
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बधुिार, ददनाांि ०९ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १८, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामवििास, मदहला ि बालवििास मांत्री 
(३) िैद्यिीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र 

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

भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
 

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८७ 
------------------------------------- 

  

नागोठणे (िा.रोहा, जज.रायगड) येथील गािठाण ि िन विभागाच्या 
जागेिर बेिायदेशीरररत्या प्लॉट िरुन विक्री िेल्याबाबि 

  

(१) *  ८५६९७   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागोठणे (ता.रोहा, जि.रायगड) परेू्वकडील असलेल्या डोंगरार्वरील र्वासगार्व 
आदीर्वासीर्वाडीकड ेिाणाऱ्या रस्त्यालगत ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील गार्वठाण र्व 
र्वन वर्वभागाच्या िागेर्वर प्लॉ् करून बेकायदेशीररर्या वर्वक्री केल्याचे माहे 
िून, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या भागातील पा्णसर्श ग्रामपींचायत हद्दीतील र्वासगार्व 
र्वाडीतील अनेक कु्ुींबबयाींनी कमी ककींमतीत प्लॉ् ममळत असल्याने 
बेकायदेशीररर्या पाडलेले प्लॉ् खरेदी केले असनू उक्त िागेर्वर कोण्याही 
मलु्यननर्ाशरणची (असेसमें्) नोंद ग्रामपींचायतीच्या दफ्तरी नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार गार्वठाण र्व र्वन वर्वभागाच्या िागेर्वर 
बेकायदेशीररर्या प्लॉ् करून वर्वक्री करणाऱ्या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती 
कारर्वार्श केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, दद. १६/०६/२०१७ रोिीच्या दै. कनाशळा या  र्वतशमानपत्रात 
गार्वठाणाच्या भखूींडार्वर भमूाफीयाींचा डोळा, िागेचे प्लॉ् करुन वर्वकल्याने 
खळबळ/अनतक्रमण भासवर्वण्याचा प्रय्न र्व गरैप्रकारार्वर कारर्वाई करणेची 
नागररकाींची मागणी असे र्वृ् त प्रमसध्द झाले आहे. 
(२), (३) र्व (४) या र्वृ् ताच्या अनषुींगाने ग्रामपींचायतीने सदर िागेची पाहणी 
केली असता सदर िागेर्वर अींदािे १२ त े १४ साध्या ताडपत्री अच्छादीत 
झोपड्या उभारलेल्या ददसनू आल्या. ग्रामपींचायतच्या उपलब्र् रेकॉडश नसुार 
सदर िागा गार्वठाण असल्याचे ददसनू आले नाही. झोपडीर्ारकाींकड े प्लॉ् 
खरेदीच े कोणतहेी कागदपत्र प्रथम दशशनी ददसनू येत नाहीत. ग्रामपींचायत 
नागोठणे याींनी दद. ०४/०७/२०१७ च्या पत्राने तहमसलदार, रोहा याींना सदरची 
िागा गार्वठाण, महसलू ककीं र्वा र्वनखात े यापकैी कोणाच्या ताब्यात आहे 
याबाबत मागशदशशन मागवर्वणेत आले आहे त े प्राप्त होताच पढुील कायशर्वाही 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
 

----------------- 
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नाशशि जजल्हा रुग्णालयाि बनािट अपांगत्िाच ेदाखले वििरीि 

िरण्याि येि असल्याबाबि 
  

(२) *  ९०२०८   श्रीमिी सीमािाई दहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) नामशक जिल्हा रुग्णालयात सदुृढ व्यक्तीींना आठ हिार रुपयात बनार्व् 
अपींग्र्वाचे दाखले देणाऱ्या व्यक्ती कायशरत असल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, बनार्व् अपींग्र्वाचे दाखले देण्याच्या या गरैकारभारामध्ये 
जिल्हा रुग्णालयातील कमशचाऱ् याींचा देखील समार्वशे आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत र्व ्यानसुार बनार्व् अपींग्र्वाच े
दाखले देणाऱ् या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) दमलत आददर्वासी बहुिन सेना, नामशक या जिल्हा 
सींघ्नेचे दद.२५.०५.२०१७ रोिीच्या पत्रान्र्वये जिल्हा शल्य धचकी्सक जिल्हा 
रूग्णालय नामशक याींच्याकड े अपींग प्रमाणपत्रासाठी  ८ त१े० हिार रूपये 
घेतले िातात, अशी तक्रार केली होती. 
(२) नाही.   
(३) सदर तक्रारीच्या अनषुींगाने जिल्हा रुग्णालय, नामशक याींच्याकडून चौकशी 
केली असता तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आले नाही.  
(४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 

----------------- 
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राज्यािील रक्िपेढयाांना रक्िघटि विलगीिरणासाठी  
आधतुनि सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 

(३) *  ८६०९८   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.विलासराि 
जगिाप (जि) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) देशामध्ये राज्याचा रक्तसींचय करण्यात पदहला क्रमाींक असताना ्याचा 
योग्य रे्वळी र्वापर र्व साठर्वणूक होत नसल्याने त ेर्वाया िात असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील रक्तपढेयाींमध्ये परस्तपर समन्र्वय नसल्याने 
रक्तातील घ्क रे्वगळे करण्याकररता कोण्याही आर्नुनक सवुर्वर्ा उपलब्र् 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील रक्तपेढया र्व रुग्णालये याींच्यात परस्तपर समन्र्वय 
सार्ण्याकररता वर्वमशष् यींत्रणा तयार करण्याबाबत, रक्त साठवर्वण्यासाठी र्व 
रक्तातील घ्क र्वेगळे करण्यासाठी शासकीय, ननमशासकीय रक्तपढेयाींना 
आर्नुनक सोयीसवुर्वर्ा परुवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात रक्ताचा परेुपरु उपयोग होण्याच्या दृष्ीने राज्यातील ३२६ 
रक्तपेढयाींपकैी २७२ रक्तपढेयाींमध्ये रक्तघ्क वर्वलगीकरणाची सोय आहे. 
 या २७२ रक्तपढेयाींपकैी २३ जिल्हास्ततरीय शासकीय रक्तपेढया आहेत. तसेच 
उर्वशरीत ११ जिल्हास्ततरीय शासकीय रक्तपेढयाींमध्ये रक्त घ्क वर्वलगीकरण 
कें द्र सरुु करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. 
     तसेच राषरीय रक्त सींक्रमण पररषद (NBTC), नर्वी ददल्ली याींच्या 
मागशदशशक सचुनेनसुार अनतररक्त रक्त र्व रक्तघ्क एका रक्तपेढीतनू दसुऱ्या 
रक्तपेढीमध्ये हस्तताींतरीत करण्याच्या सचुना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) येथील गोखखिरे िनपररक्षेत्र  
अधधिाऱ् याने िेलेला गैरयवयिहार 

  

(४) *  ८६१८३   श्री.जजिेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपरू), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शश ांदे 
(िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी खिरिाळ (ददांडोरी), श्री.सरेुश 
लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्री.िभैि वपचड (अिोल)े :   
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्वसई (जि.पालघर) येथील गोखखर्वरे र्वनपररक्षेत्र अधर्कारी याींनी केलेल्या 
गरैव्यर्वहार प्रकरणाची लोकप्रनतननर्ीींनी मा.र्वनेमींत्री याींचकेड े केलले्या 
तक्रारीनसुार शासनाने माहे िून, २०१७ च्या नतसऱ् या आठर्वड्यात अप्पर 
प्रर्ान मखु्य र्वनसींरक्षक याींचेकडून चौकशी करुन अहर्वाल माधगतला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, चौकशी अहर्वालाच्या अनषुींगाने शासनाने र्वनपररक्षेत्र अधर्कारी 
याींच्यार्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र्व (३) मौिे बापाणे सरे्व नींबर ११४ र्व 
कामण सरे्व नींबर २१० मर्ील र्वन िममनीर्वरील बेकायदा बाींर्काम े र्व 
अनतक्रमणासींदभाशत सींबींधर्त र्वनक्षेत्रपाल याींना ददनाींक २८.०७.२०१६ रोिी 
ननलींबबत करण्यात आल े आहे. ्याचप्रमाणे सींबींधर्त र्वनक्षेत्रपाल याींच्या 
वर्वभागीय चौकशीच्या अनषुींगाने महाराषर नागरी सेर्वा (मशस्तत र्व अपील) 
ननयम १९७९ च्या ननयम ८ अींतगशत मखु्य र्वनसींरक्षक र्व सींचालक, सींिय 
गाींर्ी राषरीय उदयान, बोरीर्वली याींनी ददनाींक ११.०४.२०१७ रोिीच्या 
ज्ञापनान्र्वये  दोषारोप पत्र बिार्वले आहे. याबाबत प्रादेमशक वर्वभागीय चौकशी 
अधर्कारी, कोकण भर्वन याींचेमाफश त चौकशीची कायशर्वाही सरुू आहे. चौकशी 
अहर्वाल अप्राप्त आहे. चौकशी अहर्वाल प्राप्त झाल्यानींतर ्याअनषुींगाने 
ननयमानसुार पढुील आर्वश्यक ती कायशर्वाही करण्यात येईल. 

----------------- 
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साांगली ि औरांगाबाद येथील रुग्णालयािील अिैध गभवपािाबाबि 
  

(५) *  ८९२८९   श्री.किसन िथोरे (मरुबाड) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या चार र्वषाशमध्ये गभशपाताच्या प्रमाणात र्वाढ झाली असनू 
साींगली र्व औरींगाबाद शहरातील रुग्णालयाींच्या केलेल्या तपासणीत 
बेकायदेशीररर्या गभशमल ींग ननदान करून गभशपात केला िात असल्याचे माहे 
मे, २०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व ्याचे 
ननषकषश काय आहेत, 
(३) असल्यास, ्यानसुार साींगली र्व औरींगाबाद शहरातील बेकायदेशीरपणे  
गभशमल ींग ननदान करून गभशपात करणाऱ्या सींबींधर्त डॉक््राींर्वर शासनाने 
कोणती कारर्वाई  केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
डॉ. दीपि सािांि : (१) औरींगाबाद महानगरपामलका हद्दीमध्ये एका डॉक््राींच े
गभशपात कें द्र नोंदणीकृत नसतानाही तथेे अर्वरै् गभशपात करीत असल्याची 
तक्रार पोलीसाींकड ेप्राप्त झाली आहे. 
     साींगली ममरि मनपाताींगशत ममरि शहरात दद.१७.५.२०१७ रोिी कें द्र 
शासनाच्या पथकासोबत समधुचत प्राधर्कारी, ममरि मनपा याींनी ममरि 
येथील एका सोनोग्राफी कें द्राची तपासणी केली असता, ्यार्वेळी सोनोग्राफी 
सींबींर्ी रेकॉडशमध्ये त्रु् ी आढळून आल्याने पीसीपीएनडी्ी कायदयाच ेउल्लींघन 
झाल्याचे ननदशशनास आले आहे.  
(२) र्व (३) होय. 
     औरींगाबाद महानगरपामलका हद्दीत अर्वरै् गभशपात करणाऱ्या 
डॉक््रावर्वरुध्द भारतीय दींडसींदहता १८६० च्या कलम ३१३ र्व ३४ नसुार गनु्हा 
दाखल झाला असनू पढुील न्यायालयीन कायशर्वाही सरुु आहे. आरोग्य 
अमभयानाअींतगशत कायशरत असलेल्या या डॉक््राींच्या सेर्वा समाप्त करण्यात 
आल्या आहेत. 



7 

     ममरि येथील डॉक््राच्या सोनोग्राफी कें द्राच्या तपासणी दरम्यान त्रु् ी 
आढळल्याने सदर मशीन ता्काळ मसल करुन मान्यता कायमस्तर्वरुपी रद्द 
करण्यात आली आहे. या डॉक््रवर्वरुध्द पीसीपीएनडी्ी कायदयातील कलमाचा 
भींग केल्याप्रकरणी मॅजिस्तरे् र्वगश १ ममरि याींच्या को्ाशत केस दाखल केली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िािारी उपसा शसांचन (जज.साांगली) योजनेच्या  
वििरीिा क्र. २ च ेिाम बांद असल्याबाबि 

  

(६) *  ८८७१९   श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जिल््यातील ताकारी उपसा मसींचन योिनेच्या वर्वतरीका क्र. २ च े
काम गेल्या अनेक र्वषाशपासनू बींद असल्याने ताकारी योिनेच्या वर्वभागीय 
कायाशलयार्वर ददनाींक १२ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास मोचाश काढून काम 
सरुु करण्याची मागणी कायशकारी अमभयींता याींच्याकड े लेखी ननरे्वदनादर्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननरे्वदनादर्वारे केलेल्या मागणीनसुार ताकारी उपसा मस ींचन 
योिनेच्या वर्वतरीका क्र. २ चे काम सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) सदर वर्वतरीकेचे बाींर्काम प्रचमलत शासन र्ोरणास अनसुरुन बींद 
नमलकेव्दारे करण्यासाठी सरे्वक्षण, सींकल्पन र्व अींदािपत्रक तयार करण्यासाठी 
ननवर्वदा मागवर्वण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िैद्यिीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशासाठी घेण्याि आलेल्या 
राष्ट्रीय पात्रिा प्रिेश (नीट) परीक्षेि िालेला गैरयवयिहार 

(७) *  ८६६१०   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र 
पिूव) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात र्वदैयकीय अ्यासक्रमाींच्या प्ररे्वशासाठी ददनाींक १४ मे, २०१७ 
रोिी र्वा ्या समुारास घेण्यात आलेल्या राषरीय पात्रता प्ररे्वश (नी्) 
परीक्षेच्या प्रश्नपबत्रका वर्वदयाथ्याांना प्र्येकी ५ लाख रुपयाींना वर्वकण्यात 
आल्याचे प्रकरण ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व ्याचे  
ननषकषश काय आहेत, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार या प्रकरणातील ककती व्यक्तीींना अ्क करुन 
शासनाने पढेु कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) असे प्रकरण शासनास आढळून आले नाही. 
(२) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

ॲन्टीडी, आरएचडी ३०० एमसीजी या औषधाांच्या  
खरेदीि िालेली अतनयशमििा 

(८) *  ९३४२९   श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), 
श्री.जजिेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.िभैि वपचड (अिोले), 
श्री.ददपि चयवहाण (फलटण) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ॲन््ीडी, आरएचडी ३०० एमसीिी या औषर्ाींच्या खरेदीत सन २०१३ त े
२०१७ या कालार्वर्ीत मोठया प्रमाणात अननयममतता झाली असनू याची 
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चौकशी लाचलचुपत प्रनतबींर्क वर्वभागामाफश त करण्याींत यार्वी अशी मागणी 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेलेखी ननरे्वदनादर्वारे माहे िुल,ै २०१७ 
मध्ये र्वा ्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्नाधगरी जिल्हा रुग्णालयाला ॲन््ीडीच्या ४ हिार ८०० 
परुवर्वण्यात आलेल्या औषर्ाींच्या बा्ल्या गरिेपेक्षा िास्तत असल्याने ्या 
परत घेण्याबाबत र्नाधगरी रुग्णालयाच्या शल्यधचकक्सकाींनी ददनाींक ६ 
एवप्रल, २०१६ रोिी सींचालक, आरोग्य वर्वभाग याींना पत्र पाठर्वनूसधु्दा ्या 
परत न घेतल्यामळेु सदरहू औषरे् र्वाया गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन तदनसुार शासनाने पढेु कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) जिल्हा शल्यधचकक्सक, जिल्हा रुग्णालय, र्नाधगरी याींनी एकूण 
७,१०० र्ींन्िे. अँ् ी डी औषर्ाींची मागणी नोंदवर्वली होती. ्यानसुार जिल्हा 
रुग्णालय, र्नाधगरी येथे ४,८०० र्ींन्िे. अँ् ी डी औषर्ाींचा परुर्वठा करण्यात 
आला. तथावप, अपेक्षे र्तके रुग्ण न आल्याने २,२९३ र्ींन्िे. अँ् ी डी 
मदुतबा्य झाले.  परुर्वठा करण्यात आलेल्या र्ींन्िे. अँ् ी डी चा सेल़् लार्फ 
कमी असल्याने सदर औषर् बदलनू देण्याबाबत परुर्वठादारास कळवर्वण्यात 
आले असनू ्या वप्र्यथशच े रुपये ६४,०३,३०६/- र्तक्या रकमेचे देयक अदा 
करण्यात आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मुांबईिील शासिीय रुग्णालयाि िुटुांब तनयोजन शस्त्रकक्रयाांमध्ये 
मदहलाांच्या मतृ्यूांच ेप्रमाण िाढि असल्याबाबि 

(९) *  ८५६७१   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र 
पजश्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
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(१) मुींबईतील शासकीय रुग्णालयाींमध्ये करण्यात आलेल्या कु्ुींब ननयोिन 
शस्तत्रकक्रयेनींतर गेल्या काही र्वषाशत ३३ मदहलाींचा मृ् य ू झाला असनू सन 
२०१५-१६ या र्वषाशमध्ये सर्वाशत िास्तत म्हणिे १० मदहलाींचा मृ् य ूझाल्याचे 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहलाींचा मृ् य ू र्वदैयकीय सेरे्वतील लोकाींच्या 
गरैकारभारामळेु झाल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील शासकीय रुग्णालयातील कु्ुींब ननयोिन 
शस्तत्रकक्रयेनींतर होणाऱ्या मृ् यूींचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. तथावप, सदर मृ् य ूसन २००९ त े२०१७ 
पयांत झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     ७ मृ् य ू हे कु्ुींब ननयोिन शस्तत्रकक्रयेशी सींबींर् असलेल्या कारणामळेु 
म्हणिेच आतडयाींना र्िा झाल्यामळेु िींत ू सींसगश, रक्तर्वादहन्याींना ईिा 
झाल्यामळेु गींभीर आघात र््यादी या कारणामळेु झाल्याचे ननदशशनास आले 
असनू अन्य २७ मृ् य ू हे कु्ुींब ननयोिन शस्तत्रकक्रयेशी सींलग्न परींत ुमोठया 
स्तर्वरुपाच्या शस्तत्रकक्रयेच्या गुींतागुींतीमळेु झाले आहेत. 
(३) कु्ुींब ननयोिन शस्तत्रकक्रयेनींतर होणारे मृ् य,ू असफल शस्तत्रकक्रया, गुींतागुींत 
याबाबतचा आढार्वा घेण्यासाठी राज्यस्ततरार्वर राज्यगणुर्व्ता आश्र्वासन उप 
सममती र्व जिल्हा स्ततरार्वर जिल्हा गणुर्व्ता आश्र्वासन सममती स्तथापन 
करण्यात आली असनू सममतीच्या बठैकीमध्ये अशाप्रकारे होणाऱ्या मृ् यचू े
अन्रे्वषण करुन भवर्वषयात अशा घ्ना पनु्हा होऊ नये याबाबत राज्य र्व 
जिल्हयातील सर्वश सींस्तथाींना सचूना देण्यात येतात. राज्यामध्ये कु्ुींब ननयोिन 
शस्तत्रकक्रयेनींतर दिेदार सेर्वा देऊन होणाऱ्या मृ् यूींचा प्रनतबींर् करण्यासाठी सर्वश 
स्ततरार्वर मागशदशशक सचूना देण्यात आल्या असनू ठरार्वीक ददर्वशी सत्र 
आयोिन करण्याच्या आराखडयाची अींमलबिार्वणी करण्यात आली आहे. 
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     जिल्हास्ततर र्व मनपा स्ततरार्वरील अधर्काऱ्याींनी कु्ुींब ननयोिन सत्राींना 
भे्ी देऊन उपलब्र् सेर्वा सवुर्वर्ाींचे ननरीक्षण, प्र्यक्ष शस्तत्रकक्रयागहृ 
ननिांतकुीकरण, सादह्य ननिांतकुीकरण र््यादीींचे प्र्यक्ष ननरीक्षण र्व प्र्यक्ष 
लाभाथींची मलुाखत याची मादहती घेऊन असलेल्या त्रु् ीींची सींस्तथा र्व 
जिल्हास्ततरार्वर ननराकरण कायशर्वाही सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

शसन्नर (जज.नाशशि) ग्रामीण रुग्णालयासाठी  
निीन पदे मांजूर िरण्याबाबि 

(१०) *  ९२९१७   श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे (शसन्नर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मसन्नर (जि.नामशक) ग्रामीण रुग्णालयाच्या नर्वीन र्मारतीचे बाींर्काम 
पणूश होत आले असनू नामशक – मशडी, नामशक – पणेु ्या अ्यींत रहदारीच े
र्व अपघाताींच ेरस्तत ेमसन्नर येथून िात असल्याने या रुग्णालयात नर्वीन पदे 
मींिूर करण्याची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी ददनाींक २९ मे, २०१७ 
रोिी र्वा ्या समुारास मा.सार्वशिननक आरोग्य मींत्री याींचेकड े लेखी पत्रादर्वारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक जिल््यात सर्वाशत िास्तत अपघाताींची सींख्या मसन्नर 
येथे असनू या रुग्णालयात सर्वशसामान्य नागररकाींना चाींगल्याप्रकारे र्वदैयकीय 
सेर्वा उपलब्र् होण्यासाठी र्व या रुग्णालयासाठी नर्वीन पदे मींिूर करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) अशींत: खरे आहे. 
     ददनाींक २४.०४.२०१७ च्या पत्रान्र्वये लेखी मागणी करण्यात आली आहे. 
(२) ग्रामीण रुग्णालय मसन्नर चे ८० ्क्के बाींर्काम पणूश झाले असनू पद 
ननममशती करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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भांडारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयाि अजस्थरोग शस्त्रकक्रयेसाठी  
आिश्यि असलेल्या सादहत्याांचा पुरिठा िरण्याबाबि 

  

(११) *  ९१७३४   श्री.चरण िाघमारे (िमुसर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल््यातील सामान्य रुग्णालयात अजस्तथरोगाच्या शस्तत्रकक्रयेसाठी 
आर्वश्यक असलेल्या ककींमती सादह्याींचा परुर्वठा गेल्या दोन र्वषाशपासनू होत 
नसल्याने गरिू रुग्णाींच्या अजस्तथशस्तत्रकक्रया प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, दहप ररपलेस्तमें् शस्तत्रकक्रयेसाठी आर्वश्यक असलेल्या र्वॉल 
अभार्वी िर्वळपास ५० गरि ूरुग्ण शस्तत्रकक्रयेच्या प्रतीक्षा यादीमध्ये आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शस्तत्रकक्रयेसाठी आर्वश्यक 
असलेल्या सादह्याींचा परुर्वठा करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३) जिल्हा रुग्णालय, भींडारा येथे अजस्तथरोग शस्तत्रकक्रयसेाठी लागणारी सादह्य 
सामग्री परेुशा प्रमाणात उपलब्र् आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

खेड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील रस्त्याांची िालेली दरुिस्था 
  

(१२) *  ९३२८६   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खेड (जि.र्नाधगरी) तालकु्यातील बबिघर ग्रामदेर्वताकड ेिाणारा रस्तता, 
कुळर्वींडी - मश ींदेर्वाडी, कळींबणी – दींडर्वाडी, मशरर्वली - दींडर्वाडी, ददर्वाण - 
खर्व्ी, नातनुगर - गार्वडरे्वाडी या रस्त्याींची दरुर्वस्तथा झाली असनू या 
रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम ननर्ी अभार्वी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामासाठी अींदाि े ८० लक्ष रुपयाींची 
आर्वश्यकता असनू सदर ननर्ी तातडीने उपलब्र् करुन देण्याबाबतची मागणी 
स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा.वर्व्त मींत्री र्व मा.ग्रामवर्वकास मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ०२ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननरे्वदनादर्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार उक्त रस्त्याींच्या डाींबरीकरणासाठी ननर्ी उपलब्र् 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननरे्वदन ग्रामवर्वकास वर्वभागाकड े प्राप्त झाल्याचे आढळून 
येत नाही. 
(३) जिल्हा पररषदेमाफश त रस्त्याींची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नामध्ये एकूण ६ रस्त्याींचा समारे्वश आहे. 
    अ) बबिघर ग्रामदेर्वतकेड ेिाणारा रस्तता हा योिनाबा्य रस्तता आहे. या 
रस्त्याची एकूण लाींबी १/४०० कक.मी. आहे. रस्त्याचा सींपणूश पषृठभाग खडीचा 
आहे. या रस्त्याच्या कक.मी.०/६०० मध्ये बबिघर ग्रामदेर्वता मींदीर आहे. या 
रस्त्यार्वर एस.्ी र्वाहतकू नाही तथावप, खािगी र्वाहनाींची र्वाहतकू असत.े 
    ब) कुळर्वींडी देऊळर्वाडी मश ींदेर्वाडी हा रस्तता ग्रामीण मागश क्र. १८२  असनू 
्याची एकूण लाींबी ३.२०० कक.मी. आहे. ्यापकैी १/२०० कक.मी. लाींबी 
अजस्तत्र्वात आहे. १/२०० त े ३/२०० लाींबी अजस्तत्र्वात नाही. सदर २/०० 
कक.मी.लाींबीचा  रस्तता  नर्वीन तयार करणे आर्वश्यक आहे. 
    क)  रा.मा. त े कळबणी ब.ु दींडर्वाडी हा रस्तता ग्रामीण मागश क्र.२२१ 
असनू रस्तत े वर्वकास योिनेनसुार ्याची लाींबी १/५०० कक.मी.दशशवर्वली आहे. 
प्र्यक्षात या रस्त्याची एकूण लाींबी २/३०० कक.मी. लाींबी अजस्तत्र्वात आहे. 
सींपणूश पषृठभाग डाींबरी आहे. ्यापकैी १/१०० कक.मी. पषृठभाग सजुस्तथतीत 
आहे. सन २०१४-१५ मध्ये २५१५ अींतगशत कक.मी. ०/३०० त े ०/६०० मध्ये 
डाींबरी नतुनीकरणाचे रु ५.०० लक्षच ेपणूश करण्यात आले आहे. 
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    ड) मशरर्वली दींडर्वाडी हा योिनाबा्य रस्तता असनू या रस्त्याची एकूण 
लाींबी २/०० कक.मी. आहे. ्यापकैी १/०० कक.मी. पषृठभाग डाींबरी आहे. 
्यापकैी ०/४०० कक.मी. लाींबी सजुस्तथतीत आहे. 
    र्) रा.म.१७ त े ददर्वाणखर्व्ी खालचीर्वाडी गणपतीर्वाडी, बधु्दर्वाडी त े
रेल्र्वेस्त्ेशनला िोडणारा रस्तता ग्रामीण मागश क्र.१५४ आहे. या रस्त्याची एकूण 
लाींबी ३.५०० कक.मी. आहे. ्यापकैी २/०० कक.मी. लाींबी अजस्तत्र्वात आहे र्व 
१/५०० लाींबी नर्वीन तयार  करण्याची आर्वश्यकता आहे. सन २०१५-१६ मध्ये 
जिल्हा र्वावषशक योिने अींतगशत या रस्त्याचे कक.मी. ०/५०० त े ०/७५० मध्ये 
डाींबरीकरणाच ेरु. ५.०० लक्ष ककींमतीच ेकाम पणुश करण्यात आले आहे 
    ई) रा.म. मा.१७ त ेनातनूगर ताींबडर्वाडी गार्वडरे्वाडी रस्तता ग्रामीण मागश 
क्र. १७६ असनू रस्त्याची एकूण लाींबी २/०० कक.मी. आहे. ्यापकैी ०/० त े
१/१०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची आहे. 
    र्वरीलपकैी अ आखण ड या योिनाबा्य रस्त्याींची कामे ही ३०५४ रस्तत ेर्व 
पलु दरुुस्तती योिनेअींतगशत घेता येत नाहीत. ्यामळेु ही कामे स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ी याींनी स्तथाननक वर्वकास कायशक्रमाींतगशत घेणे आर्वश्यक आहे. 
       तसेच उर्वशरीत रस्त्याींच्या दरुुस्ततीची कामे जिल्हा पररषदेमाफश त जिल्हा 
पररषदेला वर्ववर्वर् योिनाींमर्ून प्राप्त ननर्ी र्व ननकष याींच्या अधर्न राहून  
्प्प्या-्प्प्याने  प्रस्ततावर्वत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा प्रय्न आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

नाांदेड जजल्हयािील अनेि गािाांमध्ये स्मशानभूमी नसल्याबाबि 
  

(१३) *  ९१११५   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्हयातील काही गार्वाींमध्ये अदयापही स्तमशानभमूीच नसल्याच े
र्व असलेल्या गार्वाींमर्ील स्तमशानभमूीमध्ये कोण्याही प्रकारच्या सोयी सवुर्वर्ा 
उपलब्र् नसल्याची बाब माहे मे, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन स्तमशानभमूी नसलेल्या गार्वाींमध्ये 
स्तमशानभमूी उभारण्याबाबत र्व स्तमशानभमूीत सोयी सवुर्वर्ा उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) नाींदेड जिल््यामध्ये एकूण १३०९ ग्रामपींचायती असनू ्यापकैी ५२९ 
ग्रामपींचायतीींना स्तमशानभमूीच्या सवुर्वर्ा उपलब्र् आहेत. सवुर्वर्ा उपलब्र् 
नसलेल्या र्व अपणूश सवुर्वर्ा असलेल्या ग्रामपींचायतीींना जिल्हा ननयोिन 
सममती अींतगशत मींिूर ननयतव्ययाच्या मयाशदेत प्रनत र्वषी कामे मींिूर 
करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मौजे पाांढुणाव (ख.ु) (िा.घाटांजी, जज.यििमाळ) येथे प्रस्िाविि  
साठिण िलािाच ेिाम सुरू िरण्याबाबि 

  

(१४) *  ९३५०९   श्री.राजु िोडसाम (अणी) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े पाींढुणाश (खु.) (ता.घा ी्ंिी, जि.यर्वतमाळ) येथे प्रस्ततावर्वत साठर्वण 
तलार्वाचे काम  सरुू करण्याबाबतची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी 
ददनाींक ११ मे, २०१६ रोिी र्वा ्यासमुारास मखु्य अमभयींता, वर्वदभश सघन 
मसींचन वर्वकास कायशक्रम, नागपरू याींना ननरे्वदन देऊन केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ्यानसुार मखु्य अमभयींता याींनी सदरहू प्रकरणी अधर्क्षक 
अमभयींता, लघ ुमस ींचन (िलसींर्ारण) मींडळ, अमरार्वती याींनी ददनाींक ७ िून, 
२०१६ रोिी पत्र देऊन कायशर्वाही करण्याच ेननदेश ददले असतानाही एक र्वषाशचा 
कालार्वर्ी उल्ूनही अदयाप कोणतीही कायशर्वाही करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, वर्वलींबामळेु सीएसआरच्या दरामध्ये झालेल्या र्वाढीस िबाबदार 
असणाऱ् या अधर्काऱ् याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत र्व सदरहू प्रकल्पाचे काम सरुु 
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     मखु्य अमभयींता, वर्वदभश सघन मसींचन वर्वकास कायशक्रम, नागपरू याींचे 
पत्रानसुार योिना कायाशन्र्वयाबाबतची कायशर्वाही सरुु करण्यात आली. परींत ु
नर्वीन भ-ुसींपादन कायदा २०१३ नसुार भ-ुसींपादनाच्या ककींमतीत मोठ्या 
प्रमाणात र्वाढ होत असल्यामळेु सदयजस्तथतीत प्रकल्प शासनाच्या प्रचमलत 
मापदींडात असफल होत आहे. तसेच वर्वदभश सघन मसींचन वर्वकास कायशक्रमाचा 
कालार्वर्ी माचश २०१७ मध्ये सींपलेला आहे. या कायशक्रमाअींतगशत अपणूश / 
प्रगतीपथार्वरील प्रकल्प अन्य योिनाींमध्ये र्वगश करण्याबाबत र्ोरणा्मक 
ननणशय घेण्याचा प्रस्ततार्व शासनाच्या वर्वचारार्ीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

खडििासला (जज.पुणे) धरणािून स्िारगेट ि पिविीमागे  
जाणाऱ्या िालयवयाच्या शभांिीांना िड ेगेल्याबाबि 

  

(१५) *  ९३५३८   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु जिल््यातील खडकर्वासला र्रणातनू स्तर्वारगे् र्व पर्वशतीमागे िाणाऱ्या 
कालव्याच्या मभ ींतीींना तड ेगलेे असल्याने लाखो मल्र पाण्याचा अपव्यय होत 
असनू कालर्वा फु्ण्याची शक्यता ननमाशण झाली असतानाही िलसींपदा वर्वभाग 
याकड े दलुशक्ष करीत असल्याची बाब ददनाींक २२ माचश, २०१७ रोिी र्वा 
्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कालव्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
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(३) असल्यास, ्यानसुार सदर कालर्वा दरुुस्तत करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. नर्वीन मठुा उिर्वा कालर्वा 
कक.मी.१ त े१७ मध्ये काही दठकाणी भरार्व खचलेला आहे र्व काही दठकाणी 
दगडी सींरक्षक मभींती ढासळलेल्या आहेत, ्यामळेु काही दठकाणी गळती होत 
आहे. पर्वशती िलकें द्र हे नर्वीन मठुा उिर्वा कालर्वा कक.मी.१२ मध्ये र्व लषकर 
िलकें द्र हे नर्वीन मठुा उिर्वा कालर्वा कक.मी.१७ मध्ये असनू ्यासाठी नर्वीन 
मठुा उिर्वा कालर्वा हा वपण्याच्या पाण्यासाठी सतत सरुु ठेर्वार्वा लागतो 
म्हणून कालर्वा दरुुस्ततीसाठी कालार्वर्ी ममळत नाही. कालव्याच्या दरुुस्ततीकड े
िलसींपदा वर्वभागाचे दलुशक्ष झालेले नाही. 
(२) होय. 
(३) सदर कालर्वा दरुुस्ततीची अींदािपत्रके मींिूर करणेत आली असनू ननवर्वदा 
प्रकक्रया प्रगतीत आहे. तसेच ककमी ० त े १७ मर्ील कालव्याींच्या दरुुस्ततीच े
काम र्व या भागातील गळती दरुुस्तती र्व कालर्वा सरुक्षाकामे प्रार्ान्याने हाती 
घेण्याचे ननयोिन आहे.  
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

नाशशि येथील बालगुन्हेगाराांच्या तनररक्षणगहृािून  
मुलाांनी पलायन िेल्याबाबि 

  

(१६) *  ८६५८२   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक येथील बालगनु्हेगाराींच्या ननररक्षणगहृातनू १२ त े१७ र्वयोग्ातील 
१० मलुाींनी ननररक्षणगहृातील हॉलच्या खखडकीचे गि र्वाकर्वनू पलायन 
केल्याची घ्ना ददनाींक ८ िून, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास घडल्याचे 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन पलायन केलेल्या मलुाींना 
पकडण्याबाबत र्व अशा प्रकारच्या घ्ना घडू नयेत यासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) पलायन केलेल्या १० मलुाींपकैी ८ मलेु पोलीसाींमाफश त पनु्हा ननरीक्षणगहृात 
दाखल करण्यात आली आहेत. 
     सदय: जस्तथतीत पोलीस आयकु्तालयामाफश त ददर्वसा २ र्व रात्री २ अस े
पोलीस कमशचारी ननयकु्त करण्यात आलेले आहेत. ्याच बरोबर सींस्तथेमध्ये 
CCTV लार्वण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िधाव (जज.िधाव) शहरािील ग्रामपांचायि क्षेत्राि येि असलेल्या  
पररसराि बेिायदेशीरररत्या िालेली बाांधिामे 

  

(१७) *  ८८६९७   श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), डॉ.शमशलांद माने (नागपरू उत्िर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वर्ाश (जि.र्वर्ाश) शहरातील ग्रामपींचायत क्षते्रात येत असलेल्या मह्र्वाच्या 
पररसरात बाींर्कामास बींदी असतानाही समुारे ४ हिारापेक्षा अधर्क अनधर्कृत 
बाींर्काम ेकरण्यात आली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्वर्ाश लगतच्या सार्वींगी, मस ींर्ी, बोरगाींर्व, वपपरी र्व अन्य ११ 
ग्रामपींचायत क्षते्रात बाींर्कामास मींिूरी देण्यास मनाई आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या अनधर्कृत बाींर्कामाींच्या प्रकरणातील मह्र्वाच्या फाईल्स 
गहाळ झाल्याच े मादहतीचा अधर्कार मर्ून प्राप्त झालेल्या मादहतीतनू  
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, त्कालीन जिल्हाधर्कारी याींनी ददलेल्या आदेशानसुार या 
प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय र्व ्यानसुार सींबींधर्ताींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) र्वर्ाश शहरातील ग्रामपींचायत क्षेत्रात बाींर्कामास 
परर्वानगी देण्यास बींदी नव्हती, परींत ु गार्वठाण र्व वर्वस्ततारीत गार्वठाण 
क्षेत्राबाहेर अनेक अनधर्कृत बाींर्कामे झाली आहेत ही र्वस्ततजुस्तथती आहे. 
     सदर प्रकरणी माहे फेब्ररु्वारी, २०१६ मध्ये पोलीस स्त्ेशन सार्वींगी (मेघे) 
येथे गनु्हा नोंद झाल्याने, स्तथाननक गनु्हे शाखा र्वर्ाशकडून गनु्हयाचा 
तपासासाठी बाींर्काम वर्वषयक रेकॉडश िप्त करण्यात आले आहे.   ्यामळेु  
नेमकी  ककती  अनधर्कृत बाींर्कामे झालीत हे ननजश्चत होत नाही. 
(२) नाही. 
(३) ग्रामपींचायत नालर्वाडी येथील बाींर्कामाच्या प्रकरणातील ३२ फाईल्स 
ददसत नसल्याबाबत तथेील ग्रामवर्वकास अधर्कारी याींनी पोमलस स्त्ेशनमध्ये 
कफयाशद दाखल केली आहे. 
(४) सदर प्रकरणात त्कामलन जिल्हाधर्कारी याींनी चौकशीचे आदेश ददलेले 
नाहीत.   
     तथावप, सदर प्रकरणी  राज्य मादहती आयकु्त, नागपरू, खींडपीठ 
नागपरू याींच्या ददनाींक १७/१२/२०१५ च्या आदेशास अनसुरुन र्वर्ाश 
शहरालगतच्या ११ गार्वाींबाबत पोमलस स्त्ेशनमध्ये FIR दाखल करण्यात 
आला असनू, ्या अनषुींगाने पोमलस स्त्ेशन सार्वींगी (मेघे) माफश त तपास सरुु 
करण्यात आला आहे.  राज्य मादहती आयकु्त, नागपरू खींडपीठ, नागपरू 
याींच्या ननदेशानसुार जिल्हा पररषद र्वर्ाश माफश त चौकशी सममती ननयकु्त 
करण्यात आली आहे. या चौकशी सममतीने ग्रामपींचायत मसींदी (मेघे) येथील 
उपलब्र् दस्ततऐर्विाींची तपासणी केली. 
     तथावप, उर्वशररत ग्रामपींचायतीमर्ील सींपणूश दस्ततऐर्वि पोमलस 
वर्वभागामाफश त िप्त केला असल्यामळेु या चौकशी सममतीला सदर 
दस्ततऐर्विाची तपासणी करता आली नाही.  ग् वर्वकास अधर्कारी, पींचायत 
सममती र्वर्ाश याींनी स्तथाननक गनु्हे अन्रे्वषण शाखा, र्वर्ाश याींचेकड े या 
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दस्ततऐर्विाींची मागणी केली असता, ती तपासात असल्यामळेु परुर्वता येणार 
नाही असे कळवर्वण्यात आले.  ददनाींक ०९/०२/२०१७ च्या पत्रान्र्वये सदर िप्त 
केलेला दस्ततऐर्वि परुवर्वण्याकररता मा.न्यायालयाला (सरकारी अमभयोक्ता 
याींचेमाफश त) वर्वनींती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ४ ग्रामवर्वकास 
अधर्कारीग्रामसेर्वक याींना ४८ तासापके्षा िास्तत कालार्वर्ीसाठी पोलीस 
स्त्ेशनमध्ये अ्क करुन ठेर्वल्यामळेु ्याींना ननलींबबत करण्यात आले 
आहे. दोन ग्रामसेर्वकाींनी मा.न्यायालयाकडून िामीन घेतलेले आहेत. तसेच 
त्कालीन दोन सरपींच याींनासधु्दा पोलीस कोठडी झाललेी आहे. 
(५) सदर प्रकरणात पोमलस वर्वभागामाफश त सवर्वस्ततर चौकशी तपास चाल ू
असनू सदयजस्तथतीत ्याींच े स्ततरार्वरुन तपास सरुु आहे. तपासाअींती प्राप्त 
होणाऱ् या ननणशयानसुार सींबींधर्तावर्वरुध्द ननयमानसुार कायशर्वाही करण्यात येईल. 

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

दापोली, खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याांमध्ये जलयुक्ि 
शशिार योजनेच्या िामाांमध्ये िालेला गैरयवयिहार 

  

(१८) *  ८६०५३   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), 
श्री.जजिेंद्र आयवहाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शश ांदे (िोरेगाि), श्री.भास्िर जाधि 
(गहुागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.नरहरी खिरिाळ (ददांडोरी), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), 
श्री.सरेुश लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मरुबाड), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र 
पिूव), श्री.राजन साळिी (राजापरू) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली, खेड र्व मींडणगड (जि.र्नाधगरी) तालकु्याींमध्ये िलयकु्त मशर्वार 
योिनेची अनेक कामे न करता कामे पणूश झाल्याची दशशर्वनू समुारे १० को्ी 
रुपयाींची देयके िलसींपदा अधर्कारी आखण ठेकेदार याींनी घेतली असल्याच े
मादहतीच्या अधर्कारात प्राप्त झालेल्या मादहतीतनू स्तपष् झाल्याने या 
गरैव्यर्वहाराची चौकशी करण्याची मागणी ददनाींक १४ मे, २०१७ रोिी र्वा ्या 
समुारास श्री.योगेश कदम याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणातील प्र्येक कामाींमध्ये झालेल्या गरैव्यर्वहाराचे 
परुारे्व र्व मादहतीच्या अधर्कारात प्राप्त झालेली मादहती श्री.योगेश कदम याींनी 
मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेसादर केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार या गरैव्यर्वहारातील ठेकेदार र्व अधर्कारी 
याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
     याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) प्रस्तततु प्रकरणी वर्ववर्वर् प्रसारमाध्यमाींमध्ये आलेल्या बातम्याींची शहाननशा 
करण्यासाठी जिल्हाधर्कारी, र्नाधगरी याींनी उपजिल्हाधर्कारी (रोहयो), जिल्हा 
अधर्क्षक कृवष अधर्कारी र्व कायशकारी अमभयींता लघमुस ींचन (िलसींर्ारण), 
र्नाधगरी याींची सममती नेमली होती. सदर सममतीमाफश त प्रस्तततु कामाींची 
तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच याबाबत पोलीस उप अधर्क्षक, लाच 
लचुपत प्रनतबींर्क वर्वभाग, र्नाधगरी र्व वर्वभागीय स्ततरार्वरून वर्वभागीय दक्षता 
पथकामाफश त  उघड चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रस्तततु प्रकरणी जिल्हाधर्कारी, र्नाधगरी माफश त गठीत सममतीच्या 
अहर्वालानसुार त्कामलन कृवष सहाय्यक, कृवष पयशरे्वक्षक, मींडळ कृवष 
अधर्कारी र्व तालकुा कृवष अधर्कारी, खेड याींचेर्वर ननलींबनाची कारर्वाई 
करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हयािील छत्रपिी प्रशमलाराजे रुग्णालयाि  
सोयीसुविधाांचा अभाि असल्याबाबि 

  

(१९) *  ८८७४३   डॉ.सजुजि शमणचेिर (हाििणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हापरू उत्िर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल्हापरूसह र्नाधगरी आखण मसींर्ुदगुश जिल्हयातील रुग्णाींचा छत्रपती 
प्रममलारािे रुग्णालयार्वर ताण असताींनाही या रुग्णालयात अनेक सोयी-
सवुर्वर्ाचा अभार्व असल्याच ेनकुतचे माहे िून, २०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयातील सध्यजस्तथतीमध्ये रामा केअर से्ं रमध्ये 
११ र्व मशश ु वर्वभागात २ व्हेंद्ले् र, र्वदैयकीय वर्वभागात ककमान १५ 
व्हेंद्ले्रची गरि असताना केर्वळ ४ उपलब्र् असनू हृदयरोग वर्वभागाशी 
सींलग्न असलेल्या कार्ड शयाक वर्वभागातील एबीिी मशीन माहे मे, २०१७ पासनू 
बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, छत्रपती प्रममलारािे रुग्णालय र्व शडेा पाकाशतील रािषी शाहू 
र्वदैयकीय महावर्वदयालयाच्या पररसरातील साफसफाईच ेकाम मदहन्याला १५ 
लाख ८० हिार र्तक्या रकमेमध्ये होत असताना २८ लाख ४२ हिार र्तक्या 
रकमेमध्ये माहे िून, २०१७ पासनू ददले असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या रुग्णालयात व्हेंद्ले् र र्व एबीिी मशीनसह अदययार्वत 
अन्य सोयीसवुर्वर्ा परुवर्वण्याबाबत, तसेच िादा रकमेने साफसफाईच्या 
ददलेल्या कामाची चौकशी करुन कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. िून-२०१७ परू्वी प्रस्तततु सफाईच्या कामासाठी 
मनषुयबळानसुार ठेका देण्यात येत होता र्व ्यासाठी प्रतीसह रू.१५ लाख ८० 
हिार र्तकी रक्कम अदा करण्यात येत होती. 
     तथावप, वर्व्त वर्वभागाच्या दद.२ ऑगस्त्, २०१६ रोिीच्या मागशदशशक 
सचूनाींनसुार प्रस्तततु सफाईचे काम हे मोिमापानसुार (प्रती चौरस फू् 
दरानसुार) न्यनूतम ननवर्वदा र्ारकास देण्यात आले असनू ्यार्वरील खचश 
प्रतीमाह रू.२८,४२,४७३.४७ र्तका आहे. 
     सदर कामासाठी ननयममत २०० सफाई कमशचारी याींची ननयकु्ती केली 
असती तर प्रती कमशचारी रू.१६,३६७/- याप्रमाणे एकूण रू.३२,७३,४००/- र्तका 
खचश झाला असता. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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िुडाळ (जज.शसांधदुगूव) िालुक्यािील परबिाडी (िोल्हेभाट) िे गाांगेश्िर 
मांददर (आांब्रड) या रस्त्याच ेिाम तनिृष्ट्ट दजावच ेिाल्याबाबि 

  

(२०) *  ८९६६५   श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुडाळ (जि.मस ींर्दुगूश) तालकु्यातील परबर्वाडी (कोल्हेभा्) त े गाींगेश्र्वर 
मींददर (आींब्रड) या रस्त्याचे बाींर्काम माहे माचश, २०१७ अखेरपयांत 
ग्रामपींचायत आींब्रड याींनी पणूश केले असनू या रस्त्याची माहे िून, २०१७ 
मध्ये र्वा ्यादरम्यान पडलेल्या पार्वसामध्ये दरुर्वस्तथा झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार उक्त रस्त्याचे ननकृष् दिाशचे बाींर्काम करणाऱ्या 
ठेकेदारार्वर र्व ्याच्याशी सींगनमत करणाऱ्या अधर्काऱ्याींर्वर कारर्वाई र्व सदरहू 
रस्त्याची दरुुस्तती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     सदर काम माहे माचश, २०१७ अखेर पणूश झालेले नसनू माहे र्डसेंबर, 
२०१६ मध्ये पणूश झालेले आहे. 
     सदर रस्तता सदयजस्तथतीत सजुस्तथतीत आहे. 
(२) जिल्हा पररषदेमाफश त सदर रस्त्याची पाहणी करण्यात आली असनू 
सदयजस्तथतीत रस्तता सजुस्तथतीत आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

नाशशि जजल््याला जलयुक्ि शशिार योजनेसाठी  
अतिअल्प तनधी शमळाल्याबाबि 

(२१) *  ८७५७४   श्रीमिी ददवपिा चयवहाण (बागलाण), श्री.योगेश (बाप)ू 
घोलप (देिळाली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) नामशक जिल््याला िलयकु्त मशर्वार योिनेसाठी सामाजिक बाींर्ीलकी 
ननर्ीदर्वारे सन २०१६-२०१७ या र्वषाशमध्ये अनतअल्प ननर्ी ममळाल्याने 
िलयकु्त मशर्वार योिनेची कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलींबबत रादहली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन नामशक जिल््यासाठी िलयकु्त 
मशर्वार योिनेची कामे पणूश करण्यासाठी ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्याींत येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मुांबईिील जसलोि हॉजस्पटलमध्ये चिुीच्या औषधाने 
गभवििी मदहलेच्या बाळाचा िालेला मतृ्यू 

  

(२२) *  ९३०६२   डॉ.भारिी लयवहेिर (िसोिा) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िसलोक हॉजस्तप्लमध्ये एका गभशर्वती मदहलेला रुग्णालयातील 
पररचारीकेने चुकीचे औषर् ददल्याने गभशर्वती मदहलेच्या बाळाचा मृ् य ू
झाल्याची घ्ना ददनाींक २१ िून, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर पररचारीकेच्या हलगिीपणामळेु ममसोप्रोस्त् नार्वाचे 
औषर्ाचा डोस ददल्यामळेु सदर मदहलेच्या िुळया मलुाींपकैी एकाचा मृ् य ू
झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन सींबींधर्त रुग्णालय व्यर्वस्तथापनासह 
दोषीींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     िसलोक हॉस्तपी्लमध्ये एका गभशर्वती मदहलेला रुग्णालयातील 
पररचारीकेने चकुीच ेऔषर् ददल्याने मदहलेच्या बाळाचा मृ् य ूझाल्याची घ्ना 
घडल्याची तक्रार गार्वदेर्वी पोलीस ठाणे येथे दद.२८.०२.२०१७ रोिी दाखल 
करण्यात आली आहे. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. 
     तथावप, या सींदभाशत पोलीस स्त्ेशनमध्ये दाखल तक्रारीच्या अनषुींगाने 
सदर पररचारीकेच्या चुकीच्या औषर्ोपचारामळेु बाळाचा मृ् य ू झाला ककीं र्वा 
कस,े याबाबत शासन ननणशय दद. ३१.०१.२०१४ नसुार अमभप्राय ममळण्यासाठी 
अधर्षठाता, सर िे.िे.रुग्णालय, मुींबई याींचेकडील दद. ०८.०६.२०१७ रोिी 
गठीत करण्यात आलले्या तज्ञ सममतीकड े अमभप्रायाथश पाठवर्वण्यात आले 
आहे. सदर अहर्वाल प्राप्त झाल्यानींतर अहर्वालाच्या अनषुींगाने कायशर्वाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर येथील िैद्यिीय महाविद्यालय ि रूग्णालयामध्ये शसिलसेल 

रूग्णाांना औषध ि रक्ि शमळि नसल्याबाबि 
  

(२३) *  ८५०५९   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  नागपरू शहरातील शासकीय र्वदैयकीय महावर्वदयालय र्व रूग्णालयामध्ये 
मसकलसेल रूग्णाींना औषर् र्व रक्त ममळत नसल्याच ेमाहे िून, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रूग्णालयामध्ये मसकलसेल आिाराची तीरताता कमी 
करण्यासाठी आर्वश्यक असलेले ‘हायड्रॉजक्सल यरुरया’ र्व ‘सोडामम ी्ं  कॅप 
खझींकॉलेक’ यासारखी ककींमती औषरे् र्व रक्ताींच्या वपशव्या मोफत ममळत 
नसल्यामळेु मसकलसेल रूग्णाींची आधथशक गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, या रूग्णालयाींमध्ये मसकलसेलच्या आिारार्वरील मह्र्वाच्या 
औषर्ाींच्या साठयात र्व रक्ताींच्या वपशव्याींमध्ये र्वाढ करून मसकलसेल 
रूग्णाींना उपलब्र् करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. मसकलसेल रुग्णाींना औषर्ी र्व रक्ताच्या वपशव्या 
मोफत परुवर्वल्या िातात. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

बुलढाणा जजल्हयाि क्षयरोग रुग्णाांची िालेली िाढ 
  

(२४) *  ९१७३५   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा जिल्हयात प्र्येक मदहन्याला क्षयरोगाचे सरासरी ६० या प्रमाणे 
र्वषशभरात ९२० पॉझी्ीव्ह रूग्ण आढळून आल्याचे माहे फेब्ररु्वारी, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या क्षयरोग रूग्ण र्व एचआयव्ही बाधर्त रूग्णाींमध्ये 
एक्स.डी.आर. या नवर्वन क्षयरोग आिाराचा प्रकार सरुू झाला असनू या 
रोगार्वर कोणतहेी औषर् लाग ूहोत नसल्यामळेु क्षयरोग आिार गींभीर होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गींभीर आिारार्वर ननयींत्रण ममळवर्वण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     बलुढाणा जिल्हयात सन २०१६ मध्ये एकूण ८३८ नर्वीन थुींकी दवुषत 
क्षयरुग्ण नोंदवर्वण्यात आल ेर्व ्याची दरमहा सरासरी ७० एर्वढी आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
    एचआयव्ही ककीं र्वा एड्स बाधर्त क्षयरुग्ण तसेच सर्वशसार्ारण 
क्षयरुग्णाींमध्ये क्षयरोगाचा सर्वशसार्ारण औषर्ोपचार प्रथमत: (६ त े८ मदहने) 
देण्यात येतो. 
    काही क्षयरुग्ण सींपणूश औषर्ोपचार पणूश करतीलच असे नाही. अननयममत 
तथा अपणूश औषर्ोपचार घेतल्यास क्षयरोगाच्या िींतमूध्ये क्षयवर्वरोर्ी 
औषर्ीबद्दल रेजिस्त ी्ंन्स तयार होतो अशा क्षयरुग्णाींना “ड्रग रेजिस्त ी्ं्/ 
एक्सडीआर क्षयरुग्ण” अस े म्हणतात. अशा क्षयरुग्णाींना २४ त े २७ मदहने 
औषर्ोपचार दयार्वा लागतो. 
     सरु्ाररत राषरीय क्षयरोग ननयींत्रण कायशक्रमाींतगशत  क्षयरुग्णाींना 
लागणारी क्षयवर्वरोर्ी प्रनतबींर्क औषर्ी कें द्र सरकारतफे मोफत र्व सहि 
उपलब्र् करुन देण्यात येतात. तसेच ड्रग रेजिस्त ी्ं् असलेल्या क्षयरुग्णाींर्वर 
सधु्दा (एम.डी.आर./एक्स.डी.आर) औषर्ोपचाराची  सोय राज्यात सर्वशत्र मोफत 
उपलब्र् आहे. हा औषर्ोपचार २४ त े २७ मदहने मोफत उपलब्र् करुन 
देण्यात येतो. सदर उपचार राज्यामध्ये सर्वशत्र उपलब्र् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही.  

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

मौजे िासुडी (िा.भोर, जज.पुणे) ग्रामपांचायिीि िालेला गैरयवयिहार 
  

(२५) *  ९१७०७   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे कासडुी गुीं. मा. (ता.भोर, जि.पणेु) येथील ग्रामपींचायतीत ननर्ीचा 
अपहार र्व गरैकारभाराच्या चौकशीत तीन ग्रामसरे्वक र्व सरपींच दोषी 
असल्याचे चौकशी अहर्वालात मसद्ध झाल्याने दोषी अधर्काऱ्याींर्वर मखु्य 
कायशकारी अधर्कारी याींनी कारर्वाई करण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी 
ददनाींक २६ एवप्रल, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननरे्वदन ददले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, ननरे्वदनाच्या अनषुींगाने ननर्ीचा अपहार र्व गरैकारभार 
करणाऱ् या ग्रामसेर्वक र्व सरपींच याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सींबींधर्त तीन ग्रामसरे्वक याींच्यावर्वरुद्ध वर्वभागीय चौकशी प्रस्ततावर्वत 
करण्यात आलेली आहे. सींबींधर्त सरपींच याींच्यार्वर महाराषर ग्रामपींचायत 
अधर्ननयम, १९५९ चे कलम ३९ (१) अन्र्वये आयकु्ताींकड े कारर्वाई 
होण्याबाबत प्रस्ततार्व सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

बामणोली (िा.खालापूर, जज.रायगड) धरणाांिगवि जाांशभिली  
येथील जॅििेल ि पाट दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(२६) *  ८८१९६   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बामणोली (ता.खालापरू, जि.रायगड) र्रणाींतगशत िाींमभर्वली येथील 
िॅकरे्वल र्व पा् दरुूस्तती न झाल्याने रब्बी हींगामात िाींमभर्वली र्व सर्वणे 
र््यादी दठकाणच्या शतेकऱ्याींना दबुार पीक घेता आले नाही, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच िॅकरे्वल र्व पा् दरुूस्ततीसाठी ननर्ी उपलब्र् असताींनाही िलसींपदा 
वर्वभागाकडून या कामाकड े दलुशक्ष केले िात असल्यामळेु उपरोक्त कामे 
वर्वदहत कालार्वर्ीत पणूश झाली नाहीत ्यामळेु रब्बी हींगामात शतेकऱ्याींच े
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार िाींमभर्वली येथील िॅकरे्वल र्व पा् दरुुस्तती 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) या प्रकल्पाच्या खरीपामर्ील मसींचन क्षेत्राबरोबर 
रब्बी हींगामामध्येसधु्दा प्र्येक र्वषी सरासरी ४० हे. क्षेत्र मस ींचनाखाली आलेले 
आहे.  
(२) प्रकल्पाच्या वर्वमोचकामर्ून पाण्याची िरी गळती होत असली तरी ्याचा 
पररणाम शतेीच्या रब्बी मर्ील मसींचनार्वर झालेला नाही. शतेकऱ्याींच्या 
मागणीप्रमाणे ्याींना रब्बी हींगामामध्ये मस ींचनासाठी पाणी उपलब्र् करुन 
देण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) दद.१७.११.२०१६ च्या शासन ननणशयातील तरतदुीनसुार महामींडळाकड ेिमा 
होणाऱ्या बबगर मसींचन पाणीपट्टीच्या रक्कमेतनू सदर दरुूस्ततीचे काम करण्याच े
प्रस्ततावर्वत असनू ्यानसुार दरुूस्ततीचे काम सन २०१७-२०१८ मध्ये पणूश 
करण्याचे ननयोजित आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िरळी (मुांबई) येथील राज्य िामगार विमा योजनेच्या  
रुग्णालयाच ेदजोन्निी िरण्याबाबि 

(२७) *  ८६०१७   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्वरळी (मुींबई) येथील राज्य कामगार वर्वमा योिने अींतगशत असलेल्या 
रुग्णालयाचे दिोन्नती (अपग्रेडशेन) करण्याबाबतची मागणी स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ी याींनी ददनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास 
ननरे्वदनादर्वारे मा.सार्वशिननक आरोग्य मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ननरे्वदनाच्या अनषुींगाने सदरहू राज्य कामगार वर्वमा योिनेच्या 
रुग्णालयाची दिोन्नती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) ननरे्वदनाच्या अनषुींगाने, सदयजस्तथतीत र्वरळी येथ े बालरोग, 
शस्तत्रकक्रया, अजस्तथव्यींग र्व शल्यधचकक्सा हे वर्वभाग कायशरत आहेत. 
रुग्णालयात आय.सी.य.ू सेर्वा सींबींर्ी प्रस्ततार्व यापरू्वी जिल्हा ननयोिन 
सममतीने नाकारला आहे. डायमलसीस र्व रामा केअर हे अनतवर्वमशष् 
उपचारामध्ये मोडत असनू राज्य कामगार वर्वमा योिनेनसुार अनतवर्वमशष् 
उपचार देण्याच े काम राज्य कामगार वर्वमा महामींडळ, नर्वी ददल्ली 
याींच्यामाफश त खािगी रुग्णाींलयाींशी ्ाय-अप करुन परुवर्वली िात.े 

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

मौजे िािे (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच े
ग्रामीण रूग्णालयाि शे्रणीिधवन िरण्याबाबि 

  

(२८) *  ८५३१४   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे र्वारे्व (ता.खेड, जि.र्नाधगरी) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्र 
पररसरातील समुारे २० त े २५ गार्वाींतील रूग्णाींना उपयकु्त असल्याने या 
प्राथममक आरोग्य कें द्राच े ग्रामीण रूग्णालयात शे्रणीर्वर्शन करण्याबाबत 
स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी र्व ग्रामस्तथाींकडून शासनाकड े सात्याने पत्रान्र्वये 
मागणी करुनही सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या ताब्यातील िममनीर्वर 
अनतक्रमण झाल्याचे कारण देर्वनू स्तथाननक अधर्कारी वर्वलींब करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िागेच्या सींबींधर्त तातडीने ननणशय घेऊन या प्राथममक आरोग्य 
कें द्राचे ग्रामीण रूग्णालयात रूपाींतर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) र्व (२) सदर प्राथममक आरोग्य कें द्राचे रुपाींतर ग्रामीण 
रुग्णालयात करण्याबाबतची लोक प्रनतननींर्ीची मागणी र्व अशा स्तर्वरुपाच्या 
अन्य मागण्या एकबत्रत करुन ननकषानसुार पात्र रुग्णालयाींच े दिाश 
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उन्नतीकरण करुन बहृत आराखडयात समावर्वष् करण्याची कायशर्वाही सरुु 
आहे. सदर बाब बहृत आराखडयात समावर्वष् झाल्यानींतर िागा उपलब्र् 
करुन घेण्याची कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

अिोला जजल्हयाि जलयुक्ि शशिार योजनेची  
िामे यांत्राद्िारे िेल्याबाबि 

  

(२९) *  ८८०१७   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), श्री.बळीराम शसरसिार 
(बाळापरू), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्हयात िलयकु्त मशर्वार योिनेची कामे यींत्रादर्वारे करण्यासाठी 
बािारभार्वापेक्षा दोनश े ्क्के अधर्क दराने देण्यात आल्याचे ननवर्वदा 
प्रकक्रयेतील कागदपत्राींर्वरुन माहे मे, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
     त्कामलन जिल्हाधर्कारी, अकोला याींचे ननदेशानसूार ई-ननवर्वदा 
प्रकक्रयेदर्वारे प्राप्त दरपत्रकानसूार र्वा्ाघा्ी करून दर ननजश्चत करण्यात आले 
आहेत. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

गाांधारेश्िर पूल िे फरशी तिठा (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)  
या रस्त्याची िालेली दरुिस्था 

(३०) *  ९१५९६   श्री.सदानांद चयवहाण (धचपळूण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गाींर्ारेश्र्वर पलू त े फरशी नतठा (ता.धचपळूण, जि.र्नाधगरी) या रेल्र्वे 
स्त्ेशनला िोडणाऱ्या रस्त्याची दरुर्वस्तथा झाली असनू र्वाहतकुीची गरैसोय होत 
असल्याने या रस्त ्याची दरुुस्तती करुन डाींबरीकरण करण्याची मागणी र्वारींर्वार 
नागररकाींकडून होत असतानाही प्रशासनाकडून ्याकड े दलुशक्ष करण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मौिा कळींबशुी (ता.सींगमेश्र्वर, जि.र्नाधगरी) येथील दळण-
र्वळणाच्या प्रमखु मागाशर्वरील दोन मोठ्या पलुाींचे स्तलॅब, वपलसश अ्यींत 
कमकुर्वत झाले असल्यामळेु सदर पलू कोसळून मोठी दघुश् ना घडण्याची 
शक्यता ननमाशण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, गाींर्ारेश्र्वर पलू त ेफरशी नतठा रस्त्याची दरुुस्तती करण्याबाबत 
र्व कळींबशुी गार्वातील पलुाींची पनुशबाींर्णी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे.        
(२) मौिे कळींबशुी येथ ेखेरशते कोकरे नायशी पेढाींबे रस्तता प्रमखु जिल्हा 
मागश क्र. ३८ र्वर कक.मी. ७/४०० र्व कक.मी.८/३०० मध्ये अरुीं द पलू असनू 
सदरचे दोन्ही पलू सदयजस्तथतीत सजुस्तथतीत आहेत. पलुार्वरुन र्वाहतकु सरुळीत 
सरुु आहे. तथावप,पलुाची काही दठकाणी दरुुस्तती करणे आर्वश्यक आहे. 
(३) प्रश्नाींककत रस्त्याची एकूण लाींबी १.२०० कक.मी. आहे.्यापकैी ०/०० त े
०/२५० कक.मी. लाींबी ही नगरपालीकेच्या हद्दीमध्ये आहे. ०/२५० त े१/२०० ही 
०.९५० कक.मी. लाींबी जिल्हा पररषदेच्या अख्यारीत आहे. या लाींबीपकैी 
०/२५० त े१/००कक.मी. या ०.७५० कक.मी. लाींबीमध्ये सन २०१५-१६ मध्ये रस्तत े
र्व पलु दरुुस्तती परररक्षण कायशक्रमाींतगशत डाींबराने खड्ड े भरण्याचे काम 
करण्यात आले आहे. हा रस्तता रेल्र्वे स्त्ेशनला िोडणारा रस्तता असल्याने या 
रस्त्यार्वर मोठ्या प्रमाणात र्वाहतकु सरुु असत.े तसेच अनत पिशन्यर्वषृ्ीमळेु 
सदरचा रस्तता नादरुुस्तत झाला असल्याने  रस्तता दरुुस्ततीचे काम जिल्हा 
पररषदेला जिल्हा र्वावषशक योिना/३०५४ रस्तत े र्व पलु दरुुस्तती परररक्षण 
कायशक्रमाींतगशत प्राप्त होणाऱ् या ननर्ीमर्ून  ्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ततावर्वत 
करण्याचे जिल्हा पररषदेचे ननयोिन आहे. 
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     तसेच प्रश्नाींककत पलु हे सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाच्या अख्यारीत 
असनू  कक.मी. ७/४०० मर्ील पलूाचे दरुुस्ततीचे काम ननवर्वदा स्ततरार्वर असनू 
कक.मी.८/३०० मर्ील पलूाच्या दरुुस्ततीच्या कामाला सार्वशिननक बाींर्काम 
वर्वभागाकडून कायाशरींभ आदेश देण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

राज्यािील जजल्हा पररषद शशक्षिाांच्या जजल्हाांिगवि बदलीबाबि 
  

(३१) *  ९१७६५   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात यापढेु सगुम र्व दगुशम या दोन प्रकारातच बदल्याींचे ननयोिन 
करण्याचे आदेश देणारा नर्वा अध्यादेश शासनाने नकुताच काढला असनू 
बदली र्ोरणावर्वरोर्ात मशक्षकाींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान 
मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सगुम र्व दगुशम या भागाचे शासनाचे ननकष काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने पढेु कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) राज्यातील जिल्हा पररषद मशक्षकाींच े जिल्हाींतगशत 
बदलीचे र्ोरण शासन ननणशय दद.२७.२.२०१७ अन्र्वये वर्वहीत करण्यात आले 
असनू, याबाबत काही जिल्हयातील मशक्षकाींनी माहे एवप्रल २०१७, मे २०१७ र्व 
िून २०१७ मध्ये मोचे काढले होत.े 
(२) दद. २७.२.२०१७ चे शासन ननणशयानसुार  सर्वशसार्ारणपणे ि ेक्षते्र तालकुा 
मखु्यालयापासनू दरू आहे, दळणर्वळणाच्या दृष्ीने ्या शाळेत अथर्वा गार्वात 
पोहोचण्यास सोईसवुर्वर्ा नाहीत, दगुशम र्व डोंगराळ भागातील गारे्व तसेच काम 
करण्यास प्रनतकूल पररजस्तथती असलेली गारे्व ही अर्वघड क्षेत्र ेम्हणून ननजश्चत 
करण्यात येणार असनू अर्वघड क्षेत्रात न मोडणारी गारे्व ही सर्वशसार्ारण क्षते्रात 
समावर्वष् होणार आहेत. मखु्य कायशकारी अधर्कारी याींनी तालकु्यातील 
सर्वशसार्ारण तसेच भौगोमलक पररजस्तथतीचा वर्वचार करून, अर्वघड क्षते्र घोवषत 
करण्याचा ननणशय घ्यार्वयाचा आहे. 
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(३) मशक्षकाींशी शासन स्ततरार्वर चचाश करण्यात येऊन, योग्य ्या मागण्याींचा 
समार्वेश बदली र्ोरणात करण्यात आलेला आहे. या र्ोरणाच्या वर्वरूद्ध मा. 
उच्च न्यायालयात वर्ववर्वर् रर् याधचका दाखल करण्यात आलेल्या हो्या. या 
सर्वश याधचकामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने शासनाने वर्वदहत केलेले मशक्षकाींच े
बदली र्ोरण पारदशी र्व समान न्यायाच्या त्र्वार्वर आर्ाररत असल्याने 
कायम केलेले आहे. तसेच या र्ोरणासींदभाशत ज्या ज्या मशक्षक सींघ्नाींनी 
शासनास ननरे्वदने सादर केलेली आहेत अशा सर्वश सींघ्नाींशी चचाश करून 
्याींच्या समस्तयाींचे ननराकरण करण्याचा प्रय्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

शभांगारा, चालीस टापरी आखण गोमाल (जज.बुलढाणा) गािाांची  
शासन दप् िरी नोंद नसल् याबाबि 

  

(३२) *  ९३५८०   श्री.प्रशाांि बांब (गांगापरू) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातपडु्याच्या डोंगररागाींमर्ील महाराषराच्या भमूीर्वर असलेल्या महाराषर-
मध्यप्रदेश सीमेलगतच्या मभींगारा, चालीस ्ापरी आखण गोमाल या तीन 
गार्वाींची शासन दप् तरी नोंद नसल् याची बाब बलुढाणा जिल् हा पररषदेच् या 
मानर्व वर्वकास अहर्वालातनू माहे एवप्रल २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम् यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मभ ींगारा, चालीस ्ापरी आखण गोमाल (जि.बलुढाणा) या 
अनतदगुशम गार्वात आददर्वासी ग्रामस्त थ रस्त त,े र्वीि, मशक्षण, आरोग् यासारख् या 
मलूभतू सवुर्वर्ाींसह आर्ार काडश, रेशन काडश आदी सवुर्वर्ाींपासनूही र्वींधचत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सातपडु्याच् या डोंगरराींगाींमर्ील महाराष राच् या भमूीर्वर 
असलेल् या तीन गार्वाींची महाराष राच् या दप् तरी नोंद घेऊन तथेील आददर्वासी 
ग्रामस्त थाींना सर्वश मलूभतू सवुर्वर्ा उपलब् र् करुन देण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
     मभींगारा हे महसलूी गार्व असनू चाळीस ्ापरी ही र्वस्तती मभ ींगारा गार्वाला 
लागनू र्वन वर्वभागाच्या र्वन िममनीर्वर कम्पा श्में् नीं. ६३२, ६३३ मध्ये आहे. 
गोमाल ही र्वस्तती कुर्वरदेर्व गार्वाला लागनू र्वन वर्वभागाच्या र्वन िममनीर्वर 
कम्पा श्में् नीं.६२२ मध्ये आहे.  
     मभ ींगारा ग्रामपींचायत अींतगशत चाळीस ्ापरी ही र्वस्तती समावर्वष् केलेली 
आहे. मभ ींगारा येथे मभ ींगारा र्व चाळीस ्ापरी ममळून मतदान कें द्र असनू एकूण 
१०६५ मतदार आहेत. 
     कुर्वरदेर्व ग् ग्रामपींचायत असनू या अींतगशत सोनबडी हे महसलुी गार्व 
र्व गोमाल ही र्वस्तती समावर्वष् केलेली आहे. कुर्वरदेर्व येथे कुर्वरेदर्व, सोनबडी 
र्व गोमाल ममळून मतदान कें द्र असनू एकूण ७०७ मतदार आहेत. 
     चाळीस ्ापरी र्व गोमाल या र्वस्त्या र्वन िममनीर्वर असनू या र्वस्त्याींना 
महसलुी गार्वाचा दिाश देणेबाबतचा प्रस्ततार्व उप वर्वभागीय अधर्कारी िळगार्व 
िामोद याींच्यामाफश त जिल्हाधर्कारी कायाशलयास सादर केलेला आहे. 
(२) मभ ींगारा, चाळीस ्ापरी र्व गोमाल येथील लोकसींख्या अनकु्रमे १२८५, ५६५ 
र्व ४९६ र्तकी असनू आर्ार काडश र्ारक हे अनकु्रमे १२५८, ५५९ र्व ४८९ 
र्तके आहेत.  रेशन काडश र्ारकाींची सींख्या एकूण ४१० आहे. ्याींना स्तर्वस्तत 
र्ान्य दकुानामाफश त अी्ं योदय, बीपीएल/ अन्नसरुक्षा, अन्नपणूाश या योिने 
अींतगशत साखर/र्ान्य/ रॉकेल र्वा्प करण्यात येत.े 
     एकाज्मक बाल वर्वकास सेर्वा  योिनेतींगशत मभ ींगारा, चाळीस ्ापरी र्व 
गोमाल येथे अींगणर्वाडी कें द्र कायशरत असनू अींगणर्वाडी कें द्राींना शासनाकडून 
प्राप्त होणाऱ् या सवुर्वर्ा परुवर्वण्यात येत आहेत. मभ ींगारा येथे १ त े८ र्वी पयांत 
जिल्हा पररषदेची उच्च प्राथममक शाळा, चाळीस ्ापरी येथे १ त े४ थी पयांत 
र्व गोमाल येथ े१ त े५ र्वी पयांत प्राथममक शाळा आहेत. तसेच मभींगारा येथील 
जिल्हा पररषद शाळेला लागनू ननर्वासी र्वस्ततीगहृाची सवुर्वर्ा आहे.      
     र्वन वर्वभागाच्या वर्वहीरीर्वरुन वपण्याच्या पाण्याची सवुर्वर्ा उपलब्र् करुन 
देण्यात आलेली आहे. 
     मभ ींगारा येथे आरोग्य सवुर्वरे्साठी उपकें द्र असनू ्याअींतगशत गोमाल र्व 
चाळीस ्ापरी कररता आरोग्य सवुर्वर्ा परुवर्वण्यात येतात. 
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     मभ ींगारा, चाळीस ्ापरी र्व गोमाल हे िळगार्व िामोद तालकु्याला 
िाणाऱ् या मखु्य रस्त्यापयांत कच्च्या रस्त्याने र्व पहाडी रस्त्याने िोडलेले 
आहेत.  
     मभ ींगारा येथे २३ सौर ऊिाश पथ ददर्वे र्व चाळीस ्ापरी येथे १२ सौर 
ऊिाश पथ ददर्वे उपलब्र् करून ददले आहेत. तथावप, मभ ींगारा, चाळीस ्ापरी र्व 
गोमाल येथील लोकाींच्या घरात र्वीि व्यर्वस्तथा नाही. 
(३) चाळीस ्ापरी र्व गोमाल या र्वस्त्याींना महसलुी गार्वाचा दिाश देणे, आखण 
मभींगारा, चाळीस ्ापरी र्व गोमाल येथे पक्के रस्तत ेर्व र्वीि व्यर्वस्तथा करणे 
याबाबत आर्वश्यक कायशर्वाही करण्यासाठी र्वन वर्वभाग, ऊिाश वर्वभाग, 
जिल्हाधर्कारी, बलुडाणा, मखु्य कायशकारी अधर्कारी, जिल्हा पररषद, बलुडाणा 
याींना सचूना देण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

उमरेड िऱ्हाांड (जज.नागपूर) अभयारण्याांिगवि असलेल्या शिेीच े
िन्यप्राण्याांिडून िालेले नुिसान 

(३३) *  ८९९२०   श्री.विजय रहाांगडाले (तिरोडा) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल्हयातील उमरेड कऱ्हाींड अभयारण्याींतगशत िींगलालगतच्या 
तारणा, वर्वरखींडी, हरदोली, पींचखेडी, धचकना, र्ामना, ढाणा, रानबोडी, 
देणी, दहेगार्व, र्वेळगाींर्व, र्व र्तर गार्वातील शतेकऱ्याींच्या वपकाींचे र्वन्यप्राण्याींनी 
मोठया प्रमाणात नकुसान केल्याने सन २०१४ मध्ये र्वनवर्वभागाकड ेनकुसान 
भरपाई ममळण्याबाबत शतेकऱ्याींनी तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शतेकऱ्याींनी तक्रार करुनही अदयाप सदर पररसरातील 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई ममळाली नसल्याच े ददनाींक १२ मे, २०१७ रोिी 
र्वा ्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन उमरेड कऱ्हाींड अभयारण्याींतगशत 
िींगलालगतच्या शतेकऱ्याींना र्वन्यप्राण्याकडून झालेल्या वपकाींची नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) उमरेड कऱ् हाींडला अभयारण्यात फक्त कुही 
र्वन्यिीर्व र्वनपररक्षते्रात रानबोडी हे गार्व येत.े तारणा, वर्वरखींडी, हरदोली, 
पींचखेडी, धचकना, र्ामना, ढाणा, रानबोडी, देणी, दहेगार्व, र्वेळगाींर्व, ही गारे्व 
उमरेड क-हाींडला अभयारण्याच्या मसमेस लगतची गारे्व आहेत. 
     सन २०१४ मध्ये शतेक-याींना नकुसान भरपाई ममळण्याबाबत उ्तर 
उमरेड र्व दक्षक्षण उमरेड र्वनपररक्षेत्रात अनकु्रमे ७४ र्व १८३ प्रकरणे प्राप्त 
झाली आहेत. सदर प्रकरणाच्या अनषुींगाने प्रचमलत शासन ननणशयानसूार 
उ्तर उमरेड र्वनपररक्षेत्रात वपक नकुसानाच्या अनषुींगाने रु.६.१६ लक्ष तर 
दक्षक्षण उमरेड र्वनपररक्षते्रात रु.८.१ लक्ष र्व कुही र्वन्यिीर्व र्वनपररक्षते्रात 
रु.१.४८ लक्ष र्तकी नकुसान भरपाई सींबींधर्त नकुसानग्रस्तत शतेकऱ्यास अदा 
करण्यात आली आहे. 
(२) सदर पररसरातील शतेक-याींना नकुसान भरपाई ममळाली नसल्याच े
ददनाींक १२.०५.२०१७ रोिी र्वा ्या समुारास ननदशशनास आले नाही. 
(३) र्वन वर्वभागास प्राप्त होत असलेल्या प्रकरणाबाबत प्रचमलत र्ोरणानसुार 
ननणशय घेऊन पात्र प्रकरणी सींबींधर्ताींस नकुसान भरपाई अदा केली िात.े 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िलई रेल्िे (िा.अिोट, जज.अिोला) या आददिासी  
गािाच ेपुनिवसन िरण्याबाबि 

  

(३४) *  ९१८८०   श्री.हररष वप ांपळे (मतुि वजापरू) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अको् (जि.अकोला) पासनू िर्वळच आददर्वासी लोकर्वस्तती असलेल्या 
तलई रेल्र्वे हे गार्व सन २००८ मध्ये पनुर्वशसनासाठी पात्र असनूही अदयापही 
या गार्वाचे पनुर्वशसन करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार तलई रेल्रे्व या गार्वाच े पनुर्वशसन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र्व (३) र्ोकाग्रस्तत व्याघ्र अधर्र्वास क्षेत्रातील 
गार्वाच्या ग्रामसभेने स्तरे्वच्छेने पनूर्वशसीत होण्यासाठी ठरार्व ददल्यार्वर सदर 
गार्वाच्या पनुर्वशसनाची प्रक्रीया सरु करण्यात येत.े 
     मेळघा्  व्याघ्र प्रकल्पा क्षेत्रातील तलई (रेल्र्व)े या गार्वाने स्तर्वेच्छेने 
पनूर्वशसीत होण्याचा ठरार्व ददनाींक १७.०९.२०१६ रोिी ददला आहे. ्यानसुार 
महाराषर प्रकल्प बार्ीत व्यक्तीींचे पनूर्वशसन अधर्ननयमातील कलम ११(१) ची 
अधर्सचूना ददनाींक ०९.०३.२०१७ रोिी प्रमसध्द करण्यात आली आहे. 
     मौिा तलई रेल्रे्व या गार्वाच े पनुर्वशसन करण्याच्या अनषुींगाने सन 
२०१७-१८ मध्ये र्वावषशक प्रर्वशतन अहर्वालामध्ये कें द्र शासनाकड े रु.३६४०.०० 
लक्षचा प्रस्ततार्व ददनाींक १०.०३.२०१७ रोिी सादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िामसा (िा.भोिर, जज.नाांदेड) ग्रामीण भागाि बोगस डॉक्टर ि 
भोंदबूाबा याांनी आददिासी बाांधिाच ेआधथवि नुिसान िेल्याबाबि 

  

(३५) *  ८७६६०   श्रीमिी अशमिा चयवहाण (भोिर) :   सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोकर (जि.नाींदेड) तालकु्यातील तामसा ग्रामीण भागात मागील काही 
र्वषाशपासनू बोगस डॉक््र र्व भोंदबूाबा याींनी आददर्वासी बाींर्र्वाचे आधथशक 
नकुसान केल्याच ेददनाींक १४ एवप्रल, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बोगस डॉक््र र्व भोंदबूाबाींच्या उपचारामळेु आददर्वासी 
खेड्याींमध्ये अनेक रुग्ण दगार्वल्याची घ्ना ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे, 
(४) असल्यास, ्यानसुार आददर्वासी भागातील बोगस डॉक््र र्व भोंदबूाबा 
याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
  
िरमाळा-िोंढारधचांचोली-डडिसळ (जज.सोलापूर) दरम्यानच्या शभमा नदी 

पात्रािरील पूल िाहिूिीस धोिादायि िाल्याबाबि 
  

(३६) *  ८७९४७   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा-कोंढारधचींचोली-र्डकसळ (जि.सोलापरू) दरम्यान मभमा नदी 
पात्रार्वरील बब्र्ीशकालीन पलू र्वाहतकूीस र्ोकादायक झाल्याने बींद करण्यात 
आला असल्यामळेु र्वाहनचालक तसेच नागररकाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलूाचे स्तरक्चर ऑडी् करण्यात आल ेआहे काय र्व 
स्तरक्चर ऑडी्चे ननषकषश काय आहेत, 
(३) असल्यास, ्यानसुार पलुाची पनुबाांर्णी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
सदर पलुार्वरुन िड र्वाहतकू बींद करण्यात आली आहे. तथावप, हलकी र्वाहने , 
दचुाकी र्. र्वाहतकु सरुु आहे. 
     या रस्त्यास मभगर्वण-राशीन हा पयाशयी रस्तता र्व पलु उपलब्र् असनू 
सदर  रस्त्यार्वरुन र्वाहतकु सरुु आहे. 
(२) अधर्क्षक अमभयींता, सींकल्पधचत्र नर्वी मुींबई याींनी पाहणी केलेली असनू 
सदरचा पलू र्वाहतकुीस योग्य नाही. 
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(३) प्रश्नाींककत पलू हा उिनी र्रणाच्या बडुीत क्षते्रात येत असल्याने सदर 
पलुाचे काम पा्बींर्ारे वर्वभागाकडून मींिूर करणेकामी कायशकारी अमभयींता, 
कृषणा खोरे वर्वकास महामींडळ, पणेु याींना जिल्हा पररषदेमाफश त पाठवर्वण्यात 
आले आहे. 
     तसेच पलुाचे सींकल्पधचत्र सरे्वक्षण करणेसाठीची यींत्रणा केर्वळ 
सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाकड े असल्याने तसेच नर्वीन पलु बाींर्ण्याचा 
कायशक्रम सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाकडून राबवर्वला िात असल्याने सदर 
नर्वीन पलुाचे बाींर्काम सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाकडून होणे अपेक्षक्षत आहे. 
तसे सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागास जिल्हा पररषदेमाफश त कळवर्वण्यात आलेले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

गेिराई (जज.बीड) िालुक्याि एिाजत्मि पाणलोट यवयिस्थापन  
िायवक्रम योजनेच ेलाभाथी तनिडिाना िालेला गैरयवयिहार 

  

(३७) *  ८८७१६   श्री.लक्ष्मण पिार (गेिराई) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेर्वराई (जि.बीड) तालकुा कृषी अधर्कारी याींनी एकाज्मक पाणलो् 
व्यर्वस्तथापन कायशक्रम योिनेमर्ून उपजिवर्वका/लॅब या घ्कामर्ून लघ ु
उदयोगाींसाठी यींत्रसामगु्री करीता भागभाींडर्वल र्व आधथशक सहाय्य या बाबीींसाठी 
लाभाथी ननर्वडताना आधथशक व्यर्वहार करून लाभाथी ननर्वडले असल्याची बाब 
तसेच दठबक मसींचन र्व तषुार मस ींचन सींचाच े अनदुान र्वा्प करताना सन 
२०१५-१६ र्व २०१६-१७ या आधथशक र्वषाशत अनेक दठकाणी सींच उपलब्र् 
नसतानाही अनदुान देण्यात आले असल्याची बाब ननदशशनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सींबींर्ीत तालकुा कृषी अधर्कारी र्व कृषी सहाय्यक याींनी 
िलयकु्त मशर्वार योिना राबवर्वताना िाणीर्वपरू्वशक काही कामाींच ेअींदािपत्रक ३ 
लाखाींच्या आत र्व काही कामाींचे ३ लाखाींच्या र्वर तयार करून ठरावर्वक 
गु् तदेाराींचे दहत िोपासण्याचा प्रय्न करुन स्तर्वत:चा आधथशक फायदा करून 
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घेतला असल्याच्या तक्रारी तालकु्यातील शतेकरी र्व स्तथाननक नागररकाींनी 
शासनाकड ेकेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार गरैव्यर्वहार करणाऱ्या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शश ांदे : (१) अींशत: खरे आहे.  पाणलो् सममतीस्ततरार्वर लाभाथी 
बदलेले आहेत. 
(२), (३) र्व (४) तक्रार आढळून आली नाही, तथावप िलयकु्त मशर्वार 
अमभयान अींतगशत तालकुा कृवष अधर्कारी, गेर्वराई याींचे अधर्नस्तत िलसींर्ारण 
कामाींची अींदािपत्रके शतेपररजस्तथतीनसुार करण्यात आली आहेत. िलसींर्ारण 
कामाींना ताींबत्रक/ प्रशासकीय मान्यता घेणे, ई-ननवर्वदा करणे, कामे र्वा्प, 
कामाींना कायाशरींभ आदेश देणे याबाबतची कायशर्वाही शासनाच्या मागशदशशक 
सचुनानसुार उपवर्वभागीय कृवष अधर्कारी, मािलगार्व याींच्या माफश त करण्यात 
आलेली आहे. ्यामळेु तालकुा कृवष अधर्कारी र्व कृवष सहाय्यक याींनी 
ठरावर्वक गु् तदेाराच ेहीत िोपासण्याचा प्रय्न केल्याचा प्रश्नच उद्भर्वत नाही. 
     तथावप उपजिवर्वका घ्कासींदभाशत बदलण्यात आलेल्या लाभाथी प्रकरणी 
सींननयींत्रणाचा अभार्व असल्यामळेु प्रकल्प व्यर्वस्तथापक तथा जिल्हा अधर्क्षक 
कृवष अधर्कारी याींचेकडून खुलासा मागवर्वण्यात आला आहे.  तसेच याबाबत 
सींबींधर्त अधर्कारी कमशचारी याींची चौकशी करण्याबाबत जिल्हा अधर्क्षक कृवष 
अधर्कारी याींना सचुना ददलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

विदभाविील नरेगाच्या िामाांसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबि 
(३८) *  ८४८८८   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), अॅड.सांजय धोटे (राजूरा) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सन २०१६-१७ या र्वषाशत नरेगाच्या कुशल र्व अकुशल कामासाठी परेुसा 
ननर्ीच ममळला नसल्यामळेु चींद्रपरू, गडधचरोली जिल्हयासह अनेक दठकाणी 
नरेगाचे काम बींद असनू सींपणुश राज्यात नरेगाच्या अकुशल कामाच े३२ को्ी 
२८ लाख ८८ हिार र्व अकुशल कामाचे १९८ को्ी ९३ लाख ७३ हिार अस े
एकूण २२४ को्ी ५७ लाख ८८ हिार रूपये शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याची 
मादहती ददनाींक १५ िून, २०१७ रोिी र्वा ्या समुारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, वर्वदभाशतील चींद्रपरू जिल्हयाला रोहयो कामासाठी कुशल र्व 
अकुशल कामाचे ममळून १६७७.३५, गडधचरोली जिल्हयाकरीता १४४३.७३, 
यर्वतमाळ जिल्हयाकरीता ९६९.६०, गोंददया जिल्हयाकरीता १६२३.३१, भींडारा 
जिल्हयाकरीता ९८०.७८ तर र्वर्ाश जिल्हयाकरीता ३३१.३१ लाख रूपयाींच्या 
ननर्ीची आर्वश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्वदभाशतील या जिल््याींना ननर्ी ममळण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) सन २०१६-१७ मध्ये ननर्ी अभार्वी कामे बींद होती. 
हे खरे नाही. सन २०१६-१७ मध्ये रु.२०९० को्ी ननर्ी खचश करण्यात आला 
आहे. ददनाींक ०२/०८/२०१७ रोिीच्या नरेगा सॉफ््र्वरील आकडरे्वारीनसुार सींपणूश 
राज्याची प्रलींबबतता अकुशल रु.२८२६.४३ लक्ष, कुशल रु.२४५१.४३ लक्ष अशी 
एकूण रु. ५२७७.८६ लक्ष एर्वढी प्रदाने प्रलींबबत नसनू प्रदाने अदा करण्याची 
कायशर्वाही सरुु आहे. ददनाींक ०२/०८/२०१७ रोिी रु.१६९२५ लक्ष ननर्ी 
अकुशलकररता र्व रु. ५६८३ लक्ष ननर्ी कुशलकररता उपलब्र् आहे. 
(२) र्व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
     ताींबत्रक कारणाींमळेु ददनाींक ०२/०८/२०१७ ची जिल्हाननहाय प्रलींबबतता 
खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. 

 
जिल्हयाचे नार्व प्रलींबबत अकुशल 

रक्कम 
प्रलींबबत कुशल 

रक्कम 
एकूण प्रलींबबत 

रक्कम 
१ चींद्रपरू ६३.४८ ९७.३७ १६०.८५ 
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२ गडधचरोली ६६.५८ ८४.८३ १५१.४१ 
३ यर्वतमाळ १३३.४४ १९६.४७ ३२९.९१ 
४ गोंददया ९३.७१ २९९.०० ३९२.७१ 
५ भींडारा ६४.२२ २५.९७ ९०.१९ 
६ र्वर्ाश २७.७२ ५५.९६ ८३.६८ 

     सन २०१७-१८ करीता अकुशल रु.८६११४.०३ लक्ष र्तका ननर्ी र्व 
कुशलकरीता रु.३७३६०.१० लक्ष र्तका ननर्ी प्राप्त झाला आहे. 
     पढुील ननर्ी रे्वळेर्वर प्राप्त होण्याच्या दृष्ीने कें द्र शासनाकड े ननर्ी 
मागणी प्रस्ततार्व सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

राज्याि िाढत्या प्रदषूणामुळे लहान मुलाांमध्ये अस्थमा  
आजाराच ेरुग्ण आढळून आल्याबाबि 

  

(३९) *  ८६७६८   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपरूी), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात र्वाढ्या प्रदषूणामळेु ५ त े १२ र्वषाशच्या लहान मलुाींमध्ये १५ 
्क्के अस्तथमा आिार असलेले रुग्ण आढळून आल्याचे िागनतक आरोग्य 
सींघ्नेने (डब्ल्यएूचओ) केलेल्या सरे्वक्षणात ददनाींक २ मे, २०१७ रोिी र्वा 
्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सरे्वक्षणानसुार राज् यात ककती अस्तथमाचे रुग्ण आढळून आले 
असनू या रुग्णाींर्वर योग्य औषर्ोपचार सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     िागनतक आरोग्य सींघ्नेने र्वाढत े प्रदषुण तसेच अस्तथमा सींदभाशत 
केलेले सरे्वक्षण या वर्वभागास प्राप्त झालेले नाही. तथापी या सींघ्नेच्या 
सींकेत स्तथळार्वरील मादहतीनसुार भारतातील ५ त े११ र्वयोग्ातील मलुाींमध्ये 
अस्तथमाचे प्रमाण समुारे १० त े १५ ्क्के असल्याच े नमदु करण्यात आले 
आहे. 
(२) सदर सरे्वक्षण अप्राप्त असल्याने या सरे्वक्षणानसुार राज्यातील एकूण 
अस्तथमा रूग्णाींची सींख्या उपलब्र् नाही. तथावप, राषरीय बाल स्तर्वास्तथ 
कायशक्रमाींतगशत राज्यात दरर्वषी १८ र्वषाशखालील मलुाींची अस्तथमासह र्तर 
आिाराबाबत आरोग्य वर्वषयक तपासणी करण्यात येत.े 
     सदर कायशक्रमात सन २०१६-१७ मध्ये करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये 
राज्यात १८ र्वषाश खालील मलुाींमध्ये ४६९०९ िणाींना अस्तथमाचा त्रास 
असल्याचे आढळून आले आहे. अस्तथमा आिारार्वरील उपचार राज्यातील सर्वश 
आरोग्य कें द्राींमध्ये उपलब्र् आहेत. तसेच महाराषरात राषरीय आरोग्य 
अमभयानाींतगशत राषरीय बाल स्तर्वास्तथ कायशक्रम सरुू असनू या कायशक्रमाींतगशत 
अस्तथमा असणा-या १८ र्वषाशखालील मलुाींना तपासणी, ननदान र्व उपचार या 
सवुर्वर्ा परुवर्वण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

राज्याि हृद्यवििाराच्या रुग्णाांि िालेली िाढ 
  

(४०) *  ८८१४८   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यभरात हृदयवर्वकाराच्या रुग्णाींमध्ये र्वाढ झाली असनू सन 
२०१६-१७ या र्वषाशत सींपणूश राज्यात ५४१९६ हृदयवर्वकार झालेल्या रुग्णाींची नोंद 
झाली असनू गत र्वषीच्या तलुनेत २४ हिार हृदयवर्वकार रुग्णाींची र्वाढ झाली 
असल्याच े शासकीय रुग्णालयातील आकडरे्वारीनसुार ददनाींक २२ मे, २०१६ 
रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत र्वषीच्या तलुनेत फक्त मुींबई शहरात ३३ हिारपेक्षा 
िास्तत हृदयवर्वकार रुग्णाींची नोंद झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हृदयवर्वकाराच्या रुग्णाींना योग्य उपचार ममळण्याबाबत र्व 
हृदयवर्वकार आिारार्वर ननयींत्रणाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) र्व (२) हे खरे आहे.  
(३) शासनामाफश त राषरीय ककश रोग, मर्ुमेह, हृदयरोग र्व पक्षाघात ननयींत्रण 
कायशक्रम राबवर्वला िातो. ्याअींतगशत हृदयरोगास कारणीभतू कारणाींर्वर 
िनिागतृी करण्यात येत.े तसेच यार्वर ननयींत्रण ठेर्वण्यासाठी रुग्णाींची 
तपासणी केल्यानींतर ्याींना आहार र्व व्यायाम याबाबत समपुदेशन ददले 
िात.े ्याचप्रमाणे ्याींच्यार्वर औषर्ोपचार केले िातात. महा्मा फुले 
िीर्वनदायी आरोग्य योिनेंतगशत मागील सहा र्वषाशत एकूण ७५६१५ र्तक्या 
हृदयरोगार्वरील (Cardiac and cardiothoracic) शस्तत्रकक्रया करण्यात आल्या 
असनू एकूण १,६०,८९५ र्तक्या रुग्णाींना हृदयरोगार्वरील उपचार ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

महसूली तनधीि ३० टक्िे ि भाांडिली तनधीि २० टक्िे  
िपाि िरण्याच्या आदेशाबाबि 

(४१) *  ९४०९८   डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम 
शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शतेक-याींना किशमाफीसाठी ३४ हिार को्ी आखण महानगरपामलकाींना 
िकातीची भरपाई म्हणून १३ हिार को्ी रूपये दयार्वे लागणार असल्याने 
वर्व्त वर्वभागाने महसलूी ननर्ीत ३० ्क्के र्व भाींडर्वली ननर्ीत २० ्क्के 
कपात करण्याचे लेखी आदेश काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाने िुनी कामे पणूश केल्यामशर्वाय 
कोणतहेी नर्वीन कामाींर्वर कायशर्वाही सरुु करु नये तसेच प्रशासकीय मान्यता 
ददलेल्या कामाींसाठी वर्व्त वर्वभागाकडून ननर्ी उपलब्र् असल्याची मादहती 
घेतल्यामशर्वाय ननवर्वदा काढू नये असेही लेखी आदेशात नमदू केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणशयामळेु ग्रामीण भागातील अनेक वर्वकासाची कामे 
प्रलींबबत राहणार असल्याने शासनाने याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) राज्यास र्वषशभरामध्ये ्प्प्या-्प्प्याने प्राप्त 
होणारा महसलू,  मागील र्वषाशच्या खचाशचा कल तसेच र्वषशभरात उद्भर्वणारा 
अनपेक्षक्षत / तातडीचा खचश याबाबी वर्वचारात घेऊन अथशसींकल्पीय ननर्ी 
वर्वतरणाची मयाशदा ननजश्चत करण्यात येत.े राज्य शासनाने शतेकऱ्याींसाठी 
वर्ववर्वर् प्रकारच्या किशमाफी र्व प्रो्साहनपर लाभ देण्याच्या योिना 
राबवर्वण्याचा िाणीर्वपरू्वशक ननणशय घेतला असल्याने तसेच र्वस्तत ु र्व सेर्वा 
वर्वषयक कायदयामळेु महानगरपामलकाींना होणाऱ्या नकुसान भरपाईपो्ी 
अनदुान देणे कायदयानसुार बींर्नकारक असल्याने या अनपेक्षक्षत र्व 
तातडीच्या खचाशच्या अनषुींगाने दद. ३०.६.२०१७ च्या पररपत्रकान्र्वये सन 
२०१७-१८ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता भाींडर्वली र्व महसलूी लेख्यातील 
खचाशसाठी अनकु्रमे ८०% र्व ७०% र्तका ननर्ी उपलब्र् करुन देण्यात 
आलेला आहे. 
(२), (३) र्व (४) ननर्ी उपलब्र्तचेी पडताळणी केल्यामशर्वाय बाींर्काम वर्वषयक 
कामाींच्या ननवर्वदा काढल्यामळेु राज्यार्वरील वर्व्तीय भारात मोठया प्रमाणात 
र्वाढ होत.े तसेच काही कामाींना बऱ्याच कालार्वर्ीत ननर्ी प्राप्त होत नाही र्व 
्यामळेु ्याींच्या प्रशासकीय मान्यता र्व ननवर्वदा कालबा्य होतात. या बाबी 
र्व भवर्वषयातील येणारे र्वाढीर्व दानय्र्व लक्षात घेऊन सदर ननदेश देण्यात 
आलेले आहेत. तथावप, यामळेु ज्या बाबीींसाठी ननर्ी अथशसींकल्पीत करण्यात 
आलेला आहे, ्याींच्या ननवर्वदा प्रकक्रयेर्वर कोणताही पररणाम होणार नाही. 

----------------- 
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पूणाव, चारगड, चांद्रभागा, सापन (जज.अमराििी) या प्रिल्पाांच्या 
िालयवयाांच ेखोलीिरण ि रस्िे बाांधिामासाठी तनधी देण्याबाबि 

  

(४२) *  ९१८२९   श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपरू), श्री.शशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.विनायिराि जाधि-पाटील (अहमदपरू) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरार्वती जिल््यातील पणूाश, चारगड, चींद्रभागा, सापन या प्रकल्पाींच्या 
कालव्याींच ेखोलीकरण र्व रस्तत ेबाींर्काम यासाठी ननर्ी उपलब्र् करून दयार्वा 
अशी लोकप्रनतननर्ीींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींचेकड े ददनाींक ११ िून, २०१७ 
रोिी र्वा ्यासमुारास ननरे्वदनादर्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच बोडी नाला प्रकल्प, र्वासनी मध्यम प्रकल्प, करिगार्व मध्यम 
प्रकल्प, भगाडी लघ ुपा्बींर्ारे योिना प्रकल्पाींसाठी आर्वश्यक ननर्ी देण्यात 
यार्वा अशी मागणी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागणीनसुार उक्त प्रकल्पाींना ननर्ी देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. मा.स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी (अचलपरू 
वर्वर्ानसभा क्षेत्र) याींनी दद.११.६.२०१७ च्या पत्रान्र्वये कालव्याचे खोलीकरण 
तथा कालव्याींर्वरील रस्तत ेबाींर्काम करणे या कामाींना म.ग्रा.रो.ह.यो. अींतगशत 
मींिूरी प्रदान करून ननर्ी उपलब्र् करून देण्यात यार्वा,  अशी मागणी केली 
आहे.  
(२) होय. 
(३) सन २०१७-१८ या र्वषी सदरहु प्रकल्पार्वर खालील प्रमाणे ननर्ीची तरतदु 
करण्यात आलेली आहे. 
                                                (रु.को्ी) 

प्रकल्पाचे नाींर्व मागील मशल्लक २०१७-१८ ची तरतदु एकुण 
बोडी नाला २६.१५ १० ३६.१५ 

र्वासनी (म.प्र.) ० ४० ४०.०० 
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करिगाींर्व (लपा) ०.०२ २० २०.०२ 
भगाडी (लपा) ३.५४ २० २३.५४ 

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

  
बुलढाणा जजल् ्यािील जलयुक् ि शशिार अशभयानािील  

िामाच् या तनविदा प्रकक्रयेि िालेला गैरयव यिहार 
  

(४३) *  ८६९९९   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुडाणा जिल् ्यातील सन २०१६-१७ मध् ये मींिूर असलेल् या कृवष 
वर्वभागाींतगशत िलयकु् त मशर्वार अमभयानातील कामाच् या ननवर्वदा प्रकक्रयेत 
मोठ्या प्रमाणार्वर गरैव् यर्वहार होत असनू पररणामी सदर योिनेच् या 
अींमलबिार्वणीर्वर प्रनतकुल पररणाम झाल् याची तक्रार जिल् हाधर्कारी बलुढाणा 
याींच् याकड ेददनाींक १३ िून, २०१७ रोिी र्वा ् या समुारास प्राप् त झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीनसुार या गरैव्यर्वहारतील सींबींधर्ताींर्वर कारर्वाई र्व 
िलयकु् त मशर्वार अमभयानातील सींथगतीने सरुु असलेली कामे पणूश 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     उपसींचालक (कृवष) याींचेमाफश त चौकशी करण्यात आली आहे.  
(३) उपसींचालक कृवष याींचे चौकशी अहर्वालानसुार प्रस्तततु प्रकरणी गरैव्यर्वहार 
आढळून आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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िोल्हापूर जजल्हा पररषदेिील मदहला बालिल्याण विभागाि  

तनविदा प्रकियेि िालेला गैरयवयिहार 
  

(४४) *  ९२२६७   श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्िर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जिल्हा पररषदेतील मदहला बालकल्याण वर्वभागात ननवर्वदा 
प्रककयेत मोठया प्रमाणात गरैव्यर्वहार झाल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर कामार्वर झालेला खचश, ताींबत्रक र्व प्रशासकीय मान्यता 
रु.१० लाखापके्षा िास्तत असतानाही ई-ननवर्वदा प्रककया राबवर्वण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार गरैव्यर्वहार करणाऱ्या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) दद. २४ िानेर्वारी, २०१४ च्या शासन ननणशयान्र्वये अ.क्र.२ नसुार या 
प्रमशक्षणासाठी ज्यडुो करा्ेचे प्रमशक्षण पणूश केलेल्या र्व जिल्हा कक्रडा 
अधर्कारी याींचे प्रमाणपत्र असलेल्या प्रमशक्षकाींमाफश त प्रमशक्षण देण्याचे नमदू 
असलेने ई-ननवर्वदा प्रकक्रया राबवर्वण्यात आलेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०१४-१५ मध्ये मखु्य कायशकारी अधर्कारी याींचे ननदेशानसुार मखु्य 
लेखा र्व वर्व्त अधर्कारी याींचे माफश त चौकशी करण्यात आली होती. सदर 
चौकशी अहर्वालामध्ये र्व स्तथाननक ननर्ी  लेखा पररक्षण अहर्वालामध्ये आक्षपे 
घेण्यात आलेले नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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िुांगा ि पासपोली गाांि (मुांबई) या पररसरािील शासिीय जशमनीिर 
खाजगी िां पनीने तनिासी ि यवयािसातयि प्रिल्प उभारल्याबाबि 

  

(४५) *  ९३५०२   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पिूव) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील तुींगा गाींर्व येथील सव्हे क्र. ११२ र्व ११५ तसेच पासपोली गाींर्व 
येथील सव्हे क्र. ८६ र्व ८७ या पररसरातील िममनीर्वर खािगी कीं पनीने 
ननर्वासी र्व व्यार्वसानयक प्रकल्पाबाबत कीं पनीच्या खािगी सनदी लखेापाल 
याींनी प्रकल्प मलु्य ठरवर्वल्यामळेु शासनाच्या करोडो रुपयाींचे नकुसान झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकल्पाबाबत प्रकल्प मलू्य ठरवर्वण्याचे अधर्कार शासकीय 
मलु्य ननर्ाशरण अधर्कारी याींना असताींनाही मखु्यर्वनसींरक्षक र्व सींचालक, 
सींिय गाींर्ी राषरीय उदयान याींनी स्तर्वत:च्या अधर्कारात वर्वकासकाने 
ठरवर्वलेल्या अींदािपत्रकीय खचाशनसुार प्रकल्प मलू्य आकारण्याची परर्वानगी 
माहे माचश, २०१६ मध्ये र्वा ्या दरम्यान ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीनसुार शासनाच्या करोडो रुपयाींचे नकुसान करणाऱ्याींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मुांबईिील नॅशनल पािव च्या जांगलाि राहणाऱ्या आददिासीांना िीज 
पुरिठा िरण्यास िन विभागाचा असलेला विरोध 

(४६) *  ८५४५०   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन 
सपिाळ (बलुढाणा), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) काींददर्वलीच्या (मुींबई) डोंगरातील आददर्वासी पाड्या समोरच मागाठाणेच े
वर्वदयतु उपकें द्र र्व शिेारीच र्वीिननममशती कें द्र असनू आददर्वासी योग्यती 
रक्कम भरण्यास र्व ररलायन्स एनिी ्याना र्वीि देण्यास तयार असतानाही 
र्वन वर्वभाग ना हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्यामळेु र्वीि यासारख्या मलुभतू 
सवुर्वर्ापासनू आददर्वासी पाड ेर्वींधचत असल्याची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, आददर्वासी पाड्याींना र्वीि परुर्वठा उपलब्र् करुन देण्याबाबत र्व 
आददर्वासीींना मलुभतू सवुर्वर्ा पासनू र्वींधचत ठेर्वणाऱ्या र्वन अधर्काऱ्याींर्वर 
कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र्व (३) र्वनसींर्वर्शन अधर्ननयम, १९८० 
अींतगशत कें द्र शासनाची र्व र्तर आर्वश्यक ती परु्वश परर्वानगी घेऊन मुींबईला 
सात्याने र्वीि परुर्वठा करण्यासाठी सींिय गाींर्ी राषरीय उदयानामध्ये 
बोरीर्वली त े मलुूींड र्वीि र्वाहून नेण्यासाठी ्ोलेिींग ्ॉर्वर उभारण्यात आले 
आहेत. 
     सींिय गाींर्ी राषरीय उदयानाच्या र्वनिममनीर्वरील अनतक्रमणासींदभाशत 
मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रर् याधचका क्र.३०५/९५ मध्ये 
दद.७/५/१९९७ र्व रे्वळोरे्वळी पाररत केलेल्या आदेशानसुार सींिय गाींर्ी राषरीय 
उदयानाच्या र्वनिममनीर्वर कोण्याही प्रकारचे र्वने्तर कामास परर्वानगी देऊ 
नये असे मा.उच्च न्यायालयाने ननदेश ददले आहेत. 
     सींिय गाींर्ी राषरीय उदयानाच्या र्वनिममनीर्वरील अनतक्रमकाींना 
कोण्याही नर्वीन नागरी सोयी सवुर्वर्ा देण्यात येऊ नयेत असे BMC, MSEB, 

BEST याींना मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक :- ०३.१०.२००७ रोिी आदेश पाररत 
केले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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सेनगाांि (जज.दहांगोली) येथे स्त्रीरोग िज्ञ ि सोनोग्राफी  

सेंटर नसल्याबाबि 
(४७) *  ९२४३४   श्री.िानाजी मटुिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाींर्व, (जि.दहींगोली) यादठकाणी एकही स्तत्रीरोग तज्ञ र्व एकही 
सोनोग्राफी से्ं र नसनू तथेील िय गिानन मेडीकलचे मालक महेश 
िेथमलया याींच्या घरी ४५२ गभशपात करण्यात आले असल्याचे माहे म,े २०१७ 
मध्ये र्वा ् यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, िय गिानन मेडीकल र्व सबींर्ीत मेडीकलचे मालक याींच्यार्वर 
अन्न र्व औषर्ी वर्वभाग, पोलीस वर्वभागाकडून कोणतीही कारर्वाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) सनेगाींर्व, जिल्हा दहींगोली या दठकाणी एकही स्तत्रीरोग 
तज्ञ र्व एकही सोनोग्राफी से्ं र नाही. हे खरे आहे. तथावप िय गिानन 
मेडीकलचे मालक याींच्या घरी ४०७ गभशपात करण्याच्या ककट्स र्व ४५ ककट्स 
चे ररकाम ेका श्न आढळले आहेत. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. 
     मेर्डकलच्या मालकार्वर अन्न र्व औषर् प्रशासन वर्वभागाकडून 
औषर्ीद्रव्ये र्व सौंदयश प्रसार्ने अधर्ननयम, १९४० कलम २७ (ब) (ii) र्व २८ 
अन्र्वये सेनगाींर्व पोलीस ठाण्यात ग.ुर.क्र. ६८/२०१७ नोंदवर्वण्यात आला असनू 
गनु्हा तपासार्ीन आहे. मेर्डकलचा परर्वाना ्यावर्वभागाकडून कायमस्तर्वरुपी रद्द 
करण्यात आला आहे. 
     गनु््याचा तपास पोलीस करीत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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माढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील जाधििाडी (मो), पालिण ि अरण 
येथे जलयुक्ि शशिार योजनेच्या िामाि िालेला गैरयवयिहार 

(४८) *  ८९६२६   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माढा (जि.सोलापरू) तालकु्यातील िार्र्वर्वाडी (मो), पालर्वण र्व अरण येथ े
िलयकु्त मशर्वार योिनेंतगशत कामे न करता सींगनमताींने देयके अदा करुन 
मोठया प्रमाणात गरैव्यर्वहार केला असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार िलयकु्त मशर्वार योिनेच्या कामाींमध्ये 
गरैव्यर्वहार करणाऱ्या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) अशी बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 -----------------  
समुद्रपूर (जज.िधाव) िालुक्यािील गािाांना लाल नाला ि पोथरा नाला 

प्रिल्पािील पाणी शमळण्याबाबि 
  

(४९) *  ८८५०९   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) लाल नाला प्रकल्प र्व पोथरा नाला प्रकल्पातील पाणी समदु्रपरू (जि.र्वर्ाश) 
तालकु्यातील साखर, उमरी, र्वासी, धचखली, नारयण पलु, वप ींपळगार्व, वप ींपरी, 
धगरड, र्ोडगार्व, अींतरगार्व तसेच नींदरुी, सार्वलीर्वाघ, परडा, ककन्हाळा, आरींबा, 
नन ींबा, र्वाघेडा या गार्वाींना मस ींचनासाठी ममळण्याबाबत स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी 
(दहींगणघा्) याींनी मा.िलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक १० र्डसेंबर, २०१४ रोिी 
र्वा ्यासमुारास ननरे्वदन देऊन मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननरे्वदनाच्या अनषुींगाने मा.मींत्री िलसींपदा याींनी ददनाींक 
२३ फेब्ररु्वारी, २०१६ रोिी र्वा ्या समुारास स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींना 
र्वस्ततजुस्तथती अर्वगत करून देताींना स्तथाननकाींना उपसादर्वारे ६ % अथर्वा दठबक 
मसींचनाच े१४ % क्षेत्राच्या मयाशदेत पाणी उपलब्र् करून देण्यासाठी स्तथाननक 
प्रशासनास कायशर्वाही करण्याबाबत ननदेश देण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार तालकु्यातील गार्वाींना लाल नाला प्रकल्प र्व पोथरा 
नाला प्रकल्पातील पाणी देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) स्तथाननकाींना उपसादर्वारे ६% ककीं र्वा दठींबक मसींचनाचे १४% क्षते्राच्या 
मयाशदेत पाणी उपलब्र् करुन देण्याची कायशर्वाही पा्बींर्ारे वर्वभागाच े
दद.२१/११/२००२ च्या शासन ननणशयाप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
(३) सन २०१७ मध्ये पोथरानाला प्रकल्पाचे बडुीत क्षते्रातनु ११ गार्वाचे ३३२ 
शतेकऱ्याींना ३७४.१६ हे. क्षेत्रास र्रणामर्ुन उपसासाठी मींिुरी ददली आहे.  
     तसेच लालनाला प्रकल्पातनु २ गार्वाचे ३ शतेक-याींना २९.७३ हे. क्षेत्रास 
र्रणातनू उपसाव्दारे मस ींचनाकरीता मींिुरी ददली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

रायगड किल्ला ि पररसराच्या सांिधवनासाठी  
जादहर िेलेल्या योजनेबाबि 

  

(५०) *  ९३२५६   श्री.भरिशठे गोगािले (महाड) :   सन्माननीय पयवटन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने रायगड सींर्वर्शन या मह्र्वाकाींक्षी योिनेमध्ये ककल्ल े
रायगडसह पररसरातील सर्वश गार्वाींच्या वर्वकासाचा तसेच नातखेखींड त े रायगड 
पररसराच्या दपुदरी मागाशच्या प्रस्ततार्वासाठी समुारे २८० को्ी रूपयाींच्या खचाशस 
मींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ककल्ले रायगड र्व पररसराच्या सींर्वर्शनासाठी िादहर केलेल्या 
रूपये ६०० को्ीमध्ये गडार्वर गेल्या सात वपढयाींपासनू राहणा-या र्नगर 
समाि बाींर्र्वाींकररता कोण्याही योिना नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गडार्वर राहणा-या समुारे २२ त े २५ कु्ुींबातील पररर्वाराला 
गेल्या २५ र्वषाशपासनू र्वीि परुर्वठा आखण घराची दरुूस्तती परुात्र्व खा्याच्या 
परर्वानगीअभार्वी प्रनतक्षेत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, याबाबतची चौकशी करुन गडार्वर राहणाऱ्या र्नगर 
समािाकररता सोयीसवुर्वर्ा परुवर्वण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाही. मुींबई-गोर्वा राषरीय महामागश क्र.१७ पासनू 
पाचाड(रायगड पायथ्यापयांत) २६ कक.मी. रस्तता त्र्वत: राषरीय महामागश 
म्हणून घोवषत करण्यात आला असनू ्याच्या सरु्ारणा र्व रुीं दीकरणासाठी 
रू.२५० को्ी अींदाजित ककमतीचा सवर्वस्ततर प्रकल्प अहर्वाल कें द्र शासनाच्या 
रस्तत े र्वाहतकू र्व महामागश मींत्रालयास एवप्रल,२०१७ मध्ये मींिुरीसाठी सादर 
केला असनू अदयाप मींिुरी अप्राप्त आहे. 
(२) नाही. रायगड ककल्ला ितन सींर्वर्शन र्व पररसरातील पायाभतू सवुर्वर्ा 
उपलब्र् करण्याबाबत रायगड ककल्ला वर्वकास आराखडा तयार करण्यात आला 
आहे. यामध्ये रस्तत,ेपाणीपरुर्वठा,र्वीि र््यादी सवुर्वर्ाींचा समारे्वश आहे. ्यामळेु 
रायगड ककल्ल्यार्वर रहात असलेल्या र्नगर समािास या सवुर्वर्ा उपलब्र् 
होणार आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र्व (५) या कु्ुींबास वर्वदयतु परुर्वठा परुवर्वण्याबाबत भारतीय परुात्र्व 
वर्वभागाकडून परर्वानगी ममळण्यासाठी अर्ीक्षक अमभयींता, महाराषर राज्य 
वर्वदयतु मींडळ, पेण याींनी भारतीय परुात्र्व वर्वभागाकड ेपरर्वानगी माधगतली 
आहे. 

----------------- 
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डहाणू-नाशशि राज्य मागाविरील पूलाची िालेली दरुिस्था 

  

(५१) *  ९३०८४   श्री.अशमि घोडा (पालघर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सयूाश प्रकल्पाींतगशत कालर्वा साखळी क्र.११/३७५ डहाणू-नामशक राज्य 
मागाशर्वरील पलूाचे स्तलॅब ननखळून गींिलेल्या सळई बाहेर पडून पलू िीणश 
होऊन र्वाहतकूीस र्ोकादायक झाला असल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सयूाश प्रकल्पाींतगशत उिर्वा तीर कालर्वा आखण डार्वा तीर 
कालव्याींअतगशत ककती पलूाची कालमयाशदा सींपलेली आहे र्व सदरहू पलूाींच्या 
देखभालीकररता आतापयशत ककती ननर्ी खचश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, डहाण-ूनामशक राज्य मागाशर्वरील पलूाची तातडीने दरुुस्तती 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) सूयाश प्रकल्पाींतगशत उिव्या तीर कालव्याच्या सा.क्र.११/३७५ 
मी. र्वरील डहाणू-नामशक राज्य मागाशर्वरील सुमारे ३५ र्वषे िुन्या पूलाच्या पषृठ 
लादीच्या दोन्ही कडरे्वरील लोह सळयाींर्वरच े सींर्ानकाच े आच्छादन ननखळल्यामुळे 
लोहसळया उघड्या पडल्या आहेत. पषृठ लादीच्या प्राथममक पाहणी अींती पूलास 
दरुूस्ततीची आर्वश्यकता आहे. तथावप, पूल र्वाहतूकीस सकृतदशशनी र्ोकादायक झालेला 
नाही. 
(२) सूयाश प्रकल्पाींतगशत उिव्या र्व डाव्या कालव्याींर्वरील लहानमोठे २०४ पूल सुमारे ३० 
त े ३५ र्वषे िुनी आहेत. सर्वशसार्ारणपणे, बाींर्कामाींच े आयुषयमान सुमारे ५० र्वष े
गहृीत र्रण्यात येत.ेमागील ५ र्वषाशत सदर पूलाच्या देखभाल दरुूस्तती करीता 
कोण्याही प्रकारचा ननर्ी खचश करण्यात आलेला नाही. 
(३) मसींचन व्यर्वस्तथापनाींतगशत सन २०१७ मर्ील पिशन्य कालार्वर्ीनींतर आर्वश्यक 
दरुूस्तती करण्याच ेननयोजित आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 
----------------- 
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गोरेगाि (मुांबई) आरे िसाहिीिील बबबटयाांच ेिाढिे हल्ले रोखण्याबाबि 
  

(५२) *  ८९९६६   श्री.सतुनल प्रभ ू(ददांडोशी) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगार्व–परू्वश (मुींबई) आरे र्वसाहतीतील चाफाचा पाडा येथील प्रणय 
नार्वाच्या अल्पर्वयीन मलुार्वर माहे माचश, २०१७ मध्ये र्व ररतशे मोहन र्वळर्वी 
या तीन र्वषाशच्या बालकार्वर ददनाींक १५ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास 
बबब्याने हल्ला केल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरे र्वसाहतीत सात्याने बबब्याच्या हल्ल्याची र्वाढ होत 
असल्याने नागरीकाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी बबब्याच े हल्ले रोखण्यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) आरे कॉलनीमध्ये र्वन्यप्राण्याींपासनू नागरीकाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी खालील 
प्रमाणे उपयायोिना करण्यात आल्या आहे. 
• बचार्व दलाची स्तथापना करण्यात आली आहे. 
• र्वनकमशचाऱ्याींमाफश त रात्रींददर्वस गस्तत करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आली 
असनू ननयममत पणे गस्तत घालण्यात येत.े 
• मानर्व र्वन्यप्राणी सींघषश ्ाळण्याच्या अनषुींगाने र्वनवर्वभाग र्व स्तर्वयींसेर्वी 
सींस्तथा याींच्या सींयकु्त वर्वदयमाने सतत िनिागतृी कायशक्रमाींतगशत राबवर्वण्यात 
येतात. 
• सदर हल्ला करण्याऱ्या बबबट्याच्या हालचालीर्वर स्तर्वयींचमलत कॅमेऱ्याच्या 
सहाय्याने तपास घेण्यात येतो. 
• सदर बबबट्यास ओळखून िरेबींद करण्याकरीता आर्वश्यक ती कायशर्वाही सरुु 
आहे. 
• िनिागतृीसाठी बबब् प्रर्वण क्षते्रात फलक लार्वण्यात आले आहेत. 
(३) सदर घ्नाींच्या अनषुींगाने प्रचमलत शासन ननणशयातील तरतदूीच्या 
अनषुींगाने मतृ व्यक्तीच्या कायदेशीर र्वारसास र्व िखती व्यक्तीस आधथशक 
सहाय्य अदा करण्यात आल ेआहे. 

----------------- 
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मौजे किन्ही पिार (िा.देऊळगाांि राजा, जज.बुलढाणा) येथील 
जलयुक्ि शशिार योजनेि िालेला गैरयवयिहार 

(५३) *  ८६६८०   डॉ.शशशिाांि खेडिेर (शस ांदखेड राजा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ककन्ही पर्वार (ता.देऊळगाींर्व रािा, जि.बलुढाणा) येथील िलयकु्त 
मशर्वार योिनेमर्ून बाींर्ण्यात आलेले मसमें् बींर्ा-याींचे काम ननकृष् दिाशचे 
करुन मोठया प्रमाणात गरैव्यर्वहार केल्याचे नकुतचे माहे मे, २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२)  असल्यास, यासदींभाशत मािी सरपींच याींनी ददनाींक २ मे, २०१७ रोिी र्वा 
्यासमुारास कायशकारी अमभयींता, खडकपणूाश प्रकल्प वर्वभाग, देऊळगाींर्वरािा 
याींच्याकड ेतक्रार अिश ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू बींर्ा-याींच्या कामाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, तदनसुार गरैव्यर्वहारास िबाबदार असणाऱ् या सींबींधर्ताींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.    
(३) होय. 
    नदी पनुिीर्वन कायशक्रमाींतगशत मसनाबाींची एकुण २ कामे भौनतकदृषट्या 
पणुश करण्यात आलेली असनू सदर कामे शासनाच्या ननकषाप्रमाणे करण्यात 
आलेली आहेत. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल्हयािील राधानगरी िालुक्यासह १४ गािािील  
खरेदी विक्री यवयिहार पुिविि िरण्याबाबि 

(५४) *  ८७०५५   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.हसन मशु्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनाच्या र्को–सेन्सीद्व्ह झोन अधर्सचुनेमध्ये समावर्वष् 
असलेल्या कोल्हापरू जिल्हयातील रार्ानगरी तालकु्यासह र्तर १४ गार्वातील 
खरेदी वर्वक्री व्यर्वहार परु्वशर्वत करण्यासाठी मा.र्वनेमींत्री याींचेकड े ददनाींक १६ 
माचश, २०१७ रोिी र्वा ्या समुारास बठैकीची मागणी केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने र्वन्यिीर्व कायाशलयात ददनाींक २ 
मे, २०१७ रोिी र्वा ्या समुारास र्को-सेन्सीद्व्ह कृनत सममतीने ननरे्वदन 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त गार्वातील खरेदी वर्वक्री व्यर्वहार परु्वशर्वत करण्यासाठी 
राज्यस्ततरीय र्वन्य िीर्व बोडाशने कें द्र शासनाकड ेमशफारस करण्याबाबत कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) र्व (२) हे खरे आहे. 
(३) चौकशी अधर्कारी तथा उप वर्वभागीय अधर्कारी रार्ानगरी याींच्या ददनाींक 
०८.११.२००० रोिीच्या रार्ानगरी अभयारण्याचे चौकशी अहर्वालामध्ये १४ 
गार्वातील ग्रामस्तथाींचे हक्क अबाधर्त ठेर्वण्यात आललेे आहेत. सदर गार्वाींच े
सर्वश क्षते्र अभयारण्यात समावर्वषठ केल ेआहे. र्वन्यिीर्व (सींरक्षण) अधर्ननयम, 
१९७२ च ेकलम २४ (२) (C) नसुार ग्रामस्तथाींच ेहक्क अबाधर्त ठेर्वल्यानींतरही 
याच अधर्ननयमातील कलम २० मर्ील तरतदूी लाग ूहोतात आखण ्यामळेु 
र्वारस हक्क र्व मृ् यपत्राखेरीि र्तर कोण्याही पध्दतीने िममनीचे हस्तताींतरण 
ककीं र्वा खरेदी वर्वक्रीचे व्यर्वहार होर्व ूशकत नाहीत. 
     पडळी (पा श्), रार्ानगरी  (पा श्) र्व रािापरू (पा श्) या गार्वातील 
गार्वठाण र्व मालकी क्षते्र  अभयारण्याबाहेर काढण्यासाठी र्वन्यिीर्व (सींरक्षण) 
अधर्ननयम, १९७२ अींतगशत राज्य र्वन्यिीर्व मींडळ र्व राषरीय र्वन्यिीर्व 
मींडळाची मान्यता घेणे आर्वश्यक आहे.  ्याअनषुींगाने आर्वश्यकती कायशर्वाही 
क्षेबत्रय स्ततरार्वर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 ----------------- 
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गोरेगाि (िा.खेड, जज.पुणे) गािाि राबविण्याि आलेल्या  

घरिुल योजनेि िालेला गैरयवयिहार 
(५५) *  ९११६१   श्री.सरेुश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोरेगार्व (ता.खेड, जि.पणेु) गार्वात ग्रामस्तथाींना सन २०११-१२ मध्ये 
घरकुल योिनेतनू मींिूर झालेला ननर्ी सरपींच र्व ग्रामसेर्वकाने लाभाथ्याांना न 
देता परस्तपर अपहार केल्याने सरपींच र्व ग्रामसेर्वकार्वर फौिदारी गनु्हा दाखल 
करून सदर रक्कम व्यािासदहत ममळार्वी अशी मागणी जिल्हा पररषदेच्या 
मखु्य कायशकारी अधर्कारी याींच्याकड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान 
ननरे्वदनादर्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तदनसुार घरकुलाच्या ननर्ीचा अपहार करणाऱ्या सरपींच र्व 
ग्रामसेर्वकार्वर कारर्वाई करण्याबाबत र्व घरकुल योिनेतील लाभाथ्याांना ्याींची 
रक्कम ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) र्व (३) सदर प्रकरणी पींचायत सममती खेड माफश त सन २०१५-१६ मध्ये 
चौकशी करण्यात आलेली आहे. सन २०११-१२ मध्ये यशर्वींत घरकुल 
योिनेअींतगशत ४ लाभाथ्याांना प्रती घरकुल रक्कम रु.४७,०००/- प्रमाणे मींिूर 
असनू ३ लाभाथीना अनदुान रक्कम अदा केलेली आहे. उर्वशरीत १ लाभाथीस 
सदर मींिूर घरकुलाची रक्कम देणे बाकी आहे. त्कालीन उपसरपींच र्व 
ग्रामसेर्वक याींनी अपहार केला नसल्याचे ददसनू येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 
----------------- 
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ठाणे जजल्हयािील िन विभागाच्या िामाांमध्ये िालेला गैरयवयिहार 
  

(५६) *  ९२२५६   श्री.सांिोष दानिे (भोिरदन), श्री.किसन िथोरे 
(मरुबाड) :   सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल््यातील ठाणे र्वनवर्वभागात र्वन तलार्व खोदणे, कमशचारी ननर्वास 
स्तथान र्व कायाशलये दरुुस्तती र्व नतुनीकरण करणे,कुीं पण रस्तत े तयार करणे, 
र्वनाींचे सशुोभीकरण करणे, िींगल सफारीची कामे करणे र्व र्वन वर्वभागाींतगशत 
येणारी छो्ी मोठी कामे यामध्ये ई ननवर्वदा न काढताच मिूर कामगार 
सहकारी सींस्तथामाफश त कामे घेऊन कामे न करताच देयके काढून कोट्यर्वर्ी 
रुपयाींचा गरैव्यर्वहार र्वन अधर्काऱ्याींच्या सींगनमताने झाल्याचे माहे िून, 
२०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी शासनाने केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनसुार ई-ननवर्वदा न राबवर्वता मिूर सहकारी सींस्तथा र्व 
समुशक्षक्षत बेरोिगार अमभयींता याींचे माफश त कामे न करताच देयके काढून 
मोठ्या प्रमाणात आधथशक गरैव्यर्वहार करणाऱ्या र्वन वर्वभागाच्या सींबींधर्त 
अधर्काऱ्याींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) दैननक प्रहारच्या ददनाींक १९.०६.२०१७ रोिीच े
र्वृ् तपत्रात “चौदा को्ीच्या कामात भ्रष्ाचार ठाणे र्वनवर्वभागातील उप 
र्वनसींरक्षक कायाशलयाने ठाणे जिल्हयातील मिूर कामगार सहकारी 
सींस्तथाींमाफश त केलले्या १४ को्ी रुपयाींचा भ्रष्ाचार झाला असनू, या कामाची 
चौकशी करुन दोषीींवर्वरुध्द गनु्हे दाखल करण्याची मागणी राज्याचे र्वनमींत्री र्व 
र्वन वर्वभागाच्या सधचर्वाींकड े करण्यात आली आहे” असे र्वृ् त प्रमसध्द झाले 
होत.े सदर र्वृ् तपत्रातील कात्रण वर्वभागीय सींपकश  अधर्कारी मादहती र्व 
िनसींपकश  महासींचालनालय मींत्रालय, मुींबई याींचेकडून दद.१९.०६.२०१७ रोिी 
प्राप्त झाले आहे. 
(२), (३) र्व (४) दैननक प्रहार र्वृ् तपत्रामध्ये प्रमसध्द झालले्या बातमीच्या 
अनषुींगाने मखु्य र्वनसींरक्षक (प्रा.) ठाणे याींनी प्रकरणाची चौकशी 
करण्याकरीता वर्वभागीय र्वन अधर्कारी (दक्षता), ठाणे याींच े अध्यक्षतखेाली 
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सममती स्तथापन केली असनू, या प्रकरणी चौकशी सरुु असनू, चौकशी अींती 
गरैव्यर्वहार झाल्याच े आढळून आल्यास ननयमानसुार ता्काळ योग्य ती 
कारर्वाई करण्यात येईल. 

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

मुांबईि १८ िषव ियोगटािील अनाथ मुलाांसाठी  
आधारश्रमाांची गरज असल्याबाबि 

(५७) *  ८५११२   अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.सांजय िेळिर 
(ठाणे), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले) :  
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) मुींबईत सर्वश र्वयोग्ातील ममळून सध्या ३० त े३२ अनाथाश्रम असनू या 
अनाथाश्रमाींतनू १८ र्वषाांनींतर बाहेर पडणाऱ् या अनाथ मलुामलुीींसाठी श्रद्धानींद 
आखण शाींतीसदन फक्त दोन आर्ारश्रम आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या आर्ारश्रमाींमध्ये अनाथालयातनू अठरा र्वषश पणूश झालेली, 
कौ्ुींबबक दहींसाचार समस्तयेतनू आखण र्वशै्याव्यर्वसायातनू सु् का झालेल्या मलुी 
देखील याच आर्ारश्रमाींमध्ये पाठवर्वल्या िात असल्यामळेु अनाथ मलुाींच्या 
तलुनेत आर्ारश्रमाींची सींख्या कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मलुाींसाठी अधर्क आर्ारश्रमाींची सोय करण्यासाठी शासन 
कोणती उपयोिना करीत आहे र्व ्याचे स्तर्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१), (२) र्व (३) मुींबई शहर र्व मुींबई उपनगर असे दोन 
जिल्हे असनू मुींबई शहर जिल्हयात सर्वश र्वयोग्ातील ममळून एकुण १६ 
अनाथाश्रम (बालगहृ) र्व दोन शले््र होम (ननर्वारा गहेृ) कायशरत आहेत. तसेच 
मुींबई शहर जिल्हयात श्रध्दानींद मदहलाश्रम, मा्ुींगा मुींबई आखण आशासदन 
उमरखाडी, मुींबई असे एकुण दोन आर्ारश्रम आहेत. र्व एक अल्प मदुत कें द्र 
(बापनूघर) र्वरळी येथे कायशरत आहे. मींिूर क्षमतचे्या तलुनेत प्र्यक्ष दाखल 
प्ररे्वमशताींची सींख्या सदय:जस्तथतीत कमी आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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



63 

पनिेल (जज.रायगड) येथे मध्यििी दठिाणी िैद्यिीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयाला मान्यिा शमळण्याबाबि 

(५८) *  ८६४५०   श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार 
(दहांगणघाट), अॅड.आशशष शलेार (िाांदे्र पजश्चम), श्री.अिलु भािखळिर 
(िाांददिली पिूव), श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यातील पनर्वेल या मध्यर्वती दठकाणी र्वदैयकीय 
महावर्वदयालय र्व रुग्णालयाला मान्यता ममळार्वी अशी मागणी स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ीींनी माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान मा.र्वदैयकीय 
मशक्षण मींत्री, याींच्याकड ेननरे्वदनादर्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रायगड जिल््यात र्वदैयकीय महावर्वदयालय र्व रुग्णालय 
नसल्यामळेु जिल््यातील वर्वदयाथ्याांची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जिल््यातील र्वदैयकीय महावर्वदयालय र्व रुग्णालयाला 
मान्यता देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

राज्याि जीिन अमिृ सिेा योजनेची अांमलबजािणी िरण्याबाबि 
  

(५९) *  ८६७१८   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.विलासराि 
जगिाप (जि), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गरिू रुग्णाींना र्जच्छत स्तथळी तातडीने रक्त उपलब्र् 
होण्यासाठी माहे िानेर्वारी, २०१४ मध्ये सरुु करण्यात आलेली िीर्वन अमतृ 
सेर्वा योिना अदयाप कायाशजन्व् ात झाली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये र्वा 
्या दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िीर्वन अमतृ सेर्वा योिनेंतगशत मुींबईत ननमाशण करण्यात 
येणाऱ्या आठ रक्त साठर्वणूक कें द्राींबाबतही अदयाप कोणतीच कायशर्वाही 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीर्वन अमतृ सेर्वा योिनेची अींमलबिार्वणी अदयापपयांत न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच सदरहू योिना राज्यात प्रभार्वीपणे राबवर्वण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२)  र्व (३) अींशत: खरे आहे. 
    मुींबईतील ८ रक्त साठर्वणूक कें द्रापकैी ४ रक्त साठर्वणूक कें द्र कायाशन्र्वीत 
झालेली आहेत र्व उर्वशरीत ४ कें द्र लर्वकरच कायाशन्र्वीत करण्यात येत आहेत. 
    राज्यातील र्तर जिल््याींमध्ये सदरच्या योिनेची अींमलबिार्वणी 
करण्यात आली आहे र्व ती यशस्तर्वीरर्या कायाशन्र्वीत आहे.  तसेच सदरच्या 
योिनेअींतगशत मुींबईमध्ये सर िे.िे.महानगर रक्तपेढी र्व र्तर चार रक्त 
साठर्वणकू कें द्रातनू अींमलबिार्वणी करण्यात आलेली आहे र्व उर्वशरीत चार रक्त 
साठर्वणकू कें द्र सरुु करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. 
(४) राज्यातील र्तर जिल्हयाींमध्ये सदरची योिना यशस्तर्वीपणे राबवर्वण्यात 
आलेली आहे.  या योिने अींतगशत एकूण ४१९६३ रक्तवपशव्याींची मागणी नोंद 
झाली आहे र्व एकूण ३३८११ रक्तवपशव्या वर्वतरीत करण्यात आल्या आहेत. 
तसेच १२४७ रुग्णालय /नमसांग होम्स या योिने अींतगशत नोंदणी करण्यात 
आलेले आहेत. 

-----------------  
दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील रस्त्याांची िालेली दरुिस्था 

  

(६०) *  ९३२९०   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दापोली (जि.र्नाधगरी) तालकु्यातील मशर्वािीनगर पडरे्वकरर्वाडी, उन्हर्वरे 
गोवर्व ींदशते पाींगारी, केळशी गिुरर्वाडा, कुडार्वळे र्वलिाईर्वाडी, उींबले ओळगार्व 
ककन्हळ बरुोंडी, दाभोळ बाईतर्वाडी या रस्त्याींची दरुर्वस्तथा झाली असनू या 
रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम ननर्ी अभार्वी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींच्या कामासाठी अींदािे ७० लक्ष रुपयाींची 
आर्वश्यकता असनू सदर ननर्ी तातडीने उपलब्र् करुन देण्याबाबतची मागणी 
स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा.वर्व्त मींत्री र्व मा.ग्रामवर्वकास मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ०२ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननरे्वदनादर्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार उक्त रस्त्याींच्या डाींबरीकरणासाठी ननर्ी उपलब्र् 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननरे्वदन या वर्वभागाकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) जिल्हा पररषदेमाफश त रस्त्याींची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नामध्ये एकूण ६ रस्त्याींचा समारे्वश आहे.   
    अ) मशर्वािीनगर पडर्वकेरर्वाडी हा रस्तता र्.जि.मा. क्र. २० दिाशचा असनू 
्याची एकूण लाींबी ८/१०० कक.मी. आहे. रस्त्याचा सींपणूश पषृठभाग डाींबरी 
आहे. 
    सन २०१५-१६ मध्ये रस्तत ेवर्वशषे दरूुस्तती ग्-ब अींतगशत की.मी. १/० त े
१/१०० मध्ये डाींबरीनतुनीकरण करणेचे रु. २.२८ लक्ष चे काम पणूश करण्यात 
आले आहे. 
    कक.मी. ५/८०० मर्ील छोट्या पलूाचे रु. ३५.०० लक्षचे काम मींिूर असनू 
ददनाींक १३/०७/२०१७ रोिी कायाशरींभ आदेश देण्यात आला आहे. 
     ७.३६५ कक.मी. डाींबरीपषृठभाग खराब आहे. र्व ०.७३५ कक.मी. डाींबरी 
पषृठभाग सजुस्तथतीत आहे. 
     ब) पाींगारी मोहल्ला बौध्दर्वाडी वर्वठ्ठलर्वाडी गोवर्व ींदशते त े उन्हर्वरे हा 
रस्तता ग्रामीण मागश क्र. २६० दिाशचा असनू ्याची एकूण लाींबी ५.७०० कक.मी. 
आहे. सदर रस्त्यार्वर सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा र्वावषशक योिना अींतगशत 
कक.मी. ३/० त े३/५०० मध्ये डाींबरीकरण करण्याचे काम सार्वशिननक बाींर्काम 
वर्वभागाकडून पणूश करणेत आले आहे. 
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     क) केळशी गिुरर्वाडी रस्तता ग्रामीण मागश क्रमाींक ३३६ असनू रस्त्याची 
एकूण लाींबी ०.५२० कक.मी. आहे. सींपणूश पषृठभाग डाींबरी आहे. हा डाींबरी 
पषृठभाग खराब झाला आहे. 
     ड) कुडार्वळे र्वळिाईर्वाडी त ेआर्वाशी रस्तता ग्रामीण मागश क्रमाींक १०१ 
दिाशचा आहे. या रस्त्याची एकूण लाींबी ४.३०० कक.मी. आहे. प्र्यक्षात 
रस्त्याची १/६०० कक.मी. लाींबी अजस्तत्र्वात आहे. कक.मी. ०/० त े १/० हा 
पषृठभाग डाींबरी  असनू तो खराब झाला आहे. कक.मी. १/०  त े १/६०० हा 
खडीचा पषृठभाग आहे. उर्वशरीत कक.मी. १/६०० त े४/५०० ही लाींबी अजस्तत्र्वात 
नाही. 
     र्) उीं बले ओळगार्व ककन्हळ देर्वके बरुोंडी रस्तता र्तर जिल्हा मागश क्र.१५ 
दिाशचा असनू ्याची एकूण लाींबी ९.०० कक.मी. आहे. रस्त्याचा सींपणूश 
पषृठभाग डाींबरी आहे. ५.१६० कक.मी. डाींबरी पषृठभाग खराब आहे. र्व कक.मी. 
३.८४० कक.मी. पषृठभाग सजुस्तथतीत आहे. 
     सदर रस्त्यार्वर अनतर्वषृ्ी कायशक्रम अींतगशत सन २०१४-१५ मध्ये 
कक.मी. ८/४०० त े ८/९७० (०.५७०मी) मध्ये डाींबरीनतुनीकरण करण्याचे रु. 
१०.०० लक्षचे काम पणूश करण्यात आले आहे.     
     सन २०१५-१६ मध्ये जिल्हा र्वावषशक योिना कायशक्रम अींतगशत कक.मी. 
३/० त े ३/४४० मध्ये डाींबरीकरण करणेचे रु. ७.५० लक्षचे काम सार्वशिननक 
बाींर्काम उपवर्वभाग दापोली याींचेमाफश त पणूश करण्यात आले आहे. 
     ई) दाभोळ बाईतर्वाडी हा रस्तता योिनाबा्य आहे. रस्त्याची एकूण 
लाींबी ०.९०० कक.मी. आहे. ्यापकैी ०/० त े०/५०० कक.मी. लाींबी अजस्तत्र्वात 
असनू हा पषृठभाग खडीचा आहे. कक.मी. ०/५०० त े०/९०० या भागात रस्तता 
अजस्तत्र्वात नसनू या दठकाणी पायर्वा् आहे. या दठकाणी नवर्वन रस्तता तयार 
करणे आर्वश्यक आहे. 
    र्वरीलपकैी दाभोळ बाईतर्वाडी  या योिनाबा्य रस्त्याचे काम हे ३०५४  
रस्तत ेर्व पलु दरुुस्तती योिनेअींतगशत घेता येत नाही. ्यामळेु हे काम स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ी याींनी स्तथाननक वर्वकास कायशक्रमाींतगशत घेणे आर्वश्यक आहे. 
     तसेच उर्वशरीत रस्त्याींच्या दरुुस्ततीची कामे जिल्हा पररषदेमाफश त जिल्हा 
पररषदेला वर्ववर्वर् योिनाींमर्ून प्राप्त ननर्ी र्व ननकष याींच्या अधर्न राहून 
्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ततावर्वत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा प्रय्न आहे. 
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(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
----------------- 

  
िौठा (िा.िां धार, जज.नाांदेड) येथील मन्याड नदीिरील 

िोल्हापूरी बांधाऱ् याच ेिाम सुरु िरण्याबाबि 
  

(६१) *  ९११४८   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  कौठा (ता.कीं र्ार, जि.नाींदेड) येथील मन्याड नदीर्वरील पलुर्विा कोल्हापरूी 
बींर्ाऱ् याचे काम ्र्वररत सरुु करण्याच्या मागण्याींसाठी ५०० शतेकऱ् याींसह 
िनआींदोलन कृती सममतीच ेपदाधर्कारी ददनाींक ३ मे, पासनू जिल्हाधर्कारी 
कायाशलयासमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मन्याड नदीर्वरील पलुर्विा कोल्हापरूी बींर्ारा सन २००८ पासनू 
मींिूर असनू ्याबाबत दरर्वषी नव्याने पररपत्रक काढण्यात येत ेपरींत ुअदयापी 
या बींर्ा-याच्या कामाला सरुुर्वात झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मन्याड नदीर्वरील कोल्हापरूी बींर्ाऱ्याच्या कामास ननर्ी 
उपलब्र् करुन काम सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. ददनाींक ३ मे, २०१७ रोिी समुारे १०० 
शतेकऱ् याींसह िन आींदोलन कृती सममती ता.कीं र्ार जिल्हा नाींदेड याींच े
पदाधर्कारी उपोषणास बसले होत.े तथावप ्याच ददर्वशी ्याींना उपोषणा 
पासनु परार्वृ् त करण्यात आले आहे. 
(२), (३) र्व (४) सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभाग याींच े शासन ननणशय ददनाींक 
१४/०२/२००८ अन्र्वये मन्याड नदीर्वर पलु बाींर्ण्याकररता प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. स्तथानीक लोकप्रनतननर्ीींनी पलुा ऐर्विी पलुर्विा कोल्हापरूी 
बींर्ा-याची मागणी केली. तदनींतर सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागाने ददनाींक 
१८/०९/२०१५ अन्र्वये सदर पलुासाठी ददलेला रुपये ९० लक्ष ननर्ी रद्द केला. 
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    सरे्वक्षण करुन अींदािपत्रक तयार केलेली िागा मौिे कौठा त े मौि े
राहा्ी या ग्राममण रस्त्यार्वर असल्याने जिल्हाधर्कारी नाींदेड याींनी ्याींचे 
प्रशासककय मान्यता आदेश ददनाींक २७/८/२०१४, ्याींचे पत्र ददनाींक १६/९/२०१६ 
अन्र्वये रद्द केले. 
    मौि ेकौठा त ेमौिे राहा्ी या ग्राममण रस्त्यार्वरील पलुर्विा कोल्हापरूी 
बींर्ाऱ् याच ेरुपये १९४.०७ लक्ष ककमतीच्या नवर्वन अींदािपत्रकास ददनाींक 
२५/११/२०१६ च्या पत्रान्र्वये अधर्क्षक अमभयींता, लघ ु मस ींचन (िलसींर्ारण) 
मींडळ, औरींगाबाद याींनी सशतश मान्यता प्रदान केली. सदर प्रकल्पास 
जिल्हाधर्कारी नाींदेड याींचे कडुन मान्यता ममळाली नसल्यामळेु या बींर्ा-याच्या 
कामाला सरुुर्वात झालेली नाही, मान्यता ममळाल्यानींतर सदर कामास सरुुर्वात 
करण्यात येईल. 

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

अहमदनगर जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या  
रुग्णिादहिा चालिाअभािी बांद असल्याबाबि 

(६२) *  ९०२७८   श्री.विजय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य वर्वभागाने रुग्णर्वादहका चालकाींची 
पदे भरली नसल्याने प्राथममक आरोग्य कें द्राच्या पररसरातील ७० रुग्णर्वादहका 
गेल्या दोन मदहन्यापासनू चालकाअभार्वी बींद असल्याने ग्रामीण भागातील 
रुग्णाींची मोठ्या प्रमाणात गरैसोय होत असल्याची मादहती ददनाींक २० िून, 
२०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच अहमदनगर जिल्हा पररषदेने नर्वीन ५२ रुग्णर्वादहकाींचा प्रस्ततार्व 
आरोग्य वर्वभागाकड े मींिूरीसाठी पाठवर्वला असनू अदयाप प्रस्ततार्वास मींिुरी 
ममळाली नसल्याचेही ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदर प्रस्ततार्व मींिुर करण्याबाबत र्व 
चालकाची पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    सदयजस्तथतीत जिल्हयातील ९६ प्राथममक आरोग्य कें द्रापकैी ७० दठकाणी 
शासकीय र्वाहने उपलब्र् असनु कीं त्रा्ी र्वाहनचालकाींची नेमणकु करण्यात 
येत.े यापरु्वीच्या आदेशाप्रमाणे कीं त्रा्ी र्वाहनचालकाींची सेर्वा ददनाींक 
३१/०३/२०१७ रोिी सींपषु्ात आली आहे आखण नर्वीन र्वाहनचालक कीं त्रा्ी 
त्र्वार्वर नेमण्याची प्रकक्रया चाल ूअसनू लर्वकरच पणुश होईल. 
    सदयजस्तथतीत राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगशत रुग्ण कल्याण सममती 
मर्ुन आर्वश्यकतनेसुार रोिींदारी त्र्वार्वर  र्वाहनचालकाींची सेर्वा उपलब्र् 
करुन घेणेबाबत सर्वश र्वदैयकीय अधर्कारी र्व तालकुा आरोग्य अधर्कारी याींना 
सचुना देण्यात आल्या आहेत. ्यामळेु रुग्णसेरे्वर्वर काहीही वर्वपरीत पररणाम 
झालेला नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
    २३ प्रा.आ. कें द्रात र्व ५ पथकाच्या दठकाणी र्वाहने नाहीत तसेच ४१ 
प्रा.आ.कें द्राची र्व मखु्यालयाची ५ र्वाहने िुनी असल्याने ती र्वारींर्वार दरुुस्तती 
करार्वी लागत आहेत. ्यामळेु प्रा.आ.कें द्राच्या दठकाणी नवर्वन रुग्णर्वादहका र्व 
मखु्यालयाच्या दठकाणी नवर्वन र्वाहनाींची मागणी  सींचालक, आरोग्य सेर्वा, 
मुींबई याींचेकड े जि. प. कडून करण्यात आलेली आहे. मान्यता प्राप्त होताच 
पढुील कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(३) र्वाहन र्व रुग्णर्वादहकाींच्या उपलब्र्तचे्या अनषुींगाने जि. प. अहमदनगर 
याींनी दद. २९/२/२०१६, दद.१४/१२/२०१६, दद. ३०/१२/२०१६ तसेच दद.१२/५/२०१७ 
अन्र्वये पाठपरुार्वा केला आहे. तसेच र्वाहनचालकाची पदे कीं त्रा्ी त्र्वार्वर 
नेमण्याची कायशर्वाही जिल्हा पररषद स्ततरार्वर सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मौजे अांिापूर (िा.बागलाण, जज.नाशशि) येथील दशलि िस्िी  
सुधार योजना ि निबौध्द वििास योजनेंिगविची िामे  

तनिृष्ट्ट दजावची िाल्याबाबि 
(६३) *  ८७६६८   श्रीमिी ददवपिा चयवहाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे अींतापरू (ता.बागलाण, जि.नामशक) येथील दमलत र्वस्तती सरु्ार 
योिना र्व बौध्द वर्वकास योिनेतील कामे ननकृष् दिाशची करुन ग्रामपींचायत 
पदाधर्कारी र्व ग्रामसेर्वकाने सींगनमताने १४ लाख रुपयाींचा गरैव्यर्वहार 
केल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार ग्रामपींचायत पदाधर्कारी र्व ग्रामसेर्वकार्वर 
कारर्वाई करण्यासह बौध्द र्वस्ततीतील ननकृष् कामे शासनाच्या गणुर्व्ता दशशक 
त््र्वानसुार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, मौिे अींतापरू (ता.बागलाण,जि.नामशक) येथील दमलत र्वस्तती 
सरु्ार योिना र्व बौध्द वर्वकास योिनेतील कामे ननकृष् प्रतीची करून 
अपहार केल्याबाबतची बातमी दैननक लोकमतमध्ये दद.२८.०४.२०१७ रोिी 
प्रमसध्द झाली होती. 
(२) होय. सदर प्रकरणी ग् वर्वकास अधर्कारी, बागलाण याींच्यामाफश त 
चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३)  मौिे अींतापरू, ता.बागलाण, जि.नामशक येथे अन.ुिाती र्व नर्वबौध्द 
घ्काींच्या र्वस्ततीचा वर्वकास करणे या योिनेतनू सन २०१२-१३ या आधथशक 
र्वषाशत मींिूर तीन कामाींपकैी सर्वश कामे पणूश झालेली आहेत. सदर कामाींची 
एकूण पणूश रक्कम रू.१४,०५,११५/- ग्रामपींचायतीस अदा केली आहे. 
दद.२८.०४.२०१७ रोिी दैननक लोकमतमध्ये प्रमसध्द झालले्या उपरोक्त 
बातमीमध्ये नमदू केल्याप्रमाणे काँक्री्च्या रस्त्याऐर्विी डाींबरीकरणाचे रस्तत े
केल ेहे  म्हणणे चुकीचे असनू मींिूर कामाप्रमाणेच रस्तता काँक्री्ीकरणाचे 
काम केले असल्याच े प्र्यक्ष पाहणीत ददसनू आले आहे. सदर कामाींचे 
लेखापररक्षण झाले असनू कामाींचे अींदािपत्रक / मलु्याींकन दप्तरीलेख े
अदययार्वत असल्याने लखेापररक्षणात कोणताही आक्षपे नोंदवर्वण्यात आलेला 
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नाही. सदर कामाींची जिल्हा पररषद बाींर्काम वर्वभागाचे शाखा अमभयींता र्व 
उपअमभयींता याींनी तपासणी र्व मलु्याींकन केले आहे. ्यामळेु दैननक 
लोकमतमध्ये आलेल्या बातमीत कोणतहेी तथ्य आढळून आले नाही. सबब 
ग्रामपींचायत पदाधर्कारी र्व ग्रामसेर्वकार्वर कारर्वाई करण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

नागपूर ि औरांगाबाद येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालयािील बायोमेडीिल िेस्टबाबि 

(६४) *  ८५०६३   श्री.सधुािर देशमखु (नागपरू पजश्चम), श्री.अिलु सािे 
(औरांगाबाद पिूव) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू शहरातील शासकीय र्वदैयकीय महावर्वदयालय र्व रूग्णालयातील 
‘बायोमेडीकल र्वेस्त्’ ची योग्य पध्दतीने र्व ननयमानसुार वर्वल्हेर्वा् लार्वण्यात 
येत नसल्याबाबतची मादहती माहे म,े २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच औरींगाबाद शहरातील शासकीय र्वदैयकीय महावर्वदयालय र्व 
रुग्णालय घा्ी या रुग्णालयातील बायोमेडीकल र्वसे्त्च्या कचऱ् याची वर्वल्हेर्वा् 
लार्वण्यासाठी प्रशासनाने बसर्वलेली ईन्सीनरे्र मशीन बबघाड झाल्याने बींद 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रूग्णालयातील बायोमेडीकल रे्वस्त् र्वस्ततुींची योग्य प्रकारे 
वर्वल्हेर्वा् लार्वण्याकरीता ती सपुर हायिोननक एिन्सीकड े सपुदुश करायची 
असताींना तथेील सफाई कमशचारी उघड्यार्वर ्ाकत असल्याने ्याचा त्रास 
डॉक््र, कमशचारी, रूग्ण र्व रूग्णाींच्या नातरे्वाईकाींना होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन सींबींधर्ताींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत र्व 
बायोमेडीकल रे्वस्त्ची योग्य पध्दतीने र्व ननयमानसुार वर्वल्हेर्वा् लार्वण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. प्रस्तततु र्न्सीनरे्र मशीन हे सन-२००० साली खरेदी 
करण्यात आलेले असनू आयषुयमान सींपल्यामळेु सदर मशीन सदय:जस्तथतीत 
बींद आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

आांबोली धरण (िा.मुरुड, जज.रायगड) लघुपाटबांधारे प्रिल्पाांिगवि 
िालयवयाच ेिाम अपूणव असल्याबाबि 

 

(६५) *  ८८१९७   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुूड (जि.रायगड) तालकु्यातील आींबोली र्रण लघपुा्बींर्ारे प्रकल्पाींतगशत 
उिव्या र्व डाव्या तीर कालव्याचे काम कीं त्रा्दाराने ननवर्वदा शती र्व अ्ीनसुार 
वर्वदहत मदुतीत पणूश करणे आर्वश्क असताना माहे िून, २०१५ पासनू या 
कालव्याचे काम बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्रण क्षते्रातल्या हिारो शतेकऱ्याींना कालव्याचे पाणी न 
ममळाल्याने ्याींना फक्त खरीप हींगामाच े पीक घ्यार्वे लागले असनू रब्बी 
हींगामाचा शतेकऱ्याींना फायदा ममळालेला नसल्याने शतेकऱ्याींचे आधथशक 
नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्तत शतेकऱ्याींना सरु्ाररत दराने िममनीचा मोबदला 
ममळार्वा अशी प्रकल्पग्रस्तताींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कालव्याचे काम पणूश करून आींबोली र्रण पररसरातील 
क्षेत्र ओमलताखाली आणून प्रकल्पग्रस्तत शतेकऱ्याींना सरु्ाररत दराने िममनीचा 
मोबदला देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) र्रणाचे काम १००% पणूश झाले असनू दोन्ही कालव्याींची कामे भसूींपदाना 
अभार्वी अपणूश असल्यामळेु पणूशत: मस ींचन क्षमता ननमाशण झालेली नाही. 
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(३) प्रकल्पग्रस्तत शतेकऱ् याींनी सरु्ाररत दराने िममनीचा मोबदला ममळण्यासाठी 
जिल्हा न्यायालय, अमलबाग येथे दार्वे दाखल केलेले आहेत. 
(४) आींबोली र्रण पररसरातील क्षते्र ओमलताखाली आणण्यासाठी ददनाींक 
९.६.२०१६ च्या शासन ननणशयातील नर्वीन र्ोरणानसुार कालव्याींची कामे 
बींददस्तत पाईपलाईन पध्दतीने करण्याचे ननयोिन करण्यात येत आहे. 
    शतेक-याींनी सरु्ाररत दराने िममनीचा मोबदला ममळण्याबाबत दाखल 
केलेले दार्वे अमलबाग  येथील मा.जिल्हा न्यायालयात न्यायप्रवर्वष् आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

राज्याि नदीखोरे अशभिरणाची स्थापना िरण्याबाबि 
  

(६६) *  ९२०३८   श्री.सतुनल शशांदे (िरळी), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मस ींचन वर्वषयक बाबीींच्या सींदभाशत नेमलेल्या धचतळे सममतीने सन २०१४ 
मध्ये र्वा ्या दरम्यान शासनास सादर केलेल्या अहर्वालात एकाज्मक राज्य 
िल आराखड्याच े मह््र्व अर्ोरेखीत करुन राज्यात नदीखोरे अमभकरणाची 
(प्राधर्करण) स्तथापना करण्याची मशफारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सममतीच्या मशफारशीनसुार राज्यात नदीखोरे 
अमभकरणाची स्तथापना करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) महाराषर िलसींप्ती ननयमन प्राधर्करण 
अधर्ननयम, २००५ मर्ील कलम १५ नसुार नदी खोरे अमभकरणामाफश त 
खोरेननहाय र्व उपखोरेननहाय िल आराखड े तयार करार्वयाचे आहेत. तसेच 
सदर अधर्ननयमातील कलम २(१) (प) नसुार नदी-खोरे अमभकरण म्हणि े
वर्ववर्वर् नदी खो-याींसाठी कायशरत असलेली नदी खोरे/मस ींचन वर्वकास महामींडळे 
आहेत. सदय:जस्तथतीत राज्यातील पाच पा्बींर्ारे वर्वकास महामींडळाींच े
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रुपाींतरण वर्वर्ीर्वत स्तर्वरुपात नदीखोरे अमभकरण म्हणून झालेले नाही. तथावप, 
मिननप्रा अधर्ननयम, २००५ मर्ील र्वरील तरतदूीींचा वर्वचार करता नदी खोरे 
अमभकरणे कायशरत आहेत. डॉ.मार्र्वरार्व धचतळे सममतीने राज्यातील पा्बींर्ारे 
महामींडळाींचे नदीखोरे अमभकरणात रुपाींतरण करण्याची मशफारस केली होती. 
्यानषुींगाने एकीं दरीत महामींडळाींच्या कामकािाचा सखोल अ्यास करुन 
याबाबत करार्वयाच्या उपाययोिनाींच्या मशफारशीींसह पररपणूश अहर्वाल तयार 
करण्याकररता उपलब्र्ता र्व उपयकु्तता याींचा वर्वचार करुन सेर्वाननर्वृ् त 
भारतीय प्रशासकीय सेरे्वतील अधर्का-याची या कामाकरीता ननयकु्ती करणेची 
आर्वश्यकता होती. महामींडळाींचे नदी खोरे अमभकरणात रुपाींतर करण्याच्या 
दृष्ीने एक एकसदस्तयीय अ्यासग् ननयकु्त करण्यास र्व ्यानसुार, सदर 
अ्यासग्ात श्री.सरेुश कुमार (सेर्वाननर्वृ् त भा.प्र.से. र्व मािी उपलोकआयकु्त) 
याींची ननयकु्ती करण्यास मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी मान्यता ददली आहे. 
्यानसुार श्री.सरेुश कुमार (सेर्वाननर्वृ् त भा.प्र.से. र्व मािी उपलोकायकु्त) याींची 
अ्यासग्ार्वर ननयकु्ती करण्याबाबतचा शासन ननणशय क्र.सींकीणश-२०१५ 
/प्र.क्र.८२/आ.(र्वगश-१), दद.२८.०४.२०१५ रोिी ननगशममत करण्यात आला आहे. 
तसेच समक्रमाींकाच्या दद. २६ ऑगस्त्, २०१५ रोिीच्या शासन ननणशयान्र्वये 
सदर अ्यासग्ामध्ये श्री.वर्व.म.रानड,े सेर्वाननर्वृ् त सधचर्व (लाक्षवेर्व), 
िलसींपदा वर्वभाग याींची ताींबत्रक अधर्कारी र्व अ्यासग्ाचे सदस्तय म्हणून 
ननयकु्ती करण्यात आली.  
(२) राज्यातील पा्बींर्ारे महामींडळाींचे नदी खोरे अमभकरणात रुपाींतर 
करण्याच्या दृष्ीने श्री.सरेुश कुमार (सेर्वाननर्वृ् त भा.प्र.से. र्व मािी 
उपलोकआयकु्त) याींच ेअध्यक्षतखेाली ननयकु्त करणेत आलेल्या एकसदस्तयीय 
अ्यासग्ाकडून दद.३० िानेर्वारी, २०१६ रोिी शासनास अहर्वाल सादर 
करणेत आला आहे. सदर अहर्वालाचे सादरीकरण प्रर्ान सधचर्व (िसीं) 
याींच्याकड ेदद.७ एवप्रल, २०१७ रोिीचे बठैकीत करण्यात आले. 
    सदर अ्यासग्ाकडून प्राप्त झालेल्या अहर्वालातील मशफारशीींर्वर 
महासींचालक, मेरी, नामशक, महासींचालक, र्वाल्मी, औरींगाबाद तसेच सर्वश 
महामींडळाचे कायशकारी सींचालक याींचकेडून अमभप्राय मागवर्वण्यात आले. सदर 
प्रकरणी वर्वदभश पा्बींर्ारे वर्वकास महामींडळ, नागपरू याींचेकडून अमभप्राय प्राप्त 
झाले आहेत.  यास अनसुरुन र्तर सर्वश सींबींधर्ताींकडून २२ एवप्रल, २०१७, २७ 
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िुल,ै २०१७ र्व ५ र्डसेंबर, २०१६ रोिीचे पत्रान्र्वये अमभप्राय मागवर्वण्यात आल े
आहेत. अदयाप अमभप्राय अप्राप्त आहेत. याबाबत शासन स्ततरार्वर पाठपरुार्वा 
करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

आबलोली (िा.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथील आरोग्य  
िें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दजाव देण्याबाबि 

  

(६७) *  ८५४५६   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :  सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आबलोली (ता.गहुागर, जि.र्नाधगरी) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रामध्ये 
र्वषाशला िर्वळपास ३० हिारपेक्षा अधर्क रुग्ण तपासले िातात, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, या रुग्णालयात र्वदैयकीय उपचाराथश येत असलेल्या रुग्णाींची 
सींख्या लक्षात घेता सदर आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाश देण्यात 
यार्वा याबाबतची मागणी स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी र्व ग्रामस्तथाींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार सदरहू आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाश 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) र्व (२) हे खरे आहे. 
(३) सदर आरोग्य कें द्राचे रुपाींतर ग्रामीण रुग्णालयात करण्याबाबतची 
लोकप्रनतननर्ीींची मागणी र्व अशा स्तर्वरुपाच्या अन्य मागण्या एकबत्रत करुन 
ननकषानसुार पात्र रुग्णालयाींचे दिाश उन्नतीकरण करुन बहृत आराखडयात 
समावर्वष् करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद भर्वत नाही. 

----------------- 
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वििेिानांदनगर (िा.मेहिर, जज.बुलढाणा) ग्रामपांचायिीच्या  
तनधीचा िेलेला अपहार 

(६८) *  ९१७२६   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेहकर (जि.बलुढाणा) तालकु्यातील वर्वरे्वकानींदनगर ग्रामपींचायतीच े
ग्रामवर्वकास अधर्कारी र्व मशपाई याींनी सींगनमत करुन ग्रामपींचायतीच्या 
ननर्ीचा अपहार केल्याच ेमसध्द झाल्यानींतर उपसरपींच र्व ग्रामपींचायत सदस्तय 
याींच्या वर्वरोर्ात खो्ी तक्रार केल्याबाबतची तक्रार मखु्य कायशकारी अधर्कारी, 
जिल्हा पररषद, बलुढाणा याींच्याकड े ददनाींक १६ िून, २०१७ रोिी र्वा 
्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार ग्रामपींचायतीच्या ननर्ीचा अपहार करणाऱ्या 
ग्रामवर्वकास अधर्कारी र्व मशपाई याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, बलुढाणा जिल्हयातील मेहकर, पींचायत सममती अींतगशत 
ग्रामपींचायत, वर्वर्वेकानींदनगर येथे ११ सदस्तयाींची कायशकाररणी कायशरत आहे. 
ग्रामपींचायतीच े पार्वती पसु्ततक नमनुा क्र. १० र्व सर्वशसार्ारण िमचेे पार्वती 
पसु्ततक नमनुा क्र. ७ ही पार्वती पसु्ततके सरपींच याींचे पती, १ ग्रामपींचायत 
सदस्तय याींच ेपती र्व अन्य १ ग्रामपींचायत सदस्तय याींनी बळिोरीने दहसकार्वनू 
घेऊन ग्रामपींचायतला कुलपू लार्वल्याची लेखी तक्रार सदर ग्रामपींचायतीचे 
कमशचारी याींनी ग्रामवर्वकास अधर्कारी, ग्रामपींचायत, वर्वर्वेकानींदनगर याींच्याकड े
दद. ०३/०६/२०१७ रोिी केली आहे. सदर बाब ग्रामवर्वकास अधर्कारी याींनी ग् 
वर्वकास अधर्कारी, पींचायत सममती, मेहकर याींना कळवर्वली. 
    ग्रामपींचायत मशपाई र्व ग्रामवर्वकास अधर्कारी याींनी केलेल्या तक्रारीचा 
चौकशी अहर्वाल र्व ग्रामपींचायत कॅशबकु र्व घरकर, पाणीकर र्वसलुी 
पसु्ततकातील गरैप्रकारची चौकशी करण्याची वर्वनींती उपसरपींच र्व र्तर ७ 
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सदस्तयाींनी ग्वर्वकास अधर्कारी, पींचायत सममती, मेहकर याींचेकड े ददनाींक 
०९/०६/२०१७ रोिीच्या लेखी पत्राव्दारे केलेली आहे. 
(२) ग्रामपींचायतीच्या उपसरपींच र्व र्तर ७ सदस्तयाींचे तक्रारीमध्ये नमदू 
बाबीींच्या अनषुींगाने ग् वर्वकास अधर्कारी, पींचायत सममती, मेहकर याींनी 
चौकशी केलेली असनू चौकशीअींती अपहार मसध्द झालेला नसल्याने 
कारर्वाईचा प्रश्न उद् ार्वत नसल्याचे ग्वर्वकास अधर्कारी, पींचायत सममती, 
मेहकर याींनी जिल्हा पररषद, बलुढाणा याींना दद. २४/०७/२०१७ रोिीच्या 
पत्रान्र्वये कळवर्वले आहे. 
(३) ग्रामपींचायतीच्या ननर्ीचा अपहार मसध्द झालेला नसल्याने कारर्वाईचा 
प्रश्न उदभर्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

रत्नाधगरी जजल्हा पररषद आरोग्य विभागािील  
भरिी प्रकक्रयेि िालेला गरैयवयिहार 

(६९) *  ९१६१८   श्री.सदानांद चयवहाण (धचपळूण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्नाधगरी जिल्हा पररषद आरोग्य वर्वभागात सन २०१६ मध्ये झालेल्या 
भरती प्रकक्रयेत गरैव्यर्वहार झाला असल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर भरती प्रकक्रयेत आरोग्यसेवर्वका म्हणून ननयकु्ती ममळर्वनू 
देण्यासाठी एका आरोग्यसेवर्वकेकडून पाच लाख रुपये घेतल्याचे ननषपन्न झाले 
असनू ्यातील काही रक्कम जस्तर्वकारताींना पकडण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
 
(३) असल्यास, या गरैव्यर्वहारात या वर्वभागातील अधर्कारी र्व कमशचारी 
याींचाही सहभाग असल्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती 
कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 



78 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) र्व (५) र्नाधगरी जिल्हा पररषदेंतगशत आरोग्य वर्वभागात 
कायशरत असलेल्या मदहला आरोग्य सेवर्वका श्रीमती ददव्याींका ददलीप यादर्व र्व 
्याींचे पती श्री. ददलीप यादर्व र्व अन्य एक मदहला आरोग्य सेवर्वका श्रीमती 
बेबीनींदा मर्कुर खामकर याींनी आरोग्य वर्वभागात कायशरत असलेल्या मदहला 
आरोग्य सवेर्वका श्रीमती मशतल कैलास नेमाणे याींचा गोपनीय अहर्वाल 
प्रनतकुल करुन ्याींचा पररवर्वक्षाधर्न कालार्वर्ी र्वाढवर्वण्याची र्मकी देऊन 
्याींच्याकड ेर्वारींर्वार पशैाची मागणी केली. तक्रारदार याींचेकडुन ्याींनी ४ लाख 
५० हिार रुपये रकमेचे र्नादेश जस्तर्वकारले र्व उर्वशररत ५० हिाराची रक्कम 
जस्तर्वकारताींना श्रीमती मशतल कैलास नेमाणे याींनी ददलले्या तक्रारीर्वरुन श्रीमती 
ददव्याींका यादर्व र्व ्याींच े पती श्री. ददलीप यादर्व याींना ५० हिार रुपयाची 
लाचेची रक्कम जस्तर्वकारताींना ददनाींक ०१.०४.२०१७ रोिी लाचलचुपत वर्वभागाने 
रींगेहाथ पकडले. या प्रकरणी र्नाधगरी पोलीस ठाणे, जिल्हा र्नाधगरी येथ े
गनु्हा रजिस्त्र क्रमाींक-१४५/२०१७ भ्रष्ाचार प्रनतबींर् अधर्ननयम १९९८ च े
कलम ७, ८, १२, १३ (अ) (ड) सह १३ (२) अन्र्वये गनु्हा नोंदवर्वण्यात आलेला 
आहे. तसेच श्रीमती ददव्याींका यादर्व र्व श्रीमती बेबीनींदा खामकर याींना जिल्हा 
पररषदेच्या सेरे्वमर्ुन ददनाींक ०५.०४.२०१७ रोिी ननलींबबत केले असनु ्याींच े
वर्वरुध्द वर्वभागीय चौकशीची कायशर्वाही सरुु आहे.  
     सदरच्या भरती प्रकक्रयेत कोणताही गरैव्यर्वहार झालेला नसनू भरती 
प्रकक्रया पारदशशकपणे पार पडली आहे. जिल्हा पररषद, र्नाधगरी या 
कायाशलयातील कोण्याही अधर्कारी/कमशचाऱ्याचा या घ्नेशी सींबींर् नाही. 
 

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

ददिडा (िा.माण, जज.सािारा) येथील शसमेंट  
बांधाऱ्याच्या िामाि िालेला गैरयवयिहार 

(७०) *  ९२६५७   श्री.जयिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददर्वडा (ता.माण, जि.सातारा) येथील र्बर्बे मळा येथे िलयकु्त मशर्वार 
योिनेंतगशत अींदािे ३२ लाख र्तका ननर्ी मींिूर करण्यात आला असनू 
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अदयापपयशत ्यादठकाणी कोणताही बींर्ारा बाींर्ण्यात आला नसनू अधर्कारी 
र्व ठेकेदार याींच्या सींगनमताने देयके काढून केलेल्या गरैव्यर्वहाराची चौकशी 
करण्यात यार्वी यासाठी येथील नागरीक ए.के. नामदास याींनी आमरण 
उपोषण केल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार गरैव्यर्वहार करणाऱ्या सींबधर्त अधर्कारी र्व ठेकेदार 
याींच्यार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    ददर्वड ता.माण येथील मसमें् बींर्ाऱ्याचे काम िलयकु्त मशर्वार 
योिनेंतगशत नसनू जिल्हा ननयोिन आराखडा सन २०१६-१७ च्या ननर्ीमर्ून 
करण्यात आले आहे. 
    श्री.ए.के.नामदास याींनी दद.०९ मे, २०१७ रोिी केलेले उपोषण हे बींर्ारा 
ननयोजित दठकाणी न घेता दसुरीकड ेघेऊन ्याींचे शतेाकड ेिाणारा रस्तता बींद 
झाला असल्याने केलेले आहे. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

नाांदेड जजल्हयािील ११९ बालगहृाांपैिी १०९ बालगहृाांना  
सांस्था चालिाांनी बांद िेल्याबाबि 

(७१) *  ८७८२४   श्रीमिी अशमिा चयवहाण (भोिर) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्हयातील ११९ बालगहृाींपकैी १०९ बालगहृाींना सींस्तथा चालकाींनीच 
बींद केल्याचे ददनाींक २२ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून या बालगहृाींना परेुशा प्रमाणात ननर्ी ममळत 
नसल्याने या बालगहृाींची सहा त ेसात को्ी रुपयाींची देयके प्रलींबबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन नाींदेड जिल्हयातील बालगहेृ परु्वशर्वत 
सरुु ठेर्वण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) बाल न्याय (मलुाींची काळिी र्व सींरक्षण) अधर्ननयम 
२०१५ च्या कलम २ (१४) मध्ये काळिी र्व सींरक्षणाची गरि असलेल्या 
बालकाींच्या नमदु व्याख्येमध्ये बसणारी परेुशी बालके उपलब्र् नसल्याने बाल 
कल्याण सममतीकडून सींस्तथाींमध्ये बालकाींचा प्ररे्वश झाला नसल्याने नाींदेड 
जिल््यातील काही  बालगहेृ बींद आहेत. 
(२) सन २०१५-१६ मध्ये प्रलींबबत असलेल्या अनदुानासाठी दाखल असलेल्या 
याधचका क्र.१८५६/२०१६ र्व र्तर याधचकाींमध्ये मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ 
औरींगाबाद याींनी ददलेल्या आदेशानसुार प्रलींबबत अनदुान ननश्चीत करण्यासाठी 
शासन ननणशय दद.०१ ऑक््ोबर, २०१६ ननगशममत करण्यात आला आहे. सदर 
 शासन ननणशयान्र्वये गठीत केलेल्या सममतीस सींबींधर्त सींस्तथानी कागदपत्र े
उपलब्र् करुन ददलेली नसल्यामळेु प्रलींबबत देयक ननजश्चत करता आलेली 
नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर विभागाि गेल्या िषवभराि बालमुत्यूच्या प्रमाणाि िालेली िाढ 

  

(७२) *  ८५०३४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपरूी), श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील 
(शशडी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), 
श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनरुी) : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू वर्वभागात गेल्या र्वषशभरात आतापयशत १ लाख १८ हिार ३७४ 
बालके िन्माला आली असनू ्यापकैी २ हिार १६२ बालकाींचा १ र्वषाशच्या 
आत तर ३८७ बालकाींचा ५ र्वषाशच्या आत मृ् य ूझाला असल्याचे माहे िून, 
२०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चींद्रपरू जिल्हयात माहे माचश २०१६ त े मे २०१७ पयशत २२ 
हिार ६२ बालके िन्माला आली ्यापकैी ५६० बालके र्वयाच्या पदहल्या 
र्वषीच्या आतच मु् यमूखुी पडली असनू गडधचरोली जिल्हयात गेल्या र्वषशभरात 
१६ हिार ५७७ बालके िन्माला आली असनू ्यापकैी ५०५ बालकाींचा मु् य ू
झाला आहे तसेच नागपरू जिल्हयात २८ हिार बालके िन्माला आली असनू 
३११ बालके मृ् यमुखुी पडली असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन नागपरू वर्वभागातील बालमृ् य ू
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशतः खरे आहे 
    नागपरू वर्वभागात सन २०१६-१७ मध् ये आतापयशत १४२१७७ बालके 
िन् माला आली असनू ् यापकैी २०५४ बालकाींचा ० त े१ र्वषाशपयांत  र्व १ त े५ 
र्वषाशपयांत ३६३ बालकाींचा मृ्  य ू झाला आहे. तसेच सन २०१७-१८ मध् ये मे 
२०१७ अखेर १९५६२ बालके िन् माला आली असनू ० त े १ र्वषाशपयांत २९५ 
र्व १ त े५ र्वषाशपयांत ४३ बालकाींचा मृ्  य ूझाला आहे. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
    चींद्रपरू जिल् हयात माहे माचश २०१६ त े मे २०१७ अखरे ३५०५० बालके 
िन् माला आली. ् यापकैी ० त े१ र्वषाशपयशतच् या ५५४ बालकाींचा तसेच १ त े५ 
र्वषाशपयांतच् या ८० बालकाींचा मृ्  य ुझालेला आहे. 
    गडधचरोली जिल् हयात माहे माचश २०१६ त ेमे २०१७ अखरे २०४३७ बालके 
िन् माला आली. ् यापकैी ० त े१ र्वषाशपयशतच् या ५७३ बालकाींचा तसेच १ त े५ 
र्वषाशपयांतच् या १०३ बालकाींचा मृ्  य ुझालेला आहे. 
    तसेच नागपरू जिल् हयात माहे माचश २०१६ त े म े २०१७ अखरे ५४३१४ 
बालके िन् माला  आली. ् यापकैी ० त े१ र्वषाशपयशतच् या २१२ बालकाींचा तसेच 
१ त े५ र्वषाशपयांतच् या ६५ बालकाींचा मृ्  य ुझालेला आहे. 
(३) बालमृ्  यचूे प्रमाण कमी करण् यासाठी आरोग् य वर्वभागा माफश त पढुील 
उपाय योिना करण् यात येतात - सींस्त था् मक प्रसतूी,  ननयमीत लसीकरण, 
नर्विात काळिी कक्ष, नर्विात जस्तथरीकरण कक्ष, वर्वशषे नर्विात काळिी 
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कक्ष, एचबीएनसी र्व र्न् ्ेनमसफाईड एचबीएनसी, िीर्वनस् र्व ‘अ’ र्व 
िींतनाशक मोदहम, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुर्वशसन कें द्र, मानर्व वर्वकास 
कायशक्रमा अींतगशत तज्ञाींमाफश त माताींची र्व बालकाींची तपासणी र्व उपचार, 
नर्वसींिीर्वनी कायशक्रमा अींतगशत मातृ्  र्व अनदुान योिना, भरारी पथकाीं माफश त 
आरोग् य तपासणी र्व उपचार, दायी बठैक योिना र्.  
(४) प्रश् न उद् ार्वत नाही. 

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

लािूर येथील सिोपचार रुग्णालय ि शासिीय िैद्यिीय 
महाविद्यालयािील रक्िपढेीची िािानुिूलीि यांत्रणा बांद असल्याबाबि 

  

(७३) *  ८६११५   श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरू येथील सर्वोपचार रुग्णालय र्व शासकीय र्वदैयकीय 
महावर्वदयालयातील रक्तपेढीची र्वातानकूुलीत यींत्रणा माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान बींद पडल्याने रुग्णाींना देण्यात येणारा रक्तपरुर्वठा बींद 
करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रुग्णालयातील र्वातानकूुलीत यींत्रणा बींद पडण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यभरात अनेक शासकीय रुग्णालयातील रक्तपेढयाींमध्ये 
अशाच प्रकारच्या समस्तया र्वारींर्वार ननदशशनास येत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शासनाचा ननर्ी खचश होऊनही सामान्य रुग्णाींना र्वेळेत रक्त 
परुर्वठा होत नसल्याने याबाबतची चौकशी करुन सींबधर्ताींर्वर कारर्वाई 
करण्याबाबत र्व रुग्णाींना रे्वळेत रक्त परुर्वठा होण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
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(३) हे खरे नाही.  
(४) र्व (५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

जागतिि आरोग्य सांस्थेच्या तनिषानुसार शासिीय  
रुग्णालयाि खाटाांची सोय िरण्याबाबि 

  

(७४) *  ८८२०१   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िागनतक आरोग्य सींस्तथेच्या ननकषानसुार शासकीय रुग्णालयात दर ४० 
लोकाींच्या मागे एका खा्ाींची सोय असणे गरिेच ेआहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील एकूण ५१६ शासकीय र्वदैयकीय रुग्णालयामध्ये ३२ 
हिार ६३० खा्ा उपलब्र् आहेत सरासरीनसुार २ लाख १९ हिार ५२ 
लोकाींमागे एक रुग्णालय आखण ३ हिार ४६४ रुग्णामागे एक खा्ा उपलब्र् 
असल्याच ेददनाींक २० मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय रुग्णालयात अपऱु्या र्वदैयकीय सवुर्वर्ा असल्याने 
असींख्य रुग्णाींना खािगी रुग्णालयात उपचार घ्यार्वे लागत असनू िागनतक 
आरोग्य सींस्तथेच्या ननकषानसुार शासकीय रुग्णालयात खा्ाींची सोय 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
    िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या प्रमाणकानसुार ५५० लोकसींख्येस १ खा् 
आर्वश्यक आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या प्रमाणकानसुार रुग्णालयाचा र्व खा्ाींचा 
अनशुषे भरुन काढण्यासाठी शासन ननणशय ददनाींक १७ िानेर्वारी, २०१३ र्व ९ 
िून, २०१४ अन्र्वये राज्यात एकूण १३६८ रुग्णालये नव्याने र्व शे्रणीर्वर्शनाने 
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मींिूर करण्यात आली असनू ्यामध्ये एकूण १०४०९ खा्ाींची ननममशती 
करण्यात आली आहे. तसेच सन २०११ च्या लोकसींख्येर्वर आर्ारीत आरोग्य 
सींस्तथा स्तथापनेचा िोड बहृत आराखडा तयार करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

ठाणे शसजयवहल रुग्णालयाांच ेरुपाांिर सुपर स्पेशाशलटी  
रुग्णालयाि िरण्याबाबि 

(७५) *  ९३९१४   श्री.रुपेश म् हात्र े(शभिांडी पिूव) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे मसजव्हल रुग्णालयाींचे रुपाींतर सपुर स्तपेशामल्ी रुग्णालयात 
करण्याबाबतचा ननणशय मा.सार्वशिननक बाींर्काम (सार्वशिननक उपक्रम) मींत्री 
तथा पालकमींत्री, ठाणे जिल्हा र्व मा.सार्वशिननक आरोग्य मींत्री याींच्या माहे 
िून, २०१७ मध्ये र्वा ्या दरम्यान झालले्या बठैकीत घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, प्र्येक जिल््यात स्तर्वतींत्र मदहला र्व बाल रुग्णालय सरुु 
करण्याच्या ननणशयानसुार ठाणे जिल््यातही १०० खा्ाींचे स्तर्वतींत्र मदहला र्व 
बाल रुग्णालय सरुु करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणशयान्र्वये ठाणे जिल््यासह कल्याण-डोंबबर्वली, नर्वी 
मुींबई या पररसरातील रुग्णाींना याचा लाभ होणार असल्याने जिल्हयातील 
मसव्हील रुग्णालयाींचे सपुर स्तपेशामल्ी रुग्णालयात तसेच स्तर्वतींत्र मदहला र्व 
बाल रुग्णालय सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) ठाणे मसजव्हल रुग्णालयाचे सपुर स्तपेशामल्ी रुग्णालयात रुपाींतर 
करण्याची कायशर्वाही सरुु आहे. ्याचप्रमाणे स्तर्वतींत्र मदहला र्व बाल रुग्णालय 
सरुु करण्याची बाब प्रस्ततावर्वत बहृत आराखडयात वर्वचारार्ीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

आरे (मुांबई) येथील १ हजार ४१४ हेक्टर जागा बळिािल्याबाबि 
  

(७६) *  ८५४६५   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोड), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा) :   
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आरे (मुींबई) येथे दोन हिार ७६ हेक््र िागा असनू ्यातील ५८६ 
हेक््रचा वर्वकास झालेला असल्याने र्वन वर्वभागाने ददनाींक २७ एवप्रल, २०१७ 
रोिी सादर केलेल्या प्रनतज्ञापत्रात केर्वळ ७६ हेक््र र्वन िममन असल्याच े
नमदू करण्यात आल्याने उर्वशररत १ हिार ४१४ हेक््र िममन बळकार्वल्याची 
ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व ्याचे 
ननषकषश काय आहेत, 
(३) असल्यास, ्यानसुार १ हिार ४१४ हेक््र िममनीच्या सींदभाशत शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) र्व (३) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने ददनाींक 
१२.१२.१९९६ रोिी ददलेल्या आदेशान्र्वये मुींबई उपनगर जिल््यातील 
र्वनसदृषय िममनी Identify करण्याकरीता जिल्हाधर्कारी, मुींबई उपनगर 
जिल्हा, उप र्वनसींरक्षक, सींिय गाींर्ी राषरीय उदयान, बोरीर्वली र्व जिल्हा 
अधर्क्षक, भमूम अमभलेख, मुींबई उपनगर जिल्हा याींची सममती स्तथापन 
करण्यात आली होती. सदर सममतीच्या अहर्वालाच्या आर्ारे मुींबई उपनगर 
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जिल््यातील एकूण १५३४ हेक््र “र्वनसदृश्य” क्षेत्रापकैी काींदळर्वनाचे १४५८.०० 
हेक््र क्षते्रासह र्तर ६७.०० हेक््र क्षेत्र “र्वनसदृश्य” असल्याचे जिल्हाधर्कारी, 
मुींबई उपनगर जिल्हा, याींनी ददनाींक २८.०७.१९९७ रोिीच्या पत्रान्र्वये शासनास 
अहर्वाल सादर केला आहे. 
    ददनाींक १९.०४.२०१७ रोिी मळु अिश क्रमाींक ३४/२०१५ मध्ये मा.राषरीय 
हरीत न्यायाधर्करण, पजश्चम प्रदेश, पणेु येथे दाखल करण्यात आलेल्या 
शपथपत्रामध्ये ददनाींक २८.०७.१९९७ रोिीच्या पत्राच्या आर्ारे ६७.०० हेक््र 
क्षेत्र शासकीय िममनीस “र्वनसदृश्य” असल्याचा उल्लखे करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
  
मौ.पाांग्राशशांदे (िा.िसमि, जज.दहांगोली) येथे जलयुक्ि शशिार योजनेिील 

बांधाऱ्याांची िामे तनिृष्ट्ट दजावची िाल्याबाबि 
  

(७७) *  ९३४५६   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.पाींग्रामश ींदे (ता.र्वसमत, जि.दहींगोली) येथे पा्बींर्ारे वर्वभाग, नाींदेड 
याींचेमाफश त िलयकु्त मशर्वार योिनेतनू चाल ू असलेल्या बींर्ाऱ्याींची कामे 
अ्यींत ननकृष् दिाशची र्व सींथगतीने चाल ू असल्याबाबत ग्रामस्तथाींनी 
जिल्हाधर्कारी, दहींगोली र्व सींबींधर्त वर्वभागातील अधर्कारी याींच्याकड ेतक्रारीच े
ननरे्वदन माहे म,े २०१७ च्या शरे्व्च्या आठर्वड्यात ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर ननकृष् दिाशच्या बींर्ाऱ्याींची पदहल्याच पार्वसात पडझड 
होऊन खोदकाम पणूश गाळाने भरले गेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननरे्वदनाच्या अनषुींगाने या प्रकरणाची चौकशी करुन 
सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) मौ.पाींग्रामश ींदे येथील एकुण ५ मसनाबाीं कामाींपकैी ४ कामे भौनतकदृषट्या 
पणुश झाले असनू उर्वशररत १ काम अदयाप सरुु करण्यात आले नाही. पणुश 
झालेल्या कामाींच्या गणुननयींत्रण चाचण्याींचे ननषकषश समार्ानकारक  आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

मौजा समुद्रपूर (जज.िधाव) येथील िलािाच ेपुनजीिन िरण्याबाबि 
  

(७८) *  ८८५१३   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल), श्री.प्रभदुास शभलािेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा समदु्रपरू (जि.र्वर्ाश) येथील तलार्व प्रशासनाकडून दलुशक्षक्षत झाल्याने 
तलार्वातील साचलेला गाळ र्व झुडपाींने तलार्वाची साठर्वण क्षमता कमी झाली 
असल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, तलार्वाची साठर्वण क्षमता कमी झाली असल्याने स्तथाननक 
प्रशासनाने तलार्वातील गाळ उपसा करून तलार्वाच े पनुिीर्वन करण्याकररता 
प्रस्ततार्व सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार तलार्वाच्या पनुिीर्वनासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) तलार्वात र्वाढलेली िींगली झुडुपे र्व गाळामळेु तलार्वाची 
साठर्वण क्षमता कमी झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) र्व (४) राज्यात गाळमकु्त र्रण र्व गाळयकु्त मशर्वार ही योिना 
राबवर्वण्याचा ननणशय शासनाने घेतला असनू याबाबत तपमशलर्वार सचूना 
दद.०६.०५.२०१७ रोिीच्या शासन ननणशयान्र्वये ननगशममत केलेल्या आहेत. 
्यानसुार कायशर्वाही करण्याचे ननदेश जिल्हाधर्कारी, र्वर्ाश याींना देण्यात आलेले 
आहेत.  

----------------- 
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पन्हळघर खदुव ि पन्हळघर बुद्रिु (िा.माणगाांि, जज.रायगड) या दोन 
ग्रामपांचायिीमध्ये ग्रामसिेिाने िेलेला अपहार 

(७९) *  ९३६५८   श्री.भरिशठे गोगािल े (महाड), श्री.विजय औटी 
(पारनेर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) माणगाींर्व (जि.रायगड) तालकु्यातील पन्हळघर खुदश र्व पन्हळघर बदु्रकु या 
दोन ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामसेर्वकाने एक र्वषाशच्या कालार्वर्ीत नागररकाींच्या 
करातनू िमा झालेली रक्कम र्व शासकीय अनदुान असे ममळून समुारे २२ 
लाख रुपयाींच्या रक्कमेचा अपहार केल्याचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये र्वा 
्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी गोरेगाींर्व पोमलस ठाण्यात गनु्हा दाखल करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी असणा-या ग्रामसेर्वकार्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) या प्रकरणी दोषी असलेल्या ग्रामसेर्वकावर्वरुध्द गोरेगाींर्व पोलीस ठाणे येथ े
फौिदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. (गनु्हा रजिस्त्र नींबर-५८/२०१७, 
ददनाींक २०.१२.२०१६) 
(३) र्व (४) या प्रकरणी दोषी असलेल्या ग्रामसेर्वकास ददनाींक २८.११.२०१६ 
पासनु जिल्हा पररषदेच्या सेरे्वतनु ननलींबबत करण्यात आले असनु ्याींचेवर्वरुध्द 
वर्वभागीय चौकशीची कायशर्वाही सरुु करण्यात आली आहे. 

 -----------------  
राज्याि जलशसांचनाच े५७ प्रिल्प दीघविाळापासून 

 प्रलांबबि असल्याबाबि 
(८०) *  ८९९६७   श्री.सतुनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), 
श्री.भारि भालिे (पांढरपरू), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड 
उत्िर), श्री.त्र्यांबिराि शभसे (लािरू ग्रामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात िलमसींचनाचे ५७ वर्ववर्वर् मसींचन प्रकल्प ३० र्वषाशपेक्षा िास्तत काळ 
प्रलींबबत असल्याचे भारताचे ननयींत्रक आखण महालेखा पररक्षकाींच्या (कॅग) 
अहर्वालादर्वारे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकल्प पणूश करण्याकरीता समुारे ८० हिार को्ीपेक्षा 
िास्तत ननर्ीची आर्वश्यकता असनू अथशसींकल्पात दरर्वषी ८ हिार को्ीची 
तरतदू मस ींचनासाठी करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रलींबबत प्रकल्पाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार या प्रलींबबत मसींचन प्रकल्पाींना ननर्ी उपलब्र् करुन 
प्रकल्प तातडीने पणूश करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. राज्यातील ३५९ बाींर्कामार्ीन प्रकल्पाींच्या कामाींची 
उर्वशररत कामाींची ककींमत रु.८४,११७ को्ी असनू सन २०१७-१८ कररता रु.८२८३ 
को्ीची तरतदू करण्यात आली आहे.    
(३) र्व (४) प्रकल्प पणूश् र्वाच्या कोण्या ्प्यार्वर आहे, याबाबत आढार्वा घेर्वनू 
्यानसुार प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरवर्वण्यात येईल र्व या प्रार्ान्यक्रमानसुार 
आधथशक गुींतर्वणूक केली िाईल. ज्या प्रकल्पाींपासनू पढुील ३ र्वषाशमध्ये प्र्यक्ष 
मसींचनाचा लाभ शतेकऱ्याींस ममळू शकेल, अशा प्रकल्पाींना प्रार्ान्य देण्याचा  
ननणशय वर्व्त वर्वभागाच्या श्र्वेतपबत्रकेमध्ये शासनाने घेतला आहे. मा.राज्यपाल 
महोदयाींचे ननदेश र्व राज्याची अथोपायाची जस्तथतीनसुार र्वावषशक अथशसींकल्पात 
प्रकल्पाींसाठी तरतदू करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

िोल्हापूर जजल््यािील जलयुक्ि शशिार योजनेच्या  
िामाांमध्ये िालेला गैरयवयिहार 

(८१) *  ८६४२०   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कोल्हापरू जिल््यातील रार्ानगरी तालकु्यातील मालपर्वाडी, भदुरगड 
तालकु्यातील आींबर्वणे र्व कुीं भोि, मशरोळ तालकु्यातील तमदलगे येथे 
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िलयकु्त मशर्वार योिनेच्या कामकािात र्वनवर्वभाग र्व िलसींर्ारण 
वर्वभागाच्या अधर्काऱ्याींनी गरैव्यर्वहार केल्याचे जिल्हाधर्कारी, कोल्हापरू 
याींचेकड ेतक्रार करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या गरैव्यर्वहाराची चौकशी करण्याच े आदेश जिल्हाधर्कारी 
याींनी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार िलयकु्त मशर्वार योिनेच्या कामाींमध्ये 
गरैव्यर्वहार करणाऱ्या सींबींधर्ताींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) यासींदभाशत अनतररक्त मखु्य कायशकारी अधर्कारी, जि.प.पररषद कोल्हापरू 
याींचे अध्यक्षतखेाली चौकशी सममती ननयकु्त करण्यात आली आहे. सदर 
सममतीने अहर्वाल सादर केला असनू सदर अहर्वालानसूार : १) प्रस्तततु कामे 
ताींबत्रक र्व प्रशासककय मींिरूी घेऊन ई-ननवर्वदा पद्धतीचा अर्वलींब करून काम े
केलेली आहेत. २) अींदािपत्रक िलसींपदा वर्वभागाच्या चाल ूप्रादेमशक दरसचुी 
ऐर्विी जिल्हा दरसचुीप्रमाणे केल्याच ेआढळून आले आहे ्यामळेु कामाींर्वर 
िादा खचश झाला आहे. ३) दगडी शषुक बाींर् र्व मसमें् नाला बाींर् कामाींची 
सींख्या र्व मापे प्रशासककय मींिूरीप्रमाणे केल्याच ेददसनू येत नाही. 
     ्यामळेु सींबींधर्ताींना कारणे दाखर्वा नो्ीस बिार्वण्यात आल्या असनू 
शासनाच्या झालेल्या नकुसानीची िबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी 
जव्दसदस्तयीय सममती ननयकु्त करण्यात आलेली आहे.     
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

 -----------------  
दापोली, खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील  

रस्त्याांची िालेली दरुिस्था 
  

(८२) *  ९३२९७   श्री.सांजय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र्नाधगरी जिल्हयातील दापोली तालकु्यातील धचखली (अडखळ) उसगार्व, 
खेड तालकु्यातील आींबर्वली सींभािीनगर, र्वाडीमालदे र्व मींडणगड तालकु्यातील 
ला्र्वण त े वप ींपळगार्व या रस्त्याींची दरुर्वस्तथा झाली असनू या रस्त्याचे 
डाींबरीकरणाच ेकाम ननर्ी अभार्वी प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या रस्त्याींच्या कामासाठी अींदाि े ५० लक्ष रुपयाींची 
आर्वश्यकता असनू सदर ननर्ी तातडीने उपलब्र् करुन देण्याबाबतची मागणी 
स्तथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी मा.वर्व्त मींत्री र्व मा.ग्रामवर्वकास मींत्री याींच्याकड े
ददनाींक ०२ मे, २०१७ रोिी र्वा ्यासमुारास ननरे्वदनादर्वारे केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रस्त्याींची पाहणी शासनाने केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ्यानसुार उक्त रस्त्याींच्या डाींबरीकरणासाठी ननर्ी उपलब्र् 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अशा प्रकारचे ननरे्वदन या वर्वभागाकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(३) जिल्हा पररषदेमाफश त रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्नामध्ये एकूण ४ रस्त्याींचा समारे्वश आहे.       
     अ) दापोली तालकु्यातील धचखली (अडखळ) उसगार्व  हा ग्रामीण मागश 
क्र. २८४ आहे. या रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. असनू सींपणूश पषृठभाग 
खडीचा आहे. या रस्त्याचे मिबतूीकरण र्व डाींबरीकरण करणे आर्वश्यक आहे. 
     ब) खेड तालकु्यातील आींबर्वली सींभािीनगर हा रस्तता योिनाबा्य 
असनू ०.३०० कक.मी. लाींबीची पायर्वा् आहे. या दठकाणी नर्वीन रस्तता करणे 
आर्वश्यक आहे. 
     क) खेड तालकु्यातील र्वाडी मालदे रस्तता ग्रामीण मागश क्र. ४४ असनू 
सदर रस्त्याची एकूण लाींबी ३.०० कक.मी. आहे.  ्यापकैी ०/० त े १/७५० 
कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची, १/७५० त े २/०० कक.मी. लाींबी खडी 
पषृठभागाची र्व २/०० त े३/०० या लाींबीमध्ये रस्तता अजस्तत्र्वात नसनू नर्वीन 
रस्तता तयार करणे आर्वश्यक आहे. 
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     या रस्त्याचे ०/३०० कक.मी. लाींबीच े रक्कम रु ५.०० लक्ष चे डाींबरी 
नतुनीकरणाचे काम रस्तत ेवर्वशषे दरुुस्तती ग्-ब अींतगशत सन २०१६-१७ मध्ये 
पणूश करण्यात आले आहे.  कक.मी.०/३०० त े१/३०० लाींबीतील डाींबरी पषृठभाग 
सजुस्तथतीत आहे. 
     ड) मींडणगड तालकु्यातील रामा ९७ त े ला्र्वण वप ींपळगार्व 
मींणचेकरर्वाडी या ग्रामीण मागश क्र.११५ एकूण लाींबी ५/०० कक.मी. आहे. 
्यापकैी ०/०० त े ४/६०० कक.मी. ही लाींबी डाींबरी पषृठभागाची र्व ४/६०० त े
५/०० कक.मी. ही लाींबी खडी पषृठभागाची आहे. या रस्त्याच्या  २/०० त े
२/७०० कक.मी. लाींबीचे डाींबरी नतुनीकरणाचे रु १०.०० लक्षचे काम जिल्हा 
पररषदेमाफश त र्व २/७०० त े ३/०० कक.मी.लाींबीचे रु.१०.०० लक्षचे काम 
सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागामाफश त पणूश करण्यात आले आहे. तसेच ०/०० त े
२/०० कक.मी. मध्ये डाींबराने खड्ड ेभरुन रस्तता र्वाहतकुीस सजुस्तथतीत करण्यात 
आला आहे. 
     र्वरीलपकैी आींबर्वली सींभािीनगर या योिनाबा्य रस्त्याींचे काम हे 
३०५४  रस्तत ेर्व पलु दरुुस्तती योिनेअींतगशत घेता येत नाही. ्यामळेु ही कामे 
स्तथाननक लोकप्रनतननर्ी याींनी स्तथाननक वर्वकास कायशक्रमाींतगशत घेणे आर्वश्यक 
आहे. 
     तसेच उर्वशरीत रस्त्याींच्या दरुुस्ततीची कामे जिल्हा पररषदेमाफश त जिल्हा 
पररषदेला वर्ववर्वर् योिनाींमर्ून प्राप्त ननर्ी र्व ननकष याींच्या अधर्न राहून 
्प्प्या-्प्प्याने प्रस्ततावर्वत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा प्रय्न आहे. 
(५) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
 
िजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील शिे जशमनीिर बुलडोिरचा िापर 

िेल्याने पाईपलाईन ि रस्त्याच ेिालेले नुिसान 
  

(८३) *  ८८२०६   श्री.सभुाष उफव  पांडडिशठे पाटील (अशलबाग) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किशत (जि.रायगड) तालकु्यातील अनेक गार्वातील शतेकयाींनी 
उ्पन्नाखालील िममनी खािगी क्षते्रातील लोकाींना वर्वक्री केल्याने अजस्तत्र्वात  
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असलेल्या पाणी परुर्वठा योिनाींचे पाईप र्व रस्त्याचे नकुसान होत 
असल्याबाबतची तक्रार तहमसलदार याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, खािगी खरेदीदाराींनी बलुडोझरचा र्वापर करून ग्रामस्तथाींसाठी 
असलेल्या सोयी-सवुर्वर्ा नष् केल्याने पररसरातील ग्रामस्तथाींनी आींदोलन 
करण्याचा र्शारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करुन पाणीपरुर्वठा योिनाींच ेपाईप र्व 
रस्त्याचे नकुसान करणाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्यासह िमीन मालकाींकडून 
नकुसान भरपाई घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी तहमसलदार, किशत याींना 
ददनाींक २३/०५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्र्वये ग्रामपींचायत कोल्हारे हद्दीतील नेरळ 
वर्वकास प्राधर्करण हद्दीत अनेक बबल्डराींच्या र्मारतीींचे बाींर्काम जिल्हा 
पररषद प्राधर्करणाच्या परर्वानगीने चाल ू असनू, अनेकाींनी भरार्व ्ाकल े
असनू, पार्वसाचे पाणी येण्या-िाण्यासाठी नाला/र्वा् ठेर्वली नसल्यामळेु 
पार्वसाळयात परू सदृश्य पररजस्तथती ननमाशण होण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
याबाबत योग्य ती समि देऊन कायशर्वाही करणेबाबत कळवर्वले आहे. तसेच, 
ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी सींबींधर्त वर्वकासकाींना आर्वश्यक कायशर्वाही 
करण्यासाठी कळवर्वले आहे. 
(२), (३) र्व (४) तहमसलदार, किशत याींचे कायाशलयाच्या दद. ०७/०७/२०१७ 
रोिीच्या पत्रान्र्वये नेरळ वर्वकास प्राधर्करण याींना वर्वकासकाींनी अनधर्कृत 
भरार्व ्ाकून बिुवर्वलेल्या नाल्याच्या अनषुींगाने ननयमोधचत कायशर्वाही 
करणेबाबत कळवर्वण्यात आले आहे. 
     तसेच, दद. १०/०७/२०१७ रोिीच्या पत्रान्र्वये सींबींधर्त वर्वकासकाींवर्वरुद्ध 
ननयमानसुार कारर्वाई करणेबाबत ग्रामपींचायत कोल्हारे याींना कळवर्वण्यात 
आले आहे. 
     आखण, जिल्हा पररषदेच्या दद. २४/०७/२०१७ रोिीच्या आदेशान्र्वये 
ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यासाठी 
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कायशकारी अमभयींता (बाींर्काम), उपमखु्य कायशकारी अधर्कारी (ग्रा.पीं.), जि.प. 
रायगड र्व सहायक सींचालक नगररचना रायगड याींची चौकशी सममती ननयकु्त 
करण्यात आली असनू, चौकशी सममतीच्या अहर्वालानसुार कायशर्वाही करण्याचे 
प्रस्ततावर्वत आहे. 

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

मौजे ढािमोली (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील  
पािर िलािाच ेिाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

  

(८४) *  ८५५३६   श्री.भास्िर जाधि (गहुागर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे ढाकमोली (ता.धचपळूण, जि.र्नाधगरी) येथील पाझर तलार्वासाठी 
सरे्वक्षण होऊन काही अींशी भसूींपादन करण्यात आले असनू गत २५ र्वषाांपासनू 
हा प्रकल्प प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या पाझर तलार्वाचे काम पणूश झाल्यास ढाकमोलीसह 
पींचक्रोशीतील ननर्वळी, र्वहाळ, तरुींबर्व, ओमळी, पालर्वण, खरर्वत े आदी 
गार्वाींतील शकेडो हेक््र िमीन ओमलताखाली येऊन येथील पाण्याची समस्तया 
दरू होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पाझर तलार्वाचे काम पणूश करण्यासाठी शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
प्रा. राम शश ांदे : (१), (२) ,(३) र्व (४) २५ र्वषाांपरु्वी सरे्वक्षण झाल्याचे नमदू 
करण्यात आलेला मौि े ढाकमोली हा पाझर तलार्व कायशकारी अमभयींता, 
लघमुसींचन (िलसींर्ारण) वर्वभाग, र्नाधगरी, कायशकारी अमभयींता, 
(लघपुा्बींर्ारे), जिल्हा पररषद, र्नाधगरी र्व कायशकारी अमभयींता, कोकण 
पा्बींर्ारे वर्वकास मींडळ या तीनही कायाशलयाींच्या कायशकक्षेत नसल्याच े
्याींचेकडून कळवर्वण्यात आले आहे. तथावप मौिे ढाकमोली पाझर तलार्वासाठी 
काही अींशी भसूींपादन झाले असल्याची बाब उपजस्तथत करण्यात आलेली 
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असल्यामळेु ्याबाबतची मादहती जिल्हाधर्कारी, र्नाधगरी याींचेकडून 
मागवर्वण्यात आली आहे. ्यानसुार प्राप्त होणा-या मादहतीच्या आर्ारे 
प्रकल्पाबाबत पढुील कायशर्वाही करण्यात येईल. 

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

बबच्छन नदीपात्राि (जज.अमराििी) िां त्राटदाराने बेिायदेशीरपणे  
पाांदण रस्त्याांच ेिाम सुरु िेल्याबाबि 

  

(८५) *  ९३५३४   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परतर्वाडा (जि.अमरार्वती) येथील मल्हारा पररसरातनू र्वाहणा-या बबच्छन 
नदीपात्रात कीं त्रा्दाराने वर्वनापरर्वानगी बेकायदेशीरपणे िेसीबीच्या सहाय् याने 
पाींदण रस्त्याींचे काम सरुु केल्याचे माहे िुल,ै २०१७ मध्ये र्वा ्यादरम्यान 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी करुन बबच्छन नदीपात्रात बेकायदेशीरपणे 
पाींदण रस्तता करणाऱ्या कीं त्रा्दारार्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) हे खरे नाही, सदर रस्त्यास मग्रारोहयो अींतगशत 
सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभागामाफश त सादर केलेल्या प्रस्ततार्वास तहमसलदार, 
अचलपरू याींचेकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथावप, सदर 
काम नदीपात्रात असल्याने परुामध्ये र्वाहून िाण्याची शक्यता असल्याच े
उपवर्वभागीय अमभयींता, सार्वशिननक बाींर्काम वर्वभाग अचलपरू याींनी 
कळवर्वल्यामळेु, तहमसलदार अचलपरू याींनी सदर काम रद्द केले आहे. सदर 
कामार्वर कोणताही खचश झालेला नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

----------------- 
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अिोला जजल््याि रोजगार हमी योजनेंिगवि राबविण्याि येणारी िीन 

हजार िामे अपूणव असल्याबाबि 
  

(८६) *  ८५४७१   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपरूी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सतुनल िेदार (सािनेर), डॉ.सांिोष 
टारफे (िळमनरुी), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुढाणा), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमि विलासराि देशमखु (लािरू शहर) :   
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल््यात सन २०१४-१५ मध्ये मींिूर असलेल्या कामाींपकैी २५ 
्क्क्याींपेक्षाही अधर्क कामे दोन र्वषाशनींतरही अपणूश असल्याची बाब कामाचा 
आढार्वा घेणाऱ्या राज्याच्या रोिगार हमी आयकु्ताींच्या माहे मे, २०१७ मध्ये 
र्वा ्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपणूश कामे तातडीने पणूश करण्याबाबत जिल््यातील 
तहमसलदार ग्वर्वकास अधर्कारी याींना नो्ीस पाठर्वनूही ्याींनी कोणतीही 
कायशर्वाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व चौकशीनसुार 
रोिगार हमीची अपणूश कामे पणूश करण्याबाबत र्व रोिगार हमी आयकु्ताींनी 
आदेश देऊनही ्याची अींमलबिार्वणी न करणाऱ्या तहमसलदार र्व ग्वर्वकास 
अधर्कारी याींच्यार्वर कारर्वाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
     अकोला जिल््यात सन २०१४-१५ मध्ये ३२८५ कामे सरुु करण्यात 
आली असनू ्यापकैी आि जस्तथतीत २१२६ (६४.७२%) पणुश करण्यात आलेली 
आहेत र्व उर्वशरीत ११५९ (३५.२८%) कामे अपणूश आहेत.  यामध्ये तालकुा 
अको् र्व तले्हारा र्वगळता र्तर तालकेु अकोला, बाळापरू, बामशश् ाकळी, 
मनुत शिापरू र्व पातरु याींची अपणूश कामाींची ्क्केर्वारी २५% पेक्षा िास्तत आहे. 
 



97 

 
(२) हे खरे नाही. 
     अपणूश कामे पणुश करण्याबाबत अकोला जिल््यातील तहमसलदार र्व 
ग्वर्वकास अधर्कारी याींना जिल्हाधर्कारी स्ततरार्वरुन र्वारींर्वार पत्र व्यर्वहार 
करण्यात आलेला आहे. तसेच आढार्वा बठैकीमध्ये सधु्दा अपणुश कामाबाबत 
चचाश करुन ्यानसुार अपणुश कामे पणुश करणेबाबत पाठपरुार्वा करण्यात येतो. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 

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

  
िधाव जजल््यािील दहांगणघाट उपजजल्हा रुग्णालयामध्ये  

रामा िेअर युतनट सुरू िरण्याबाबि 
  

(८७) *  ८८५१६   श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वर्ाश जिल््यातील राषरीय मागश क्रमाींक ७ र्वरील येथील दहींगणघा् 
उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये सरुु करण्यात आलेले रामा केअर यनुन् र्वदैयकीय 
अधर्काऱ् याींच्या गरैकारभारामळेु बींद पडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू रामा केअर से्ं र सरुू करण्याबाबत स्तथाननक 
लोकप्रनतननर्ी याींनी र्व मा.वर्व्त र्व ननयोिन मींत्री, र्व मा.सार्वशिननक आरोग्य 
मींत्री याींच्याकड ेपत्रान्र्वये मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार रामा केअर से्ं र सरुू करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सदर रामा केअर यनुन्चे बाींर्काम पणूश झाले असनू उच्चस्ततरीय सधचर्व 
सममतीने मींिूर केलेल्या पदाींपकैी रामा केअर यनुन् दहींगणघा्साठी १० 
पदाींचा समार्वेश करण्यात आला आहे. रामा केअर यनुन् दहींगणघा् येथे 
मींिूर १० पदाींपकैी एक र्वदैयकीय अधर्काऱ्याच ेपद भरलेले आहे 
(४) प्रश्न उद् ार्वत नाही. 
  

----------------- 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांि िळसे 
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