
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शकु्रिार, ददनाांि ११ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण २०, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ७२ 
------------------------------------- 

  

सुपर स्पेशाशलटी रुग्णालय, नागपूर येथे मध्यििी  
धचकित्सालयीन प्रयोगशाळा उभारण्याबाबि 

  

(१) * ३२७७७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८७१६ ला 
ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील सपुर स्पेशालल्ी रुग्णालयातील सेंट्रल क्ललननकल 
लॅबोरे्रीला (मध्यवती चचककत्सालय प्रयोगशाळा) (सीसीएल) प्रशासकीय 
मान्यता प्राप्त होवनूही ननधीची तरतदू करण्यात आली नसल्याचे ददनाींक   
१६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रयोगशाळेकरीता ननधी उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 सदर काम करण्यास शासन ननणशय ददनाींक २३/११/२०१६ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानसुार सदर कामासाठी सन 
२०१७-१८ च्या अथशसींकल्पामध्ये ननधी अथशसींकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

जिळेथर, पाचल, विलये (िा.राजापूर) आणण िरच ेटेंभे 
(िा.जज.रत्नाधगरी) येथील रस्िे िरण्याबाबि 

  

(२) * ३१४०६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) जवळेथर, पाचल, ववलये (ता.राजापरू) आणण वरच े े्ंभे (ता.क्ज.रत्नाचगरी) 
येथील रस्त े करण्याच्या मागणीचे ननवेदन लोकप्रनतननधीनी ददनाींक       
२७ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा. ग्रामववकास मींत्र्याना ददले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मागणीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच सन २०१६-१७ या आचथशक वर्ाशत २५/१५ या योजनेतनू रत्नाचगरी 
क्जल्हयाकररता राज्यातील इतर क्जल्हयाींपेक्षा कमी ननधी मींजूर होऊन तो पणूश 
खचश झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रत्नाचगरी 
क्जल्हयाींमधील गावातील रस्त े करण्यासाठी व २५/१५ योजनेतनू प्राप्त 
झालेल्या अखचचशत ननधीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय, पाचल गरुववाडी रस्ता मजबतुीकरण व 
डाींबरीकरण करणे (गावाींतगशत) या कामासाठी रुपये ५.०० लक्ष इतका ननधी 
सन २०१६-१७ या आचथशक वर्ाशमध्ये लेखाशीर्श २५१५१२३८ अींतगशत मींजूर 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) होय, सन २०१६-१७ या आचथशक वर्ाशसाठी क्जल्हा पररर्द, रत्नाचगरीकरीता 
रुपये ६९३.०० लक्ष इतका ननधी मींजूर करण्यात आला असनू त्यापकैी    
रुपये १३९.०० लक्ष खचश झाला आहे. 
(४) याबाबत, उवशरीत ननधी खचश करण्यासाठी क्जल्हा पररर्देला ववत्त 
ववभागाच्या ददनाींक ०६/०६/२००८ च्या आदेशान्वये लगतचे आचथशक वर्श 
म्हणजेच ददनाींक ३१/०३/२०१८ अखेर मदुत आहे. त्यानरु्ींगाने अपणूश कामे 
माचश, २०१८ अखेर पणूश करुन सदर ननधी खचश करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गडधचरोली जजल््यािील विविध वििास िामे  
तनधीअभािी अपूणाविस्थेि असल्याबाबि 

  

(३) * ३३१३९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडचचरोली क्जल्हयात लसींचन ववहीर, गाींडुळखत ननलमशती, लसमें् बींधारे, 
शतेतळे, दगडववचचींग, मजगी आददसह ववववध कामे रोजगार हमी योजनेंतगशत 
सरुु असनू सन २०१६-१७ वर्ाशमध्ये शासनाकडून ननधी उपलब्ध झाला 
नसल्याने सदर कामे अपणूाशवस्थते असल्याच े माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधी उपलब्ध 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 क्जल्हयातील अकुशल कामाचे ननयलमत मजुरी अदा करण्यात आलेली 
आहे. मात्र माहे फेब्रवुारी, २०१७ त े१६ मे, २०१७ पयतं कुशल कामाचा ननधी 
उपलब्ध नव्हता. त्यामळेु सन २०१६-१७ वर्ाशमध्ये बहुताींश कामे भौनतक व 
आचथशक बाबीमळेु अपणूाशवस्थेत आहेत. 
(२) शासनाचे ददनाींक १३ मे, २०१७ पासनू कुशल कामाचा ननधी उपलब्ध 
करुन ददलेला आहे व आजक्स्थतीस कोणताही अकुशल व कुशल ननधी 
प्रलींबबत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

शसांधदुगुव किल्ल्याच ेसांिधवन ि पयवटन वििासासाठी  
मास्टर प्लॅन ियार िरण्याचा प्रस्िािाबाबि 

  

(४) * ३२५५२ श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवण (क्ज.लस ींधुदगुश) ताललुयातील समदु्रात छत्रपती लशवाजी 
महाराजाींच्या पराक्रमी इनतहासाचा मोठा ठेवा म्हणनू ओळखला जाणाऱ् या 
लस ींधुदगुश ककल्ल्याच्या सींवधशनासाठी तसेच पयश् न ववकासासाठी मास््र प्लॅन 
तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असल् याचे ददनाींक ५ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ककल्ल्यात इनतहासाची मादहती देणारे ससुज्ज पयश् न 
कें द्र व दोन नवीन जे्ी उभारण्यात येतील असे आश्वासन मा.पयश् न मींत्री 
याींनी ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. लस ींधुदगुश ककल्ला, मालवण, क्ज.लस ींधुदगुश 
येथील पयश् नाच्या ववववध कामाींचा रूपये ६३.६१ को्ी रकमेचा प्रस्ताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. सदर प्रस्तावात पदपथ, स्वच्छतागहृ, पयश् न स्वागत 
कें द्र, बागबगीचा, ककल्ल्याच्या त्बींदीचे प्रदीपन, ककल्ल्याच्या इनतहासाची 
मादहती साींगणारा ४ DX Laser Show, सौर ऊजेवरील पथददवे, फ्लोद्ींग 
जेट्टी इत्यादी कामाींचा समावेश आहे. 
(३) सदर प्रस्ताव रूपये ५ को्ीपेक्षा जास्त ककींमतीचा असल्यामळेु त्यास 
उच्चस्तरीय सचचव सलमतीची मान्यता घेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

औांध (जज.पुणे) येथील जजल्हा रुग्णालयािील  
मेरो ब्लड बँि िायावजविि िरण्याबाबि 

  

(५) * ३४३८२ श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींध (क्ज.पणेु) येथील क्जल्हा रुग्णालयात कोट्यवधी रुपये खचश करुन 
कायाशक्न्वत करण्यात आलेली मेट्रो ब्लड बँक मागील तीन वर्ांपासनू बींद 
असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मेट्रो ब्लड बँकेला 
अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाची परवानगी लमळून ब्लड बँक कायाशक्न्वत 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
 क्जल्हा रुग्णालय, पणेु येथील मेट्रो ब्लड बँक अदयाप कायाशक्न्वत 
झालेली नाही.   
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(२) सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून ब्लड बँकेच्या दरुुस्तीच े काम पणूश 
झाल्यानींतर अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाकड े सदर मेट्रो ब्लड बँकेस 
परवाना लमळणेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नीरा-देिघर िालव्याच े(िा.खांडाळा, जज.सािारा) िाम पूणव िरण्याबाबि 
  

(६) * ३४२०३ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खींडाळा ताललुयातील (क्ज.सातारा) २४ गावे लस ींचनाखाली यावी यासाठी 
शासनाने सरुु केलेल्या नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम अनेक 
वर्ाशपासनू सींथगतीने सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ् या २४ गावातील शतेी, 
ग्रामस्थ व जनावरे पाण्याच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या कालव्याच्या 
कामाला गती देवनू ती तातडीने पणूश करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) ननधीच्या उपलब्धतनेसुार कालव्याचे काम करण्यात 
येत आहे. 
(२) ननरा-देवघर प्रकल्पाव्दारे, खींडाळा ताललुयातील एकूण ४९ गावाींना 
कालव्याव्दारे लस ींचनाचा लाभ देणे प्रस्ताववत आहे. सदयःक्स्थतीत कक.मी. २६ 
त े ६५ या लाींबीतील कालव्याव्दारे १९ गावाींना लाभ होत असनू उवशररत ३० 
गावाींना लाभ देणे बाकी आहे. 
(३) ननरा देवघर प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ मध्ये एकूण रुपये २०.०० को्ी 
इतका ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे व ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
प्रकल्पाची कामे करण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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बामणोली (िा.खालापूर, जज.रायगड) धरणाांिगवि  
जॅििेल ि पाटाची दरुुस्िी िरण्याबाबि 

  

(७) * ३२४६४ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बामणोली (ता.खालापरू, क्ज.रायगड) धरणाींतगशत जाींलभवली येथील 
जॅकवेल दरुुस्ती व पा् दरुुस्ती न झाल्याने रब्बी हींगामात जाींलभवली, सवणे 
इत्यादी दठकाणच्या शतेकऱ्याींना दबुार पीक घेता आले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जॅकवेल व पा् दरुुस्तीसाठी ननधी उपलब्ध असतानाही 
पा्बींधारे ववभागाकडून या कामाकड ेदलुशक्ष केले जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत कामे ववदहत कालावधीत पणूश न केल्यामळेु रब्बी 
हींगामातील शतेकऱ्याींचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उपरोलत कामे पणूश 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) बामणोली प्रकल्पाच्या रब्बी हींगामामध्ये प्रत्येक 
वर्ी सरासरी ४० हे. क्षते्र लसींचनाखाली आलेले आहे.  
(२) व (३) प्रकल्पाच्या ववमोचकामधून पाण्याची गळती होत असली तरी 
त्याचा पररणाम शतेीच्या रब्बी मधील लसींचनावर झाललेा नाही. शतेकऱ्याींच्या 
मागणीप्रमाणे त्याींना रब्बी हींगामामध्ये लस ींचनासाठी पाणी उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेले आहे. 
(४) शासन ननणशय क्रमाींक : देवद२ु०१५/(८३६/२०१५)/लस ीं.व्य.(कामे), ददनाींक 
१७/११/२०१६ मधील तरतदुीनसुार महामींडळाकड ेजमा होणाऱ्या बबगर लस ींचन 
पाणीपट्टीच्या रलकमेतनू सदर दरुुस्तीचे काम करण्याचे प्रस्ताववत असनू 
दरुुस्तीचे काम सन २०१७-२०१८ मध्ये पणूश करण्याच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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तनांबिली (िा.िाडा, जज.पालघर) येथे गरम पाण्याचे झरे (िुां ड)े 
असल्याने त्यास पयवटनस्थळाचा दजाव देण्याबाबि 

  

(८) * ३३३१४ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नन ींबवली (ता.वाडा, क्ज.पालघर) येथे गरम पाण्याच ेझरे (कुीं ड)े असल्याने 
देश-ववदेशातील पयश् क येथ ेयेत असतात मात्र सदरहू दठकाणी काहीच सोयी 
सवुवधा नसल्याने पयश् काींची गरैसोय होत असल्याच ेददनाींक २४ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू कुीं डामध्ये गींधकलमश्रीत पाणी असल्याने त्यात आींघोळ 
केल्याने अनेक रोग, व्याधी बऱ् या होतात, त्यामळेु अनेक रोगबाचधत रुग्ण 
तथेे येत असतात, परींत ु सोयी सवुवधाींच्या कमतरतमेळेु त्याींची होणारी 
गरैसोय दरू करण्याकररता नन ींबवलीला पयश् नस्थळाचा दजाश देवनू पाण्याच्या 
झऱ् याच ेसशुोभीकरण करावे अशी मागणी तथेील ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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खडी जिळील धामणी िळेखण (िा.शहापूर, जज.ठाणे) गािाला 
जोडणाऱ्या पत्रीपुलाची दरुूस्िी िरण्याबाबि 

  

(९) * ३२२२८ श्री.जगवनाथ शशांदे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडी जवळील धामणी तळेखण (ता.शहापरू, क्ज.ठाणे) गावाला जोडणारा 
पत्रीपलु हा ४० वर्ाशपवूीचा असनू सदर पलुाचे पत्र े गींजून पलु मोडकळीस 
आला आहे, तसेच पलुाखालील लोखींडी खाींब जीणश व कमकुवत झाल्याने पलु 
वाहतकुीसाठी धोकादायक असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोकादायक पलु वाहतकूीसाठी बींद केल्यामळेु त्या 
पररसरातील नागररकाींना तसेच शालेय ववदयार्थयांना केवळ अधाश ककमी 
प्रवासासाठी ९ ककमी प्रवास करावा लागत असनू त्याींची गरैसोय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलुाची पनुबांधणी करण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सावशजननक बाींधकाम मींत्री, मा.पालकमींत्री ठाणे तसेच, उप अलभयींता, 
सावशजननक बाींधकाम ववभाग (उप ववभाग), शहापरू याींच्याकड े नागररकाींनी 
मागील २ वर्ाशपासनू ननवेदने देवनू मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाची दरुूस्ती करून पलु वाहतकुीसाठी ससुज्य 
ठेवण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. सदर साकव पादचारी 
साकव म्हणून तयार करण्यात आला होता, तथावप त्यावरुन दचुाकी व 
चारचाकी वाहनाींची वाहतकु सरुु होती. 
 साकवाचा पत्रा काही भागात तु् लेला असल्याने चारचाकी वाहनाींच्या 
वाहतकुीसाठी सदर साकव बींद करण्यात आलेला आहे. पयाशयी रस्त्याने खडी 
येथे जाण्याकररता ४/२०० कक.मी. जादाचा प्रवास करावा लागतो. 
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(३) अशा ववर्याचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) सदर पलुाची पाहणी क्जल्हा पररर्देमाफश त करण्यात आली आहे व या 
साकवाच्या पनुबांधणीचा प्रस्ताव सावशजननक बाींधकाम ववभागाकड े क्जल्हा 
पररर्देमाफश त पाठववण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िाांबे िे बाांबळेिाडी (िा.जुवनर, जज.पुणे) या रस्त्याच े 
रुां दीिरण ि डाांबरीिरण िरण्याबाबि 

  

(१०) * ३३३०९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ताींबे त े बाींबळेवाडी (ता.जुन्नर, क्ज.पणेु) हा रस्ता अत्यींत अरूीं द व 
दरुवस्थेत असल्यामळेु सदर दठकाणी स्थाननकाींची मोठया प्रमाणात गरैसोय 
होत असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींना अत्यींत तातडीच्या कामाकरीता बाींबळेवाडी त ेताींबे 
असा पायीच प्रवास करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार ताींबे त ेबाींबळेवाडी या रस्त्याच्या रूीं दीकरण 
व डाींबरीकरण करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ताींबे त ेबाींबळेवाडी रस्ता ग्रामीण मागश क्र. ५५ असनू लाींबी २.०० कक.मी. 
आहे. त्यापकैी ०/०० त े १/४०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाचा असनू 
एस.्ी. वाहतकुीस योग्य आहे. त्यापढुील १/४०० त े २/०० कक.मी. पयतंचा 
रस्ता हा माती मरुुमाचा असनू अरुीं द व खराब आहे. 
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 हा रस्ता सधुारणा करणे कामाच े रलकम रुपये १६.०० लक्षच े
अींदाजपत्रक तयार करुन एकाक्त्मक आददवासी ववकास ववभाग प्रकल्प 
घोडगेाव याींच्याकड ेक्जल्हा पररर्देमाफश त मींजूरीसाठी पाठववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

राज्यािील किशोरियीन मुलीांच ेलैंधगि शोषण झाल्याबाबि 
  

(११) * ३२७४६ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील १५ त े२० वर् ेवयोग्ातील ६० ्लके मलुीींचे ककशोर वयात 
असताना लैंचगक शोर्ण झाल्याचे ननवासी डॉल्राींच्या “माडश’’ सींघ्ननेे 
यासींदभाशत “गडु ्च अणॅ् ड बॅड ्च’’ हे ववशरे् अलभयान राबवनू केलेल्या 
सवेक्षणात ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर लैंचगक 
शोर्णाच्या प्रकाराला प्रनतबींध घालण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच ककशोरवयीन मलुा-मलुीींची आरोग्य तपासणी करणे व आरोग्य 
लशक्षण देण्यासींदभाशत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
 अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल शासनास प्राप्त झाललेा नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) ककशोरवयीन मलुीींचा पोर्ण व आरोग्य ववर्यक दजाश सधुारणे व आरोग्य, 
स्वच्छता, पोर्ण, प्रजनन व लैंचगक आरोग्य, कु्ुींब आणण बालकाींची काळजी 
या ववर्यी ककशोरवयीन मलुीींमध्ये जाणीव जागतृी करणे यासाठी 
ववभागामाफश त सबला योजनेंतगशत कायशवाही करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पाचोड (िा.पैठण, जज.औरांगाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालय 
प्रयोगशाळेिील िांत्रज्ञाच ेररक्ि पद भरण्याबाबि 

  

(१२) * ३२९८५ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोड (ता.पठैण, क्ज.औरींगाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
प्रयोगशाळेतील तींत्रज्ञ पद दोन वर्ाशपासनू ररलत असल्याने रुग्णाींची गरैसोय 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, थुींकी, लघवी, रलत, दहमोग्लोबबन आदद ववववध तपासण्याींसाठी 
रुग्णाींना खाजगी प्रयोगशाळेत जावे लागत असल्याने त्याींना आचथशक भदंुड 
सोसावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व सदर रुग्णालय प्रयोगशाळेतील तींत्रज्ञाचे ररलत पद 
भरण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 तथावप, प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाचे पद ररलत असताना सवश सेवा 
प्रयोगशाळा सहाय्यक याींचमेाफश त देण्यात आल्या असल्याने रुग्णाींची गरैसोय 
झालेली नाही. तसेच सदय:क्स्थतीत सावशबत्रक बदल्या सन २०१७ मध्ये 
रुग्णालयात प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ व प्रयोगशाळा सहाय्यक ही दोन्ही पदे 
भरण्यात आलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्य िामगार विमा योजना रुग्णालयाांच्या िारभारासाठी  
स्ििांत्र महामांडळाची स्थापना िरण्याबाबि 

  

(१३) * ३११६७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७९८४ ला ददनाांि २३ माचव, २०१७ 
रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य कामगार ववमा योजना रुग्णालयाींची जबाबदारी कें द्र शासन 
स्वीकारण्यास तयार नसल्यामळेु या रुग्णालयाींच्या कारभारासाठी शासन 
स्वतींत्र महामींडळाची स्थापना करण्याच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर महामींडळाची स्थापना कधी करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील हजारो 
कामगाराींना आरोग्य ववर्यक सवुवधा लमळण्याकररता कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) ‘राज्य कामगार अचधननयम (सधुारीत) २०१०’ मधील 
तरतदुीनसुार शासन ननणशय ददनाींक २१/६/२०१६ अन्वये राज्यस्तरीय महामींडळ 
स्थापन करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे.   
(२) महामींडळ कीं पनी कायदयाींतगशत स्थापन करण्याबाबतचा मसदुा अींनतम 
करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(३) सदय:क्स्थतीत शासनादवारे राज्य कामगार ववमा योजना प्रभाववपणे 
राबववण्यावर भर देण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील अांगणिाडयाांमाफव ि िुपोषणग्रस्ि मुलाांना  
“रेडी टू इट” पोषण आहार पुरविण्याबाबि 

  

(१४) * ३११७६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिल,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवाडयाींमाफश त कुपोर्णग्रस्त मलुाींना “रेडी ्ू इ्” या 
नावाने पोर्ण आहार परुववण्याची रुपये १०० को्ी खचाशची योजना 
राबववण्याचा प्रस्ताव मदहला व बालववकास ववभागाच्या ववचाराधीन असल्याच े
कुपोवर्त बालकाींसाठी काम करणाऱ्या जन आरोग्य व अन्न अचधकार 
अलभयानाने ददनाींक ७ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आणले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच कुपोवर्त बालकाींचे आरोग्य सधुारणेसाठी रुपये १८ को्ीचा ताजा 
आहार करुन देणे उत्तम असल्याच ेसदर सींस्थेने ननदशशनास आणले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे काय, सदर ननणशयाचे व 
योजनेचे एकीं दर स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
योजना राबववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) एकाक्त्मक बाल ववकास सवेा योजनेंतगशत राज्यात 
सरुु असलेल्या अींगणवाडयाींमाफश त तीव्र कुपोवर्त बालकाींना (SAM) 
सवशसाधारण शे्रणीत आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी Energy 
Dense Nutritious Food च्या ननववदा काढण्यास मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. तथावप, सदर ननववदा ही १०० को्ी रुपये ककींमतीची नसनू अींदाज े  
रुपये ३८ को्ी इतकी आहे. 
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(२) जन आरोग्य व अन्न अचधकार अलभयान या सींस्थेचा कुठलाही प्रस्ताव 
प्राप्त झाल्याचे ददसनू येत नाही. 
(३) बालरोग तज्ञ, आहार तज्ञ व यनुनसेफच े प्रनतननधी याींनी राज्यातील 
कुपोवर्त बालकाींना Energy Dense Nutritious Food (EDNF) देणेबाबत 
केलेल्या लशफारशी ववचारात घेऊन ववभागाने EDNF देण्याचा ननणशय घेतलेला 
आहे. याअींतगशत कुपोवर्त बालकाींना प्रनतददन प्रनत लाभाथी ककमान ९२ गॅ्रम 
वजनाचे EDNF डोस देण्यात येणार आहे. हा डोस वदैयकीय अचधकारी 
बालकाींचे वजन व वय यानसुार ठरवतील त्या प्रमाणात देण्यात येईल. 
(४) ग्राम बाल ववकास कें द्र राबववण्यासाठी यनुनसेफच्या मदतीने राज्यातील 
सवश उपमखु्य कायशकारी अचधकारी (बाक) व क्जल्हा आरोग् य अचधकारी याींची 
एक ददवसाची कायशशाळा घेण्यात येवनू प्रकल्पस्तरावर VCDC ची योजना 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी मास््र टे्रनरचे प्रलशक्षण घेण्यात आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

िलासरी (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयाि अपुऱ्या  
सोई-सुविधामुळे गभवििी मदहलेचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

  

(१५) * ३१४९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तलासरी (क्ज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात अपऱु्या सोई-सवुवधा व 
स्त्रीरोग तज्ञ नसल्याने आददवासी गभशवती माता, बालमतृ्यूींचे प्रमाण वाढले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ईभारपाडा येथील रींजना ठाकरे या ८ मदहन्याींच्या गभशवती 
मदहलेचा रुग्णालयातील गरैसोईमळेु ददनाींक २७ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास मतृ्य ूझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मदहलेस उपचारासाठी दसुऱ्या रुग्णालयात पाठववताना 
रुग्णवादहका उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नव्हती, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत मदहलेच्या 
मतृ्यसू जबाबदार दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ईभारपाडा येथील श्रीमती रींजना ठाकरे या ८ मदहन्याच्या गभशवती 
मदहलेचा मतृ्य ू ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी येथे झालेला नसनू खाजगी 
रुग्णालयातनू लसल्वासा येथे स्थलाींतरीत करताना झाला आहे. सदर रुग्णाच े
नातवेाईक स्वचे्छेने नतला स्वत:च्या खाजगी वाहनाने घेऊन गेले असनू 
रुग्णवादहका लमळण्याबाबत त्याींनी ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी याींच्याकड े
सींपकश  साधलेला नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल््यािील अरबी समुद्रािड ेिाहून जाणारे  
पाणी गोदािरी नदीपात्राि िळविण्याबाबि 

  

(१६) * ३३८७३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक क्जल्हयातील पक्श्चम वादहनी नदयाींच े अरबी समदु्रात वाहून 
जाणारे अनतररलत पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळववण्यासाठी १७ प्रवाही वळण 
योजनाींना शासनाने प्रशासकीय मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामासाठी लागणारा ननधी व इतर ताींबत्रक बाबी 
याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही व उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 
 



17 

श्री. धगरीष महाजन : (१) १७ प्रवाही वळण योजना पकैी १४ वळण योजनाींना 
उध्वश गोदावरी प्रकल्पाच्या क्व्दतीय सधुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाींतगशत 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. त्यापकैी २ वळण योजनाींचा खचश तलुनेत 
जास्त असल्याने उध्वश गोदावरी प्रकल्पाच्या ततृीय सधुाररत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावातनू वगळण्यात आल्या आहेत. 
 याव्यनतररलत २ प्रवाही वळण योजनाींना लघ ु पा्बींधारे तलाव 
लशरपूींजे व १ प्रवाही वळण योजनेस लघ ु पा्बींधारे तलाव पाडोशी अींतगशत 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 
(२) १७ प्रवाही वळण योजनाींची मींजुर प्रशासकीय मान्यता ककींमत       
रूपये १३४.२८ को्ी असनू अदययावत ककींमत रूपये ५२०.३३ को्ी आहे व 
त्यावर जून, २०१७ अखेर रूपये २६०.५७ को्ी इतका खचश झालेला आहे व 
उवशररत ककींमत रूपये २५९.७६ को्ी इतकी आहे. 
 उध्वश गोदावरी प्रकल्पाींतगशत सन २०१७-१८ या आचथशक वर्ाशसाठी  
रूपये ३८.३४८ को्ी इतलया रकमेची एकबत्रत तरतदू आहे. 
 राज्याच्या अथोपायाच्या क्स्थतीनसुार व मा.राज्यपाल याींच्या 
ननदेशानसुार उपलब्ध होणाऱ् या ननधीतनू सदर योजना पणूश करण्याच े
ननयोक्जत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
  
शलांगदरी ि पुसेगाि ग्रामपांचायिी अांिगवि (िा.सेनगाांि, जज.दहांगोली) 
मग्रारोहयोच्या िामाि गरैव्यिहार ि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

  

(१७) * ३२६९७ श्री.रामराि िडिुि,े श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लल ींगदरी व पसेुगाव ग्रामपींचायती अींतगशत (ता.सेनगाींव, क्ज.दहींगोली) 
मग्रारोहयोच्या कामात मोठया प्रमाणात गरैव्यवहार व अननयलमतता 
झाल्याप्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच सामाक्जक कायशकत्यांनी 
क्जल्हाचधकारी, दहींगोली याींच्याकड ेलेखी ननवेदनादवारे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी महाराषट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयलुत, 
नागपरू याींनी अचानक भे् देऊन त्याची तपासणी केली असता त्यात मोठ्या 
प्रमाणात आचथशक अननयलमतता झाल्याचे मान्य केल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोर्ीींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) आयलुत, मनरेगा, नागपरू याींनी मौज ेलल ींगदरी व मौज ेपसेुगाव, 
तालकुा सेनगाव, क्जल्हा दहींगोली येथे महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगशत झालेल्या कामाींना भे् ददली. मौजे लल ींगदरी येथील तपासणी 
दरम्यान योजनेच्या कामाींमध्ये प्रशासकीय अननयलमतता झाल्याचे ननदशशनास 
आले. उपववभागीय अचधकारी, दहींगोली याींनी मौज े लल ींगदरी येथे झालेल्या 
कामाची तपासणी करून अहवाल सादर केला आहे. तसेच, उपमखु्य कायशकारी 
अचधकारी (पींचायत), क्जल्हा पररर्द, दहींगोली याींनी मौजे पसेुगाव येथील माती 
नाला बाींध या कामाची तपासणी करून अहवाल सादर केला.  

प्रस्ततु प्रकरणी चौकशीअींती ग्रामरोजगार सेवक, ग्रामपींचायत लल ींगदरी 
व सींगणक पररचालक, पींचायत सलमती, सेनगाव याींना पदावरुन कमी 
करण्यात आले आहे. ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत ललींगदरी याींच्याववरुध्द 
प्रशासकीय कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. तसेच, ग्ववकास 
अचधकारी, पींचायत सलमती, सेनगाव, क्जल्हा दहींगोली याींना सलत ताकीद 
देण्यात आली आहे. मौजे पसेुगाव येथे वन ववभागामाफश त करण्यात आलेल्या 
कामाींसींबींचध दोर्ी कमशचारी/अचधकारी याींच्याकडून तपासणीअींती 
मलु्याींकनानसुार झालेल्या तफावतीची रुपये ८०,१७६/- इतकी रलकम वसलू 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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इिर मागासिगीय वित्ि ि वििास महामांडळािील लेखापाल ि  
िसुली तनररक्षि याांना सुधारीि िेिनशे्रणी देण्याबाबि 

  

(१८) * ३१९१५ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमिशे भाांगडडया : 
सन्माननीय विमकु्ि जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामींडळामध्ये कायशरत लेखापाल व 
वसलुी ननररक्षक कमशचाऱ् याींना समान काम समान वेतन धोरणानसुार सधुारीत 
वेतनशे्रणी लमळत नसल्याने लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना ददनाींक   
२५ मे, २०१५, २६ फेब्रवुारी, २०१६, ११ माचश, १०१६, १४ मे, २०१६ व २३ मे, 
२०१६ रोजी ददलेल्या पत्रानसुार कायशवाही करण्याचे व्यवस्थापकीय सींचालक, 
इतर मागासवगीय ववत्त व ववकास महामींडळ याींना ननदेश देवनूही कोणतीही 
कायशवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची सदय:क्स्थती काय आहे, तसेच सदर 
अन्यायग्रस्त ८ कमशचाऱ् याींना सधुारीत वेतनशे्रणी देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शश ांदे : (१), (२) व (३) याबाबत राज्य इतर मागासवगीय ववत्त व 
ववकास महामींडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असनू त्याची छाननी करण्यात 
येत आहे.  

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

विक्रमगड ि जव्हार िालुक्यािील (जज.पालघर) ग्रामीण िुटीर रुग्णालय 
ि प्राथशमि आरोग्य िें द्रािील ररक्ि पदे भरण्याबाबि  

(१९) * ३४२०९ श्री.आनांद ठािूर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७०८२ ला ददनाांि 
९ माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववक्रमगड आणण जव्हार ताललुयातील (क्ज.पालघर) उप क्जल्हा रुग्णालय 
व ग्रामीण रूग्णालयात मींजूर पदाींपकैी ४० पदे ररलत आहेत, ७ प्राथलमक 
आरोग्य कें द्रामध्ये २० पदे ररलत असल्याने येथील आददवासी जनतलेा 
आरोग्य सेवा लमळत नसल्याचे ददनाींक १५ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 



20 

(२) असल्यास, उलत ताललुयातील अनतदगुशम भागातील नागररकाींना 
उपचारासाठी खाजगी वदैयकीय व्यावसानयकाींकड ेजाव ेलागते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, नागररकाींना वेळेवर और्धोपचार न लमळणे तसेच पावसाळ्यात 
या भागात मोठ्या प्रमाणात बालमतृ्य ूहोत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीमध्ये 
काय आढळून आले व तदनसुार आददवासी भागातील रुग्णाींना पणूशक्षमतनेे 
और्धोपचार लमळावेत व ररलत पदे भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 
 उपक्जल्हा रुग्णालय, जव्हार व ग्रामीण रुग्णालय, ववक्रमगड येथे 
ग्-अ त ेग्-ड सींवगाशची एकूण १२० पदे मींजूर असनू ७६ पदे भरलेली व ४४ 
पदे ररलत आहेत. तसेच जव्हार व ववक्रमगड ताललुयामधील प्राथलमक 
आरोग्य कें द्रामध्ये ग्-अ त े ग्-ड सींवगाशची एकूण १४२ पदे मींजूर असनू 
त्यापकैी १०८ पदे भरलेली व ३४ पदे ररलत आहेत. 
 तथावप उपलब्ध वदैयकीय अचधकारी कमशचारी याींच्यामाफश त रुग्णाींना 
वदैयकीय सेवा परुववण्यात येत असनू रुग्णाींची गरैसोय होऊ ददली जात नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) वदैयकीय अचधक्षक वगश-१ सींवगाशचे पद भरण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
वदैयकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे. रुपये ५४००) सींवगाशची ररलत पदे सींबींचधत 
क्जल्हाचधकारी याींच्यामाफश त Walk in interview च्या माध्यमातनू 
भरण्याबाबतची कायशवाही क्जल्हास्तरावर सरुु आहे. तसेच ग्-क व ग्-ड 
सींवगाशची पदे भरण्याबाबतची कायशवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील भटक्या विमुक्ि जमािीला 
कक्र मीलेयर सांजे्ञमधनू िगळण्याबाबि 

  

(२०) * ३१०७३ श्री.हररशस ांग राठोड : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १४६३३ ला 
ददनाांि १७ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
विमकु्ि जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव 
िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील भ्लया ववमलुताींना कक्र मीलेयर सींज्ञेमधून वगळण्यात येईल व 
त्यानींतर एका मदहन्याच्या आत भ्लया ववमलुताींबाबत ननणशय घेतला जाईल 
अस ेमा.मींत्री याींनी सन २०१४ व सन २०१५ मध्ये आश्वासन ददले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य मागासवगश आयोग, पणेु याींनी ददलेल्या ददनाींक      
२८ ऑल्ोबर, २०१४ च्या अहवालानसुार भ्लया ववमलुताींना कक्र मीलेयर  
मधून वगळण्यात यावे अशी स्पष् लशफारस करूनही अदयाप शासन 
ननणशयाची अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भ्लया ववमलुताींना 
कक्र मीलेयर सींज्ञेमधून वगळण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२), (३) व (४) राज्य मागासवगश आयोग, पणेु याींनी ददलेल्या अहवालाची 
छाननी शासनस्तरावर सरुु आहे. 

----------------- 
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सरपांच पदाची तनिड थेट जनिेिून िरण्याबाबिच्या  
शासन तनणवयाबाबि 

  

(२१) * ३४३७५ श्री.हेमांि टिले, श्री.सतुनल िटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ग्रामपींचायतीच्या सरपींचाची ननवड थे्  जनतमेधूनच केली 
जाणार असनू शासनाने उमेदवाराींसाठी सातवी इयत्ता उत्तीणश असणे ही 
पात्रता ठरववल्याचा ननणशय ददनाींक ४ जुल,ै २०१७ रोजी वा त्यासमुारास घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी सरपींचाची ननवडणकू, ननवडून आलेल्या सदस्याींकडून 
करण्यात येत असताना आता थे्  जनततेनू सरपींचाची ननवड करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर ननणशयाला बऱ् याच राजकीय पक्षाींनी व जनतनेी ववरोध 
केल्यामळेु उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पवूीचीच पध्दत कायम 
ठेवण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, 
(२), (३) व (४) महाराषट्र ग्रामपींचायत अचधननयमाच्या ववदयमान 
तरतदुीींनसुार, सरपींचाची ननवड ही पींचायतीच्या ननवडून ददलेल्या सदस्याींमधून 
बहुमताने करण्यात येत े व सदस्याींच्या एकूण सींख्येच्या एक-ततृीयाींशापेक्षा 
कमी नसतील इतलया सदस्याींना सरपींचाववरुध्द अववश्वासाचा प्रस्ताव माींडता 
येतो. सदस्य हे असे अववश्वासाच े प्रस्ताव वारींवार माींडत असल्याच े
ननदशशनास आले असनु त्यामळेु सरपींचाच्या कायशक्षमतवेर आणण पींचायतीच े
कामकाज सरुळीतपणे पार पाडण्यावर पररणाम होत आहे.  
 त्यामळेु योग्य त्या ववचारववमशाशनींतर, पींचायतीच्या कामकाजामध्ये 
स्थैयश प्राप्त करुन देणे व थे् जनतसे जबाबदार असणारी व्यवस्था ननमाशण 
करण्याच्यादृष्ीने जनतमेधनू ग्रामपींचायतीचा सरपींच थे् ननवड करण्याचा 
ननणशय शासनाने घेतला आहे. 

----------------- 
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श्रीिृष्ट्णनगर, बोररिली (पूिव) ि नॅशनल पािव  दरम्यान नदीिर  
बांधारा बाांधनू पररसराच ेसुशोभीिरण िरण्याबाबि 

  

(२२) * ३३३२४ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीकृषणनगर, बोररवली (पवूश) व नॅशनल पाकश  दरम्यान नदीवर बींधारा 
बाींधून, पाण्याची साठवण व बोद्ींगची व्यवस्था करुन आजुबाजचूा पररसर 
सशुोभीकरण करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास मा.जलसींपदा मींत्री याींच्याकड ेपत्रव्यवहार केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत मा.जलसींपदा मींत्री याींच्या दालनात बठैका होऊनही 
अदयापी कोणती कायशवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधीची तरतदू 
करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
 याबाबत ददनाींक ११/४/२०१७ रोजी बठैक सींपन्न झाली आहे. 
(२) सदर बींधारा लस ींचनासाठी नाही. 
 ददहसर नदीवर प्रस्ताववत बींधाऱ्याचे काम ठेव तत्वावर बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेतफे करण्याचे प्रस्ताववत होत.े 
 बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने प्रकल्प रद्द केल्याचे ददनाींक ०३/०६/२०१७ 
च्या पत्रान्वये कळववले आहे. 
(३) सदर काम ठेव तत्वावर असल्याने प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ग्रामवििास विभागािील शशक्षि, शलवपि ि राज्यस्िरीय िगव १ ि २ 
पदाांची बदली ऑनलाईन पध्दिीने राबविण्याबाबि 

  

(२३) * ३०९७७ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामववकास ववभागातील लशक्षक व ललवपकवगीय कमशचारी त्याचप्रमाणे 
राज्यस्तरीय वगश १ व २ या पदाींची बदली प्रकरणे ऑनलाईन पध्दतीने 
राबववली जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन वगश १ व २ ची बदली प्रकरणे अचधकाऱ्याींच्या 
ववकल्पानसुार करण्याचे ननयोजन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वगश १ व वगश २ च्या अचधकाऱ्याींना त्याींच्या ववनींतीनसुार 
बदली प्रकक्रया राबववल्यास त्याींच्या कामाचा दजाश सधुारुन शासनाच्या योजना 
योग्य पध्दतीने राबववल्या जातील, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामववकास 
ववभागातील वगश १ व २ ची बदली प्रकक्रया ऑनलाईन पध्दतीने 
राबववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) ग्रामववकास ववभागाींतगशत केवळ क्जल्हा पररर्द 
लशक्षकाींच्या आींतरक्जल्हा बदल्या यावर्ीपासनू ऑनलाईन सींगणकीय 
प्रणालीदवारे करण्यात येत आहेत. ललवपकवगीय कमशचारी आणण राज्यस्तरीय 
वगश १ व २ मधील अचधकाऱ्याींची बदली प्रकरणे ऑनलाईन पद्धतीने 
राबववण्यात येत नाहीत.  
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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शशराळा (जज.साांगली) िालुक्याि धरण क्षेत्रािील  
भूिां प िेधशाळेच्या नोंदीबाबि 

  

(२४) * ३४२६३ प्रा.जोगेवद्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लशराळा (क्ज.साींगली) ताललुयातील चाींदोली धरण क्षेत्रातील वारणावतीसह 
पाच भकूीं प वेधशाळेच्या नदीदी घेण्यासाठी वारणा पा्बींधारे ववभागाने २५ 
वर्ाशपवूी वेधशाळेची ननलमशती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या भकूीं प वेधशाळेच्या नदीदी घेण्याकररता तज्ञ पररचारक 
नसल्याने चतथुशशे्रणी कमशचारी या नदीदी घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या भकूीं प वेधशाळेत तज्ञ पररचारकाींसह अत्याधुननक वेधशाळा 
उभारणीबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) चाींदोली धरण क्षेत्रामध्ये भकूीं प वेधशाळा नसनू ५ 
भकूीं पमापन कें दे्र उभारण्यात आली आहेत. 
(२) वारणा प्रकल्पाींतगशत असणाऱ् या ५ भकूीं पमापन कें द्रापकैी एका कें द्रात 
प्रयोगशाळा सहाय्यक कायशरत असनू उवशररत ४ कें द्राींवर सदय:क्स्थतीत 
उपलब्ध ताींबत्रक कमशचाऱ् याींच्या मागशदशशनाखाली चतथुशशे्रणी कमशचारी याींचेकडून 
भकूीं पमापक यींत्रास भकूीं प नदीदीचे आलखे पेपर लावणे व काढणे अशी कामे 
करण्यात येत आहेत. यासाठी त्याींना ताींबत्रक कमशचाऱ् याींकडून प्रलशक्षण देण्यात 
आले आहे. सदर आलेख पेपरवर भकूीं पाची नदीद झाल्यावर त ेआलेख पेपर 
मेरी, नालशक याींचे कायाशलयाकड ेववश्लेर्णासाठी पाठववले जातात. 
(३) सदर भकूीं पमापन कें द्राच्या उभारणीच्या आवश्यकतबेाबत आढावा घेवनू 
कायशवाही करणे ननयोक्जत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुरबाड िालुक्यािील िाळू नदीिर ि शहापूर िालुक्यािील  
शाई नदीिर धरणे उभारण्याचा प्रस्िािाबाबि 

  

(२५) * ३२२४६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी मरुबाड ताललुयातील काळू नदीवर 
व शहापरू ताललुयातील शाई नदीवर धरणे उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काळू व शाई नदीवरील धरणाच्या कामासाठी शासनाने 
ननयमानसुार प्रकक्रया राबववली नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे शहराला पाणीपरुवठा करणाऱ् या उल्हास नदीचे पाणी 
अपरेु पडत असल्याने काळू व शाई नदीवरील धरणाची कामे सरुु करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ठाणे शहराला पाणीपरुवठा करण्यासाठी मरुबाड ताललुयातील काळू 
नदीवर धरण बाींधण्यासाठी शासनाने ददनाींक ९/७/२००९ च्या पत्रान्वये, मुींबई 
महानगरक्षेत्राच्या वपण्यासाठी व औदयोचगक वापरासाठी मुींबई महानगर प्रदेश 
ववकास प्राचधकरणातफे स्वखचाशने ववकलसत करण्यासाठी मान्यता ददली आहे. 
तसेच मुींबई महानगर ववकास प्राचधकरणाने प्राचधकरणाच्या झालेल्या बठैकीत 
काळू प्रकल्पासाठी रुपये ६५७.५८ को्ी व शहापरू ताललुयातील शाई नदीवर 
धरण बाींधण्यासाठी रुपये ६४५.४० को्ी ककीं मतीसाठी ददनाींक ०३/०८/२००९ 
रोजी प्रशासकीय मान्यता ददली आहे. 
  सदर धरणे मुींबई महानगर ववकास प्राचधकरणातफे मुींबई 
उपप्रदेशाकररता कदीकण ववकास महामींडळामाफश त ठेव तत्वावर हाती घेण्यात 
आलेली आहेत. 
  सदय:क्स्थतीत दोन्ही धरणाींची कामे बींद आहेत. 
(२) नाही. 
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(३) व (४) शासनाने ददनाींक २३/९/२०१६ च्या शासन ननणशयानसुार ACB 
माफश त चौकशी सरुू असलेल्या प्रकल्पाींची ननववदा ववखींडीत करून नव्याने 
ननववदा प्रकक्रया करण्याचे आदेश ददले आहेत, त्यानसुार ननववदा रद्द करण्यात 
आलेल्या असनू, त्याववरोधात ठेकेदाराने मा.उच्च न्यायालयात रर् याचचका 
दाखल केली असनू सदर दोन्ही ननववदाींचे प्रकरण सदय:क्स्थतीत न्यायप्रववष् 
आहे. 

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

राज्यािील अनेि भागाि डेंग्यू ि लेप्टोस्पायरोशससची  
लागण झाल्याबाबि 

  

(२६) * ३४४५६ श्री.सतुनल िटिरे, अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईसह, ठाणे, पणेु व राज्यातील अनेक भागात डेंग्य,ू लेप््ोस्पायरोलसस 
सारख्या आजाराची अनेकाींना लागण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर साथरोग 
आ्ोलयात आणण्याकररता कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
 सन २०१७ (माहे जानेवारी त े१४ जुल,ै २०१७ पयतं) या कालावधीत 
मुींबईसह ठाणे, पणेु या क्जल्हयात डेंग्यचुे ५४४ रुग्ण आढळले असनू त्यापकैी 
१ व्यलतीचा मतृ्य ूझाला आहे. तसेच लेप््ोस्पारोलसस या आजाराचे ६८ रुग्ण 
आढळले असनू त्यापकैी ३ व्यलतीींचा मतृ्य ूझाला आहे.   
(२) राज्यात साथरोग आजाराींच्या प्रनतबींधासाठी खालील उपाययोजना 
ननयलमतपणे राबववल्या जातात. 
 आरोग्य कमशचाऱ्याींमाफश त ननयलमत ताप सवेक्षण. 
 साथरोग उदे्रकाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी क्जल्हा पातळीवर शीघ्र 

प्रनतसाद पथके कायशरत. 
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 जलजन्य आजार ननयींत्रणासाठी ननयलमत पाणी गणुवत्ता सींननयींत्रण. 
 राज्यात वर्ाशतनू २ वळेा स्वच्छता सवेक्षण. 
 कोकण ववभागातील आरोग्य सींस्थाींमध्ये लेप््ो ननदान व उपचाराची 

व्यवस्था. 
 राज्यात डेंग्य ू ववर्ाणजून्य तापाच्या ननदानासाठी ३७ से्ं ीनल से्ं सशची 

स्थापना केली असनू राषट्रीय ववर्ाणू ववज्ञान सींस्था, पणेु येथेही 
ननदानाची व्यवस्था आहे. 

 राज्यात गप्पीमासे पदैास कें द्र कायशरत असनू राज्यातील डासोत्पत्ती 
स्थानाींमध्ये गप्पीमासे सोडणे. 

 ननयलमत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
 उदे्रकग्रस्त दठकाणी कक्कनाशकाची धूरफवारणी. 
 शासकीय तसेच खाजगी वदैयकीय व्यावसानयकाींच ेडेंग्य ूरुग्ण व्यवस्थापन 

ववर्यक कायशशाळेचे आयोजन. 
 डेंगी रुग्णाींना लक्षणाधारीत उपचार. 
 सवश आरोग्य सींस्थाींना और्धे व इतर साधन सामगु्रीचा परेुसा परुवठा. 
 १६ मे, २०१७ हा ददवस राषट्रीय डेंग्य ूददवस म्हणून ववववध उपक्रमादवारे 

साजरा केला. 
 दरवर्ी जुल ैमदहना डेंगी ववरोधी मदहना म्हणून साजरा केला जातो. 
 शालेय डेंग्य ूजागतृी मोदहम. 
 उदे्रकग्रस्त दठकाणी उपाययोजनाींच्या मागशदशशनासाठी क्जल्हा/ ववभागीय/ 

राज्यस्तरीय अचधकाऱ्याींच्या भे्ी. 
 लेप््ो प्रनतबींध आणण ननयींत्रणासाठी आींतरववभागीय समन्वय. 
 ववववध माध्यमादवाींरे जनतसे आरोग्य लशक्षण. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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



29 

नाळिांडी (िा.जज.बीड) येथील रोहयोमधील  
विविध िामाि अपहार झाल्याबाबि 

  

(२७) * ३३२२६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाळवींडी (ता.क्ज.बीड) येथे रोहयो मधील ववववध कामात मोठया प्रमाणात 
अपहार झालेला असनू या कामाींची चौकशी करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी क्जल्हा 
प्रशासनाकड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लखेी तक्रार केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच नाळवींडी येथील पाणीपरुवठा योजनेबाबतची लेखी तक्रार 
ग्रामस्थाींनी मखु्य कायशकारी अचधकारी, क्जल्हा पररर्द, बीड याींचेकड े केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) नाळवींडी येथील रोहयोच्या कामाींची चौकशी 
करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी क्जल्हा प्रशासनाकड ेलेखी तक्रार केल्याचे खरे आहे. 
(२) नाळवींडी येथील पाणीपरुवठा योजनेबाबतची लेखी तक्रार ग्रामस्थाींनी 
मखु्य कायशकारी अचधकारी, क्जल्हा पररर्द, बीड याींच्याकड े केली हे ही खरे 
आहे. 
(३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे, परींत ू तक्रारीत तर्थय 
नसल्यामळेु कायशवाही करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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ग्रामीण रुग्णालय (िा.म्हसळा, जज.रायगड) येथे अधधिारी ि  
िमवचारी याांची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(२८) * ३२६२६ श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हसळा (क्ज.रायगड) ताललुयातील दगुशम डदीगराळ भागात कोट्यवधी 
रुपये खचश करुन बाींधण्यात आलेल्या ग्रामीण रुग् णालयाचे उदघा्न होवनू   
३ वर् ेपणूश झाली तरी सदर रुग्णालयात अचधकारी, कमशचारी नसल्याचे माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ग्रामीण रुग्णालयातील यींत्रसामगु्री ववनावापर आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रुग्णालयात 
अचधकारी व कमशचारी याींची ननयलुती करुन यींत्रसामगु्रीचा वापर करण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      ग्रामीण रुग्णालय, म्हसळा, क्ज.रायगड येथील इमारतीच्या 
तळमजल्याचे काम पणूश झाले असनू उवशरीत बाींधकाम पणूश झाल ेनसल्याने 
सावशजननक बाींधकाम ववभागाकडून इमारतीचा ताबा प्राप्त झालेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

----------------- 
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गडदेिदरी िनक्षेत्रािील मोराांचा पाण्याअभािी मतृ्यू झाल्याबाबि 
  

(२९) * ३३६९९ श्री.सजुजिशसांह ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद ववभागीय वन कायाशलयापासनू १३ कक.मी. अींतरावर 
असलेल्या गडदेवदरी वनक्षते्रातील मोराींना वपण्यासाठी पाणी न लमळाल्यामळेु 
त्याींचा माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मतृ्य ूझाल्याचे ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नेमळेु वन क्षते्रातील पाणवठ्याींची दरुवस्था झाल्याच े
ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
पाणवठयाींची दरुवस्था दरू करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१), (२) व (३) उस्मानाबाद ववभागीय वन 
कायाशलयापासनू १३ ककलोमी्र अींतरावर असलेल्या गडदेवदरी वनक्षेत्रात 
ददनाींक १३/०५/२०१७ रोजी ४ मोर व १० लाींडोर मतृ अवस्थते तर १ मोर 
बेशधु्द अवस्थेत आढळून आला आहे. 
 बेशधु्द अवस्थेतील मोरावर पशवुदैयककय चचककत्सालयात उपचार 
करण्यात आले. सदर मोराची प्रकृती सधुारल्यानींतर पशवुदैयककय 
अचधकाऱ्याींच्या सल्ल्यानसुार हातलादेवी ्ेकडी शजेारील वनक्षेत्रात ननसगशमलुत 
करण्यात आले. 
 मतृ अवस्थेत आढळून आलेले ४ मोर व १० लाींडोर याींचा मतृ्य ूहा 
उषमाघातामळेु हृदय बींद पडल्याने झाला आहे असे सहाय्यक आयलुत 
पशसुींवधशन अचधकारी, उस्मानाबाद याींनी त्याींचे शवववच्छेदन अहवालात नमदू 
केले आहे. 
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 सन २०१७ च्या उन्हाळ्यात वन्यप्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याकरीता 
गडदेवदरी वनक्षेत्रालगतच्या साठवण तलावात मबुलक प्रमाणात पाणी 
उपलब्ध होत.े तसेच घ्नास्थळापासनू ३० मी्र अींतरावर ग्रामीण 
पाणीपरुवठा योजनेंतगशत पाईपलाईन असनू तथेे पाळीव व वन्यप्राणी याींना 
वपण्याचे पाणी कायमस्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे बबरमणी (िा.महाबळेश्िर, जज.सािारा) येथील  
रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(३०) * ३४५२८ अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे बबरमणी (ता.महाबळेश्वर, क्ज.सातारा) येथील रस्त्याची दरुवस्था 
झाल्याने सदर रस्त्याची दरुुस्ती करण्याबाबत ग्रामस्थाींनी, ग्रामपींचायत 
(बबरमणी) तसेच अनतररलत मखु्य कायशकारी अचधकारी, क्जल्हा पररर्द 
(सातारा) याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री व सावशजननक बाींधकाम ववभाग याींच्याकड े
माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी करुन सदर रस्त्याची 
दरुुस्ती व डाींबरीकरण करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाींककत रस्ता प्रक्जमा-१७ त ेबबरमणी जोडरस्ता ग्रामीण मागश क्र. ६२ 
असनू या रस्त्याची एकूण लाींबी ४.८०० कक.मी. इतकी आहे. त्यापकैी ०/०० त े
३/८०० कक.मी. लाींबी डाींबरी पषृठभागाची व ३/८०० त े ४/८०० कक.मी. लाींबी 
खडी पषृठभागाची आहे. 
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 क्जल्हा वावर्शक योजना सन २०१७-१८ अींतगशत ३०५४ ग्रामीण मागश 
ववकास कायशक्रम व मजबतुीकरण या लेखालशर्ाशअींतगशत या रस्त्याच्या    
रुपये ३०.०० लक्षच्या कामास मींजूरी प्राप्त आहे. ननववदा ननक्श्चतचेी कायशवाही 
पणूश झाल्यानींतर काम क्जल्हा पररर्देमाफश त सरुु करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील प्राथशमि आरोग्य िें द्र ि उपिें द्रािील िैद्यिीय अधधिारी 

ि िमवचाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
  

(३१) * ३१०५२ श्री.नारायण राणे, श्री.जगवनाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी जस्मिा 
िाघ : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८१०२ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १२ हजार, ९१५ वदैयकीय सींस्था कायशरत असनू आरोग्य 
ववभागातील वदैयकीय अचधकारी व कमशचाऱ्याींची पदे ररलत असल्याच े माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील १६ आददवासी क्जल्हयाींमध्ये वर्शभरात २५०० हून 
अचधक बालमतृ्य ूझाल्याने बालमतृ्य ूआणण कुपोर्ण यावर न्यायालयाने गींभीर 
आरोप करुन करुनही आददवासी भागातील बहुतके प्राथलमक आरोग्य कें द्र व 
उपकें द्र दरुवस्थेत असनू तथेे समुारे १४ वर्ाशपासनू काम करणाऱ् या ७९१ 
बी.ए.एम.एस. डॉल्राींना व भरारी पथकातील १७१ डॉल्राींना तीन मदहन्यात 
शासकीय सेवेत कायम करण्यात येईल अस ेआश्वासन मा.सावशजननक आरोग्य 
मींत्री याींनी ददल्याचे ददनाींक १६ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशशनास आले असनू भरारी पथकातील १७१ डॉल ्राींना जीप गा्यासह 
सोईसवुवधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आश्वासनाची पतूशता केलेली नसनू ररलत पदाअभावी 
बालमतृ्य ूव मातामतृ्यचूे प्रमाण वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



34 

(४) तसेच, आरोग्य सींचालनालयात अनतररलत आरोग्य सींचालक, सहसींचालक, 
उपसींचालक पदासह एकूण १४ हजार १५५ पदे ररलत असनू प्राथलमक आरोग्य 
कें द्रात स्वच्छ तागहेृही नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आरोग्य सेवेतील 
आददवासी बहुल क्जल्हयातील प्राथलमक आरोग्य कें द्र व उपकें द्रातील सवश 
जागा ववनाववलींब भरण्याच्यादृष्ीने तसेच प्राथलमक आरोग्य कें द्र, उप 
प्राथलमक आरोग्य कें द्रामध्ये सोईसवुवधा व और्धाचा परुवठा होण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 आरोग्य ववभागाींतगशत राज्यात १२९०५ आरोग्य सींस्था कायाशक्न्वत 
असनू सदर सींस्थाींमध्ये ग्-अ त ेग्-ड सींवगाशची एकूण ५३६२८ पदे मींजूर 
असनू ३८४३३ पदे भरललेी आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 राज्यातील एकूण १६ आददवासी क्जल्हयामध्ये सन २०१६-१७ या 
वर्शभरातील बालमतृ्युींची सींख्या २८१८ आहे. राज्यातील आददवासी भागात 
एकूण ३१५ प्राथलमक आरोग्य कें द्र कायाशक्न्वत असनू दरुुस्ती आवश्यक 
असलेल्या प्राथलमक आरोग्य कें द्राींची सींख्या ८८ आहे. सदर प्राथलमक आरोग्य 
कें द्राच्या देखभाल दरुुस्तीसाठी सावशजननक बाींधकाम ववभागामाफश त कायशवाही 
केली जात ेव त्यासाठी क्जल्हास्तरावरुन ननधी ददला जातो. 
 आददवासी क्षते्रात कायशरत ७९१ अस्थायी बी.ए.एम.एस. वदैयकीय 
अचधकारी व भरारी पथकातील १७२ डॉल्राींना शासकीय सेवेत कायम 
करण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
 आददवासी भागातील २८१ भरारी पथकाींपकैी ११४ भरारी पथकाींना 
भाडतेत्वावरील वाहने उपलब्ध आहेत. तसेच क्जल्हास्तरावर भाडतेत्वावर 
वाहन उपलब्ध न झाल्यास तालकुास्तरावरुन ननववदा प्रकक्रया करुन वाहन 
उपलब्ध करुन घेण्याबाबत सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
 नवसींक्जवनी कायशक्रमाच्या अहवालानसुार बाल व माता मतृ्यचू े
प्रमाणात घ् झाल्याचे ददसनू येत.े 
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(४) व (५) हे अींशतः खरे आहे, 
 उत्तरातील भाग १ प्रमाणे महाराषट्र वदैयकीय सेवा ग्-अ वगश-१ 
सींवगाशची पदे नामननदेशनाने व पदोन्नतीने भरण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
वदैयकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे. रुपये ५४००) सींवगाशची ररलत पदे सींबींचधत 
क्जल्हाचधकारी याींच्यामाफश त Walk in interview च्या माध्यमातनू 
भरण्याबाबतची कायशवाही क्जल्हास्तरावर सरुु आहे. तसेच ग्-क व ग्-ड 
सींवगाशची पदे भरण्याबाबतची कायशवाही सरुु आहे. 
 तसेच सदय:क्स्थतीमध्ये राज्यात १८१४ प्राथलमक आरोग्य कें द्र 
कायशरत असनू त्यापकैी ४३ प्राथलमक आरोग्य कें द्रामध्ये स्वच्छतागहेृ उपलब्ध 
नसनू तथेे स्वच्छतागहेृ उपलब्ध करुन देण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
 आददवासी भागातील प्राथलमक आरोग्य कें दे्र व उपकें दे्र तथेे और्ध व 
सादहत्य परुववण्यासाठी आददवासी ववकास ववभाग डीपीडीसी अींतगशत 
क्जल्हाचधकारी याींच्यामाफश त थे् अनदुान उपलब्ध होत.े आरोग्य 
सींचालनालयाच्या ताींबत्रक मान्यतनेे क्जल्हा पररर्द स्तरावर और्धे व 
सादहत्याची खरेदी करुन ती आददवासी भागातील प्राथलमक आरोग्य कें दे्र व 
उपकें द्राींमध्ये ववतरीत केली जातात. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

गोदािरी खोरे एिाजत्मि जल आराखडा अांतिम िरण्याबाबि 
  

(३२) * ३२०७७ डॉ.अपिूव दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८११ ला ददनाांि   
९ माचव, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य जल पररर्देच्या ददनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास 
झालेल्या बठैकीत ददलेल्या ननदेशानसुार प्रगतीत असलेली कायशवाही पणूश 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, गोदावरी खोरे एकाक्त्मक जल आराखडा अींनतम करण्यासाठी 
स्थावपत तज्ञ सलमतीचा अहवाल माहे माचश, २०१७ पयतं शासनास प्राप्त होणे 
अपेक्षक्षत असलेला अहवाल प्राप्त झालेला आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्रस्ततु अहवालाच्या अनरु्ींगाने त्यावर ननणशय घेण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
 ददनाींक १७/०१/२०१५ रोजी सींपन्न झालले्या राज्य जल पररर्देच्या 
बठैकीत ददलेल्या ननदेशाप्रमाणे गोदावरी खोरे एकाक्त्मक जल आराखडा, राज्य 
जल मींडळासमोर सादर करण्यात आला व त्यास राज्य जल मींडळाने   
ददनाींक ०८/०५/२०१५ रोजी तत्वत: मान्यता ददली आहे.  
(२) होय.  
 गोदावरी खोरे एकाक्त्मक जल आराखडा अींनतम करण्यासाठी स्थापन 
केलेल्या तज्ञ सलमतीचा अहवाल ददनाींक १३/०७/२०१७ रोजी शासनास सादर 
करण्यात आला आहे.  
(३) तज्ञ सलमतीकडून शासनास सादर करण्यात आलेल्या गोदावरी खोरे 
एकाक्त्मक जल आराख्यास मा.मखु्य सचचव याींच े अध्यक्षतखेालील राज्य 
जल मींडळाच्या बठैकीत मान्यता घेण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. सदर 
आराख्यास राज्य जल मींडळाची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली असलेल्या राज्य जल पररर्देच्या बठैकीत 
मान्यता घेण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

नागपूर ग्रामीण भागािील रस्त्याांची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(३३) * ३३१४७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू ग्रामीण भागातील रस्त्याींची दरुवस्था झाल्याने क्जल्हा पररर्द 
सदस्याींनी रस्त े दरुुस्तीची मागणी केल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागपरू क्जल्हयात सन २०१४-१५ मध्ये झालले्या 
अनतवषृ्ीमळेु क्जल्हयातील रस्त,े पलुाींची दरुवस्था झाली होती. त्यावेळी 
क्जल्हा पररर्देने परुामळेु झालेल्या हानीसाठी रुपये १५८ को्ीची मागणी 
शासनाकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु ग्रामीण 
भागातील रस्त ेव पलु नादरुुस्त झाले होत ेतवे्हा रुपये ९७ को्ीची मागणी 
शासनाकड ेकेली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, क्जल्हयात १० हजार कक.मी. लाींबीचे रस्त ेअसतानाही सदर 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकडून परेुसा ननधी ददला जात नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननधीचे दोन्ही 
प्रस्ताव मींजूरीसाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २०१३-१४ मध्ये अनतवषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या पलु/रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीसाठी रुपये १५८६७.९० लक्ष रलकमेचा प्रस्ताव शासनास क्जल्हा 
पररर्देने पाठववला होता. 
(३) अनतवषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या रस्त्याींच्या दरुुस्तीकरीता रुपये १२२.६१ 
को्ी रलकमेचा प्रस्ताव क्जल्हाचधकारी, नागपरू याींच्याकड े क्जल्हा पररर्देने 
पाठववला होता. 
(४) रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाकड े उपलब्ध असलेल्या ननधीचे वा्प 
रस्त्याींची लाींबी व मानव ववकास ननदेशकाच्या प्रमाणात करण्यात येत.े 
(५) सन २०१३-१४ या वर्ाशत अनतवषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या रस्त े व 
पलुाींच्या दरुुस्तीसाठी नागपरू क्जल्हयासाठी रुपये ३२४४.२९ लक्ष इतका ननधी 
ववतरीत करण्यात आला असनू त्यामध्ये १९७ कामे क्जल्हा पररर्देने पणूश 
केली आहेत. 
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 तसेच सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या अनतवषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीसाठी क्जल्हाचधकारी याींच्याकड ेसादर केलेल्या प्रस्तावासही 
ननधी प्राप्त झाला नाही. परींत ु क्जल्हा वावर्शक योजनेंतगशत प्राप्त        
रुपये २७८.९१ लक्ष ननधीमधून २५ कामे घेण्यात आली असनू २२ कामे पणूश 
झालेली आहेत व उवशरीत ३ कामे प्रगतीत आहेत. 
 ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१६ च्या पत्रान्वये रस्त्यावरील वाहतकू 
सरुळीत रहाण्याच्यादृष्ीने अनतवषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या रस्त्याींची/ 
पलुाींची तातडीने दरुुस्ती होण्यासाठी क्जल्हा पररर्दाींनी रस्त े व पलु दरुुस्ती 
ग् अ व ड कायशक्रमाींतगशत अशी कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. 

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

पुणे शहरािील नागररिाांना अल्पदराि औषधे पुरविण्याबाबि 
  

(३४) * ३४३८६ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पणेु शहरात आरोग्य ववभागाकडून खरेदी करण्यात आलेली स्वस्त 
दरातील जेनेररक और्धे नागररकाींपयतं पोहोचववण्यास शासकीय यींत्रणा 
अपयशी ठरत असल्याने रुग्णाींचे आचथशक हाल होत असल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार स्वस्त दरातील जेनेररक और्धे 
नागररकाींपयतं पोहोचववण्यासाठी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) सावशजननक आरोग्य ववभागाच्या अखत्याररतील आरोग्य सींस्थाींना 
लागणारी और्धे ही जेनेररक पद्धतीनेच खरेदी करण्यात येतात व आरोग्य 
सींस्थाींमध्ये उपचार घेणाऱ् या रुग्णाींना सदर और्धे मोफत परुवली जातात.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील शासिीय सेिातनितृ्िीधारिाांसाठी अधग्रम तनितृ्िी 
िेिनिाढ देण्याबाबि 

  

(३५) * ३४५१८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
डॉ.सधुीर िाांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय 
वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय कमशचाऱ् याींना ७ वा वेतन आयोग लाग ूहोण्याकरीता माहे जुल,ै 
२०१७ च्या दसुऱ् या आठवडयात शासकीय कमशचारी सींघ्ना सींपावर जाणार 
होत,े त्यासींबींधात मा.मखु्यमींत्री याींच्याबरोबर लशष्मींडळासोबत नकुतीच एक 
बठैक घेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीत काय ननणशय झाला व त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच ७ वा वेतन आयोग उशीरा लाग ू करण्यात येत असेल तर 
सेवाननवतृ्तीधारकाींसाठी त्याींच्या वयाचा व समस्याींचा ववचार करुन त्याींना 
अचग्रम ननवतृ्ती वेतनवाढ देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) ददनाींक १ जानेवारी, २०१६ पासनू राज्य शासकीय कमशचाऱ्याींना कें द्र 
शासनाप्रमाणे ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात येईल, असा ननणशय सदर 
बठैकीत घेण्यात आला आहे. 
(३) व (४) सेवाननवतृ्तीधारकाींसाठी अचग्रम ननवतृ्ती वतेनवाढ देण्याबाबतचा 
कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
 

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



40 

 
अशलबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील मुशिे  

पुलाची दरुिस्था झाल्याबाबि 
  

(३६) * ३२४७७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अललबाग (क्ज.रायगड) ताललुयातील मशुते-मापगाव रस्त्यावरील मशुते 
पलुावरून रेवस, बेलवले, बदहरोळे, मापगाव, कनकेश्वर, कालेणखींड मागाशवरील 
वाहनाींची पलूावरून सातत्याने वाहतकू सरुू असनू या पलुाच्या गाळ्यावर १२ 
फू् रूीं दीचा लोखींडी पत्रा बसवनू वाहतकू सरुू केल्याने अवजड वाहनाच्या 
वाहतकूीमळेु पलु वाहतकूीकरीता धोकादायक झाला असल्याची तक्रार 
ववभागाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर दठकाणी नवीन पलु बाींधण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) क्जल्हा पररर्देकड ेअशा प्रकारची तक्रार प्राप्त नाही. 
तथावप, सदर पलु नादरुुस्त झाला असनू त्यावर कोणत्याही प्रकारची अवजड 
वाहतकू करु नये याबाबत नामफलक लावण्यात आललेा आहे. 
(२) सदर पलुाची पाहणी क्जल्हा पररर्देमाफश त करण्यात आली असनू चदीढी 
मशुते मापगाव बदहरोळे बेलवली झालखींड रस्त्यावर अक्स्तत्वात असलेल्या 
पलुाचे नव्याने बाींधकाम करणे आवश्यक असल्याने या पलुाचे बाींधकाम 
नाबाडश-२२ अींतगशत सावशजननक बाींधकाम ववभागामाफश त प्रस्ताववत करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील सामावय ि उपजजल्हा रुग्णालयािील 
समस्याांिर उपाययोजना िरण्याबाबि 

  

(३७) * ३३८०७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े: 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) पींढरपरू (क्ज.सोलापरू) येथील सामान्य रुग्णालयात वदैयकीय 
अचधक्षकासह ववववध सींवगाशतील २९ पदे ररलत असल्याने गरीब रुग्णाींची 
गरैसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररलत पदे भरण्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाकडून 
वररषठाींकड ेप्रस्ताव पाठववले जात असतानाही त्याकड ेदलुशक्ष केले जात आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच पींढरपरू येथे श्री ववठ्ठल रुक्लमणीच्या दशशनासाठी दररोज समुारे 
४०००० त े ५०००० लोक येत असनू पींढरपरू येथील उपक्जल्हा रुग्णालयात 
परुववण्यात येणाऱ् या सवुवधा भाववक व स्थाननक नागररकाींच्या तलुनेत कमी 
पडत असल्याने सदर रुग्णालयात अस्वच्छता, उपचार पध्दती, बाहेरील 
मेडडकलमधून और्धे आणणे यामळेु रुग्ण व त्याींच्या नातवेाईकाींची गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू येथील 
सामान्य रुग्णालयातील ररलत पदे भरून उपक्जल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या 
भाववकाींची व स्थाननकाींची गरैरसोय दरू करण्यासाठी तथेे डॉल्राींची सींख्या 
वाढवनू नवीन अत्यावश्यक यींत्रसामगु्री परुववण्याबाबत कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशतः खरे आहे. 
 पींढरपरू (क्ज.सोलापरू) या उपक्जल्हा रुग्णालयात सदय:क्स्थतीत 
ववववध सींवगाशतील एकूण १०० पदे मींजूर असनू, त्यापकैी २६ पदे ररलत 
आहेत. ररलत पदाींअभावी गरीब रुग्णाींची गरैसोय झालेली नसनू सवश ववभागाच े
दैनींददन कामकाज सरुळीत चाल ूआहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 पदे भरण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 पींढरपरू (क्ज.सोलापरू) येथील उपक्जल्हा रुग्णालयामध्ये ररलत 
पदाींअभावी नागररकाींची गरैसोय झालेली नाही. रुग्णालयातील स्वच्छता 
सेवेबाबतचा करार ददनाींक ३१/५/२०१७ रोजी सींपषु्ात आलेला असल्याने 
रुग्णसेवेच्यादृष्ीने रोजींदारी कमशचाऱ्याींच्या माफश त स्वच्छता करुन घेतली 
जात आहे. तसेच क्जल्हा शल्य चचककत्सक, सोलापरू याींचेमाफश त सवश प्रकारची 
और्धे परुववली जात आहेत. अत्यावश्यक और्धे खरेदी करण्यासाठी 
सींचालनालय, उपसींचालक, आरकेएस, एनएचएम याींचे स्तरावरुन अनदुान 
उपलब्ध करुन ददले जात असनू आवश्यक प्रमाणात और्ध साठा लशल्लक 
आहे. कोणत्याही रुग्णास खाजगी और्ध भाींडारमधुन और्धे आणण्यास 
साींचगतले जात नाही. 
(४) महाराषट्र वदैयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वतेनशे्रणी रुपये १५६००-
३९१०० ग्रेड पे ६६००) मधील ररलत पदे पदोन्नतीने व नामननदेशनाने 
भरण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
 महाराषट्र वदैयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनशे्रणी रुपये १५६००-
३९१०० ग्रेड पे ५४००) मधील ररलत पदे क्जल्हास्तरावर क्जल्हाचधकारी 
याींच्यामाफश त थे् मलुाखतीदवारे भरण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
 तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाशतील उपसींचालक, आरोग्य सेवा 
याींच्यास्तरावर ररलत पदे भरण्याची कायशवाही अींनतम ्प्प्यात असनू लवकरच 
पदे भरण्यात येतील. तसेच उपक्जल्हा रुग्णालय येथे ववववध कक्षाींतगशत 
अत्यावश्यक सादहत्य व साधन सामगु्री उपलब्ध आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

----------------- 
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मौजे रूईखेड टेिाडे-सि (िा.जज.बुलढाणा) 
रस्त्याची दरुिस्था झाल्याबाबि 

  

(३८) * ३३३१२ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे रूईखेड ्ेकाड-ेसव (ता.क्ज.बलुढाणा) रस्त्याची दरुवस्था झाल्याने 
अपघाताच्या प्रमाणात वाढ होऊन क्जववत व ववत्तहानी झाल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर रस्त्याचे ननकृष् दजाशच े
बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराींवर व सवश सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, रस्त्याची दरुूस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) रस्त्याची दरुवस्था झाल्यामळेु अपघाताच्या 
प्रमाणात वाढ झाली हे खरे नाही. 
(२) सदर रस्त्याची पाहणी क्जल्हा पररर्देमाफश त करण्यात आली असनू सन 
२०१४-१५ मध्ये सा.क्र. १/६०० त े२/९९८, ३/५६० त े३/८५० व ४/८०० त े५/३०० 
या लाींबीमध्ये रस्ता दरुुस्तीच े काम करण्यात आले असनू सदर काम 
सकु्स्थतीत आहे. त्यामळेु ठेकेदाराींवर व सींबींचधताींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद् ावत नाही. 
(३) सदर रस्त्याच्या खराब लाींबीतील रस्ता दरुुस्तीच्या कामाचा समावेश 
क्जल्हा वावर्शक योजना/३०५४ ग् ब अींतगशत सन २०१७-१८ मध्ये करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि सॅतनटरी नॅपकिनिर िर लागू झाल्याबाबि 
  

(३९) * ३२७५३ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ददनाींक १ जुल,ै २०१७ पासनू लाग ू होणाऱ् या जीएस्ीमध्ये 
सॅनन्री नॅपककनवर १४.५ ्ललयापयतं कर लाग ू होणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर लाग ू होणाऱ् या कराववरोधात देशभरात अनेक स्वयींसेवी 
सींस्था आणण कायशकत्यांनी मोदहम सरुु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सॅनन्री नॅपककन 
करमलुत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) ददनाींक १ जुल,ै २०१७ ला लाग ूझालेल्या वस्त ू
व सवेा कर अचधननयमाींतगशत सॅनन्री नॅपकीनवर ६% महाराषट्र वस्त ूव सेवा 
कर व ६% कें दद्रय वस्त ूव सेवा कर असा एकबत्रत १२% कर लाग ूझाला 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) वस्त ू व सेवा कर अचधननयमाींतगशत वस्त ू व सेवावरील कराचे दर 
लशफारस करण्याचे अचधकार वस्त ूव सेवा कर पररर्देस आहेत व पररर्देने 
लशफारस केलेल्या दराप्रमाणेच कराची आकारणी करण्याची शासनाची भलूमका 
आहे. 
(४) लाग ूनाही. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल्हयाि बांधाऱ्याांच्या िामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
  

(४०) * ३३४३५ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद क्जल्हयात ववत्त ववभागाची मान्यता न घेता बींधाऱ्याची काम े
करुन गरैव्यवहार केल्याप्रकरणी सींबींचधताींवर कारवाई करण्याची मागणी 
क्जल्हाध्यक्ष, औरींगाबाद याींनी माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री व मा.जलसींधारण मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार ववत्त ववभागाची मान्यता न घेता 
बींधाऱ्याच्या कामाींना कायाशरींभ करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
  परींत ु या प्रकरणी क्जल्हाध्यक्ष, औरींगाबाद याींनी मखु्य कायशकारी 
अचधकारी, क्जल्हा पररर्द, औरींगाबाद याींचेकड ेतक्रार केली आहे. 
(२) मखु्य कायशकारी अचधकारी, क्जल्हा पररर्द, औरींगाबाद याींचेकड े प्राप्त 
तक्रारी नसुार उपमखु्य कायशकारी अचधकारी याींनी चौकशी केली आहे. क्जल्हा 
पररर्देने सन २०१६-१७ मध्ये १८२ कामाींना प्रशासककय मान्यता ददल्या 
आहेत. त्यापवुी महाराषट्र लेखा सींदहता अचधननयम १९६८ मधील पररलशष् 
एक (ननयम ३) ड नसुार ववत्त ववभागाची सींमती घेतली आहे. कोणतीही 
प्रशासकीय मान्यता ववत्त ववभागाच्या सहमतीलशवाय देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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येिला (जज.नाशशि) येथील मुक्िीभूमीला “ब” िगव तिथवक्षेत्र ि 
 पयवटन स्थळाचा दजाव देण्याबाबि 

  

(४१) * ३१४३५ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६९१३ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (क्ज.नालशक) येथील मलुतीभमूीला “ब” वगश नतथशक्षते्र व 
पयश् नस्थळाचा दजाश लमळववण्यासाठी क्जल्हाचधकारी, नालशक याींनी ददनाींक  
१९ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेप्रस्ताव पाठववलेला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मलुतीभमूीवर येणाऱ्या पयश् काींना व भाववकाींना जास्तीत 
जास्त सवुवधा ननमाशण होण्यासाठी या स्थळाचा “ब” वगश नतथशक्षते्र व पयश् न 
स्थळामध्ये समावेश करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१६, ददनाींक २५ व २७ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) येवल्याच्या मलुतीभमूीला “ब” वगश पयश् न 
स्थळाचा दजाश व ननधी उपलब्ध होणेबाबतचा प्रस्ताव क्जल्हाचधकारी, नालशक 
याींनी ग्रामववकास ववभागास सादर केला होता. तो प्रस्ताव ग्रामववकास 
ववभागाने ददनाींक २८/११/२०१६ च्या पत्रान्वये सामाक्जक न्याय ववभाग, नगर 
ववकास ववभाग व पयश् न ववभाग या सींबींचधत ववभागाींकड े उचचत 
कायशवाहीसाठी पाठववला होता. 
(२) पयश् काींना व भाववकाींना जास्तीत जास्त सवुवधा ननमाशण करण्यासाठी 
सदर नतथशस्थळाचा “ब” वगश नतथशक्षेत्र आणण पयश् न स्थळामध्ये समावशे 
करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २१/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये 
ववनींती केली आहे. 
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(३) व (४) क्जल्हाचधकारी, नालशक याींनी या स्थळास “ब” वगश पयश् न 
स्थळाचा दजाश देण्याबाबत सादर केलेला प्रस्ताव “ब” वगश पयश् न स्थळे 
घोवर्त करण्यासाठी ननक्श्चत केलेल्या ननकर्ाींनसुार तपासण्यात आला. 
तथावप, येवला येथील मलुतीभमूीला नतथशक्षेत्राचा ककीं वा पयश् न स्थळाचा 
कोणताही दजाश ददलेला नसल्यामळेु “ब” वगश पयश् न स्थळे घोवर्त 
करण्यासींबींचधच्या ननकर्ाींची पतुशता होत नसल्यामळेु येवला मलुतीभमूीला “ब” 
वगश पयश् न स्थळाचा दजाश देण्याबाबत प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. 
  “ब” वगश नतथशक्षते्रात समावेश करण्याची बाब नगर ववकास ववभागाशी 
सींबींचधत असल्याने त्या ववभागास योग्य ती कायशवाही करण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे.  

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

राज्यािील प्रलांबबि शसांचन प्रिल्प पूणव  
िरण्यासाठी तनधी शमळण्याबाबि 

  

(४२) * ३११७२ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्ि, श्री.अमरनाथ राजूरिर : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २५५९६ ला ददनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलले्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महत्वाचे समुारे ५७ लस ींचन प्रकल्प अनेक वर्ाशपासनू प्रलींबबत 
असनू सदर प्रकल्प पणूश करण्यासाठी समुारे ८० हजार को्ी रुपयाींपेक्षा जास्त 
ननधीची आवश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने भसूींपादनास प्रशासककय आणण वन ववभागाच्या 
मान्यतलेशवाय काही पा्बींधारे प्रकल्पाच्या वाढीव खचाशला मींजरुी ददल्याने 
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु राज्यातील ५७ लस ींचन प्रकल्पाींच्या खचाशत रुपये ९ 
हजार को्ीींची वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबतची सदय:क्स्थती काय आहे व सदर प्रकल्प पणूश 
करण्यासाठी ननधीची उपलब्धता करण्यासाठी कोणत ेननयोजन करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. भारताचे ननयींत्रक व 
महालेखापरीक्षक याींच्या सन २०१५-१६ च्या महाराषट्र राज्याचा राज्य ववत्त 
व्यवस्थेवरील अहवालात “राज्यातील ५७ पा्बींधारे प्रकल्प ३० वर्ाशपेक्षा 
अचधक काळापासनु प्रलींबबत आहेत” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. 
(२) नाही. तथापी जलसींपदा ववभागाच्या ददनाींक ०९/१२/२०१३ च्या पत्रानसुार 
“प्रस्ताववत असलेल्या सधुाररत प्रशासकीय मान्यता ककींमतीच्या तरतदूीींच्या 
मयाशदेत व यापवूी मींजूर प्रशासकीय मान्यता/ सधुाररत प्रशासकीय मान्यता 
अहवालाच्या व्याप्तीतील कामाींसाठी आवश्यक “ब” भसूींपादन या 
उपलशर्ांतगशत उदा. भसूींपादन, पनुवशसन व वन जमीन हस्ताींतरण इ. साठी 
करावयाच्या वधैाननक कामाींकररता वर्शननहाय मींजूर अथशसींकल्पीय तरतदूीींच्या 
मयाशदेत खचश करण्यास” शासनाने मान्यता ददली आहे. यामळेु ज्या प्रकल्पाींचा 
स.ुप्र.मा. प्राप्त नाही अशा प्रकल्पाींचा भसूींपादनापो्ी होणारी वाढ ्ाळता 
आली आहे. तसेच शतेक-याींना वेळेवर भसूींपादन मोबदला अदा करणे शलय 
झाले आहे. 
(३) नाही. 
(४) सदर प्रकल्पाींसाठी सन २०१७-१८ च्या अथशसींकल्पात रुपये १९६२ को्ीची 
तरतदू करणेत आली आहे. प्रकल्प पणूशत्वाच्या कोणत्या ्प्यावर आहे, 
याबाबत आढावा घेवनू त्यानसुार प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरववण्यात येईल व या 
प्राधान्यक्रमानसुार आचथशक गुींतवणूक केली जाईल. ज्या प्रकल्पाींपासनू पढुील 
३ वर्ाशमध्ये प्रत्यक्ष लसींचनाचा लाभ शतेकऱ्याींस लमळू शकेल, अशा प्रकल्पाींना 
प्राधान्य देण्याचा ननणशय ववत्त ववभागाच्या श्वेतपबत्रकेमध्ये शासनाने घेतला 
आहे. मा.राज्यपाल महोदयाींचे ननदेश व राज्याच्या अथोपायाच्या क्स्थतीनसुार 
वावर्शक अथशसींकल्पात प्रकल्पाींसाठी तरतदू करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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सािुरी (तन) (िा.मालेगाांि, जज.नाशशि) येथील ित्िालीन  
ग्रामसेििाने गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

  

(४३) * ३१६६६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतुनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) साकुरी (नन) (ता.मालेगाींव, क्ज.नालशक) येथील गावठाण क्षेत्रात घर    
नीं. २६२ च्या मळु नदीदणीमध्ये तत्कालीन ग्रामसेवकाने खाडाखोड केल्याबाबत 
त्याींची ववभागीय चौकशी सरुु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत लेखी तक्रार देऊनही अदयापही या प्रकरणाची चौकशी 
करण्याबाबत ग्ववकास अचधकारी, मालेगाींव, उपमखु्य कायशकारी अचधकारी 
(ग्राम पींचायत) क्जल्हा पररर्द, नालशक हे ददरींगाई करीत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, केवळ आचथशक लाभासाठी सदर ग्रामसेवकाने मळू दस्तऐवजात 
खाडाखोड केली असनू, त्याींचेवर दप्तर ददरींगाई प्रनतबींध अचधननयम, २००५ 
नसुार कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोर्ी ग्रामसेवक व 
अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय,  
(२), (३), (४) व (५) सींबींचधत दोन ग्रामसेवकाींववरूध्द ववभागीय चौकशी सरुू 
करण्यात आली आहे. त्यापकैी एकाची चौकशी पणूश करण्यात येऊन त्याची 
एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बींद करण्यात आली आहे. दसुऱ्या 
ग्रामसेवकाववरुध्द ववभागीय चौकशी सरुु आहे. 

----------------- 
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नागपूर येथील डागा स्मिृी स्त्री रूग्णालयाच ेशे्रणीिधवन िरण्याबाबि 
  

(४४) * ३१७६१ प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील डागा स्मतृी स्त्री रूग्णालयात प्रसतूीगहृ असनू सदर 
रूग्णालयात एका खा्ेवर दोन-दोन मदहला रूग्ण उपचार घेत असल्याचे 
ददनाींक २३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर रूग्णालयाची खा्ाींची क्षमता ३६५ असनू नवीन ५०० 
खा्ाींच्या वाढीव रूग्णालयाला मींजूरी लमळूनही रूग्णालयाचे बाींधकाम प्रलींबबत 
असल्याने मदहला रूग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ५०० खा्ाींच ेवाढीव 
रुग्णालय बाींधण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: हे खरे आहे.  
 प्रसतूीगहृात बेडची क्षमता २४ असनू स्वाभाववक प्रसतूीकररता २५ 
रुग्ण भरती झाल्याने तातडीच्या पररक्स्थतीमध्ये रुग्ण सींख्या वाढल्याने 
केवळ प्रसतूीपवूश तपासणीसाठी एका खा्ेवर दोन रुग्ण घेण्यात आले. सदर 
रुग्णाींची तात्काळ तपासणी करण्यात आली व नींतर त्याींना और्धोपचार करुन 
बेड उपलब्ध करुन ददले. 
(२) व (३) शासन ननणशय ददनाींक ९ जून, २०१४ अन्वये ३६५ खा्ावरुन ५०० 
खा्ामध्ये शे्रणीवधशन करण्यास मींजुरी ददली असनू बाींधकामासाठी अींदाज 
आराखड ेतयार करण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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नागपूर जजल््यािील बालगहृाांना अवन पुरिठा िरणाऱ् या  
िां त्राटदाराच ेथकिि देयि अदा िरण्याबाबि 

  

(४५) * ३३३५१ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू क्जल्हयातील मदहला व बालववकास ववभागाच्या माध्यमातनू 
चालववण्यात येणाऱ्या बालगहृाींना अन्न परुवठा करणाऱ् या कीं त्रा्दाराचे सन 
२०१४ पासनूचे देयक थककत असल्याने कीं त्रा्दाराने १ मे पासनू बालगहृातील 
रेशन परुवठा बींद केल्याने बालगहृातील २०० मलुाींना उपाशी रहावे लागत 
असल्याचे ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कीं त्रा्दाराचे थककत देयक अदा करण्याबाबत आचथशक तरतदू न 
करणाऱ् या सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) शासकीय मलुाींचे बालगहृ, कननषठ ननरीक्षणगहृ व 
वररषठ अनरुक्षणगहृ, शासककय मलुीींचे कननषठ व वररषठ बालगहृ, नागपरू या 
सींस्थाचा परुवठा परुवठादाराींनी बींद केल्याने क्जल्हाचधकारी, नागपरू याींच्या 
ननदेशानसुार ्चस््ोन फाऊीं डशेनदवारा अक्षयपात्र (सेंट्रल ककचन) नागपरू या 
सींस्थेकडून ददनाींक १२ मे, २०१७ पासनू सींस्थेमध्ये दाखल प्रवेलशताींना 
आहाराचा परुवठा करण्यात येत आहे.  
(२) राज्यातील शासककय सींस्थाींची वेतनेत्तर बाबीवरील थककत देयके अदा 
करण्यासाठी परुवणी मागणीचा प्रस्ताव जुल,ै २०१७ च्या पावसाळी 
अचधवेशनात ववधानमींडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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यििमाळ जजल््याि िसांिराि नाईि िाांडा/िस्िी सुधार 
 योजनेंिगवि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(४६) * ३१०७४ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय विमकु्ि जािी, भटक्या 
जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ क्जल्हयात वसींतराव नाईक ताींडा/वस्ती सधुार योजनेंतगशत 
ददनाींक ६ माचश, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास बींजारा लभाण वस्तीच्या ९५ 
कामास व वव.जा.भ.ज. वस्तीच्या १०१ कामास अध्यक्ष आणण सचचव या 
दोघाींच्या सलमतीने मान्यता ददल्याचे माहे माचश-एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणशय क्र. तासयुो२०१४/प्र.क्र.१६८ववजाभज-१, ददनाींक 
२१ फेब्रवुारी, २०१५ नसुार राज्यात क्जल्हास्तरावर क्जल्हापररर्देचे मखु्य 
कायशकारी अचधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली ३ सदस्यीय सलमती या 
योजनेसाठी गठीत केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यवतमाळ येथे मखु्य कायशकारी अचधकारी व सहायक आयलुत 
याींनी आचथशक व्यवहार करून यादी मींजूर करुन या यादीमध्ये ३ लाखाींच्यावर 
एकही काम जाऊ न देता सदर काम ई-ननववदेमाफश त केलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासन ननणशयाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या 
अचधकारी व कमशचारी याींची शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि विशषेि: रत्नाधगरी जजल्हा रुग्णालयाि  
औषध खरेदीि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

  

(४७) * ३४३७७ श्री.हेमांि टिले, श्री.सतुनल िटिरे : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१३ त े २०१७ या कालावधीत ॲन््ीडी, आरएचडी ३०० 
एमसीजी या और्धाींच्या खरेदीत मोठया प्रमाणावर अननयलमतता झाली असनू 
याची चौकशी लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागामाफश त करण्यात यावी अशी 
मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े लेखी ननवेदनादवारे माहे 
जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रत्नाचगरी क्जल्हा रुग्णालयाला ॲन््ीडीच्या ४ हजार ८०० 
बा्ल्या परुववण्यात आल्या होत्या परींत ुही और्धे गरजेपेक्षा जास्त असल्याने 
त्या परत घेण्याबाबत रत्नाचगरी रुग्णालयाच्या शल्यचचककत्सकाींनी ददनाींक   
६ एवप्रल, २०१६ रोजी सींचालक, आरोग्य ववभाग याींना पत्र पाठवनू सधु्दा त्या 
परत न घेतल्यामळेु सदर और्धे वाया गेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) क्जल्हा शल्यचचककत्सक, क्जल्हा रुग्णालय, रत्नाचगरी याींनी मागणी 
नदीदववली होती.  त्यानसुार क्जल्हा रुग्णालय, रत्नाचगरी येथ े ४,८०० इींन्जे. 
अँ् ी डी और्धाींचा परुवठा करण्यात आला. तथावप, अपेक्षेइतके रुग्ण न 
आल्याने २,२९३ इींग्जे. अँ् ी डी मदुतबाहय झाले. 
     परुवठा करण्यात आलेल्या इींग्जे. अँ् ी डी चा सेल्फ लाइफ कमी 
असल्याने सदर और्ध बदलनू देण्याबाबत परुवठादारास कळववण्यात आले 
असनू त्या वप्रत्यथशच ेरुपये ६४,०३,३०६/- इतलया रकमचेे देयक अदा करण्यात 
आलेले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िसारा (जज.ठाणे) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राच्या आिाराि 
आददिासी मदहलेची प्रसूिी िेल्याबाबि 

(४८) * ३३४३४ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसारा (क्ज.ठाणे) येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्रात डॉल्र तसेच परेुसा 
कमशचारी वगश उपलब्ध नसल्याने शहापरू ताललुयातील खरपत (सावरोली) 
येथील आददवासी मदहलेची प्रसतूी आवारातच करण्यात आल्याचे ददनाींक   
१८ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
 
 

(२) तसेच प्रसतूी झाल्यानींतर सदर मदहलेस ककन्हवली येथील आरोग्य कें द्रात 
नेले असता तथेेही डॉल्र व अन्य कमशचारी नसल्याने शणेवा येथील 
प्राथलमक आरोग्य कें द्रात नेण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे, 
     सदर घ्ना प्राथलमक आरोग्य कें द्र, कसारा येथे घडलेली नसनू ती 
प्राथलमक कें द्र, ्ाकीपठार, ता.शहापरू, क्ज.ठाणे येथ ेघडलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर घ्ना घडल्यानींतर ददनाींक १९/०६/२०१७ रोजी साथरोग वदैयकीय 
अचधकारी, क्जल्हा पररर्द, ठाणे, याींच्या चौकशी पथकाव्दारे चौकशी करण्यात 
आली असनू क्जल्हा पररर्देमाफश त दोर्ी कमशचाऱ्याींववरुध्द प्रशासकीय कायशवाही 
करुन त्याींच्या दोन वेतनवाढी कायमस्वरुपी बींद करण्यात आल् या आहेत. 
तसेच प्राथलमक आरोग्य कें द्र, ककन्हवली येथील सींबींचधत कीं त्रा्ी आरोग्य 
सहाक्य्यका याींच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 
     गरैहजर वदैयकीय अचधकारी याींच्याववरुध्द ननयमानसुार पढुील 
कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि ग्रामवििास विभागािील शलवपि सांिगावची 
िेिनशे्रणी िाढविण्याबाबि 

  

(४९) * ३०९७८ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्जल्हापररर्देच्या ललवपकवगीय सींघ्नाींनी त्याींच्या वेतनशे्रणीमध्ये 
सधुारणा तसेच इतर मागण्यासींदभाशत मा.ग्रामववकास मींत्री व प्रधान सचचव, 
ग्रामववकास ववभाग याींचेकड े माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू ववभागातील ललवपक व ग्रामववकास ववभागातील 
ललवपक याींची वेतनशे्रणी व पदोन्नती यामध्ये तफावत असल्याने ग्रामववकास 
ववभागातील ललवपक सींवगाशवर अन्याय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामववकास 
ववभागातील ललवपक सींवगाशच्या वेतनशे्रणीत वाढ करण् याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) महाराषट्र राज्य क्जल्हा पररर्द ललपीकवगीय 
कमशचारी सींघ्ना याींच्याकडून ददनाींक १६/०३/२०१७ व १४/०७/२०१७ च्या 
पत्रान्वये तसेच महाराषट्र राज्य क्जल्हा पररर्द कमशचारी यनुनयन याींच्याकडून 
ददनाींक ०९/१२/२०१६ च्या पत्रान्वये ननवेदने प्राप्त झाललेी आहेत. 
(२) व (३) क्जल्हा पररर्देतील ललपीक सींवगीय पदाींच्या वेतनशे्रणीमध्ये 
सधुारणा करण्याचा प्रस्ताव ५ व्या व ६ व्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रु् ी 
सलमतीने अमान्य केलेला आहे. तरीही “राज्यातील क्जल्हा पररर्द 
ललपीकवगीय कमशचाऱ्याींच्या वेतन, ग्रेड-पे दरुुस्ती व इतर प्रलींबबत मागण्या 
मींजूर करण्याबाबत” ववनींती अजश सलमतीने ददलेल्या ननदेशाींच्या अनरु्ींगाने 
पढुील कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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



56 

दारव्हा िालुक्याि (जज.यििमाळ) जलयुक्ि शशिार  
योजनेंिगवि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(५०) * ३४२३७ प्रा.जोगवेद्र ििाड,े श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दारव्हा उपववभागीय कृवर् अचधकारी कायाशलयाींतगशत दारव्हा, नेर, आणी व 
बाभळुगाव ताललुयामध्ये (क्ज.यवतमाळ) जलयलुत लशवार योजनेंतगशत करोडो 
रुपयाींची देयके अदा करुन गरैव्यवहार झाल्याच े कृवर् आयलुतालयातील 
तपासणी पथकाच्या ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दारव्हा उपववभागाींतगशत सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्ाशत 
नाला खोलीकरण व रुीं दीकरण ताींबत्रक मींजुरी देताना योजनेत शासन ननणशय 
व खात्याच्या मागशदशशक सचूनाींचा भींग झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच जादा दर वापरुन अडीच त े तीन प् अींदाजपत्रक वाढवनू 
उपववभागीय कृवर् अचधकारी याींनी मींजुरी देऊन शासनाचे नकुसान केले असनू 
सदर प्रकरणाची ववभागीय कृर्ी सहसींचालकामाफश त केलेल्या चौकशीत 
ननदशशनास येऊनही फौजदारी कारवाई न करता उपववभागीय अचधकाऱ्याींना 
सींरक्षण देण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शश ांदे : (१) हे खरे नाही. 
      तथावप, ववभागीय कृवर् सहसींचालक, अमरावती याींनी पथकाव्दारे 
मौजा धामनगाव देव, ता.दारव्हा येथील अक्स्तत्वातील लसमें् नाला बाींध 
खोलीकरण कामाींची तपासणी केली आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     तथावप, ववभागीय कृवर् सहसींचालक, अमरावती याींचे तपासणी 
पथकाच्या अहवालानसुार प्रस्ततु प्रकरणी प्रत्यक्ष केलेल्या कामापेक्षा जास्तीची 
मापे नदीदणी करून रलकम रुपये १०.८१ लाखाचे अनतप्रदान केल्याचे आढळून 
आले आहे.  



57 

(४) प्रस्ततु प्रकरणी तत्कालीन उपववभागीय कृवर् अचधकारी, तालकुा कृवर् 
अचधकारी, मींडळ कृवर् अचधकारी व कृवर् पयशवेक्षक, दारव्हा याींचेवर 
ननयमानसुार अनतप्रदान रलकम वसलू करण्याची कायशवाही करण्यात आली 
आहे. 
     तसेच कृवर् पयशवेक्षक व कृवर्सेवक याींचेवर ननलींबनाची कारवाई करून 
सींबींचधत चार अचधकारी/कमशचारी याींचेवर म.ना.से. (लशस्त व अवपल) ननयम 
१९७९ मधील ८/१२ अन्वये ववभागीय चौकशीची कायशवाही प्रस्ताववत करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
पेंच व्याघ्र प्रिल्पाांिील (जज.नागपूर) सालेघाट िनपररक्षेत्राि 

िाघीण मिृािस्थेि आढळल्याबाबि 
  

(५१) * ३२२५९ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगशत सालेघा् वनपररक्षते्रात ददनाींक   
१८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास वाघीण मतृावस्थेत आढळून आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगशत उमरेड अभयारण्यातील जय वाघ 
मागील १ वर्ाशपासनू बेपत्ता असनू तो अजूनही सापडलेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, बेपत्ता जय वाघाच्या शोधप्रकरणी कें द्रीय एसआय्ी सलमतीने 
वनववभागाचे वररषठ अचधकारी व १० त े १५ कमशचारी दोर्ी असल्याचे 
अहवालात नमदू केल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पेंच व्याघ्र प्रकल्पात होत असलेल्या वाघाींच्या मतृ्यबूाबत 
शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत दोर्ीींवर कारवाई करण्यासाठी व वाघाींच्या 
सींवधशनासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) ददनाींक १७/०४/२०१७ रोजी गस्ती दरम्यान पेंच 
व्याघ्र प्रकल्पाींतगशत वाघ (मादी) मतृ्तावस्थेत आढळून आली. 
(२) पेंच व्याघ्र प्रकल्पाींतगशत असलेल्या सींरक्षक्षत क्षते्रामध्ये UK-T१ (जय) 
वाघाचे कोणतहेी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परुावे आढळून आलेले नाही व UK-T१ 
(जय) वाघ ददसनू आलेला नाही. 
(३) UK-T१ (जय) वाघाच्या शोध प्रकरणी कें द्रीय एसआय्ी सलमतीचा 
कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. 
(४) वाघ व बबबट्याींच्या सींवधशन/ सींरक्षणाथश खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
करण्यात येतात. 
 
• नागपरू क्जल्हयातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील वन अचधकारी/कमशचारी याींचे 

वाघ व वन्यप्राण्याींच्या सींरक्षणाकड े ववशरे् लक्ष आहे. वाघ व 
वन्यप्राण्याींची भ्रमींती सींरक्षक्षत क्षेत्राबाहेर होऊ नये व सींरक्षक्षत क्षेत्रातच 
अचधवास रहावा यासाठी प्रत्येक ननयतक्षेत्रामध्ये एक वनरक्षक व एक 
मदतनीस सज्ज आहे. 

• पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील सींरक्षक्षत क्षेत्रात दठकदठकाणी ८२ सींरक्षण कु्या 
उभारण्यात आल्या असनू तथेे २४ तास मनषुयबळ तनैात ठेवण्यात आले 
असनू त ेसवश सादहत्य व बबनतारी सींदेश यींत्रणेने सज्ज आहेत. 

• ववशरे् व्याघ्र सींरक्षण दलाींची (STPF) स्थापना करण्यात आली आहे. 
• ववशरे् व्याघ्र सींरक्षण दलाकडून ननयलमतपणे गस्त घालण्यात येत.े 
• वाघ व वन्यप्राण्याींचा सींरक्षक्षत क्षेत्रातच मबुलक पाणी व गवत कुरण 

लमळावे म्हणून बोरवेल, खोदतळे, वनतळे, भमुीगत बींधारे ननमाशण 
करण्यात आलेले आहे. तसेच कुरण ववकासाची कामे करण्यात आलेली 
आहे. 

• वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सींननयींत्रण ठेवण्याकरीता कॅमेरा टॅ्रप, 
जीपीएसचा वापर केला जातो. 

• लशकाऱ्याबाबत गोपननयररत्या मादहती सींकललत करण्यात येत.े 
• वनसींरक्षणात लोकाींचा सहभाग वाढवा म्हणून वनालगत असलेल्या 

गावाींमध्ये ग्रामस्थाींची वनसींरक्षण सलमतीची स्थापना करण्यात आली 
असनू त्याींची सींरक्षणाींच्या कामात मदत घेण्यात येत.े 
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• नागपरू येथे Sniffer Dog ठेवण्यात आले असनू त्याींचेदवारे ननयलमतपणे 
रेल्वे स््ेशन/ बस स््ँड/ आठवडी बाजार व सींशयास्पद दठकाणी 
वन्यप्राण् याींच्या अवधै व्यापार, वाहतकू याचा शोध घेण्यात येतो. 

• वनक्षेत्राींमधून जाणाऱ्या ववदयतु लाईनवर ननयलमतपणे गस्त करण्यात 
येत.े तसेच ववदयतु ववभागातील अचधकारी व कमशचारी याींचेशी 
ननयलमतपणे सींपकश  ठेवला जातो व सींबींचधत सबस््ेशनचे कायशक्षते्रात 
ववदयतुप्रवाह खींडीत झाल्यास त्याींची मादहती घेवनू ववदयतुप्रवाहादवारे 
वन्यप्राण्याींच्या लशकारीचा प्रयत्न झाला ककीं वा कसे याची शहाननशा 
करण्यात येत.े 

• वनकमशचाऱ्यामाफश त वनक्षते्रात रात्र/ ददवस ननयलमतपणे तसेच पावसाळी 
ववशरे् गस्त घालण्यात येत.े 

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

  

राजापूर-नाांदरु मध्यमेश् िर (जज.औरांगाबाद) येथे जमीन सांपादन ि 
पुलाच्या िामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

  

(५२) * ३३२३१ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापरू-नाींदरु मध्यमेश् वर प्रकल्प ववभाग क्र. २ वजैापरू मखु्यालय, 
औरींगाबाद अींतगशत जमीन सींपादन व पलुाच्या कामात झालेल्या 
गरैव्यवहाराबाबत शतेकऱ् याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी 
ननवेदनाव्दारे चौकशीची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदरु मध्यमेश् वर प्रकल्प ववभाग क्र. २ या ववभागाने 
बाींधलेल्या तीन पलुापकैी १ पलु वाहून गेला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाींदरू मध्यमेश्वर प्रकल्प ववभाग क्र.२ या ववभागाने राजापरू पररसरातील 
बाींधलेल्या पलुाींपकैी राजापरू-काठोडा रस्त्यावरील बाींधकामाधीन कापसी नाला 
पलुाचा काही भाग अनतवषृ्ीतील परुाच्या पाण्यामळेु क्षतीग्रस्त झालेला असनू 
पलुाच्या बाजूचा नदीत्ाचा भाग वाहून गेला आहे. 
(३) सदर क्षतीग्रस्त पलुाची स्थळपाहणी सींबींचधत उप अलभयींता याींनी केली 
असनू पलुाचा क्षतीग्रस्त भाग पवूशवत करून घेण्याचे तसेच पलुाची लाींबी 
वाढववण्याच े काम ननयोक्जत असनू त्या भागात बॉलस सेल पध्दतीच्या 
पलुाच्या कामाचे अींदाजपत्रक मींजूर करण्यात आले आहे. सदरहू काम ननधी 
उपलब्धतनेसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरगा िालुक्याि (जज.उस्मानाबाद) उपविभागीय अशभयांिा, शाखा 

अशभयांिा, सरपांच, ग्रामसेिि याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबि 
  

(५३) * ३३७०० श्री.सजुजिशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरगा ताललुयातील (क्ज.उस्मानाबाद) क्जल्हा पररर्द बाींधकाम ववभाग 
आणण ग्रामपींचायतीच्या १३ व्या व १४ व्या ववत्त आयोगाचा ननधी एकाच 
कामावर खचश झाल्याचे दाखवनू वारींवार देयके व्ववल्याचे माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपववभागीय अलभयींता, शाखा अलभयींता, सरपींच व ग्रामसेवक 
याींनी सींगनमताने शासनाचा को्यवधी ननधीचा गरैव्यवहार केल्याच े
ननदशशनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळाींमध्ये पत्र,े फरशी, दरवाज,े णखडलया न बदलता छो्ी 
कामे करुन एकाच कामाची दोनदा देयके काढून कोट्यवधी रुपयाींच्या ननधीचा 
गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
जबाबदार असणाऱ् या दोर्ी अचधकाऱ् याींववरुध् द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



61 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) उप अलभयींता (बाींधकाम), क्जल्हा पररर्द उपववभाग, उमरगा याींनी 
केलेल्या चौकशीनसुार बत्रकोळी व गुींजा्ीवाडी या दोन्ही शाळाींची दरुुस्तीची 
कामे सन २०१६-१७ मधील क्जल्हा वावर्शक योजना (सवशसाधारण) मधून मींजूर 
असनू सदर कामाींची दबुार देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दोडामागव िालुक्यािील (जज.शसांधदुगुव) जांगलामध्ये बाांबूची  
िोड झाल्याबाबि 

  

(५४) * ३११३७ श्री.नारायण राणे, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्रीमिी हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दोडामागश ताललुयातील (क्ज.लस ींधुदगुश) नतलारी धरण क्षेत्राच्या बडुीत 
क्षेत्राला लागनू असलेल्या वनखात्याच्या राखीव जींगलामध्ये मोठया प्रमाणात 
बाींबचूी तोड करुन वेताचे साठे जींगलात लपवनू ठेवल्याचे ददनाींक ११ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी कोनाळ वन ववभागाकडून कुठल्याही प्रकारची 
कारवाई होत नसल्याने सदर प्रकाराची वन खात्याच्या वररषठ अचधकाऱ्याींनी 
दखल घेण्याची मागणी वन कमशचाऱ्याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वनसींपदा 
जोपासण्यासाठी बाबूींची तोड करणाऱ्या दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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पजश् चम िादहनी नद्याांच ेपाणी धगरणा खोऱ्याि िळविण्याबाबि 
  

(५५) * ३२०७९ डॉ.अपिूव दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७४१३ ला ददनाांि   
६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नार, पार, औरींगा, अींबबका या पक्श् चम वादहनी नदयाींचे पाणी चगरणा 
खोऱ्यात वळववण्याच्या योजनेचे सवेक्षण व अन्वेर्णाच्या रुपये ३६३ को्ी 
ककींमतीच्या अींदाजपत्रकास शासनाने ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा 
त्यासमुारास प्रशासकीय मान्यता ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत योजनेच्या सवेक्षण व अन्वेर्णाचे काम पणूश झाले आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पार, तापी, नमशदा नदीजोड प्रकल्पाऐवजी नार, पार, औरींगा, 
अींबबका या पक्श् चम वादहनी नदयाींचे पाणी चगरणा खोऱ्यात वळववणे 
सींबींचधच्या योजनेच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, तु् ीच्या चगरणा खोऱ्यातील सततचा दषुकाळ व तीव्र पाणी 
ी्ंचाईच्या पाश्वशभमुीवर प्रस्ततु योजनेच े सवेक्षण व अन्वेर्णाचे काम 

केव्हापयतं पणूश होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) रुपये ३६३ लक्ष ककींमतीच्या सवेक्षण व अन्वेर्ण 
कामाच्या अींदाजपत्रकास शासनाने ददनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोजी प्रशासकीय 
मान्यता ददली आहे. 
(२) नाही, सदर काम प्रगतीत आहे. 
(३) नार-पार-औरींगा-अींबबका-चगरणा उपसा जोड लस ींचन योजनेचे सववस्तर 
सवेक्षण व अन्वेर्णाचे काम करण्यासाठी वपॅकॉस लललम्ेड, ददल्ली (भारत 
सरकार उपक्रम) याींचेशी ददनाींक ०८/१२/२०१६ रोजी सामींजस्य करार करण्यात 
आला आहे. या करारानसुार सदर सवेक्षण व अन्वेर्ण करावयाच्या कामाची 
रलकम रुपये ३२६.४२ लक्ष इतकी अींनतम करण्यात आली असनू सदर काम 
प्रगतीत आहे. 
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(४) सवेक्षण व अन्वेर्णाचे काम नोव्हेंबर, २०१७ अखेर पणूश करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यािील िसांिराि नाईि महामांडळाि िजविाटप 

िरिाना अतनयशमििा झाल्याबाबि 
  

(५६) * ३३१६१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय विमकु्ि 
जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वसींतराव नाईक महामींडळात लाभार्थयांना कजशवा्प करताना 
अननयलमतता झाल्याचे महालेखा पररक्षकाींनी ददलेल्या अहवालात नमदू 
करण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत अहवालाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे : (१) महालखेापाल कायाशलयाच्या लेखापररक्षणामध्ये वसींतराव 
नाईक महामींडळाच्या औरींगाबाद व ठाणे क्जल्हयाींतील कायाशलयामाफश त कजश 
ववतरणामध्ये अननयलमतता झाल्याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) वसींतराव नाईक महामींडळाच्या ठाणे व औरींगाबाद येथील क्जल्हा 
व्यवस्थापकाींकडून अननयलमतता झालेल्या प्रकरणाींची छाननी करुन पढुील 
कायशवाही महामींडळ स्तरावर करण्यात येत आहे.  
     ठाणे क्जल्हा कायाशलयातील ८ लाभार्थयांच्या कजशववतरणामध्ये 
अननयलमतता आढळून आल्यामळेु त्याींच्याववरुध्द ठाणे नगर पोलीस 
स््ेशनमध्ये गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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णखांडिाडी (िा.महाड, जज.रायगड) धरणािील गाळ िाढण्याबाबि 
  

(५७) * ३३३९१ श्री.जयांि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाड (क्ज.रायगड) मधील फौजी आींबवड,े लशरवलीसह २५ गावाींना 
पाणीपरुवठा करणाऱ्या णखींडवाडी धरणातील गाळ मागील बरेच वर्ाशपासनू 
काढण्यात आलेला नसल्यामळेु सदर धरण चचखलगाळात रूतले असनू 
भववषयात णखींडवाडी धरण इनतहास जमा होण्याची शलयता ननमाशण झालेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाड ताललुयातील फौजी आींबवड,े लशरवली, महाडीकदीड, 
रोदहदासवाडी आदी २५ गावाींना पाण्याची ी्ंचाइश भास ू नये म्हणून 
लघपुा्बींधारे ववभागाने १९७५ मध्ये णखींडवाडी गावठाणाजवळ धरण बाींधले 
असनू पा्बींधारे ववभागाने सदर धरणातील गाळ न काढल्याने धरणात गाळ 
जमा झाल्याने सदर २५ गावाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाइश ननमाशण 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन णखींडवाडी धरणातील 
साचलेला गाळ काढून पाण्याचा ननयलमत व सरुळीत परुवठा होण्यासाठी 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. गेल्या पाच वर्ाशत सरासरी २.१३६ 
द.ल.घ.मी. पाणी साठा झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. णखींडवाडी योजनेच्या प्रकल्पीय अहवालानसुार १५८ हे. क्षेत्र 
लस ींचनासाठी येणे अपेक्षक्षत आहे. परींत ु लस ींचनासाठी शतेकऱ् याींची मागणी 
नसल्याने प्रकल्पामध्ये लशल्लक रादहलेले पाणी हे प्रकल्पाच्या खालील बाजूस 
असलेल्या १३ गावाींच्या वपण्याच्या पाणीपरुवठा करणाऱ् या योजनाींना 
मागणीप्रमाणे धरणातनू पाणी सोडण्यात येत.े 
(३) शा.नन.क्र. लाक्षेवव-२०१७/प्र.क्र.६७/१७/लाक्षेवव (आस्था) ददनाींक २४ मे, २०१७ 
नसुार लघ ु पा्बींधारे तलाव व मध्यम प्रकल्पातील गाळ काढण्याचा 
धोरणात्मक ननणशय घेणेत आला आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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दक्षक्षण सोलापूर (िा.जज.सोलापूर) येथे पांडीि दीनदयाळ  
योजना राबविण्याबाबि 

 

(५८) * ३४२२७ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दक्षक्षण सोलापरू (ता.क्ज.सोलापरू) येथे पींडीत दीनदयाळ जागा खरेदी 
योजना राबववण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याच ेददनाींक ९ जुल,ै २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींददरा आवास, प्रधानमींत्री आवास, रमाई, शबरी, पारधी, 
पींडडत ददनदयाळ इत्यादी घरकुल योजनेंतगशत घर घेण्यासाठी अनसुचूचत 
जाती, अनसुचूचत जमाती, इतर मागासवगीय ककीं वा सवशसाधारण प्रवगाशतील 
लाभार्थयांना पन्नास हजार रुपयाींचे अनदुान लमळणार आहे, पींरत ुया योजना 
लाभार्थयांपयतं पोहचववण्याकररता शासन योजना राबववत नसल्याने 
लाभार्थयांपयतं पोहचत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

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

सोमिारपेठ (जज. नागपूर) विमा रुग्णालयािील प्रयोगशाळा िांत्रज्ञ ि 
सहाय्यिाांची तनयुक्िी िरण्याबाबि 

  

(५९) * ३३४०३ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू येथील सोमवार पेठेतील ववमा रुग्णालयातील बाहयरुग्ण 
ववभागात (ओपीडी) तसेच इतर ववभागातील डॉल्र सकाळी उलशरा येत 
असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याच े माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात तपासणीकरीता रलत काढण्याचे काम सफाई 
कमशचारी करीत असल्याचे ननदशशनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु गरीब रुग्णाची गरैसोय होत असनू त्याबाबतची तक्रार 
नागररकाींनी सींबींचधत अचधकाऱ्याींना करुनही कोणतीच कायशवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
 तथावप, सींबींचधत कमशचाऱ्याींना रलताचे नमनेू काढण्याचे आवश्यक त े
प्रलशक्षण देण्यात आल ेआहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे.  
(४) डॉल्सशसह इतर सवश कमशचारी रुग्णालयात वळेेवर उपक्स्थत राहाव े
याकरीता बायोमेट्रीक लसस््ीम बसववण्यात आली असनू समवदैयकीय 
सींवगाशतील पदे भरण्याबाबत शासन उपक्रमीत मे.महाऑनलाईन लल. माफश त 
समवदैयकीय सींवगाशतील सवश पदे भरण्याबाबत कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

दरूधचत्रिाणीिरील जादहरािीमधनू जस्त्रयाांच ेहोणारे  
शरीर प्रदशवन थाांबविण्याबाबि 

(६०) * ३२७७२ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाढी करण्याच्या रेझरपासनू मो्ारीींच्या ्ायर आणण कप्याींपयतंच्या 
सवश जादहरातीींमध्ये मदहलाींचे शरीर प्रदशशन करणाऱ् या तसेच पॉनशस््ार सनी 
ललऑनची एक आक्षेपाहश जादहरात सध्या ्ेललव्हीजनवर सातत्याने झळकत 
असनू या जादहरातीच्या ननलमत्ताने मदहला सींघ्नाींनी आक्षेपाहश जादहरातीवर 
बींदी आणण्याच्यादृष्ीने राज्य मदहला आयोगाकड ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जादहरातीतील मदहलाींच े
शरीर प्रदशशन रोखण्याकररता कायदयाची अींमलबजावणी करण्यासाठी कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) दरूचचत्रवाणी वादहन्याींवर तसेच केबल ने्वकश व्दारे प्रसाररत होणाऱ्या 
अश्लील, दहींसाचारी चचत्रप्, प्रसारण, जादहराती इ. वर बींदी घालण्यासाठी कें द्र 
सरकारने केबल ्ेललव्हीजन ने्वकश  (रेग्यलेुशन) ॲल्, १९९५ पाररत केला 
असनू त्यानसुार कायशक्रम सींदहता व जादहरात सींदहता लाग ूकरण्यात आली 
आहे. सदर कायदयामधील तरतदुीींचे पालन योग्यररतीने होत आहे ककीं वा कसे 
हे पाहण्यासाठी राज्य व क्जल्हास्तरीय खाजगी दरूचचत्रवाणी वादहनी सींननयींत्रण 
सलमत्याींच्या स्थापनेबाबतची कायशवाही सरुु असनू सदर कायदयाच्या कलम 
१९ अन्वये सींबींचधत केबल चालकाला असे कायशक्रम प्रसाररत करण्याबाबत 
बींदी घालण्यासाठी महासींचालक (मादहती व जनसींपकश ) याींना प्राचधकृत 
करण्यात आले आहे. महाराषट्र राज्य मदहला आयोगाने त्याींच्या ददनाींक 
१७/०७/२०१७ च्या पत्रान्वये उपरोलत प्राप्त ननवेदन कें द्र शासनाच्या मादहती व 
जनसींपकश  ववभागाकड ेउचचत कायशवाहीसाठी पाठववल ेआहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

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

राज्यािील तनमशासिीय िमवचारी, शशक्षि ि शशक्षिेिर  
िमवचाऱ् याांना अपघाि विमा योजना लागू िरण्याबाबि 

  

(६१) * ३३४५० श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि १२ एवप्रल, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील 
प्रश्न क्रमाांि १२४६५ ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय वित् ि 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासकीय कमशचाऱ्याींना अपघात ववमा योजना लाग ू करण्याचा 
ननणशय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणशय राज्यातील ननमशासकीय सींस्था (कायाशलये) व 
लशक्षक कमशचाऱ्याींना लाग ूनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील लशक्षक 
कमशचाऱ्याींना व ननमशासकीय कमशचाऱ् याींना अपघात ववमा योजना लाग ू
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रस्तावावर तपासणी करुन सादर करण्याची कायशवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

मौजे िुसूर ि मौजे मुखेड (िा.येिला, जज.नाशशि) येथील सांपाददि 
जशमनीच्या नुिसान भरपाईच्या रिमा अदा िरण्याबाबि 

  

(६२) * ३१४३९ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े: िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १९३७८ ला ददनाांि २५ जुल,ै २०१६ 
रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कुसरू (ता.येवला, क्ज.नालशक) येथील सींपाददत जलमनीच्या वाढीव 
नकुसान भरपाईच्या प्रलींबबत रकमा अदा करण्यासाठी सन २०१३-१४ मधील 
रुपये ११२.१४ च्या अखचचशत ननधीस या आचथशक वर्ाशत खचश करण्यास 
परवानगी लमळणेबाबत गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास महामींडळाने 
शासनास प्रस्ताव पाठववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महालेखापालाींची सहमती घेण्यासाठी सदर प्रस्ताव प्रलींबबत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच नाींदरु मध्यमेश्वर जलद कालव्यासाठी सींपादीत झालेल्या मौज े
मखुेड (ता.येवला, क्ज.नालशक) येथील शतेकऱ्याींच्या शतेजलमनीींच्या नकुसान 
भरपाईची रुपये ६९७.२४ लक्ष रलकम शासनाकड े प्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्रलींबबत रकमा शतेकऱ्याींना अदा करणेसाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड े
मागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) कायशकारी सींचालक, गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे 
ववकास महामींडळ, औरींगाबाद याींनी ददनाींक १९/१/२०१७ अन्वये शासनास 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने शासनाने भसूींपादन अचधननयम, १८९४ 
मधील कलम १८ नसुार करावयाच्या वाढीव मोबदल्याच्या प्रदानासाठी    
रुपये ४२.१४ लक्ष इतलया रकमेस शासन पत्र क्र. बीजीएम १०.१६/ 
(३२/२०१६)/अथश-१, ददनाींक ३०/०१/२०१७ अन्वये मींजुरी ददली असनू सदरहू 
रलकम महामींडळास ववतरीत करण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाींदरु मध्यमेश्वर जलद कालव्यासाठी सींपाददत जलमनीकरीता वाढीव 
नकुसान भरपाई लमळण्यासींदभाशत मौजे मखुेड (ता.येवला, क्ज.नालशक) येथील 
४३ भसूींदभश प्रकरणे असनू, सदर प्रकरणात मा.ननफाड न्यायालयाच्या 
न्यायननणशयाच्या अनरु्ींगाने कायदे ववर्यक सल्ल्यानसुार मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे अपील दाखल करण्यात आले आहे. यापकैी १२ प्रकरणात सींपणूश 
रलकम सहा आठवडयात भरण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक 
२१/०१/२०१५ रोजी झालेल्या सनुावणीच्या वेळी ददले आहेत. तसेच उवशररत ३० 
प्रकरणात मा.ददवाणी न्यायालयाचे जप्ती आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्यानसुार 
महामींडळाने सदर ४२ प्रकरणात एकूण रुपये ७०५.९५ लक्ष ननधी उपलब्ध 
करुन ददला असनू आयकर रुपये ५६.३५ लक्ष वजा जाता ननव्वळ रलकम 
रुपये ६४९.६० लक्ष मा.ददवाणी न्यायालय, वररषठ स्तर, ननफाड येथे जमा 
केलेली आहे. 
 एलएआर क्र. २६/०४ या एका प्रकरणात मा.न्यायालयाने कोणतहेी 
आदेश न ददल्याने ननधीची मागणी केललेी नाही. 
(४) होय. 
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(५) सन २०१७-२०१८ मध्ये नाींदरु मध्यमेश्वर प्रकल्पास रुपये २७.०० को्ी 
तरतदू मींजूर आली असनू सदर ननधी महामींडळास माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
 त्यानसुार उलत प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पररगणना 
करुन ४२ भसूींदभश प्रकरणात महामींडळाने रुपये ७०५.९५ लक्ष प्रदान केल े
असनू ननयमाप्रमाणे रुपये ५६.३५ लक्ष आयकर वजा जाता रुपये ६४९.६० लक्ष 
मा.ददवाणी न्यायालय, ननफाड येथे जमा करण्यात आल ेआहेत. 
 
 ----------------- 

 

नागपूर जजल््यािील उमरेड िऱ्हाांडला अभयारण्याच्या सीमेलगिच्या 
गािाि िवयप्राण्याांनी वपिाांच ेनुिसान िेल्याबाबि 

  

(६३) * ३१७७६ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपरू क्जल्हयातील उमरेड कऱ् हाींडला अभयारण्याच्या सीमेलगतच्या 
तारणा, ववरखींडी, हरदोली, पींचखेडी, चचकना, धामना, ढाणा, रानबोडी, देणी, 
कऱ्हाींडला, दहेगाव, वेळगाींव व इतर गावातील वन्यप्राण्याींनी शतेकऱ् याींच्या 
उ्या वपकाींचे नकुसान केल्याने सन २०१४ मध्ये वनववभागाकड े नकुसान 
भरपाई लमळण्याबाबत शतेकऱ् याींनी तक्रार दाखल करूनही अदयापही सदर 
पररसरातील शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई लमळाली नसल्याचे ददनाींक १२ मे, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) उमरेड कऱ् हाींडला अभयारण्यात फलत कुही 
वन्यजीव वनपररक्षते्रात रानबोडी हे गाव येत.े तारणा, ववरखींडी, हरदोली, 
पींचखेडी, चचकना, धामना, ढाणा, रानबोडी, देणी, दहेगाव, वेळगाींव ही गावे 
उमरेड कऱ् हाींडला अभयारण्याच्या सीमेलगतची गावे आहेत. 
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 सन २०१४ मध्ये शतेकऱ् याींना नकुसान भरपाई लमळण्याबाबत उत्तर 
उमरेड व दक्षक्षण उमरेड वनपररक्षेत्रात अनकु्रमे ७४ व १८३ प्रकरणे प्राप्त 
झाली आहेत. सदर प्रकरणाच्या अनरु्ींगाने प्रचललत शासन ननणशयानसुार 
उत्तर उमरेड वनपररक्षेत्रात पीक नकुसानाच्या अनरु्ींगाने रुपये ६.१६ लक्ष तर 
दक्षक्षण उमरेड वनपररक्षेत्रात रुपये ८.१ लक्ष व कुही वन्यजीव वनपररक्षते्रात 
रुपये १.४८ लक्ष इतकी नकुसान भरपाई सींबींचधत नकुसानग्रस्त शतेकऱ्यास 
अदा करण्यात आली आहे.  
(२) वनववभागास प्राप्त होत असलेल्या प्रकरणाबाबत प्रचललत धोरणानसुार 
नकुसान भरपाईकररता पात्र असलेल्या प्रकरणी सींबींचधतास नकुसान भरपाई 
अदा केली जातात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

डहाणू (जज.पालघर) िालुक्याि बालिाांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 
  

(६४) * ३३३७८ श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डहाणू (क्ज.पालघर) ताललुयात माहे एवप्रल-मे, २०१७ या दोन मदहन्यात 
हृदयववकार, ताप, डायररया व अज्ञात दधुशर आजारामळेु कमी वजनाच्या व 
मदुतीपवूश जन्मलेल्या २८ बालकाींचा मतृ्य ूझाल्याच े ननदशशनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकर्श काय आहे, त्यानुर्ींगाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 डहाणू ताललुयात माहे एवप्रल-मे, २०१७ या दोन मदहन्यात झालले्या 
२८ बालमतृ्यूींपकैी अॅसपेक्लशयामळेु ६, ह्रदयाच्या आजारामळेु ४, अपघात व 
कमी वजनामळेु प्रत्येकी ३, सेप्ीसेमीया व मदुतीपवूश जन्मलेल्यामळेु प्रत्येकी 
२ अशा एकुण २० बालकाींचा मतृ्य ू झालेला असनु इतर कारणाींमळेु ८ 
बालकाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. 
(२) दरमहा मखु्य कायशकारी अचधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली क्जल्हास्तरीय 
बालमतृ्य ू अन्वेर्ण सभा घेण्यात येत.े सदर सभेत झालेल्या बालमतृ्यचूे 
अन्वेर्ण करण्यात येत.े  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
गोंददया जजल््याि िेंदपूत्िा िोडण्यासाठी गेलेल्या  

मजुराांचा मुत्यू झाल्याबाबि 
  

(६५) * ३११४६ श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गदीददया क्जल्हयात तेंदपूत्ता तोडण्यासाठी गेलेल्या ११ मजुराींचा वन 
ववभागाच्या चकुीमळेु अपघात होवनू मतु्य ूझाल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तेंदपूत्ता कीं त्रा्दाराने सदर मजुराींना जींगलात नेण्यासाठी 
वनववभागाचे वाहन घेतले होत,े सदर वाहनातील वाहनचालकाने मदयप्राशन 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
मतृ्य ू झालेले व अपघातात गींभीर जखमी झालेल्या मजुराींच्या वारसाला 
आचथशक मदत देवनू शासकीय नोकरीत सामावनू घेण्यासाठी तसेच त्याींच्या 
उपचारासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच सदर अपघातास कारणीभतू असलेल्या दोर्ीींवर शासनाने चौकशी 
करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) क्जल्हाचधकारी, गदीददया तसेच वनसींरक्षक, 
वनमींडळ, जबलपरू, मध्यप्रदेश याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार मध्यप्रदेश 
राज्यातील जबलपरू क्जल्हयात तेंद ूपाने सींकलनाकरीता आलेले ११ मजूराींचा 
मतृ्य ूददनाींक १०/११ मे, २०१७ च्या मध्यरात्री वाहन दघुश् नेमध्ये झाला आहे. 
सदर घ्नेत १५ मजूर जखमी झाले आहेत. सदर घ्नेसींदभाशत क्जल्हाचधकारी 
तथा क्जल्हा दींडाचधकारी, जबलपरू याींनी त्याींच े११ मे, २०१७ च ेआदेशानसुार 
न्यानयक चौकशी आदेलशत केली आहे. सदर घ्नेशी महाराषट्र वनववभागाचा 
कोणताही सींबींध नाही. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी, क्जल्हाचधकारी, जबलपरू याींनी ११ मे, २०१७ च े
आदेशान्वये न्यानयक चौकशी आदेलशत केली आहे. 
(३) वनसींरक्षक, जबलपरू, मध्यप्रदेश याींचे अहवालानसुार मतृ मजूराींच्या 
वारसदाराींना मध्यप्रदेश शासनाचे मखु्यमींत्री सहाय्यता ननधीतनू प्रत्येकी     
रुपये १ लाख तसेच गींभीर जखमीना प्रत्येकी रुपये २५ हजार इतके 
अथशसहाय्य अदा करण्यात आलेले आहे. जखमी व्यलतीचा उपचार जबलपरू 
मेडीकल कॉलजे मध्ये नन:शलु्क करण्यात आला आहे. 
(४) उलत दघुश् नेसींदभाशत क्जल्हाचधकारी, जबलपरू, मध्यप्रदेश याींनी न्यानयक 
चौकशी आदेलशत केली आहे. तसेच मध्यप्रदेश वनववभागाने केलेल्या प्राथलमक 
चौकशीच्या आधारावर एक उपवनक्षेत्रपाल आणण एक वनरक्षक याींना ननलींबबत 
करुन त्याींचेवर दोर्ारोपपत्र बजावले आहे. तसेच सींबींचधत वनपररक्षेत्र 
अचधकारी याींना कारणे दाखवा नो्ीस जारी केली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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िैिरणा नदीपात्रािील पाणी अडविण्यासाठी बाांधण्याि  
आलेल्या बांधाऱ्याच्या दरुुस्िीबाबि 

(६६) * ३११८९ अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वतैरणा नदीच्या पात्रातील पाणी अडववण्यासाठी गेल्या १० वर्ाशत या 
पररसरात शासनाकडून लाखो रुपये खचश करुन पाचहून अचधक बींधारे 
बाींधण्यात आलेले असनू हे बींधारे उदघा्नाच्या ददवसाींपासनू नादरुुस्त 
असल्याबाबत स्थाननक ग्रामस्थाींनी सींबींचधत ववभागाकड ेवारींवार तक्रारी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पररसरातील सींपणूश नदीच कोरडी पडल्याने येथील शकेडो 
शतेकऱ्याींच्या भाजीपाला व अन्य वपकाींच ेलाखो रुपयाींचे नकुसान झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच यासींदभाशत वारींवार तक्रारी करुनही अचधकारी लक्ष देत नाहीत 
त्यामळेु गोऱ्हा, पररसरातील नाने, गालतरे, सावरे पाचधारा, साींगे, आवींढे, 
ऐींबरु, गहुीर व घोडमाळ येथील नदीकाठावरील गावातील शतेकऱ्याींनी कोर्या 
पडलेल्या वतैरणा नदीच्या पात्रात ददनाींक २८ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
मोचाश काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर बींधाऱ्याच्या 
दरुुस्तीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शश ांदे : (१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

सन २००२-०३ मध्ये वाडा ताललुयातील मौजे गहुीर येथील कोल्हापरूी 
पध्दतीच्या बींधाऱ् याच ेकाम पणूश झाले आहे. सदर बींधाऱ् यातील पाणीसाठ्याचा 
लाभ नाने, गालतरे, गहुीर, सावरे, साींगे, आवींढे, ऐींबरु व घोडमाळ या 
पररसरातील शतेकऱ् याींना होतो. सदर बींधाऱ् याच े स्थापत्य काम सकु्स्थतीत 
आहे, मात्र लोखींडी बगे गींजून ननकामी झाल्यामळेु बींधाऱ् यातनू पाणी गळती 
होत े व बींधाऱ् यातील पाणी लवकर आ्त.े त्यामळेु मे, २०१७ मध्ये वतैरणा 
नदीचे पात्र कोरड ेपडत चालले होत.े 
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यामळेु गहुीर को.प. बींधाऱ् याला बगे परुववणे व लसल लेव्हलला चॅनेल 
बसववणे या दरुूस्ती कामाींसाठी प्रश्नाींककत गावातील शतेकऱ् याींनी कोरडया 
पडलेल्या वतैरणा नदीपात्रात ददनाींक २८ मे, २०१७ रोजी मोचाश काढला होता. 
(४) क्जल्हा पररर्द, पालघर याींचे ददनाींक २७/०४/२०१७ रोजीच्या कायाशरींभ 
आदेशान्वये प्रस्ततु बींधाऱ् याच्या दरुूस्ती कामास मींजुरी देण्यात आली आहे. 
जुने व नव्याने बसववण्यात येणाऱ् या बगच््या सहाय्याने सन २०१७ च्या 
ऑल्ोबर मदहन्यापासनु सन २०१८ च्या पावसाळयापयतं पाणीसाठा करण्याच े
ननयोजन याव्दारे करण्यात आलेले आहे. त्यामळेु या पररसरातील शतेकऱ् याींना 
भववषयात पाणी ी्ंचाई जाणवणार नाही अथवा भाजीपाला/ अन्य वपकाींच े
नकुसान होणार नाही याबाबतचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

साईधाम नगर चारिोप, िाांददिली (मुांबई) येथील  
खारफुटीची िोड िेल्याबाबि 

  

(६७) * ३४०१७ प्रा.जोगेवद्र ििाड े: सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साईधाम नगर चारकोप, काींददवली (मुींबई) येथील खारफु्ीींची प्रचींड तोड 
करुन झोप्यावजा घरे उभारण्यात येत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत जागा ही वन खात्याची असनूही उभारलेल्या अनचधकृत 
घराींकररता म्हाडाच्या माध्यमातनू फो्ोपास वा्ण्यात आले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत अन्याय ननवारण, भ्रष्ाचार ननमुशलन व पयाशवरण 
सींरक्षण सींस्थेने गगुल इमेजचा वापर करुन खारफु्ीींची प्रचींड तोड होत 
असल्याबाबत तक्रार वनाचधकाऱ्याींकड ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी करुन सदरहू 
दठकाणी बाींधण्यात आलेली अनचधकृत झोपडीवजा घरे त्वरीत ननषकालसत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांटीिार : (१) काींददवली येथील राखीव वन सव्हे नीं. १४९ च े
क्षेत्र २६.५६ हे.आर असनू त्यापकैी ०.७ हे.आर क्षते्रावर ४९३ अनचधकृत 
झोप्या होत्या. सदरचे अनतक्रमण, प्रश्नाींककत क्षते्र सन २०१३ मध्ये 
काींदळवन कक्षाकड े हस्ताींतररत होण्यापवूीचे होत.े यासींदभाशत ददनाींक 
१९/९/२०१६ रोजी वन गनु्हा नदीदववण्यात आला आहे. 
(२) सदरचे क्षेत्र सन २०१३ पवूी म्हाडाच्या ताब्यात असल्याने शासनाच्या 
तत्कालीन धोरणानसुार त्यावेळी ४१७ झोपडीधारकाींना म्हाडामाफश त फो्ोपास 
ववतररत करण्यात आले होत.े परींत ूसदरचे क्षते्र वनखात्याकड ेवगश झाल्यानींतर 
फो्ोपास देण्यात आलेले नाहीत. 
(३) अन्याय ननवारण, भ्रष्ाचार ननमुशलन व पयाशवरण सींरक्षण सींस्था याींनी 
साईधामनगर, चारकोप काींददवली येथील अनतक्रमणासींबींधात ददनाींक 
१०/३/२०१७ रोजी काींदळवन कक्षास तक्रार केली आहे. 
(४) सदर तक्रारीबाबत चौकशी करुन ददनाींक २४/४/२०१७ रोजी सदर 
वनक्षेत्रावरील ३० व्यापारी गाळे व १८६ रदहवाशी झोप्या असे एकूण २१६ 
अनतक्रमणे ननषकालसत करण्यात आलेली आहेत. उवशरीत २७७ अनतक्रमकाींना 
महाराषट्र जमीन महसलू सींदहता, १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अन्वये नो्ीस 
देण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि गभवशलांग तनदान परीक्षण सादहत्याची  
ऑनलाईन विक्री सुरु असल्याबाबि 

  

(६८) * ३२२६४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गभशलल ींग ननदानासाठी बींदी असलले्या परीक्षण सादहत्याची 
इीं्रने्च्या माध्यमातनू ॲमेझॉन वेबसाई्वर ऑनलाईन ववक्री सरुु 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यात ऑनलाईन 
गभशलल ींग ननदानाच्या ककट्सच्या ववक्रीवर बींदी आणून सदर ववक्री करणाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) याबाबत वतशमानपत्रात बातमी प्रलसध्द झाली होती.  
(२) व (३) सदर प्रकरणी तपासणी करण्यात येईल. 

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

स्िामी रामानांद िीथव रूग्णालयािील (िा.अांबेजोगाई, जज.बीड)  
मोफि औषध पुरिठा तनधी परि गेल्याबाबि 

  

(६९) * ३३२३५ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्वामी रामानींद तीथश रूग्णालयातील (ता.अींबेजोगाई, क्ज.बीड) रूग्णाींना 
मोफत और्धी देण्यासाठी देण्यात आलेला दोन को्ी रूपयाींचा और्ध 
खरेदीचा ननधी ददनाींक ३१ माचश, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास परत गेला, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
रूग्णाींना मोफत और्धी परुवठा करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. स्वामी रामानींद तीथश ग्रामीण 
शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुग्णालय, अींबाजोगाई या सींस्थेकडून 
(२१) सामगु्री व परुवठा या उदद्दष्ाींतगशत ववत्तीय वर्श सन २०१६-१७ करीता 
मींजूर अनदुानापकैी रुपये १,०५,५९,०००/- इतका ननधी समवपशत करण्यात 
आला आहे. तथावप, रुग्णाींना गरजेनसुार वेळेवर और्धाींचा परुवठा झालेला 
आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत सींचालक, वदैयकीय लशक्षण 
व सींशोधन याींना शासनस्तरावरुन कळववण्यात आले आहे. 
 

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

परांडा िालुक्याि (जज.उस्मानाबाद) अत्यल्प अनुदानामुळे  
शिेिळयाांची िामे अपूणव असल्याबाबि 

  

(७०) * ३३७७४ श्री.सजुजिशसांह ठािूर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परींडा ताललुयात (क्ज.उस्मानाबाद) ४५५ शतेतळयाींचे उदद्दष् असताना 
अत्यल्प अनदुानामळेु शतेकऱ् याींना शतेतळयाींची कामे पणूश करण्यास अनेक 
अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४९ शतेतळ्याींची कामे पणूश तर १५४ शतेतळ्याींची कामे सरुु 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेतळ्याींच्या कामाकररता अत्यल्प अनदुान देण्यामागची 
कारणे काय आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन तात्काळ अनदुान 
वाढवनू देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

महाराषट्र शासनाच्या मागेल त्याला शतेतळे या योजनेंतगशत 
उस्मानाबाद क्जल्हयासाठी एकूण ३७०० शतेतळयाींचे उदद्द ष् असनू परींडा 
ताललुयासाठी ४५५ शतेतळयाींचे उदद्द ष् आहे. सध्या परींडा ताललुयामध्ये 
शतेतळ्याींची ३१४ कामे पणूश केली असनू ३२ कामे प्रगतीपथावर आहेत.  
(३) शासन ननणशय ददनाींक १७/२/२०१६ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये मागेल 
त्याला शतेतळे ही योजना मींजुर करण्यात आली आहे. सदर योजना अनदुान 
स्वरुपातील आहे. मागेल त्याला शतेतळ्याींच्या योजनेंतगशत शतेतळ्याच्या 
आकारमानानसुार कमाल रुपये ५०,००० इतके अनदुान अनजु्ञेय आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

ग्रामीण भागािील रुग्णाांना राजीि गाांधी जीिनदायी  
आरोग्य योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि 

(७१) * ३१२७१ श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे, अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दाररद्रय रेर्खेालील नागररकाींना वदैयकीय सेवेचा लाभ घेता यावा या 
उद्देशाने सरुु करण्यात आलेली राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग्य योजना शहर 
आणण मध्यमवगीयाींपरुतीच मयाशददत असल्याचा ननषकर्श सेहत सींस्थेने जाहीर 
केल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशशनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ववशरे्त: बीड, भींडारा, गडचचरोली, गदीददया, दहींगोली, 
जालना, नींदरुबार, उस्मानाबाद, रत्नाचगरी, सातारा, लस ींधुदगूश आणण वालशम या 
क्जल्हयाींमध्ये सवाशत कमी रुग्णालयाींमध्ये ही योजना उपलब्ध आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अन्नपणूाश व अींत्योदय काडशधारक लाभाथीचे प्रमाण अत्यींत 
नगण्य असनू खचचशक असणाऱ् या ककश रोगाच्या उपचार पध्दतीचा १५ हून 
अचधक क्जल्हयाींमध्ये या योजनेचा अभाव आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राजीव गाींधी 
जीवनदायी योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील रुग्णाींना लमळण्यासाठी सदर 
योजना गाव, खेडी येथ ेपणूशक्षमतनेे राबववण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) सेहत या सींस्थेमाफश त जुल,ै २०१२ त ेऑगस््, २०१४ 
या कालावधीतील सदर योजनेचा सवेक्षण अहवाल प्रलसद्ध केला आहे. सदर 
अहवालानसुार ग्रामीण भागातील रूग्णाींना शहरी भागातील रूग्णालयात जावे 
लागत.े तथावप, या कालावधीत ग्रामीण भागात १,८१,९२४ तर शहरी 
भागातील १,०५,५९३ अशा एकूण २,८७,५१७ लाभार्थयांनी लाभ घेतला आहे. 
(२) बीड, भींडारा, गडचचरोली, गदीददया, दहींगोली, जालना, नींदरुबार, 
उस्मानाबाद, रत्नाचगरी, सातारा, लस ींधुदगुश आणण वालशम या क्जल्हयाींमध्ये 
एकूण ८९४ अींगीकृत रूग्णालयाींपकैी ६३ रूग्णालये अींगीकृत आहेत. 
(३) ददनाींक १ जुल,ै २०१२ त े ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१४ या कालावधीत 
७०१४१ अन्नपणूाश लशधापबत्रकाधारक व २४७३१४० अींत्योदय लशधापबत्रकाधारक 
असे एकूण २५,४३,२८१ लशधापबत्रकाधारक लाभाथी होत.े हे प्रमाण एकूण 
लाभार्थयांच्या ११.५१ ्लके आहे. ददनाींक १ जलु,ै २०१२ त े ददनाींक        
३१ ऑगस््, २०१४ पयशत या ग्ातील एकूण ४८२७ लाभार्थयांनी योजनेचा 
लाभ घेतला आहे. राज्यात १४६ रूग्णालये ककश रोगासाठी अींगीकृत आहेत. 
ज्या क्जल्हयामध्ये ककश रोगासाठी अींगीकृत रूग्णालय नाही, त्या 
क्जल्हयामधील रूग्णाींनी जवळच्या क्जल्हयातील अींगीकृत रूग्णालयात उपचार 
घेतले आहेत. 
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(४) या योजनेंतगशत अींगीकृत रूग्णालयाींनी ११०४६ आरोग्य लशबीरे घेतली 
असनू त्यामधून तसेच रेडीओ, दरूदशशन, वतशमानपत्र,े रेल्वे व एस.्ी.बस या 
माध्यमातनू योजनेचा प्रचार व प्रलसद्धी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

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

 
राज्यािील स्ििांत्र स्त्री रुग्णालयास मांजूरी देण्याबाबि 

 (७२) * ३२०९६ डॉ.अपिूव दहरे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७२९२ ला ददनाांि   
६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलले्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ददनाींक १७ जानेवारी, २०१३ रोजीच्या शासन ननणशयान्वये राज्यातील 
मींजूर १५ स्त्री रुग्णालयाींपकैी उवशररत ७ स्त्री रुग्णालयासाठी जागचेे सींपादन 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच १०० खा्ाींचे स्वतींत्र मदहला व नवजात लशश ूरुग्णालयाचे बाींधकाम 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मदहला रुग्णालय, धुळे येथे आकृतीबींधानसुार पद ननलमशती 
करण्याबाबतच्या उच्चस्तरीय सचचव सलमतीच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात 
आलेल्या प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, उलत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 मींजूर १०० खा्ाींच े१५ स्त्री रुग्णालयापकैी १२ स्त्री रुग्णालयास जागा 
प्राप्त करुन घेण्यात आली आहे, उवशररत ३ स्त्री रुग्णालयासाठी जागा प्राप्त 
करुन घेण्याची कायशवाही सरुु आहे. 
(२) सदर १२ स्त्री रुग्णालयापकैी ४ स्त्री रुग्णालयाचे बाींधकाम सरुु असनू, ८ 
स्त्री रुग्णालये बाींधकामाच ेअींदाज आराखड े व प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
कायशवाही सरुु आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. 
 उच्चस्तरीय सचचव सलमतीच्या मान्यतनेसुार शासन ननणशय ददनाींक  
२ जानेवारी, २०१७ अन्वये एकूण ९७ पदाींची ननलमशती करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


