
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ७, 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 - १०४ 
------------------------------------- 

  
नागपूर येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयामध्ये 
ििव रोग उपचाराच्या अत्याधतुनि सोयी सुविधा उपलब्ध िरण्याबाबि 

  

(१) *  १२९६८१   श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण) :  सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयामध्ये 
ककक रोग सारख्या दरु्कर आजारावर उपचार करण्याकरीता अद्यावत सोयी-
सवुवर्ा उपलब्र् नसल्याने मागील तीन वर्ाकत ककमान ३५० बाल ककक रुग्णाींचा 
मतृ्य ूझाला असल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयामध्ये 
ककक रोग इन्््ी्यु्  सरुु करण्याची घोर्णा शासनाने सन २०१२ मध्ये केली 
असतानाही याबाबत अद्यापपयकत कोणतीच कायकवाही झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्णालयात रक्ताच्या ककक रोगावर १५० रुग्णाींपकैी केवळ 
३ ्क्के रुग्णाींवरच उपचार केले जात असनु बाह्यरुग्ण उपचाराववनाच माघारी 
परतत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयामध्ये कॅन्सर 
इन्््ी्यु्  सरुु करण्यासह ककक रोगावर उपचारासाठी अद्यावत सोयी सवुवर्ा 
उपलब्र् करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. सदर सी्ं थेमध्ये मागील तीन 
वर्ाकत एकूण ३०३ बाल ककक रुग्णाींवर उपचार करण्यात आले आहेत. यापकैी 
१५३ रुग्णाींवर उपचार सरुु आहेत व २१ रुग्णाींनी अर्कव् उपचार घेतले 
आहेत. उवकररत १२९ रुग्णाींचा मतृ्य ुझाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उक्त सी्ं थेमध्ये मागील तीन वर्ाकच्या कालावर्ीत ११३ रक्ताच्या 
ककक रोग रुग्णाींवर उपचार करण्यात आलेले आहेत. 
(४) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू येथे ककक रोग 
उपचाराच्या अत्यार्ुननक सोयी सवुवर्ा ननमाकण करण्याववर्यीचा सवककर् 
प्र्ताव शासन ्तरावर ववचारार्ीन आहे. याबाबत सदर सी्ं थते ककक रोग 
उपचाराच्या अनरु्ींगाने रुपये २५ को्ी रुपयाींची यींत्रसामगु्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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पाटण ि िराड (जज.सािारा) िालुक्यािील िनविभागाच्या हद्दीिील गाि,े 

िाडया-िस्तत्या जोडणारे रस्तिे ि नळपाणी पुरिठा योजनेबाबि 
  

(२) *  १३०६७७   श्री.शांभरूाज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण व कराड (जज.सातारा) तालकु्यातील सह्याद्रीच्या पवकतराींगामध्ये 
डोंगरी व दगुकम भागात अनेक गावे, वाड्या-व्त्या असनू या गाींवाना जोडणारे 
र्त ेव नळपाणी परुवठा योजना वनववभागाच्या हद्दीतनू जात आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे हुींबरणे, कसणी र्नगरवाडा, कोळेकरवाडी (डरेवण), 
जळव डफळवाडी, पाींढरेपाणी, नागवाण्ेक (पाचगणी), पाणेरी (र्नगरवाडा), 
ननवी, आ्ोली, पाळेकरवाडी (बहूले) (ता.पा्ण) तसचे बेलदरे व म्होपे 
(ता.कराड) या गाींवाना व वाडया-व्त्याींना जोडणा-या र्त्याींची कामे व 
वपण्याच्या पाण्याच्या योजनाींची कामे करण्यासाठी वनववभागाच्या हद्दीतील 
मान्यता ममळणेबाबतचे प्र्ताव उप वनसींरक्षक, सातारा वनववभाग याींचेमाफक त 
राज्य शासनाकड ेसादर केल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गावाींना वन हद्दीतनू र्ता व वपण्याच्या पाण्याच्या 
योजनाींची कामे करण्यास मान्यता ममळण्याची मागणी ददनाींक २ माचक, 
२०१५, ३१ माचक, २०१५ व ७ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये ्थाननक 
लोकप्रनतनीर्ी याींनी मा.वने मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार पा्ण व कराड तालकु्यातील वन ववभागाच्या 
हद्दीतील उक्त गावाींना, वाडया-व्त्याींना जोडणा-या र्त्याींच्या व वपण्याच्या 
पाण्याच्या योजनाींच्या कामास मान्यता देणेसींदभाकत शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
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     अनसुचूचत जमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी (वन हक्काींची 
मान्यता) अचर्ननयम, २००६ च्या कलम ३ (२) अन्वये वन जममनीवर 
शासकीय यींत्रणेमाफक त अचर्ननयमात नमदू १३ बाबीींकररता १ हेक््र पके्षा 
कमी वनक्षते्र वळतीकरणासाठीच्या  प्र्तावास मींजूरी देण्याचे अचर्कार उप 
वनसींरक्षक दजाकच्या अचर्काऱयाींना आहेत. सबब, याबाबतचे प्र्ताव राज्य 
शासनाकड ेसादर केल ेजात नाहीत. 
(३) व (४) यानरु्ींगाने ददनाींक २.०३.२०१५ व ददनाींक ७.०९.२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्वये ्थाननक लोकप्रनतनीर्ीनी शासनाकड े पत्र व्यवहार केला होता. 
 सदर पत्र ेआवश्यक कायकवाहीसाठी सींबींचर्ताींना पाठववण्यात आले होत.े  
(५)  मौजे चव्हाणवाडी त े र्ामणी ता.पा्ण या र्त्याच्या बाींर्कामासाठी 
ददनाींक ५.९.२०१५ तसेच मौजे नागवाण्ेक (पाचगणी) येथील प्र्तावास 
ददनाींक १५.०४.२०१५ रोजी उप वनसींरक्षक, सातारा याींनी मान्यता ददली 
आहे.  
     मौजे बेलदरे व ननवी येथील जजल्हा्तरीय सममतीकड े मान्यतसेाठी 
पाठववण्यात आले आहे.   
     मौज े हुींबरणे, कसणी र्नगरवाडा, कोळेकरवाडी (डरेवण), पाणेरी 
(र्नगरवाडा), आ्ोली, पाळेकरवाडी (बहूले), व म्होपे येथील प्र्ताव वनहक्क 
अचर्ननयमाच्या तरतदूीींचे ननकर् पणूक करत नसल्याने अमान्य करण्यात आले 
आहेत. तथावप, प्रकल्प यींत्रणेने सदर प्र्ताव वन (सींवर्कन) अचर्ननयम, १९८० 
अींतगकत सादर केल्यास मशफारशीसह कें द्र शासनाच्या मींजूरीसाठी सादर 
करण्यात येईल. 
     मौजे जळव - डफळवाडी व पाींढरेपाणी येथील प्र्ताव सींबींचर्त प्रकल्प 
यींत्रणेकडून अद्याप वन ववभागास प्राप्त झालेले नाहीत. प्राप्त झाल्यास 
त्यावर आवश्यक कायकवाही करण्यात येईल.  

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

परळी (जज.बीड) िालुक्याि जलयुक्ि शशिार योजनेच्या म द सांधारण 
िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(३) *  १३०३३९   श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :  
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परळी (जज.बीड) तालकु्यात जलयकु्त मशवार योजनेंतगकत झालेल्या मदृ 
सींर्ारण कामात कृर्ी अचर्कारी व मजूर सहकारी सी्ं था (कीं त्रा्दार) याींनी 
सींगनमत करुन २ को्ी ४१ लाख ६३६ रुपयाींचा गरैव्यवहार केल्याच्या 
आरोपावरुन बीड जजल्हयातील १३८ मजूर सहकारी सी्ं थाींववरुध्द परळी शहर 
पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे माहे ऑग््, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परळी तालकु्यात जलयकु्त मशवार योजनेंतगकत मींजूर झालेल्या 
ववववर् कामाींमध्ये अचर्कारी व कीं त्रा्दार याींनी सींगनमत करुन कामे न 
करता बनाव् देयकाींच्याद्वारे मजूर सहकारी सी्ं थाींना पसैे अदा करुन 
गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार गरैव्यवहार करणाऱया मजूर सहकारी सी्ं था 
(कीं त्रा्दार) व सींबचर्त अचर्का-याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे 
(३) व (४) होय. आयकु्त (कृर्ी), कृवर् आयकु्तालय, पणेु कायाकलयातील 
अचर्क्षक कृवर् अचर्कारी, दक्षता पथक, पणेु याींच ेअहवालाच्या अननयममततसे 
जबाबदार असलेल्या सेवेतील सींबींचर्त अचर्कारी/कमकचाऱयाींना ननलींबबत 
करण्यात आले असनू, जबाबदार सींबींचर्त अचर्कारी/कमकचाऱयाींववरूद्ध महाराषर 
नागरी सेवा ननयमातील तरतदूीनसूार कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच 
त्याींच्याववरूद्ध दद.८/३/२०१८ रोजी पोलीस ््ेशन परळी शहर याींचकेड ेF.I.R. 
दाखल करण्यात आललेा आहे. व सींबींचर्त ठेकेदाराींववरूद्ध दद.२८/६/२०१८ रोजी 
पोलीस ््ेशन परळी शहर येथे F.I.R. दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मोखाडा (जज.पालघर) येथील जलयुक्ि शशिार योजनेंिगविची 
शिेिळयाांची िामे पूणव िरण्याबाबि 

  

(४) *  १२७२९२   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), 
श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.जजिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), 
श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जज.पालघर) येथील जलयकु्त मशवार योजनेंतगकतची ९९ 
शतेतळयाींची कामे सन २०१५ पासनू अद्यापपयतं अपऱुया ननर्ीमळेु अर्कव् 
ज्थतीत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या जलयकु्त मशवार योजनेंतगकतच्या शतेतळयाींची शासनाने 
पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार मोखाडा येथील जलयकु्त मशवार योजनेंतगकत अपणूक 
असलेल्या शतेतळयाींच्या कामासाठी ननर्ी उपलब्र् करुन सदर कामे पणूक 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. पालघर जजल्हयातील मोखाडा तालकु्यात 
जलयकु्त मशवार अमभयानाींतगकत सन २०१५-१६ त े २०१७-१८ या कालावर्ीत 
हाती घेण्यात आलेली सवक ९५ शतेतळयाची कामे भौनतकदृष्या पणूक झालेली 
आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पांडडि ददनदयाळ उपाध्याय घरिुल जागा खरेदी अथवसहाय्य 
योजनेंिगवि लाभार्थयाांना अल्प रक्िम ददली जाि असल्याबाबि 

(५) * १२७११६  श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.अब् दलु सत्िार 
(शसल्लोड), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडिर (शाहूिाडी):   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पींडडत ददनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथकसहाय्य योजनेंतगकत 
घरकुलासाठी जागा खरेदीसाठी लाभार्थयाकस अल्प रक्कम ददली जात असल्याने 
अत्यींत कमी ककींमतीत दगुकम भागातही घरकुलासाठी जागा ममळत नसल्याने 
्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेले लाभाथी पात्र असतानाही अनेकाींना 
घरकुलापासनू वींचचत रहावे लागत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाळूज (जज.औरींगाबाद) येथे पींडडत ददनदयाळ उपाध्याय 
घरकुल जागा खरेदी अथकसहाय्य योजनेंतगकत लाभाथांना जागा उपलब्र् 
नसल्याने घरकुल योजनेपासनू वींचचत रहावे लागत असल्याची बाब माहे 
ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली असनु सदरहू 
योजनेंतगकत बेघराींना शासकीय जागेवर घरकुल बाींर्ून देण्याचा प्र्ताव 
ग्रामपींचायतीने शासनाकड ेमींजूरीसाठी पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींडडत ददनदयाळ उपाध्याय घरकुल योजनेचा लाभ 
लाभार्थयांना व्हावा याकररता देण्यात येणाऱया रकमेत वाढ करणे वा शासकीय 
जागेवर घरकुल बाींर्ून देण्याच्या प्र्तावावर शासनाने कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) शासन ननणकय दद.१६.२.२०१८ अन्वये ग्रामीण भागातील शासकीय 
जममनीवरील ननवासी प्रयोजनासाठी केलेली अनतक्रमणे ननयमानकूुल करण्याचा 
र्ोरणात्मक ननणकय घेण्यात आलेला आहे. त्यानसुार अनतक्रमणे ननयमानकूुल 
करावयाचे प्र्ताव सादर करणे आवश् यक आहे. 
     वाळुज (जज.औरींगाबाद) येथील पींडडत दीनदयाळ उपाध्याय जममन 
खरेदी अथकसहाय्य योजनेंतगकत ज्या लाभाथींकड े्वत:ची जममन नाही व ज े
लाभाथी शासकीय जममनीवर अनतक्रमण करुन राहत आहेत अशा लाभाथींच े
अनतक्रमण ननयमानकूुल करुन त्याींना घरकुलाींचा लाभ देण्याववर्यीचा प्र्ताव 
असनू त्यावर उचचत  कायकवाही  करण्यात  येत आहे. 
(३) शासन ननणकय दद.२.८.२०१८ अन्वये पात्र लाभाथींना घरकुलाचा लाभ 
देण्यासाठी पींडडत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अथकसहाय्य 
योजनेंतगकत लाभार्थयांना शासकीय जममनी मलू्यववरदहत उपलब्र् करण्याचा 
र्ोरणात्मक ननणकय घेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालये ि त्यास सांलजग्नि 
असलेल्या रुग्णालयाांमध्ये शस्तत्रकक्रया उपिरण ि औषधाांचा  

पुरिठा बांद झाल्याबाबि 
(६) *  १२६६७६   श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), अॅड.यशोमिी 
ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.राजेश 
क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर), श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े (शसन्नर), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), डॉ.सिीश 
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(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सत्यजीि 
पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), श्री.नरेंद्र महेिा 
(शमरा भाईंदर), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.पास्तिल धनारे (डहाण)ू, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), श्री.राजेश 
टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १६ शासकीय वदै्यककय महाववद्यालये व त्यास सींलजग्नत 
असलेल्या रुग्णालयाींमध्ये श्त्रकक्रया उपकरण व और्र्ाींचा परुवठा ऑल 
इींडडया फुड अडँ ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊीं डशेनच्या माध्यमातनू करण्यात 
येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्त्रकक्रया उपकरण व और्र्ाींचा परुवठा करणा-या ववतरकाींच े
मागील दोन वर्ांच ेथकबाकीचे १५० को्ी रुपये तात्काळ ममळण्यासाठी ऑल 
इींडडया फूड आणण ड्रग लायसन्स होल्डर सींघ्नेने आींदोलन करण्याचा इशारा 
ददला असल्याच े ददनाींक १९ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुासास ननदशकनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, और्रे् तसेच वदै्यकीय सामगु्रीसाठी ववत्त आयोगाकडून 
मागील वर्ाकपयतं १४० को्ी रुपयाींची तरतदू सींमत झाली असतानाही अद्याप 
ववतरकाींना थकीत रक्कम ममळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववतरकाींनी और्र् परुवठा बींद केल्याने वदै्यकीय 
महाववद्यालयाींनी राखीव ननर्ीतनू ्थाननक ववतरकाींकडून दपु्प् दराने और्र् 
खरेदी केल्याचे ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानसुार 
शासकीय वदै्यककय महाववद्यालये व त्यास सींलजग्नत असलेल्या 
रुग्णालयाींमध्ये श्त्रकक्रया उपकरण व और्र्ाींचा परुवठा करण्यासह 
ववतरकाींच्या थकबाकीची रक्कम अदा करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर सींघ्नेचे ददनाींक ०१/०८/२०१८ चे प्रलींबबत देयके ननकाली 
काढण्याबाबतच ेपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(३) सन २०१८-१९ या वर्ाकमध्ये और्रे् व शल्योपचार सामगु्रीसाठी एकूण 
रू.३३९.५० को्ी इतका ननर्ी अथकसींकल्पीत करण्यात आला असनू यापकैी 
और्र्ाींची प्रलींबबत देयके अदा करण्यासाठी रू.११७.२१ को्ी इतका ननर्ी 
ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. रु.११७.२१ को्ी इतकी 
रक्कम ववतररत करण्यात आली असनू देयके अदा करण्याची कायकवाही 
सी्ं था्तरावर करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि राबविण्याि आलेल्या ि क्ष लागिड  
मोदहमेि झालेला गैरव्यिहार 

  

(७) *  १२७६६६   श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्तलम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.भारि भालिे 
(पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.अशमि झनि 
(ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शासनाने १३ को्ी वकृ्ष लागवडीचे लक्ष ठरवनू ग्रामपींचायत 
पातळीवर ही योजना राबववली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मोदहमेसाठी शहापरू (जज.ठाणे) येथे आणलेली हजारो रोपे 
कसाऱयाजवळील जींगलात पडून होती तसेच मालेगाव (जज.वामशम) येथे 
प्रशासनाच्या दलुकक्षपणामळेु १० ्क्केही वकृ्षलागवडीची काम झाली नसनू 
साक्री व र्ुळे (जज.र्ुळे) तालकु्यात ददनाींक १ जुल ै त े ३१ जुल ै २०१८ या 
कालावर्ीत या मोदहमेअींतगकत गरैव्यवहार झाला असनू राज्यात अनेक 
दठकाणी या मोदहमेंतगकत गरैव्यवहार झाला असल्याचे ननदशकनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देवठाणव पररमींडळात (ता.अकोल,े जज.अहमदनगर) डोंगरावर 
१ जुल ैत े३१ जुल,ै २०१८ या कालावर्ीत सात हजार खडडयाींमध्ये २१ हजार 
वकृ्षाची लागवड करण्यासाठी मजूर उपलब्र् असनू सधु्दा बाहेरुन मजूर 
आणून मजूरीचा दर ३३८ रुपये इतका असताना मजूराींना १५० रुपये 
दराप्रमाणे मजूरी देऊन पगारपत्रकावर ३३८ रुपये इतका दर दशकववण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार या योजनेकड े दलुकक्ष करणाऱया अचर्कारी व 
कमकचाऱयाींसह या योजनेत गरैव्यवहार करणाऱया अचर्कारी व कमकचाऱयाींवर 
कारवाई करण्याबाबत व सदर योजनेचे उद्दीष् पणूक करण्यासाठी योजना 
प्रभावीपणे राबववण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) अींशत: खरे आहे. 
सन २०१८ च्या पावसाळयात १३ को्ी वकृ्ष लागवडीचा कायकक्रम वन ववभाग, 
इतर ववभाग, कें द्र शासनाची  राज्यातील कायाकलये तसेच लोक सहभागातनू 
राबववण्यात आला आहे. त्यामध्ये ग्रामववकास ववभागाींतगकत 
ग्रामपींचायतीींचासधु्दा एक यींत्रणा म्हणून समावेश आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     शहापरू वन ववभागातील कसा-याजवळील जींगलात मौजे दाींड कीं .नीं. 
६४६ मध्ये २५ हे. क्षेत्रात सींममश्र रोपाींची लागवड दद. १ जुल ै त े ३१ जुल ै
२०१८ या कालावर्ीत घेण्यात आली होती. या रोपवनातील रोपे लागवड व 
मरअळीसाठी  तसेच मौज े दाींड कीं . नीं. ६३९ मर्ील २५ हे. क्षेत्रातील दसुरे 
वर्ाकची मरअळी भरणेसाठी वपशवीतील रोपे रोपवा्ीकेतनू वाहतकू करुन  
सदर दठकाणी सरुक्षक्षत ठेवली होती. माहे सप् े्ंबर २०१८  मध्ये सदर 
रोपवनात ज्या ज्या दठकाणी रोपाींची मरअळी झाली, त्या त्या दठकाणी सदर 
रोपे लागवड करण्यात आली आहेत. 
     १३ को्ी वकृ्ष लागवड कायकक्रमाींतगकत अकोला वन ववभागातील 
मालेगाींव (प्रा.) वनपररक्षेत्रामध्ये सहा दठकाणी १०० हे. क्षेत्रावर १,११,१०० 
रोपाींची लागवड केली असनू लागवडीची कामे १०० %  पणूक झालेली आहेत. 
तसेच मालेगाींव सामाजजक वनीकरण पररक्षते्रामाफक त एकूण २७ रोपवन 
्थळाींवर ७५,१०८ रोपाींची लागवड करण्यात आलेली आहे. 
     र्ळेु वनवतृ्ताींतगकत  र्ुळे व साक्री तालकु्यात तसेच राज्यात 
राबववण्यात आलेल्या १३ को्ी वकृ्ष लागवड मोदहमेंतगकत  गरैव्यवहार झाला 
असल्याचे ननदशकनास  आललेे नाही. 
(३) मौजे देवठाण पररमींडळात (ता.अकोल,े जज.अहमदनगर) १३ को्ी वकृ्ष 
लागवड कायकक्रमाींतगकत मौजे डोंगरगाव व मौजे देवठाण येथे २६ हे. क्षेत्रातील 
९,५४२ चरावर (रेंचेंस) २८,७०० रोपाींची लागवड करण्यात आली आहे. 
रोपवनाच्या अींदाजपत्रकाप्रमाणे प्रनत रोप रु.२.८६ प्रमाणे एकूण लावलेल्या 
रोपाींच्या प्रमाणात मजूरी अदा केली आहे. सदर दठकाणी  ्थाननक मजूर हे 
इतर बागायती क्षेत्राींमध्ये रोजींदारी कामावर जात असल्याने रोपे लागवडीस 
्थाननक मजूर वेळेवेर उपलब्र् नसल्याने जवळपासच्या मजूराींना कामावर 
लावनू रोपे लागवड करण्यात आली आहे. 
(४), (५) व (६) सन २०१८ च्या पावसाळयात राज्यात १३ को्ी वकृ्ष लागवड 
कायकक्रमाींतगकत १५.८८ को्ी रोपे लागवड करण्यात आली असनू सदर प्रकरणी 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशकनास आले नसल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील विविध जजल्हा पररषदाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(८) *  १२७५७१   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववर् जजल्हा पररर्देत ८३ को्ी १७ लाख रुपयाींचा 
गरैव्यवहार झाल्याची बाब पींचायतराज सी्ं थाींच्या लेख्याींवरील लेखापरीक्षा 
पनुववकलोकन अहवालामर्ून माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालानसुार  ददनाींक ३१ माचक, २०१६ अखेर १७२८ 
गरैव्यवहाराची प्रकरणे चौकशी व कमकचाऱयाींवर कारवाई करण्याकरीता प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींबींचर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) राज्यातील ववववर् जजल्हा पररर्द अींतगकत अफरातफर तसेच गरैव्यवहार 
प्रकरणे हे ववभागीय चौकशी व न्याय प्रववषठ आहेत. तसेच काही प्रकरणातील 
दोर्ी कमकचाऱयाींच्या वेतनातनू वसलुी करण्यात येत आहे व काही प्रकरणात 
सींबींचर्ताींच्या मालमत्तवेर बोजा चढववण्यात आला असनू काहीींवर फौजदारी  
गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच काही प्रकरणात वेतनवाढी 
तात् परुत्या /कायम्वरुपी बींद करण्यात आल्या आहेत. जे कमकचारी 
सेवाननवतृ्त झाले आहेत त्याींच्या ननवाकह भत्यातनू वसलूी करण्यात येत असनू 
काही प्रकरणात दोर्ी अचर्कारी/कमकचारी याींची ववभागीय चौकशी चाल ूअसनू 
ननलींबनाची कायकवाहीसधु्दा करण्यात आलेली  आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.सदर दोर्ी कमकचाऱयाींवरील ववभागीय ्तरावर 
ववभागीय चौकशीच्या ननणकयानसुार व न्याय प्रववषठ प्रकरणी न्यायालयीन 
ननकालानसुार कायकवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि स्तिाईन फ्लल्य,ू डेंग्यू, मलेरीया ि इिर साथरोगाांच्या  
रुग्णाांमध्ये झालेली िाढ 

(९) *  १२६४९६   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतनल बाबर 
(खानापरू), श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), अॅड.गौिम चाबिुस्तिार (वप ांपरी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.सतुनल 
िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी 
सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.अब ू आजमी (मानखदूव 
शशिाजीनगर), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), श्री.शामराि 
ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्रीमिी ि प्िी सािांि (िाांदे्र पिूव), 
श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-
िुपेिर (चांदगड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्िे), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे), श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप), श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.बांटी भाांगडडया (धचमरू), 
श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.सरेुश 
हाळिणिर (इचलिरांजी), श्री.िभैि नाईि (िुडाळ), िुमारी प्रझणिी शश ांदे 
(सोलापरू शहर मध्य), श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.सांदीपानराि 



  15 

भमुरे (पठैण), श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.विश्िजजि 
िदम (पलसू िडगेाि), श्री.योगेश (बाप)ू घोलप (देिळाली), श्रीमिी ज्योिी 
िलानी (उल्हासनगर), श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूव), श्री.अतनल िदम 
(तनफाड), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ‘्वाईन फ्लल्य’ू या आजाराची लागण झालेल्या रुग्णाींच्या सींख्येत 
वेगाने वाढ होत असनू खासगी व शासकीय रुग्णालयात ११६५ रुग्ण उपचार 
घेत असताना त्यापकैी १९७ रुग्णाींचा मतृ्य ू झाला असल्याची बाब माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वातावरणात सातत्याने होत असलेल्या बदलाींमळेु तसेच दवूर्त 
पाणी व डासाींची उत्पत्ती वाढल्याने राज्यात डेंग्य,ू मलेरीया व इतर साथीच्या 
आजाराची लागण झालले्या रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असल्याचे ननदशकनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात मोठया प्रमाणात डेंग्य,ू ्वाईन फ्लल्य ू व इतर 
साथीच्या रोगाींची मोठया प्रमाणात लागण होत असल्याने साथीच्या रोगावरील 
व्यव्थापन सममती (Epidemic Management System) तयार 
करण्यासींदभाकत ३ वर्ाकपवूी मा.वदै्यकीय मशक्षण मींत्री याींनी आश्वासन ददले 
असतानाही अद्याप साथीच्या रोगावरील व्यव्थापन सममती तयार करण्यात 
आली नसल्याचे माहे ऑग््, २०१८ मध्ये मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानरु्ींगाने साथीच्या रोगावरील व्यव्थापन सममती तयार 
करण्यासह ्वाईन फ्लल्य,ू डेंग्य,ू मलेरीया व इतर साथीच्या आजाराींचा 
प्रादभूाकव रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सप् े्ंबर,२०१८ अखरे राज्यात ्वाईन फ्लल्यचूे रुग्ण ११६७ आढळून आले 
असनू त्यापकैी १०१ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात दहवतापाच्या रुग्णामध्ये गतवर्ीपके्षा घ् झाली आहे.  तथावप 
डेंग्य ूआजराच्या रुग्णाींमध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच कॉलरा आणण गॅ्रो 
रुग्णाींमध्येही वाढ झालेली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     दद.०७ एवप्रल,२०१५ रोजी राज्यात प्रभावी साथरोग ननयींत्रणासाठी 
“महाराषर साथरोग प्रनतबींर् व ननयींत्रण ताींबत्रक सममती” ची ्थापना करण्यात 
आली असनू सदर शासन ननणकय ननगकममत करण्यात आला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) ्वाईन फ्लल्य,ू डेंग्यू, मलेरीया आणण इतर साथरोगाींच्या प्रभावी 
ननयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना अींमलात आणण्यात येतात. 
• ननयममत साथरोग सवेक्षण. 
• डेंग्य,ू मलेररयासाठी कक्कशा्त्रीय सवेक्षण. 
• सावकजननक आरोग्य सी्ं थामध्ये साथरोग उपचाराची सवुवर्ा 
• प्रयोगशाळा ननदानाची व्यव्था. 
• अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना मोफत व ऐजच्िक फ्लल्य ूलसीकरण 
• मलेररया ननयींत्रणासाठी सींवेदनशील भागात कक्कनाशक फवारणी. 
• एकाजत्मक कक्क व्यव्थापन 
• वर्ाकतनू दोन वेळा ्वच्िता सवेक्षण 
• पाणी गणुवत्ता सींननयींत्रण 
• पाणी शधु्दीकरणासाठी ्थाननक ्वराज्य सी्ं था पातळीवरील यींत्रणेचे 
प्रमशक्षण 
• साथरोग प्रनतबींर् व ननयींत्रणासाठी डॉक््सक आणण आरोग्य कमकचाऱयाींच े
ननयममत प्रमशक्षण 
• साथरोग सींदभाकत जनतचे ेववववर् माध्यमातनू प्रबोर्न. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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चांदगड (जज.िोल्हापूर) िालुक्यािील जाांबरे-इसापूर-चौिूळ, नागि-ेहेरे ि 
साििाची िाडी-माळी िसाहि या रस्तत्याांची दरुुस्तिी िरण्याबाबि 

  

(१०) *  १२८६४७   श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चींदगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील जाींबरे-इसापरू-चौकूळ तसेच नागवे-हेरे 
व सावताची वाडी-माळी वसाहत र्ता या र्त्याींचे खडीकरण, डाींबरीकरण व 
रुीं दीकरण करण्याबाबतची मागणी ्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा.सावकजननक 
बाींर्काम व पालकमींत्री, कोल्हापरू याींचेकड े ददनाींक १४ जून, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास पत्राद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर र्त्यावरून महाराषर, गोवा व कनाक्क राज्यातील 
पयक् क मोठ्या प्रमाणात प्रवास करत असल्यामळेु तातडीने सदर र्त्याींची 
दरुु्ती होणे आवश्यक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्त्याींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त र्त्याींची तातडीने दरुु्ती कारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) सदर प्रश्नामध्ये ३ र्त्याींचा समावेश असनू 
त्यापकैी नागवे-हेरे इ.जज.मा.१७० र्ता खडीकरण, डाींबरीकरण व रुीं दीकरण 
करण्याबाबतची मागणी प्राप्त झालेली आहे. उवकररत २ र्त्याींच्या दरुु्तीची 
मागणी केल्याबाबतचे पत्र आढळून येत नाही. 
(२) होय हे खरे आहे 
(३) जजल्हा पररर्देमाफक त सदर र्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) अ) जाींबरे-इसापरू-चौकुळ इ.जज.मा.१६२ या र्त्याची एकूण लाींबी १७.०० 
कक.मी.असनू त्यापकैी कक.मी.९/०० त े १३/०० या लाींबीची दरुु्ती करणे 
आवश्यक आहे. 
     ब) नागवे-हेरे इ.जज.मा.१७० या र्त्याची एकूण लाींबी ८.०० 
कक.मी.असनू कक.मी.०/० त े ४/०० मध्ये जजल्हा ननयोजन मींडळाकडून  
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रु.१०.०० लक्ष व ५.०० लक्ष रकमेची कामे मींजूर आहेत.  उवकररत कक.मी.४/०० 
त े८/०० या लाींबीची दरुु्ती करणे आवश्यक आहे.   
     क) सावताची वाडी-माळी वसाहत ग्रा.मा.१२८ या र्त्याची एकूण लाींबी 
१.२०० कक.मी.असनू त्यापकैी कक.मी.०/६०० त े १/२०० या लाींबीची दरुु्ती 
करणे आवश्यक आहे. 
     सदर र्त्याींच्या दरुु्तीचे काम  ववववर् योजनाीं अींतगकत उपलब्र् 
होणा-या ननर्ीनसुार ्प्प्या ्प्प्याने करण्याचे जजल्हा पररर्देचे ननयोजन 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
फुटाळा (िा.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील िलाि ि िालव्यासाठी सांपाददि 

िेलेल्या जशमनीचा मोबदला शिेिऱयाांना शमळण्याबाबि 
  

(११) *  १३३३६६   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फु्ाळा (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) येथील तलावाच ेकाम १५ वर्ाकपवूी पणूक 
झाले असनूही तलाव व कालव्यासाठी ज्या शतेकऱयाींच्या जममनी सींपाददत 
करण्यात आल्या त्या शतेकऱयाींना मोबदला देण्याबाबत ्थाननक 
लोकाप्रनतननचर्ींनी शासनाकड े वारींवार मागणी करूनही मोबदला देण्याची 
कायकवाही करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार तलाव व कालव्यासाठी सींपाददत केलेल्या जममनीचा 
मोबदला तात्काळ शतेकऱयाींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहेत ? 
  
 
 



  19 

श्री. धगरीष महाजन :  (१) रोजगार हमी योजनेअींतगकतच्या तलावाकररता 
सींपाददत जमीनीसाठी मोबदला वा्प करण्यात आला आहे, कालव्याच्या 
जममनीसाठी मोबदला अद्याप वा्प झाले नाही व याबाबत आवश्यक 
कायकवाही प्रगतीपथावर आहे.     
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही.     
(३) कालव्याींच्या जममनीसाठी मोबदल्याच्या रकमेची मागणी जजल्हाचर्कारी, 
भींडारा याींनी, दद.१८.०८.२०१८ ला आयकु्त (रोहयो), नागपरू याींना सादर केली 
आहे. ननर्ी प्राप्त होताच मोबदला वा्प करण्यात येईल.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

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

बुलढाणा जजल्हा पररषदेला अांगणिाडी बाांधिामासाठी प्राप्ि  
झालेला तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 

  

(१२) *  १२७९३९   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाणा जजल्हा पररर्देच्या मदहला व बाल ववकास ववभागास, 
अल्पसींख्याींक बहुल क्षते्र ववकास कायकक्रमाींतगकत अींगणवाडी बाींर्कामासाठी सन 
२०१६-१७ मध्ये रुपये दोन को्ी प्राप्त झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी बाींर्कामास प्राप्त झालेल्या ननर्ीपकैी एक को्ी 
अखचचकत असल्याची बाब ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी व त्यासमुारास 
ननदशकनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याच े
ननषकर्क काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार अल्पसींख्याींक समदुायासाठी अींगणवाडीचे बाींर्काम 
व इतर ववकास कामाींपासनू वींचचत ठेवणाऱया सींबींचर्ताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) हे खरे आहे. बलुढाणा जजल्हा पररर्देच्या 
अल्पसींख्याक बहुल क्षते्र ववकास कायकक्रमाींतगकत मदहला व बाल ववकास 
ववभागास अींगणवाडी बाींर्कामासाठी सन २०१६-१७ मध्ये ववभागास २ को्ी 
६१ लक्ष रु. प्राप्त झाले आहेत. 
(२), (३), (४) व (५) हे खरे आहे. अींगणवाडी बाींर्कामास प्राप्त झालेल्या 
ननर्ीपकैी १ को्ी ७३ लाख ४० हजार अखचचकत आहे. त्यापकैी अल्पसींख्याक 
समदुायासाठीचे ५३ अींगणवाडी कें द्राचे बाींर्काम प्रगती पथावर असनू ३९ 
अींगणवाडी कें द्राींना प्रथम हप्ता रु.२.२५ लाख प्रमाणे अदा करण्यात आल े
आहे. उवकररत १४ अींगणवाडी कें द्राचे बाींर्काम करण्यास कीं त्रा्दाराकडून 
प्रनतसाद न ममळाल्याने सदर कामे ववहीत मदुतीत सरुु होऊ शकली नाही 
त्यामळेु ननर्ी अखचचकत रादहलेला आहे. सदर अखचचकत ननर्ी खचक करण्यास 
परवानगी ममळणेकररता अल्पसींख्याक ववभागास प्र्ताव सादर करण्यात 
आलेला आहे. तसेच जागेचा वाद झाल्यामळेु २२ कामे रदद करण्याचा प्र्ताव 
सादर केलेला आहे 

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

राज्यािील बालग हाांच ेपरिाने वििरीि िरण्याबाबि 
  

(१३) *  १३४००१   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) काळजी व सींरक्षणाची गरज असलले्या बालकाींच्या अन्न, व्त्र व ननवारा 
तसेच मशक्षण व पनुवकसनासाठी बाल-न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) 
अचर्ननयम २०१५ नसुार ननवासी गहृाींचा पयाकय सचुववण्यात आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायद्याच्या कलम ४१ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे 
बींर्नकारक असल्याने मदहला व बालववकास ववभागाने ददनाींक ५ मे, २०१८ 
रोजी पररपत्रक काढून राज्यातील सवकच बालगहृाींना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी 
ऑनलाईन आवेदन करण्यासाठी अींनतम मदुत ददनाक २० मे, २०१८ पयकत 
ठेवण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त कायद्यानसुार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी बालगहृाींनी अजक 
सादर केल्यावर महीला व बाल ववकास ववभागाने बालगहृाींना मदहनाभरात 
तात्परुत े परवाने ववतरीत करणे आवश्यक असतानाही आजतागायत 
राज्यातील अनेक बालगहृाींना हे परवाने ममळालेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करुन राज्यातील बालगहृाींना तातडीने 
सदरहू परवाने ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) अचर्ननयम २०१५ च्या 
कलम ४१ अन्वये बालकाींची काळजी घेणाऱया सवक सी्ं थाींना नोंदणी प्रमाणपत्र 
शासन ्तरावरुन ननगकमीत करण्याबाबत तरतदू करण्यात आलेली आहे. 
त्यातील ननयम २२(b) नसुार ज्या सी्ं थना जुन्या अचर्ननयमानसुार नोंदणी 
प्रमाणपत्र असेल अशा सी्ं थाींची नोंदणी एक वर्ाकपयतं वरै् राहील त्यामळेु 
जुन्या अचर्ननयमानसुार नोंदणी प्रमाणपत्र आहे अशा सी्ं था महाराषर राज्य 
बालन्याय ननयम २०१८, कलम २२(b) नसुार माचक २०१९ पयतं वरै् आहेत. 
     महाराषर बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) ननयम ,२०१८ मध्ये 
अज्तत्वात आले असनू नवीन अचर्ननयान्वये बालगहृाींना नोंदणी प्रमाणपत्र 
देणे ही एक वेगळी प्रकक्रया आहे. सध्या सी्ं थाींकड ेअसणाऱया पायाभतु सवुवर्ा 
आणण सेवा यासाठी जनु्या आणण नव्या ननयमामध्ये बरीचशी तफावत आहे. 
बालकाींना पनुवकसन आणण सामाजजक पनु:्थापन या दृष्ीकोनातनू जा्तीत 
जा्त चाींगल्या पध्दतीच्या सवुवर्ा उपलब्र् व्हाव्यात याकररता नववन 
ननयमामध्ये तरतदूी करण्यात आलेल्या आहेत. सदर तरतदुीनसुार पायाभतु 
सवुवर्ा आणण सेवा याींचा ववचार करुन शासनाने सवक सी्ं थाींच्या नोंदणी 
प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अजक करण्यास, तसेच ऑनलाईन अजक करण्यास 
अडचणी आल्यास अपररहायक पररज्थतीमध्ये ऑफलाईन अजक सादर करण्यास 
दद. २० मे, २०१८ पयतं परवानगी देण्यात आली होती. त्यानसुार नोंदणी 
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प्रमाणपत्रासाठी ७१३ सी्ं थाींनी  ऑनलाईन व १८० सी्ं थाींनी ऑफलाईन अजक 
सादर केले होत.े सदर अजाकची प्राथममक िाननी करुन त्यामध्ये आढळून 
आलेल्या त्रु् ीींबाबत सवक सी्ं थाींना ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ त े३० ऑग््, 
२०१८ पयतं मदुत वाढवनू देण्यात आलेली होती. त्याच बरोबर ज्या सी्ं था 
यापवुी नेमनू ददलेल्या कालावर्ीत  अजक सादर करु शकलेल्या नाहीत, अशा 
सी्ं थाींना सधु्दा नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अजक सादर करण्याची मदुत 
ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१८ त े३० ऑग््, २०१८ पयतं देण्यात आलेली होती. 
त्यामळेु सी्ं थाींनी सादर केलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्र प्र्तावामध्ये असलेल्या 
त्रु् ी ववचारात घेवनू शासनाने सदर सी्ं थाींचे प्र्ताव नाकारलेले नाहीत 
याउल् सी्ं थाींना त्रु् ी पतुकतसेाठी मदुत देवनू सींर्ी उपलब्र् करुन देण्यात 
आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांिगवि राज्याच्या आरोग्य विभागाला प्राप्ि 

झालेला तनधी अखधचवि रादहल्याबाबि 
  

(१४) *  १२८७३९   श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.जयप्रिाश 
मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय आरोग्य अमभयाींनाींतगकत लसीकरण, अींर्त्व ननवारण, मलेररया, 
कुषठरोग इत्यादी आजाराींवरील उपचारासाठी सन २०१४ त े २०१८ या 
कालावर्ीमध्ये कें द्र शासनाकडून राज्याला १२ हजार को्ी रुपयाींचा ननर्ी 
प्राप्त झाला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सावकजननक आरोग्य ववभागातील ननयोजनाच्या अभावामळेु 
प्राप्त ननर्ीचा पणूकपणे ववननयोग झाला नसनू या ननर्ीतील समुारे ३००० 
को्ी रुपये इतका ननर्ी अखचचकत रादहला असल्याची बाब माहे ऑग््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्यानसुार ननर्ीचा पणूकपणे ववननयोग न करण्यास जबाबदार 
असणा-या सींबचर्ताींवर कारवाई करण्यासह अखचचकत असलेल्या ननर्ीचा पणूक 
ववननयोग करण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही.     
(२) नाही.      
(३) नाही.     
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

उरण-धचले (जज.रायगड) येथे रक्िचांदनाचा साठा जप्ि िेल्याबाबि 
  

(१५) *  १३०६४३   श्री.बाळासाहेब मरुिुटे (नेिासा), श्रीमिी माधुरी शमसाळ 
(पिविी), श्रीमिी मांदा म्हात्र े (बेलापरू) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण-चचले (जज.रायगड) येथील वषैणी लॉजज्रीक या कीं ्ेनर याडकवर 
िापा घालनू महसलू सींचालनालय ववभागाने एका कीं ्ेनरमध्ये अवरै्रीत्या 
साठा करुन ठेवण्यात आलेले कोट्यावर्ी रुपये ककींमतीचे रक्तचींदन जप्त 
केल्याचे माहे, सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासननाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करण्यात आली 
आहे व त्याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व  (२) उरण-चचले (जज.रायगड) येथील वषैणी 
लॉजज्रीक कीं ्ेनर याडकवर महसलू सींचालनालय ववभाग (Directorate of 
Revenue Intelligence) याींनी कीं ्ेनर नींबर GESU-४३८८४९६० वर िापा 
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्ाकुन एक नींबर डडआरआय/एमएलय/ुएनएस/ आयएन्ी -१४४ / २०१८, 
ददनाींक ०३.०९.२०१८ अन्वये अवरै् रक्तचींदन वाहतकू करणेवर गनु्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. सदर जप्त केलेल्या कीं ्ेनर मध्ये समुारे ९ मे.्न 
इतके रक्त चींदन जप्त केल्याचे सींबींचर्त ववभागाने नमदू केले आहे. सदर 
माल हा महसलू सींचालनालय ववभागाचे ताब्यात आहे. 
(३) व (४) महसलू सींचालनालय ववभाग (Directorate of Revenue 
Intelligence) याींचेकडील मौणखक मादहतीनसुार १) श्री.फयीम ईब्रादहम व २) 
श्री.ददपक जोशी असे दोन आरोपीींना अ्क केलेली आहे. पकैी श्री.फयीम 
ईब्रादहम याींना सेशन को क्, अमलबाग याींनी जामीनावर सोडले आहे. तसेच 
श्री.ददपक जोशी हे तळोजा कारागहृामध्ये आहे. महसलू सींचालनालय 
ववभागामाफक त (Directorate of Revenue Intelligence) आरोपीींवर 
कारवाई सरुु आहे.                                       

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

खडििासला (जज.पुणे) धरणाचा उजिा िालिा फुटून झालेले नुिसान 
  

(१६) *  १२६७३९   श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले), 
श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी), श्री.सांग्राम थोपटे 
(भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे 
(मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), प्रा.िषाव गायििाड 
(धारािी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.जगदीश 
मळुीि (िडगाि शरेी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु (जज.पणेु) शहरातील दाींडकेर पलुाजवळ खडकवासला र्रणाचा उजवा 
कालवा फु्ून पररसरातील घराींमध्ये पाणी मशरुन ७५९ कु्ूींबाींचे मोठे नकुसान 
झाले असल्याचे ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याच्या मभ ींतीमध्येच अनचर्कृतपणे खासगी 
कीं पन्याींच्या व एमएससीबीच्या सहा केबल खोदाई करुन ्ाकण्यात आल्याच े
ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कालवा दररोज थोडया प्रमाणामध्ये फु्त असल्याची 
मादहती पा्बींर्ारे व कृषणा खोरे महामींडळाला ्थाननक नागररकाींनी ददलेली 
असतानाही त्याकड ेदलुकक्ष करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच े
ननषकर्क काय आहेत व त्यानसुार सींबींचर्त दोर्ी अचर्कारी व कमकचाऱयाींवर 
कारवाई करण् यासह नकुसानग्र्ताींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही 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 कु्ुींबाचे नकुसान झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
जलसींपदा ववभागामाफक त खालीलप्रमाणे केबल ्ाकण्यास परवानग्या देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
  १) महाववतरण कीं पनी (१३२ के.व्ही.ए.)-५ केबल्स 
  २) पवकती त ेलषकर जलकें द्र पणेु मनपा २२०० मम.मी. व्यासाची पाईपलाईन 
(वपण्याची)-१ पाईपलाईन 
  ३) सदनक कमाींड (सींरक्षण खात)े पणेु-१ ओ.एफ.सी.केबल 
(३) हे खरे नाही. 
(४) कालवा फु्ीची प्राथममक चौकशी करणेसाठी अर्ीक्षक अमभयींता,पणेु 
पा्बींर्ारे प्रकल्प मींडळ,पणेु याींची ननयकु्ती मखु्य अमभयींता (जसीं), पणेु 
कायाकलयामाफक त केलेली आहे. तसेच शासनाने शासन ननणकय क्र.सींकीणक-
२०१८/प्र.क्र.३७९/१८/मस ींव्य कामे दद.०५.११.२०१८ अन्वये पाच सद्यीय 
उच्च्तरीय चौकशी सममती गदठत केलेली आहे. 
     तसेच नकुसान ग्र्ताींना भरपाई देण्याबाबत पणेु महानगर पामलका व 
महसलू ववभागामाफक त पढुील कायकवाही प्रगतीत आहे.  शासन ननणकय महसलू 
व वन ववभाग, शा.नन.क्र.सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.२७५/म-०३, दद.०४.१०.२०१८ 
अन्वये ७३० कु्ुींबे बाचर्त झालेली असनू यापकैी ९० घरे पणूकत: व ६५० 
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घराींचे अींशत: नकुसान झाल्याचे ननदशकनास येत.े शासनाने ववशरे् बाब म्हणून 
बाचर्त झालले्या आपदग्र्ताींना मदतीचे वा्प करण्यासाठी जजल्हाचर्कारी,पणेु 
याींना रु.३.०० को्ी रक्कम मींजूर केलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यािील दधुगांगा (िाळम्मािाडी) प्रिल्पाांिगवि  
िूर शाखा िालव्याच ेअस्तिरीिरण िरण्याबाबि 

  

(१७) *  १३२८४२   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापरू जजल्ह्यातील दरु्गींगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाींतगकत कूर शाखा 
कालवाची ननममकती १९९७ मध्ये करण्यात आली असनू अद्याप सदर 
कालव्याचे अ्तरीकरण करण्यात आलेले नसल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याच े
नकुसान होवनू शते जमीन नापीक व क्षारपड होत आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, सदर पो् कालव्याचे अ्तरीकरण करण्याकरीता ्थाननक 
लोकप्रनतनीर्ीींनी मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकड े ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर कालव्याची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त पो् कालव्याचे अ्तरीकरण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) दरु्गींगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाींतगकत कूर शाखा कालव्याची पाहणी 
करण्यात आली आहे. 
(४) दरु्गींगा (काळम्मावाडी) प्रकल्पाींतगकत कूर शाखा कालव्याच्या 
अ्तरीकरणाची ततृीय स.ुप्र.मा. मध्ये तरतदू नसल्याने कूर शाखा कालव्याच े
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अ्तरीकरणाची कामे हाती घेण्यात आलेली नाहीत. तथावप उजवा मखु्य 
कालवा व त्याच्या तीनही शाखा कालव्यातनू मस ींचनासाठी पाणी सोडण्यात 
येत आहे आणण अ्तरीकरण ववरहीत कालव्याची कामे करण्यात आली 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

यििमाळ जजल््यािील पाांढरििडा िन विभागािील लोििस्तिीि 
हत्िीने िेलेल्या हल्ल्याि एिा मदहलेचा झालेला म त्यु 

  

(१८) *  १२८२५७   श्री.राजु िोडसाम (अणी) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हयातील पाींढरकवडा वन ववभागातील राळेगाव जींगलक्षते्रात 
तरेा जणाींचा बळी घेणाऱ या वानघणीला जेरबींद करण्यासाठी ताडोबा अींर्ारी 
व्याघ्र प्रकल्प येथून आणलेला हत्ती बबथरल्याने लोकव्तीत मशरला आणण 
त्याच्या हल्ल्यात एक मदहला मतृ्यमूखुी व एक वदृ्ध जखमी झाल्याची घ्ना 
माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, हत्तीच्या हल्ल्यात मतृ पावलेल्या मदहलेच्या कु्ुींबीयाींना व 
जखमी झालेल्या वदृ्धाींस शासनाकडून आचथकक मदत देण्याबाबत नागररकाींनी 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मतृ पावलेल्या मदहलेच्या कु्ुींबीयाींना व जखमीींना 
शासनाकडून आचथकक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) पाींढरकवडा वनववभागातील राळेगाींव 
तालकु्यातील जींगल क्षेत्रात १३ जणाींचे बळी घेणाऱया नरभक्षक वाघीणीला 
जेरबींद करण्यासाठी मध्य प्रदेशमर्ून ४ हत्ती व ताडोबा अींर्ारी व्याघ्र प्रकल्प 
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येथील १ हत्ती असे ५ हत्ती आणण्यात आल ेहोत.े त्यापकैी ताडोबा अींर्ारी 
व्याघ्र प्रकल्प येथून आणलेल्या हत्तीच्या हल्ल्यात ददनाींक ०३.१०.२०१८ रोजी 
सौ.अचकना मोरेश्वर कुळसींगे याींचा मतृ्य ुतर श्री.नामदेव सवाई हे जखमी झाले 
आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रचमलत शासन ननणकयातील तरतदुीनसुार हत्तीच्या हल्ल्यात 
मतृ झालेल्या मदहलेच्या कायदेशीर वारसास रु.१०.०० लक्ष व जखमी 
व्यक्तीस रु.१.२५ लक्ष अथकसहाय्य अदा करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

बारड िोपरा (िा.बाभुळगाांि, जज.यििमाळ) पुनिवसीि गािामध्ये  
नागरी सुविधाांची िामे अपूणव असल्याबाबि 

  

(१९) *  १३२३०३   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :    सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारड कोपरा (ता.बाभळुगाींव, जज.यवतमाळ) बेबींळा प्रकल्पामध्ये पनुवकसीत 
गाव असनु पनुवकसनामध्ये १८ नागरी सवुवर्ा परुववण्याबाबत शासन ननणकय 
असताींना गावामध्ये पनुवकसनाची कामे अपणूक असल्याचे ददनाींक २ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोजी वा त् यासमुारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुवकसीत गावाचे ११ वर्ाक पवूी पनुवकसन झाले असताना 
गावामध्ये र्त,े नालीचे बाींर्काम, ्वच्िता गहृ असे अनेक नागरी सवुवर्ा 
अींतगकत करावयाची कामे अपणूक असल्याचे नागरीकाींनी ददलेल्या ननवेदनावरुन 
ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यानसुार पनुवकसीत गावात अपणूक रादहलेली पनुवकसनाची कामे पणूक 
करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) सदर गावठाणातील १८ नागरी सवुवर्ाींपकैी १४ 
नागरी सवुवर्ाींची कामे पणूक असनु उवकररत १) उघडी ग्ारे, २) ्मशानभमुी, 
३) शाळेचे वाढीव खोल्याच ेबाींर्काम, ४) पाणीपरुवठा ववदहर व रायझीींग मेन 
कामे अशी ४ कामे अपणूक आहेत. सदर कामाींची ननववदा प्रकक्रया सरुु असनू 
डडसेंबर-२०१९ पयतं काम पणूक करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) गावातील उघड्या ग्ाराींची कामे पणूक असनू खलु्या जागेतील ग्ाराींची 
कामे ननववदा प्रकक्रयेत आहेत. तसेच गावातील अींतगकत र्त े व ्वच्िता 
गहृाचे बाींर्काम मळू नागरी सवुवर्ामध्ये पणूक करण्यात आले आहे. तथावप 
वरील सवक कामाींची दरुु्ती दजदेार नागरी सवुवर्ा मध्ये अींतभूकत असनु सवक 
कामे ननववदा प्रकक्रयेत आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही,  
बेंबळा प्रकल्पाअींतगकत पनुवकमसत गावठाणाींमध्ये दजदेार नागरी सवुवर्ा दरुु्ती 
व आर्नुनकीकरण करणे यासाठी यवतमाळ जजल्ह्याकररता रु.५४.६६ को्ी व 
अमरावती जजल्ह्याकररता रु.३३.८१ को्ी इतक्या ककींमतीच्या प्र्तावास 
शासन मान्यता प्राप्त असनू, सदर कामे डडसेंबर २०१९ पयतं पणूक करण्याच े
ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील िैद्यिीय महाविद्यालये ि मुांबईिील रुग्णालयाांमधील 
डॉक्टर ि िमवचाऱ याांना क्षयरोगाची लागण झाल्याबाबि 

  

(२०) *  १२६७४३   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), अॅड.पराग अळिणी 
(विलेपाले), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन 
(सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर जे.जे., जी.्ी., से्ं  जॉजक, 
राजावाडी रुग्णलय तसेच पामलकेच्या केईएम, कूपर, सायन, नायर तसेच 
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मसद्धाथक यासह इतर रुग्णालयात शवववच्िेदन कें दे्र असनू मागील १० वर्ाकत 
या कें द्रातील २५ कमकचाऱयाींचा क्षयरोगाने मतृ्य ूझाल्याचे व अन्य कमकचाऱयाींना 
क्षयरोगाची लागण झाली असल्याचे ददनाींक २८ ऑग््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशकनास आले. हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, राज्यात ३५ वदै्यकीय महाववद्यालये असनू यात काम करणा-या 
ननवासी २१ डॉक््राींना क्षय रोगाची लागण झाली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या दसु-या आठवडयात ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, मतृदेहाच े शवववच् िेदन करताना अपरेु सादहत्य, मा्कचा 
अभाव, अ्विता अशा ववववर् कारणाींमळेु कमकचाऱयाींना वववर् सींसगकजन्य 
रोगाींची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्षयरोग व अन्य आजाराींची लागण होऊ नये यासाठी 
कामगाराींना दजेदार सादहत्य परुववण्याची तसेच या कमकचाऱयाींची ननयममत 
तपासणी करण्याची मागणी शासनाकड ेकमकचारी सींघ्नेने केली आहे. हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यातील वदै्यकीय महाववद्यालये व मुींबईतील 
रुग्णालयाींमर्ील डॉक््र व कमकचा-याींना क्षयरोगाची लागण होऊ नये यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. मागील दहा वर्ांत मुींबईतील 
ववववर् रुग्णालयाींच्या शवववच्िेदन कें द्रातील ६ कमकचाऱयाींचा क्षयरोगाने मतृ्य ु
झाला आहे. तसेच ११ जणाींना क्षयरोगाची लागण झाली आहे. 
(२) चार शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालये व रुग्णालयाींमर्ील २१ डॉक््राींना 
क्षयरोगाची लागण झाली आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) रुग्णालयातील शवववच्िेदन करणाऱया डॉक््र व कमकचाऱयाींना मा्क, 
ग्लोव्हज, ॲ्ॉप्सी डड्पोजेबल गाऊन्स इ.बाबी परुववण्यात येतात. तसेच 
दरवर्ी त्याींच्या वदै्यकीय तपासण्या करण्यात येतात व प्रमशक्षण मशबबरे 
आयोजजत करण्यात येतात. रुग्णालयाच्या ववववर् ववभागाींमध्ये आणण 
शवववच्िेदन ववभागामध्ये वेळोवळी ननजतंकुीकरण करण्यात येत.े रुग्णालयाींत 
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येणाऱया क्षयरोग बार्ीत रुग्णाींना तोंडावर मा्क बाींर्णे आवश्यक करुन रुग्ण 
व इतरही सवकसामान्य नागररकाींना उघड्यावर सावकजननक दठकाणी 
थुींकण्यासाठी मनाई असल्याबाबत फलकाद्वारे सचूना ददल्या आहेत. तसेच 
वायचुा प्रसार सींक्रमण ननयींत्रण उपाय,ककरणोत्सगक उपाययोजना करण्यात 
येतात. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

दौंड (जज.पुणे) िालुक्यािील बोरीबेल या दठिाणी  
भुयारी मागव िरण्याबाबि 

  

(२१) *  १३३२१३   श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दौंड (जज.पणेु) तालकु्यातील बोरीबेल या दठकाणी भयुारी मागक (RUB) 
होण्याबाबत व त्यासाठी ५ को्ी रुपयाींचा ननर्ी ममळण्याकररता 
लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार बोरीबेल या दठकाणी भयुारी मागक (RUB) 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बोरीबेल त ेमळद हा ग्रामीण मागक क्र. १७३ असनू सदर र्त्याची एकूण 
लाींबी ५.०० कक.मी. आहे. सदर र्त्यावरील प्रश्नामध्ये मागणी करण्यात 
आलेला  भयुारी मागक पणेु सोलापरू रेल्वेमागाकवर येतो. तथावप, या  दठकाणी 
भयुारी मागक अथवा उड्डाण पलु अज्तत्वात नाही. 
     सदर भयुारी मागाकच ेकाम रेल्वे ववभागाच्या हद्दीत असल्याने  जजल्हा 
पररर्देस सदर काम करता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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धळेु जजल्हयािील अांगणिाडयाांसाठी तनधीची िरिूद िरण्याबाबि 
  

(२२) *  १२७२५९   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :  
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) र्ुळे जजल्हयातील २७७ अींगणवाडया या उघडया ओ्यावर भरत असनू 
यात १६९ ननयममत तर १०८ ममनी अींगणवाडयाींचा समावेश असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ुळे तालकु्यात ५२ अींगणवाडया या भाडयाच्या खोलीत 
भरतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार र्ूळे जजल्हयातील अींगणवाडयाींसाठी ननर्ीची तरतदू 
करुन या अींगणवाडयाींसाठी इमारती बाींर्ण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) हे खरे आहे. २७७ अींगणवाडया उघडयावर भरत 
नसनू समाजमींदीर, शाळा इत्यादी ित असलले्या ओ्यावर भरतात. 
(२), (३), (४) व (५) सन २०१७-१८ या आचथकक वर्ाकत अींगणवाडी 
बाींर्कामासाठी आददवासी भागासाठी रु.१६५.५० लाख (अक्षरी रुपये एक को्ी 
पासष् लाख पन्नास हजार मात्र) व बबगर आददवासी भागासाठी रु.२००.०० 
लाख (अक्षरी रुपये दोन को्ी मात्र) प्राप्त झालेले असनू त्या ननर्ीतनू 
आददवासी भागातील २५ अींगणवाडी बाींर्काम व ३५ अींगणवाडी इमारत 
दरुु्ती करणे प्र्ताववत आहेत. तसेच बबगर आददवासी भागासाठी २४ 
अींगणवाडी बाींर्काम व ८० अींगणवाडी इमारत दरुु्ती करणे प्र्ताववत 
आहेत. 
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     सन २०१८-१९ या आचथकक वर्ाकत अींगणवाडी बाींर्कामासाठी आददवासी 
भागासाठी रु. ५६.३९ लाख (अक्षरी रुपये िप्पन्न लाख एकोणचाळीस हजार 
मात्र) व बबगर आददवासी भागासाठी रु.१००.०० लाख (अक्षरी रुपये एक को्ी 
मात्र) मींजूर करण्यात आलेले असनू त्या ननर्ीतनू आददवासी भागातील ६ 
अींगणवाडी बाींर्काम व १९ अींगणवाडी इमारत दरुु्ती करणे प्र्ताववत 
आहेत. तसेच बबगर आददवासी भागासाठी ८ अींगणवाडी बाींर्काम व २८ 
अींगणवाडी इमारत दरुु्ती करणे प्र्ताववत आहेत. 

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

समुद्रपूर (जज.िधाव) िालुक्यािील लाल नाला प्रिल्पाांिगवि िोरा िे 
धचमुरपयांिच्या पाईपलाईनच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(२३) *  १३२५५२   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समदु्रपरू (जज.वर्ाक) तालकु्यातील लाल नाला प्रकल्पाींतगकत कोरा त ेचचमरु 
पयतंच्या पाईपलाईनचे े्ंडर हे भमूीगत पाईपलाईनच ेअसतानाही उघड्यावर 
पाईपलाईनचे काम झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाईपलाईनचे काम उघड्यावर झाल्याने या भागातील शतेक-
याींची गरैसोय होत असनू अनेकाींची जनावरे यामध्ये दखुापतग्र्त झालेली 
असल्याने सदरहू प्रकरणी कीं त्रा्दारावर गनु्हा दाखल करून कारवाई 
करण्याबाबत ्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी (दहींगणघा्) मा.जलसींपदा मींत्री 
याींच्याकड े ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननवेदनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार सदरहू कीं त्रा्दाराची चौकशी करून 
त्याच्यावर कारवाई करण्यासह पाईपलाईनचे काम भमूीगत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) पाईपलाईनच्या एकूण ८४०० मी.लाींबी पकैी ९०० 
मी्र लाींबीपयतं पाईपलाईन सींकजल्पत तलाींकापके्षा वर ठेवण्यात आल्याच े
ननदशकनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) वरीलपकैी एकूण ९०० मी. पकैी ३०० मी. लाींबीतील पाईपलाईन सींकजल्पत 
तलाींकापयतं खाली घेण्यात आली आहे. उवकररत लाींबीतील आवश्यक 
कायकवाहीबाबत कीं त्रा्दाराला ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा सामान्य रूग्णालयािील िैद्यिीय 

अधधिाऱयाांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(२४) *  १३०५८१   श्री.धयैवशील पाटील (पेण) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा सामान्य रूग्णालयाची प्रशासकीय 
इमारत व प्रशासकीय कामकाज अद्यावत (हाय्ेक) होत असताना तथेे 
वदै्यकीय अचर्कारी व इतर कमकचारी तसेच सोयीसवुवर्ाींचा व आवश्यक 
और्र्ाींचा अभाव असल्यामळेु रूग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे ननदशकनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयात तज्ञ डॉक््राींची १९ पदे मींजूर असनू 
त्यापकैी १६ पदे ररक्त असनू वगक २ च्या वदै्यकीय अचर्काऱयाींची ४ पदे 
ररक्त तसेच इतर कमकचाऱयासह एकूण १७९ पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातनू दररोज शकेडो रूग्ण उपचारासाठी जजल्हा 
सामान्य रूग्णालयात येत असतात परींत ु तज्ञ वदै्यकीय अचर्काऱयाींअभावी 
रूग्णाींना मुींबई मर्ील शासकीय रूग्णालयात अथवा खाजगी रूग्णालयामध्ये 
उपचाराकररता जावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील ररक्त पदे तातडीने 
भरण्याबाबत व सोयी सवुवर्ाींसह आवश्यक और्र्ाींचा परुवठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
     रुग्णालयात और्र्ाींचा साठा परेुसा असनू ररक्त वदै्यकीय अचर्कारी 
पदावर राषरीय आरोग्य अमभयानामाफक त ववशरे्ज्ञाींची कीं त्रा्ी पद्धतीने 
ननयकु्त्या केल्या असनु त्याींच्या माफक त रुग्णाींना गणुात्मक रुग्ण सेवा ददली 
जात आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
     १६ पदे ररक्त असली तरी रुग्णसेवेसाठी एन.एच.एम. अींतगकत कीं त्रा्ी 
्वरुपात भलूतज्ञ:-०३, ्त्रीरोग तज्ञ:-०२, सजकन:- ०२, दींतचचकीत्सकतज्ञ:- ०१, 
ववशरे्ज्ञाींची कीं त्रा्ी तत्वावर पदे भरलेली आहेत. 
उपचाराथक आलेला अनतगींभीर रुग्ण पढुील उपचाराथक सींदमभकत केले जातात.  
(४) वदै्यकीय अचर्कारी ग्-अ सींवगाकतील ररक्तपदे भरण्याबाबतची कायकवाही 
शासन्तरावर सरुु आहे. 
     ्थाननक और्र् खरेदीसाठी ननर्ी उपलब्र् करुन ददला असनु जजल्हा 
ननयोजन सममतीच्या ननर्ीतनु और्र्ी खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात 
आली आहे. त्यानसुार ्थाननक ्तरावर और्र्ी खरेदी करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सहयाद्रीच्या घाटमार्थयािरील टाटा िां पनीच्या सहा धरणािील 
पजश्चमेिड ेजाणारे पाणी पूिेिड ेिळविण्यासाठी नेमलेल्या सशमिीबाबि 
(२५) *  १२९३९२   श्री.गणपिराि देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सहयाद्रीच्या घा्मार्थयावर ्ा्ा कीं पनीने बाींर्लेल्या सहा र्रणातील 
दषुकाळी भागात येणारे समुारे ४८.९७ ्ीएमसी पाणी वीज ननममकतीसाठी 
शासनाने पजश्चमकेड ेवळववले असल्याचे ददनाींक ३ ऑग््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 



  36 

(२) असल्यास, सदरहू पाणी ्प्प्या्प्प्याने पवेूकड ेवळवनू दषुकाळी भागाला 
शतेी व वपण्यासाठी देण्याबाबत शासनाने ९ तज्ञाींची एक सममती गठीत केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सममतीत समावेश केलेल्या तींज्ञाींची नावे काय आहेत व 
सममती याबाबतचा अहवाल शासनाकड ेककती ददवसात सादर करणार आहे, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची सद्य:ज्थती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
     ्ा्ा जलववद्यतु प्रकल्पाव्दारे मागील ९० वर्ाकपासनू मळुशी व इतर 
र्रणातनू कृषणा पाणी ती्ं ा लवादाने ववदहत केल्यानसुार भीमा उपखोऱयातील 
दरवर्ी सरासरी ४२.५ अ.घ.फू. पाणी पजश्चमेकड ेवीज ननममकतीसाठी वळववणेत 
येत.े 
(२) होय. 
     कोयना जलववद्यतु प्रकल्प व ्ा्ा जलववद्यतु प्रकल्प समहुातनू 
वीजननममकतीसाठी कृषणा खोऱयातील ववपलुतचे्या कोकण खोऱयात/ भागात 
वळववणेत येणारे पाणी ्प्प्या्प्प्याने कमी करण्याच्या शक्यतचेा अ्यास 
करण्यासाठी शासनाने  दद. २.८.२०१८ च्या शासन ननणकयाव्दारे श्री.अ.पा.भावे, 
ननवतृ्त सचचव (लाक्षेवव), जलसींपदा ववभाग, याींचे अध्यक्षतखेाली अ्यास 
ग्ाची ्थापना केली आहे.  तसेच दद. १४.८.२०१८ व दद. १५.११.२०१८ च्या 
शधु्दीपत्रकाव्दारे अनतररक्त सद्याींचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. 
(३) सदर अ्यास ग्ात खालील सद्याींचा समावेश आहे. 
१. श्री. अ.पा.भावे, ननवतृ्त सचचव (लाक्षेवव), जलसींपदा ववभाग (अध्यक्ष) 
२. श्री.श्री.ना.हुद्दार, ननवतृ्त सचचव (लाक्षेवव),जलसींपदा ववभाग (सद्य) 
३. श्री.दद.मा.मोरे, ननवतृ्त महासींचालक, मेरी, नामशक (सद्य) 
४.मखु्य अमभयींता (्था),जलववद्यतु प्रकल्प व गणुननयींत्रण, पणेु (सद्य) 
५. मखु्य अमभयींता, जलसींपदा ववभाग, पणेु (सद्य) 
६. मखु्य अमभयींता,जलसींपदा ववभाग, कोकण प्रदेश, मुींबई (सद्य) 
७. अर्ीक्षक अमभयींता, पणेु पा्बींर्ारे मींडळ, पणेु (सद्य सचचव)  
८. ॲङ.राहुल सभुार्राव कुल, मा. ववर्ानसभा सद्य, दौंड, जजल्हा पणेु 
(अशासकीय सद्य) 
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९. श्री.सजुजतमसींह मानमसींह ठाकुर, मा. ववर्ानपररर्द सद्य, उ्मानाबाद 
(अशासकीय सद्य) 
१०. श्री.प्रशाींत रामशठे ठाकुर, मा. ववर्ानसभा सद्य, पनवेल, जज. रायगड 
(अशासकीय सद्य) 
११. श्री.ए.जी.पा्ील, Head-Hydros (्ा्ा पॉवर कीं पनीचे प्रनतननर्ी) 
(सद्य) 
१२. श्री.कैलाश चचरु्कर, कायककारी सींचालक (सींचलन), महाननममकती कीं पनी 
(महाजनकोचे प्रनतननर्ी (सद्य) 
१३. श्री.शींकरराव नागरे, सद्य, मराठवाडा ववकास महामींडळ, औरींगाबाद 
(सद्य) 
१४. श्री.बी.बी.लोहार, अर्ीक्षक अमभयींता, ठाणे पा्बींर्ारे मींडळ, ठाणे (सद्य) 
     सदर अ्यास ग्ाने त्याींचा अहवाल तीन मदहन्यात शासनास सादर 
करणे अपके्षक्षत.  
(४) सदर अ्यास ग्ाची कायकवाही प्रगतीत आहे. 

----------------- 
  
िासगाांि, जि ि ििठेमहाांिाळ (जज.साांगली) या टांचाईग्रस्ति िालुक्याांना 

म्हैसाळ योजनेिून पाणी आििवन सुरु िरण्याबाबि 
(२६) *  १२८६३७   श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तासगाींव, जत व कवठेमहाींकाळ (जज.साींगली) या तालकु्याींत पाण्याची 
ी्ंचाई ननमाकण झाली असनू शतेकऱयाींना म्हैसाळ योजनेचे पाणी उपलब्र् होऊ 

शकत असताना या म्हैसाळ योजनेचे आवतकन अद्यापही सरुु झालेल ेनाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त 
तालकु्यातील शतेकऱयाींना म्हैसाळ योजनेतनू पाणी आवतकन सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१८-१९ मध्ये पावसाळी हींगामात पावसाने ओढ ददल्याने, सदर 
योजनेचे खरीप-रब्बी आवतकन दद. ०८/१०/२०१८ पासनू सरुु करुन ममरज, 
कवठेमहाींकाळ, तासगाींव व जत तालकु्यातील प्रकल्पाच्या लाभक्षते्रात 
मस ींचनासाठी व ी्ंचाई ननवारणाथक पाणी उपलब्र् करुन देण्याची कायकवाही सरुु 
आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 

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

महाड (जज.रायगड) िालुक्यािील प्राथशमि शाळाांच्या 
इमारिीांची दरुुस्तिी िरण्याबाबि 

  

(२७) *  १२७०३८   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाड (जज.रायगड) तालकु्यातील ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या प्राथममक 
शाळाींच्या इमारतीपैंकी समुारे ४३ पेक्षा अचर्क शाळाींच्या इमारती नादरुु्त 
असल्याची बाब माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू शाळा इमारतीींच्या दरुु्तीचा प्र्ताव सन २०१७-१८ 
मध्ये शासनाकड ेपाठववण्यात आलेला असतानाही अद्यापपयतं या प्र्तावावर 
कोणतीच कायकवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त 
शाळाींची दरुु्ती तातडीने करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे.       
(२) व (३) सवक मशक्षा अमभयान अींतगकत U-DISE २०१७-१८ मध्ये वावर्कक 
कायकयोजनाींतगतं सन २०१८-१९ साठी रायगड जजल्हयात एकूण १९१ शाळाींच्या 
४०३ वगकखोल्या मोडकळीस आल्याने व ६७० शाळाींची मोठी दरुु्ती आवश्यक 
असल्याने मागणी प्र्ताव महाराषर प्राथममक मशक्षण पररर्द, मुींबई 
याींच्याकड ेसादर करण्यात आले आहेत. 
     यामध्ये महाड तालकु्यातील १२ इमारती मोडकळीस आल्याने 
पनुक:बाींर्णीसाठी व ८३ प्र्ताव दरुु्तीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. 
शाळा इमारत पनुकबाींर्णी व शाळाींची दरुु्ती याबाबतची कायकवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल्हयािील सिोपचार रुग्णालयािील डॉक्टराांच्या 
तनष्ट्िाळजीपणामुळे रुग्णाचा झालेला म त्यु 

  

(२८) *  १३३४१५   श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पिूव) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल्हयातील सवोपचार रुग्णालयातील डॉक््राींच्या 
ननषकाळजीपणामळेु माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रुग्णाचा मतृ्य ू
झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्र्ततु प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी सममती गठीत 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त चौकशी सममतीच्या अहवालाचे ननषकर्क काय आहेत व 
त्यानसुार प्र्ततु प्रकरणी दोर्ी असलेल्या सींबचर्ताींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) चौकशी सममतीच्या ननषकर्ाकनसुार रुग्णाचा मतृ्य ू वदै्यकीय 
ननषकाळजीपणामळेु झालेला नाही. सबब, डॉक््राींवर  कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

राज्याि मोिीबबांद ूशस्तत्रकक्रया लेन्स ि इिर सादहत्याांच्या  
अभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(२९) *  १३३२९७   श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्य मोतीबब ींद ू मकु्त करण्याच्या उददेशाने शासनाने सरुु केलेल्या 
मोदहमेला आरोग्य ववभागाकडून लेन्स व इतर सादहत्याींचा परुवठा होत 
नसल्याने लाखो मोतीबब ींद ू श्त्रकक्रया प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात समुारे १७ लाख रुग्णाींच्या मोतीबब ींद ू श्त्रकक्रया 
प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार प्रलींबबत असलेल्या मोतीबब ींद ुश्त्रकक्रया ववनाववलींब 
होण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

चासिमान (िा.खेड, जज.पुणे) धरणाचा डािा िालिा  
फुटल्याने शिेिऱयाांच ेझालेले नुिसान 

  

(३०) *  १३४०७५   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चासकमान (ता.खेड, जज.पणेु) र्रणाचा डावा कालवा ददनाींक ६ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास पहा्े फु्ल्याने कालव्यालगत असणाऱया रे्वडी 
गावातील शतेकऱयाींच्या घरात पाणी मशरून घराींचे व शतेीचे मोठ्या प्रमाणात 
नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कालव्याच े अ्तरीकरण न झाल्यामळेु कालव्याची पाणी 
गळती होवनू अनेक जममनी नापीक झाल्या असनू रे्वडी गावाच्या पवार 
व्तीतील ग्राम्थाींनी कालवा फु्ण्याच्या सींभाव्य र्ोक्याबाबत अनेक वेळा 
लेखी तक्रारी देवनूही चासकमान प्रकल्पाच्या अमभयींत्याींनी दलुकक्ष केले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींभाव्य र्ोक्याबाबत तक्रार करूनही वेळीच दखल न घेणाऱया अमभयींत्याींवर 
कारवाई करुन शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही.     
(२) हे खरे नाही. या भागातील कालव्या भरावातनू गळतीचे प्रमाण वाढले 
होत.े तथावप प्रकल्प अमभयींत्याींनी वेळीच ववसगक ्प्प्या्प्प्याने कमी करुन 
बींद केला व याींबत्रकी ववभागाच्या मशीनरीच्या सहाय्याने कालवा भराव दरुु्ती 
करुन ववसगक पवूकवत सरुु केला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िारभाटले चमविारिाडी िे अणदेरी (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
दरम्यान शास्तत्री नदीिरील पादचारी पुलाची दरुुस्तिी िरण्याबाबि 

(३१) *  १३०२१०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारभा्ले चमककारवाडी त ेअणदेरी (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाचगरी) दरम्यान 
शा्त्री नदीवर तात्परुता पादचारी पलू असनु तो जीणक व र्ोकादायक झालेला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कारभा्ल े येथे प्राथममक शाळा, ग्रामपींचायत, प्राथममक 
आरोग्य कें द्र व पो्् ऑफीस, रेशन दकुान इत्यादी असल्यामळेु अणदेरी 
ग्राम्थाींना कारभा्ले येथे रोज ये-जा करावी लागत असनू ववद्यार्थयांनासधु्दा 
याच ब्रीज वरुन ये-जा करावी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कारभा्ल े येथे जाण्यासाठी एस.्ी. व इतर वाहतकुीने 
सींगमेश्वर, अींत्रवली मागे जाण्यासाठी १५ कक.मी अींतर जावे लागत असनू हा 
र्ता खचचकक व वेळ घेणारा असल्यामळेु अणदेरी गावातील ग्राम्थाींना या 
जीणक झालेल्या पादचारी पलूावरुनच जावे लागत असनू रुग्णाींना घेऊन 
जाण्यासाठी काही वेळा डोलीचा देखील वापर करावा लागतो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ननमकल ग्रपु ग्रामपींचायत कारभा्ले (ता.सींगमेश्वर, 
जज.रत्नाचगरी) या ग्रपु ग्रामपींचायतीने अणदेरी कारभा्ले दरम्यान शा्त्री 
नदीवर वाहतकुीचा ब्रीज बाींर्ण्याबाबत ठराव पारीत करुन रत्नाचगरी जजल्हा 
पररर्देकड ेददनाींक ७ जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास पाठववला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणकय घेतला आहे वा 
घेण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े :  (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. कारभा्ल े
चमककारवाडी त े अणदेरी दरम्यान शा्त्री नदीवर लोखींडी ्रक्चरचा साकव 
असनू गींजलेला असल्याने सद्यज्थतीत सदर साकवावरील वाहतकु बींद 
केलेली आहे. 
(४) जजल्हा पररर्देकड े याबाबतचा पत्रव्यवहार प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(५) ववर्याींककत कारभा्ले चमककारवाडी त ेअणदेरी हा पलू पायवा्ेवर असनू 
लोखींडी ्रक्चरचा (साकव) आहे. या साकवाच्या दरुु्तीच ेकाम सावकजननक 
बाींर्काम ववभागाकड ेमींजूर आहे. 

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

राज्यािील आरोग्य सेिेचा आधथवि अनुशषे िायम असल्याबाबि 
  

(३२) *  १२८२७९   श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) सन २०१८-१९ या वर्ाककरीता राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये, प्राथममक 
आरोग्य कें द्र व उपकें द्रास लागणा-या रुग्णवादहका, वदै्यककय उपकरणे व 
इतर सार्नसामगु्रीसाठी १०८ को्ी ३८ लाख रुपये ठेवण्याचे ननदेश 
मा.राज्यपाल महोदयाींनी शासनास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाकसाठी ९.०५ को्ी मराठवाडयासाठी २४.०५ को्ी व 
उवकररत महाराषरासाठी ७५.२८ को्ी रुपये देण्याचे सचूचत करण्यात आले होत,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननर्ीपकैी ववदभक, मराठवाडा व उवकररत महाराषरासाठी 
आतापयतं ककती ननर्ी खचक करण्यात आलेली आहे, 
(४) पणूक ननर्ी खचक झालेला नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     प्रादेमशक अनशुरे् अींतगकत ग्रामीण रूग्णालय बाींर्काम, सादहत्य सामगु्री 
व उपकरणे खरेदीसाठी, प्राथममक आरोग्य कें द्र व उपकें द्र बाींर्काम, दरुू्ती 
तसेच सादहत्य सामगु्री खरेदीसाठी सन २०१८-१९ या वर्ाकसाठी रू.१०८३८.३३ 
लक्ष ननयतव्यय मींजरू करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३)  व (४) सन २०१८-१९ मध्ये मींजूर रु.१०८३८.३३ लक्ष पकैी रू. ८४१९.०० 
लक्ष इतका ननर्ी ववतरीत करण्यास  मान्यता देण्यात आली असनू रू. ३२७ 
लक्ष ननर्ी खचक झाला आहे. उवकरीत ननर्ी ववतरीत करण्याची व खचक 
करण्याची कायकवाही सरुु आहे. 

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

मालेगाि (जज.नाशशि) येथील शासिीय नशसांग महाविद्यालयाच्या 
िस्तिीग हाि सोयीसुविधा उपलब्ध िरण्याबाबि 

(३३) *  १२९५३८   श्री.आशसफ शखे (मालेगाांि मध्य), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :  
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जज.नामशक) येथे शासकीय नमसगं महाववद्यालय सरुु करण्यात 
आले असनू सदर महाववद्यालयामर्ील मलुीींच्या व्तीगहृामध्ये 
सोयीसवुवर्ाींचा अभाव असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नमसकग महाववद्यालयाच्या व्तीगहृामर्ील 
सोयीसवुवर्ाकरीता १ को्ी ५० लाख रुपयाींचा ननर्ी त्वरीत उपलब्र् करुन 
देण्यात यावा अशी मागणी ्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी प्रर्ान सचचव, 
सावकजननक आरोग्य ववभाग याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने नमसकग महाववद्यालयाच्या 
व्तीगहृामर्ील सोयीसवुवर्ाकरीता ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) आरोग्य सेवा सींचालनालयाने पररचारीका प्रमशक्षण कें द्रात एएनएम व 
जीएनएम बॅच सरुु करण्यासाठी आवश्यक सार्नसामगु्री घेण्यासाठी रु.२० लक्ष 
मींजूर केले असनू, सदर ननर्ी मर्ून दद.२१.०८.२०१८ रोजी ७० पलींग, ७० 
गाद्या व १०० ््ुडी्ं  चेअरची खरेदी करुन त्याचा परुवठा करण्यात आला 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

माांडला (िा.मुरुड, जज.रायगड) पुलाची दरुुस्तिी िरण्याबाबि 
  

(३४) *  १२७९५३   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.सरेुश लाड (िजवि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींडला (ता.मरुुड, जज.रायगड) ग्रामपींचायत हद्दीत असणाऱया माींडला 
पलुाची मोठया प्रमाणात दरुाव्था झाली असनू पलुावर मोठमोठे खड्ड े
पडल्याने पलुावरून प्रवास करणे र्ोक्याच े झाल्याचे माहे ऑग््, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुावरुन महाराषर राज्य पररवहन मींडळाची एस्ी बस 
सेवा बींद केल्यामळेु ववद्याथी व नागररकाींची गरैसोय होत असल्याचे तसेच 
सदरील पलुामळेु जोडल्या गेलेली माींडला गाव, चाफेवाडी, महाळूनींगे, 
महाळूनगे आददवासी वाडी व भोईघर ग्रामपींचायत हद्दीतील बेलवाडी फणसाड 
र्बर्बा, काकलघर ग्रामपींचायत याींसह अनेक गावाींचा सींपकक  तु् ण्याची 
शक्यता ननमाकण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाकत शासनाने चौकशी केली आहे काय,  
(४) असल्यास, चौकशीच े ननषकर्क काय आहे व त्यानसुार सदर पलुाची 
तातडीने दरुु्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, जुल ैव ऑग्् मध्ये अनतवषृ्ीचा र्ोका लक्षात घेवनू एस.्ी.ची 
वाहतकु बींद करण्यात आली होती सद्यज्थतीत खड्डयाींची दरुु्ती करण्यात 
आली असनू एस.्ी.वाहतकु पनु्हा सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) जजल्हा पररर्देमाफक त सदर पलुाची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नाींककत पलु हा समुारे १९६० च्या समुारास बाींर्लेला असनू या पलुाचे 
डके्लॅब च्या खालील बाजचूी सळई उघडी पडली आहे. त्यामळेु सदर पलुाची 
दरुु्ती करणे आवश्यक असल्याने अींदाजपत्रक जजल्हा ननयोजन सममतीकड े
जजल्हा पररर्देने सादर केललेे आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
उदांचन जलविद्युि प्रिल्प उभारण्याच ेिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(३५) *  १३२४२०   श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सध्या असलेल्या ३६०० मेगावॅ्  उजेच्या क्षमतते वाढ 
करण्यासाठी साडआेठ हजार मेगावॅ्  जलववद्यतु क्षमतचेे १२ उदींचन 
जलववद्यतु प्रकल्प उभारण्याचा सन २०१४ मध्ये शासनाने ननणकय घेतला 
असनू त्यानसुार जलववद्यतु ववभागाने त्याबाबतच े प्र्ताव त्याच समुारास 
(२०१४ मध्ये) शासनाकड ेमींजुरीसाठी सादर केले आहेत, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याप्रकरणी ४ वर्ाकपेक्षाही अचर्क कालावर्ी होऊन देखील 
अद्याप एकही उदींचन प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली नसल्याने तसेच 



  47 

त्यापकैी पणेु जजल्ह्यातील वरींर्ा घा् आणण वरसगाींव या दोनच प्रकल्पाींच्या 
प्राथममक अन्वेर्ण अहवालास शासनाने केवळ मींजूरी ददली असल्याचे ददनाींक 
१७ ऑग््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
प्रलींबबत असलेले सदरच ेउदींचन जलववद्यतु प्रकल्प तात्काळ उभारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. शासनाने शासन ननणकय क्र.ई-प्रशा १०१३/ 
(१९६)/ १३/लपा-१, ददनाींक १२.०६.२०१३ अन्वये जलसींपदाच े ववजन २०२० 
ननजश्चत करण्यासाठी अ्यास ग्ाची ्थापना केली होती.  
     त्याअींतगकत या अ्यास ग्ाने अींनतम केलेल्या ववजन २०२० 
द्तावेजात या १२ प्रकल्पाींचा समावेश होता. यापकैी काही प्रकल्पाींचे सवेक्षण 
व अन्वेर्णाचे प्र्ताव शासनास मींजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. 
(२) शासनाने आतापयतं वरसगाींव, वरींर्घा् तसेच पानशते, कोयना ्प्पा-६ 
व आ्वण या प्रकल्पाींसाठी आवश्यक प्राथममक सवेक्षण व अन्वेर्णाच े
कामास प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे. 
तसेच वरसगाींव व वरींर्घा् या प्रकल्पाींच्या प्राथममक अन्वेर्ण अहवालास 
(PIR) प्रादेमशक कायाकलयाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. परींत ु या 
प्रकल्पाींच्या सवेक्षणाला ्थाननक पातळीवर ववरोर् होत असल्याने या 
प्रकल्पाींचे ्थान बदलनू कमीत कमी बडुीत क्षते्र येईल अशा प्रकारे 
पनु:सवेक्षण करण्यात येत आहे. 
(३) उदींचन जलववद्यतु प्रकल्पाींच्या सवेक्षणामध्ये वारींवार ्थाननक लोकाींचा 
ववरोर् होत आहे. त्यामळेु प्रकल्पामध्ये कमीत कमी बडुीत क्षेत्र येण्याच्या 
दृष्ीने वारींवार प्रकल्पाच्या कायकक्षेत्रामध्ये बदल करावा लागत आहे. त्यामळेु 
या प्रकल्पाींचे सवेक्षण व अन्वेर्ण, प्राथममक अहवाल व सवव्तर अहवाल 
तयार करणे इत्यादी कामास ववलींब होत आहे.  तसेच उदींचन जलववद्यतु 
प्रकल्प यश्वीररत्या पणूक करुन राबववण्यासाठी त्याींना उदींचनाकररता 
आवश्यक असणारी ककमान मागणीच्या काळातील मशल्लक वीजचेी (Off 
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Peak energy) उपलब्र्तता हा सवाकत कळीचा मदु्दा आहे. Off Peak 
energy उपलब्र् असल्यावरच उदींचन जलववद्यतु प्रकल्प बाींर्णे शक्य आहे. 
तसेच off Peak energy ककती दराने उपलब्र् होईल यावरच प्रकल्पाची 
आचथकक व्यवहायकता अवलींबनू असत.े  या्तव off Peak energy च्या 
उपलब्र्तबेाबत राज्याचा उजाकववभाग, महाजनको/महाववतरण या कीं पन्याींकड े
पाठपरुावा सरुू आहे. 
 यामशवाय उदींचन जलववद्यतु प्रकल्पाींसाठी मोठया प्रमाणात भाींडवली 
गुींतवणूक अपेक्षक्षत असनू, सदर प्रकल्प BOT पध्दतीने घेण्याची बाब 
ववचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्यािील बाल िसिीग हाि होि असलेल्या गैरप्रिाराबाबि 
  

(३६) *  १२६८०६   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :  
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यसरकारच्या ननयमानसुार अनाथ बालकाींना पर्पर व बेकायदा 
बालगहृामध्ये ठेवता येत नसनू त े बाल वसतीगहृ बाल न्याय हक्क 
अचर्ननयमाींतगकत नोंदणीकृत असणे अननवायक असनू शासनाच्या ्थाननक 
बालकल्याण सममतीची अनाथ बालकाींना बाल वसतीगहृा मध्ये सामावनू 
घेण्याबाबत मींजुरी घ्यावी लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईतील अींरे्री येथील एक प्रनतजषठत बाल वसतीगहृात बाल 
न्याय हक्क अचर्ननयमाींतगकत नोंदणी न करता अनाथ मलुाींना 
बेकायदेशीरररत्या ठेवण्यात आल्याची कबलुी त्या सी्ं थेने राज्य बाल हक्क 
आयोगाकड ेझालेल्या सनुावणीमध्ये ददली असल्याची बाब ददनाींक ९ ऑग््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईसह राज्यातील इतर बालगहृात अनाथ बालकाींची नोंदणी 
न करता व बालकल्याण सममतीची परवानगी न घेता पर्पर अनाथ मलुाींना 
बेकायदेमशरररत्या ठेवण्यात येत असल्याचे देखील ननदशकनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार राज्यातील बाल वसतीगहृात आढळणारे गरैप्रकार 
रोखण्यासाठी उपाय योजना करण्याबाबत व अींरे्री येथील बाल व्तीगहृात 
घडलेल्या गरैप्रकारास जबाबदार असणा-या सींबचर्त दोर्ीवर कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाकड े दाखल तक्रार 
प्रकरण क्रमाींक ६३/२०१७-१८ मध्ये वपडीत मलुीने पोलीसाींना ददलेल्या 
ननवेदनात नतला कोणीही पालक नसल्याच े म्ह्ल ेआहे. तसेच फानतमाश्रय 
कॉन्वे्, अींरे्री (पवूक) या सी्ं थेने दाखल प्रनतज्ञापत्रामध्ये वपडीत मलुगी 
त्याींच्या सी्ं थेमध्ये सन २००३ पासनू राहत असल्याचे नमदु केले आहे.  
     सदर प्रकरणी बाल न्याय अचर्ननयम अींतगकत सदर सी्ं था नोंदणीकृत 
नसताना अनाथ मलुीस सी्ं थेत ठेवलेची बाब महाराषर राज्य बाल हक्क 
सींरक्षण आयोगास ननदशकनास आल्याने त्याींनी त्याबाबत गींभीर दखल घेऊन 
सींबींचर्त बाल कल्याण सममती व चाईल्डलाईन याींना सींयकु्तररत्या चौकशीच े
ननदेश ददले आहेत, त्याचा अहवाल अद्याप शासनास अप्राप्त आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि बालम त्यू ि निजाि शशशूच्या म त्यूमध्ये झालेली िाढ 
  

(३७) *  १२६४५६   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.अशमि विलासराि 
देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.िालीदास 
िोळांबिर (िडाळा), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार 
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(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.राजेश टोप े (घनसािांगी) :  सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात पोर्ण आहाराअभावी मतृ्यचू्या िायेत १ लाख २२७ बालके असनू 
आददवासी भागातील बालकाींची सींख्या ३८ हजार १९९ इतकी असताना ० त े५ 
वयोग्ातील एकूण १२६१ बालमतृ्य ू झाले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरीय आरोग्य अमभयान मोदहमेअींतगकत राज्यातील नवजात 
मशशचूा मतृ्य ू दर १० पयतं आणण्याच े उदद्दष् राज्य शासनाने सन २०१३ 
मध्ये ननजश्चत केले असनू आजनतममस राज्यातील नवजात मशशचूा मतृ्यूींचा 
दर १९ एवढा असल्याने आरोग्य ववभाग अद्यापयतक उदद्दष्ाच्या जवळपासही 
पोहोचले नसल्याचे ्पष् झाले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील महापामलका क्षते्रात गेल्या तीन वर्ाकत ३१ हजार 
३३४ नवजात मशशचुे मतृ्य ू झाले असनू  मुींबईत १४ हजार १३६ नवजात 
मशशचुे मतृ्य ूझालेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नवजात मशशचू्या उपचाराींसाठी ववशरे् कक्ष ्थापन करण्याची 
गरज असताना परेुशा प्रमाणात ववशरे् कक्ष ्थापन करण्यात आलेले नाहीत 
तसेच डॉक््राींची अपरुी सींख्या हे ही बालकाींच्या मतृ्यचूे कारण आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, राज्यात बालमतृ्य ू व नवजात मशश ू मतृ्य ू होत असलेल्या 
कारणाच्या अनरु्ींगाने बालमतृ्य ू व नवजात मशशूींचे मतृ्य ू रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही.     
     सन २००८ मध्ये नवजात मशश ूमतृ्यदूर २४ होता. सन २००८ त ेसन 
२०१६ या कालावर्ीत हा मतृ्यदूर ११ अींकाींनी कमी होऊन १३ पयतं खाली 
आलेला आहे.  
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(३) नाही.      
(४) नाही. 
(५) व (६) राज्यभरात व आददवासी भागात बालमतृ्य ू व नवजात मशशूींच े
मतृ्य ू ्ाळण्यासाठी बऱयाच उपाययोजना राबववल्या जातात. त्यामध्ये 
प्रसतुीपवूक व प्रसतुीनींतर माता व बालकाींच े लसीकरण करणे, नवजात 
बालकाींची काळजी घेणे, त्याींना ज्थरीकरण कक्षात ठेवणे, आवश्यकतनेसूार 
नवजात बालकाींना ववशरे् काळजी कक्षात ठेवणे, मानवववकास कायकक्रमाींतगकत 
तज्ञाींमाफक त तपासणी करुन उपचार करणे, नवसींजीवनी कायकक्रमाींतगकत 
तपासणी व उपचार करणे. तसेच बालक व नवजात मशश ूयाींना जींतसूींसगक, 
जन्मत: श्वसावरोर्, श्वसनाचा जींतसूींसगक होणार नाही याबाबत काळजी घेणे, 
कमी ददवसाच ेबाळ व जन्मत: कमी वजन असलेल्या बाळाची ववशरे् काळजी 
घेणे, दरवर्ी जुल ै मदहन्यात अनतसार ननयींत्रण पींर्रवडा राबववणे इ. 
उपाययोजनाींचा समावेश आहे.  

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

सोलापूर-धळेु राष्ट्रीय महामागावसाठी ११.७८ हेक्टर  
िनक्षेत्र िळिे िरण्याबाबि 

(३८) *  १३३१३९   श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू-र्ुळे राषरीय महामागाकसाठी गाींरे्ली आणण देवळाई 
(जज.औरींगाबाद) पररसरातील वन ववभागाच्या ११.७८ हेक््र जममनीचे 
भसूींपादनास ववलींब झाला असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औरींगाबाद शहराजवळील सदरच ेभसूींपादनास ववलींब झाल्याने 
महामागाकचे काम वेळेवर पणुक होण्यास अडचणी ननमाकण झाल्या आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार उक्त महामागाकसाठी औरींगाबाद जजल्ह्यातील 
आवश्यक जममनीचे तातडीने भसूींपादन करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२), (३) व (४) भारतीय राषरीय महामागक 
प्राचर्करण, औरींगाबाद याींनी दद.२२.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सोलापरू त े
र्ुळे या राषरीय महामागाककरीता  मौ. देवळाई व मौ.सातारा (जज.औरींगाबाद) 
येथील एकूण ११.७८ हेक््र वनक्षेत्र वन (सींवर्कन) अचर्ननयम, १९८० अींतगकत 
वळत ेकरणेबाबतचा प्र्ताव उपवनसींरक्षक, औरींगाबाद याींना सादर केला आहे. 
सदर प्र्तावावर सद्यज्थतीत अपर प्रर्ान मखु्य वनसींरक्षक व कें द्र्थ 
अचर्कारी, महाराषर राज्य, नागपरू याींचे ्तरावर सी्ं करण सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि हत्िी रोगाच ेरुग्ण आढळून आल्याबाबि 
  

(३९) *  १२६८५२   श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १७ जजल्ह्यात हत्ती रोगाचा मोठया प्रमाणात प्रादभूाकव झाला 
असनू ठाणे व पालघर जजल्ह्यात या रोगाची सार्ारणपणे ९७१ व्यक्तीींना 
लागण झाली असल्याचे माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केलले्या 
पाहणीत ननदशकनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हत्तीरोगाचा वाढता प्रादुकभाव रोखण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे.   
(२)  हत्तीरोगाचा वाढता प्रादुकभाव रोखण्यासाठी रात्रसव्हेक्षण, अळीनाशक 
फवारणी, कक्क शा्त्रीय सव्हेक्षण, जजवशा्त्रीय उपाययोजना, मॉरबबडी्ी 
मॅनेजमेंन््, आरोग्यमशक्षण, हायड्रोसील श्त्रकक्रया, एकददवसीय सामदुानयक 
उपचार इत्यादी उपाययोजना ननयममतपणे राबववण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे घुईखेड (िा.चाांदरू रेल्िे, जज.अमराििी) येथील खारिघळ 
नाल्यािर िेलेल्या िामामुळे िदहिाटीचा रस्तिा बांद झाल्याबाबि 

  

(४०) *  १२९८९६   प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे घईुखेड (ता.चाींदरू रेल्वे, जज.अमरावती) येथील खारवघळ नाल्यावर 
जलयकु्त मशवार योजने अींतगकत जजल्हा पररर्द (ल.पा.) व मदृ व 
जलसींर्ारण ववभागामाफक त दोन साठवण बींर्ारे नाला खोलीकरणासह 
बाींर्ण्यात आले असनू सदर ववभागाच्या यींत्रणेच्या सदोर् कामामळेु तथेील 
शतेकरी व शतेमजुराींचा येण्या जाण्याचा र्ता बींद झाला असल्याचे 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी उपववभागीय अचर्कारी 
तथा अध्यक्ष, जलयकु्त मशवार अमभयान, चाींदरू रेल्वे उपववभाग याींना ददनाींक 
३ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे कळववले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याच ेननषकर्क 
काय आहेत, 
(४) असल्यास, त्यानसुार मौजे घईुखेड येथील शतेकरी व शतेामजुराींच्या 
येण्या जाण्याचा बींद झालेला र्ता पवूकवत करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. उपववभागीय जलसींर्ारण अचर्कारी, जजल्हा पररर्द (लघ ु
पा्बींर्ारे), मदृ व जलसींर्ारण उपववभाग, नतवसा याींचे अहवालानसूार 
साठवण बींर्ारा घईुखेड क्र.२ चे बाींर्काम शतेकऱयाींच्या वहीवा्ीच्या 
र्त्याच्या उध्वक बाजूस अींदाजे ५० मी्र अींतरावर आहे. त्यामळेु सदर 
बींर्ाऱयाच े बडुीत क्षते्रामध्ये वदहवा्ीचा र्ता बडुत नाही. तसेच साठवण 
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बींर्ारा घईुखेड क्र.१ चे उध्वक बाजूचे खोदकाम शतेकऱयाींच्या वदहवा्ीच्या 
र्त्यास अींदाजे ३० मी्र खालील बाजूस आहे त्यामळेु वदहवा्ीच्या र्त्यास 
बींर्ाऱयाच्या पाण्यामळेु कुठलीही अडचण ननमाकण होत नाही. तथावप, सदर 
भाग हा काळया मातीचे क्षेत्र असल्याकारणान े व नाला क्रॉमस ींगवर 
पलु/खडीकरण झाले नसल्यामळेु पावसाळयामध्ये जाण्या येण्यास अडचण 
ननमाकण होत असल्याचे ददसनू येत.े 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

जलसांपदाच्या िायावलयाि विनािापर पडून असलेली यांत्र ेगाळ 
िाढण्याच्या िामािररिा िापरण्याबाबि 

  

(४१) *  १२७६००   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), अॅड.पराग 
अळिणी (विलेपाले), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्रीमिी मांदा म्हात्र े
(बेलापरू), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) जलसींपदा ववभागाच्या पणेु कायाकलयाने साींगोला येथील कालव्यातील गाळ 
काढण्याकररता दोन उत्खनन करणारी यींत्र ेव चार डींपसक भाड्याने घेण्यासाठी 
समुारे २७ लाख रुपयाींची ननववदा तसेच नीरा उजव्या कालव्यातील गाळ 
काढण्याच्या कामाकररता पाच लोडसक भाडयाने घेण्यासाठी समुारे १५ लाख 
रुपयाींची ननववदा काढण्यात आल्याची बाब माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा, साींगली, कोल्हापरू, सोलापरू या जलसींपदाच्या 
कायाकलयात ववभागाच्या मालकीची व जलयकु्त मशवाराच्या कामाींसाठी 
वापरण्यात आलेली यींत्रहेी ववनावापर पडून असताना भाडतेत्वावर नवी यींत्रे 
आणण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर काढण्यात आलेली ननववदा रद्द करुन ववनावापर पडून 
असलेली यींत्र े गाळ काढण्याच्या कामाकररता वापरण्यात यावी तसेच या 
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प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सजग नागररक मींचाने 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनसुार काढण्यात आलेली ननववदा रद्द करून 
ववनावापर पडून असलेली यींत्र ेगाळ काढण्याच्या कामाकररता वापरण्यासह या 
प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) उपरोक्त दोन्ही ननववदा ताींबत्रक कारणा्तव रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
याबाबत मखु्य अमभयींता (याींबत्रकी) याींच्याकडून अहवाल शासनास 
दद.१३.११.२०१८ रोजी प्राप्त झाला असनू सदर अहवालाची शासन ्तरावर 
िाननी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

विदभाविील सहा जजल्हयािील बालिाांना देण्याि आलेली  
पोशलओची लस सदोष असल्याबाबि 

  

(४२) *  १२७२५४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), 
श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर), श्री.सतुनल 
शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), 
श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.िुणाल 
पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), अॅड.यशोमिी ठािूर 
(तििसा), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
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रेल्िे), श्री.अशमि झनि (ररसोड), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोड), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), 
श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.त्र्यांबिराि शभस े
(लािरू ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोमलओ या असाध्य रोगाचे ननमूकलन करण्यासाठी भारत सरकारकडून 
लसीकरण मोहीम राबववली जात असनू गाणझयाबादमर्ील बायो-मेड प्रा.मल. 
या और्र् ननममकती करणा-या कीं पनीने सदर पोमलओची लस सदोर् बनवली 
असल्याची  मादहती माहे, सप् े्ंबर २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास  
आली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात या लसीच्या वापरावर बींदी जरी घातलेली असली तरी 
माहे जुल ै२०१७ पासनू याच कीं पनीची लस पवूक ववदभाकतील चींद्रपरू जजल्हयात 
१६ हजार, गडचचरोली जजल्हयात ७ हजार, भींडारा जजल्हयात ७ हजार, गोंददया 
जजल्हयात ७ हजार, वर्ाक जजल्हयात १५ हजार, नागपरू शहरात १२ हजार, 
एनएमसी नागपरू २३ हजार अशाप्रकारे सहा जजल्हयात १५ लाख ६६ हजार 
बालकाींना देण्यात आली असल्याची मादहती माहे, ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्रीय आरोग्य ववभागाने सदर लस सदोर् असल्याचे 
मशक्कामोतकब केले असनू राज्यात सदर लस ददलेल्या बालकाींचा शोर् घेण्याच े
आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले तसेच त्यानसुार सदोर् लस परुववणा-या परुवठादार याींच्यावर 
कारवाई करण्यासह सदर लसीचा वापर थाींबववण्याबाबत व कें द्रीय आरोग्य 
ववभागाने ददलेल्या आदेशानसुार राज्यात लस देण्यात आलेल्या बालकाींचा 
शोर् घेण्यासींदभाकत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे आहे. तथावप, बायोमेड कीं पनीच्या 
वापरण्यास अयोग्य असलले्या bOPV लसीच्या बॅचचा परुवठा महाराषर 
राज्यास झालेला नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील शिेिऱ याांना  
शिेिळयाांच ेअनुदान देण्याबाबि 

  

(४३) *  १३१२३२   श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील शतेकऱ याींना ‘मागेल त्याला शतेतळे’ 
या योजनेत नोंदणी करून कृवर् ववभागाने शतेकऱ याींना शतेतळयाींचे अनदुान 
अद्यापही ददले नसल्याचे ददनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींगळवेढा तालकु्यातील सदर योजनेमध्ये समुारे १०२ शतेतळी 
बाींर्लेल्या लाभाथींना अद्यापही अनदुान ममळाले नसनू ही योजना अत्यींत 
अल्प अनदुान देणारी असल्याने शतेकऱ याींना शतेतळे घेताींना आचथकक अडचणीीं 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेत देण्यात येणारे अनदुान वेळेत उपलब्र् होत 
नसल्याने पररणामी शतेकरी कजकबाजारी होत असल्याचेही ननदशकनास येत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
‘मागेल त्याला शतेतळे’ या योजनेतील अनदुान वाढववण्यासह नोंदणी केलेल्या 
शतेकऱयाींना तातडीने अनदुान देण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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(३) व (४) मींगळवेढा तालकु्यातील ६४१ शतेकऱयाींनी शतेतळे पणूक केलेले 
असनू त्यापकैी ५८२ शतेकऱयाींच्या बँक खात्यावर अनदुान ववतरीत करण्यात 
आले आहे.  उवकररत ५९ शतेतळयाींचे अनदुान देण्याची कायकवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौ.परजापूर (िा.अांधेरी) येथील नैसधगवि िलािाच्या सुशोभीिरणाच े

िाम प्रलांबबि असल्याबाबि 
  

(४४) *  १३३३१०   श्री.रमेश लटिे (अांधेरी पिूव) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आरे कॉलनी येथील मौजे - परजापरू, तालकुा- अींरे्री येथील न.भ ू.मा. 
क्र. १२ येथे नसैचगकक तलावाच्या सशुोभीकरणाकररता पयक् न ववभागाने रुपये 
२ को्ी ६७. ७५ लाख  इतकी आचथकक मींजुरी देऊन सावकजननक बाींर्काम 
खात्यामाफक त नसैचगकक तलावाच्या सशुोभीकरणाच े काम सरुु करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पयक् न ववभागाने सदर कामाकरीता शासन ननणकय क्र. ्ी. डी. 
एस. २०१५/८/प्र. क्र. ४५३ पयक् न, दद. २१ माचक, २०१६ अन्वये रुपये ६७. ७५ 
लाख इतका ननर्ी ववतररत केला होता. तद्ननींतर सावकजननक बाींर्काम 
खात्याने पयक् न ववभागाकड े व ्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा. मींत्री 
महोदयाींकड े उवकररत ननर्ी ममळण्याकरीता वारींवार मागणी करूनही उवकररत 
ननर्ी उपलब्र् न झाल्यामळेु सशुोभीकरणाचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदर 
कामासाठी उवकररत ननर्ी तात्काळ उपलब्र् करून देण्याबाबत कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) व (३) आरे कॉलनी येथील मौज-े परजापरू, ता.अींरे्री येथील न.भ.ूमा.क्र. 
१२ येथे नसैचगकक तलावाच्या सशुोमभकरणाच्या कामासाठी ददनाींक २२.८.२०१४ 
च्या शासन ननणकयान्वये रुपये ३३.८७ लक्ष व ददनाींक २१.३.२०१६ च्या शासन 
ननणकयान्वये रुपये ६७.७५ लक्ष असे एकूण रुपये १०१.६२ लक्ष ननर्ी 
जजल्हाचर्कारी, मुींबई उपनगरे याींना ववतरीत केलेला आहे. उवकररत ननर्ी 
उपलब्र् करुन देण्याबाबतचा प्र्ताव प्रादेमशक पयक् न ववकास योजना 
सममतीसमोर सादर करण्यात येत असनू, सममतीच्या बठैकीत ननर्ीच्या 
उपलब्र्तनेसुार सदर कामासाठी ननर्ी मींजूर करण्याबाबत कायकवाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

खडी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारिीसाठी 
तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(४५) *  १३०८९१   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :  सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडी (ता.शहापरू जज.ठाणे) पररसरातील रुग्णाींना व मुींबई-नामशक 
महामागाकवरील अपघातग्र्ताींना तत्काळ और्र्ोपचार ममळावे यासाठी सन 
२०११ मध्ये खडी येथ े ग्रामीण रुग्णालय सरुु करण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयात ३० खा्ा, बालरोगतज्ञ, एक्सरे मशीन, तज्ञ 
डॉक््र व कमकचारी उपलब्र् करून देणे गरजचेे असताना तथेे इमारत 
नसल्याने केवळ १५ कमकचाऱयाींची ननयकु्ती करण्यात आलेली असनू अन्य 
आवश्यक सोयी- सवुवर्ाींचा देखील अभाव असल्याने तथेे येणाऱया रुग्णाींवर 
प्रथमोपचार करून ठाणे वा शहापरू येथील रुग्णालयात पाठववले जात,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरीय ग्रामीण आरोग्य अमभयानाींतगकत कें द्र शासनाने खडी 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी ११ को्ी ८५ लाखाचा ननर्ी मींजूर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, खडीवामसयाींसह मुींबई-नामशक महामागाकवरील अपघातग्र्ताींना 
तत्काळ आरोग्य सवुवर्ा ममळण्याच्यादृष्ीने या ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
इमारतीचे काम सरुु करून लवकरात लवकर पणूक करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे 
(२) खडी ग्रामीण रुग्णालय सद्यज्थतीत प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या 
इमारतीत कायकरत असनू जागेच्या अभावामळेु त्यादठकाणी आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाने एकूण १५ पदे भरण्यास मींजूरी ददली असनू त्यापकैी १३ पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये दोन वदै्यकीय अचर्कारी याींचा समावेश 
असनू यापकैी १ बालरोग तज्ञ आहे. याींच्याद्वारे वदै्यकीय सेवा परुववली 
जात.े तसेच आवश्यकता भासल्यास रुग्णाींना शहापरू येथील उपजजल्हा 
रुग्णालयात सींदमभकत केले जात.े      
(३) हे खरे आहे 
     सदर रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी रुपये ११.८५ को्ी ननर्ी देण्याच्या 
प्र्तावास कें द्र शासनाने मींजूरी ददली आहे. 
(४) सदर बाींर्कामासाठी ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याची कायकवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

शशांगिे िे भागडी (िा.आांबगेाि, जज.पुणे) या रस्तत्याच ेखडीिरण ि 
डाांबरीिरणाच ेिाम पूणव िरण्याबाबि 

  

(४६) *  १२९८०१   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मश ींगवे त े भागडी (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) या र्त्याचे खडीकरण व 
डाींबरीकरण अर्कव् झाल्याने तसेच खडीचे मोठमोठे ढीग र्त्यावर पडले 
असल्याने अपघाताचा र्ोका ननमाकण झाला असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्त्याचे प्रलींबबत काम तातडीने पणूक करण्याची मागणी 
्थाननक नागररकाींनी सींबींचर्ताींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार सदर र्त्याचे काम तातडीने पणूक करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे ही खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) सदर र्त्याच ेकाम प्रगतीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िारे ग्रामपांचायि (िा.िजवि,जज.रायगड) क्षेत्राि असलेल्या 
वििासिाडीिील जजल्हा पररषदेच्या शाळेची दरुुस्तिी िरण्याबाबि 

  

(४७) *  १३१४७४   श्री.सरेुश लाड (िजवि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वारे ग्रामपींचायत (ता.कजकत, जज.रायगड) क्षेत्रात असलेल्या 
ववकासवाडीतील दोन वर्ाकपवूी बाींर्लेल्या जजल्हा पररर्देच्या शाळेच्या वगक 
खोल्याींचे बाींर्काम ननकृष् दजाकचे झाले असनू या वगक खोल्या कोसळून 
अपघात होण्याची शक्यता असल्याचे माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याचे 
ननषकर्क काय आहेत, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार सदर वगक खोल्याींच्या दरुु्तीबाबत शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही.       
(२)  व (३) सन २००९-२०१० मध्ये मौजे ववकासवाडी येथील जजल्हा पररर्द 
शाळेच्या २ वगक खोल्याींच े बाींर्काम करण्यात आल े होत.े तथावप, रायगड 
जजल्हा अनतपजकन्यवषृ्ीचा असल्याने सदर वगक खोल्याींच्या ित गळतीमळेु 
मभ ींतीमध्ये ओलावा ननमाकण झाला होता. सदर दरुु्तीच्या कामासाठी जजल्हा 
पररर्द सेस फडाींतगतं रुपये १.०० लक्ष इतकी तरतदू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

देिना (िा.येिला, जज.नाशशि) शसांचन प्रिल्पाच्या आराखडयास  
मान्यिा शमळण्याबाबि 

  

(४८) *  १२८०२०   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) : 
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देवना (ता.येवला, जज.नामशक) मस ींचन प्रकल्पाच्या सवकसार्ारण 
आराखड्यास मान्यता ममळण्यासाठी प्रादेमशक जलसींर्ारण अचर्कारी, नामशक 
याींनी मखु्य अमभयींता, लघमुसींचन ववभाग पणेु याींच्याकड ेददनाींक ७ ऑग््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास सवव्तर प्र्ताव पाठववलेला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच्या प्र्तावास त्वरीत प्रशासकीय मान्यता 
ममळण्यासाठी ्थाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी मखु्य अमभयींता, लघमुसींचन 
ववभाग, पणेु याींच्याकड े ददनाींक २१ ऑग््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर योजनेचा सवव्तर प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय 
मींजुरीसाठी शासनाकड ेपाठववण्याबाबत मखु्य अमभयींता, लघमुसींचन पणेु याींनी 



  63 

तसेच सदर प्र्तावास मींजुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) मखु्य अमभयींता, लघ ु मस ींचन (जलसींर्ारण), पणेु याींनी सदर प्र्तावावर 
उपज्थत केलेल्या शऱेयाींची पतुकता क्षेत्रीय कायाकलयाकडून करण्यात येत आहे.  
मखु्य अमभयींता, लघ ु मस ींचन (जलसींर्ारण),पणेु याींचेकडून प्र्ताव प्राप्त 
झाल्यानींतर प्रचमलत कायकपध्दतीनसुार शासन ्तरावर पढुील योग्य ती 
कायकवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याच्या आरोग्य सांचालनालयाच्या अखत्यारीि स्तििांत्र  
आयुष सांचालनालयाची तनशमविी िरण्याबाबि 

  

(४९) *  १२७०४२   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्याच्या आरोग्य सींचालनालयाच्या अखत्यारीत आयवेुद, योग, यनुानी 
होममओपॅथी या ्वतींत्र आयरु् सींचालनालयाची ननममकती करण्याची मशफारस 
आरोग्य मींत्रालयाने ननयकु्त केलेल्या सममतीने केल्याचे माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आयरु् सींचालनालयात एकूण ३९९५ पदे प्र्ताववत 
करण्यात आली असनू या पदाींची ननममकती करण्याची मशफारस डॉ. सावरीकर 
याींच्या सममतीने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्वतींत्र आयरु् सींचालनालयाच्या ननममकतीमळेु प्रामखु्याने 
ग्रामीण तसेच दगुकम आददवासी भागातील आरोग्य व्यव्थलेा बळक्ी 
ममळणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ्वतींत्र आयरु् सींचालनालयाची ननममकती करण्याबाबत व सवक 
्तरावरील आरोग्य सी्ं थाींमध्ये आयवेुद, होममओपॅथी, यनुानी और्र्ाींचा परेुसा 
परुवठा करणे, आयवेुद व आर्नुनक वदै्यकाींच्या अचर्काऱयाींना समान ्तरावर 
सींर्ी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) व (५) सदर सममतीच्या  मशफारशी शासन ्तरावर तपासण्यात येत 
आहे. 

----------------- 
  
उांचीठाणे (िा.खटाि, जज.सािारा) येथे पुनिवसन झालेल्या िाििडी खदुव 

गािास नागरी ि इिर सवुिधा शमळण्याबाबि 
  

(५०) *  १२८४०७   श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :  
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उींचीठाणे (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथ ेउरमोडी प्रकल्पग्र्त कातवडी खुदक 
गावाचे पनुवकसन करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पनुवकसनात कातवडी खुदक गावास कोणत्याही नागरी सवुवर्ा 
परुववण्यात आलेल्या नसनू प्रकल्पग्र्ताींना ददलेल्या जममनीस उरमोरी 
प्रकल्पाचे पाणी उपलब्र् करुन ददलेले नसल्याने मस ींचनाची कोणतीही सवुवर्ा 
उपलब्र् नाही, तसेच प्रकल्पग्र्ताींच्या मलुाींना सेवेत सामावनू घेतले नसनू 
अद्याप पनुवकसन ननवाकहभत्ताही ददलेला नसल्याने पनुवकमसत कातवडी खुदक 
गावकऱयाींची गरैसोय होत आहे,हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पनुवकमसत गावातील प्रलींबबत कामे तात्काळ पणूक 
करण्याबाबत लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना माहे माचक, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने कातवडी खुदकच्या पनुवकमसत 
गावातील कामे तात्काळ पणूक करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सन २०१० मध्ये पनुवकमसत कातवडी खुदक गावास देय असणाऱया   नागरी 
सवुवर्ाींची कामे पणूक करुन, गावठाण जजल्हा पररर्द, सातारा याींचेकड े
ह्ताींतरीत करण्यात आला आहे. 
     उरमोडी प्रकल्पातील  प्रकल्पग्र्ताींना वा्प केलले्या उींच भागातील १७ 
ग्ातील क्षते्रास मसींचन सवुवर्ा देण्यासाठी कालवा/ववतरीकाींव्दारे  उपसा  
करुन मसींचनाची सवुवर्ा उपलब्र् करुन देणे बाबतच्या प्र्तावास महाराषर 
कृषणा खोरे ववकास महामींडळाच्या  ननयामक मींडळाच्या ९७ व्या बठैकीत 
ददनाींक ६/६/२०१८ रोजी  ठराव क्र. ९७/४ अन्वये रु. ३६.३३ लक्ष इतक्या 
रक्कमेस मींजुरी ददलेली आहे. त्यानसुार अींदाजपत्रक व ननववदा प्रक्रीयेची 
कायकवाही पणूक होताच  कामे त्वरीत हाती घेण्यात येतील. 
     कातवडी खुदक येथील प्रकल्पग्र्ताींना देय असलेला उदरननवाकह भत्ता 
प्रकल्प ववभागामाफक त देण्यात आला आहे. 
     सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणकय, ददनाींक २७/१०/२००९ अन्वये 
प्रकल्पग्र्ताींना शासकीय  सेवेत  ५ ्क्के प्राथम्य  को्ा ठेवला आहे. 
(३) व (४) होय, 
     तथावप, सींबींर्ीत लोकप्रनतननर्ीनी सदरहू ननवेदन हे मा. मींत्री महसलू, 
मदत व पनुवकसन याींना ददनाींक २५ माचक,२०१८ मध्ये  ददले असनू सदरहू 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने कायककारी सींचालक, महाराषर कृषणा खोरे ववकास 
महामींडळ, पणेु याींना ननयमानसुार आवश्यकती उचचत कायकवाही 
करण्याबाबतच्या सचूना ददनाींक ९/५/२०१८ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या 
आहेत. त्यानसुार कायकवाही करण्यात येत आहे. तसेच सींबींर्ीत लोकप्रनतननर्ी 
श्री. बाळासाहेब पाींडुरींग पा्ील, वव. स. स. याींना मा. मींत्री जलसींपदा याींच्या 
्तरावरुन ददनाींक २१/६/२०१८ रोजी उत्तर पाठववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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बुलढाणा जजल्हा पररषदेच्या एिाजत्मि बाल वििास सेिा योजनेंिगवि 

अांगणिाडयाांमध्ये पोषण आहार िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 
  

(५१) *  १२८०१६   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बलुढाण जजल्हा पररर्देच्या एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना 
प्रकल्पाच्या मेहकर भाग-२ अींतगकत येणा-या अींगणवाडयाींमध्ये पोर्ण आहार 
वा्प न करता एका मदहन्याचे देयके काढून लाखो रुपयाींचा अपहार 
केल्याप्रकरणाची चौकशी करण्याची आदेश माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान जजल्हा पररर्द प्रशासनाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार उक्त प्रकरणात दोर्ी असणा-या सींबचर्ताींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     बाल ववकास प्रकल्प मेहकर या प्रकल्पाींतगकत १३१ अींगणवाड्या आहेत. 
त्यासाठी THR चा परुवठा आदेश देण्यात आले होत.े त्यानसुार THR चा 
परुवठा झालेला आहे. परुवठा न करता देयक अदा करण्यात आलेले नाही. 
तथावप १३१ अींगणवाडी कें द्रापकैी ८ दगुकम भागातील अींगणवाडी कें द्राींना उमशरा 
परुवठा झालेला आहे. तसेच उमशरा परुवठा झालेल्या मालावर दींड 
आकारण्याची कायकवाही करण्यात येत आहे. 
(२) होय. 
     उक्त प्रकरणी चौकशी सममतीमाफक त चौकशी करण्यात आली असनू 
THR परुवठा झालेला असल्याचे आढळून आले आहे. तथावप एकूण १३१ 
अींगणवाडी कें द्रापकैी ८ दगुकम भागातील अींगणवाडी कें द्राींना ववलींबाने THR चा 
परुवठा झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामळेु THR परुवठा न करता देयक 
अदा करण्यात आलेली नाही. 
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(३) ववलींबाने ८ अींगणवाडी कें द्राींना THR चा परुवठा झाल्यामळेु सींबींचर्ताींवर 
दींडात्मक कायकवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
आांध्रप्रदेशिड ेजाणारे ३०० टीएमसी पाणी मराठिाडयाला शमळण्याबाबि 
  

(५२) *  १३२२७५   श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्रीमिी अशमिा चव्हाण 
(भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी) :  सन्माननीय लाभक्षते्र वििास विभाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोदावरीसह ५ नद्याींचे ३०० ्ीएमसी पाणी १९७५ मध्ये तत्कालीन 
मखु्यमींत्री याींनी केलेल्या कराराच्या हवालानसुार मराठवाडा व ववदभाकच्या 
हक्काचे असतानाही त ेपाणी आींध्रप्रदेशाकड ेवाहून जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७-१८ च्या DSR प्रमाणे ७० हजार को्ी रुपये खचक 
करून ३०० ्ीएमसी पाणी आींध्रप्रदेश आणण महाराषराच्या सीमेवर जजथ ेपाच 
नद्याचा सींगम होतो तथेनू मराठवाडा व ववदभाकतील लहान मोठे र्रणात 
्ाकण्याचा प्रकल्प मराठवाडा ववकास मींडळाने हाती घेतल्याचे ननदशाकनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पढेु कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) दद.६.१०.१९७५ रोजी महाराषर व आींध्रप्रदेश 
राज्याच्या तत्कालीन मखु्यमींत्रयाींनी केलेल्या करारातील मदु्दा क्र. (v) नसुार 
पोचमपाड र्रणाच्या खाली महाराषर व आींध्रप्रदेश राज्य प्रत्येकी ३०० 
्ीएमसी अनतररक्त पाणी नवीन प्रकल्पाकरीता वापरू शकतील अशी तरतदू 
आहे. 
(२) महाराषरातील ववदभक, मराठवाडा, खान्देश भागातील नदीजोड प्रकल्प 
गोदावरी तापी नदीजोड योजना (प्राणदहता प्रकल्प) या ववर्यीचा भारतमाता 
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समाज सी्ं था, नाींदेड याींनी तयार केलेला प्रकल्प अहवालासह प्र्ताव 
मराठवाडा ववकास मींडळ, औरींगाबाद याींचे पत्र दद.२४.१०.२०१८ अन्वये 
शासनास दद. ३.११.२०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे. सदर पत्रान्वये उपरोक्त 
प्र्तावावर शासन ्तरावर सवव्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेबाबत 
ववनींती करण्यात आली आहे.  
(३)सदरील ववर्य गोदावरी-मराठवाडा, ववदभक व तापी महामींडळाशी सींबींर्ीत 
असनू सदर प्र्तावाचा सवव्तर अ्यास सदरील महामींडळे याींचे माफक त 
करणेत येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दजाव शमळण्याबाबि 

  

(५३) *  १२६४४६   श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सफाळे (ता.जज.पालघर) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दजाक ममळण्याबाबत पींचायत सममती,पालघर  याींचा प्र्ताव 
ददनाींक २० जलु,ै २००९ रोजी वा त्यासमुारास जजल्हा आरोग्य अचर्कारी, 
जजल्हा पररर्द, ठाणे याींचकेड ेपाठववण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तत्कालीन कृर्ी व पणन मींत्री याींनी तत्कालीन 
आरोग्य मींत्री याींना ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०११ रोजी वा त्यासमुारास 
पत्राद्वारे पाठवनू ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी अद्यापपयकत कोणतीच कायकवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार सफाळे येथील प्राथममक आरोग्य कें द्राला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दजाक देण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) सन २०११ च्या लोकसींख्येच्या आर्ारावर रुग्णालयाची ्थापना व 
शे्रणीवर्कन करण्याबाबतचा जोड बहृत आराखडा तयार करण्याच े काम सरुु 
असनू सफाळे येथे ग्रामीण रुग्णालय सरुु करण्याची मागणी जोड बहृत 
आराखडया मध्ये समाववष् करण्याची कायकवाही सरुु आहे. 

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

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

  

(५४) *  १३१६२४   श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास िरे (बोईसर), 
श्री.क्षक्षिीज ठािूर (नालासोपारा) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (जज.पालघर) तालकु्यासाठी मींजूर करण्यात आलेल्या उपजजल्हा 
रुग्णालयात रुग्णाींच्या वाढत्या सींख्येच्या मानाने तेथे उपलब्र् असलले्या 
खा्ाींची सींख्या कमी असल्याने ककत्येकवेळा रुग्णाींना रुग्णालयात दाखल 
करुन घेतले जात नसल्याने रुग्णाींची अत्यींत गरैसोय होत आहे,हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या उपजजल्हा रुग्णालयात रुग्णाींची वाढती सींख्या लक्षात घेता 
सदर रुग्णालयात खा्ाींची सींख्या वाढववण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     वसई येथे १०० खा्ाींचे उपजजल्हा रुग्णालय ्थापन करण्यास 
दद.०९/०६/२०१४ च्या शासन ननणकया नसुार मान्यता देण्यात आली असनू 
इमारतीसाठी जागा उपलब्र् करुन घेण्याबाबतची कायकवाही जजल्हा 
शल्यचचककत्सक पालघर याींच्या ्तरावर सरुु आहे.  
     उपजजल्हा रुग्णालय कायकजन्वत नसल्याने नवघर येथे ६ खा्ाींचे 
प्राथममक आरोग्य कें द्र कायकरत असनू त्याद्वारे बाह्यरुग्ण / आींतररुग्ण सेवा 
परुववण्यात येत े व आवश्यकता भासल्यास रुग्णाींना पढुील उपचारासाठी 
सदमभकत करण्यात येत.े 
(२) उपजजल्हा रुग्णालय कायाकजन्वत झाले नसल्याने खा्ाींच्या सींख्ये मध्ये 
वाढ करण्याचा प्र्ताव ववचारार्ीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

पुणे शहरािील ि क्ष लागिडीच ेउदद्दष्ट्ट पूणव न झाल्याबाबि 
  

(५५) *  १२७३६१   प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पयाकवरणाबाबत सींवेदनशील आणण पयाकवरणप्रमेीची सवाकचर्क सींख्या 
असलेला पणेु जजल्हात वकृ्ष लागवडीमध्ये राज्यात शवे्च्या क्रमाींकावर 
रादहला असनू शासनाने वकृ्ष लागवडीसाठी ठरवनू ददलेल्या उदद्दष्ापकैी पणेु 
जजल्ह्याने जेमतमे ६८ ्क्केच उदद्दष् पणूक केल्याचे माहे सप् े्ंबर मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पणेु जजल्ह्याला ७१ लाख १४ हजार २८५ वकृ्षाींचे लागवड 
करण्याचे उदद्दष् ठरवनू ही उदद्दष् पणूक झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार वकृ्षलागवडीच्या कामामध्ये ददरींगाई करणाऱया 
सींबींचर्त दोर्ीींवर कारवाई करण्यासह पणेु जजल्हातील वकृ्ष लागवडीचे उदद्दष् 
पणूक करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) राज्य शासनाने वन ववभाग, वनेतर 
यींत्रणा व  ग्रामपींचायतीींचे उदददष् र्रुन पणेु जजल्हयाकररता एकूण ७१.१४ 
लक्ष एवढे वकृ्ष लागवडीच ेउदददष्  दशकववलेले असले तरी पणेु जजल्हयातील 
लँड बँक मर्ून उपलब्र् होणारे क्षते्र, ग्रामपींचायतीींना उपलब्र् होणारे क्षते्र 
याींचा ववचार करुन जजल्हा्तरावर व्तनुनषठ ५५.९१ लक्ष वकृ्ष लागवडीचे 
उदददष् ननजश्चत करण्यात आलेले होत े व त्यास पणेु जजल्हा वकृ्ष लागवड 
सममतीने ददनाींक ०६.११.२०१७ रोजी मान्यता ददलेली आहे. त्यानसुार ५५.९३ 
लक्ष वकृ्ष लागवडीचे उदददष् साध्य करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) राज्य ्तरावर १३ को्ी वकृ्ष लागवडीचे उदददष् ठरववण्यात 
आले होत.े सींपणूक राज्यात १५.८८ को्ी वकृ्ष लागवडीच ेकाम झाल्याने तसेच 
जजल्हा्तरावर ठरववलेल्या उदददष्ाची पतूकता झाल्याने चौकशी करण्याचा व 
सींबींचर्ताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अमराििी जजल्हा पररषदेच्या सेस फां डािील तनधीबाबि 
  

(५६) *  १२९८०५   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जजल्हा पररर्देच्या सेस फीं डातनू घेण्यात येणाऱ या वयैजक्तक 
लाभाींच्या योजनाींसाठी समाजकल्याण ववभागाकररता सन २०१७-१८ मध्ये 
समुारे १ को्ी ९९ लाख ९ हजार इतक्या रुपयाींची तरतदू करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मात्र या तरतदूीतील ७६ लाख ९२ हजार ८०२ रुपये 
प्रशासनाच्या दलुकक्षक्षततमेळेु अद्यापही अखचचकत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींदभाकत शासनाने चौकशी करुन सदर ननर्ीतनू 
लाभार्थयांना लाभ देण्यासह सदर ननर्ी अखचचकत ठेवणाऱ या अचर्काऱ याींवर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही. जजल्हा अमरावती येथील जजल्हा 
पररर्द सेस फीं डातनू घेण्यात येणाऱ या वयैजक्तक लाभाींच्या योजनाींसाठी 
समाजकल्याण ववभागाकरीता सन २०१७-१८ मध्ये रू.१ को्ी ५२ लाख 
इतक्या रूपयाींची तरतदू करण्यात आली होती. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये वयैजक्तक लाभाींच्या योजनाींच्या लाभाची रक्कम थे् 
लाभाथींच्या खात्यामध्ये जमा करणेबाबत शासन ननणकय असल्याने लाभाथींनी 
सादहत्य खरेदी करून सादहत्य खरेदी केल्याची पावती ववहीत मदुतीत सादर 
करणे अपेक्षीत होत.े मात्र मींजूर यादीतील लाभाथींनी सादहत्य खरेदी न 
केल्यामळेु तसेच  खरेदी पावत्या कायाकलयात ववहीत मदुतीत सादर न 
केल्यामळेु सदरच्या ननर्ी  तरतदूीतील रू. ७६ लाख ९३ हजार ८०२ रूपये 
खचक होव ूशकले नाही. 
(३) सन २०१७-१८ च्या मींजूर यादीतील ववलींबाने सादहत्य खरेदीच्या पावत्या 
सादर करणा-या लाभाथींना सन २०१८-१९ मध्ये लाभ देण्याबाबत जजल्हा 
पररर्द सवकसार्ारण सभा ठरावान्वये मींजूरी प्राप्त झाली असनु सदरच्या 
लाभार्थयांना योजनेचा लाभ देण्याची कायकवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे िुडूविाडी (िा.माढा, जज.सोलापूर) येथे रामा िेअर सेंटर इमारि 

बाांधण्यासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
  

(५७) *  १३०९०८   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कुडूकवाडी (ता.माढा, जज.सोलापरू) येथे रामा केअर से्ं र इमारत 
बाींर्ण्यासाठी रु.९,१३,५७,०००/- इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास मींजूरी 
देण्याबाबतचा प्र्ताव मखु्य सचचव, महाराषर शासन याींच्याकड ेप्रलींबबत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आराखड्यास मींजूरी देऊन ननर्ी उपलब्र् करुन द्यावा 
अशी मागणी लोकप्रनतननर्ीींनी मा.ववत्त व ननयोजन मींत्री, मा.सावकजननक 
आरोग्य व कु्ुींब कल्याण मींत्री, मखु्य सचचव व प्रर्ान सचचव, सावकजननक 
आरोग्य ववभाग याींच्याकड े ददनाींक ८ जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननवेदनाव्दारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने कुडूकवाडी येथे रामा केअर से्ं र 
इमारत बाींर्ण्याच्या प्र्तावास मींजूरी देण्यासह ननर्ी उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) खरे आहे. 
     ग्रामीण रुग्णालय कुडूकवाडी ता.माढा जज.सोलापरू येथील रामा केअर 
से्ं र इमारत बाींर्कामाच्या अींदाजपत्रक व आराखडयास ननर्ीच्या 
उपलब्र्तनेसुार प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायकवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

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

मुलुांड (मुांबई) येथील िामगार विमा योजना रुग्णालयाि  
औषध िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(५८) *  १२६८१७   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.प र्थ िीराज चव्हाण (िराड दक्षक्षण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.बसिराज पाटील (औसा), 
श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.सतुनल राऊि (विक्रोळी), 
अॅड.िारीस पठाण (भायखळा), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धळेु शहर), 
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श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.इम्िीयाज सय्यद 
(औरांगाबाद मध्य), श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मलुुींड (मुींबई) येथील कामगार ववमा योजना रुग्णालय मागील पाच 
वर्ाकपासनू और्र् वा्पात कोट्यवर्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार होत असल्याची 
बाब माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात और्र् वा्प ववभागात कायकरत असलेल्या 
कमकचारी व डॉक््राींनी रुग्णाींना मलहून ददलेल्या और्र्पबत्रकेवर खाडाखोड 
करुन वाढीव और्रे् पर्पर बाहेर खाजगी डॉक््र अथवा मेडडकल दकुानाींना 
ववकण्यात आली असनू यामध्ये समुारे १ को्ी ६२ लाख रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गरैव्यवहारासींदभाकत रुग्णालयाचे वदै्यकीय अर्ीक्षक 
याींनी और्र्पबत्रकेवर खाडाखोड करून फसवणकू होत असल्याचा गनु्हा 
ददनाींक ११ ऑग््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मलुुींड पोलीस ठाण्यात 
नोंदववला आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
या गरैव्यवहारास जबाबदार असणा-या सींबचर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय. 
     राकाववयो रूग्णालय मलुुींड येथे दद.०१.०१.२०११ त े दद.३०.०९.२०१७ या 
कालावर्ीत समुारे साड े तीन लाख ववमारूग्णाींच्या और्र् पबत्रकेवर 
(prescriptions) वर खाडाखोड करून डोस वाढवनू समुारे १ को्ी ६२ लाख 
रू. इतक्या रकमेचा गरैव्यवहार झाल्याची बाब ननदशकनास आली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सदर रूग्णालयाच्या ववमारूग्णाींच्या और्र् पबत्रकेवर (prescriptions) 
वर खाडाखोड करून मोठया प्रमाणात गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशकनास 
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आल्याने दद.१७.११.२०१७ रोजी बत्रसद्यीय सममती गठीत करून सदर 
गरैव्यवहाराची प्राथममक चौकशी करण्यात आली असनू त्यानरु्ींगाने सदर 
रूग्णालयातील ०९ ममश्रक व ०२ ननवासी वदै्यकीय अचर्कारी अशा एकूण ११ 
कमकचाऱयाींववरूद्ध दद.११.०८.२०१८ रोजी पोलीस ््ेशन मलुुींड येथे भादवव कलम 
४६५,४६८,४७१,४२० व ३४ खाली FIR No.३०६/२०१८ दाखल करण्यात आला 
आहे. FIR च्या अनरु्ींगाने पोलीस ््ेशन माफक त पढुील कायकवाही सरुू असनू 
सदर वाढीव और्रे् पर्पर बाहेर खाजगी डॉक््र अथवा मेडडकल दकुानाींना 
ववकण्यात आले ककीं वा कसे? ही बाब FIR चा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतरच 
्पष् होईल. 
(३) राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालय, मलुुींड येथील वदै्यकीय अचर्क्षक 
याींनी दद.११/०८/२०१८ रोजी पोलीस ््ेशन, मुींलुींड येथे गरैव्यवहारा सींदभाकत 
गनु्हा दाखल केला आहे.    
(४) होय. 
     सदर प्रकरणाबाबत प्राथममक चौकशी करण्यात आली असनू FIR च्या 
अनरु्ींगाने पोलीस ््ेशन मलुुींड माफक त पढुील कायकवाही करण्यात येत आहे. 
    सद्यज्थतीत सदर ०९ ममश्रकाींपकैी ०८ ममश्रक व ०२ ननवासी वदै्यकीय 
अचर्कारीींपकैी ०१ ननवासी वदै्यकीय अचर्कारी सेवाननवतृ्त झाले असनू 
कायकरत ०१ ममश्रक व ०१ ननवासी वदै्यकीय अचर्कारी या दोघाींना ननलींबन 
करण्याबाबत कायकवाही प्र्ताववत आहे. तसेच सींबींचर्त सवक ११ 
कमकचाऱयाींकडून वसलूीची कायकवाही करण्यात येत असनू सदर सवक ११ 
कमकचाऱयाींववरूद्ध ववभागीय चौकशी सरुू करण्याची बाब ववचारार्ीन आहे.    
(५) FIR दाखल केला असल्याने व FIR अहवालानसुार पढुील कायकवाही 
करण्यात येणार असल्याने ववलींबाचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

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

राज्यािील शासिीय रुग्णालयाांध्ये औषधाांचा िुटिडा  
तनमावण झाल्याबाबि 

(५९) *  १२६६८२   श्री.हनुमांि डोळस (माळशशरस), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
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पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), 
श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि 
पाटील (इस्तलामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबगेाि), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील 
(िासगाि - ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद 
जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश 
लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि 
चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.अब ू आजमी (मानखूदव शशिाजीनगर), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.वििास 
िुां भारे (नागपरू मध्य), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार 
(िल्याण पजश्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरेंद्र 
महेिा (शमरा भाईंदर), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.रणधीर सािरिर 
(अिोला पिूव), प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड), श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे 
(िेज), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापरू), श्री.गणपि 
गायििाड (िल्याण पिूव), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमिी मांदा 
म्हात्र े (बेलापरू), श्रीमिी अशमिा चव्हाण (भोिर), श्री.िसांिराि चव्हाण 
(नायगाांि), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.हररष 
वप ांपळे (मतुि वजापरू), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), डॉ.भारिी लव्हेिर 
(िसोिा), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि 
शहर), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), डॉ.सतुनल देशमखु (अमराििी) : 
सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यातील सवकच शासकीय रुग्णालयाींध्ये और्र्ाींचा तु् वडा ननमाकण 
झाल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त् यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावकजननक आरोग्य व वदै्यकीय मशक्षण ववभागाने शासकीय 
रुग्णालयाींना और्र्ाींचा परुवठा करण्यासाठी और्र् खरेदीची जबाबदारी 
मुींबईतील हाफककन और्र् खरेदी महामींडळाकड े सोपववली असनू त्याकरीता 
महामींडळास ५७९ को्ी इतकी रक्कम उपलब्र् करुन ददली असताना 
महामींडळाने केवळ १७० को्ी रुपयाींची और्रे् खरेदी केली असल्याच े
ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सावकजननक आरोग्य व वदै्यकीय मशक्षण ववभागाने ददलेल्या 
११८३ प्र्तावापैंकी १९२ और्र्ाींच्या प्रत्येक खरेदीसाठी वेगवेगळया ननववदा 
महामींडळाने काढल्या असनू खुल्या ननववदेद्वारे जी और्रे् डब्लएुचसी 
जीएमपी मानाींकनानसुार ्व्तात ममळतात ती हाफकीन महामींडळाने जादा 
दराने शासनास उपलब्र् करुन ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हाफककन महामींडळामध्ये सद्यज्थतीत ४७ कमकचारी असनू 
और्र् खरेदीसाठी ककमान १२५ कमकचाऱयाींची आवश्यकता आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्याअनरु्ींगाने 
हाफककन महामींडळामध्ये ररक्त पदाींची भरती करण्यासह राज्यातील सवक 
रुग्णाींलयाींनाऔर्र्ाींचा परुवठा ववनाववलींब करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१) हे खरे नाही. 
(२) और्रे्, उपभोग्य व्त ू व उपकरणे या सवक बाबीींच्या खरेदीसाठी 
सींचालनालय (आरोग्य सेवा) व सींचालनालय, (वदै्यकीय मशक्षण व सींशोर्न) 
याींच्याकडून अनकु्रमे रु.३३६.६८ को्ी व २३९.०५ को्ी असे एकूण रु.५७५.७३ 
को्ी खरेदी कक्षाकड े वगक झाले असनू सींचालनालय, आरोग्य सेवा व 
सींचालनालय, वदै्यकीय मशक्षण व सींशोर्न याींच्या अचर्न्त सी्ं थाींकरीता 
रु.३२३.५१ को्ी इतक्या रक्कमेच े केवळ और्र् खरेदीचे आदेश ननगकममत 
करण्यात आले आहेत. 
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(३) हाफककन महामींडळामाफक त ९८५ और्र्ाींच्या बाबीींसाठी ननववदा प्रमसध्द 
करण्यात आल्या आहेत.  
     खलु्या ननववदेद्वारे जी और्रे् डब्ल्यएूचसी जीएमपी मानाींकनानसुार 
्व्तात ममळतात ती हाफककन महामींडळाने जादा दराने शासनास उपलब्र् 
करून ददली आहेत, हे खरे नाही. 
(४) व (५) सींचालनालय, आरोग्य सेवा व सींचालनालय, वदै्यकीय मशक्षण व 
सींशोर्न याींचकेडून ३७ अचर्कारी व कमकचारी याींची सेवा सदर खरेदी कक्षाकड े
प्रत्यावपकत झालेली आहे. त्याव्यनतररक्त ननववदा प्रकक्रया अचर्क जलद गतीने 
होण्याच्या दृष्ीने बायोमडेीकल इींजजननअसक व फामाकमस्् याींच्या सेवा 
बाह्य्त्रोतामाफक त घेण्यासाठी कीं पनीस कायाकदेश ननगकममत करण्यात आल े
आहेत. त्याींचेकडून आजपावेतो १० फामाकमस््च्या नेमणूका सदर खरेदी 
कक्षात करण्यात आल्या आहेत. तसेच, हाफककन जीव और्र् ननमाकण 
महामींडळाींतगकत ्थापन केलेल्या खरेदी कक्षासाठी १२५ कमकचाऱयाींची 
आवश्यकता नसनू खरेदी कक्षाला आवश्यक असलेल्या ६६ पदाींचा आकृतीबींर् 
हाफककन खरेदी कक्षाने शासनास सादर केला असनू त्याबाबत शासन ्तरावर 
कायकवाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

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

मौजे टहारपूर (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील ग्रामपांचायिीि  
झालेला गैरव्यिहार 

  

(६०) *  १३०३७४   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे ्हारपरू (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील ग्रामपींचायतीत चौदावा ववत्त 
आयोग, अबींर् ननर्ी (पेसा), जनसवुवर्ा आदी कामामध्ये सींबींचर्त ग्रामसेवक, 
सरपींच व सममती याींच्या सींगनमताने लाखो रूपयाचा गरैव्यवहार केल्याच े
ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या गरैव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत ग्मशक्षणाचर्कारी 
पींचायत सममती याींच्याकड ेलेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे,हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीनसुार शासनाने या प्रकरणाची चौकशीत केली 
आहे काय व त्यानसुार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) मौजे ्हारपरू ता.शहापरू जज.ठाणे येथील ग्रामपींचायती सींदभाकत प्राप्त 
तक्रारी नसुार केलेल्या चौकशी अींती चौदावा ववत्त आयोग व ५ ्क्के अबींर् 
ननर्ी (पेसा) अतींगकत आराखडया बाहेरील कामे केलेले असनू महाराषर शासन 
ननणकय दद. ४ नोव्हेंबर २०१५ च ेउल्रघींन केलेले असल्याने तसेच परुवठादार 
व सरपींच याींची ्वाक्षरी नसलेले ग्रामननर्ीच े प्रमाणके दप्तरी ठेवले आहे. 
प्रत्यक्षात कामे झालेली असनु गरैव्यवहार झालेला नाही मात्र अननयममतता 
झाल्याचे ्पष् झाले असनू प्र्ततू प्रकरणी सींबचर्त जबाबदार असलेले 
सरपींच याींच्या ववरुध्द महाराषर ग्रामपींचायत अचर्ननयम १९५८ कलम ३९ (१) 
अन्वये प्र्ताव सादर करणेची कायकवाही सरुु आहे. तसेच ग्रामसेवक याींच े
ववरुध्द महाराषर जजल्हा पररर्दा जजल्हा सेवा (मश्त व अवपल) १९६४ नसुार 
मश्तभींगाची कारवाई म्हणनू १ वेतनवाढ पढुील वेतन वाढीवर  पररणाम न 
करणारी बींद करण्यात आली आहे.     
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
माांडिा उमरेड (िा.शभिापूर, जज.नागपूर) येथील लघुशसांचन उपविभाग 
ििीने बाांधण्याि आलेल्या बांधारा तनधीचा सरपांचाने िेलेला अपहार 

  

(६१) *  १२७४०८   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू) :   
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींडवा उमरेड (ता.मभवापरू, जज.नागपरू) येथील जलसींपदा ववभागाने मींजूर 
केलेल्या व लघ ु मस ींचन उपववभाग, उमरेड याींच्या वतीने बाींर्ण्यात आलेला 
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बींर्ारा क्र.१ च्या बाींर्कामाबाबत सरपींच, ग् ग्रामपींचायत माींडवा याींनी 
अचर्काऱयाींची ददशाभलू करुन या कामावर बेकायदेशीरररत्या २६ लाख रुपये 
खचक केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननर्ी तातडीने वसलू करून सरपींच, माींडवा याच्याींवर  
कारवाई  करण्याबाबत अचलपरूचे लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक ३० जुल,ै २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार अपहृत रकमेची वसलूी करुन दोर्ी सरपींचावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१), (२) व (३) जलयकु्त मशवार योजना सन २०१५-१६ मध्ये 
नागपरू जजल्हयातील मभवापरू तालकु्यातील माींडवा (लभान) येथ े बाींर्ण्यात 
आलेला बींर्ारा सरपींच ग् ग्रामपींचायत, माींडवा याींनी अचर्काऱयाींची ददशाभलू 
करून याददतील शतेकऱयाींच्या शतेालगत न बाींर्ल्याबाबत प्राप्त तक्रारीच्या 
अनरु्ींगाने जजल्हा जलसींर्ारण अचर्कारी, जजल्हा पररर्द (लघ ु पा्बींर्ारे) 
ववभाग, नागपरू याींचेमाफक त चौकशी करण्यात आलेली आहे. सदर बींर्ाऱयाच े
बाींर्काम ताींबत्रकदृषट्या योग्य दठकाणी करण्यात आले असनू बींर्ाऱयाच्या 
कामात कोणताही गरैव्यवहार झालेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

इिर मागासिगव प्रिगाविील विद्यार्थयाांसाठी राज्यािील प्रत्येि 
जजल््यामध्ये िसिीग ह सुरु िरण्याबाबि 

(६२) *  १३३७५२   श्री.एिनाथराि खडसे (मकु्िाईनगर) :   सन्माननीय 
विमकु्ि जािी/भटक्या जमािी ि इिर मागासिगव आझण विशषे मागास प्रिगव 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इतर मागासवगक प्रवगाकतील ववद्यार्थयांसाठी राज्यातील प्रत्येक 
जजल्ह्याींमध्ये वसतीगहृ नसल्याने या प्रवगाकतील ववद्यार्थयांना शकै्षणणक 
अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात प्रत्येक जजल्ह्यात इतर मागासवगक प्रवगाकतील 
ववद्यार्थयांसाठी वसतीगहृ सरुु करण्यासाठी लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री 
याींचेकड े ददनाींक १३ ऑग्् व २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी पत्राव्दारे मागणी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने इतर मागासवगक प्रवगाकतील 
ववद्यार्थयांसाठी राज्यातील प्रत्येक जजल्ह्याींमध्ये वसतीगहृ सरुु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हो, हे खरे आहे 
(३) इतर मागासवगक प्रवगाकतील ववद्यार्थयांसाठी वसनतगहृ सरुु करण्याची बाब 
शासन ्तरावर सरुु असनू वसनतगहृ सरुु करण्याबाबतची न्ती मान्यते् तव 
ननयोजन व ववत्त ववभागाकड ेसादर करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर येथे शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाचा रामा 

िेअर युतनट सांलग्न जस्तिल सेंटर िायावजन्िि िरण्याबाबि 
  

(६३) *  १३१९८६   श्री.अमर िाळे (आिी) :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथे शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयाचा (मेडडकल) 
ड्रीम प्रोजेक्् रामा केअर यनुन् कायाकजन्वत झाले असले तरी रामा केअर 
यनुन्शी सींलग्न ज्कल से्ं र वर्कभराचा कालावर्ी उल्ुन गेला तरी 
कायाकजन्वत झाले नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु अपघातग्र्त व अन्य रुग्णाींना दजेदार उपचारापासनू 
वींचचत रहावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ज्कल से्ं र तातडीने कायाकजन्वत करून रुग्णाींना 
दजेदार वदै्यकीय सेवा देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ज्कल से्ं र अद्याप सरुू न होण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही. रामा केअर से्ं र मध्ये 
जनरल सजकरी, प्लाज््क सजकरी, आथोपडेडक्स व अने्थेमशया असे ववववर् 
तज्ञ येथ ेकाम करीत असनू अपघातग्र्त, गींभीर ्वरुपाच्या रुग्णाींना दजदेार 
उपचार देण्यात येतात. 
(३) व (४) कें द्र शासन परु्कृत योजनेअींतगकत ववभागाच्या ननयींत्रणाखालील ६ 
शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयात ्कील से्ं र 
उभारण्याबाबतचा प्र्ताव ववचारार्ीन आहे. कें द्र शासनाने सदर योजनेतींगकत 
्कील से्ं र उभारणीस  मींजूरी प्रदान केलेल्या सी्ं थेमध्ये शासकीय वदै्यकीय 
महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू या सी्ं थचेे नाव समाववष् नाही.  

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

राज् याि क्षयरोग रुग् णाांच्या सांख्येि झालेली िाढ 
  

(६४) *  १२८३०८   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ), श्री.सांिोष दानिे 
(भोिरदन) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये क्षयरोग रुग्णाींमध्ये ३३ ्क्के इतकी वाढ 
झाली असल्याच ेप्रजा फाऊीं डशेनच्या अहवालातनू माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ मध्ये दोन लाख नव् या क्षयरोग रुग् णाींची नोंद 
झाली असनू त् यातील १ हजार रुग् णाींचा परेुसा उपचार न ममळाल् यामळेु मतृ् य ू
झाला असल्याचे शासकीय आकडवेारीतनू माहे सप् ्ेंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम् यान ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, क्षयरोगाचे वाढत े प्रमाण रोखण्यासाठी वेळीच ननदान, 
और्र्ोपचाराची पध्दती आणण पनुवकसन या नतन्ही पातळीवर काम करण्याची 
गरज असनू राज् याच् या आरोग् य कें द्रात काम करणा-या समुारे दोन हजारापेक्षा 
जा्त   कमकचा-याींना आरोग् य ववमा अथवा जोखीम भत् ताही ददला जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
क्षयरोग रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, राज्यात क्षयरोगाींचे वाढत े प्रमाण वेळीच ननयत्रींणात 
आणण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सन २०१७ मध्ये सरु्ारीत राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण कायकक्रमाींतगकत 
नोंदववलेल्या सवक क्षयरुग्णाींना क्षयववरोर्ी और्र्ोपचार देण्यात आलेला आहे.  
केवळ और्र्ोपचारा अभावी कुठल्याही क्षयरुग्णाींचा मतृ्य ूझालेला नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     राज्याच्या आरोग्य कें द्रात काम करणाऱया ननयममत कमकचाऱयाींस 
ननयमानसुार ववमा सवुवर्ा उपलब्र् आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) १) क्षयरोगाचे सननयींत्रण करण्यासाठी राज्यात ३३ जजल्हे क्षयरोग कें दे्र व 
४६ शहर क्षयरोग कें दे्र ्थापन करण्यात आलेले आहेत.तसचे कायकक्रमावरील 
ननयींत्रणासाठी राज्यामध्ये एकूण ५१७ क्षयरोग पथके कायकरत आहेत. 
   २) सींशनयत क्षयरुग्णाींची तपासणीसाठी राज्यात १५२० मान्यता प्राप्त 
सकु्ष्मदशी कें दे्र ्थापन करण्यात आलेली आहेत. 
   ३) क्षयरुग्णाींना पत्यक्ष देखरेखीखाली और्र्पचार करण्यासाठी ३६,९२५ 
डॉ् प्रोव्हायडसक कायकरत आहेत. 
   ४) क्षयरोगाचे तसेच एम.डी.आर रुग्णाचे लवकर ननदाण होण्यासाठी 
राज्यात सवक जजल्हात एकूण ११७  CBNAAT यींत्र ेउपलब्र् केली आहेत. 
 



  84 

   ५) एम.डी.आर./एक्स.डी.आर. क्षयरुग्णाींच्या और्र्ोपचार करण्यासाठी 
राज्यात १९ नोडल ड्रग रेजज् ी्ं्स क्षयरोग कें द्र कायकरत आहेत.तसेच जजल्हा 
्तरावरील ३१ जजल्हा ड्रग रेजज् ी्ं्स क्षयरोग कें दे्र कायकरत आहेत. 
   ६) ९९ डॉ्स या सींगणक प्रणालीचा वापर ओर्र्ापचार ननयींत्रणासाठी 
केला जातो 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि मानशसि आरोग्य प्राधधिरण स्तथापन िरण्याबाबि 
  

(६५) *  १२८५०३   श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-े
पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.प र्थ िीराज चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू 
ग्रामीण) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने मानमसक आरोग्य कायदा, २०१७ तयार केला असनू त्या 
कायद्याची अींमलबजावणी ददनाींक २९ मे, २०१८ रोजी पासनू करण्यात आली 
असताना सदरच्या कायद्यान्वये मानमसक आरोग्य प्राचर्करण अद्याप 
्थापन करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मानमसक आरोग्य प्राचर्करण, जजल्हाननहाय मनोरुग्ण 
पनुवकसन कें द्र, पनुवकसन कायकशाळा, ॲक्यपेुशनल थरेपी कें द्र व सामाजजक 
आरोग्य कें द्राची ्थापना करण्यात यावी अशी मागणी लोकप्रनतननर्ीनी 
मा.सावकजननक आरोग्य मींत्री, प्रर्ान सचचव व आयकु्त, सावकजननक आरोग्य 
ववभाग याींच्याकड े ददनाींक २७ ऑग्् २०१८ व २ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यानसुार शासनाने मानमसक आरोग्य प्राचर्करण, मनोरुग्ण 
पनुवकसन कें द्र, पनुवकसन कायकशाळा व ॲक्यपेुशनल थेरपी कें द्र ्थापन 
करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही 
(२) व (३) हे खरे आहे 
     राज्य मानमसक आरोग्य प्राचर्करण ददनाींक २०.१०.२०१८ च्या 
 अचर्सचूनेनसुार  गठीत करण्यात आले आहे. राज्यातील चारही प्रादेमशक 
मनोरुग्णालयास ऑक्यपेुशनल थेरपी कें द्र सरुु असनू प्रत्येक जजल्हयामध्ये 
मनोरुग्ण पनुवसकन कें द्र व पनुवसकन कायकशाळा ्थापन करण्याची कायकवाही 
सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईि हेपॅटायदटस-बी (िािीळ) या आजाराच्या प्रतिबांधि 
लसीिरणापासून बालिे िांधचि असल्याबाबि 

(६६) *  १२६७१७   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), 
श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्तलम 
शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत दरवर्ी समुारे एक लाख साठ हजार बालकाींचा जन्म होत असनू 
त्यापकैी समुारे १२ ्क्के बाींलकाींना हेपॅ्ायद्स-बी (कावीळ) या आजाराची 
प्रनतबींर्क लस देण्यात येत नसल्याचे माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काववळ या आजाराकड े वेळीच लक्ष न ददल्याने मलव्हर 
मसऱहॉमसस, यकृत ननकामी होणे याींसारखे आजार होण्याची शक्यता असत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार हेपॅ्ायद्स-बी (कावीळ) या आजाराची प्रनतबींर्क 
लस मुींबईसह राज्यातील नवजात बालकाींना देण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) होय. 
     हेपॅ्ायद्स-बी च्या ववर्ाणूमळेु होणाऱया कावीळ या आजाराकड ेवेळीच 
लक्ष न ददल्यास मलव्हर मसऱहॉमसस, यकृत ननकामी होणे याींसारखे आजार 
होण्याची शक्यता असत.े 
(३) रोग प्रनतकारक शक्ती तयार होण्यासाठी व बालकाचा जन्म झाल्यापासनू 
हेपॅ्ायद्स-बी ही लस बालकास २४ तासाच्या आत देणे आवश्यक असल्याचे 
आढळून आल्यामळेु शासनाने ही लस  वव्तारीत लसीकरण वेळापत्रकामध्ये 
दद.१७ माचक, २००३ पासनू समाववष् केलेली आहे. 
(४) हेपॅ्ायद्स-बी ही लस बालकाचा जन्म झाल्यापासनू २४ तासाच्या आत 
सरकारी खाजगी रुग्णालये आणण महानगरपामलकेची प्रसतुीगहेृ व रुग्णालये 
यादठकाणी ददली जात.े 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िराड िालुक्यासह साांगली, सोलापूर जजल््यािील टेंभू उपसा शसांचन 

योजना तनधी अभािी बांद झाल्याबाबि 
  

(६७) *  १३०३२१   डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.सधुािर देशमखु 
(नागपरू पजश्चम), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्री.विश्िजजि िदम 
(पलसू िडगेाि) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कराड तालकु्यासह साींगली, सोलापरू जजल्ह्यातील े्ंभ ू उपसा मस ींचन 
योजना पणूक करण्यासाठी २३०० को्ीींची गरज असनू ननर्ी अभावी उक्त 
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योजना बींद पडल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच्या २१ को्ी रुपयाींच्या थकीत वीज बबलापो्ी वीज 
परुवठा देखील खींडीत करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मस ींचन योजना पणूक झाल्यास ८० हजार हेक््र क्षेत्र 
ओमलताखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त 
योजनेला तात्काळ ननर्ी उपलब्र् करून देण्याबाबत कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      तथावप, सद्य:ज्थतीत योजनेचे खरीप-रब्बी आवतकन दद.१८/०९/२०१८ 
पासनू सरुु आहे. 
(३) े्ंभ ू उपसा मस ींचन योजनेमळेु सातारा, साींगली व सोलापरू जजल्हयातील 
०७ तालकु्यातील ८०,४७२ हे. क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. 
(४) े्ंभ ूउपसा मस ींचन योजनेकरीता सन २०१७-१८ या आचथकक वर्ाकत रु.१०० 
को्ीची अथकसींकल्पीय तरतदू करण्यात आली आहे.  तसेच सदर योजनेचा 
समावेश कें द्र शासन अथकसहाजय्यत बळीराजा जलसींजीवनी योजनेत करण्यात 
आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील आरोग्य विभागािील  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(६८) *  १२६४४०   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गहुागर (जज.रत्नाचगरी) येथील आरोग्य ववभागामध्ये गत ददड वर्ांपासनू 
तालकुा आरोग्य अचर्कारी हे पद ररक्त असनू गेल्या पाच वर्ांपासनू सवक 
सींवगक ममळून ५० पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु ग्रामीण रूग्णालयासह प्राथममक आरोग्य कें द्र 
व उपकें द्राींमध्ये उपचाराींसाठी येणा-या रूग्णाींना योग्य व वेळेवर उपचार 
ममळत नसल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गहुागर येथील आरोग्य ववभागामध्ये असलेली ररक्त पदे 
भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे  अींशत: खरे आहे. 
     गहुागर तालकु्यातील तालकुा आरोग्य अचर्कारीचे पद ररक्त असनू 
त्याचा अनतररक्त कायकभार अन्य वदै्यकीय अचर्काऱयाकड ेसोपववण्यात आला 
असनू सवक सींवगाकची एकूण ५६ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सदर तालकु्यामध्ये ररक्त पदे असली तरी इतर कमकयाऱयाींकड े
अनतररक्त कायकभार देवनू तसेच एनएचएम व आरबीएसके अींतगकत कायकरत 
असलेल्या वदै्यकीय अचर्कारी व कमकचाऱयाींकडून रुग्णाींना सेवा उपलब्र् 
करुन देण्यात येत.े त्यामळेु गहुागर तालकु्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्र व 
उपकें द्रामध्ये उपचारासाठी येणाऱया रुग्णाींची गरैसोय झालेली नाही. 
(३) वदै्यकीय अचर्कारी ग्-अ सींवगाकची ररक्त पदे कीं त्रा्ी पध्दतीने 
ववभागीय ्तरावर भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच ग् क व 
ड सींवगाकची पदे भरण्याबाबत कायकवाही क्षते्रीय ्तरावर करयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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मौजे शशांदाळिाडी िाांडा (िा.औसा, जज.लािूर) येथील पाझर  
िलािाच्या िामास मांजुरी देण्याबाबि 

 (६९) *  १३०७५६   श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), श्री.अशमि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), 
श्री.बसिराज पाटील (औसा) :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे मश ींदाळवाडी ताींडा (ता.औसा, जज.लातरू) येथील पाझर तलावाचे काम 
शासनाच्या मींजुरीच्या मापदींडात बसत नसल्यामळेु सदर कामास ववशरे् बाब 
म्हणून मींजुरी देण्याबाबतची मागणी लातरू ग्रामीण लोकप्रनतननर्ीींनी माहे, 
जुल ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.जलसींर्ारण मींत्री याींच्याकड े
ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पाझर तलावाच े अींदाजपत्रक सादर करण्याचे ननदेश 
मा.जलसींर्ारण मींत्री याींनी मखु्य अमभयींता, जलसींर्ारण ववभाग, पणेु याींना 
माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदरचे अींदाजपत्रक शासनाकड े मींजुरीसाठी प्राप्त 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पाझर तलावाच्या अींदाजपत्रकास ववशरे् बाब म्हणून 
मींजुरी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
(३) होय, मखु्य अमभयींता, लघ ु मस ींचन (जलसींर्ारण), पणेु याींचेकडून सदर 
पाझर तलावाचा प्रशासकीय मान्यतचेा प्र्ताव शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
(४) तपासणीअींती सदर तलाव प्रचमलत आचथकक मापदींडात बसत नसल्याच े
ददसनू येत असल्याने सदर प्रकरणी, प्रचमलत कायकपध्दतीनसुार ववत्त व 
ननयोजन ववभागाची मान्यता घेण्यासींदभाकत पढुील कायकवाही करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अिोला (जज.अिोला) येथील शसांचन विहीरीांच्या  
िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(७०) *  १२९७३६   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला (जज.अकोला) येथे मस ींचन ववहीरी गरैव्यवहार प्रकरणाबाबत वरीषठ 
अचर्काऱ याींसह एकूण ५१ जणाींना माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
दोर्ारोप पत्र ददले असनू अद्यापही त्याींच्याकडून दोर्ारोप पत्राचे ्पष्ीकरण 
प्राप्त झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकाशी केली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर प्रकरणी ्पष्ीकरण देण्यास ववलींब करणा-या 
सींबींचर्त दोर्ी अचर्काऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीअींती एकूण ५६ 
अचर्कारी / कमकचारी दोर्ी आढळून आले आहेत. 
(३) सदर अचर्काऱयाींवर ववभागीय चौकशी ननयमानसुार कायकवाही करण्यात 
येत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

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

  

(७१) *  १२९३५९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खेड-मशरगाव (ता.खेड, जज.रत्नाचगरी) येथील वप ींपळवाडी र्रणाचे काम 
मागील ३५ वर्ाकपासनू प्रलींबबत असल्याने या प्रकल्पाचा खचक ५ को्ी 
रुपयावरून तब्बल १०५ को्ी रुपयाींपयतं पोहचलेला असतानाही अद्यापी 
र्रणाचे काम अपणूाकव्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू र्रणाचे काम कायाकरींभ आदेशानींतर ३ वर्ाकत 
कीं त्रा्दाराने पणूक करावयाचे असताना वप ींपळवाडी प्रकल्पासाठी मागील ३५ 
वर्ाकत अनेक कीं त्रा्दार बदले असनू सदरहू प्रकल्पाच ेकाम सींथ गतीने सरुु 
असल्याने प्रकल्पाचा खचक मळू ५ को्ीवरुन १०५ को्ीपयतं गेला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदरहू र्रण तात्काळ पणूक करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१)  सन १९८१ मध्ये वप ींपळवाडी (डुबी) लघ ुपा्बींर्ारे 
योजनेच्या रु. ५.२१ को्ी अींदाजपत्रकास मळू प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली असनू मींजूर ततृीय सरु्ाररत प्रशासकीय मान्यतचेी ककीं मत रु. ८७.४८ 
को्ी आहे. र्रणाचे काम १००% पणूक झाले असनू कालव्याची कामे ९५ % 
पणूक झाली आहेत. 
(२) भसूींपादनातील अडचणी, प्रकल्पग्र्ताींनी त्याींच्या मागण्या पणूक करुन 
घेण्यासाठी वारींवार प्रकल्पाचे काम बींद पाडणे, भपू्रपात, अनतवषृ्ी या 
नसैचगकक आपत्ती, प्रकल्पाच्या ववववर् घ्काींसाठी सींकल्पने प्राप्त करुन घेणे, 
अपरुा ननर्ी इत्यादीींमळेु प्रकल्पाचे काम बराच काळ प्रलींबबत रादहले आहे. 
(३) होय. 
     चौकशी  अहवालानसुार प्रकल्पाच्या खचाकत झालेल्या वाढीची कारणे 
पाहता ही वाढ व ववलींब अपररहायक कारणाींमळेु झालेला असनू समथकनीय 
आहे.  
 



  92 

(४) र्रणाच े काम १००% पणूक झाले असनू कालव्याची कामे ९५ % पणूक 
झाली आहेत. उवकररत कामाींची ननववदा अींनतम करण्यात आली आहे व ननर्ी 
उपलब्र्तनेसुार जुन, २०१९ पयतं काम पणूक करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे जजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पुनबाांधणीबाबि 
  

(७२) *  १२६७३३   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस) :  
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील जजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या पाच इमारती पाडून ५७४ 
खा्ाींचे सवक सोयीयकु्त अत्यार्ुननक (सपुर्पेशामल्ी) रुग्णालय उभारण्यासाठी 
इमारतीींचे अींदाजपत्रक आणण आराखड े तयार करण्याची कायकवाही करण्याच े
आदेश शासनाने माहे जलु,ै २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आतापयतं केलेल्या कायकवाहीच े्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, ठाणे जजल्ह्यातील गरजू रुग्णाींना अत्यार्ुननक वदै्यकीय 
उपचारापासनु वींचचत रहावे लागत असल्याने जजल्हा सामान्य रुग्णालयाची 
पनुबांर्णी तातडीने करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अशींत: खरे आहे 
     ददनाींक ९ माचक,२०१८ रोजीच्या शासन ननणकयान्वये जजल्हा सामान्य 
रुग्णालयाच्या आवारातील ५ जुन्या इमारती पाडण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
     ददनाींक १७ जुल,ै२०१८ रोजीच्या शासन ननणकयानसुार जजल्हा सामान्य 
रुग्णालय ठाणे येथे सध्याच्या ३६७ खा्ाींमध्ये ६७ खाीं्ाची वाढ करण्यास 
तसेच १४० खा्ाींचे सींदभक सेवा रुग्णालय असे एकूण ५७४ खा्ाींचे जजल्हा 
रुग्णालय व सींदभक सेवा रुग्णालय सरुु करण्यास मान्यता देण्यात आली 
असनू त्यानसुार इमारतीचे अींदाजपत्रक व आराखड ेतयार करण्याचे आदेमशत 
केले आहे.  
(२) व (३) जजल्हा रुग्णालय व सींदभक सेवा रुग्णालय (सपुर्पेशामल्ी) च्या 
इमारतीचे अींदाजपत्रके व आराखड े तयार करण्याची कायकवाही सावकजननक 
बाींर्काम ववभागाकड ेसरुु आहे. 
     जजल्हा रुग्णालय ठाणे येथे सवक आवश्यक उपचार सवुवर्ा उपलब्र् 
असनू रुग्णाींना वदै्यकीय सवुवर्ापासनू वींचचत रहावे लागत नाही.   
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

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

मोग्रज ग्रामपांचायि (िा.िजवि, जज.रायगड) हद्दीिील आददिासी 
िाडीिील स्तमशानभूमी वििासिाने अनधधि िपणे िाब्याि घेिल्याबाबि 
  

(७३) *  १२९०७७   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग), श्री.सरेुश 
लाड (िजवि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मोग्रज ग्रामपींचायत (ता.कजकत, जज.रायगड) हद्दीतील आनींदवाडी या 
आददवासी वाडीतील वींशपरींपराींगत असलेली ्मशानभमूी एका ववकासकाने 
अनचर्कृतपणे ताब्यात घेवनू आददवासीींना मतृ्य ू पावलेल्या व्यक्तीींना दफन 
करण्यास मनाई करीत असल्याने तथेील नागरीकाींनी याबाबत तहमसलदार, 
कजकत व पोमलस ननररक्षक याींना माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानसुार ववकासकावर कारवाई करुन सदर ्मशानभमूी 
आददवासीींना उपलब्र् करून देण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) मोग्रज ग्रामपींचायत हद्दीतील आनींदवाडी या 
आददवासी वाडीतील ग्राम्थाींनी तहमसलदार,कजकत याींना ददनाींक २७/०७/२०१८ 
रोजी ननवेदन ददले आहे हे  खरे आहे. 
(२) होय. 
     सींबींचर्त ग्राम्थानी ददलेल्या अजाकनसुार तहमसलदार याींनी पोलीस 
ननररक्षक व तक्रारदार  याींची बठैक घेतली तसेच गाव अमभलेख पडताळणी 
केली असता, सदर जागा ही खाजगी असल्याचे व सदर जागेवर जागा 
मालकाने रहात ेघर बाींर्ले असनू त्यात त्याींचे वयोवधृ्द आई-वडील वा्तव्य 
करीत आहेत. जमीन मालक हे ती जागा ववकसीत करणार असल्याने 
त्यादठकाणी दफन करण्यास सींबींचर्त आददवासी ग्राम्थाींना त ेमनाई करीत 
आहेत असे चौकशीत आढळून आले आहे. 
(३) आनींदवाडी येथील ग्राम्थाींना ्वतींत्र दफनभमूी उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत तहमसलदार याींनी ग्रामववकास अचर्कारी व ग् ववकास अचर्कारी, 
पींचायत सममती याींना प्र्ताव सादर करण्याबाबत ददनाींक ०१/११/२०१८ च्या 
पत्रान्वये कळववल ेआहे. 
(४) अशी बाब नाही. 

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

राज्यािील जजल्हा ि ग्रामीण रुग्णालयाि श्िानदांशािरील  
अटँी रेबीज लसीचा पुरिठा होि नसल्याबाबि 

  

(७४) *  १३०२८६   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी), श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
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अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.अशमि झनि (ररसोड), प्रा.विरेंद्र जगिाप 
(धामणगाि रेल्ि)े, श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्तलम 
शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.भारि भालिे (पांढरपरू) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनेक जजल्हा व ग्रामीण रुग्णालयात श्वानदींशावरील अँ् ी 
रेबीजची लस वेळेवर उपलब्र् होत नसल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात गेल्या वर्कभरात तब्बल २ लाख ५८ हजार ८२८ 
लोकाींना भ्के कुत्र े चावल्याची नोंद आरोग्य ववभागाकड ेअसनू मुींबईत १ 
लाख १५२ लोकाींना भ्के कुत्र ेचावण्याचे प्रकार घडले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्यात रेबीजमळेु ३६ जणाींना मतु्य ु झाला असनू यात 
रायगड जजल्हयातील १२ जणाींचा समावेश असल्याच े माहे ऑग््, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्वानदींशावरील लसीच्या ननववदा वेळेत काढण्यात 
आल्यानींतरही केवळ और्र् परुवठा करणाऱया कीं पन्याींची क्षमता कमी 
असल्यामळेु वेळेवर लसीचा परुवठा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन राज्यातील जजल्हा व ग्रामीण 
रुग्णालयात श्वानदींशावरील ॲ्ी रेबीजची लस उपलब्र् करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे  खरे नाही. 
     सद्यज्थतीत राज्यात अनँ््ीरेबीज व्हॅक्सीन (ID) चा २६८२० व 
अनँ््ीरेबीज व्हॅक्सीन (IM) चा ५,७१,६८२ इतका साठा  उपलब्र् आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
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     राज्यात सन २०१८-१९  माहे आक््ोंबर २०१८ अखेर श्वानदींशामळेु 
एकुण १३ मतृ्य ूझाले आहेत,तर रायगड जजल्यात एकही मतृ्य ूझालेला नाही. 
(४) व (५) राज्यातील जजल्हा तसेच ग्रामीण रुग्णालयात श्वान दींशावरील 
ॲन््ी रेबीज लसीचे परुवठा आदेश हाफकीन महामींडळाद्वारे दद.२६.३.२०१८ 
नसुार ननगकममत करण्यात आले आहेत. तसेच शासन पत्र ददनाींक १९.५.२०१८ 
व शासन पत्र ददनाींक १७.९.२०१८ अन्वये प्राप्त ननर्ीच्या १० ्क्के व १५ त े
२०्क्के आवश्यकतनेसुार जजल्हा ्तरासाठी उपलब्र् करुन ददलेल्या ्थाननक 
ननर्ीच्या अनदुानातनू और्र्ाची खरेदी केली जात.े सद्यज्थतीत राज्यात 
ॲन््ीरेबीज वजॅक्सन (ID) चा २६८२० तसेच ॲन््ीरेबीज वजॅक्सन (iM) चा 
५,७१,६८२ इतका साठा उपलब्ध् ा आहे. 

----------------- 
  
सािारा जजल्हयािील धोम धरणािून शिेिऱयाांना पाणी देण्याबाबि 

  

(७५) *  १२७७२०   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयातील र्ोम र्रणातनू शतेकऱयाींना पाणी वा्पाबाबतच े
काही ननकर् ठरववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातारा, कोरेगाव, जावळी व वाई तालकु्यातील शतेकऱयाींना 
पवूी १०.५७ ्ीएमसी पाणी परुववण्यात येत असताना आता १०.५७ ्ीएमसी 
ऐवजी फक्त ७.५८ ्ीएमसी इतक्या कमी प्रमाणात पाणी वा्प करण्यात येत 
असल्याने पाणी वा्प पवूीप्रमाणेच करण्यात यावे या मागणी करीता तथेील 
शतेकरी तहमसल कायाकलय, कोरेगाव येथे ददनाींक १५ मे, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास उपोर्णाला बसले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार सातारा,कोरेगाव, जावळी व वाई तालकु्यात 
पवूीप्रमाणेच १०.५७ ्ीएमसी पाणी वा्प करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



  97 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
     कृषणा प्रकल्पाींतगकत असणाऱया र्ोम र्रणाच्या पाणी साठ्याच े
मस ींचनाचे ननकर् चतथुक सरु्ारीत प्रशासकीय मान्यता आदेश दद.१३.०२.२००४ 
खालीलप्रमाणे तरतदुी आहेत. 

मस ींचन तरतदु ७.५८ ्ी.एम.सी. 
बबगर मसींचन तरतदु (वपण्याचे पाणी) २.६४ ्ी.एम.सी. 
औद्योगीक वापर   ०.२३ ्ी.एम.सी. 
बाषपीभवन     ०.९७ ्ी.एम.सी. 

(२) नाही. 
     तथावप, र्ोम र्रण पाणी बचाव सींघर्क सममती याींनी त्याींचे 
दद.२४/०४/२०१८ व ०८/०५/२०१८ रोजीच े पत्रान्वये त्याींचे म्हणणेनसुार र्ोम 
बलकवडी कालव्यातनू प्रकल्पीय तरतदुीचा भींग करून अचर्क पाणी 
सोडलेबद्दल लाक्षणणक उपोर्ण करण्याचा इशारा ददला होता व उपोर्ण ही 
केले होत.े 
     कृषणा प्रकल्पाचे चतथुक सरु्ारीत प्रशासकीय मान्यतनेसुार र्ोम 
र्रणातनू मस ींचनाची पाण्याची तरतदू ७.५८ ्ी.एम.सी. असली तरी दरवर्ी 
उपलब्र् होणा-या पाणीसाठ्यानसुार व लाभर्ारक याींचे मागणीप्रमाणे सवक 
मशल्लक पाणीसाठ्याच े ननयोजन व आवतकन करणेत आले आहे. यानसुार 
बहुताींशी वेळा ७.५८ ्ी.एम.सी. पेक्षा जा्त पाणी वापर झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
सािेगाि (जज.नाांदेड) येथील रामेश्िर रस्तत्यािर बाांधण्याि आलेल्या 

पुांगळी पुलाच ेबाांधिाम तनि ष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबि 
  

(७६) *  १२७१४४   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातगेाव (जज.नाींदेड) येथील रामेश्वर र्त्यावर जजल्हा पररर्द सावकजननक 
बाींर्काम ववभागामाफक त १४ लक्ष रुपये खचक करुन बाींर्ण्यात आलेल्या पुींगळी 
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पलुाचे बाींर्काम अत्यींत ननकृष् दजाकच ेझाले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पुींगळी पलु बाींर्ल्यानींतर पलुाला ७ त े८ ददवसातच तड े
जावनू बाजुनी पलु खचला असल्याच ेननदशकनास आले असनू अचर्कारी आणण 
गतु्त्तदेार याींनी सींगनमताने शासकीय ननचर्चा अपहार केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, पुींगळी पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय व त्यानसुार 
पुींगळी पलुाचे ननकृष् दजाकचे बाींर्काम करणाऱया सींबींचर्त दोर्ीींवर कारवाई 
करण्यासह पलुाची दरुु्ती करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नाींककत पुींगळी पलुाची पाहणी जजल्हा पररर्देमाफक त करण्यात आली 
असनू वाळु वाहतकु करणा-या रकच्या वाहतकुीमळेु पलुाच्या पषृठभागास 
हानी पोहोचल्याचे ददसनू आले. सदर हानी ही दोर् ननवारण कालावर्ीतील 
असल्यामळेु सींबींर्ीत ठेकेदाराकडून दरुु्ती करुन घेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
चनाखा (िा.राजूरा, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायिील सांरपच ि ग्रामसेििाांनी 

िेलेला गैरव्यिहार 
  

(७७) *  १२७८८७   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) चनाखा (ता.राजूरा, जज.चींद्रपरू) ग्रामपींचायतील सरपींच व ग्रामसेवकाींनी 
सींगनमताने ग्रामपींचायतीची मामसक सभा, ग्राम सभा न घेणे, 
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ग्रामपींचायतीमध्ये आचथकक गरैव्यवहार करणे अशा प्रकारच्या तक्रारी मखु्य 
कायकपालन अचर्कारी जजल्हा पररर्द चींद्रपरू याींच्याकड ेप्राप्त झाल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तक्रारी प्राप्त झालेल्या असतानाही पींचायत सममती राजूराच्या 
वव्तार अचर्काऱयामाफक तीने नाममात्र चौकशी करून लेखी अहवाल सादर 
केला असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींबींचर्त दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही, प्राप्त तक्रारीनसुार ग् ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, 
राजुरा याींनी चौकशी करुन त्याबाबतचा चौकशी अहवाल ददनाींक ०२/११/२०१८ 
रोजी मखु्य कायककारी अचर्कारी, जजल्हा पररर्द,चींद्रपरू याींना  सादर   केलेला 
आहे. 
(३) सदर प्रकरणात कायकरत सरपींच व तत्कालीन तसेच कायकरत ग्रामसेवक 
सकृत दशकनी दोर्ी असल्याचे अहवालावरुन ननदशकनास येत आहे. त्या 
अनरु्ींगाने सरपींच श्री.दादा पा्ील वड्कर, तत्कालीन ग्रामसेवक श्री आर.ए. 
ह्त ेआणण ववद्यमान ग्रामसेवक श्री.अननल जार्व याींना ददनाींक ०६/११/२०१८ 
रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रायगडच्या पयवटन वििास आराखडयाच्या प्रस्तिािाला  
मांजूरी शमळण्याबाबि 

(७८) *  १२६५३२   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगडच्या पयक् न ववकास आराखडयाच्या प्र्तावाला शासनाची मींजूरी न 
ममळाल्यामळेु जजल्ह्यातील पयक् न ्थळाींकड ेदलुकक्ष झाल े असल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त जजल्ह्यातील ५९ पयक् न ्थळाींच्या ववकासासाठी २४३ 
को्ी ३८ लाख रूपये खचाकचा ववकास आराखड्याचा प्र्ताव गेल्या ४ 
वर्ाकपासनू शासनाकड े मींजरूीसाठी प्रलींबबत आहे तसेच रायगड ककल्ल्याच्या 
ववकासासाठी ६०० को्ी रूपये खचक करत असताना जजल्ह्यातील इतर पयक् न 
्थळाींकड ेसींबींचर्त ववभागाचे दलुकक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
जजल्ह्यातील ५९ पयक् न ्थळाींच्या ववकासासाठी सादर केलेल्या प्र्तावाला 
तात्काळ मींजूरी देण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रायगड जजल्ह्याच्या ५५ ्थळाींसह ५६ बाबीींचा समावेश असलेल्या 
रुपये २४१.६० को्ी रकमेच्या पयक् न ववकास बहृद् आराखड्यास ददनाींक 
१८.१२.२०१७ च्या शासन ननणकयान्वये मान्यता ददलेली आहे.  
     रायगड ककल्ला व पररसर पयक् न ववकासाच्या रुपये ६०६.०८ को्ीच्या 
आराखड्यास ददनाींक ३१.३.२०१७ च्या शासन ननणकयान्वये मान्यता ददलेली 
असनू सद्य:ज्थतीत सदर आराखड्याची अींमलबजावणी साी्ं कृनतक कायक 
उपववभागाकडून करण्यात येत आहे.  
     रायगड जजल्हा पयक् न ववकास बहृद् आराखडा आणण रायगड ककल्ला व 
पररसर ववकास आराखड्यातील कामाींव्यनतररक्त रायगड जजल्ह्यातील इतर 
पयक् न ववकास कामाींसाठी मागील ४ वर्ाकत प्रादेमशक पयक् न ववकास 
योजनेमर्ून एकूण रुपये ८६.१७ को्ीच्या कामाींना मींजूरी देऊन रुपये २४.३५ 
को्ी ननर्ी ववतरीत केलेला आहे.  
     यामशवाय रायगड जजल्ह्यातील नेमनू ददलेल्या समदु्र ककनाऱयाींवरील 
पयक् काींच्या सरुक्षक्षततचे्या उपाययोजनाींसाठी प्रादेमशक पयक् न ववकास 
योजनेमर्ून ८४.४६ लक्ष ननर्ी उपलब्र् करुन ददलेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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मोिाळा (जज बुलढाणा) िालुक्याि जलयुक्ि शशिार अशभयानाांिगवि 
पाझर िलािाच्या दरुुस्तिीची िामे तनि ष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

  

(७९) *  १२८०४८   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोताळा (जज.बलुढाणा) तालकु्यात जलयकु्त मशवार अमभयानाींतगकत मस ींचन 
ववभाग, जजल्हा पररर्द, बलुढाणा याींच्या माफक त पाऊस असताना करण्यात 
आलेली पाझर तलावाच्या दरुु्तीची कामे ननकृष् दजाकची व अींदाज 
पत्रकानसुार झाली नसल्याबाबतची तक्रार ्थाननक जजल्हा पररर्द सद्य 
याींनी जजल्हाचर्कारी, बलुढाणा याींच्याकड ेददनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने या प्रकरणाची शासनाने चौकशी 
केली आहे काय व चौकशीच ेननषकर्क काय आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानसुार मोताळा तालकु्यात जलयकु्त मशवार अमभयानाींतगकत 
करण्यात आलेल्या कामात अननयममतता व ननकृष् दजाकचे काम करणाऱया 
सींबींचर्ताींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. तक्रारदारास तक्रारीच्या अनरु्ींगाने मदु्देननहाय चौकशीसाठी 
दद.१३/११/२०१८ रोजी मोका्थळी उपज्थत रहाणेबाबत कळववण्यात आले 
आहे. तसेच जजल्हा जलसींर्ारण अचर्कारी, जजल्हा पररर्द, (ल.पा) बलुडाणा 
व उप ववभागीय अचर्कारी जजल्हा पररर्द, बलुडाणा याींनी दद.१८/९/२०१८ 
रोजी प्रत्यक्ष मोका ्थळी भे् ददली असता तक्रारीत नमदू मौज ेथड येथील 
मसींचन तलाव दरुू्तीचे काम सद्यज्थतीत प्रगतीपथावर असनू मौ.तपोवन 
येथील पाझर तलावाचे काम पणूक करण्यात आले असनू त े ननकृष् दजाकच े
झालेले नसल्याचे आढळून आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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ग्रामपांचायि मौजा िाांजरी (िा.िणी, जज.यििमाळ) येथील महात्मा 
गाांधी पुरस्तिार (िांटामुक्ि बक्षक्षस तनधी) मध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(८०) *  १२८२६६   श्री.राजु िोडसाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत मौजा वाींजरी (ता.वणी, जज.यवतमाळ) येथील महात्मा गाींर्ी 
परु्कार (ती्ं ामकु्त बक्षक्षस ननर्ी) मध्ये झालेल्या अपहाराची चौकशी करून 
कारवाई करण्याची मागणी ग्रामपींचायत सद्याींनी केल्याचे माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हादींडाचर्कारी, यवतमाळ याींनीही याबाबत चौकशी 
करण्याचे आदेश मखु्य कायककारी अचर्कारी, जजल्हा पररर्द, यवतमाळ याींना 
ददनाींक २८ जुल,ै २०१८ रोजी वा त्यासमुारास पत्रान्वये ददले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, महात्मा गाींर्ी परु्कार (ती्ं ामकु्त बक्षक्षस ननर्ी) मध्ये 
झालेल्या अपहाराची जजल्हादींडाचर्कारी, यवतमाळ याींनी ददलेल्या आदेशानसुार 
शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार या ननर्ीचा अपहार करणा-या 
दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आललेी आहे. ग्रामपींचायत वाींजरा 
महात्मा गाींर्ी परु्कार (ती्ं ामकु्त बक्षक्षस) २०१३-१४ मध्ये रक्कम    रू. 
३.०० लाख प्राप्त झालेले होत.े गहृ ववभागाच्या दद. १४/०८/२००८ च्या शासन 
ननणकयातील पररमशष् ७ नसुार प्रचार प्रमसध्दी, कायाकलयीन फननकचर खरेदी, 
कन्यारत्न परु्कार याकररता रू. २२,९५०/- इतका खचक परु्काराच्या रकमेतनू 
करण्यात आललेा आहे. तसेच,  दद. २५/०५/२०१६ रोजीच्या ग्रामसभेमध्ये 
नाली बाींर्कामकररता रू. २,२०,५१०/- झालले्या खचाकला मींजूरी देण्यात आलेली 
असनू सन २०१५-१६ च े लेखापरीक्षण झाले आहे. प्राथममक चौकशीनसुार 
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कोणताही अपहार झालेला नसल्याने उपमखु्य कायककारी अचर्कारी, जजल्हा 
पररर्द, यवतमाळ याींनी सदर तक्रार खारीज केलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ररधोरा िे िाढोणा (िा.राळेगाि, जज.यििमाळ) येथील बेंबळाच्या 
िालव्याच्या पुलाच ेिाम तनि ष्ट्ट दजावच ेझाल्याबाबि 

(८१) *  १३२३०५   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररर्ोरा त ेवाढोणा (ता.राळेगाव, जज.यवतमाळ) येथील पाणींद र्त्यावरील 
बेंबळाच्या कालव्याच्या पलुाचे काम ननकृष् दजाकचे करण्यात आल्याने पलुाची 
दरुव्था झाली असल्याचे ददनाींक ११ ऑग््, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलुाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार बेंबळा पलुाचे काम ननकृष् दजाकचे करणाऱया 
कीं त्रा्दार व सींबींचर्त अचर्कारी याींच्यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) ररर्ोरा त े वाढोणा (ता.राळेगाव, जज.यवतमाळ) 
येथील पाणींद र्त्यावरील बेंबळा कालव्याच्या पलुाचे काम होऊन ४ वर्ाकचा 
कालावर्ी झाला असनू त्यावरून रॅक््र व बलैगाडयाींची वाहतकु सरुू असत.े 
रॅक््रचे मागील भागातील नाींगराचा र्क्का लागल्याने पलुाच्या पाईपच्या 
जोडावरील काँकक्र्चा थर काही प्रमाणात ननघाल्यामळेु वाहतकुीस अडथळा 
ननमाकण झाल्याचे दद.३१ ऑग््, २०१८ रोजी वा त्या समुारास ननदशकनास 
आले . 
(२) सदर पलुाच्या पाहणीनसुार पलुाच े काम ननकृष् दजाकचे झालेले नसनू 
वरील प्रमाणे पाईपचे जोडावरचा भाग वगळता पलू सजु्थतीत होता. या 
सींदभाकत सदर दरुू्ती लगेचच सप् े्ंबर, २०१८ च े पदहल्या आठवडयात 
करण्यात आली आहे. 
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(३) पलुाचे काम सजु्थतीत असल्यामळेु प्रश्न उद्भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

मुांबईि मानिी िस्तिीमध्ये अजगराांचा िािर िाढल्याबाबि 
  

(८२) *  १३०४१८   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) या वर्ीच्या पावसाळयात मुींबईत दठकदठकाणी मानवी व्तीमध्ये 
अजगराींचा वावर झाला असनू वाींदे्र-कुलाक सींकुल व माहीम पररसरात मोठ्या 
प्रमाणात अजगर ददसनू आले आहेत, तसेच बोररवलीतील सींजय गाींर्ी 
राषरीय उद्यान पररसरातील मानवी व्तीजवळ अजगर व अजगराींची वपल े
मोठ्या सींख्येने आढळली असल्याच े ददनाींक १० ऑग््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजगराींच्या वाढत्या वावरामळेु मानवी व्तीला र्ोका ननमाकण 
होऊ शकतो अशी भीती प्राणीपे्रमी सी्ं थाींच्या ननरीक्षणातनू व्यक्त केली असनू 
अजगराींच्या अर्ीवासातील बदलाींकड ेवन ववभागाने लक्ष देण्याची आवश्यकता 
असल्याचे ननसगकतज्ञाींनी ननदशकनास आणले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार यावर शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) माहे ऑग््,२०१८ त ेऑक््ोंबर, २०१८ च्या 
दरम्यान सपकममत्राींनी मलुुींड, सायन व वाींद्रा पररसरातनू ७ अजगर पकडून 
वनववभागाकड ेसपुतूक केले.  सदरचे अजगर शारररीकदृष्या सदृढ  असल्याने 
अजगराींना सपकममत्राींच्या मदतीने ननसगकमकु्त करण्यात आले . 
     सींजय गाींर्ी राषरीय उद्याना जवळील मानवी व्तीमध्ये ददनाींक १० 
ऑग््, २०१८ रोजी मोठया प्रमाणात अजगर व त्याींची वपल्ल े आढळली 
असल्याच ेननदशकनास आललेे नाही.  तथावप, ददनाींक ०३ ऑग््, २०१८ रोजी 
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एक अजगर व ददनाींक ०७ ऑग््, २०१८ रोजी एक अजगर सींजय गाींर्ी 
राषरीय उद्यानाच ेवनक्षते्राबाहेर सापडले असनू, त्याींना ननसगकमकु्त करण्यात 
आले. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्राणीपे्रमी सी्ं थाींच े ककीं वा ननसगकतज्ञाींकडून याबाबत ननवेदन 
वनववभागाला प्राप्त झाल े नाही.  तसेच वनववभागाच्या ननयींत्रण कक्षावर 
याबाबत तक्रार प्राप्त झाललेी नाही. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रामध्ये ववववर् दठकाणी सपकममत्र असनू, 
त्याींच्याव्दारे आढळून आलेले अजगर व सपक पकडून ननसगकमकु्त करण्यात 
येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

सोलापूर जजल््यािील छत्रपिी शशिाजी महाराज सिोपचार 
रुग्णालयािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

  

(८३) *  १२७०६७   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.छगन भजुबळ (येिला), 
श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.राजेश टोप े
(घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन 
मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राहुल 
जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - ििठेमहाांिाळ), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), 
श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), 
श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज 
भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून 
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िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.बबनराि शशांदे (माढा), 
श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), िुमारी प्रझणिी शश ांदे (सोलापरू शहर 
मध्य), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापरू जजल्ह्यातील ित्रपती मशवाजी महाराज सवोपचार रुग्णालयात 
मागील काही मदहन्याींपासनू डॉक््राींसह पररचाररका, कक्षसेवक, सफाईदार, 
लॅब ्ेजक्नमशयन याींची समुारे ४५ ्क्के पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑग््, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालयातील सदरहू पदे केव्हापासनू ररक्त आहेत व 
त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त ररक्त असलेली पदे त्वररत भरण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ववववर् प्रशासकीय कारणा्तव ननयममतपणे पदे ररक्त होतात. 
(३) व (४) ररक्त पदे सरळसेवा व पदोन्नतीने भरण्याची कायकवाही सरुू आहे. 

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

खेड (जज.पुणे) िालुक्याि मोिाट िुत्र्याांच्या हल्ल्याि िाढ झाल्याबाबि 
  

(८४) *  १३४०८४   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खराबवाडी (वाघजाईनगर) (ता.खेड, जज.पणेु) भागातील सात वर्ीय मलुगा 
कु.सईद मलुाणी याच्यावर ददनाींक २६ जुल,ै २०१८ रोजी तसेच आींबेठाण 
येथील घा्ेव्ती येथील चार वर्ीय मलुगा कु.राजवीर लाींडग े याच्यावर 
ददनाींक ३० ऑग््, २०१८ रोजी भ्क्या कुत्रयाींनी हल्ला केल्याचे ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागात भ्क्या कुत्रयाींचा मोठ्या प्रमाणात वावर 
वाढला असनू जजल्ह्यात मागील एका वर्ाकत जवळपास १५००० लोकाींना श्वान 
दींश झाल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वप ींपरी चचींचवड महानगरपामलका लगतच्या गावाींमध्ये रात्रीच्या 
वेळी कुत्र ेआणून सोडले जात असल्याच्या तक्रारी आींबेठाण,बबरडवडी,वाघजाई 
नगर दवणेमळा येथील नागररकाींनी केल्या असनू र्त्यावर ्ाकल्या जाणाऱया 
हॉ्ेलच्या कचऱयामळेु भ्क्या कुत्रयाींचा उपद्रव वाढत असल्याने याबाबत 
शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) चाल ू वर्ाकत माहे एवप्रल त े ऑक््ोबर, २०१८ अखेर २२,१७० रुग्णाींना 
श्वानदींश झाल्याची नोंद पणेु जजल्ह्यातील प्राथममक आरोग्य कें द्राींकड ेझालेली 
आहे.  
(३) सींबींचर्त ग्रामपींचायतीींद्वारा वप ींपरी चचींचवड महानगर पामलकेद्वारा मोका् 
कुत्री खेड तालकुा हद्दीत सोडत असलेबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यानसुार 
ग् ववकास अचर्कारी, पींचायत सममती, खेड याींनी दद. १५/१०/२०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये आयकु्त, वप ींपरी चचींचवड महानगरपामलका याींना ग्रामपींचायत 
खराबवाडी व वाघजाई नगर हद्दीतील भ्क्या कुत्रयाींचा बींदोब्त करण्याच्या 
अनरु्ींगाने पत्रव्यवहार केलेला आहे. तसेच सींबींचर्त ग्रामपींचायतीींना त्याींच्या 
हद्दीतील घनकच-याचे व्यव्थापन करण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या 
आहेत. तसेच कुत्रयाींमळेु ननमाकण होणा-या वाढत्या सम्याींकरीता ग्रामीण 
्थाननक ्वराज्य सी्ं थाींमध्ये देखरेख सममती ्थापन करणे व त्याबाबत 
करावयाच्या कायकवाहीबाबतच्या सचूना शासन ननणकय दद.२० जानेवारी, २०१८ 
अन्वये देण्यात आलले्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
खेड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि िुष्ट्ठरोगाच ेरुग् ण आढळून आल्याबाबि 

  

(८५) *  १३३४११   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खेड (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यात तीन नवे कुषठरोगाचे रुग्ण आढळून आले 
असनू यामध्ये दोन लहान मलेु व एक ५२ वर्ीय मदहलेचा समावेश असनू 
गत ५ वर्ाकत उक्त तालकु्यात ५४ कुषठरोगी आढळले असल्याची मादहती माहे 
ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३-२०१४ मध्ये या तालकु्यात ७ कुषठरोगी आढळून 
आले तर सन २०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या वर्ाकत प्रत्येकी ९ वदृ्धाींना 
या रोगाची लागण झाल्याचहेी ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानरु्ींगाने कुषठरुग्णावर तातडीने उपचार करुन या रोगाचा 
सींसगक न होण्याकरीता शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     खेड (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यात ३ नवे कुषठरुग्ण आढळलेले असनू 
त्यामध्ये लहान मलेु व मदहलेचा समावेश नाही व गत ५ वर्ाकमध्ये ५१ 
कुषठरुग्ण आढळलेले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१३-१४ मध्ये ८ कुषठरुग्ण आढळून आलेले आहेत. सन २०१५-
१६ मध्ये २ वयोवधृ्द व २०१६-१७ मध्ये ६ वयोवधृ्द आढळून आललेे आहेत. 
(३) आढळलेल्या सवक कुषठरुग्णाची तपासणी करुन व त्याींच्यावर उपचार 
करुन रोगमकु्त करण्यात आलेले आहे. 
(४) आढळलेल्या कुषठरुग्णाींचे गावाींमध्ये फोकसड् लेप्रमस कॅम्पेन, हाडक ्ू ररच 
एररया, कुषठरोग शोर् मोदहमेअींतगकत व्यापक जनजागतृी करुन घरोघरी 
सवेक्षण घेण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज् यािील बेिायदेशशर रोगतनदान प्रयोगशाळा (पॅथॉलॉजी लब) ि 
रोगतनदानिज् ञ (पॅथॉलॉजजस्तट) याच्याांिर िारिाई िरण्याबाबि 

  

(८६) *  १२६८६३   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.प्रिाश सिेु (मागाठाणे) 
श्री.बबनराि शशांदे (माढा):  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, ठाणे आणण नवी मुींबई पररसरातील ५० हून अचर्क रोगननदान 
प्रयोग शाळेमध्ये (पॅथॉलॉजी लॅब) एमडी वा डडप्लोमा असलेल्या डॉक््ाराींच्या 
अनपुज्थतीत वदै्यकीय अहवालावर ्वाक्षऱ या केलेले रोगननदानतज् ज्ञाींचा 
(पॅथॉलॉजज््) परवाना नकुताच महाराषर वदै्यकीय पररर्देने सहा 
मदहन्यासाठी रद्द केल्याची बाब ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार महाराषर वदै्यकीय व्यवसानयक कायदा व 
मा.सवोच्च न्यायालयाने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ददलले्या आदेशान्वये 
बेकायदेशीर पॅथॉलॉजी लॅब व पॅथॉलॉजज्् सींदभाकत शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अशींत: खरे आहे. 
     डॉ. प्रववण मशींदे व डॉ. सींजय आर. मश ींदे याींचा परवाना नकुताच 
महाराषर वदै्यकीय पररर्देने सहा मदहन्यासाठी रद्द केला आहे. 
(२) पररर्देने महाराषर वदै्यकीय पररर्द अचर्ननयम १९६५ कलम २२ व 
महाराषर वदै्यकीय पररर्द ननयम १९६७ मर्ील तरतदुीनसुार डॉ.  प्रववण 
मशींदे व डॉ. सींजय आर. मश ींदे याींची महाराषर वदै्यकीय पररर्देने  चौकशी 
केली आहे. 
(३) मा.सवोच्च न्यायालयाने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये ददलेल्या आदेशाच्या 
अनरु्ींगाने सरु्ाररत आदेश ननगकममत करण्याच ेशासनाच्या ववचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय ि खाजगी पाळणाघराांि तनयांत्रण ठेिण्यासाठी 
तनयमािली ियार िरण्याबाबि 

  

(८७) *  १२६५७१   श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.दत्िात्रय भरणे 
(इांदापरू), श्री.ििुाराम िाि े (अणुशक्िी नगर), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपरूी), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमि 
विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), 
श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.डी.पी.सािांि 
(नाांदेड उत्िर), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), श्री.हषविधवन सपिाळ 
(बलुढाणा), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), अडॅ.यशोमिी ठािूर (तििसा), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अशमि झनि (ररसोड), 
प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि रेल्िे), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्री.प्रिाप 
सरनाईि (ओिळा माजजिडा), प्रा.(श्रीमिी) मेधा िुलिणी (िोथरुड), 
श्री.सांदीपानराि भमुरे (पठैण), श्री.सदा सरिणिर (मादहम) :  सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवक अनदुाननत पाळणाघराींच्या अनदुानास ्थचगती देण्याचा 
ननणकय  शासनाने घेतला असनू  राज्याच्या ग्रामीण आणण दगुकम भागात 
कायकरत असलेली राजीव गाींर्ी राषरीय पाळणाघर योजना माहे जानेवारी, 
२०१७ पासनू कें द्र शासनाने राज्याच्या समाजकल्याण बोडाककड ेसपुदूक केल्या 
आहेत तथावप समाजकल्याण ववभागामाफक त ही जबाबदारी माहे जानेवारी, 
२०१८ पासनू मदहला व बालववकास ववभागाकड ेसोपववली असनू  मदहला व 
बालकल्याण ववभागाने देखील राजीव गाींर्ी राषरीय पाळणाघर योजना 
चालववण्यास असमथकता दशकववल्यामळेु सद्यज्थतीत  पाळणाघरे व बालकाींना 
ममळणारा पोर्ण आहार बींद झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील नोकरदार मदहलाींसाठी पाळणाघरे वरदान ठरली असली 
तरी तथेे मलुाींची सरुक्षा व ्वच्ितचेे पालन होत नसनू पाळणाघराींवर 
ननयींत्रण ठेवण्यासाठी शासनाची ननयमावली नसल्याने अनेकदा पाळणाघरात 
होणारे गरैप्रकार ननदशकनास येत असनू कोथरूड येथे एका पाळणाघरात 
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मलुावर लैंचगक अत्याचार झाल्याचा गींभीर प्रकार ननदशकनास आला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच े पाळणाघराींवर कोणतहेी ननयत्रींण नसल्याने 
पाळणाघरासींदभाकत मदहला आयोगाने ्वतींत्र ननयमावली केली असनू मागील 
दीड वर्ाकपासनू सदर ननयमावलीवर अींमलबजावणी करण्यासींदभाकत मदहला व 
बालकल्याण ववभागाकडून कोणतीच कायकवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानसुार राज्यातील पाळणाघराींच े अनदुान तात्काळ सरुु 
करण्यासह राजीव गाींर्ी राषरीय पाळणाघर योजना सजु्थतीत 
चालववण्यसींदभाकत व मलुाींच्या सरुक्षतसेाठी पाळणाघरावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी 
ननयमावलीची अींमलबजावणी  करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) कें द्र शासनाने 
समाजकल्याण बोडाकमाफक त चालववण्यात येणारी राजीव गाींर्ी पाळणाघर 
योजना राज्याच्या मदहला व बाल ववकास ववभागाकड े ह्ताींतरीत केलेली 
आहे. 
     राज्यात चालववण्यात येणारी सवक पाळणाघरे याींच्यासाठी 
कायकननयमावली तयार करण्यात येत आहे. तोपयतं सवक राजीव गाींर्ी राषरीय 
पाळणाघर योजनेअींतगकत चालववण्यात येणाऱया पाळणाघरास दद.०१/०४/२०१७ 
पासनू ्थचगती देण्यात आलेली आहे. 
     राज्यात चालववण्यात येणा-या सवक पाळणाघराींसाठी कायकपध्दती/ 
कायकननयमावली तयार करण्यासाठी मा.मखु्य सचचव याींच्या  अध्यक्षतखेाली 
सममती गठीत करण्यात आली असनू लवकरच सवक 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 
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ननयमावली लाग ु करण्यात आलेली नाही. कोथरुड जज. पणेु येथे ३ वर् े
मलुीींवर झालेल्या अत्याचाराबाबत सहायक आयकु्त, ए.बा.वव.से नवव मुींबई 
याींच्यामाफक त चौकशी करण्यात आली असनू सदर पाळणाघर खाजगी ररत्या 
चालववण्यात येत होत े त्याची कुठेही नोंदणी झालेली नाही. सदर घ्नेची 
दद.३०/८/२०१८ रोजी पोलीस ््ेशन मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली 
असनू पोलीस चौकशी करीत आहेत. पाळणाघरे बींद असल्यामळेु बालकाींच े
कुठेही कुपोर्ण झालेले नाही. 

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

नाशशि येथील सांदभव सेिा रूग्णालयामध्ये ििव रोग ि किडनी 
प्रत्यारोपण विभाग पूणव क्षमिेने सुरु िरण्याबाबि 

  

(८८) *  १२८०२६   श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.ददलीप िळस-ेपाटील 
(आांबेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू) :  
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील सींदभक सेवा रूग्णालयामध्ये प्लाज््क सजकरी, न्यरुॉलॉजी 
आणण पेडीयारीकसह इतर ववकाराींवरील ववभाग सरुु करण्यासाठी तथेे दोन 
मजले वाढवनू २०० अनतररक्त खा्ाींचे रुग्णालय करण्याचा प्र्ताव माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ पयतं शासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात ककक रोग व ककडनी प्रत्यारोपण शस्रकक्रया 
ववभागासाठी शासनाने ददनाींक २३ मे, २०१८ रोजी वा त्या समुारास १७३ पदे 
मींजूर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयाचे दोन मजले वाढववण्याचा प्र्ताव मींजूर 
करण्याबाबत व ककक रोग व ककडनी प्रत्यारोपण शस्रकक्रया ववभागासाठी मींजूर 
केलेली पदे भरून हा ववभाग पणूक क्षमतनेे सरुु करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



  113 

 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     ववभागीय सींदभक सेवा रुग्णालय, नामशक येथ े दद. २४.१०.२०१८ च्या 
शासन ननणकयान्वये येथे ३० खा्ाींचे पेडीयारीक ववभाग, ३० खा्ाींचे न्यरुो 
सजकरी ववभाग व ३० खा्ाींचे प्ला््ीक सजकरी ववभाग तसेच १५ खा्ाींच े
अभकक अनतदक्षता ववभाग (N.I.C.U) सरुु करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर इमारतीवर दोन मजले वाढववण्याबाबत बाींर्कामाच्या अींदाजपत्रक 
व आराखडयाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याची कायकवाही सरुू आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     ववभागीय सींदभक सेवा रुग्णालय, नामशक येथील ककक रोग ववभाग व 
ककडनी प्रत्यारोपण श्त्रकक्रया ववभागाकरीता ६१ ननयममत पदे व ११२ 
काल्पननक कुशल पदे ननमाकण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(३) ववभागीय सींदभक सेवा रूग्णालयाच्या इमारतीवर दोन मजल े
वाढववण्याबाबत बाींर्कामाच्या रू.१५२८.६७ लक्ष अींदाजपत्रक व आराखड्याींना 
ननर्ीच्या उपलब्र्तनेसुार उच्चाचर्कार सममतीची मान्यता घेण्याची कायकवाही 
सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

राज्याि िुपोषणामुळे होणारे बालम त्यू टाळण्यासाठी  
उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(८९) *  १२६७८८   श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू 
शहर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण), 
श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.मांगलप्रभाि लोढा (मलबार दहल), श्री.शशशिाांि 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
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श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्री.हनमुांि डोळस 
(माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), 
श्री.िभैि वपचड (अिोल)े, श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.मिरांद जाधि-
पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), 
श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.नरहरी 
झझरिाळ (ददांडोरी), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अिलु 
भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सरेुश धानोरिर 
(िरोरा), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सधुािर िोहळे (नागपरू दक्षक्षण), 
श्री.अब ू आजमी (मानखदूव शशिाजीनगर), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर), श्री.सांिोष 
दानिे (भोिरदन), श्री.बसिराज पाटील (औसा), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.दहिेंद्र ठािूर (िसई), श्री.विलास िरे (बोईसर), श्री.क्षक्षिीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्रीमिी माधुरी शमसाळ (पिविी), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पिूव), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्रीमिी मांदा म्हात्र े (बेलापरू), श्री.सरेुश (राजमूामा) भोळे (जळगाि 
शहर), श्री.जगदीश मळुीि (िडगाि शरेी), श्री.अतनल िदम (तनफाड), 
श्री.राजन साळिी (राजापरू), श्री.प्रभदुास शभलािेिर (मेळघाट) :  सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात २१ हजार बालके तीव्र कुपोवर्त असनू अमरावती जजल्हयातील 
मेळघा् येथील र्ारणी व चचखलदरा तालकु्यामध्ये माहे जुल,ै २०१८ मध्ये 
३७ तसेच पालघर जजल्हयातील ग्रामीण भागातील ११९ बालकाींचा कुपोर्णासह 
झालेल्या आजाराींमळेु मतृ्यु झाल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, रायगड जजल्हयात मदहला व बालकल्याण आणण सावकजननक 
आरोग्य ववभागाने केलेल्या सवेक्षणाच्या अहवालानसुार ८०९ बालके कुपोवर्त 
असनू रत्नाचगरी जजल्हयातील १०३ बालके अत्यींत कुपोवर्त व १०५१ बालके 
मध्यम कुपोवर्त असल्याचे जजल्हा पररर्देच्या मदहला व बाल ववकास 
ववभागाने केलेल्या सवेक्षणात ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमरावती जजल्हयातील मेळघा्ासह राज्यातील १६ 
जजल्ह्यातील कुपोर्णाचा प्रश्न सोडववण्यासाठी बालरोग व ्त्रीरोगतज् ज्ञाींची 
आवश्यकता, आददवासी नागरीकाींना योग्य उपचार देण्याबाबत डॉक््राींना 
कोणत्या सवुवर्ा देणे आवश्यक आहे याबाबत अ्यास करण्यासाठी राज्य 
शासनाने ्ा्ा सामाजजक ववज्ञान 'द््स' या सी्ं थेची ननयकु्ती केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात कुपोर्णाने बालकाींचे होणारे मतृ्यचूे प्रमाण 
रोखण्यासाठी मलुाींची ननयममत वदैयकीय तपासणी करण्यासह कुपोर्णाची 
सम्या कायम्वरुपी दरू करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेच्या माहे जुल,ै २०१८ च्या मामसक 
प्रगती अहवालानसुार राज्यात ९३७८३ तीव्र कमी वजनाची बालके असनू 
आरोग्य ववभागाकडील प्राप्त झालेल्या आकडवेारीनसुार अमरावती 
जजल्हयातील मेळघा् येथील र्ारणी व चचखलदरा येथे माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये २५ बालमतृ्यचूी झालेली नोंद आहे. (० त े१ वयोग्ातील-१९ व १ त े६ 
वयोग्ातील- ६). 
     तसेच पालघर जजल्हयात जुल,ै २०१८ मध्ये ११९ बालमतृ्य ू झालेले 
आहेत. 
     वरील बालमतृ्य ू हे कुपोर्णामळेु झालेले नसनु इतर ववववर् करणाींमळेु 
झालेले आहेत. जन्मत: कमी वजन, जन्मत: श्वासावरोर्, जींतसुींसगक, 
न्यमुोननया व जन्मत: व्यींग, सपकदींश इ. कारणाींमळेु झालेले आहेत. 
(२) होय. 
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     माहे जुल,ै २०१८ च्या एकाजत्मक बाल ववकास सवेा योजनेच्या मामसक 
प्रगती अहवालानसुार रायगड जजल्हयात तीव्र कमी वजनाची ८२४ बालके 
आहेत. रत्नाचगरी जजल्हयात तीव्र कमी वजनाची ७२५ बालके, मध्यम कमी 
वजनाची ६४१७ बालके आढळून आली आहेत. 
(३) होय, खरे आहे. 
     आरोग्य ववभागाकडून प्राप्त झालेल्या मादहतीनसुार मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानसुार मेळघा् व आददवासी कायकक्षते्रामध्ये 
त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर आददवासी क्षते्रामध्ये होणारे बालमतृ्य ू व 
कुपोर्णाबाबत शा्त्रोक्त अ्यास करुन आरोग्य सी्ं थाींच्या उपलब्र्तबेाबत 
मशफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने ्ा्ा सामाजजक ववज्ञान सी्ं था 
“TISS” या सी्ं थेची ननयकु्ती केली आहे. 
     माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या अहवालानसुार राज्यातील १६ आददवासी 
जजल्हयाींमध्ये एकूण ९६ ्त्रीरोग तज्ञ तसेच ४६ बालरोग तज्ञाींची ननयकु्ती 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व बालमतृ्यचूे प्रमाण ्ाळण्यासाठी 
एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजनेंतगकत ६ मदहने ३ वर्क वयोग्ातील 
बालकाींना, गरोदर, ्तनदा माताींना THR व ३ त े६ वयोग्ातील बालकाींना 
गरम ताजा आहार देण्यात येतो. तसेच आददवासी प्रकल्पामध्ये अमतृ आहार 
योजना सरुु असनू हया योजने अींतगकत गरोदर ्तनदा माताींना एक वेळचा 
चौरस आहार देण्यात येतो. तसेच ६ मदहने त े६ वर् ेवयोग्ातील बालकाींना 
आठवडयातनू ४ ददवस अींडी व शाकाहारी बालकाींना प्रनत ददन २ केळी व 
माींसाहारी बालकाींसाठी १ अींडी देण्यात येतात. 
     यामशवास आरोग्य ववभागामाफक त राज्यभरात व आददवासी भागात 
बालमतृ्य ू ्ाळण्यासाठी बऱयाच उपाययोजना राबववल्या जातात. प्रसतूीपवूक, 
प्रसतूी दरम्यान व प्रसतूी पश्चात सेवा, सी्ं थेत प्रसतूी, माता व बालकाींच े
लसीकरण, नवजात काळजी कोपरा, नवजात ज्थरीकरण कक्ष, ववशरे् 
नवजात काळजी कक्ष, मानव ववकास कायकक्रमा अींतगकत तज्ञाींमाफक त तपासणी 
व उपचार, नवसींजीवनी कायकक्रमा अींतगकत तपासणी व उपचार, बाल उपचार 
कें द्र, पोर्ण पनुवकसन कें द्र, अनतजोखममच्या तालकु्याींना राज्य्तरीय 
अचर्काऱयाींकडून भे्ी व मागकदशकन, घरच्या घरी बाळाची काळजी, आशाद्वारे 
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गहृभे्ी दरम्यान ठराववक आजाराींवर उपचार करण्यात येतात. शासन 
बालमतृ्य ू ्ाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे उपाययोजना करुन बालमतृ्य ू व 
कुपोर्णाच ेप्रमाण कमी करण्यासाठी सवोतपरी प्रयत्न करीत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

ठाणे-पडघा (जज.ठाणे) येथनू खरैाच्या लािडाांची  
िस्तिरी होि असल्याबाबि 

  

(९०) *  १२६६८९   श्री.हनुमांि डोळस (माळशशरस), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळिा), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), 
श्री.ददलीप िळस-ेपाटील (आांबेगाि), श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि 
शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्तमानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी 
झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड (अिोले), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), 
श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर (बीड), श्रीमिी ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
श्री.राहुल जगिाप (श्रीगोंदा), श्रीमिी समुन पाटील (िासगाि - 
ििठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), 
श्री.मिरांद जाधि-पाटील (िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांिरू), श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचिटगाांििर (िजैापरू), श्री.सांग्राम जगिाप (अहमदनगर शहर), 
श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सांजय िदम (दापोली), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.पांिज भजुबळ (नाांदगाि), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.मधुसदून िें दे्र (गांगाखेड), श्री.बबनराि शशांदे 
(माढा), श्रीमिी सांध् यादेिी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी) :  सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) ठाणे-पडघा (जज.ठाणे) येथून गेल्या सात त ेआठ मदहन्याींपासनू ९१ रक 
मध्ये समुारे ११ को्ी रुपयाींच्या खैराच्या लाकडाींची त्करी करण्यात आली 
असल्याचा प्रकार माहे ऑग््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वाडा-मनोर महामागाकवरील ठाणगेपाडा (जज.पालघर) येथील दा्तान 
डपेो येथे वन ववभागाने केलेल्या कारवाईत साग,खैर व इतर प्रजातीची 
सापडलेल्या लाखो रुपये ककींमतीच्या ववनापरवाना लाकूड साठाप्रकरणी 
उच्च्तरीय चौकशी करुन दोर्ीवर कारवाई करण्यासींदभाकत लोकप्रनतननर्ी व  
सामाजजक सींघ्नाींनी मा.वनेमींत्री व प्रर्ान वनसींरक्षक (प्र.), नागपरू व मखु्य 
वनसींरक्षक,ठाणे याींचेकड ेददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी तसेच वारींवार तक्रारी 
केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार उक्त दोन्ही प्रकरणात दोर्ी असणा-या सींबींचर्ताींवर 
कारवाई करण्यासह लाकडाींची होणारी त्करी रोखण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) ठाणे-पडघा (जज.ठाणे) येथनू गेल्या सात त ेआ् 
मदहन्याींपासनू ९१ रक पकडले नसनू गेल्या वर्कभरात खैर त्करीसींदभाकतील 
कारवाईत ४ गनु्हे प्रकरणामध्ये पाच खैर लाकडाचे रक पकडण्यात आले 
आहेत. 
(२), (३) व (४) वाडा-मनोर महामागाकवरील ठाणगेपाडा (जज.पालघर) येथील 
दा्तान डपेो येथ े वन ववभागाने केलले्या कारवाईच्या चौकशीत कतकव्यात 
कसरू केल्याचे आढळून आल्याने सींबींचर्त वनक्षते्रपाल व वनपाल याींना 
ननलींबीत करण्यात आले आहे. 
     खैर प्रकरणातील दोर्ी असणाऱया ४० आरोपीींवर न्यायालयीन कारवाई 
चाल ूआहे. 
     दसुऱया प्रकरणात खाजगी डपेोवर आढळलेल्या मालकी क्षते्रातील 
ववनापरवाना वकृ्षतोड व ववनापरवाना वाहतकू प्रकरणी २ वनगनु्हयाींमध्ये ६ 
आरोपीववरुध्द कायकवाही करण्यात आली आहे. 
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     अशाप्रकारची त्करी होऊन नये यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण् यात येत आहे :- 
     रात्रीग्त घालणे, अचानक र्ाडी घालणे, नाकाबींदी करणे, वनोपज 
तपासणी नाक्यावर वाहनाींची तपासणी करणे. वनअचर्कारी/ कमकचारी 
याींचेकडून वनक्षेत्रात आढळलेल्या अवरै् वकृ्षतोडीबाबत कायदेशीर कायकवाही 
करणे. दक्षता ववभागाद्वारे वनगनु्ह्याच्या सींबींर्ात गपु्त बातम्या प्राप्त करुन 
त्यावर कायकवाही करणे.   
     तसेच त्करी रोखण्यासाठी ठाणे वनववभागाअींतगकत वनक्षेत्रपाल, 
वनपाल, वनरक्षक (प्रा.), सवक याींचे कफरती आणण रात्रौग्त कायकक्रम वावर्कक 
Rotation (पररक्रमा) पध्दतीने आखून त्यावर अींमलबजावणी करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

पेंढरी िे किटाई (िा.लाखनी, जज.भांडारा) या रस्तत्याची  
दरुुस्तिी िरण्याबाबि 

  

(९१) *  १३०३७७   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेंढरी त ेकक्ाई (ता.लाखनी, जज.भींडारा) या र्त्याच्या सन २०१७ मध्ये 
केलेल्या डाींबरीकरणात ननकृष् दजाकचे सादहत्य वापरल्यामळेु र्त्यावर 
मोठेमोठे खड्ड े पडल्याच े ददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्त्याची दरुव्था झाल्यामळेु कक्ाई, रेंगोळा, माींगली, 
केसलवाडा, मचारणा, डोंगरगाव व न्याहारवाडी या गावातील नागररकाींची 
गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार पेंढरी त े कक्ाई या र्त्याची तात्काळ दरुु्ती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सदर र्त्यावर गोसेखुदक प्रकल्प अींतगकत नेराला उपसा मस ींचन 
कालव्याचे ननमाकण कायक सरुु असलेल्या अनतजड (३० त े४० ्न) वाहनाच्या 
वाहतकुीमळेु र्ता दबलेला असनू काही दठकाणी र्त्यावर खड्ड े पडलेले 
आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
     सदर र्त्याच्या बाींर्कामात उत्कृष् दजाकचे साहीत्य वापरण्यात आले 
असनू र्ता बाींर्काम होत असताना राज्य गणुवत्ता ननरीक्षक (SQM) व 
वररषठ राज्य गणुवत्ता ननरीक्षक (SSQM) याींनी तपासणी केली असनु 
कामाच्या गणुवत्तबेाबत समार्ानकारक शरेा ददला आहे. 
(४) सदर र्त्याच्या सींदभांत कायककारी अमभयींता, गोसेखुदक प्रकल्प उपसा 
मस ींचन ववभाग, भींडारा याींना सदर र्ता दरुु्त करुन देण्याबाबत पत्र 
व्यवहार करण्यात आलेला आहे. तसेच जजल्हाचर्कारी, भींडारा व पोलीस 
््ेशन, लाखनी याींना सदर र्त्याबाबत कळववले आहे. 
     ननववदेच्या अद् व शतीनसुार सींबींर्ीत कीं त्रा्दाराकडून र्त्याची दरुू्ती 
करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अहमदनगर जजल्हयाि में.ररलायन्स जजओ िां पनीिडून  
अनधधि िपणे िेबल टािण्याि येि असल्याबाबि 

  

(९२) *  १३२८३९   श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), 
श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमनगर जजल्हयातील मौजे बऱुहाणनगर,नागरदेवळे, जेअुर, वारूळवाडी, 
कापरूवाडी, आलमगीर यासह अनेक ग्रामींपचायतीच्या पररसरासह इतर 
दठकाणी कोणत्याही ववभागाची परवानगी न घेता तसेच ग्रामपींचायत कर, 
जजल्हा पररर्द कर, शासनाचे महसलू कर न भरता र्त ेखोदकाम करून 
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मोठया प्रमाणात केबल ्ाकण्याचे काम में.ररलायन्स जजओ कीं पनीच्यावतीने 
सरुू असल्याचे ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची लेखी तक्रार सामाजजक कायककत्यांने ग्ववकास 
अचर्कारी पींचायत सममती अहमदनगर याींच्याकड ेददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१८ 
रोजी वा त्या समुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
सींबचर्त कीं पनीकडून महसलू वसलू करुन सींबींचर्ताींवर कारवाई करण्याबाबत 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२)   याबाबत लेखी तक्रार प्राप्त  झाली आहे, 
हे खरे आहे. 
(३) होय. अहमदनगर जजल्हयातील रा.म.मागक २२ त ेभातोडी पारगाव र्ता 
या जजल्हा पररर्देच्या अखत्यारीतील र्त्यासींदभाकत मे.ररलायन्स जजओ 
कीं पनीने प्रशासकीय शलु्क व पनुभकरण शलु्क जजल्हा पररर्देकड ेभरलेले आहे. 
तसेच ग्रामपींचायत नागरदेवळे, पोखडी, वाकोडी, वारुळवाडी, नारायणडोहो व 
नन ींबळक येथे सदर एजन्सीने सींबींचर्त ग्रामपींचायतीकड े प्रशासकीय व 
पनुभकरण शलु्क भरणा केल्यानींतर ग्रामपींचायतीींनी ना हरकत दाखला ददलेला 
आहे. 
     राज्यातील दरूसींचाराच्या पायाभतू सवुवर्ाींची उभारणी व देखभाल 
याबाबतचे र्ोरण शासन ननणकय ददनाींक १७ फेब्रवुारी २०१८ अन्वये मादहती 
तींत्रज्ञान ववभागामाफक त ननगकममत करण्यात आलेले आहे.  सदरचे र्ोरण 
्वयी्ं पष् असनू त्यानसुार दरूसींचार पायाभतू सवुवर्ा उभारणी, ऑप््ीकल 
फायबर केबल जाळे उभारण्याबाबत प्राप्त अजांवर ननणकय घेण्यासाठी सवक 
ववभाग व प्राचर्करणे ममळून जा्तीत जा्त ३० ददवसाींची कालमयाकदा आहे. 
्थाननक क्षते्राकडील प्रमखु जजल्हामागक, इतर जजल्हामागक, ग्रामीण मागक 
याबाबत परवानगी देण्याच े अचर्कार हे सींबींचर्त जजल्हा पररर्देचे मखु्य 
कायककारी अचर्कारी याींना आहेत. परवानगी देण्यापवुी प्रशासकीय शलु्क व 
पनुभकरण शलु्काचा भरणा करून घेणे बींर्नकारक आहे. तसेच ्थाननक 
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प्राचर्करणे दरूसींचार सेवा प्रदाता सी्ं थाींना कोणतहेी कर, फी, सेस ककीं वा 
अचर्भार लाग ूकरणार नाहीत. 
     प्र्ततु प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने सखोल चौकशी करण्याचे ननदेश मखु्य 
कायककारी अचर्कारी, जजल्हा पररर्द, अहमदनगर याींना देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
भुसािळ (जज.जळगाि) िालुक्यािील सािरी ग्रामपांचायिीि १४ व्या 

वित्ि आयोगािील तनधीि झालेला गैरव्यिहार 
  

(९३) *  १२७८८१   श्री.सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भसुावळ (जज.जळगाव) तालकु्यातील साकरी ग्रामपींचायतीत १४ व्या ववत्त 
आयोगातील ननर्ीत गरैव्यवहार झाल्याची तक्रार एका नागररकाने जजल्हा 
पररर्देच्या मखु्य कायककारी अचर्का-याकड े माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,त्यानसुार ग्रामपींचायतीत १४ व्या ववत्त आयोगातील ननर्ीत 
गरैव्यवहार करणाऱया सींबींचर्त दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणाची चौकशी करणेत आली त्यात काहीही आढळून आले 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिेच्या रुग्णालयाि साि ददिसाांि पाच 
िरुणाांचा म त्यू झाल्याबाबि 

  

(९४) *  १२८६३४   श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपरूी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या रुग्णालयात सात ददवसाींत पाच 
तरुणाींचा मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ददनाींक २ ऑग््, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तज्ज्ञ डॉक््राींबरोबरच और्रे् तसेच अत्यार्ुननक सोयीसवुवर्ा 
नसल्याची बाबही ननदशकनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली काय आहे, त्यानसुार 
सींबींचर्त दोर्ी डॉक््राींवर कारवाई करण्यासह रुग्णालयाींतील त्रु् ी दरु 
करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अशींत: खरे आहे. 
     भारतरत्न पींडीत भीमसेन जोशी सामान्य रुग्णालय ममरा-भाईंदर या 
आरोग्य ववभागाच्या रुग्णालयात दद. २४ व २८ जूल ै २०१८ रोजी दोन 
व्यक्तीींना गींभीर अव्थेत दाखल केल्यानींतर उपचारा दरम्यान त्याींचा लगेचच 
मतृ्य ूझाला होता. 
रुग्णालयात दद. २४,२८, व २९ जूल ै २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या 
तीन व्यकतीचा मतृ्य ूरुग्णालयात दाखल होण्यापवूीच झालेला होता.  
(२) हे अशींत: खरे आहे. 
     सदर रुग्णालयात और्र् साठा उपलब्र् असनू उपलब्र् असलेल्या 
वदै्यकीय अचर्काऱयाींकडून वदै्यकीय सेवा परुववण्यात येत आहेत. तज्ञ 
वदै्यकीय अचर्काऱयाींची ररक्त पदे भरण्याची कायकवाही सरुु आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू प्राप्त झालेल्या चौकशी 
अहवालावरुन रुग्णालयात दाखल केलेल्या रुग्णाींना वेळीच उपचार ददले 
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असल्याने कोणीही डॉक््र दोर्ी आढळले नाही. तापाींच्या रुग्णाींबाबत क्षेत्रभे् ी 
देऊन कायकवाही करण्यात येत आहे.  
    सदर रुग्णालयाच े सामान्य रुग्णालयात शे्रणीवर्कन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली असल्याने ननकर्ानसुार वदै्यकीय उपकरणे, तज्ञ वदै्यकीय 
अचर्काऱयाींची पदे आणण अन्य पदे उपलब्र् करुन देण्याची कायकवाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल््याच्या पयवटन वििास ब ् द  
आराखडयाच्या प्रस्तिािाबाबि 

  

(९५) *  १२६६०७   श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जजल्हयाचा ६७० को्ीींचा पयक् न ववकास आराखडा गले्या चार 
वर्ाकपासनू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी जजल्हयात पयक् न व रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात 
सींर्ी उपलब्र् असतानाही पयक् न ववकास आराखडा शासनाकडून मींजूर 
करण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पयक् न ववकास आराखडा मींजूर करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे.  
     रत्नाचगरी जजल्ह्याचा रुपये ६७०.३५ को्ीचा पयक् न ववकास बहृद् 
आराखड्याचा प्र्ताव प्रथम प्राप्त झाला होता. परींत,ु सदर प्र्तावात पयक् न 
र्ोरणानसुार अनजु्ञेय नसलेल्या बाबीींचा समावेश असल्याचे ददसनू आल्याने 
व्यव्थापकीय सींचालक, महाराषर पयक् न ववकास महामींडळ आणण महाराषर 
पयक् न ववकास महामींडळाचे कायककारी अमभयींता व महाव्यव्थापक याींची 
सममती ्थापन करुन, या सममतीने आराखड्याची तपासणी करुन सरु्ाररत 
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प्र्ताव पाठववण्याबाबत महाराषर पयक् न ववकास महामींडळास कळववण्यात 
आले. त्यानसुार महाराषर पयक् न ववकास महामींडळाने रुपये ५३९.२७ को्ी 
आकारमानाचा सरु्ाररत पयक् न ववकास बहृद् आराखड्याचा प्र्ताव शासनास 
सादर केला असनू तो शासन ्तरावर ववचारार्ीन आहे. 
(२) व (३) या बहृद आराखड्यातील मालेश्वर, माींडवी, भा्े, चथबा पॅलेस, 
सवतसडा, बाणको् ककल्ला व रत्नदगुक ककल्ला या ्थळाींचा प्राथम्याने 
ववकास करण्याबाबत शासन ्तरावर ददनाींक १३.७.२०१६ रोजी घेतलेल्या 
बठैकीत ननणकय घेण्यात आला. याअनरु्ींगाने जजल्हाचर्काऱयाींनी प्र्ताववत 
केलेल्या कामाींपकैी मालेश्वर, ता.सींगमेश्वर आणण राजापरू गींगानतथक, 
ता.राजापरू येथील रुपये २.८४ को्ी रकमेच्या पयक् न ववकास कामाींना 
मान्यता ददलेली आहे.  
     यामशवाय रत्नाचगरी जजल्ह्यातील ववववर् पयक् न ववकास कामाींसाठी 
प्रादेमशक पयक् न ववकास योजनेमर्ून रुपये ४.३५ को्ी ननर्ी उपलब्र् करुन 
ददलेला आहे. 
     रत्नाचगरी जजल्ह्याचा पयक् न ववकास बहृद् आराखड्याचा प्र्ताव शासन 
्तरावर ववचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

अिोला जजल््याि शसिलसेल या आजाराने ग्रस्ति असलेल्या  
रुग्णाांच्या सांख्येि होि असलेली िाढ 

(९६) *  १३२९३४   श्री.गोिधवन शमाव (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) अकोला जजल्ह्यात मसकलसेल या गींभीर आजाराने ग्र्त असलेल्या 
रुग्णाींच्या सींख्येत वाढ होत असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णाींना तातडीने वदै्यकीय उपचार ममळावेत यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) नाही. 
(२) या रुग्णाींसाठी जजल्हा रुग्णालयात ड ेकेअर से्ं र सरुु केले आहे, रुग्णाींना 
मोफत रक्तसींक्रमण व और्र्ोपचार ददल े जातात. श्त्रकक्रयचेी आवश्यकता 
असल्यास महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य योजनेंतगकत श्त्रकक्रया केली 
जात.े Hip Replacement व Knee Replacement श्त्रकक्रया केली जात.े 
गींभीर रुग्णाींना तज्ञाींच्या सल्ल्याने हॉयड्रॉक्सीयरुरया या ववशरे् और्र्ी मोफत 
ददली जात.े    
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
िोंडिली – िायांगणी (िा.मालिण, जज.शसांधदुगुव) येथील शसांधुदगुव पयवटन 

वििासाचा ड्रीम प्रोजेक्ट ‘सी िल्डव’ प्रिल्पाबाबि 
  

(९७) *  १२९३९९   श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.िभैि नाईि 
(िुडाळ) : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सी वल्डक प्रकल्प साकारण्यासाठी सन २००७ पासनू मुींबईसह 
कोकणातील अनेक दठकाणे तपासण्यात आल्यानींतर हा प्रकल्प तोंडवली-
वायींगणी (ता.मालवण, जज.मस ींर्ुदगुक) या गावाींमध्ये राबववण्याचे ननजश्चत 
करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तत्कालीन मखु्यमींत्री याींच े समवेत ददनाींक १८ ऑक््ोबर, 
२०११ रोजी सादरीकरण झाल्यानींतर या प्रकल्पाच्या कामास प्रत्यक्षात चालना 
ममळाली होती अश्या पद्धतीचा आमशया खींडातील पदहलाच प्रकल्प ठरणार 
असनू दरवर्ी १० लाख पयक् काींच ेउददष् ठेऊन सरुुवातीला १३९० एकर मध्ये 
हा प्रकल्प उभारण्याचे ननयोजन होत ेमात्र इतकी जमीन सींपाददत करण्यास 
्थाननकाींचा ववरोर् होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १३९० एकरावरील हा प्रकल्प ३५० एकरामध्ये बस ू शकतो 
असा ननषकर्क काढून त्याप्रमाणे प्रकल्प राबववण्याचे ननजश्चत करण्यात आलेले 
असतानाही अद्यापपयतं या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या दृष्ीने कोणतीही 
कायकवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार सदरहू 
सी वल्डक प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम तात्काळ पणूक करण्याबाबत कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) समदु्र ववश्व प्रकल्प ३५० त े ४०० एकर जागेमध्ये राबववण्याच े
ननजश्चत केल्यावर उप अर्ीक्षक भमूी अमभलेख, मालवण याींचेमाफक त जागचेी 
मोजणी करण्यात आली. मोजणीनींतर या जागेवरील बाींर्कामे, माींगर, ववहीरी, 
बोअरवेल, फळझाड,े वनझाड ेव काींदळवन इत्यादीची सींयकु्त मोजणी सींबींचर्त 
(१) सा.बा.ववभाग (२) कृर्ी ववभाग (३) वन ववभाग व (४) काींदळवन ववभाग 
याींचे अचर्काऱयाींच्या उपज्थतीत करण्याचे काम सरुु आहे. 
      याबाबत जजल्हाचर्कारी, मस ींर्ुदगुक याींनी प्राचर्कृत केलेल्या उपववभागीय 
अचर्कारी, कुडाळ याींचेमाफक त या जागेतील जममनीचा दर व मोबदला ननजश्चत 
करण्याच े काम सरुु आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले मौ.तोंडवली व 
वायींगणी या गावाचे (१) सद्यज्थतीतील  रेडीरेकनर चे दरपत्रक (२) मागील 
तीन वर्ाकच े तथेील जममन खरेदी ववक्री व्यवहाराबाबतची मादहती सींबींचर्त 
ववभागाकडून घेवनू जजल्हाचर्काऱयाींना देण्यात आली.  
     उपववभागीय अचर्कारी तथा उपववभागीय दींडाचर्कारी, कुडाळ 
याींच्याकडून, सी-वल्डक प्रकल्पासाठी सींपादन होणाऱया जाममनीचे सन १९५० त े
२०१८ या सालातील ७/१२ उतारे, सवक फेरफार नोंदीचे उतारे, तसेच गत तीस 
वर्ाकतील नोंदणीकृत द्ताऐवजाींच्या प्रती (खरेदी खत, बक्षक्षस पत्र, दान पत्र, 
मतु्य ू पत्र, दत्तक पत्र, हक्क सोड पत्र, गहाण खत) वगरेै दयुम ननबींर्क 
कायाकलयाकडुन प्राप्त करुन घेऊन, तसेच गाव नमनुा नीं.६ (वारसा रजज््र) 
वरुन वारसाींची सखोल पडताळणी करुन  कायदेशीर शोर् अहवाल (Legal 
Search Report), तसेच कायदेशीर शोर् अहवालाचा प्रारुप मसदुा तयार 
करुन त्यास सरकारी वकील/ सींपादन सी्ं थेच्या पॅनल वरील वकील याींची 
मान्यता घेण्याबाबत कायकवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील आददिासी जजल््यासह दगुवम भागाि हांगामी डॉक्टर म्हणून 
िाम िरणा-या डॉक्टराांना सेिेि िायम िरण्याबाबि 

  

(९८) *  १२६९६५   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार 
(बारामिी), श्री.जयांि पाटील (इस्तलामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.छगन भजुबळ (येिला), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.भास्तिर जाधि (गहुागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.अस्तलम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िभैि वपचड 
(अिोल)े, श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.हनमुांि डोळस (माळशशरस), 
श्री.सरदार िाराशस ांह (मलुुांड), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे (शसन्नर), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.बसिराज पाटील 
(औसा), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबरू) : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गडचचरोली सारख्या नक्षलग्र्त भागासह १६ आददवासी 
जजल्ह्यात दगुकम आददवासी क्षेत्रातील ४११ प्राथममक आरोग्य कें द्रावर मागील 
१० वर्ाकहून अचर्क काळापासनू काम करणाऱया ७३८ बीएएमएस डॉक््राींना 
सेवेत कायम करण्याचा ननणकय ददनाींक २९ ऑग््, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास झालेल्या मींबत्रमींडळाच्या बठैकीत घेण्यात आला असतानाही या 
ननणकयाची अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील उपरोक्त दगुकम भागात जाण्यास एमबीबीएस 
डॉक््र तयार नसल्यामळेु बीएएमएस डॉक््राींच्या माध्यमातनू प्रामखु्याने 
दगुकम भागातील आरोग्यसेवा चालववण्यात येत असनू या डॉक््राींना समुारे 
४०,००० रुपये इतकेच मानर्न देण्यात येत असनू त्याींचा आरोग्यववमाही 
आरोग्यववभागाकडून काढण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बीएएमएस डॉक््राींनी सेवेत कायम करावे या 
मागणीसाठी आींदोलनही केलेली असतानाही शासनाने याकड ेदलुकक्ष केल्यामळेु 
अखेर गेल्यावर्ी या डॉक््राींनी आत्महत्या करण्यासाठी परवानगी मागणारे 
पत्र मा. मखु्यमींत्री याींना सादर केले आहे,  हे ही खरे आहे काय, 



  129 

(४) असल्यास, अत्यींत प्रनतकुल पररज्थतीत काम करणा-या हींगामी 
डॉक््राींना तात्काळ शासकीय सेवेत कायम्वरुपी घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) नाही, ननयममत करण्याची कायदेशीर प्रक्रीया सरुू 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सावकजननक आरोग्य ववभागाींतगकत ७३८ अ्थायी वदै्यकीय अचर्काऱयाींना 
रू.९३००-३४८०० ग्रेड प-े४६००/- व (ननयमाप्रमाणे देय महागाई भत्ता व 
घरभाड ेभत्ता) ही वेतनशे्रणी अदा करण्यात येत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) दद.२९.०८.२०१७ रोजी मा. मींत्रीमींडळाच्या बठैकीत ७३८ अ्थायी वदै्यकीय 
अचर्कारी याींच्या समावेशनाबाबतचा ननणकय झाला असनू त्याबाबतची 
अचर्सचूना ननगकममत करण्याची कायकवाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

िोप्रोली प्राथशमि आरोग्य िें द्र (िा.उरण, जज.रायगड) येथे विांचू, 
सपवदांशािर उपचार होि नसल्याबाबि 

  

(९९) *  १२९०८०   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :  
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जज.रायगड) तालकु्यातील बहुताींश शतेी ही डोंगर कपारीत व 
दऱयाखोऱयात असल्याने तथेे शतेक-याींना होणारे वव ींचूदींश, सपकदींशाच े प्रमाण 
जा्त असनु तथेील कोप्रोली प्राथममक आरोग्य कें द्रात वव ींच ू व सपकदींशावर 
उपचार ममळत नसल्याने वव ींच,ू सपकदींश झालले्या रुग्णाींना उरण वा वाशी 
येथील रूग्णालयात पाठवावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कोप्रोली प्राथममक आरोग्य कें द्रात एकाच वेळी तीन वव ींच ू
दींशाचे रूग्ण व एक साप चावल्याचा रूग्ण आल ेअसता या रूग्णाींवर उपचार 
न करता त्याींना उरण येथील ग्रामीण रूग्णालयात पाठववण्यात आले 
असल्याची बाब ददनाींक ३० जून, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास 
आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार कोप्रोली येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात गरज ू
रूग्णाींना वव ींच,ू सपकदींशावर व अन्य ववकारावर ववनाववलींब और्र्ोपचार 
ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अशींत: खरे आहे 
     कोप्रोली येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात वव ींचूदींश व सपकदींश झालेल्या 
रुग्णाींना उपचार देण्यात येतात. तथावप जे रुग्ण अनतगींभीर ्वरुपाचे असतात 
अशा रुग्णाींनाच प्राथममक उपचार करुन पढुील उपचाराकरीता वररषठ 
रुग्णालयाकड े सींदमभकत करण्यात येत.े 
(२) व (३) सदर प्राथममक आरोग्य कें द्रात दद.२५.०६.२०१८ व दद.२८.०६.२०१८ 
रोजी वव ींचूदींशाचे ०२ रुग्ण उपचाराकरीता दाखल झाले होत.े त्याींच्यावर उपचार 
केल्यानींतर ननरीक्षणाखाली ठेवण्यात आल े व रुग्णाींस बरे वा्ल्यानींतर घरी 
सोडण्यात आले. 
(४) कोप्रोली प्राथममक आरोग्य कें द्रात सपकदींशावरील ए.एस.व्ही व्हायल्स व 
वव ींचूदींशावरील व्हायल्सचा परेुसा और्र्साठा उपलब्र् असनू रुग्णाींवर उपचार 
करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

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

भांडारा जजल्हा शल्य धचकित्सि िायावलयािील गैरव्यिहाराबाबि 
  

(१००) *  १२७८८९   श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.राधाि ष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्तलम 
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शखे (मालाड पजश्चम), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनरुी) :  सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा येथील जजल्हा शल्य चचककत्सक कायाकलयातील डॉ.आर.के.र्कात,े 
तत्कालीन जजल्हा शल्यचचककत्सक याींनी राजीव गाींर्ी जीवनदायी योजने 
अतींगकत ममळणा-या काही रक्कमेची उचल ्वत:च्या नावे नगदी ्वरुपात 
केलेली असनू वरीषठ अचर्काऱयाींची कोणतीही परवानगी न घेता व 
आवश्यकता नसताींना ४१ डायलेसीस यनुन्ची ननयमबाहय खरेदी केली 
असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त होताच जजल्हाचर्कारी, भींडारा याींनी 
खेरदी केलेल्या ४१ डायलेसीस यनुन्ची चौकशी केली असता त्यात 
गरैव्यवहार झाल्याचे ननदशकनास आल्याने फक्त ९ डायलेसीस यनुन्ला 
जजल्हाचर्कारी याींनी मान्यता ददलेली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सदर प्रकरणी सींबचर्ताींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) राजीव गाींर्ी जीवनदायी आरोग्य योजने अींतगकत 
तत्कालीन जजल्हा शल्य चचककत्सक  डॉ. आर. के. र्कात ेयाींनी नगदी रक्कम 
्वत:च्या नावे उचल केल्याचे आढळून आले नाही. तथावप, कीं त्रा्ी मनषुय 
बळाची ननयकु्ती करताना अननयममतता केली असल्याचे प्राथममक चौकशीत 
आढळून आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     सामान्य जजल्हा रुग्णालय, भींडारा या रुग्णालयात डायलेमसस यनुन् 
मध्ये एकूण चार यींत्र ्थावपत असनू सदरहू यींत्र े सींचालक, आरोग्य सेवा  
सींचालनालय, मुींबई याींच्या माफक त ददनाींक ०५.०४.२०१३ अन्वये परुवठा 
करण्यात आला. 
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(३), (४) व (५) सदर प्रकरणी दद. १९.११.२०१८ रोजी चौकशी केली असनू, 
राजीव गाींर्ी जीवनदायी आरोग्य  योजनेअींतगकत प्राप्त झालेल्या ननर्ीचे लखेा 
पररक्षण करण्याचे प्र्ताववत करण्यात आले आहे. लेखापररक्षण अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर तपासणी करून ननयमानसुार पढुील उचचत कायकवाही करण्यात 
येईल.  

----------------- 
  
पाांढरििडा (जज.यििमाळ) येथील िन विभागाच्या उमरी आगारािून 

िाहनाांच्या सुट्या भागाांची ि सागिान लािडाांची  
चोरी होि असल्याबाबि 

  

(१०१) *  १३२३२१   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :  सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ) येथील वन ववभागातील उमरी आगाराची 
सरुक्षा व्यवज्थत नसल्याने आगारातील सागवान लाकडाींच्या चोरीच्या घ्ना 
आणण जप्त करण्यात आलेल्या वाहनाच्या सु् या भागाची चोरी होत 
असल्याचे ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पाींढरकवडा वन ववभागातील उमरी येथील आगारामध्ये 
सागवान लाकड ेजमा करण्यात येतात मललाव पध्दतीने त्याची ववक्री केली 
जात ेयोग्य दर न ममळाल्यास त ेतथेचे पडून राहतात तसेच ववववर् गनु्हात 
जप्त केलेली वाहने येथे ठेवण्यात येतात याबाबतची सवक जबाबदारी आगार 
प्रमखुावर असताना वन ववभागातील अचर्कारी व आगार प्रमखुाच्या 
दलुकक्षामळेु अनेक सागाची लाकड े व वाहनाींच्या सटु्या भागाींची चोरी होत 
असल्याचे ननदशकनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, त्यानसुार सींबींचर्त दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) पाींढरकवडा (जज.यवतमाळ) येथील 
उमरी आगारात लाकडाींची जाहीर मललाव पध्दतीने ववक्री केली जातात व 
ववक्री प्रकक्रया पणुक होईपावेतो सागवान माल आगारात ठेवण्यात येतो व 
ववववर् गनु्ह्यात जप्त केलेली वाहने आगारात ठेवण्यात येतात.  
     उमरी आगारात असलेल्या जप्त वाहनाींपकैी काही वाहनाींचे सू् े भाग 
जागेवर नसल्याचे प्रकाषठ ननषकासन अचर्कारी, पाींढरकवडा याींच्या प्राथममक 
चौकशीत ननषपन्न झाल े आहे. तथावप सागवान लाकडाची कोणतीही चोरी 
झाल्याचे ननदशकनास आले नाही.  सदर प्रकरणी पढुील चौकशी करण्यात येत 
आहे. 
(४) व (५) सदर प्रकरणी अींनतम चौकशी पणुक होताच चौकशी तर्थयाचे आर्ारे 
जबाबदार कमकचाऱयाींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. 

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

मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील पयवटन  
स्तथळाांचा वििास िरण्याबाबि 

(१०२) *  १३३४१२   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय पयवटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींडणगड (जज.रत्नाचगरी) तालकु्यातील पयक् न ्थळाींच्या ववकासाकरीता 
शासनाने कोणतीच कायकवाही केली नसल्याने येथे रोजगारात मोठी सींर्ी 
उपलब्र् असताींनाही रोजगार ननममकती होत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेळास पयक् न कें द्र, ककल्ले दहींमतगड ववकास योजना येथ े
मींजूर असनूही या योजनाींच्या कामास सरुुवात करण्यात आली नसनू 
बाणको्-बागमाींडला येथील सी-मल ींक प्रकल्प देखील अपणुाकव्थेत असनू हे 
प्रकल्प पणूकत्वास गेल्यास यादठकाणी पयक् न व्यवसाय वाढीला लाग ूशकतो, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त 
प्रकल्पाींसाठी ननर्ी देवनू प्रकल्प तात्काळ पणुक करण्याबाबत कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) मींडणगड येथील दहींमतगड ककल्ला (बाणको्) राज्य सींरक्षक्षत 
्मारक असनू या ककल्ल्याच्या जतन व सींवर्कनासाठी रुपये १९३.२२ लक्ष 
ननर्ी मींजूर करण्यात आला असनू, याबाबतचे काम परुातत्व ववभाग, 
रत्नाचगरी याींच्याकडून करण्यात येत आहे. 
     डहाणू बोडी रेवस रेड्डी सातड े र्ता सागरी महामागक क्रमाींक- ४ 
कोलमाींडला वेश्वी दररम्यान बाणको् खाडीवर बाणको्-बागमाींडला पलुाच्या 
बाींर्कामाचा प्रकल्प रायगड जजल्हा सावकजननक बाींर्काम ववभागाींतगकत 
प्रगतीपथावर आहे. सदर प्रकल्पाकररता सागरी ननयींत्रण क्षेत्राबाबतची 
(सीआरझेड) ना-हरकत ममळण्यास लागलेल्या ववलींबामळेु कामाच्या अपेक्षक्षत 
कालावर्ीमध्ये वाढ झाली असनू प्रकल्पास मदुतवाढ देण्यात आली आहे. 
     बाणको् ककल्ला आणण वेळास समदु्र ककनारा येथ े र्त/े ्थळ 
दशकववणारे फलक लावणे, प्रसार्नगहृ व ्वच्ितागहृ बाींर्णे, वेळास समदु्र 
ककनारी गजजबो े्ं् बाींर्णे, आींबडवे (मशगवण) येथील ्मारकापयतं 
जाण्यासाठी पोच र्ता बाींर्णे इत्यादी काम े ग्राम ववकास ववभागाच्या 
योजनेतनू प्र्ताववत करण्यात आलेली आहेत. 
     मींडणगड तालकु्यातील आींबवड े येथे पयक् क ननवास बाींर्णे, भोळवली 
देवळासाठी पायऱया, पाण्याची तळी, शडे व बसण्याची व्यव्था करणे, 
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या आींबवड ेया जन्मगावाकड ेजाणाऱया 
र्त्यावर गॅन्री फलक बसववणे, बाणको् ककल्ला पयक् न ्थळाकररता 
र्त्यावर गॅन्री फलक बसववणे, इत्यादी रुपये ९७.२१ लक्षच्या कामाींना मींजूरी 
देण्यात आली आहे.  
     यामशवाय रत्नाचगरी जजल्ह्याच्या प्र्ताववत पयक् न ववकास बहृद् 
आराखड्यामध्ये मींडणगड तालकु्यातील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर ्मारक, 
मींडणगड ककल्ला, बाणको् ककल्ला व वेळास समदु्र ककनारा या ्थळाींचा 
समावेश आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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िचारगड ि हाजरापाल (िा.सालेिसा, जज.गोंददया) पररसराि महाराष्ट्र 
पयवटन वििास महामांडळामाफव ि शासिीय विश्रामग ह बाांधण्याबाबि 

  

(१०३) *  १३०४०१   श्री.सांजय परुाम (आमगाि) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कचारगड व हाजरापाल (ता.सालेकसा, जज.गोंददया) येथील हाजरापाल 
पयक् न ्थळाला शासनाने दजाक ददलेला असनू या गावातील पररसरातील 
यवुकाींना रोजगाराची सींर्ी ममळण्यासाठी तथेे महाराषर पयक् न ववकास 
महामींडळामाफक त शासकीय ववश्रामगहृ बाींर्ण्याबाबतची मागणी ्थाननक 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.पयक् न मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनसुार महाराषर पयक् न ववकास महामींडळामाफक त 
शासकीय ववश्रामगहृ बाींर्ण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) कचारगड व हाजरापाल, ता.सालेकसा, जज.गोंददया येथ ेमहाराषर पयक् न 
ववकास महामींडळामाफक त शासकीय ववश्रामगहृ बाींर्ण्याबाबत महाराषर पयक् न 
ववकास महामींडळ, नागपरू याींनी सादर केलेल्या ्थळ पाहणी अहवालानसुार 
कचारगड व हाजरापाल, ता.सालेकसा, जज.गोंददया येथील जागा वन ववभागाची 
असल्यामळेु त्याींच्या परवानगीमशवाय सद्यज्थतीत महाराषर पयक् न ववकास 
महामींडळामाफक त ववश्रामगहृ बाींर्णे शक्य होणार नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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अशलबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील िळिड ेपरहूरपाडा रस्तत्यािरील पूल 
विना परिाना तनष्ट्िाशसि िेल्याबाबि 

  

(१०४) *  १२९१४९   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमलबाग (जज.रायगड) तालकु्यातील तळवड ेपरहूरपाडा र्त्यावरील पलू 
कोणतीही परवानगी न घेता परहूर ग्रामपींचायतीच ेअचर्कारी व पदाचर्कारी 
याींनी ननषकामसत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलूाच्या बाींर्कामाला समुारे ८ त े९ वर् ेझालेली असनू 
त्या पलूाचे ्रक्चरल ऑडड् न करताच पलू ननषकामसत केल्याने तथेील 
मागक बींद झाला असल्याने परहूर गावातील नागरीकाींना समुारे २ कक.मी. चा 
वळसा घालनू दैनींददन कामकाजासाठी जावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्यास, त्यानसुार ववना परवाना पलू ननषकामसत करणाऱया सींबींचर्ताींवर 
कारवाई करुन तात्काळ नवीन पलू बाींर्ण्याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) जजल्हा पररर्देमाफक त सदर पलुाची पाहणी करण्यात आली 
असनू प्रकरणाचे गाींमभयक लक्षात घेता उप आयकु्त (ववकास) कोंकण ववभाग 
याींच्यामाफक त चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 

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

विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
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