींच्यामध्ये परस्पर सींमत 
होतील अशा अ्ी व शतींवर जजल्हा पररिद सेवेतील पदाींवर ननयकु्ती करु 
शकेल, अशी तरतदू करण्यात आली असनू, सदरची सवलत ही केवळ 
वववाहीत स्त्री कममचाऱ याकरीता आहे. 
(३) व (४) अशी बाब शासनस्तरावर आढळून आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

खेडाव (िा.जज.दहांगोली) येथील डडग्रसिाणी िे पळसोळा  
रस्त्याची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(९७) * ४५५७४ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेडाम (ता.जज.दहींगोली) येथील डडरसवाणी त ेपळसोळा रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष् दजामचे काम 
करणाऱया ठेकेदारावर कारवाई करुन रस्त्याींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सदर रस्त्याची जजल्हा पररिदेमाफम त पाहणी करण्यात आली असनू 
दहींगोली तालकु्यातील प्रजजमा ०२ त ेडडरसवाणी पळसोना खानापरु बींगला या 
इतर जजल्हा मागम क्र. ४ चा भाग रस्ता आहे. या भाग रस्त्याची एकूण लाींबी 
४.०० कक.मी. असनू त्यापकैी ०/०० त े २/०० कक.मी. या लाींबीतील रस्ता 
दरुुस्तीचे काम मींजूर असनू सदर काम प्रगतीपथावर आहे. उवमरीत २/०० त े
४/०० कक.मी. लाींबी वाहतकुीसाठी योग्य आहे. 
 प्रश्नाींककत लाींबीतील काम यापवूी झाले नसल्याने ठेकेदारावर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

भुम (जज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील ईट प्राथशमि  
आरोग्य िें द्रािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(९८) * ४५८६२ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भमू तालकु्यातील (जज.उस्मानाबाद) ई् प्राथममक आरोग्य कें द्रात      
२४ गावे येत असनू तथे े १ वदै्यकीय अधधकाऱयासह १२ जागा ररक्त 
असल्याने येथील आरोग्य सेवेवर पररणाम होत असल्याची बाब ददनाींक    
२० सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ई् प्राथममक आरोग्य कें द्रात सध्या अजस्तत्वात असलले्या 
कममचाऱ याींना जास्त वेळ व अनतररक्त कामाचा ताण पडत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने ई् प्राथममक आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकाऱयाींची व 
कममचाऱयाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्र ई्, ता.भमु, जज.उस्मानाबाद येथे ग्-अ त े
ग्-ड सींवगामची एकूण १७ पदे मींजूर असनू ८ पदे भरलेली व ९ पदे ररक्त 
आहेत. 
 सदर पदाींमध्ये वदै्यकीय अधधकारी, ग्-अ सींवगामची २ पदे मींजूर 
असनू १ पद भरलेले आहे. 
(३) वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ सींवगामतील ररक्त पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने 
भरण्याकरीता ववभागीयस्तरावर कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 ग्-क व ग्-ड सींवगामतील ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

शभिांडी (जज.ठाणे) िालुक्यािील िोपर ग्रामपांचायिीच्या  
विविध वििास िामाांमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(९९) * ४६१४३ श्री.रमेश पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मभवींडी (जज.ठाणे) तालकु्यातील कोपर रामपींचायतीच्या ववववध ववकास 
कामाींमध्ये गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी तत्कालीन सरपींच साधना घरत व 
तत्कालीन रामववकास अधधकारी डी.एल.पावश ेयाींच्याववरोधात फौजदारी गनु्हा 
दाखल करावा अशी मागणी कोपरचे माजी सरपींच श्री.जगदीश पा्ील याींनी 
आयकु्त, कोकण ववभाग याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे केली असल्याची बाब 
माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने दोिीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) होय, मभवींडी (जज.ठाणे) तालकु्यातील कोपर 
रामपींचायतीच्या ववववध ववकास कामाींमध्ये गरैव्यवहार केल्या प्रकरणी 
तत्कालीन सरपींच साधना घरत व तत्कालीन रामववकास अधधकारी 
डी.एल.पावसे याींच्या ववरोधात गनु्हा दाखल करावा अशी मागणी कोपरचे 
माजी सरपींच श्री.जगदीश पा्ील याींनी आयकु्त, कोकण ववभाग याचकेड े
ददनाींक ०८/०२/२०१८ रोजी लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे. 
(२) व (३) ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, मभवींडी याींचेकडील चौकशी 
अहवालानसुार सदरील कामाबाबत गरैव्यवहार आढळून येत नाही परींत ु
अननयममतता झाली असल्याचे ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, मभवींडी 
याींचे उत्तरावरुन ननदशमनास येत आहे. 
 सींबींधधत रामसेवक/रामववकास अधधकारी याींचेकडून झालेल्या 
अननयममततबेाबत श्री.राकेश वसींत जोशी, रामसेवक याींची एक वेतनवाढ 
पढुील वेतनवाढीवर पररणाम न करणारी तात्परुत्या स्वरुपात रोखण्याची 
शास्ती करण्यात आली असनू श्री.डी.एल.पावसे, रामववकास अधधकारी याींची 
अन्य जजल््यात बदली झाल्याने एक वेतनवाढ पढुील वेतनवाढीवर पररणाम 
न करणारी तात्परुत्या स्वरुपात रोखण्याची शास्ती करणेबाबत प्रस्ताववत 
आहे. त्यानसुार सींबींधधत जबाबदार रामववकास अधधकारी याींचेवर प्रशासकीय 
कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच तत्कालीन सरपींच सौ.साधना श्रीकाींत घरत 
्या सरपींच पदावर कायमरत नसनु प्रस्ततु प्रकरणी कोणत्याही प्रकारचा 
गरैव्यवहार झाला नसल्याने त्याींच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. तसेच झालेल्या ववलींबाबाबत ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, 
मभवींडी याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावणेत आली असनू पढुील कारवाई 
करण्यात येत आहे. 

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

पराांडा (जज.उस्मानाबाद) िालुक्यािील रुई-दधुी ग्रामपांचायिीने  
आर.ओ. प्लान्ट बसविण्याच्या तनणवय घेिल्याबाबि 

  

(१००) * ४६२७० श्री.सजुजिशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रुई-दधुी रामपींचायतीने (ता.पराींडा, जज.उस्मानाबाद) रामस्थाींना शधु्द 
पाणीपरुवठा व्हावा याउद्देशाने चौदाव्या ववत्त आयोगातनू आर.ओ. प्लान्् 
बसववण्यासाठी रुपये २ लाख ९४ हजार इतकी रकमेच ेआर.ओ. प्लान््च े
सादहत्य ददनाींक १६ मे त े८ जून, २०१६ या कालावधीत खरेदी करण्यात आले 
असता प्रत्यक्षात प्लान्् मात्र सन २०१८ मध्ये कायामजन्वत करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आर.ओ. प्लॉन्् कायामजन्वत नसल्याबाबतच्या तक्रारी 
सींबींधधताकड े प्राप्त होऊ लागल्यावर सरपींच व रामसेवकाींनी घाईने दोन 
प्लान्् कायामजन्वत केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने गरैव्यवहारास जबाबदार असणाऱ याववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय.  
(२) होय. 
(३) होय. 
 उक्त प्रकरणी पींचायत सममतीस्तरावरुन चौकशी करण्यात आली 
असनू सदर चौकशीमध्ये सींबींधधत सरपींच व रामसेवक याींनी ददनाींक १६ म े
त े ०८ जून, २०१६ या कालावधीत रुपये २,९४,०००/- इतकी रक्कम उचलनू 
आर.ओ. प्लान्् कायामजन्वत न केल्याचे ननदशमनास आले असनू रुपये ४०००/- 
इतकी रक्कम मलु्याींकनापेक्षा जादा उचल कलेली आहे. तसेच ददनाींक १६ मे, 
२०१६ त े प्लान्् कायामजन्वत होईपयतंच्या कालावधीच े उचल केलले्या 
ननधीवरील व्याजाची रक्कम रुपये ४९,३००/- अशी एकूण रक्कम रुपये 
५३,३००/- (इतकी रक्कम) सरपींच व रामसेवक याींच्याकडून ५० ्क्के प्रमाणे 
समप्रमाणात पणूम वसलू करण्यात आलेली आहे. 
 तसेच सींबींधधत दोिी रामसेवक याींची एक वाविमक वेतनवाढ तात्परुत्या 
स्वरुपात एक विामसाठी थोपववण्याची शास्ती करण्यात आलेली आहे. सींबींधधत 
दोिी सरपींच याींचेववरुध्द महाराषर रामपींचायत अधधननयम १९५८ चे कलम 
३९ (१) नसुार कारवाई प्रस्ताववत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांिगवि िें द्र शासनािडून  
शमळालेला तनधी िापराविना असल्याबाबि 

  

(१०१) * ४५२३१ डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.िजाहि शमझाव, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगमत रामीण व शहरी भागात सींसगमजन्य व 
असींसगमजन्य आजाराींसाठी मोठ्या प्रमाणात कें द्राकडून ननधी उपलब्ध होत 
असनूही मागील चार विामत आरोग्य ववभागाने त्यातील समुारे रुपये ३ हजार 
२ को्ी वापरले नसल्याचे ददनाींक ११ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात कोणत्या 
बाबी स्पष् झालले्या आहेत, 
(३) असल्यास, सदरील ननधीचा वापर करण्यास आरोग्य ववभागातील 
उच्चपदस्थ अधधकारी व कममचारी याींनी दलुमक्ष व अनास्था दाखववली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने ननधीचा योग्य ववननयोग न करणाऱ या सींबींधधत अधधकारी व 
कममचारी याींचेवर कोणत्या स्वरुपाची कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) होय, आढाव्यात एकूण रुपये ६८६.६० को्ी ननधी प्राप्त झाला व त्यापकैी 
रुपये ४३५.१२ को्ी खचम झाल्याचे ननदशमनास आले. 
(३) हे खरे नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

----------------- 
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शासनाच्या अखत्यारीि असलेली महामांडळे िोट्याि असल्याबाबि 
  

(१०२) * ४४५७२ आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ६६ महामींडळे असनू सदरील महामींडळाचा एकूण तो्ा ३७ हजार 
को्ीवर गेल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एका आधथमक विामत महामींडळाींना १७ हजार को्ीींपेक्षा जास्त 
तो्ा सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या अखत्यारीतील तो्यात असलेल्या २२ मींडळाींपकैी 
फक्त दोन मींडळे बींद करण्यात आली असनू उवमररत २० मींडळे बींद करण्याची 
कायमवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने तो्यात असलेली महामींडळे बींद ककीं वा पनुजजमवीत करण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) एकूण ६६ कायामजन्वत राज्य सावमजननक 
उपक्रमाींपकैी ४२ उपक्रम नफ्लयात चालत असनू उवमरीत २४ उपक्रम तो्यात 
चालत आहेत. राज्यातील सवम उपक्रमाींचा एकत्रत्रत सींधचत तो्ा रुपये 
३५,२२१.३५ को्ी इतका असल्याचे ननदशमनास आले आहे.  
(२) एका आधथमक विामत एकूण ६६ कायामजन्वत राज्य सावमजननक उपक्रमाींपकैी 
५० उपक्रमाींना नफा झाला आहे आणण १६ उपक्रमाींना तो्ा झाला आहे व या 
सवम उपक्रमाींचा एकत्रत्रत तो्ा एकूण रुपये १७,३५४.५४ को्ी इतका असल्याच े
ननदशमनास आले आहे.  
(३) अकायामजन्वत असलेले प्रश्नाधीन २२ उपक्रम सींपणूमत: बींद झालेले नाहीत. 
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(४) ववववध प्रशासकीय ववभागाच्या अखत्यारीतील तो्यात असलेल्या 
सावमजननक उपक्रमाींनी त्याींचा सींधचत तो्ा ्प्प्या्प्प्याने कमी करुन नफ्लयात 
येण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत आणण जर नफ्लयात येऊ शकले नाहीत 
तर सींधचत तो्ा ननरमसत करुन ना-नफा ना-तो्ा तत्वावर उपक्रम 
चालववण्याचा प्रयत्न करावा अशा सचूना प्रशासकीय ववभागाींना वेळोवेळी 
ददल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

रेिली (िा.दापोली, जज.रत्नाधगरी) धरणाच्या प्रलांबबि िामाबाबि 
  

(१०३) * ४४५५८ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रेवली (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील शासनाने मींजूरी ददलेल्या 
धरणाच्या कामाची अींदाजजत ककींमत रुपये ९ को्ी ३२ लक्ष असनू धरणाच्या 
कामास प्रत्यक्षात ददनाींक २१ फेब्रवुारी, २००९ रोजी वा त्यासमुारास सरुूवात 
झाली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या धरणामध्ये जममनी गेलेल्या प्रकल्परस्ताींना जममनीचा 
एकूण ९ को्ी ६५ लाख मोबदला न ममळाल्यामळेु जोपयतं जममनीचा 
मोबदला ममळत नाही तोपयतं धरणाचे काम होऊ देणार नाही असा पववत्रा 
घेतल्याने सन २०१३ पासनू धरणाचे काम सींपणूमत: बींद पडलेले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्परस्ताींना जममनीचा मोबदला न देण्याची सवमसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, अधमव् रादहलेल्या धरणाच्या कामाची ककींमत रुपये ३५ 
को्ीच्या पढेु गेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने धरणाचे अधमव् जस्थतीत बींद पडलेले 
काम ववनाववलींब हाती घेऊन पणूम करण्याच्यादृष्ीने तसेच प्रकल्परस्ताींना 
मोबदला देणे सींदभामत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रकल्परस्ताींना भसूींपादनाची रक्कम प्राप्त न झाल्यामळेु 
प्रकल्परस्ताींनी योजनेचे काम रोखून ठेवलेले होत.े सद्य:जस्थतीत रुपये १.७२ 
को्ीचा मोबदला वा्प करणेत आल्यामळेु प्रकल्परस्ताींचा ववरोध कमी झाला 
आहे. योजनेच ेभसूींपादन करणेसाठी आवश्यक रुपये ८.०१ को्ी ननधी प्राप्त 
होताच भसूींपादनाच्या उवमररत मोबदल्याच ेवा्प करण्यात येईल. 
(३) योजनेच्या सींपाददत क्षेत्राचा अींनतम ननवाडा सन २०१४ मध्ये जाहीर 
झालेला आहे. तद्नींतर ननधीच्या उपलब्धतनेसुार रुपये १.७२ को्ीचा मोबदला 
वा्प करण्यात आलेला आहे. निधी उपलब्ध होताच उवमररत मोबदल्याचे 
वा्प करण्यात येईल. 
(४) होय. 
(५) सद्य:जस्थतीत प्रकल्परस्ताींना भसूींपादनावप्रत्यथम रुपये १.७२ को्ीच े
मोबदला वा्प करणेत आले आहे. भसूींपादनाची उवमररत रक्कम ननधी 
उपलब्धतनेसुार प्रकल्परस्ताींना देण्यात येईल. प्रकल्पाचे उवमररत काम सन 
२०२० पयतं पणूम करणेचे ननयोजजत आहे. 
 

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

आरोग्य सांचालनालयािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(१०४) * ४४५०१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनिेि िटिरे, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आरोग्य सेवेची गती वाढववण्याबरोबरच प्रशासकीय कामकाज प्रभावी 
करण्यासाठी राज्यात दोन आरोग्य सींचालक असावेत असा ददनाींक         
९ जानेवारी, २०१७ रोजी ननणमय झाललेा असतानाही आजममतीस ८ मदहने 
उल्ल्यानींतरही दसुऱया सींचालकाची ननयकु्ती करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, से्ं  जॉजम रुग्णालय येथील आरोग्य सींचालनालयातील 
सहसींचालक, अनतररक्त सींचालक, उपसींचालक तसेच सहायक सींचालकाची 
अनेक पदे ररक्त असल्याने आरोग्य ववभागाच्या कामकाजावर पररणाम होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दसुरे सींचालक पद न भरण्याची सवमसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने आरोग्य सींचालकाचे पद तसेच आरोग्य सींचालनालयातील ररक्त 
पदे ववनाववलींब भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 आरोग्य ववभागातील सहसींचालक, अनतररक्त सींचालक, उपसींचालक 
तसेच सहायक सींचालकाींची पदे शे्रणीअवनत करुन भरण्यात आली आहेत.  
(३) सींचालकाच्या दोन पदापकैी एक पद नामननदेशनाने भरण्यात आले आहे. 
व दसुरे पद पदोन्नतीने भरण्यासाठीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन ववभागास 
सादर करण्यात आला आहे.  
(४) आरोग्य सेवा सींचालनालयातील अनतररक्त सींचालक, सहसींचालक, 
उपसींचालक ही पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठीचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन 
ववभागास सादर करण्यात आला होता. त्या अनिुींगाने सामान्य प्रशासन 
ववभागाकडून अद्ययावत गोपनीय अहवाल व इतर मादहती मागववण्यात 
आली आहे. त्यानसुार सींचालनालयाकडून मादहती मागववण्यात आली आहे. 
तसेच जजल्हा शल्यधचककत्सक, जजल्हा आरोग्य अधधकारी व ववशिेज्ञ पदावर 
पदोन्नतीसाठीचा प्रस्तावही सींचालनालयाकडून मागववण्यात आला आहे. व 
महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनशे्रणी रुपये १५६००-३९१०० 
रेड पे रुपये ६६००) मधील जजल्हा शल्यधचककत्सक, जजल्हा आरोग्य अधधकारी 
व ववशिेज्ञ सींवगामतील नामननदेशनाची पदे महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या 
कक्षेतनू ३ विामसाठी (ददनाींक ३०/०९/२०२१ पयतं) वगळून ती 
ननवडमींडळामाफम त भरण्याची कायमवाही सरुु आहे.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्याि चालविण्याि येणाऱया विशषे दत्िि  
सांस्थाांची िपासणी िरण्याबाबि 

  

(१०५) * ४४१५१ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ६३ दत्तक ववधानाींच्या सींदभामतील सींस्थाींची छाननी करुन 
चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने माहे ऑगस््, २०१८ च्या दसुऱ या 
आठवड्यात ददले आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, सदरहू चौकशीच्या अनिुींगाने सींबींधधत सींस्थावर कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(३) असल्यास, दत्तक ववधानाला मान्यता देण्याचे अधधकार जजल्हाधधकारी व 
जजल्हा न्यायाधीश याींना देण्याचा शासनाचा ववचार चाल ूअसनू या सींदभामत 
केव्हा ननणमय घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 “ममशनरीज ऑफ चॅरर्ी” या स्वींयसेवी सींस्थेमाफम त राज्यात 
चालवण्यात येणाऱया ववशिे दत्तक सींस्थाींची तपासणी करण्याबाबत कें द्र 
शासनाचे ऑगस््, २०१८ मध्ये ननदेश होत.े 
(२) ‘ममशनरीज ऑफ चॅरर्ी’ या स्वींयसेवी सींस्थसे मुींबई उपनगर व 
अमरावती येथ ेववशिे दत्तक सींस्था म्हणून मान्यता आहे. तथावप, सींबींधधत 
सींस्थेने स्वत:हून दत्तक ववधानाचे काम थाींबववलेले आहे. 
(३) बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) अधधननयम, २०१५ कलम ६१ 
नसुार दत्तक आदेशाबाबतचे अधधकार जजल्हा न्यायालय याींचेकड े आहेत. 
याबाबत बदल करण्याचा अधधकार कें द्र शासनाकड ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील पाळणाघराांसाठी तनयमािली जाहीर िरण्याबाबि 
  

(१०६) * ४४२८२ श्री.विलास पोिनीस : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाल हक्कासाठी काम करणाऱया सींस्थाींकडून पाळणाघराींची नोंदणी 
सक्तीची करावी तसेच मलुाींच्या सरुक्षेसाठी पाळणाघर चालकाींनी ननयमाींच े
पालन करण्याची मागणी शासनाकड ेकरण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य मदहला आयोगाने राज्यातील पाळणाघराींची सववस्तर 
ननयमावली तयार करून दीड विामपवूी शासनाकड ेसादर केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननयमावलीचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, उक्त 
ननयमावलीची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) राज्यात चालववण्यात येणाऱ या सवम पाळणाघराींसाठी 
कायमपध्दती/कायमननयमावली तयार करण्यासाठी मा.मखु्य सधचव याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली असनू लवकरच सवम समावेक्षक 
ननयमावली लाग ु करण्यात येणार आहे. मदहला आयोगाने पाळणाघराींसाठी 
ननयमावली तयार केली होती, परींत ु कें द्र शासनाने तयार केलेली राषरीय 
पाळणाघर योजनेची ननयमावली सलुभ असल्यामळेु पनु्हा नव्याने ननयमावली 
तयार करण्याची आवश्यक्ता ददसनू न आल्यामळेु मदहला आयोगाने तयार 
केलेली ननयमावली लाग ुकरण्यात आलेली नाही. 

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

नागपूर जजल््यािील िळमेश्िर रेंजच्या सािनिारी बीट अांिगवि 
सागिनाची अिैधररत्या िकृ्षिोड िरण्याि आल्याबाबि 

  

(१०७) * ४४८४९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू जजल््यातील कळमेश्वर रेंजच्या सातनवारी बी् अींतगमत वन 
अधधकाऱयाींच्या ननषकाळजीपणामळेु ४०० च्यावर सागवनाची अवधैररत्या वकृ्ष 
तोडण्यात आल्याचे माहे जलु,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या झाडाींची कत्तल करण्याचे अधधकार नसतानाही दहींगणा रेंज 
वनपररक्षेत्र अधधकाऱ याींनी झाड े तोडण्याची परवानगी ददली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने दोिी अधधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच भववषयात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) नागपरू ववभागातींगमत तत्कालीन वनपररक्षते्र 
अधधकारी, दहींगणा याींनी महाराषर वकृ्षतोडीबाबत (ववननयमन) अधधननयम, 
१९६४ अींतगमत वकृ्ष अधधकारी म्हणून एका प्रकरणी त्याींच े ददनाींक 
३१/०३/२०१७ चे आदेशानसुार नागपरू रामीण तालकु्याींतगमत मौजा माळेगाींव 
(खुदम) येथील ५९७ वकृ्षाींच्या तोडीबाबत परवानगी ददलेल्या ५९७ वकृ्षाींपकैी ३९४ 
वकृ्ष हे लगतच्या कळमेश्वर वनपररक्षेत्रातील सातनवरी ननयतक्षेत्राचे सींरक्षक्षत 
वनापकैी होत.े वकृ्ष अधधकारी याींचे उक्त आदेशाचे अनिुींगाने सींरक्षक्षत 
वनक्षेत्रात ३९४ वकृ्षाींची अवधै वकृ्षतोड झाल्याचे माहे माचम, २०१८ मध्ये 
ननदशमनास आलेले आहे. 
(२) महाराषर वकृ्षतोडीबाबत (ववननयमन) अधधननयम, १९६४ नसुार वकृ्ष 
अधधकारी म्हणून फक्त वनेत्तर क्षेत्रात (नागरी क्षते्र वगळून) वकृ्षतोडीची 
परवानगी देण्याचे अधधकार वनपररक्षते्र अधधकारी याींना आहेत. तथावप, 
सदरची वकृ्षतोड दोन वनपररक्षेत्राींच्या मसमावती भागात झालेली आहे. 
वकृ्षतोडीचे आदेश ननगमममत करताींना खाजगी क्षते्र व वनक्षेत्राच्या सीमेबाबत 
पणूमपणे शहाननशा अभावी सींरक्षक्षत वनक्षते्रातील वकृ्षाींची तोड झाली असल्याच े
ननदशमनास आलेले आहे. 
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(३) व (४) प्रस्ततु प्रकरणी तत्कालीन वनपररक्षेत्र अधधकारी दहींगणा, वनपाल, 
वनरक्षक व ववभागीय वनसव्हेक्षक याींचसे्तरावर ननषकाळजी झाली 
असल्यामळेु सींरक्षक्षत वनक्षेत्रातील ३९४ वकृ्षाींची अवधै वकृ्षतोड झाली 
असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. त्याींचेववरुध्द उपवनसींरक्षक, नागपरू 
याींचेस्तरावरुन मशस्तभींग ववियक कायमवाही सरुु करण्यात आलेली आहे. 
 महाराषर वकृ्षतोडीबाबत (ववननयमन) अधधननयम, १९६४ अींतगमत 
वकृ्षतोडीची प्रकरणे हाताळत असताना खाजगी ग्ाींना वनक्षते्र लागनू 
असल्यास वकृ्षतोडीची परवानगी देण्यापवुी वनक्षेत्राच्या सीमेबाबत क्ाक्षाने 
शहाननशा करुन घेणेबाबत वनपररक्षेत्र अधधकारी तथा वकृ्ष अधधकारी याींना 
वेळोवेळी ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 

----------------- 
  
मौजे आिी (जज.िधाव) ि मौजे बेंबाळ (िा.बाभुळगाि, जज.यििमाळ) 
येथील उपसा शसांचन योजना स्िांयचशलि पध्दिीने राबविणेबाबि 

  

(१०८) * ४५४२७ डॉ.िजाहि शमझाव, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे आवी (जज.वधाम) व मौजे बेंबाळ (ता.बाभळुगाव, जज.यवतमाळ) 
येथील उपसा मस ींचन योजना पणूमत: स्वयींचमलत सकु्ष्म मसींचन पध्दतीचा 
अवलींब करुन राबववण्याचा ननणमय माहे माचम, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेण्यात येऊन त्याकरीता रुपये १०० को्ीचा ननधीही राखून ठेवण्यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेंबळा मस ींचन प्रकल्पाची मस ींचन क्षमता ४७ हजार एवढी 
असतानाही प्रत्यक्षात फक्त दोन त े अडीच हजार एवढेच मसींचन होत 
असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त दोन्ही दठकाणची मस ींचन योजना कायामजन्वत करण्यात 
आली आहे काय व त्यावर आतापयतं ककती ननधी खचम करण्यात आला आहे 
तसेच सदर योजना पणूम क्षमतनेे कायामजन्वत न होण्याची व शतेकऱयाींना 
शतेीसाठी पाणी उपलब्ध न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने उक्त मसींचन योजना पणूम क्षमतनेे 
कायामजन्वत होण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच सदर योजना योग्यररतीने 
कायामजन्वत होण्यासाठी ककती कालावधी अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) ननम्न वधाम प्रकल्पास सन २०१८-१९ साठी मींजूर 
रुपये २२६ को्ी मधून रुपये ५० को्ी इतकी तरतदु आवी उपसा मस ींचन 
योजनेसाठी करण्यात आली आहे. बेंबळा प्रकल्पाचे उपलब्ध तरतदुीतनू   
रुपये ५० को्ी इतकी तरतदु डहेणी उपसा मस ींचन योजनेसाठी केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 बेंबळा प्रकल्पाची मस ींचन क्षमता ४७,००० हेक््र होती, परींत ुसधुाररत 
फेर जल ननयोजनानसुार ४५४५५ हेक््र पयतं मयामददत करण्यात आली आहे. 
डहेणी उपसा मस ींचन योजनेची मस ींचन क्षमता ६९६८ हेक््र असनू आतापयतं 
एकूण ४२३८८ हेक््र (बेंबळा-३६६२० + डहेणी-५७६८) मस ींचन क्षमता ननमममती 
झाली आहे.  
 बेंबळा प्रकल्पाींतगमत सन २०१६-१७ मध्ये १४,८१० हेक््र व सन 
२०१७-१८ मध्ये १०,९९१ हेक््र प्रत्यक्ष मसींचन झाल े आहे. सन २०१८-१९ 
(सप् े्ंबर, १८) मध्ये कालव्याला मस ींचनाकरीता पाणी चाल ू असनू 
सद्य:जस्थतीत खरीप हींगाम चाल ूआहे व खरीप हींगामात प्रत्यक्ष मसींचनाची 
मोजणी सरुु आहे. रब्बी हींगामात पाणी सोडण्याबाबत ननयोजन करण्यात 
आले आहे.  
(३) ननम्न वधाम प्रकल्पाींतगमत आवी उपसा मसींचन योजनेच्या कामासाठी 
ददनाींक १८/०६/२०१८ रोजी कायामरींभ आदेश देण्यात आाला असनू पणूमत्वाचा 
कालावधी २ वि ेआहे. 
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 तसेच सद्य:जस्थतीत डहेणी उपसा मस ींचन योजनेची काम े
प्रगतीपथावर असनू त्यावर आतापयतं ४०२.७४ को्ी खचम झालेला आहे. सदर 
योजना पणूम क्षमतनेे कायामजन्वत न होण्याची कारणे पढुीलप्रमाणे :-  

१) शतेकऱयाींच्या शतेात पीक असल्याने कामे करण्याकरीता माचम त ेजून 
असा अत्यल्प कालावधी उपलब्ध होतो,  

२) दठबक मसींचनाकरीता शतेकऱयाींचा १० ्क्के वा्ा असनू शतेकरी वा्ा 
भरण्यास उत्सकु नाही,  

३) मखु्य कीं त्रा्दार आय.व्ही.आर.सी.एल. आधथमक ्ाळेबींदीच्या अडचणीत 
असल्यामळेु मागील हींगामापासनू कामे बींद आहे. 

(४) व (५) बेंबळा नदी प्रकल्प PMKSY अींतगमत असनू डडसेंबर, २०१९ पयतं 
पणूम करण्याचे ननयोजन आहे.  
 आवी उपसा मस ींचन योजनेचे काम ननधीच े उपलब्धतनेसुार 
प्राधान्यक्रम ठरवनू पणूम करण्याचे ननयोजन आहे. डहेणी उपसा मस ींचन 
योजनेबद्दल कारणे मदु्दा क्र. ३ मधील उत्तराप्रमाणे आहे. तसेच 
ननयोजनाप्रमाणे सदर योजना पणूम होण्यास डडसेंबर, २०१९ पयतंचा कालावधी 
अपेक्षक्षत आहे. 

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

मग्रारोहयोच्या िामाची िुशल देयिे प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(१०९) * ४४९६७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) धचकलठाण (ता.कन्नड, जज.औरींगाबाद) या गावात रामपींचायतीने 
मरारोहयोंतगमत सन २०११-१२ याविी मस ींमे्  नाला बाींध व रोपवा्ीकेचे काम 
केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धचकलठाण रामपींचायतीच्या सदर कामाचे कुशल देयके सन 
२०११-१२ पासनू शासनाकड े रुपये ९५१०४३.००/- प्रलींत्रबत असनू सदर देयके 
ममळण्यासाठी रामपींचायतीने सन २०११-१२ पासनू पाठपरुावा करत असनू 
त्याींना देयके ददली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सदर थककत कुशल देयके देण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, कुशल देयके न देण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 

सदर देयके शासनाकड े प्रलींत्रबत नाहीत. सदर प्रकरणी          
रुपये ७९७३७२/- इतका ननधी आयकु्त नरेगा नागपरू याींच्याकडून EFMS 
द्वारे रामपींचायत धचकलठाण याींना वगम करण्यात आला आहे. उवमरीत 
ननधीची अदायगी काही ताींत्रत्रक कारणामळेु प्रलींत्रबत आहे ही ताींत्रत्रक अडचण 
दरु झाल्यानींतर तात्काळ ननधी ववतरीत करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

गडधचरोली जजल्हा सामान्य रूग्णालयाि रक्ि िपासणी  
ि शसटीस्िॅन मशीन बांद असल्याबाबि 

  

(११०) * ४४३५७ श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजल्हा सामान्य रूग्णालयात रक्त तपासणी मशीन दोन 
मदहन् यापासनू तर मस्ीस्कॅन मशीन गेल्या दोन विामपासनू बींद असल्याचे 
ददनाींक २९ ऑगस््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सध्या जजल््यात ्ायफाईड, मलेररया, डेंग्य ूया सारखे इतर 
आजाराची साथ मोठ्या प्रमाणात सरुू असल्याने रूग्णाींना बाहेरून रक्त 
तपासणी करावी लागत असल्यामळेु आधथमक भदंुड सोसावा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनिुींगाने 
रक्त तपासणी मशीन व सी्ीस्कॅन मशीन दरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 रक्त तपासणी मशीन (ब्लड सेल काऊन््र,इ) सरुु आहे. तथावप, 
एचपीएलसी मशीन व सी.्ी.स्कॅन मशीन बींद आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 जजल्हा रूग्णालय, गडधचरोली करीता नवीन सी.्ी.स्कॅन मशीन 
उपलब्ध होईपयतं रूग्णाींची गरैसोय होऊ नये याकरीता खाजगी स्थाननक 
रूग्णालयाबरोबर रूग्णननहाय सी.्ी.स्कॅन सेवा घेण्याचा करार करण्यात आला 
असनू रूग्णाींच्या आवश्यकतनेसुार त्याींच्याकडून सी.्ी. स्कॅन करून घेण्यात 
येत आहे. यावर होणारा खचम रूग्ण कल्याण सममती व महात्मा फुले 
जीवनदायी योजनेंतगमत भागववण्यात येत येत आहे. 
(३) सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली येथ ेनववन सी.्ी.स्कॅन मशीन उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत हाफककन जीव-औिध ननमामण महामींडळ मयामददत याींनी 
ददनाींक २३/१०/२०१८ रोजी परुवठा आदेश ननगमममत केले आहेत. जजल्हा 
रुग्णालय, गडधचरोली येथील नादरुुस्त एचपीएलसी मशीन मे.फेबर मस ींदरुी 
मॅनेजमें् सजव्हमसेस प्रा.मल. याींच्याकडून दरुुस्त करुन घेण्याची कायमवाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मुांबईि क्षय रुग्णाांच्या सांख्येि िाढ होि असल्याबाबि 
  

(१११) * ४४१८८ श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.हररशस ांग राठोड : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात क्षयरोग ननमुमलनासाठी ववववध उपाययोजना केल्या जात असल्या 
तरी मुींबईत या आजाराींवर ननयींत्रण ममळववण्यात अपयश आले असनू चाल ू
विामत क्षयरोगाचे प्रमाण १० ्क्क्याींनी वाढल्याचे प्रजा फाऊीं डशेन याींनी 
काढलेल्या आरोग्यववियक श्वेतपत्रत्रकेनसुार माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षयरोग ननमुमलनासाठी शासनाकडून राबववल्या जाणाऱया 
वदै्यकीय उपचार (डॉ्) घेणाऱया रुग्णसींख्येत घ् होत असनू उपचार सरुु 
असताना १५ ्क्के रुग्णाींनी उपचार अधमव् सोडून ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने मुींबई शहरातील क्षयरोगावर ननयींत्रण ममळववण्यासाठी 
महानगरपामलकेच्या व शासनाच्या आरोग्य ववभागाने कोणत्या उपाययोजना 
राबववल्या आहेत वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे.  
(३) चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

मुींबई महानगरपामलका व शासनाच्या आरोग्य ववभागामाफम त सधुाररत 
राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण कायमक्रम राबववला जात असनू महापामलकेतफे 
ममशन फॉर ्ीबी कीं रोल अमभयानाींतगमत शासकीय तसेच खाजगी वदै्यकीय 
सींस्थामाफम त क्षयरुग्णाींवर औिधोपचार केला जातो. औिधोपचार पणूम 
करण्यासाठी Treatment Supporter नेमण्यात आले असनू TISS 
प्रकल्पाींतगमत १०७ व मुींबई महानगरपामलकाकरीता ५० समपुदेशकाींमाफम त 
समपुदेशन करण्यात येत.े 

• ३३ जजल्हा क्षयरोग कें द्र व ४६ शहर क्षयरोग कें दे्र स्थापण करण्यात 
आली आहे, असनू ५१७ क्षयरोग पथके कायमरत आहेत. 

• राज्यात १५२० सकू्ष्मदशी कें दे्र स्थावपत असनू मुींबईत १३४ कें दे्र 
आहेत. राज्यात १२ व मुींबई महानगरपामलकेत ५ Culture D.S.T. 
प्रयोगशाळाींना मान्यता ददली आहे. राज्यात ११७ व मुींबई २२ 
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CBNAAT यींत्र े क्षयरोग ननदानासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली 
आहेत. 

• MDR/XDR रुग्णाींच्यासाठी राज्यात ५० उपचार कें दे्र कायमरत असनू 
त्यापकैी १४ मुींबईत आहेत. 

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

  
राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील पाांगरे-धचांचिाडी येथील 

पांचक्रोशीिील गािाांना पाणी शमळण्याबाबि 
  

(११२) * ४६३१६ अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजापरू (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील पाींगरे-धच ींचवाडी येथे लघपुा्बींधारे 
ववभागामाफम त बाींधण्यात आलले्या धरणातील पाणी कालव्याद्वारे 
पींचक्रोशीतील गावाींना ममळणार असनू सींबींधधत ववभागाकडून गावामध्ये सव्हे 
करण्यास सरुुवात करण्यात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पींचक्रोशीतील पाणी ी्ंचाई दरू करण्याकरीता सदरहू 
धरणातील पाणी कालव्याद्वारे रामस्थाींना पाणीपरुवठा करण्याचे काम 
केव्हापयतं पणूम करणार आहे, तसेच उवमररत गावाींचा सव्हे केव्हा पणूम 
करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) होय. 
 सदर प्रकल्पाचे बींददस्त नमलका ववतरण प्रणालीद्वारे मस ींचनासाठी 
पाणीपरुवठा करण्याच्या कामासाठी ननववदा ननजश्चतीची कायमवाही पणूम झाली 
आहे. सद्यःजस्थतीत जागवेर प्रत्यक्ष काम सरुु करण्याच्यादृष्ीने सींरेखा 
आखणी सींबींधात लाभक्षते्रातील सवम गावाींच्या सव्हेचे काम पणूम करण्यात आले 
आहे. 
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(२) सदरचे काम ननधी उपलब्धतनेसुार जून, २०२० पयतं पणूम करुन 
लाभक्षेत्रातील रामस्थाींना मस ींचनासाठी पाणीपरुवठा करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

जलसांपदा विभागाच्या पुणे िायावलयाने विनािापर पडून असलेली 
यांत्र ेन िापरिा भाड ेित्िािर निी यांत्र ेआणल् याबाबि 

  

(११३) * ४६१०६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊर्व  भाई धगरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल््यातील जलसींपदा ववभागाच्या कायामलयाने साींगोला येथील 
कालव्यातील गाळ काढण्याकरीता उत्खनन करणारी दोन यींत्र े व चार डींपसम 
भाड े तत्वावर घेण्यासाठी रुपये २७ लाखाींची ननववदा व नीरा उजव्या 
कालव्यातील गाळ काढण्याच्या कामाकरीता पाच लोडसम भाड े तत्वावर 
घेण्यासाठी रुपये १५ लाखाींची ननववदा काढण्यात आल्याचे ददनाींक २९ जुल,ै 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा, साींगली, कोल्हापरू व सोलापरू या जजल््यातील 
जलसींपदा ववभागाच्या कायामलयात असलेली यींत्र ेतसेच जलयकु्त मशवाराच्या 
कामाींसाठी वापरण्यात आलेली यींत्रहेी ववनावापर पडून असल्याचे ननदशमनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर काढण्यात आलेली ननववदा रद्द करुन ववनावापर पडून 
असलेली यींत्र े गाळ काढण्याच्या कामाकरीता वापरण्यात यावी तसेच या 
प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सजग नागररक मींचाने केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त दोन्ही ननववदा ताींत्रत्रक कारणास्तव रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
याबाबत मखु्य अमभयींता (याींत्रत्रकी) याींच्याकडून अहवाल शासनास ददनाींक 
१३/११/२०१८ रोजी प्राप्त झाला असनू सदर अहवालाची शासनस्तरावर छाननी 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

परभणी जजल््यािील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या इमारिीच े 
बाांधिाम ि र्तनवचरची िामे अपूणव असल्याबाबि 

  

(११४) * ४५०१३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यात राषरीय शहरी आरोग्य अमभयानाींतगमत मींजूर करण्यात 
आलेल्या सहा प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच े बाींधकाम व फननमचरची 
कामे अपणूम असल्याने तसेच साखला प्लॉ्, ज्ञानेश्वर नगर भागातील 
प्राथममक आरोग्य कें द्रात दजेदार आरोग्य सवुवधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णाींची 
गरैसोय होत असल्याची तक्रार परभणी येथील लोकप्रनतननधीींनी 
जजल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
लेखी ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननववदेतील नमदु 
केलेला कालावधी पणूम होऊनही बाींधकाम अपणूम राहणे व फननमचरचे काम पणूम 
होत नसल्याने सींबींधधत कीं त्रा्दार व जबाबदार अधधकारी याींच्याववरुध्द 
कारवाई करुन प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये कें द्रननहाय दजेदार आरोग्य सवुवधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) लेखी ननवेदन ददले, हे खरे आहे, परींत ु रुग्णाींची 
गरैसोय होत ेहे खरे नाही. 
(२) साींखला प्लॉ्, ज्ञानेश्वर नगर येथील नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या 
इमारतीचे बाींधकाम पणूम झाले आहे. नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र कायामजन्वत 
करण्यात आले आहे. 

नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र, खींडोबा बाजार येथील इमारतीचे 
बाींधकाम प्रगती पथावर आहे. फननमचर खरेदी करण्याची कायमवाही प्रगती 
पथावर आहे. ववद्यतुी करण्याचे काम बाकी आहे. 

नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र, इनायत नगर येथील इमारत बाींधकाम 
पणूम झालेले आहे. सींरक्षण मभींतीचे अींशत: बाींधकाम बाकी आहे. फननमचरच े
काम बाकी आहे. ववद्यतुी करणाच ेकाम बाकी आहे. 

नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र, खानापरू येथील इमारत बाींधकाम पणूम 
झाले आहे. सींरक्षण मभींतीच ेबाींधकाम बाकी आहे. फननमचरचे काम बाकी आहे. 
ववद्यतुी करण्याचे काम बाकी आहे. 

नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र, सयद तरुाबलु हक दगाम, दगाम पररसर 
येथील इमारतीचे बाींधकाम प्रगती पथावर आहे. फननमचरचे काम बाकी आहे. 

नागरी प्राथममक आरोग्य कें द्र, शींकर नगर येथ े जागा उपलब्ध 
नसल्याने बाींधकाम सरुु झाले नाही. आता “धार रोड” येथे जागा उपलब्ध 
झाली आहे, यादठकाणी इमारत बाींधकाम चाल ूकरण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यािील िामगार रुग्णालयािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(११५) * ४४१०४ अॅड.अतनल परब : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १५ कामगार रुग्णालयात (ईएसआय) डॉक््र, पररचाररका 
आणण व्यवस्थापनाची १२०० पदे ररक्त असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले असनू पदे ररक्त असल्याने त् याचा पररणाम 
रुग्णसेवेवर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाींत २०६ डॉक््र, ३६८ पररचाररका, २५४ 
ननमवदै्यक आणण ३६३ इतर कममचाऱ याींची पदे ररक्त असल्याने अपऱु या 
कममचाऱ याींअभावी रुग्णालये बींद होण्याच्या मागामवर असल्याचे ननदशमनास आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

सद्य:जस्थतीत राज्य कामगार ववमा योजनेत एकूण ११ रुग्णालये 
कायामजन्वत आहेत. डॉक््र, पररचाररका व व्यवस्थापनाची एकूण ८६७ पदे 
ररक्त असनू नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये ग्-क सींवगामतील पररचाररकाींची ३७२ पदे 
व समवदै्यकीय पदाींची ११६ पदे महाऑनलाईनमाफम त पदभरतीची प्रकक्रया 
राबवनू सदर पदे भरण्यात आलेली आहेत. तसेच गरजनेसुार ववशिेज्ञाींची पदे 
१ विामच्या कालावधीकरीता कीं त्रा्ी पध्दतीने वेळोवेळी ननयकु्ती करण्यात येत.े 
 ग्-अ व ग्-ब सींवगामतील ररक्त पदे भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या अमभप्रायानसुार कायमवाही करण्यात येत आहे. ग्-ड सींवगामतील 
त्रब ींदनुामावली प्रमाणणत करण्याची कायमवाही करण्यात येत असनू ही कायमवाही 
पणूम झाल्यानींतर ग्-ड सींवगामतील पदे भरती करणे शक्य होईल.  
 सन २०१७-१८ मध्ये राकाववयो रूग्णालयामाफम त ६,१४,१५७ 
बाहयरूग्णाींना व ५४९६१ आींतररूग्णाींना उपचार/सवुवधा परुववण्यात आल्या 
असनू, २६३० मोठ्या शस्त्रकक्रया, ७०३० लघशुस्त्रकक्रया करण्यात आल्या तसेच 
७२७ प्रस्ततुी करण्यात आल्या आहेत. सबब, अपऱुया कममचारी वगाममळेु 
रूग्णसेवेवर ववपरीत पररणाम होत नाही. त्यामळेु रूग्णालये बींद होण्याच्या 
मागामवर आहे हे खरे नाही.  
 ----------------- 
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उत्िर सोलापूर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील आरोग्य िें द्राि िैद्यिीय 
अधधिारी उपजस्थि राहि नसल्याबाबि 

  

(११६) * ४४४४७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, अडॅ.हुस्नबान ूखशलरे्, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत्तर सोलापरू (जज.सोलापरू) तालकु्यातील कोंडी, नतऱहे, कळमण व माडी 
या चारही आरोग्य कें द्रात वदै्यकीय अधधकारी उपजस्थत राहत नसल्यामळेु 
रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ददनाींक १३ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सदर आरोग्य कें द्रात आपल्या सोयीनसुार सेवा देणाऱया वदै्यकीय 
अधधकारी व कममचारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर ददवशी वदै्यकीय अधधकारी उपजस्थत होत े व त्याींनी प्राथममक 
आरोग्य कें द्रात आलेल्या रुग्णाींची तपासणी केली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

मौजे नायगाि (िा.खांडाळा, जज.सािारा) येथील  
पयवटि तनिास बाांधिामाबाबि 

  

(११७) * ४३९७१ श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, आकिव .अनांि गाडगीळ, डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.मोहनराि िदम, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौजे नायगाव (ता.खींडाळा, जज.सातारा) हे ज्ञानज्योती साववत्रीबाई फुले 
याींचे जन्मगाव असनू येथील पयम् क ननवास बाींधकामासाठी प्रादेमशक पयम् न 
ववकास योजनेंतगमत ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ रोजी पयम् क ननवास 
बाींधणेकरीता रुपये ५०० लक्ष इतका ननधी मींजूर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मींजूर ननधीमधून रुपये ३०० लक्ष ननधी पयम् न ववकास 
महामींडळाकड ेववतरीत केला आहे व रुपये २०० लक्ष ननधी देणे बाकी आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पयम् क ननवास बाींधकामाचे उवमररत रुपये २०० लक्ष 
ननधी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) व (३) सदर कामास शासनाने उपलब्ध करुन ददलेल्या रुपये ३००.०० लक्ष 
ननधी व्यनतररक्त महाराषर पयम् न ववकास महामींडळास प्रादेमशक पयम् न 
ववकास योजनेंतगमत उपलब्ध करुन ददलले्या ननधीच्या सींकमलत व्याजातनू 
महाराषर पयम् न ववकास महामींडळाने रुपये १००.०० लक्ष असा आतापयतं 
एकूण रुपये ४००.०० लक्ष ननधी सदर कामास उपलब्ध करुन ददला आहे. 
 महाराषर पयम् न ववकास महामींडळाकडून उवमररत ननधीची मागणी 
प्राप्त झाल्यास ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सदर कामासाठी उवमररत ननधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

आांबडोस (िा.मालिण, जज.शसांधदुगुव) येथील िहाळिाडी िे रिळनाथ 
मांददरापयांि जोडरस्िा ि पुलाच ेबाांधिाम िरण्याबाबि 

  

(११८) * ४५२८५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.मोहनराि िदम, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिव .अनांि 
गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आींबडोस (ता.मालवण, जज.मस ींधुदगुम) येथील वहाळवाडी त े रवळनाथ 
मींददरापयतं रामस्थाींना ये-जा करण् यासाठी पायवा् असनू यादठकाणी मोठ्या 
प्रमाणात भाववक येत असतात. परींत ु सदर मींददरामध्ये जाण्यासाठी 
पावसाळयात नाल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वहाळाच े पाणी येत असल्याने 
रस्ता वाहतकूीस व येण्याजाण्यास चाींगला नसल्याने यादठकाणी जोडरस्ता व 
पलुाचे काम करुन ममळण्याबाबत मागील ३ विामपासनू स्थाननकाींनी 
मा.रामववकास मींत्री, मा.सावमजननक बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री व मखु्य 
कायमकारी अधधकारी, जज.प. मस ींधदुगुम याींच्याकड े ननवेदनाद्वारे मागणी केली 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने आींबडोस, वहाळवाडी त े रवळनाथ मींददरापयतं रामस्थाींना ये-जा 
करण्यासाठी जोडरस्ता व पलुाचे बाींधकाम करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, खरे आहे.  
(२) सदर प्रश्नामध्ये नमदू रस्त्याच े व पलुाचे सींयकु्त काम करण्यासाठी 
मोठ्या स्वरुपात ननधीची आवश्यकता आहे. पलुाच े काम हाती घेण्यासाठी 
जजल्हा पररिद बाींधकाम ववभाग याींच्याकडून कायमकारी अमभयींता, सावमजननक 
बाींधकाम ववभाग, सावींतवाडी याींना कळववण्यात आले आहे. तसेच रस्त्याच्या 
कामाींसाठी जज.प.कड े उपलब्ध होणाऱया रस्त े ववशिे दरुुस्ती कायमक्रम/जजल्हा 
वाविमक योजना इत्यादी मधून ननधीच्या उपलब्धतनेसुार ्प्प्या-्प्प्याने 
प्रस्ताववत करण्याचा प्रयत्न राहील.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  
 

----------------- 
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शशक्षि ि शशक्षिेिर िमवचारी याांची निीन पेन् शन 
 योजनेची रक्िम शमळण्याबाबि 

  

(११९) * ४४२६२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.श्रीिाांि 
देशपाांड े: सन्माननीय विमकु्ि जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि 
विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर ननयकु्त झालेल्या मशक्षक व 
मशक्षकेतर कममचाऱ याींची नवीन अींशदान पेन्शन योजनेची खाती उघडण्यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर खात्यात खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील मशक्षक व 
मशक्षकेतर कममचारी याींची दहश्श्याची रक्कम व व्याज जमा करण्यात आले 
असनू, ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती ववभागामाफम त चालववण्यात येत 
असलेल्या मशक्षक व मशक्षकेतर कममचाऱयाींची रक्कम व व्याज जमा करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववमकु्त जाती व भ्क्या जमाती ववभागामाफम त चालववण्यात 
येत असलेल्या शाळेतील मशक्षक व मशक्षकेतर कममचारी याींची नवीन पेन् शन 
योजनेची रक्कम व व्याज जमा करुन दहशबे धचठ्या देण्याची मागणी 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने सदर कममचाऱ याींची रक्कम व व्याज देऊन त् याींना दहशबे धचठ्या 
देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, राज्यात सदरहू योजना ददनाींक ०१ नोव्हेंबर, २००५ 
पासनू लाग ूकरण्यात आली आहे. 
(२) होय. तथावप, यासाठी लेखाशीिम ममळाल्यावर कममचाऱयाींच्या हप्त्याच्या 
दहश्श्याएवढा शासनाचा दहस्सा जमा करण्याच्या अनिुींगाने कायमवाही करण्यात 
येईल. 
(३) होय. 
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(४) व (५) सदरहू प्रकरणी मा.मुींबई उच्च न्यायालय तसेच औरींगाबाद व 
नागपरू खींडपीठामध्ये ववववध न्यायालयीन प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल रर् याधचका क्र. ३६९२/२०१७ मध्ये 
ददनाींक १० जुल,ै २०१७ रोजी अींतररम आदेश ददले आहेत. यानसुार ववजाभज 
आश्रमशाळेतील कममचाऱयाींकडून या योजनेंतगमत कममचाऱयाींच्या हप्त्याच्या 
दहश्श्याएवढ्या रक्कमेची कपात न करण्याच े ननदेश ददले आहेत. 
सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. तथावप, राज्य शासनाच्या 
दहश्श्याची व त्यावरील व्याजाचे प्रदान करण्यासाठी नवीन लेखाशीिम 
उघडण्याबाबत शासनस्तरावर कायमवाही करण्यात येत आहे. 
 

----------------- 
  
मुदखेडा (िा.चाळीसगाांि, जज.जळगाांि) येथील प्रिल्पग्रस्ि शिेिऱयाांना 

भूसांपादन मोबदल्याची रक्िम देण्याबाबि 
  

(१२०) * ४४८६३ प्रा.जोगने्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मदुखेडा (ता.चाळीसगाींव, जज.जळगाींव) येथील प्रकल्परस्त शतेकऱयाींना 
भसूींपादन मोबदल्याची रक्कम न ददल्याने मा.न्यायालयाने तापी पा्बींधारे 
महामींडळाची बँक खात ेमसल करण्याचे आदेश ददले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामींडळाचे खात े मसल केल्याने महामींडळाचे आधथमक 
व्यवहार ठप्प झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्परस्त 
शतेकऱयाींना भसूींपादन मोबदल्याची रक्कम रुपये ४० को्ी देण्यास दलुमक्ष 
करीत असलले्या अधधकारी व कममचारी याींच्यावर कारवाई करुन प्रकल्परस्त 
शतेकऱयाींची थककत रक्कम देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मा.वररषठस्तर न्यायालय, जळगाव याींच्या ददनाींक १७/०९/२०१८ च्या 
आदेशान्वये बँक खात ेमसल करण्यात आलेले होत.े 
 तथावप, मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाच्या ददनाींक 
१६/१०/२०१८ च्या आदेशान्वये या आदेशास स्थधगती ममळाली आहे. त्यामळेु 
व्यवहार ठप्प नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि जजल्हास्िरािर नते्र बँि उभारण्याबाबि 
  

(१२१) * ४५०४० श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३५ पकैी १३ जजल््याींमध्ये एकही नेत्र बँक नसल्याने 
मरणोत्तर नेत्रदानात अडथळा ननमामण होत असल्याचा प्रकार माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आला असनू जजल्हास्तरावर नेत्र बँक 
उभारण्याबाबत शासनस्तरावर उदासीनता असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे 
खरेआहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हास्तरावर नेत्र बँक 
उभारण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
 राषरीय अींधत्व व दृष्ी क्षीणता ननयींत्रण कायमक्रमाींतगमत 
जजल्हास्तरावर नेत्र बबु्बळे काढण्यासाठी प्रमशक्षक्षत नेत्रधचककत्सा अधधकारी 
उपलब्ध असनू त्याींचेमाफम त नेत्र बबु्बळे काढून त्याींचे सींकलन करुन 
गरजेनसुार केरा्ोप्लास््ी से्ं समना परुवठा केला जातो.  
 
 



144 

(२) ज्या जजल््यामध्ये नेत्रपेढया उपलब्ध नाहीत. तथेील नेत्रदान केलेले नेत्र 
बबु्बळे ही एम के ममडीयाद्वारे सींरक्षक्षत करुन सरासरी ४ त े ५ तासात 
जवळच्या जजल््यातील नेत्रपेढीमध्ये पोहचवतात.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

अिोट (जज.अिोला) येथील पोपटखेड टप्पा-२ च्या  
धरणाच्या अहिालाबाबि 

  

(१२२) * ४४४८१ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् (जज.अकोला) येथील पोप्खेड ्प्पा-२ च्या धरणाच्या मभ ींतीमधून 
गळती सरुु असतानाही सद्य:जस्थतीत धरणास कोणताही धोका नाही, धरण 
पणूमतः सरुक्षक्षत असल्याचा अहवाल जजल्हाधधकारी व अधीक्षक अमभयींत्याींकड े
पाठववण्यात आल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सप् े्ंबर मदहन्यात ३१ तारीख नसतानासधु्दा या अहवालामध्ये 
३१/०९/२०१८ रोजी धरणाच्या पाण्याची पातळी ८६.४० मी. असताना सदर 
पाझर हा ३.० एवढा असल्याचे नमदु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जजल्हाधधकारी व अधीक्षक अमभयींत्याींची ददशाभलू करुन सादर 
करण्यात आलेल्या अहवालाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानिुींगाने जबाबदार असणाऱ याींववरुध्द कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) कायमकारी अमभयींता, लघ ुपा्बींधारे ववभाग, अकोला 
याींनी त्याींचे पत्र ददनाींक १८/०९/२०१८ अन्वये अधीक्षक अमभयींता, अकोला 
मस ींचन मींडळ, अकोला याींचकेड ेयाबाबत अहवाल सादर केला आहे. 
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(२) सदर अहवालामध्ये ददनाींक ३१/०८/२०१८ ऐवजी ददनाींक ३१/०९/२०१८ अशी 
ी्ंकलेखनातील चुक आहे. ददनाींक ३१/०८/२०१८ रोजी धरणाच्या पाण्याची 
पातळी ८६.४० मी. असताना पाझर हा ३.०० मल्र/प्रनत सेकीं द एवढा होता व 
ददनाींक ३१/०८/२०१८ त े ददनाींक १८/०९/२०१८ दरम्यान धरणातील पाणी 
पातळी ८८.२५ मी. (१.८५ मी.) वाढली आहे. परींत ुपाण्याचा होणारा पाझर हा 
३.०० मल्र/प्रनत सकेीं द वरुन २.१० मल्र/प्रनत सेकीं द एवढा कमी झाला 
असल्याचे अहवालात नमदू आहे. 
(३) व (४) ननचरा चाऱ याींमधून होणारा पाण्याचा पाझर हा धरण 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने योग् य असनू यामळेु धरणातील अींतगमत दबाव ननयींत्रणात 
असतो. तसेच धरणातील पाझराबाबत ददनाींक ०१/०९/२०१८ पासनू ननयममत 
ननरीक्षण करुन याबाबत दैनींददन नोंद ठेवण्यात आली आहे. यावरुन असे 
ननदशमनास येत े की, धरणाची पाण्याची पातळी ददनाींक १२/११/२०१८ रोजी 
८८.१० मी. (१.७० मी.वाढ) असनू सद्य:जस्थतीत पाझर हा ०.१६ मल्र/प्रनत 
सेकीं द इतका आहे. धरणाची पातळी वाढून देखील आरींभीचा पाझर (ददनाींक 
३१/०८/२०१८) ३.०० मल्र/प्रनत सेकीं द वरुन ददनाींक १२/११/२०१८ रोजी ०.१६ 
मल्र/प्रनत सेकीं द इतका कमी झाला आहे. या कारणास्तव सदर प्रकरणाचा 
चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
हररहरेश्िर (जज.रायगड) मधील पाांडि प्रदक्षक्षणा मागाविील सांरक्षि िठड े
ि इिर दरुुस्त्या िसेच सौंदयीिरणासाठी तनधी मांजूर िरण्याबाबि 

  

(१२३) * ४४८१७ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हररहरेश्वर (जज.रायगड) हे स्थान दक्षक्षण काशी म्हणून प्रमसध्द असनू 
येथील पाींडव प्रदक्षक्षणा मागामची दरुवस्था झाली असनू सींरक्षक कठड ेतु् ल्याने 
अपघात होण्याची शक्यता ननमामण झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या मागामचे सौंदयीकरण व योग्य देखभाल दरुुस्ती 
करण्यासाठी कोकण रामीण ववकास पयम् न योजनेतनू ननधी उपलब्ध करून 
देण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाधधकारी, रायगड याींना ददनाींक      
११ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तीथमक्षते्राच्या पाींडव 
प्रदक्षक्षणा मागामची दरुवस्था दरू करण्यासाठी रामीण ववकास पयम् न योजनेतनू 
ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, खरे आहे.  
(२) अींशतः खरे आहे.  
 मा.आ.अॅड.श्री. ननरींजन वसींत डावखरे, वव.प.स. याींनी त्याींचे पत्र 
ददनाींक ५/१०/२०१८ अन्वये रायगड जजल््यातील हररहरेश्वर मधील पाींडव 
प्रदक्षक्षणा मागामतील सींरक्षक कठड,े इतर दरुुस्त्या तसेच सौंदयीकरण 
करण्यासाठी कोकण रामीण पयम् न ववकास कायमक्रम अींतगमत समावेश करून 
ननधी उपलब्ध करून देऊन पढुील कायमवाही करण्याबाबत कळववलेले आहे.  
(३) हररहरेश्वर मधील पाींडव प्रदक्षक्षणा मागामतील सींरक्षक कठड,े इतर दरुुस्त्या 
तसेच सौंदयीकरण करण्यासाठी कोकण रामीण पयम् न ववकास कायमक्रम 
अींतगमत ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, श्रीवधमन याींच्याकडून जज.प. 
रायगड याींनी प्रस्ताव मागववला आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

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

बीड जजल््यािील गािाांमध्ये स्मशानभूमी बाांधनू देण्याबाबि 
  

(१२४) * ४५३५६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यातील १५०० गावाींपकैी समुारे १२४२ गावाींत स्मशानभमूी 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अींत्यसींस्कारासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामळेु रामस्थाींना 
नेहमीच अडचणीींचा सामना करावा लागत असनू पावसाळ्यामध्ये 
अजग्नसींस्कार करताींना मोठ्या अडचणी ननमामण होतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनिुींगाने स्मशानभमूी बाींधून देण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) होय. 
 जजल्हा वाविमक योजनेंतगमत व शासन ननणमय क्र. ददभ-ु
२०१०/प्र.क्र.६२/पींरा-६, ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१० व शासन ननणमय क्र. डडएपी 
१०१४/प्र.क्र.२९५/का.१४८१, ददनाींक १७ डडसेंबर २०१४ अन्वये स्मशानभमुी 
बाींधकाम करण्यात येत.े या प्रकरणी ननधी उपलब्धतनेसुार कामे प्रस्ताववत 
करण्यात आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

यििमाळ येथील िसांिराि नाईि शासिीय िैद्यिीय  
महाविद्यालयाि रॅधगांग झाल्याबाबि 

  

(१२५) * ४४३७४ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयाच्या 
(मेडडकल) वसनतगहृात ननवासी डॉक््राींवर रॅधग ींग झाल्याचा प्रकार माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, एच ओ हॉस््ेलमधील प्रकरणाबाबत वाडमनकडून अहवाल 
मागवनू चौकशी करून कायमवाही करणार असल्याचे अधधषठाता, वदै्यकीय 
महाववद्यालय याींनी साींधगतले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने दोिीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) रॅधग ींगची घ्ना झाल्याचे ननदशमनास आलेले नाही. 
तथावप, कननषठ ननवासी डॉक््राींना दमदा्ी करणे व सहायक वसनतगहृ 
प्रमखुाींशी गरैवतमन यासींदभामत तक्रार प्राप्त झाली होती.  
(२) व (३) सदर तक्रारीस अनसुरुन चौकशी करण्यासाठी अधधषठाता, 
श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ याींचेकडून 
चौकशी सममती गठीत करुन अहवाल मागववण्यात आला होता. 
महाववद्यालयातील चौकशी सममतीच्या अहवालानसुार ननवासी डॉक््राींना 
दमदा्ी करुन दहशत पसरववणे अशी गरैवतमणुक झाल्याबाबतची घ्ना 
घडली नसल्याचे चौकशी अहवालामध्ये नमदू करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

नांदरुबार ि शशांदखेडा या दोन्ही िालुक्यािून जाणारा िापी-बुराई ्या 
िल्याणिारी प्रिल्पाच ेिाम धीम्यागिीने सुरु असल्याबाबि 

  

(१२६) * ४५३९२ श्री.चांद्रिाांि रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३८५१४ 
ला ददनाांि १३ माचव, २०१८ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार व मश ींदखेडा या दोन्ही तालकु्यातनू जाणारा तापी-बरुाई हा 
कल्याणकारी प्रकल्प गेल्या ५ त े ७ विांपासनू शासनाने मींजूर केलेला 
असतानाही त्या प्रकल्पाच ेकाम हे अत्यींत धीम्यागतीने सरुु असल्यामळेु त्या 
भागातील गोर-गरीब शतेकऱयाींना दषुकाळाचा सामना करावा लागत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम पणूम होण्यास ककती कालावधी लागेल, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्प पणूम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) सदर योजनेच्या ्प्पा क्र. १ त े ४ पकैी ्प्पा क्र. १ व २, मे, २०१९ 
पयतं व ्प्पा क्र. ३ व ४, मे, २०२० अखेर पणूम करण्याचे ननयोजन आहे.  
(३) प्रकल्पाचे काम जलदगतीने पणूम करण्यासाठी अथमसहाय्य ममळणेसाठी 
कें द्र/राज्य शासनाच्या ववववध योजना (आददवासी उपयोजना, नाबाडम, बळीराजा 
जल सींजीवनी) मध्ये समावेशाबाबत प्रस्ताववत करणेत आले आहे. ननधी 
उपलब्धतनेसुार योजना पणूम करणेचे ननयोजन आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

----------------- 
  
टाटा विद्युि प्रिल्पाच ेपाणी दषु्ट्िाळग्रस्ि भागािड ेिळविण्याबाबि 

  

(१२७) * ४४८९४ श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
जगिाप, अॅड.हुस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ा्ा ववद्यतु प्रकल्पासाठी ददला जाणारा पाणीपरुवठा दषुकाळरस्त 
भागाकड ेवळववण्याचा शासनाने ननणमय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणमयाची अींमलबजावणी करुन राज्यातील दषुकाळरस्त 
जजल््यात पाणीपरुवठा करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) ्ा्ा ववद्यतु प्रकल्पासाठी ददला जाणारा 
पाणीपरुवठा दषुकाळरस्त भागाकड ेवळववण्यासाठीचा अयायास करणेचा ननणमय 
शासनाने घेतला आहे. 
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(२) कोयना जलववद्यतु प्रकल्प व ्ा्ा जलववद्यतु प्रकल्प समहुातनू वीज 
ननमममतीसाठी कृषणा खोऱ यातनू ववपलुतचे्या कोकण खोऱ यात/भागात 
वळववण्यात येणारे पाणी ्प्प्या्प्प्याने कमी करण्याकरीता अयायास 
करणेसाठी शासनाने ददनाींक ०२/०८/२०१८ च े शासन ननणमयाद्वारे 
श्री.अ.पाीं.भावे, ननवतृ्त सधचव (लाक्षवेव), जलसींपदा ववभाग याींच े
अध्यक्षतखेाली अयायास ग्ाची स्थापना केली आहे.  
 सदर अयायास ग्ाने त्याींचा अहवाल तीन मदहन्यात शासनास सादर 
करावयाचा असनू, अयायास ग्ाच्या अहवालातील मशफारशीनसुार पढुील 
कायमवाही करणे अमभप्रेत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

निखा (िा.जज.दहांगोली) गािास नागरी सुविधा 
 उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

  

(१२८) * ४४६६० श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली (जज.दहींगोली) तालकु्यातील नवखा हे गाव दहींगोली महसलू 
ववभागात येत असनू रामपींचायत क्षेत्र औढा नागनाथ तालकु्यात येत 
असल्याने तथेील नागरीकाींना शासकीय योजनाींच्या लाभापासनू वींधचत रहावे 
लागत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गावात शींभर कु्ुींब वास्तव्य करीत असनू पाींगरा- े्ंभरूदरा-
नवखा या ग् रामपींचायतीमधील गावाींमध्ये कोणतीही ववकास कामे झालेली 
नसनू गावात नागरी सवुवधाही उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाहीत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. अन.ुजाती व नवबौध्द घ्काींच्या 
वस्तीचा ववकास करणे, आमदार ननधी व मागास क्षते्र ववकास अनदुान ननधी 
अींतगमत मसमें् रस्त े करण्यात आले आहेत. तसेच चौदावा ववत्त आयोग 
अींतगमत सौर लाई् इत्यादी कामे केली आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

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

सहािा िेिन आयोगाच्या र्रिाची रक्िम शमळण्याबाबि 
  

(१२९) * ४५३२३ श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००६ मध्ये शासकीय कममचाऱ याींना सहावा वेतन आयोग लाग ू
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सवम कममचाऱ याींची सन २००८-०९ पयतंच्या वेतन फरकाची 
रक्कम त्याींच्या भववषय ननवामह ननधीमध्ये जमा केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ज्या कममचाऱ याींना भववषय ननवामह ननधी खात े क्रमाींक 
ममळालेला नाही अशा कममचाऱ याींना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची 
रक्कम कशा प्रकारे ममळणार आहे तसेच, ज्याच े D.C.P.S. क्रमाींक आहे 
परींत ुअद्यापही वेतन फरकाची रक्कम त्याींच्या खात्यामध्ये जमा झाली नाही 
अशा कममचाऱयाींना कशा स्वरुपात रक्कम ममळणार आहे, 
(४) असल्यास, या सवम कममचाऱयाींना वेतन फरकाची रक्कम थे् देयकाद्वारे 
शासन देणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) ववत्त ववभाग, शासन अधधसचूना क्र. वेपरु-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, ददनाींक 
२२ एवप्रल, २००९ अन्वये ददनाींक १/१/२००६ पासनू राज्य शासकीय कममचारी 
व इतर पात्र कममचाऱयाींना सहाव्या वेतन आयोगानसुार सधुाररत वेतनशे्रणीचे 
लाभ मींजूर करण्यात आले आहेत.  
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त्यानिुींगाने ददनाींक १ एवप्रल, २००९ पासनू सदर लाभ रोखीने देण्यात 
आले आहेत व ददनाींक १/१/२००६ त े ददनाींक ३१ माचम, २००९ या 
कालावधीतील थकबाकीची रक्कम पढुील पाच विामत समान हप्त्यात भववषय 
ननवामह ननधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) ववत्त ववभागाच्या ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ अन्वये राज्य शासनाच्या 
सेवेत १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी ककीं वा त्यानींतर ननयकु्त होणाऱया 
कममचाऱयाींसाठी नवीन अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ू करण्यात आली 
आहे. त्यामळेु त्यापवूी अजस्तत्वात असलले्या सवमसाधारण भववषय ननवामह 
ननधी योजनेच्या तरतदुी शासन सेवेत ददनाींक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी ककीं वा 
त्यानींतर ननयकु्त होणाऱया कममचाऱयाींना लाग ू होणार नाहीत असा ननणमय 
घेण्यात आला आहे.  

त्यामळेु ज्या कममचाऱयाींना D.C.P.S लाग ूआहे व त्याींना सहाव्या 
वेतन आयोगाची थकबाकी अनजु्ञेय आहे अशा कममचाऱयाींच्याबाबतीत 
थकबाकीची रक्कम त्याींच्या पररभावित अींशदान ननवजृत्तवेतन योजनेच्या 
खात्यामध्ये जमा करण्याचे आदेश उपरोक्त अधधसचूनेन्वये देण्यात आले 
आहेत. 
(४) ज्या कममचाऱयाींना D.C.P.S लाग ू आहे व त्याींना सहाव्या वेतन 
आयोगाची थकबाकी अनजु्ञये आहे अशा कममचाऱयाींच्याबाबतीत थकबाकीची 
रक्कम त्याींच्या पररभावित अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजनेच्या खात्यामध्ये 
जमा करण्याच े आदेश ववत्त ववभाग, शासन अधधसचूना क्र. 
वेपरु१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, ददनाींक २२ एवप्रल, २००९ अन्वये देण्यात आल े
आहेत. त्यामळेु या कममचाऱयाींना वेतन फरकाची रक्कम थे् देयकाद्वारे 
देण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

सुलदली िे बेलखेडा (िा.सेनगाि, जज.दहांगोली) या गािाांच्या दरम्यान 
नाल्यािरील पुलाची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(१३०) * ४५५७५ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सलुदली त े बेलखेडा (ता.सेनगाव, जज.दहींगोली) या गावाींच्या दरम्यान 
नाल्यावर बाींधण्यात आलेल्या पलुाचे बाींधकाम ननकृष् दजामचे असल्यामळेु 
पलुाची दरुवस्था होऊन पलु वाहतकुीसाठी बींद करण्यात आल्याचे ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष् दजामच े
बाींधकाम करणाऱया ठेकेदारावर कारवाई करुन पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
 सदर पलुाच े बाींधकाम मखु्यमींत्री रामसडक योजनेंतगमत योग्य 
गणुवत्तचेे झाले असनू सदर कामाच्या गणुवत्तचेी तपासणी राज्य गणुवत्ता 
ननरीक्षक व वररषठ राज्य गणुवत्ता ननरीक्षक याींनी केली असनू त्याींनी काम 
समाधानकारक असल्याचा शरेा ददला आहे. तसेच पलुावरुन वाहतकू 
सरुळीतपणे सरुु आहे.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

उस्मानाबाद जज.प.च्या मदहला ि बालवििास विभागािील  
िमवचाऱ याांना लाच घेिाना अटि िरण्याि आल्याबाबि 

  

(१३१) * ४५८७२ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल्हा पररिदेच्या मदहला व बालववकास ववभागातील 
सींबींधधत अधधकाऱयाींना वाशी तालकु्यात घरपोच पोिण आहार योजनेंतगमत 
काम करणाऱ या मदहला बचत ग्ाची देयके काढणे, प्रलींत्रबत गहू 
ममळववण्यासाठी मदत करणे, पोिण आहाराचे नमनेु यावर कायमवाही होऊ नये 
यासाठी मदत करणे इत्यादी कामासाठी लाच घेताना ददनाींक ३१ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास अ्क करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानिुींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
 श्री.गोवधमन ननलकीं ठ लाींडगे, सहाय्यक प्रशासन अधधकारी व श्री.उमेश 
भगवानराव पवार, वररषठ सहाय्यक (मल.व), मदहला व बालववकास ववभाग, 
जजल्हा पररिद, उस्मानाबाद याींना ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी लाच 
घेताना पकडल्याने अ्क करण्यात आली आहे. 
(२) या प्रकरणात सींबींधधताींना जजल्हा पररिदेने ददनाींक १९/०९/२०१८ च्या 
आदेशान्वये ननलींत्रबत केलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

राज्याि िुष्ट्ठरोगीांच ेप्रमाण िाढल्याबाबि 
  

(१३२) * ४६२७१ श्री.सजुजिशसांह ठािूर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात राषरीय कुषठरोग ननमलुमन कायमक्रमाींतगमत ददनाींक २४ सप् े्ंबर त े
९ ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत राबववण्यात आलेल्या कुषठरोग शोध 
अमभयानात २ हजार १२८ नवे कुषठरोगी आढळले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अमभयानात पालघर जजल््यात सवामधधक २३९ रुग्ण 
आढळले असनू चींद्रपरू जजल््यात २०० रुग्णाींची नोंद झाली आहे तर 
उस्मानाबाद जजल््यात मागील पाच विामत रुग्णसींख्येत दहा ्क्क्याींनी वाढ 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कुषठरोग रुग्णसींख्येत एवढया मोठ्या प्रमाणात वाढ 
होण्यामागची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, या रुग्णाींवर औिधोपचार करण्यासोबतच सवामधधक रुग्ण 
आढळलेल्या पालघर, चींद्रपरू, नामशक, नागपरू व उस्मानाबाद जजल््यात 
ववशिे लक्ष कें द्रीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
 शोध अमभयानात ४८९४ कुषठरोगी आढळले आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 

या अमभयानात पालघर जजल््यात ४०१ रुग्ण, चींद्रपरू जजल््यात ३८२ 
रुग्ण व उस्मानाबाद जजल््यात १५४ नववन कुषठरुग्णाींची नोंद झाली आहे. 
(३) कुषठरोग शोध अमभयानात १०० ्क्के रामीण लोकसींख्येची तपासणी 
करण्यात आली. प्रत्येक कु्ुींबातील सवम सदस्याींची तपासणी केल्याने लपनू 
रादहलेले कुषठरोग्याींचे ननदान झाल्याने रुग्णसींख्येत वाढ झाली आहे. 
(४) शोधमोदहमेत ननदान झालेल्या सवम रुग्णाींना मोफत बहुववध औिधोपचार 
मोदहमेंतगमत आखून ददलेल्या कृती आराखड्यानसुार करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
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