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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

बुधिार, ददनाांि २६ जुलै, २०१७ / श्रािण ४, १९३९ ( शिे ) 
  
(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

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

भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
  

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

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
------------------------------------- 

  
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलिेमध्ये समाविष्ट्ट  

िेलेल्या २७ गािाांिील शाळाांची झालेली दरुिस्था 
  

(१) *  ८५८३८   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.किसन 
िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल्ह्यातील कल्हयाण-डोंबिवली महानगरपाललकेमध्ये समाववष् 
करण्यात आलेल्हया २७ गावाींतील शाळा जिल्हहा पररषदेकड े असनू या शाळाींकड े
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दोन्ही प्रशासनाींकडून दलुलक्ष होत असल्हयान े शाळाींची दरुुस्ती व देखभालीअभावी 
दरुवस्था झाली असल्हयाच े माहे िनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर शाळाींची पाहणी शासनाने केली आहे काय व पाहणीच े
ननषकषल काय आहेत, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार सदर शाळाींची दरुुस्ती व देखभाल करण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद िािड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर शाळाींची पाहणी करण्यात आली आहे. कल्हयाण तालुक्यातील जिल्हहा 
पररषद शाळा वपसवली आणण जिल्हहा पररषद शाळा नाींददवली कोळे या दोन शाळा 
इमारतीींच्या दरुुस्तीची आवश्यकता आहे. 
(३) जिल्हहा पररषद, नाींददवली कोळे या शाळेच्या दरुुस्तीच ेकाम सुरु करण्यात 
येत आहे. तसेच, जिल्हहा पररषद शाळा वपसवली या शाळेच्या इमारतीच्या 
दरुुस्तीसाठी आवश्यक ती कायलवाही करण्याच ेप्रयोजित आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
यििमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये िृषी योजना राबवििाांना झालेली अतनयशमििा 

  

(२) *  ९१३६८   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी ववकास अधिकारी, जिल्हहा पररषद यवतमाळ याींनी सन २०१३-१४ या 
वषालमध्ये सवलसािारण योिने मिनू ९० ्क्के अनदुानावर गे्रडर पुरववणे, सन 
२०१५-१६ या वषालमध्ये ७५ ्क्के अनदुानावर ताडपत्री पुरववणे, आददवासी व 
बिगर आददवासी क्षते्रातील दाररद्रय रेषेखालील कु्ुींिाींना वप.व्ही.सी. पाईप परुववण े
यािाितच्या जिल्हहा पररषद कृषी ववभागाच्या अनके योिना रािववताींना 
अननयलमतता केली असल्हयाच े ददनाींक २५ मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, लाभाथाांची ननवड करत असताींना शासन ननणलयामध्ये िदल 
करणे, मादहती लपवनू शासनाची ददशाभलू करणे व पात्र लाभाथाांना वींचीत 
ठेवल्हयािाित यवतमाळ जिल्हहा ननयोिन सलमतीमध्ये मखु्य कायलकारी अधिकारी, 
जिल्हहा पररषद, यवतमाळ याींच्याकडून चौकशी करण्यात आली असता सींिींधित 
अधिकारी दोषी असल्हयाच ेआढळल्हयाने कृषी सींचालक, पुणे याींच्याकड ेननलींिनाचा 
प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकशी करुन कृषी ववकास अधिकारी याींना 
ननलींबित करुन कारवाई करण्यािाित शासनान े कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सन २०१५-१६ या वषालमध्ये ७५ ्क्के अनदुानावर ताडपत्री परुववणे ही 
योिना रािववताींना अननयलमतता झाल्हयाच ेननदशलनास आले आहे. 
(२) व (३) होय. 
     मखु्य कायलकारी अधिकारी,जिल्हहा पररषद,यवतामाळ याींच े दद. २७/९/२०१६ 
पत्रान्वये तत्कालीन कृषी ववकास अधिकारी याींना ननलींिीत करून त्याींच े ववरूध्द 
खात े चौकशी सुरू करण्यािाित सधचव,कृषी ववभाग याींचकेड े प्रस्ताव सादर 
करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

विदभाविील पाच िनक्षेत्राि सागिान िकृ्ष अिधैररत् या िोडल्याबाबि 
  

(३) *  ८७९३१   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभालतील पाच वनके्षत्रात माहे एवप्रल, २०१६ त े माचल, २०१७ या एका 
वषालच्या कालाविीत ७२०२ सागवान वकृ्ष अवैिररत्या तोडल्हयाची मादहती माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान वन ववभागाने ददली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या वनक्षते्रात अविैररत्या वकृ्षतोड करणाऱयाींवर व सींिींधित 
अधिकाऱयाींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली व केलेल्हया कारवाईच ेस्वरुप काय 
आहे, 
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(३) असल्हयास, या वनक्षते्रात अविैररत्या होत असलेली वकृ्षतोड थाींिववण्याकररता 
शासनान ेकोणती दपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) ववदभालतील पाच वनवतृ्तात माहे एवप्रल, २०१६ त े
माचल, २०१७ या एका वषालच्या कालाविीत २०३६५ सागवान वकृ्षाींची तोड झालेली 
आहे. 
(२) अवैि वकृ्षतोडीस ििािदार असलेल्हया गनु्हेगाराींवर ननयमानुसार कारवाई 
करण्यात आली आहे. अविै वकृ्षतोडीच्या अनुषींगाने एकूण ९६४५ वनगुन्हे 
नोंदववले असनू त्यापैकी ४१ वनगुन्हे प्रकरणे न्यायालयात दाखल केलेली आहेत. 
याव्यनतररक्त अवैि वकृ्षतोडीस ििािदार असलेल्हया वनपररक्षते्र अधिकारी-१, क्षेत्र 
सहायक-१, वनसव्हेअर-१, वनरक्षक-५ व वनमिूर-१ याींचवेवरुध्द ननलींिनाची 
कायलवाही करण्यात आलेली आहे.  
(३) ववदभालतील अवैि वकृ्षतोड थाींिववण्यािाित प्रामखु्यान े खालीलप्रमाणे दपाय 
योिना करण्यात येतात. 
  • वकृ्षतोडीिाित मादहती लमळण्याकरीता हॅलो फॉरेस्् दरुध्वनी क्रमाींक १९२६ 
हा २४ तास कायालजन्वत आहे. 
  • वनपररक्षते्र अधिकारी याींना प्रभावी सींरक्षणासाठी वाहन े दपलब्ि करुन 
देण्यात आलेली आहेत. 
  • प्रत्येक नागररकास वन व वन्यिीवाींच ेसींरक्षण व सींविलन करण्याची सींिी 
दपलब्ि करून देणे व लोकसहभागातनु वन, वन्यिीव सींविलन व सींरक्षण 
प्रभावीपणे करण्यासाठी हररतसेनेची विेसाई्वर नोंदणी दपलब्ि करुन देण्यात 
आलेली आहे. 
  • वनाींमध्ये फफरतेपथक, गस्तीपथका्वारे सींरक्षणाची कामे करण्यात येतात. 
  • एस.आर.पी.च्या तुकडया कायलरत आहेत. अविै वकृ्षतोड/अनतक्रमण सारख्या 
सींिींधित कायालवर त्याींची मदत घेण्यात येत.े 
  • अवैि वकृ्षतोड ननयींत्रणासाठी गुन्हेगाराींवर वन अधिननयम १९२७ च ेकलम 
२६ व ६८ ्वारे कायलवाही करण्यात येत आहे. 
  • मोक्याच्या दठकाणी तपासाणी नाके, ननररक्षण मनोरे दभारलेले आहेत. 
  • ननयतक्षते्र तपासणीचा कायलक्रम रािववण्यात येतो. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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िजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील जलयुक्ि शशिार योजनेच्या प्रलांबबि िामाांबाबि 
  

(४) *  ८८१६४   श्री.सुरेश लाड (िजवि) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) किलत (जि.रायगड) तालकु्यातील िलयकु्त लशवार योिनेच्या कामाींसाठी दोन 
को्ी रुपये खचालचा प्रस्ताव मींिरू असनू या कामाींसाठी नमेलेले ठेकेदार कामे 
करत नसल्हयान ेअनेक कामे प्रलींबित असल्हयाच ेस्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाच्या ननदशलनास आणले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) तसेच िामणी, पाथरि व आसल (ता.किलत, जि.रायगड) या भागात 
िलयकु्त लशवार अलभयान सन २०१६-१७ कायलक्रमाींतगलत करण्यात आलेली कामे 
ननकृष् दिालची असल्हयाच्या तक्रारी नागरीकाींनी व लोकप्रनतननिीींनी माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान शासनाकड ेकेल्हया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाींची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार प्रलींबित कामे पूणल करण्यािाित व ननकृष् दिालची 
कामे करणाऱयाींवर कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती कयलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रस्ततु तक्रारीच्या अनुषींगाने मींडळ कृवष अधिकारी याींचमेाफल त कामाची 
चौकशी करून ठेकेदाराला ज्ञापना्वारे सुधचत करण्यात आले होत.े स्यजस्थतीत 
काम योग्यररतीने पूणल झाले असून पूणल क्षमतने ेपाणीसाठा झाला आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेिील रस्त्याांच्या िामाांबाबि 
  

(५) *  ८४८९६   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.सांदीप 
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नाईि (ऐरोली), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.अजजि पिार (बारामिी), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापरू), श्री.ददपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.सांजय पुराम (आमगाि), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूव), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतून राज्यात पदहल्हया ्प्पप्पयात ५२०० फक.मी. रस्त े
करण्याचा ननणलय शासनान ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घतेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच े स्वरुप काय आहे व पदहल्हया 
्प्पप्पयात कोणकोणत्या जिल्ह्याींच्या रस्त्याींची कामे सरुु करण्यात येणार आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेतून रस्त्याींची कामे सरुु करण्यािाित शासनाने 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) मुख्यमींत्री ग्रामसडक योिनेतनू राज्यात पदहल्हया 
्प्पप्पयात २००० फक.मी. व दसुऱया ्प्पप्पयात ५२०० फक.मी. ग्रामीण भागातील 
दरुावस्था झालेल्हया रस्त्याींची दिोन्नती करण्याचा ननणलय शासनाने माहे डडसेंिर 
२०१५ मध्ये घेतला आहे. 
(२) महाराषर राज्यातील न िोडलेल्हया वाडया-वस्त्या िोडणे व ग्रामीण भागातील 
दरुवस्था झालेल्हया रस्त्याींची दिोन्नती करणे हे मखु्यमींत्री ग्रामसडक योिनेच े
स्वरुप आहे. पदहल्हया ्प्पप्पयात सवल जिल्हहात रस्त्याची कामे सरुु करण्यात आली 
आहेत. 
(३) सदर योिनमेध्ये ननवडलेल्हया रस्त्याींच्या कामाींना प्रशासकीय मान्यता व 
ताींबत्रक मान्यता प्रदान करुन ननववदाींना मींिूरी देण्यात आली आहे. कामाींच े
कायालरींभ आदेश देण्यात आले असनू या रस्त्याींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

राज्याि बेिायदेशीररत्या नशसिंग होम सुरु असल्याबाबि 
  

(६) *  ८४८३४   अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), िॅप्टन आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), 
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श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला), श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांड), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पिूव), श्री.प्रिाश फािपेिर 
(चेंबूर), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि (गुहागर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी 
झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.िैभि वपचड 
(अिोले), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १५ माचल त े २८ एवप्रल, २०१७ या दरम्यान नलसांग होम 
तपासणी ववशषे मोहीम रािववली असता अनेक दठकाणी कायदेशीर तरतुदीींचे 
पालन न करता िेकायदेशीर एकूण ३७९५ नलसांग होम सरुु असल्हयाची मादहती 
ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, महाराषर मेडीकल कौजन्सल काय्यातींगलत आवश्यक नोंदणी 
नसलेली नलसांग होम, िोगस डॉक््र, अपात्र कमलचारी वगल असलेली अनेक नलसांग 
होम व खािगी रुग्णालयाींची मादहती ननदशलनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार िेकायदेशीर नलसांग होम व सींिींधिताींवर शासनाने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) तपासणी पथकाच ेसवल चौकशी अहवाल जिल्हहाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सलमतीसमोर सादर केले असून सलमतीने सींिींिीताींना कारणे दाखवा नो्ीस 
ििावली आहे. सलमतीच्या लशफारशीनसुार  १५ िोगस डॉक््राींववरुध्द एफआयआर 
दाखल करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि राबविण्याि येि असलेल्या महात्मा गाांधी राष्ट्रीय  
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबि 

(७) *  ८५७८९   श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-
पाटील (शशडी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोड), श्री.जयिुमार गोरे (माण), प्रा.विरेंद्र जगिाप (धामणगाि 
रेल्िे), श्री.िसांिराि चव्हाण (नायगाांि), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अशमि विलासराि 
देशमुख (लािूर शहर) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिने अींतगलत राज्यातील 
ग्रामीण भागातील मिुराींना काम लमळाव े व गावाींचा ववकास व्हावा यासाठी 
शासनान े ग्रामपींचायतीींसाठी करोडो रुपयाींच्या ननिीची तरतूद केली असतानाही 
राज्यातील ९०२२ गावात मनरेगा योिना अ्यापही रािववण्यात आली नसल्हयाच े
ददनाींक २२ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, शासनाची ही योिना मिुराींच्या दहताची असतानाही अधिकारी व 
कमलचारी याींच्या दलुक्षलतमेळेु मनरेगा योिना या गावाींमध्ये रािववण्यात आली 
नसल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यािाितची चौकशी करुन सदर योिना न रािववणाऱया 
अधिकाऱ याींवर कारवाई करण्यािाित व या गावाींमध्ये मनरेगा योिना 
रािववण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेकरीता वषल २०१७-१८ 
साठी ८.०० को्ी मनषुयददवस ननलमलतीच ेलेिर ििे्  कें द्र शासनाने मींिूर केलेले 
आहे. सदर योिना ही मागणी आिाररत असल्हयामळेु िऱयाचशा ग्रामपींचायतीमध्ये 
शले्हफवर कामे दपलब्ि असूनही कामाची मागणी न आल्हयामुळे अनेक 
ग्रामपींचायती अींतगलत  कामे झालेली नाहीत, ही वस्तजुस्थती आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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     लेिर ििे्  मींिूर करताना प्रत्येक ग्राम पींचायतीचा ववचार करण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील आरोग्य विभागाि िाीीि लोिसांख्येिर आधाररि  
मांजूर िरण्याि आलेली पदे भरण्याबाबि 

(८) *  ९१०७५   श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.बाळासाहेब थोराि 
(सांगमनेर) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथलमक आरोग्य कें द्र व दपकें द्रात सन १९९१ च्या लोकसींख्येवर 
आिाररत मींिूर पदाींपकैी २० ्क्के पदे ररक्त असनू सन २००१ च्या वाढीव 
लोकसींख्येवर आिाररत मींिरू करण्यात आलेली पदे भरली नसल्हयाच े माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, राज्यातील आरोग्य ववभागात मींिूर असलेल्हया एकूण ५३५९३ 
पदाींपैकी १५२०२ पदे ररक्त असून या पदाींलशवाय ताींबत्रक पदे ररक्त असल्हयाने 
रुग्णाींसाठी आवश्यक असलेली यींत्र े ववनावापर पडून आहेत, तसेच रुग्णाींसाठी 
शासनाच्या असलेल्हया ववववि योिनाींची योग्य प्रकारे अींमलििावणी होत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या सवल पदाींचा आढावा घऊेन आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे 
भरण्यािाित शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     सावलिननक आरोग्य ववभागाींतगलत ग्-अ  त ेग्-ड ची मींिूर पदे ५३६२८, 
भरलेली ३४८३३ तर ररक्त पदे १५१९५ आहेत. ताींबत्रक सींवगालतील ववशेषज्ञ 
कमलचाऱ याींमाफल त रुग्णालयातील यींत्रसामुग्री वापरात असून ती ववनावापर पडून 
नाही.मात्र िेथ े ननयलमत ववशेषज्ञ पदे ररक्त आहेत तथेे राषरीय आरोग्य 
अलभयाींनातगलत कीं त्रा्ी तज्ञाींमाफल त सेवा परुववल्हया िातात. 
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(३) वै् यकीय अधिकारी पदासाठी भरती प्रफक्रया  शासनस्तरावर वळेोवेळी 
रािववण्यात आल्हया,परींतु दमेदवार दपलब्ि न झाल्हयामुळे  तसेच प्राप्पत  दमेदवार 
ननयुक्तीच्या दठकाणी हिर न झाल्हयामुळे तसेच सेवाींतगलत वै्यकीय अधिका-
याींना पदव्युत्तर प्रलशक्षणासाठी प्रनतननयुक्त केल्हयान े  वै्यकीय अधिका-याींची 
पदे ररक्त राहत आहेत. वै् यकीय अधिका-याींची भरती प्रफक्रया करण्याच ेअधिकार 
शासनान े जिल्हहयाधिका-याींना सोपववले असनू जिल्हहास्तरावरुन भरती प्रफक्रया 
करुन वै् यकीय अधिका-याींच े ननयुक्तीच े आदेश देण्यािाित अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत व त्यानुसार पदभरती प्रफक्रया सुरु आहे. 
     तसेच जिल्हहापररषद स्तरावरील ग्-क व ग्-ड च्या पदाींची भरती प्रफक्रया 
रािववण्यासाठी बिींदनुामावली तयार करणे व बि ींदनुामावलीला मागासवगल कक्षाची 
मान्यता घणे्याची प्रफक्रया सरुु आहे. 
     राज्यस्तरावरील ग्-क व ग्-ड च्या पदभरतीिाित लेखी पररक्षा घेण्यात 
आल्हया असून ननकाल िादहर झाला आहे व ननयुक्त्याींिाितची कायलवाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
नागपूर येथील मेयो, मेडीिल रूग्णालयाि ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) मध्यििी 

रूग्णालयाि थलेॅसेशमया औषधाांचा िटुिडा असल्याबाबि 
  

(९) *  ८६१२९   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्रीमिी ज्योिी िलानी 
(उल्हासनगर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मेयो, मेडीकल रूग्णालयामध्ये थलेॅसेलमयाच्या औषिाींच्या 
साठयात तु्वडा ननमालण झाल्हयामुळे नागपूर जिल्हहयासह गडधचरोली, गोंददया व 
इतरत्र दठकाणाहून येणारे थलेॅसेलमयािािीत रुग्णाींच्या िीवाला िोका ननमालण 
झाल्हयाची िाि माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच ठाणे जिल्हहयातील दल्हहासनगर मध्यवती रूग्णालयात थलेॅसेलमया 
औषिाींचा तु् वडा असल्हयाची िाि स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे एवप्रल त ेिनू, 
२०१७ या कालाविीमध्ये पत्रव्यवहाराव्दारे शासनाच्या ननदशलनास आणली असनू 
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यािाित सींिींधित अधिकारी, स्थाननक लोकप्रनतननिी याींच्यासह मा.सावलिननक 
आरोग्य मींत्री याींच्या ददनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोिीच्या िैठकीमिील 
आश्वासनानींतरही अ्याप औषिाींचा पुरेशा प्रमाणात पुरवठा करण्यात आलेला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नागपूरसह िाहेरच्या जिल्हहयातील रूग्णाींकरीता एक महीन्याींचा 
औषिाींचा साठा रूग्णालयामाफां त दपलब्ि करून देण्याच े ननदेश नागपूर 
जिल्ह्याच े मा.पालकमींत्री याींनी देऊन सुध्दा थलेॅसेलमयािािीत रूग्णाींना केवळ 
सातच ददवसाींची औषि देण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, थलेॅसेलमयाच्या आिारावरील महत्वाच्या औषिाींच्या साठयामध्ये 
वाढ करून पुरवठा सरुळीत करण्यािाित शासनान े कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) राषरीय ग्रामीण आरोग्य अलभयानाच्या दहमॅ्ॉलॉिी कायलक्रमाींतगलत 
राज्यामध्ये प्रायोधगक तत्वावर जिल्हहा रुग्णालय, ठाणे, नालशक, सातारा व 
अमरावती तसेच के.ई.एम. रुग्णालय, मुींिई व िी.िे. वै्यकीय महावव्यालय, 
पुणे या सहा दठकाणी थलेॅसेलमया या आिारावर माचल, २०१३ पासनू मोफत 
दपचार करण्यात येत आहेत. दल्हहासनगर येथील शासकीय रुग्णालय हे 
दहमॅ्ॉलॉिी कायलक्रमाच े मान्यताप्राप्पत कें द्र नाही. तथावप, तथेील थलेॅसेलमया 
रुग्णाींची सींख्या ववचारात घतेा सदर रुग्णालयास जिल्हहा रुग्णालय, ठाणे येथनू 
Iron Chelation च्या गोळ्या पुरववण्यात येतात. तसेच आवश्यकतनेसुार 
स्थाननक स्तरावर औषि ेखरेदी करण्याच्या सचूना देण्यात आल्हया आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) थलेॅसेलमया औषिाींच्या खरेदीिाित आरोग्य सेवा सींचालनालयाकडून 
दद.२३.०६.२०१७ रोिी पुरवठा आदेश ननगललमत करण्यात आले आहेत. 
तसेच थलेॅसेलमया आिारावरील ्ॅब्ले् डफे्रालसरॉक्स ५००mg, २५०mg, १००mg 
ही औषिी वै् यकीय सींचालनालयाच्या दरकरारावर असनू ही औषिी पुरेशा 
प्रमाणात दपलब्ि करुन ठेवण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िुपोषणामुळे बालिाांच्या मतृ्यूमध्ये झालेली िाी 

(१०) *  ८५१५१   श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.जयांि पाटील (इस्लामपरू), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.सांजय पोिनीस (िशलना), श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.हनुमांि डोळस 
(माळशशरस), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर), 
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.प्रदीप 
नाईि (किनिट), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली 
पूिव), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.विजय िाळे 
(शशिाजीनगर), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.जजिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील 
(उस्मानाबाद), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), 
डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.राजेश 
टोपे (घनसािांगी), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाि), श्री.सांजय पुराम (आमगाि), 
श्री.चरण िाघमारे (िुमसर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), 
श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि), श्रीमिी 
मतनषा चौधरी (ददहसर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.प्रभुदास शभलािेिर 
(मेळघाट), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण पजश्चम), 
श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.राजु िोडसाम (अणी), श्री.गणपि गायििाड 
(िल्याण पूिव), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), अॅड.भीमराि धोंड े (आष्ट्टी), 
डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिव), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.रामचांद्र अिसरे (भांडारा), श्री.अजजि पिार (बारामिी) :   
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यात आरोग्य सींचालनालयान ेसन २०१६ मध्ये केलेल्हया अहवालात २०१४-
१५ मध्ये ३७९५३ तर २०१५-१६ मध्ये २४४२० असे एकूण ६२००० पेक्षा िास्त 
कुपोवषत िालकाींची सींख्या राज्यात असनू २१ ्क्के िालकाींच े मतृ्यू हे कमी 
विनामळेु होत असल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात गेल्हया वषी ९ हिार िालमतृ्यू झाले असनू १६ आददवासी 
जिल्ह्यात माहे माचल, २०१७ अखेरपयांत २८११ िालकाींचे मतृ्यू झाले, ग्रामीण 
भागातील ववशेषत: आददवासी पाडयाींवरील कुपोषणाच े प्रमाण कमी करण्यासाठी 
राज्य शासनाकडून कोट्यविी रुपये खचल करुन ववववि योिना रािववल्हया िात 
असताना सन २०१५-१६ या वषी आददवासी भागाींमध्ये २७४३२ तीव्र कमी 
विनाची िालके कुपोवषत आढळून आल्हयाची िाि माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आददवासी भागातील, कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी, 
शासनाच्या मदहला व िाल ववकास ववभाग, आददवासी ववभाग आणण सावलिननक 
आरोग्य ववभागान े समन्वयाने योिनािध्द प्रयत्न करण्याच,े मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी, आदेश देऊनही अ्याप कुपोषणाची समस्या सींपुष्ात येण्याऐविी 
सातत्यान ेवाढत असल्हयाच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय,   
(४) असल्हयास, आददवासी िालकाींना कुपोषणाच्या ववळख्यातून िाहेर 
काढण्यासाठी, ्ा्ा रस््च्या सहाय्याने पालघरमध्ये रािववण्यात येत असलेल्हया 
ववशषे योिनेच ेस्वरुप काय आहे, 
(५) तसेच राज्यातील िालकाींच े कुपोषण ननयींत्रणात आणण्यािाित शासनान े
कोणती दपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     राज्यात आरोग्य सींचालनालयाकड े कुपोवषत िालकाींच्या सींख्येिाित १६ 
आददवासी जिल्ह्याींमिील क्षते्रामध्ये २०१४-१५ मध्ये २५२८९ तर २०१५-१६ मध्ये 
२०४३५ असे या दोन वषालत एकूण ४५७२४ कुपोवषत िालकाींची सींख्या राज्यात 
होती.  नवसींिीवनी कायलक्षेत्रातील एकूण ० त े६ वषल वयोग्ातील िाल मतृ्यूपकैी 
९.४ ्क्के िालकाींच े मतृ्यू हे कमी विनामुळे होत असल्हयाच े ननदशलनास आले 
आहे. 
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(२) राज्यात सन २०१६-१७ मध्ये डीएचआयएस-२ च्या अहवालानसुार एकुण 
२१९८५ िालमतृ्य ू झाले.  तसेच माहे एवप्रल २०१६ ते माचल २०१७ पयांत 
नवसींिीवनी अहवालानुसार आददवासी क्षते्रात एकुण २८१८ िालमतृ्यू झाले.  
     नवसींिीवनी अहवालानुसार सन २०१५-१६ मध्ये तीव्र कुपोवषत (SAM) व 
मध्यम कुपोवषत (MAM) असलेली अनकु्रमे २८३४ व १७६०१ िालके होती.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) ्ा्ा रस्् ही सींस्था पालघर जिल्ह्यामध्ये आरोग्य व पोषणाच्या 
दपाययोिनाच्या कृती एकबत्रतपण े रािववण्याकरता AAA पध्दतीच्या मागलदशलक 
सचूनाींचा अवलींि करून पढुील प्रमाणे सहाय्य करणार आहे- 
     मींत्रालय व जिल्हहाधिकारी कायाललयात ताींबत्रक सहाय्य कक्ष स्थावपत करणे, 
मॉडले अींगणवाडी कें द्राची सींकल्हपना आणण,े अींगणवाडी सेववकेना ्ॅिले् च ेवा्प 
करून ररयल ्ाईम मलु्हयाींकन, लाभार्थयाांना सेवा लमळणे सलुभ करणे, मलु्हयाींकन 
व मलु्हयमापन इ. 
(५) आिारी सॅम िालकाींना िालदपचार कें द्र व पोषण पनुवलसन कें द्रामध्ये भरती 
करून पोषण व दपचार, ्वववावषलक िीवनसत्व अ व िींतनाशक मोदहम या 
कायलक्रमा्वारे स्तनपानास प्रोत्साहन, ननपी कायलक्रमा्वारे सवल वयोग्ाींना 
लोहयुक्त गोळ्या व िींतनाशक गोळ्या, पालघर जिल्ह्यामध्ये कुपोषणाने होणारे 
िालमतृ्यू ्ाळण्यासाठी ववशषे कृती दलाची स्थापना इ. 
(६) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
मौजे िाळटेि (िा.साक्री, जज.धुळे) येथे टॉिरच्या पिनऊजाव िादहनीिील शॉटव 

सिीटमुळे िनक्षेत्राला आग लागल्याबाबि 
  

(११) *  ८९०२१   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
प्रा.िषाव गायििाड (धारािी) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मौि ेकाळ्ेक (ता.साक्री, जि.िुळे) पचाळे लसींदिन ग् ग्रामपींचायत हद्दीतील 
अनसुधूचत क्षते्रातील वन ववभागामध्ये सुझलॉन कीं पनीन े दभारलेल्हया ्ॉवरच्या 
पवनऊिाल वादहनीतील शॉ ल् सकी्मुळे ७२ हेक््र वनिलमनीपकैी ७० त े८० ्क्के 
वनक्षते्र िळून खाक झाल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय 

(२) असल्हयास, या आगीत मोठया प्रमाणात दपलब्ि असलेल्हया गुराींचा चारा 
िळून गेला असनू वन्य पशू पक्षाींसह आददवासी शतेकऱ याचा िलै मतृ झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर कीं पनीकडून येथील वन सींविलनाची नकुसान भरपाई लमळावी 
आणण िळीत िींगलातील वन सींविलनाच ेकाम पनु्हा नव्याने सरुु कराव ेयािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मौि ेकाळ्ेक (ता.साक्री,जि.िुळे) पचाळे लसींदिन 
ग् ग्रामपींचायत हद्दीतील अनुसूधचत क्षते्रातील वनववभागामध्ये सुझलॉन कीं पनीन े
दभारलेल्हया ्ॉवरच्या पवनऊिाल वादहनीतील शॉ ल् सकी्मळेु ददनाींक २८.३.२०१७ 
रोिी कोंडाईिारी वनक्षते्रातील ब्राम्हणवले पररमींडळातील वव्ाव े ननयतक्षते्रातील 
कक्ष क्र.१४६ यातील सींयुक्त वन व्यवस्थापन सलमती मौिे लसनिन क्षते्र २५ हे. 
पींचम वषीय रोपवन व म.ग्रा.रो.ह.यो. अींतगलत पींचम वषल रोपवन क्षते्र २५.०० 
हेक््र असे एकूण ५० हेक््र क्षते्रापकैी ३५.०० हेक््र रोपवन क्षते्रातील 
पालापाचोळा िळून नष् झाल्हयाने ददनाींक २८.३.२०१७ अन्वये वनगुन्हा दाखल 
केला असनू त्या िागेचा िीपीएस पॉलीगॉन काढलेला आहे. सदर घ्नेिाित 
ननिामपूर पोलीस स््ेशनला ददनाींक २८.३.२०१७ रोिी तक्रार दाखल केली आहे. 
(२) सदर आगीत िलमनीलगतचा पालापाचोळा व गवत िळीत झालेले आहे. 
कुठल्हयाही प्रकारचा वन्यप्राणी व पशुपक्षी मतृ झालेला आढळून आलेला नाही. 
तसेच कुठल्हयाही प्रकारची जिवीत अथवा पशु हानी झालेली नाही. ददनाींक 
२८.३.२०१७ नुसार नुकसानाची अींदाजित रक्कम रु.१,३५,०००/- दशलववण्यात 
आलेली आहे. 
(३) व (४) यािाित नकुसानीस कारणीभतू असणाऱया कीं पनी ववरोिात 
न्यायालयात तक्रार दाखल करणेची कायलवाही करण्यात येत आहे. कायदेशीर 
तरतुदीनसुार सींिींधितावर कायलवाही व नकुसान भरपाईिाित कायलवाही करणेिाित 
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न्यायालयास ववनींती करणेत येत आहे. या कीं पनीकडून ऊिाल ननलमलतीची 
कायलवाहीसाठीची पवनचक्की वनक्षते्रात असल्हयाने, वनक्षेत्र िळीत होण्याची 
पुनरावतृ्ती होऊ नये यासाठी ताींबत्रक दृष्या सक्षम प्रनतिींिात्मक दपाययोिना 
करणेिाित सींिींधितास सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. 

----------------- 
  
राज्याि जजल्हा रुग्णालये ि ग्रामीण रुग्णालयाांसह प्राथशमि आरोग्य िें द्राांिर 

स्िानदांशाच्या लसीांचा िटुिडा असल्याबाबि 
  

(१२) *  ८५९३८   श्री.विजय औटी (पारनेर), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली 
पूिव), श्री.विलासराि जगिाप (जि), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.जजिेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), 
श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.भास्िर जाधि 
(गुहागर), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.सुरेश लाड (िजवि), श्री.िैभि वपचड (अिोले), 
श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.अशमि साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पिूव), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण), डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.सांजय िदम (दापोली) : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) राज्यात कुत्र े चावण्याच्या समुारे २ त े २.५० लाख घ्ना घडत असताना 
गेल्हया वषी सावलिननक आरोग्य ववभागान े स्वानदींशाच्या लसीींची खरेदी न 
केल्हयामळेु आरोग्य ववभागाच्या अखत्याररतील जिल्हहा रुग्णालये व ग्रामीण 
रुग्णालयाींसह प्राथलमक आरोग्य कें द्रावर स्वानदींशाच्या लसीींचा मोठया प्रमाणावर 
तु् वडा असल्हयाच ेमाहे िनू, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशलनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आरोग्य ववभाग स्वानदींशाची लस १३७ रुपये प्रनत वायल या 
दराने खरेदी करीत असून भारत िायो्ेक कीं पनी सदरहू लस १२६ रुपये प्रनत 
वायल दराने देण्यास तयार असताना स्वानदींशावरील लस खरेदी न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार ििािदार असणाऱया अधिकाऱयाींवर कारवाई 
करण्यािाित व स्वानदींशावरील लस सवल रुग्णालयाींमध्ये पुरेशा प्रमाणात दपलब्ि 
करुन देण्यासाठी शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
     सावलिननक आरोग्य ववभागाच्या अखत्याररतील आरोग्य सींस्थामध्ये 
श्वानदींश लसीचा साठा पुरेशा प्रमाणात दपलब्ि आहे.  
(२) सन २०१६ मध्ये आरोग्य सेवा सींचालनालयाच्या ददनाींक २८.०३.२०१६ च्या 
आदेशान्वये मे.भारत िायो्ेक इीं्रनॅशनल लल. याींच्याकडून रुपये १२६ प्रनत 
वायल या दरान ेश्वानदींश लसीची खरेदी करण्यात आली होती.  
     सन २०१७-१८ या आधथलक वषालमध्ये देखील श्वानदींश लसीच्या खरेदीकरीता 
मे.भारत िायो्ेक इीं्रनॅशनल लल. याींना प्रनत वायल (IM Injection) रुपये १२६ 
या दराने श्वानदींश लसीचा पुरवठा करण्यािाित आरोग्य सेवा सींचालनालयाने 
ददनाींक २८.०६.२०१७ रोिी पुरवठा आदेश ददले आहेत.           
(३), (४) व (५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

नागपूर शहराि मािा मतृ्यूच्या प्रमाणाि झालेली िाी 
  

(१३) *  ८६०१२   श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.सांजय पुराम 
(आमगाि), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) नागपूर शहरात १७५ मातामतृ्य ूझाले असनू माहे िानेवारी त ेम,े २०१७ या 
कालाविीत पूवल ववदभालत ९३ मातामतृ्य ूझाल्हयाची िाि माहे िनू, २०१७ मध्ये वा 
त्या दरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ‘जव्हिन-२०२०’ अींतगलत आरोग्य ववभागान े मातामतृ्यूच े प्रमाण 
कमी करण्याचा कायलक्रम आखला असनू दपराििानीत हा कृती कायलक्रम 
आखलाच गेलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, गरोदरपणाच्या काळात पोषक आहार, आरोग्यसेवचेा अभाव, १०० 
पैकी ५० मदहला ्या रक्तक्षयग्रस्त असल्हयान े होणाऱया रक्तस्त्रावामुळे माताींच े
मतृ्य ू होत असनू १७५ माताींच े मतृ्यू मेयो, मेडडकल, डागा इत्यादी शासकीय 
रुग्णालयात झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, त्यानसुार मातामतृ्यू रोखण्यासाठी शासनाने कोणती दपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     ०१ एवप्रल, २०१६ त े ३१ माचल, २०१७ या कालाविीत नागपरू 
महानगरपाललका कायलक्षते्रात शासकीय रुग्णालयात १६३ आणण खािगी 
रुग्णालयात १२ असे एकूण १७५ माता-मतृ्य ूझाले आहेत. 
   तसेच िानवेारी, २०१७ त ेम,े २०१७ अखेर पवूल ववदभालत झालेल्हया माता मतृ्य ू
पुढील प्रमाणे   

नागपूर पररमींडळ क्षते्रातील 
नागपूर चींद्रपूर भींडारा गोंददया विाल गडधचरोली एकूण 

२ ९ १२ ७ ११ ८ ४९ 
(२) हे खरे नाही. 
    मातामतृ्य ुकमी करण्यासाठी शासनामाफल त खालीलप्रमाणे योिना रािववल्हया 
िातात. 
     १) िननी सुरक्षा योिना, २) िननी लशशु सुरक्षा योिना ३) नन:शुल्हक १०८ 
ॲम्ब्युलन्स सेवा ४) ननयलमत लसीकरण कायलक्रम ५) प्रिानमींत्री माततृ्व योिना 
(३) नागपूर शहरात झालेल्हया एकूण १७५ मातामतृ्युींपैकी २० माताींना रक्तक्षयाच े
ननदान झाले होत.े १७५ मातामतृ्युपकैी मेयो रुग्णालयात १९, डागा येथे १ आणण 
GMC मेडडकल रुग्णालय येथे १४३ माता मतृ्यू झाले आहेत.  
(४) होय. 
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(५) माता मुत्यचु ेप्रमाण कमी करण्यासाठी शासन पुढील प्रमाणे योिना रािववत 
आहे :-  
     अ) पोषक आहाराच ेवा्प I.C.D.S. अींतगलत अींगणवाडीतफे केले िात.े  
     ि) वै् यकीय तपासणी िनुवालताची लस, स्वाईन फ्ल ू लस, आयनल, 
कॅजल्हशयमच्या गोळ्या इ. सेवा नन:शुल्हक पुरववण्यात येतात. 
     क) प्रसतूीकाळात मोफत पोषक आहार, िननी सुरक्षा योिनअेींतगलत 
पुरववल्हया िात.े  
     त्या खेरीि कें द्राच्या ववववि योिना रािववल्हया िातात.  
(६) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

पुणे येथील बालसुधारगहृाि अश्लील धचत्रकफि दाखिून  
मुलाांचे लैंधगि शोषण िेल्याबाबि 

(१४) *  ८५८८६   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर 
उत्िर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय 
िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.अब् दलु सत्िार 
(शसल्लोड), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमिी 
तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील लशवािी नगर भागात शासनाच्या िालसिुारगहृात ई-लननांगच्या 
पड्यावर अश्लील धचत्रफफत दाखवनू मलुाींच े लैंधगक शोषण केल्हयाच े माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणात अधिक्षकासह, लशक्षक व लशक्षकेत्तर कमलचाऱयाींचाही 
समावशे होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणािाित नेमलेल्हया चौकशी सलमतीचा अहवाल सींशयास्पद 
असल्हयाच्या कारणास्तव प्राप्पत अहवाल रद्द करुन नवीन चौकशी सलमती स्थापन 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार सींिींधिताींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) दैननक केसरी च्या ददनाींक ३/५/२०१७ व ददनाींक 
४/५/२०१७ च्या अींकामध्ये अशा आशयाच े वतृ्त प्रसाररत झाले आहे. तसेच 
यािाित सहयाद्री आददवासी ववकास प्रनतषठान िालका्रमम पळजस््का ता.आींिेगाव 
जि.पुणे याींनी आयुक्त मदहला व िाल ववकास आयुक्तालय, पुणे याींचकेड ेतक्रार 
केली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी लशवािीनगर पोललस स््ेशन येथ ेगनु्हा क्र १५४/२०१७ 
दाखल झाला असनू पोलीस तपास चाल ूआहे. तसेच सहयाद्री आददवासी ववकास 
प्रनतषठान िालका्रमम पळजस््का ता.आींिगेाव जि.पुणे याींनी घेतलेले आक्षपे व 
केलेली तक्रार यास अनसुरुन आयकु्त मदहला व िाल ववकास आयुक्तालय, पुणे 
याींनी सवलसमावशेक चौकशी करीता बत्रसदस्यीय सलमती नेमली आहे. 
(४) चौकशी सरुु असून सदर चौकशी सलमतीचा अहवाल अ्याप प्राप्पत झालेला 
नाही. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

जालना जजल्हयािील आरोग् य विभागाच्या ररक्ि पदाांबाबि 
  

(१५) *  ८९७३२   श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िालना जिल्हहयातील आरोग्य ववभागात भलुतज्ञाींसह डॉक््राींची व वगल क, ड 
कमलचाऱयाींची अनेक पदे ररक्त असून, १० िेडसच ेआयसीयू (ICU) यूनन् िींद 
असणे, एक्सरे मशीन ववनावापर पडून असणे, इसीिी (ECG) तींत्रज्ञ नसल्हयाने 
मशीन िींद असण,े इत्यादी समस्याींमळेु रुग्णाींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, रुग्णालयाींतील त्रु् ीींमळेु अनेक रुग्णाींना खािगी रुग्णालयाींकड े
नाईलािास्तव िाव े लागत असल्हयाने शासनान े यािाितची चौकशी केली आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार ररक्त पदे भरण्यािाित व रुग्णालयास सोयी सवुविा 
पुरववण्यािाित शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     िालना जिल्हहयातील आरोग्य ववभागाींतगलत आरोग्य सींस्थामध्ये भुलतज्ञाींची 
पदे भरलेली आहेत. तसेच वै् यकीय अधिकारी वगल-१ (गे्रड पे रु.६६००) सींवगालची 
३५ पदे मींिूर असनू त्यापकैी१६ पदे भरलेली आहेत. वै् यकीय अधिकारी ग्-अ 
(गे्रड पे रु.५४००/-) सींवगालची १६९ पदे मींिूर असनू त्यापकैी १५५ पदे भरलेली 
आहेत.  ग्-क व ग्-ड सींवगालची एकूण १४५० पदे मींिूर असनू त्यापकैी १०३२ 
पदे भरलेली आहेत. 
     जिल्हहा रुग्णालय िालना येथ ेआयसीयु युनन् व क्ष-फकरणयींत्र कायालजन्वत 
आहे. तसेच इसीिी तींत्रज्ञ दपलब्ि असून इसीिीची सवुविा सरुु आहे.  
     दपलब्ि वै् यकीय अधिकारी व कमलचारी याींच्याकडून रुग्णाींना आवश्यक 
ती रुग्णसेवा दपलब्ि करुन देण्यात येत असनू रुग्णाींची गैरसोय होऊ ददली िात 
नाही. 
(३) महाराषर वै् यकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (गे्रड पे रु.६६००) सींवगालची पदे 
भरण्याची कायलवाही सुरु आहे. तसेच वै् यकीय अधिकारी ग्-अ (गे्रड पे 
रु.५४००/-) सींवगालची ररक्त पदे Walk in Interview च्या माध्यमातून 
जिल्हहाधिकारी याींच्या स्तरावरुन भरण्यािाितची कायलवाही सरुु आहे.  
     तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगालची लेखी पररक्षा झाली असनू ररक्त पदे 
भरण्यािाितची कायलवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील आददिासी भागािील मुलाांना ईझी नट पेस्ट  
पािीट देण्याचा घेिलेला तनणवय 

  

(१६) *  ८५७५६   डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पिार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.अिुल भािखळिर (िाांददिली पिूव), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), 
डॉ.शमशलांद माने (नागपूर उत्िर), श्री.नारायण पाटील (िरमाळा), श्री.डी.एस.अदहरे 
(साक्री), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), प्रा.िषाव 
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गायििाड (धारािी), श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.प्रिाश सुिे (मागाठाणे), 
श्री.नसीम खान (चाांददिली), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.मांगेश िुडाळिर 
(िुलाव), श्री.ििुाराम िािे (अणशुक्िी नगर), डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.प्रिाप सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमि 
विलासराि देशमुख (लािूर शहर), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ), श्री.सुभाष साबणे 
(देगलूर), श्री.शाांिाराम मोरे (शभिांडी ग्रामीण), श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमि) :   
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी भागातील मलुाींना कुपोषणमकु्त करण्यासाठी राज्य 
शासनान ेतीव्र कुपोवषत ग्ातील मलुाींना ईझी न् पेस्् पाकी् देण्याचा ननणलय 
माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान घतेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या पेस््च्या आहारात अनेक त्रु् ी असनू कोणताही आहारशास्त्रीय 
अभयास न करता या पेस््च े वा्प मलुाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीन े दहताच े
नसल्हयाच ेमत आरोग्यतज्ज्ञाींनी व्यक्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रस्तावाचा िन आरोग्य अलभयान व अन्न अधिकार 
अलभयानाने तीव्र ववरोि केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, त्यानसुार सदर पसे््च ेवा्प न करता तािा सकस आहार वा्प 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
     कुपोवषत िालकाींना ्यावयाचा आहार हा ईिी न् पेस्् नसून Energy 
Dense Nutritious Food (EDNF) आहार आहे. 
(२) नाही. 
     िालरोग तज्ञ, आहार तज्ञ व यनुनसेफच े प्रनतननिी याींनी राज्यातील 
कुपोवषत िालकाींना Energy Dense Nutritious Food (EDNF) देणेिाित 
केलेल्हया लशफारशी ववचारात घऊेन ववभागान ेEDNF ही पेस्् देण्याचा ननणलय 
घेतलेला आहे. 
(३) नाही. या ववभागाकड ेयािाितचा कोणताही अिल प्राप्पत झाललेा नाही.  
(४), (५) व (६) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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मौजे िरांध (िा.महाड, जज.रायगड) येथील भािे आरोग्य उपिें द्राच्या दरुिस्थेबाबि 
  

(१७) *  ८८२२९   श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील (अशलबाग) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालुक्यातील भाव,े भावेपठार, वप ींपळदरी, मोरानडवेाडी या 
गावाींसह अनतदगुलम गावातील नागरीकाींना प्राथलमक स्वरूपाची आरोग्य सेवा 
दपलब्ि करून देण्यासाठी मौि े वरींि येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्राअींतगलत भाव े
आरोग्य दपकें द्राची ननलमलती आरोग्य ववभागाकडून करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, भावे आरोग्य दपकें द्राच्या इमारतीची दरुवस्था झाली असून अनेक 
आिुननक सवुविाींचा अभाव असल्हयान े येथील रूग्णाींची गरैसोय होत आहे तसेच 
या दठकाणी प्रसुती केली िात नसल्हयाने गरोदर माताींना नाईलािान े बिरवाडी 
फकीं वा वरींि येथील प्राथलमक आरोग्य कें द्रात वा खासगी रूग्णालयात दपचार 
घ्याव ेलागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, भाव े आरोग्य दपकें द्र इमारत सजुस्थतीत करुन अ्यावत 
सवुविाींसह आरोग्य सेवा लमळण्यासाठी शासनान े कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

पेंीरी (जज.गडधचरोली) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राचे ग्रामीण  
रुग्णालयाि रूपाांिर िरण्याबाबि 

  

(१८) *  ८९७००   डॉ.देिराि होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पेंढरी (जि.गडधचरोली) हे गाव लोकसींख्येने मोठे असून येथील व 
िवळपासच्या गावातनू येणाऱया लोकाींना वै्यकीय दपचारासाठी प्राथलमक 
आरोग्य कें द्र वगळता इतर कोणत्याही प्रकारची वै् यकीय सोयी सवुविा दपलब्ि 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या लोकाींना पेंढरीपासनू फकमान ५० फकमी. अींतरावर िानोरा व 
ए्ापल्हली तालुक्यातील  ग्रामीण रुग्णालयात दपचारासाठी िाव ेलागत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, येथील रुग्णाींना चाींगल्हया प्रकारची वै् यकीय सेवा लमळण्यासाठी 
पेंढरी येथ ेग्रामीण रुग्णालयाची ननलमलती होणे अत्यावश्यक आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, यािाित शासनान े कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येणार 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     प्राथलमक आरोग्य कें द्र  पेंढरी येथ े आलेल्हया गींभीर रूग्णाींना िानोरा 
ग्रामीण रूग्णालय व सामान्य रूग्णालयात सींदलभलत केले िात.े 
(३) व (४) शासन स्तरावर सन २०११ च्या िनगणनेवर आिारीत िोड िहृत 
आराखडा करण्याची कायलवाही सुरू आहे. सदर मागणी िोड िहृत आराखडा 
अींनतम करताना ननकषानसुार ववचारात घतेली िाईल 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

धामणगाांि बीे (िा.मोिाळा, जज.बलुीाणा) येथील शेिि-याांचे शिेिळे ि शसांचन 
विदहरीचे अनदुान थिीि असल् याबाबि 

(१९) *  ८६३००   श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामणगाींव िढे (ता.मोताळा, जि.िलुढाणा) येथील ११ शतेकऱ याींच ेशतेतळे व 
लसींचन ववदहरीच े रूपये ६० लक्ष अनदुान मागील दोन वषाांपासनू थकीत 
असल्ह याची िाि ददनाींक ०६ िून, २०१७ रोिी वा त् यासुमारास ननदशलनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, दपरोक् त शतेक-याींच ेमाहे माचल, २०१५ मध् ये मींिरू व िाींिकाम 
झालेल्ह या शतेतळे व लसींचन ववहीरीच ेअनदुान थकीत असल्ह याने सदर शतेक-याींची 
आधथलकदृषट्या गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार शेतकऱयाींना शेततळे व लसींचन ववहीरीच े थकीत 
अनदुान त् वररत अदा करण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३)  प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(४) अकुशलची अदायगी करण्यात आलेली असनू झालेल्हया कुशल कामाची 
अदायगीची कायलवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
िामिारी नदी (िा.शभिांडी, जज.ठाणे) ि चारणिाडी (िरसाळे) गारगाई (िा.िाडा, 

जज.पालघर) नदीिर िोल्हापूर पध्दिीचे बांधारे बाांधण्याबाबि 
  

(२०) *  ९०७६६   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामवारी नदी (ता.लभवींडी, जि.ठाणे) व चारणवाडी (वरसाळे) गारगाई 
(ता.वाडा, जि.पालघर) नदीवर कोल्हहापूर पध्दतीच े िींिारे मींिूर करुन गाळ 
काढण्यािाितची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.िलसींपदा राज्यमींत्री 
याींच्याकड ेददनाींक ७ माचल, २०१७ रोिी वा त्या समुारास लेखी ननवदेनाव्दारे केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, दक्त दोन्ही जिल्ह्यातील या नदीवर के.्ी. िींिारा िाींिणे अत्यींत 
आवश्यक असून तथेील शतेकरी व नागररक याींच्या वपण्याच्या पाण्याची व 
शतेीसाठी लागणाऱया पाण्याची गैरसोय ्ाळता येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभालत मा. िलसींपदा राज्यमींत्री याींनी अधिक्षक अलभयींता, 
िलसींिारण, ठाणे व पालघर याींना त्वरीत सवके्षण करुन प्रस्ताव सादर करण्याच े
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ननदेश देऊनही िलसींिारण ववभाग,ठाणे व पालघर याींच्याकडून िाणीवपवूलक 
ववलींि करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, यािाितची चौकशी करुन ठाण ेजिल्ह्यातील कामवारी व पालघर 
जिल्ह्यातील चारणवाडी (वरसाळे) गारगाई नदीवर कोल्हहापरू पध्दतीच्या 
िींिाऱयाींची सवके्षणाची कामे तातडीन ेमींिरू करुन प्रशासकीय मान्यता देण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय. 
(२) होय. 
     सदर दठकाणी िींिारा िाींिल्हयास तथेील शतेकरी व नागररक याींच्या 
वपण्याच्या पाण्याची व शतेीसाठी लागणा-या पाण्याची गैरसोय ्ाळता येणार 
आहे. 
(३) या सींदभालत मा.िलसींपदा राज्यमींत्री याींनी त्वरीत सवेक्षण करुन प्रस्ताव 
सादर करण्याच ेननदेश ददलेले आहेत. परींत ूयािाित ववलींि झालेला नाही. 
(४) (अ) कायलकारी अलभयींता, लघु लसींचन (िलसींिारण) ववभाग, ठाणे याींच्याशी 
सींिींिीत कामाची स्यजस्थती :- 
     ठाणे जिल्ह्यातील लभवींडी तालुक्यातील कामवारी नदीवर मौ.खानतवली, 
मौ.सनैनक वसाहत मौ.चाववींद्रा गोरसई येथ े तीन के.्ी.िींिारेच े सवके्षण व 
अन्वषेणाच े अींदािपत्रकास मींडळ कायाललयामाफल त सवलसािारण मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. या अींदािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली असून 
ननववदा कायलवाही पुणल करुन सवके्षण व अन्वषेणाच ेकाम पुणल करण्याच ेननयोिन 
आहे. त्यानींतर प्रशासकीय मान्यतचे्या प्रस्तावावर पढुील कायलवाही करण्यात 
येईल. 
     पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालकु्यातील चारणवाडी (वरसाळे) गारगाई 
नदीवर प्राथलमक सवेक्षण करण्यात आले असनू सदर दठकाणी २ कोल्हहापुर 
पध्दतीच ेिींिारेसाठी  सवेक्षण व अन्वषेणाच ेअींदािपत्रकास मान्यता घेण्यात येत 
आहे. 
     तसेच पालघर जिल्ह्यातील सोनाळे ता.वाडा येथ े कोल्हहापूर पध्दतीच े
िींिाऱ याचे सवके्षण व अन्वषेणाच े काम पणुल करण्यात आले असनू प्रशासकीय 
मान्यतचेी कायलवाही प्रगतीपथावर आहे. 
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     (ि) कायलकारी अलभयींता, लघु पा्िींिारे ववभाग, जिल्हहा पररषद, ठाणे 
याींच्याशी सींिींिीत कामाची स्यजस्थती :- 
     या ववभागाींतगलत लभवींडी तालकु्यातील कामवारी नदीवर मौि े िामणगाींव 
(कलशवली) व शलेार येथ ेिींिारे िाींिण्याच्या कामाचा समावशे सन २०१७-१८ च्या 
आराखडयात करण्यात आलेला आहे.सववस्तर सवके्षण करुन अींदािपत्रके 
शासनाच्या प्रचललत मापदींडात िसत असल्हयास ननिीच्या दपलब्िनुेसार काम 
करुन घेण्याच ेननयोिन आहे. 
     (क) कायलकारी अलभयींता, लघु पा्िींिारे ववभाग, जिल्हहा पररषद, पालघर 
याींच्याशी सींिींिीत कामाची स्यजस्थती :- 
     या ववभागाींतगलत वरसाळे चारणवाडी येथ े लसमें् कााँक्री् नाला िाींि 
िाींिण्यात आलेला असनू दद.१.५.२०१७ रोिी सदर िाींि ग्रामपींचायतीच्या ताब्यात 
देण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
गोंददया जजल््यािील ‘गांगाबाई स्त्री रुग्णालयाि’ निजाि बालिाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(२१) *  ८५३०४   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अशमि विलासराि देशमुख (लािूर 
शहर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.अब् दलु 
सत्िार (शसल्लोड), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि 
पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी), श्री.सांजय 
पुराम (आमगाि), डॉ.भारिी लव्हेिर (िसोिा), श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), 
श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांड), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.योगेश सागर 
(चारिोप) :   सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जिल्हहयातील गींगािाई स्त्री रुग्णालयात ५० ददवसात ४५ नविात 
िालकाींचा मतृ्य ूझाल्हयाची िाि माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशलनास 
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आल्हयाने जिल्ह्याचे मा.पालकमींत्री याींनी चौकशीच ेआदेश ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािाित डॉक््राींच्या हलगिीपणामळेु िालकाींच्या झालेल्हया 
मतृ्यमूध्ये १८ िालके १५ ददवसाींत दगावली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय 
(४) असल्हयास, त्यानसुार याप्रकरणी ििािदार असणाऱया सींिींधिताींवर कारवाई 
करण्यािाित व िालमतृ्यू रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) िाई गींगािाई स्त्री रुग्णालय गोंददया या रुग्णालयामध्ये दद.०१.०४.२०१७ त े
दद.१४.०५.२०१७ या कालाविीमध्ये भरती झालेल्हया एकूण १९९ नविात 
िालकाींपकैी १८ नविात िालकाींचा मतृ्य ूझालेला आहे. तथावप, हे मतृ्यू िालकाींच े
विन कमी असणे, अपुरी वाढ, श्वसनाचा त्रास व गींभीर िींतुसींसगल या 
कारणाींमुळे झालेले आहेत. 
(३) प्रस्ततु प्रकरणी सींस्थास्तरावरुन चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) सींस्थास्तरावर करण्यात आलेल्हया चौकशीमध्ये कोणीही अधिकारी/ कमलचारी 
दोषी आढळून आलेले नाही. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
िळसांदे (िा.हाििणांगले, जज.िोल्हापूर) ग्रामपांचायिमध्ये राजीि गाांधी ि इांददरा 

गाांधी घरिुल आिास योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(२२) *  ८७०३५   डॉ.सुजजि शमणचेिर (हाििणांगले) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तळसींदे (ता.हातकणींगले, जि.कोल्हहापूर) ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवक व 
ललवपक याींनी सींगनमत करुन रािीव गाींिी व इींददरा गाींिी घरकुल आवास 
योिनमेध्ये गैरव्यवहार करुन शासकीय ननिीचा अपहार केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, गैरव्यवहार करणाऱयाींवर फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यािाितच े
ननवेदन ददनाींक ४ िनू, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास जिल्हहा पररषदच े मखु्य 
कायलकारी अधिकारी याींना देण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्यानसुार या प्रकरणी चौकशी करुन सींिींधिताींवर कारवाई 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) होय, सींिींिीत ग्रामसवेक याींना ननलींिीत करुन लशस्तभींगाची कारवाई का 
करण्यात येऊ नये या िाित नो्ीस देण्यात आली आहे, तर ललवपक याींना 
ननलींिीत करुन त्याींच्या ववरुध्द फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यािाित ग् ववकास 
अधिकारी याींना सचूना ददल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
  
राज्याि ५२१ जणाांना स्िाइन फ्लूचा सांसगव होऊन १०६ रुणाांचा झालेला मतृ्य ू

  

(२३) *  ८४९५४   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), श्री.अस्लम 
शेख (मालाड पजश्चम), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), डॉ.पिांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमि 
विलासराि देशमुख (लािूर शहर), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.शरददादा 
सोनािणे (जुन्नर), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), 
श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.मांगलप्रभाि 
लोीा (मलबार दहल), श्री.हनुमांि डोळस (माळशशरस), श्री.जयदत्ि क्षीरसागर 
(बीड), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल जगिाप 
(श्रीगोंदा), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्िर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), 
श्री.प्रदीप नाईि (किनिट), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.राजेश टोपे 
(घनसािांगी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर), अॅड.गौिम चाबिुस्िार (वपांपरी), श्री.सुधािर 
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देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.सरदार िाराशसांह 
(मुलुांड), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), अॅड.पराग अळिणी (विलेपाले), िॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन (सायन-िोळीिाडा), अॅड.आशशष शेलार (िाांदे्र पजश्चम), 
श्री.भारि भालिे (पांीरपूर), श्री.गणपि गायििाड (िल्याण पूिव), श्री.चरण 
िाघमारे (िुमसर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्रीमिी सीमािाई दहरे 
(नाशशि पजश्चम), श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्िाईनगर), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.विजय 
िाळे (शशिाजीनगर), श्री.प्रशाांि ठािूर (पनिेल), श्री.समीर िुणािार (दहांगणघाट), 
श्रीमिी मतनषा चौधरी (ददहसर), श्री.अशमि साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.िुणाल 
पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.सांदीपानराि भुमरे (पैठण), अॅड.भीमराि धोंड े(आष्ट्टी), 
श्री.डी.पी.सािांि (नाांदेड उत्िर), श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिव) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात स्वाईन फ्लमूळेु माहे िानेवारी त े एवप्रल, २०१७ दरम्यान सींसगल 
झालेल्हया ५२१ िणाींपकैी १०६ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला असनू, ववशेषत: मुींिईत या 
वषी आतापयांत १७७ सींशनयत स्वाईन फ्लगू्रस्त रुग्णाींची नोंद झाली असनू यात 
सात िणाींचा मतृ्यू तर पुण ेआणण वपींपरी-धचींचवड पररसरात ११ िणाींचा मतृ्यू 
झाला आहे तसेच राज्यातील ग्रामीण भागात स्वाईन फ्ल्हयूच्या आिाराच ेप्रमाण 
३० वरुन ४० ्क्क्याींवर पोहचले असल्हयाच े ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्हयास, पुणे, नालशक, औरींगािाद व अहमदनगर मध्ये मतृाींची सींख्या 
लक्षणीय असल्हयान े राज्यातील स्वाईन फ्लचूी लक्षणे ओळखनू दपचार सरुु 
करण्यासाठी इींडडयन मेडडकल (आयएमए) असोलसएशनन े डॉक््राींना दक्ष 
राहण्याच्या सचूना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ददल्हया आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, स्वाईन फ्ल ू सदृश्य लक्षण े ददसणाऱया रुग्णाींना ववशषेत: 
अनतिोखीम असलेले रुग्ण आणण रुग्णालयात दाखल झालेल्हया रुग्णाींना त्याींच्या 
चाचणी अहवालाची प्रनतक्षा न करता तातडीने ‘ऑसेल्ॅलमवीर’ (्ॅमीफ्ल)ू औषि 
सरुु करा असे आयएमए च ेराषरीय अध्यक्षाींनी ददलेल्हया सचूनते नमदू केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास, स्वाईन फ्ल ू च्या आिारावर ननयींत्रण ठेवण्यासाठी शासनान े
कोणती तातडीची दपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
    राज्यात १ िानेवारी त े ३० एवप्रल, २०१७ या कालाविीत इन्फल्हयूएींझा ए 
एच१ एन१ आिाराच े ८४४ रुग्ण आढळले असून त्यापकैी १६५ िणाींचा मतृ्यू 
झाला आहे.  याच कालाविीपयांत मुींिई महानगरपाललका कायलक्षते्रात २२ रुग्ण 
आढळले असून त्यापकैी १ िणाींचा मतृ्यू झाला आहे. तर पुण े आणण वपींपरी 
धचींचवड पररसरात ४९ िणाींचा मतृ्यू झाला आहे.  २००९ नींतर या आिाराचा 
प्रसार शहरी भागासोित ग्रालमण भागातही झाला आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     इन्फ्ल्हयएूींझा ए एच१ एन१ रुग्णाींना लक्षणानसुार दपचार करण्यासींदभालतील 
मागलदशलक सचूना भारत सरकारन े इन्फ्ल्हयूएींझा ए एच१ एन१ च्या २००९ च्या 
साथीच्या वळेी ददल्हया असनू त्याच े पालन करण्यात येत आहे. या सचूना 
आयएमए वेळोवळेी आपल्हया सदस्याींना देत असत.े 
(३) हे खरे आहे. 
     इन्फ्ल्हयएूींझा ए एच१ एन१ सींदभालतील राषरीय मागलदशलक सूचनानसुार 
इन्फ्ल्हयएूींझा ए एच१ एन१ सींशनयत रुग्णाींना अ, ि, क, वगलवारीनसुार दपचार 
देण्यात येतात, दपचार सुरु करण्यासाठी प्रयोगशाळा चाचणीची कोणतीही 
आवश्यकता नसत.े या सुचना पाळण्यािाित आयएमए या सींस्थनेे आपल्हया 
सदस्याींना एवप्रल, २०१७ मध्ये सधुचत केले हे खरे आहे.  
 (४) इन्फ्ल्हयएूींझा ए एच१ एन१ प्रनतिींि व ननयींत्रणासाठी खालील दपाययोिना 
रािववण्यात येतात :- 
* फ्ल ूसदृश्य रुग्णाींच ेननयलमत सवके्षण. 
* रुग्णाींवर वगीकरणानुसार ववनाववलींि दपचार. 
* दपजिल्हहा रुग्णालयात तसेच वै् यकीय महावव्यालयाींच्या रुग्णालयात 
ववलगीकरण कक्षाची स्थापना. 
* दपचार सुवविा असणाऱया सवल खािगी रुग्णालयाींना स्वाईन फल्हय ूदपचाराची 
मान्यता. 
* राज्यातील ४ शासकीय प्रयोगशाळा माफल त मोफत ननदान सवुविा. 
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* रेललगेअर आणण डॉ. लाल पॅथॉलॉिी लॅि लशवाय इतर खािगी प्रयोगशाळाींना 
मान्यता देण्यासाठी तज्ञ सलमत्याींची स्थापना. 
* ऑसेल्ॅमीवीरचा पुरेसा साठा. 
* दसुऱया व नतसऱया नतमादहतील गरोदर माताींना तसेच दच्च रक्तदाि व मिुमेह 
असणाऱया रुग्णाींना आणण आरोग्य कमलचाऱयाींना फ्ल ूप्रनतिींिक लसीकरण. 
* महाराषर साथरोग प्रनतिींि व ननयींत्रण ताींबत्रक सलमतीची स्थापना. 
* अन्न व औषि प्रशासनामाफल त खािगी औषि दकुाींनामध्ये ऑसेल्ॅमीवीर 
दपलब्ि ठेवण्यासाठी समन्वय. 
* शासकीय आणण खािगी डॉक््राींच्या स्वाईन फ्ल ूकायलशाळा. 
* फ्ल ूप्रनतिींिाींसाठी िनतचे ेआरोग्य लशक्षण. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

राज्यािील जजल्हा पररषदाांना तनयशमि ि िेळेिर अनुदान देण्याबाबि 
  

(२४) *  ९०६१९   श्री.अजजि पिार (बारामिी), श्री.ददलीप िळसे-पाटील 
(आांबेगाि), श्री.दत्िात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि 
वपचड (अिोले), श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने महाराषर जिल्हहा पररषद व पींचायत सलमती अधिननयम १९६१ 
कलम १५८ अन्वये जिल्हहा पररषदाींना देय असलेले भारीत मदु्राींक शुल्हक 
अनदुानापो्ी राज्यातील फकती जिल्हहा पररषदाींना ननिी मागील तीन वषालत 
ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोिीपयांत दपलब्ि करुन ददला आहे, 
(२) असल्हयास, दवलररत जिल्हहा पररषदाींना अनदुान न देण्याची कारण ेकाय आहेत, 
(३) असल्हयास, राज्यातील जिल्हहा पररषदाींना अनदुान दपलब्ि करुन न 
ददल्हयामळेु तथेील ववकास कामाींवर पररणाम होत असल्हयाच े ननदशलनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा पररषदाींना ननयलमत व वळेेवर अनुदान देण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) सन २०१४-१५ मध्ये रु.६४० को्ी एवढे अनुदान सवल 
जिल्हहा पररषदाींना वा्प करण्याींत आले. 
     सन २०१५-१६ मध्ये ३१ जिल्हहा पररषदाींना रु. ४३०.१० को्ी व महाराषर 
िीवन प्रािीकरणाला थकिाकी पो्ी रु.९१.९० को्ी असे एकूण रु.५२२ को्ी 
इतके अनदुान वा्प करण्याींत आले. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये ३३ जिल्हहा 
पररषदाींना रु. ५४० को्ी एवढे अनुदान ववतरीत करण्यात आले असनू मागील 
तीन वषालत ३१ मे,२०१७ पयांत रु. १६१०.१० को्ी जिल्हहा पररषदाींना दपलब्ि 
करून ददला आहे. 
(२) महाराषर िीवन प्रािीकरणास रु. ९१.९० को्ी रक्कमेच े समायोिन करून 
देण्यात आल्हयाने काही जिल्हहा पररषदाींना अनदुान देता आले नाही. 
(३) व (४) ववत्त ववभागाकडून प्राप्पत अनदुान ववहीत वळेेत नोंदणी महाननरीक्षक 
व मदु्राींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पुणे याींच्यामाफल त जिल्हहा पररषदाींना दपलब्ि 
करून देण्याींत येत.े 

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

रायगड (जज.रायगड) किल्ल् याच्या पायथ्याशी 
िनक्षेत्राि अिधै िकृ्षिोड िेल्याबाबि 

  

(२५) *  ८७०६९   श्री.अिलु भािखळिर (िाांददिली पूिव), श्री.प्रशाांि ठािूर 
(पनिेल), श्रीमिी िपृ्िी सािांि (िाांदे्र पिूव), श्री.मनोहर भोईर (उरण), डॉ.बालाजी 
किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुतनल राऊि (विक्रोळी), डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्हहयात रायगड फकल्हल्हयाच्या पायर्थयाशी लाकडी कोळसा ननमालण 
करण्यासाठी हिारो वकृ्ष अवैिररत्या तोडल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आले असनू सदर पररसरामध्ये असणाऱया कोळसा 
माफफयाींच्या भट्टयाींकड ेवनखात ेदलुलक्ष करत असल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच, गत वषी रायगड फकल्हल्हयावर १० हिार झाड ेलावण्यात आली होती 
परींतु एक मदहन्याच्या आतच पाण्याअभावी नष् झाल्हयाचहेी ननदशलनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय 
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(३) असल्हयास, दक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली, 
(४) तसेच, अविै वकृ्षतोड रोखण्यासाठी व सदर दठकाणी नव्यान ेअधिक झाड े
लावण्यासाठी शासनान ेकोणती दपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) रायगड फकल्हला, भारतीय परुातत्व सव्हेक्षण ववभाग 
याींच ेताब्यात आहे. रायगड जिल्हहयात रायगड फकल्हयाच्या पायर्थयाशी वनक्षेत्रात 
कोणत्याही प्रकारे अविै वकृ्षतोड आढळून आलेली नाही. रायगड फकल्हल्हयाच्या 
पायर्थयाशी कोळसा भट्या ननदशलनास आलेल्हया नसनू दद.१८.४.२०१७ रोिीच े
दैननक सामना वतृ्तपत्रातील मथळािाित मौि े दरींडोली-वरेकोंड हे रायगड 
फकल्हल्हयापासून अींदाि े १४ फक.मी. अींतरावर कोळसा भट्ी लावत असल्हयािाित 
ददनाींक १४.४.२०१७ रोिी प्राप्पत िातमीच े अनुषींगाने कायलवाही करुन मालकी 
क्षते्रात आढळून आलेल्हया कोळसा भट्याींिाित वळेीच गनु्हे नोंदववण्यात येऊन 
मालकी क्षते्रातील कोळसा भट्या नष् करुन कोळसा पोती िप्पत करण्यात 
आलेली आहेत. 
(२) व (३) सदरहू वकृ्षलागवड वनववभागान ेकेलेली नसनू जिल्हहा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी, रायगड-अललिाग याींचेकडून प्राप्पत मादहतीनुसार कृषी ववभागाकडून 
एकूण १६ हिार रोपाींची लागवड िलु,ै २०१६ मध्ये करण्यात आली असनू माहे 
नोव्हेंिर, २०१६ मध्ये केलेल्हया सवके्षणात लागवड केलेल्हया एकूण रोपाींपैकी ७,१७५ 
रोपे जिवींत असल्हयाच ेननदशलनास आले. लागवड केलेल्हया रोपाींना पाणी देण्यासाठी 
व सींरक्षणासाठी गडावरील स्थाननक मिरूाींची दपलब्िता व स्थाननक स्वयींसेवी 
सींस्थाींच े सहकायल प्राप्पत झाले नाही. त्यामळेु दवलररत रोपाींची पाण्याअभावी मर 
झाली आहे. 
(४) व (५) रायगड फकल्हल्हयाच े पररसरात वकृ्षतोड रोखण्यासाठी वळेोवळेी 
वनकमलचारी फफरती करतात व रात्री गस्ती करुन गरैप्रकार ननदशलनास येताच 
वेळीच गुन्हे नोंदववण्यात येतात. तसेच अविै वकृ्षतोड अनधिकृत कोळसा भट्या 
होऊ नयेत यासाठी स्थाननक पोलीस यींत्रणेची मदत घेतली िात.े रायगड 
पररसरातील वनक्षते्रातील अविै वकृ्षतोड रोखण्यासाठी वनववभागामाफल त सवोतोपरी 
प्रयत्न केले िात असनू सदर दठकाणी नव्यान ेअधिक झाड ेलावण्यासाठी रोहा 
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वनववभागामाफल त सन २०१७ च्या पावसाळयात ४ को्ी वकृ्ष लागवड योिनातींगलत 
सींयुक्त वनव्यवस्थापन सलमती कोतडु,े पाचाड, माींघरुण तसेच या पररसरातील 
ग्रामपींचायत कोतुड,े ननिामपरू, पाचाड, पुनाड,े सावर्, साींदोशी, वाळसुरे व इतर 
यींत्रणाींनी एकूण एकीं दर ५१८५ रोपाींची लागवड चाल ूपावसाळयात केली आहे. 

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

टाळांबा (िा.िुडाळ, जज.शसांधुदगुव) पाटबांधारे प्रिल्पाांिगवि बडुीि  
क्षेत्रािील विस्थावपिाांचे पनुिवसन िरण्याबाबि 

  

(२६) *  ८५७२७   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ाळींिा (ता.कुडाळ, जि.लसींिदुगुल) पा्िींिारे प्रकल्हपाींतगलत िुडीत क्षते्रातील 
ववस्थावपताींच े अदयाप पनुवलसन झाले नसल्हयाच े माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपग्रस्ताींना पयालयी िागा दपलब्ि करुन देण्यासाठी 
प्रकल्हपाच्या लाभ क्षते्रात समाववष् असलेल्हया गावाींमिील आठ एकरपेक्षा िास्त 
िमीन असलेल्हया शतेक-याींना िमीन ववक्री, हस्ताींतरण, खातफेोड, िडवेा्प 
आदीसाठी शासनाने ननिांि घातले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शासनाच्या या िाचक ननिांिामळेु शतेकऱ याींची गैरसोय होत असनू 
पररसराचा ववकासही थाींिला असल्हयान े िमीन वव्रकी, हस्ताींतरण, खातेफोड, 
िडवेा्प आदीसाठी शासनान े घातलेले ननिांि त्वररत दठववण्यािाितची मागणी 
शतेक-याींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर ननिलिाींचा फेरववचार करुन तात्काळ दठववण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) अशींत: खरे आहे. 
(२) होय. 
    ्ाळींिा (ता.कुडाळ, जि.लसींिुदगुल) पा्िींिारे प्रकल्हपातील, कुडाळ तालुक्यातील 
६० गाव े व सावींतवाडी तालकु्यातील ४ गाव े लमळून एकूण ६४ गाव े लाभपात्र 
क्षते्रातील असनू कलम १२(२) च ेननिांि घालणेत आलेले आहेत. 
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(३) व (४) होय. 
    महाराषर शासन रािपत्र, ददनाींक २१ िलु ै १९८८ नुसार आठ एकर वरील 
लाभक्षते्रातील मागणी करणा-या शतेक-याींना आठ एकर क्षते्र कायम ठेऊन दवलररत 
क्षते्राच्या खरेदी-ववक्री व्यवहाराला नाहरकत दाखले पनुवलसन खात्याकडून ददले 
िात आहेत. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

येरिडा (जज.पुणे) येथील पांडडि जिाहरलाल नेहरू उद्योग िें द्रािील  
बालगुन्हेगार पळून गेल्याबाबि 

(२७) *  ९०३१९   श्री.विजय िाळे (शशिाजीनगर) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येरवडा (जि.पणेु) येथील पींडडत िवाहरलाल नेहरू द्योग कें द्राचा दरवािा 
तोडून ददनाींक १६ िनू, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास आठ िालगनु्हेगार पळून 
गेल,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदर िालगुन्हेगाराींवर ििरी चोरी, घरफोडी, लु् मार, ववनयभींग, 
असे गींभीर गनु्हे दाखल होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, येरवडा, पुणे येथील पींडडत िवाहरलाल नेहरू द्योग कें द्रात  
दाखल असलेली मलेु पळून िाण्याच े व लैंधगक अत्याचार होण्याच्या घ्ना 
वारींवार घडल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्नसुार दोषीींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) दद. १७.६.२०१७ रोिी जिल्हहा मदहला व िाल ववकास अधिकारी, पुणे व 
पररववक्षा अधिकारी याींनी पींडडत िवाहरलाल नेहरू द्योग कें द्र, येरवडा या 
सींस्थसे भे् देऊन चौकशी केली आहे.  
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(५) अींिाराचा फायदा घऊेन, कमलचाऱ याींना दमदा्ी करून, दरवािा तोडून, 
लाकडाच्या दींडुक्याचा वापर करून िालकाींनी समुहाने पलायन केले असल्हयाच े
दक्त चौकशीत प्रथमदशलनी ननदशलनास आले आहे.  
     यािाित सींस्थेने कतलव्यावर कायलरत तीन काळिी वाहकाींकडून खुलासा 
मागववला आहे. 
(६) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

वप ांपळगाि खाांड (िा.अिोले, जज.अहमदनगर) धरणाचे िाम  
तनधीअभािी बांद असल्याबाबि 

  

(२८) *  ८७८५७   श्री.िैभि वपचड (अिोले) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपळगाव खाींड (ता.अकोले, जि.अहमदनगर) िरणाच े काम गेल्हया दोन 
वषालपासनू ननिीअभावी िींद आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, िरणाच्या कामास सुिाररत प्रशासकीय मान्यता देऊन ननिी 
दपलब्ि करुन देण्याची मागणी तालकु्यातील लोकप्रनतननिीींनी मा.ववत्त मींत्री 
याींच्याकड ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेना्वारे केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनषुींगाने ननिी दपलब्ि करुन देण्यािाित शासनाने 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.     
(२) हे खरे आहे.    
(३) सदर प्रकल्हपास रुपये १०१०५.०० लक्ष फकींमतीस प्रथम सुिाररत प्रशासकीय 
मान्यतसेाठीच ेअींदािपत्रकास व्यय अग्रक्रम सलमतीच्या ददनाींक ३१.०५.२०१७ रोिी 
झालेल्हया िठैकीत सपु्रमा देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. अ्याप सुप्रमा 
आदेश प्रनतक्षते आहे. 
     सदर प्रकल्हपास आददवासी दपयोिनेअींतगलत सन २०१६-१७ साठी शासनाच्या 
ददनाींक ३०.०३.२०१७ च्या आदेशानुसार रुपये ३३९.१४ लक्ष अनदुान दपलब्ि 
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झालेले आहे. तसेच सन  २०१६-१७ चा रुपये ५७६.०४ लक्ष ननिी लशल्हलक असनू 
सन २०१७-१८ या आधथलक वषालसाठी रुपये २७८५.०० लक्ष ननिीची तरतूद 
करण्यात आली आहे.     
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

िोल्हापूरािील छत्रपिी प्रशमलाराजे रुग्णालयाचा नॅशनल िॅन्सर  
धग्रडमध्ये समािेश िेल्याबाबि 

  

(२९) *  ९०१५५   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरिीर), श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडिर 
(शाहूिाडी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल्हहापरूातील छत्रपती प्रलमलाराि े रुग्णालयाचा नॅशनल कॅन्सर धग्रडमध्ये 
समावशे झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या रुग्णालयात ककल रोग रुग्णाींवर कोणत्या प्रकारची दपचार 
पध्दती करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्हयास, याकररता रुग्णालयात कोणती नवीन यींत्रसाम्रगु्री घेण्यात आली व 
त्याकररता तज्ञाींची ननवड करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, यािाितची स्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय.      
(२) नॅशनल कॅन्सर धग्रड अींतगलत छत्रपती प्रलमलाराि े सवोपचार रुग्णालय, 
कोल्हहापरू या सींस्थमेध्ये दपचाराथल येणा-या ककल रोगग्रस्त रुग्णाींवर ्ा्ा 
मेमोरीयल कॅन्सर हॉजस्प्ल, मुींिई येथील तज्ञाींशी सल्हलामसलत करुन दपचाराींच े
ननयींत्रण व दपचार करण्यात येतील. तसेच आवश्यकता भासल्हयास ्ा्ा 
मेमोरीयल हॉजस्प्ल, मुींिई येथील तज्ञ डॉक््र छत्रपती प्रलमलाराि े सवोपचार 
रुग्णालय, कोल्हहापरू येथ े येऊन रुग्णाींच्या शस्त्रफक्रया करणार असल्हयाने, 
ककल रोगग्रस्त रुग्णाींना दत्तम प्रकारची दपचार सुवविा दपलब्ि होणार आहे. 
(३) दपलब्ि यींत्रसामगु्री व मनुषयिळाच्या साहाय्यान ेककल रोगाच ेदपचार करण्यात 
येतात. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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सोमपूर (िा.सटाणा, जज.नाशशि) ग्रामपांचायिीच्या  
ग्रामतनधीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(३०) *  ८६५५५   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोमपूर (ता.स्ाणा, जि.नालशक) ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामननिी व ि.रो.यो. 
ननिीमध्ये सन २०१६-१७ मध्ये १७ लाख रुपयाींचा अपहार झाल्हयाप्रकरणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी नालशक जिल्हहा पररषदेच े ववस्तार अधिकारी (पींचायत) 
याींच्याकड ेददनाींक ९ डडसेंिर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी तक्रार केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनुसार ननिीचा अपहार करणाऱया दोषीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
     सोमपूर ग्रामपींचायतीमध्ये ग्रामननिी/पाणी पुरवठा व १४ वा ववत्त 
आयोगाच्या ननिीमध्ये झालेल्हया गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यािाित ग्रामपींचायत 
सदस्य व ग्रामस्थ याींनी ददनाींक २८/०९/२०१६ रोिी ग् ववकास अधिकारी, 
पींचायत सलमती,  िागलाण, जि. नालशक याींच्याकड ेलेखी तक्रार केली आहे. 
(२)  सदर प्रकरणी जिल्हहा पररषद स्तरावरुन चौकशी करण्यात आली असनू 
सोमपूर ग्रामपींचायतीच ेसरपींच व ग्रामसेवक याींनी सींशयीत आधथलक अननयलमतता 
केल्हयाच ेआढळून आले आहे.      
(३) व (४)   सदर प्रकरणी दोषी असलेले ्रमी. परुुषोत्तम ववठोिा शलेार, 
ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत, सोमपूर याींना मखु्य कायलकारी अधिकारी, जिल्हहा 
पररषद, नालशक याींच्या ददनाींक २७/०२/२०१७ च्या कायाललयीन आदेशान्वये 
ननलींबित करण्यात आलेले आहे. तसेच या प्रकरणी दोषी असलेले सरपींच व 
ग्रामपींचायत सदस्य याींनी देखील कतलव्यात कसूर केल्हयान े ग्रामपींचायत 
लेखासींदहता, २०११ व महाराषर ग्रामपींचायत अधिननयम, १९५८ च ेकलम ३९ (१) 
अन्वये त्याींच्या अपात्रतेिाित कायलवाही सरुु करण्यात आली आहे. तसेच   
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ददनाींक ५/०६/२०१७ रोिी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सलमती, िागलाण याींनी 
लेखी पत्रान्वये सदर प्रकरणी गुन्हा नोंद  होणेिाित पोलीस ननररक्षक, पोलीस 
ठाणे, िायखेडा याींना कळववले आहे. 

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

धुळे जजल्हा सिोपचार रुग्णालयाि तनिासी डॉक्टराांना झालेली मारहाण 
  

(३१) *  ८५२४४   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांड), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान 
(चाांददिली), श्री.बाळासाहेब थोराि (सांगमनेर) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िळेु जिल्हहा सवोपचार रुग्णालयात मो्ार सायकल अपघातात िखमी 
झालेल्हया तरुणाला दपचाराकरता रुग्णालयात दाखल केल्हयानींतर दपचारादरम्यान 
त्याचा मतृ्य ू झाल्हयामळेु मतृ व्यक्तीच्या नातवेाईकाींनी ननवासी डॉक््र रोहन 
मामनुकर याींना मारहाण केल्हयाची घ्ना ददनाींक १४ माचल २०१७ रोिी वा त्या 
समुारास ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या घ्नेच्या ववरोिात व शासनाने ददलेल्हया आश्वासनाची पतूलता 
तातडीने करण्याकरता सलग २ त े ३ ददवस डॉक््राींच्या सींघ्नेन े कामिींद 
आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात माहे माचल त ेिनू या कालाविीत जिल्हहा वा शासकीय 
रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयात रुग्णाींच्या नातवेाईकाींनी डॉक््र व कमलचाऱयाींवर 
हल्हला करुन रुग्णालयाची दरुवस्था करण्याच्या एकूण फकती घ्ना घडल्हया असून 
अशा घ्ना घडू नयेत यासाठी रुग्णालयात पुरेसा पोललस िींदोिस्त व 
हल्हलेखोराींवर कारवाई करण्यािाित शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. सदर घ्ना ददनाींक १२ माचल,२०१७ 
रोिी घडलेली आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन २०१७ मध्ये िून अखरे डॉक््राींवरील हल्हल्हयाींप्रकरणी एकूण ५९ गुन्हे 
दाखल झाले आहेत. 
     शासकीय आणण िहृन्मुींिई महानगरपाललकेची वै् यकीय महावव्यालये 
आणण सींलजग्नत रुग्णालयाींच्या सुरक्षसेाठी महाराषर राज्य सुरक्षा महामींडळाकडून 
सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

शसांधदुगूव जजल्हयाि सांसगवजन्य रोग सांशोधन प्रयोगशाळा उभारण्याबाबि 
  

(३२) *  ८६७८५   श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्रीमिी 
ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील (िराड उत्िर), श्री.राजेश टोपे (घनसािांगी) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) लसींिुदगूल जिल्हहयात सींसगलिन्य रोग सींशोिन प्रयोगशाळा दभारण्याचा ननणलय 
मा.सावलिननक आरोग्य मींत्री याींनी ओरोस (जि.लसींिदुगूल) येथे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान घोवषत केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या सींसगलिन्य रोग सींशोिन प्रयोग शाळेच ेसवलसािारण स्वरुप 
काय असनू यासाठी फकती खचल अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्हयास, सदरहू सींसगलिन्य रोग सींशोिन प्रयोगशाळा कायालन्वीत 
करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
(उत्िर आले नाही.) 
----------------- 
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तिरोडा (जज.गोंददया) िालुक् याि मनरेगा योजनेिांगवि िरण्याि 
आलेल्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

(३३) *  ८५३४४   श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील 
(शशडी), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अमर 
िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतरोडा (जि.गोंददया) तालुक् यात मनरेगाअींतगलत मोठया प्रमाणात काम सरुू 
असून या कामावर देखरेख करण्यासाठी नऊ कीं त्रा्ी अलभयींताची नमेणूक रोहयो 
अींतगलत करण्यात आली, या कीं त्रा्ी अलभयींतानी काम करणा-या मिूराींना मिूरी 
वाढवनू देण्याच ेआलमष दाखवून दोनश ेत ेपाचश ेरूपये या प्रमाण ेहिारो रूपये 
वसलू केले आणण प्रत्यक्षात कमी काम असताींना सधु्दा िास्त काम केल्हयाच े
मोिमाप पुजस्तकेत नोंद करून शासनाची लाखो रूपयाींची फसवणूक केल्हयाची 
मादहती ददनाींक १६ िून, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास ननदशलनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभालत तक्रार होताच नतरोडा पींचायत सलमतीच ेसवांग ववकास 
अधिकारी याींनी सींिींधित सवल नऊ अलभयींताना नो्ीस देवनू खलुासा माधगतला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार 
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
     यािाित तक्रार प्राप्पत नाही. परींत ु दद.०७/०६/२०१७ रोिी दैननक लोकमत 
हॅलो गोंददया परसवाडा लोकमत न्यूिमध्ये अशा आशयाची िातमी प्रलसध्द 
झालेली आहे. 
(२) व (३) दैननक लोकमत मध्ये िातमी प्रलसध्द झाल्हयामुळे सींिींधित कीं त्रा्ी 
ताींबत्रक अलभयींता याींना नोद्स देवनू खुलासा माधगतला होता. सींिींधित 
कमलचाऱ याींकडून खलुासा प्राप्पत झाल्हयावर सदर प्रकरणी प्राथलमक चौकशी केली 
असता त्यामध्ये तर्थय आढळून आलेले नाही. त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्न 
द्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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



43 

राष्ट्रसांि ििुडोजी महाराज श्रीक्षेत्र मोझरी (जज.अमराििी) वििास 
आराखडयाांिगवि नव्याने प्रस्िाविि िराियाच्या िामास  

मान्यिा शमळण्याबाबि 
  

(३४) *  ८८०५२   अॅड.यशोमिी ठािूर (तििसा), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), प्रा.िषाव गायििाड (धारािी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय तनयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती जिल्हहयातील राषरसींत तकुडोिी महाराि ्रमीक्षते्र मोझरी ववकास 
आराखडयाींतगलत मोझरी ववकास आराखडा ्प्पपा-२ मध्ये नव्यान े प्रस्ताववत 
करावयाच्या कामास मान्यता लमळण्यािाित स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेप्रस्ताव सादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, त्याअनुषींगाने मोझरी आराखडा ्प्पपा-२ अींतगलत तपलशलवार 
अींदािपत्रक मागवून त्यास मान्यता व ननिी मींिूर करण्यािाित शासनाने 
कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) नाही. तथावप, मोझरी ववकास आराखडयामध्ये 
ननयोजित असलेल्हया कामाींव्यनतररक्त वाढीव कामाींचा समावशे करण्यािाितच े
प्रस्ताव जिल्हहाधिकारी, अमरावती, ववभागीय आयुक्त, अमरावती ववभाग व इतर 
लोकप्रनतननिी याींच्याकडून  शासनास प्राप्पत झाले आहेत.  
(२) व (३) शासनास प्राप्पत झालेले प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहेत. 

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

पाांीरििडा (जज.यििमाळ) िन विभागाि िरण्याि आलेल्या  
िामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

(३५) *  ८८६२८   श्री.राजु िोडसाम (अणी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकवडा (जि.यवतमाळ) वन ववभागात रोहयो अींतगलत सन २०१६ मध्ये 
दठकदठकाणी करण्यात आलेली कामे मोिमाप न करता मलू्हयाींकन होण्यापूवीच 
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देयके अदा करण्यात आली असून िलयकु्त लशवार योिने अींतगलत अनगड दगडी 
िाींिाची झालेली कामेही अत्यींत ननकृष् दिालची झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, मोिमाप पजुस्तकेतील मापदींड आणण मोक्यावरील अनगड दगडी 
िाींि यामध्ये िरीचशी तफावत असल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार गैरव्यवहार करुन देयके घेणाऱयाींवर व अनगड दगडी 
िाींिाची कामे ननकृष् दिालच े करणाऱयाींवर शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     पाींढरकवडा वन ववभागात रोहयो अींतगलत सन २०१६ मध्ये कोणतीही कामे 
करण्यात आलेली नाहीत.  िलयकु्त लशवार अलभयान सन २०१६ मध्ये अनघड 
दगडी िाींिाची कामे मिुरामाफल त पुणल करण्यात आली. मोका पाहणी नुसार 
वनपालाींनी मोिमापाच्या नोंदी मोिमाप पजुस्तकेत नोंदववल्हया नींतर वररषठाींनी 
खात्री केली असता मोिमापामध्ये तफावत आढळली नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

शहापूर (जज.ठाणे) िालुक्याि डेंग्यु रोगाचा झालेला प्रादभुावि 
  

(३६) *  ८७७२७   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्हहयातील शहापूर शहरासह सींपणूल तालकु्यात डेंग्य ु रोगाचा मोठया 
प्रमाणात प्रादुलभाव झाल्हयाच ेमाहे मे, २०१७ च्या दसुऱया आठवडयात ननदशलनास 
आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, दक्त प्रकरणी शासनामाफल त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीच ेननषकषल काय आहेत व त्नुसार डेंग्य ुरोगास प्रनतिींि 
करण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 



45 

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     शहापूर तालुक्यातील प्राथलमक आरोग्य कें द्र, े्ंभा अींतगलत िामणी गावात 
तापरुग्ण सींख्येत वाढ झाल्हयान ेताप ददे्रक घोवषत करण्यात आला.        
(२) होय. 
    मे, २०१७ मध्ये पाण्याच्या कमतरतमेुळे पाणी साठवनू ठेवण्याच्या िनतेच्या 
प्रवतृ्तीमुळे एडडस डास आळया वाढल्हयाने डेंग्युच ेरुग्ण आढळून आले आहेत. 
(३) िामणी गावात ४४९ लोकसींख्येत ८४ घरे असनू, २७ घरात एडडस डास 
आळया आढळून आल्हया.  या गावात या कालाविीत एकूण ६२ ताप रुग्ण 
आढळून आले. त्यापैकी सींशयीत ६ तापरुग्णाींच े रक्तिल नमनु े डेंग्युसाठी 
तपासण्यात आले. सदर सवल ६ नमुने डेंग्य ुदवुषत आढळून आले.  
    िामणी गावात तापरुग्ण सींख्येत वाढ झाल्हयान े तात्काळ साथरोग 
प्रनतींििात्मक व दपचारात्मक कायलवाही अींतगलत या गावातील एकूण ३८९ 
पाणीसाठे तपासण्यात आले.  त्यापैकी ४० पाणीसाठयाींमध्ये एडडस डास आळया 
आढळून आल्हयाने, त े सवल दवुषत पाणीसाठे ररकामे करण्यात आले. िनतसे 
आरोग्य लशक्षण देण्यात आले.  तसेच ग्रामपींचायतीमाफल त िरु फवारणी करण्यात 
आली. त्यामळेु िामणी गावातील साथ त्वरीत कायलवाही केल्हयामळेु आ्ोक्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

जैिाणे (िा.साक्री, जज.धुळे) येथे ग्रामीण रुग्णालय मांजूर िरण्याबाबि 
  

(३७) *  ८५२७३   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्रीमिी तनमवला गाविि 
(इगिपूरी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साक्री (जि.िुळे) तालकु्यातील माळमाथा पररसराचा ववस्तार व वाढती 
लोकसींख्या ववचारात घेऊन ितैाणे येथ ेसन २००८ मध्ये ग्रामीण रुग्णालय मींिूर 
करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, सदरहू रुग्णालय अ्याप दभारण्यात आले नसल्हयाने ितैाणे-
ननिामपूरसह सींपूणल माळमाथा पररसरातील नागरीकाींना वै् यकीय दपचारापासून 
वींचीत राहव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, िैताणे येथील मींिूर ग्रामीण रुग्णालय तातडीने दभारण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
     शासन ननणलय ददनाींक ४ िनू, २००८ अन्वये ननिामपूर ितैाने येथ ेग्रामीण 
रुग्णालय मींिुर करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     स्यजस्थतीत प्राथलमक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीमध्ये ग्रामीण रुग्णालयाच े
कामकाि सरुु आहे. त्यामळेु रुग्णाींना वै् यकीय दपचारापासनू वींधचत राहव े
लागत नाही. 
(३) ग्रामीण रुग्णालय ितैाणे साठी मींिुर झालेली िागा न्याय प्रववषठ असल्हयाने 
सदर िागेवर िाींिकाम करता येत नाही. सदर ग्रामीण रुग्णालयासाठी पयालयी 
िागा दपलब्ि करुन घेण्यासाठी जिल्हहाधिकारी िळेु व ग्रामपींचायत िैतान े
याींच्याकड ेमागणी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

पांडीि ददनदयाळ उपाध्याय घरिुल खरेदी अथवसहाय्य  
योजनेचे अनदुान िाीविण्याबाबि 

  

(३८) *  ८६४१४   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), डॉ.सुजजि शमणचेिर 
(हाििणांगले) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पींडीत ददनदयाळ दपाध्याय घरकुल खरेदी अथलसहाय्य योिनेअींतगलत 
कोल्हहापरू जिल्ह्यामिून एकही प्रस्ताव जिल्हहा पररषदेकड ेप्राप्पत झालेला नाही, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील ७५० कु्ुींिाींकड े घरे िाींिण्यासाठी िागा दपलब्ि 
नसून या योिनेत लमळणारे ५० हिार रुपयाींच ेअनदुान अत्यल्हप असल्हयाने या 
योिनलेा प्रनतसाद लमळत नसल्हयाच ेननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, दक्त योिनेच े अनुदान वाढववण्यािाित व घरे िाींिण्यासाठी 
शासकीय िागा दपलब्ि करून देण्यािाित शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही. 
     पींडीत दीनदयाळ दपाध्याय घरकुल िागा खरेदी अथलसहाय्य योिनेंतगलत 
लशरोळ ग्ाकडून प्राप्पत झालेले ०५ लाभाथीच े प्रस्ताव राज्य व्यवस्थापन कक्ष-
ग्रामीण गहृननमालण याींच ेकायाललयाकड ेसादर करण्यात आले आहे 
(२) नाही. 
(३) शासनान ेदद. ३० डडसेंिर, २०१५ रोिीचा “पींडीत दीनदयाळ दपाध्याय घरकुल 
िागा खरेदी अथलसहाय्य योिना “शासन ननणलय अधिक्रलमत करुन सुिाररत 
शासन ननणलय दद. १४ िलु,ै २०१७ रोिी ननगललमत केला आहे. या शासन 
ननणांयानसुार योिनेच्या प्रभावी अींमलििावणीसाठी सववस्तर मागलदशलक सचूना 
सींिींधिताना देण्यात आल्हया आहेत. 
तसेच, सिुाररत शासन ननणलयान्वये योिनेची अींमलििावणी नकुतीच सुरू झाली 
आहे. त्यामळेु स्यजस्थतीत िागा खरेदीसाठी देण्यात येणा-या अनुदानामध्ये 
कोणतीही वाढ करण्याची िाि शासनाच्या ववचारिीन नाही. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

िराड (जज.सािारा) िालुक्यािील िेणिूाई चव्हाण उपजजल्हा  
रुग्णालयाि ररक्ि असलेल्या पदाांबाबि 

  

(३९) *  ९००४०   श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (जि.सातारा) तालकु्यातील वेणूताई चव्हाण दपजिल्हहा रुग्णालयामध्ये 
डॉक््र आणण तींत्रज्ञाींची पदे ररक्त असल्हयामुळे ग्रामीण भागातील आधथलकदृषट्या 
दिुलल रुग्णाींना खािगी रुग्णालयाींमध्ये वै् यकीय दपचारासाठी िाव ेलागत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या रुग्णालयात अपऱुया प्रलशक्षक्षत मनषुयिळाअभावी सी्ी स्कॅन, 
सोनोग्राफी, ईसीिी इत्यादी वै् यकीय यींत्रणा वषलभरापासनू िींद आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रशासनाकडे वारींवार पाठपुरावा करूनदेखील या ररक्त िागा 
भरण्यासह इतर सोयीसुवविा पुरववण्यािाित कोणतीही कायलवाही करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या रुग्णालयातील ररक्त पदाींसह इतर सोयीसवुविा परुववण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     स्व. सौ वणूेताई चव्हाण दपजिल्हहा रुग्णालय येथे वै्यकीय अधिक्षकाच े१ 
पद मींिूर असनू सदर पद भरलेले आहे.वै् यकीय अधिकारी ग्-अ (गे्रड पे 
रु.५४००/-) सींवगालची एकूण १२ पदे मींिूर असनू त्यापकैी ९ पदे भरलेली आहेत. 
सदर रुग्णालयात ताींत्रीक सींवगालची १७ पदे मींिूर असनू त्यापकैी ११ पदे भरलेली 
व ६ पदे ररक्त आहेत. 
     दपलब्ि वै् यकीय अधिकारी व कमलचारी याींच्याकडून रुग्णाींना आवश्यक 
ती रुग्णसेवा दपलब्ि करुन देण्यात येते. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
सदर रुग्णालयात क्ष-फकरणतींत्रज्ञ-२, प्रयोगशाळा तींत्रज्ञ-१, रक्तपेढी तींत्रज्ञ-१, 
ईसीिी तींत्रज्ञ-१ कायलरत असनू सदर रुग्णालयात रेडीओलॉिीस्् व 
सोनोलॉिीस््च ेपद मींिरू नाही. 
     जिल्हहा रुग्णालयातील सी्ी स्कॅन मशीन दद.१६.११.२०१३ रोिी या 
रुग्णालयात स्थलाींतरीत करण्यात आले आहे. तथावप, सदर मशीन इन्स््ॉल 
करण्यात आलेली नाही. तसेच सोनोग्राफी मलशन नादरुुस्त असल्हयाने 
आयपीएचएस अींतगलत सोनाग्राफी सेवा आऊ् सोसींग्वारे दपलब्ि करुन ददल्हया 
िात आहेत. ईसीिी सवुविा कायालजन्वत आहे. 
(३) व (४) वै् यकीय अधिकारी ग्-अ (गे्रड पे रु.५४००/-) सींवगालची ररक्त पदे 
Walk in Interview च्या माध्यमातून जिल्हहाधिकारी याींच्या स्तरावरुन 
भरण्यािाितची कायलवाही सरुु आहे.  
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     तसेच ग्-क सींवगालची ररक्त पदे भरण्यािाितची कायलवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

एपीएमसी मािेटमधील जीिनािश्यि िस्िुांना जीएसटी  
िरापासून सिलि देण्याबाबि 

  

(४०) *  ८६१७७   श्री.जजिेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.जयांि पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.ददलीप िळसे-पाटील (आांबेगाि), श्री.शशशिाांि शशांदे (िोरेगाि), 
श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.पाांडुरांग 
बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी झझरिाळ (ददांडोरी), श्री.िैभि वपचड (अिोले), श्री.सुरेश 
लाड (िजवि), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   
सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) एपीएमसी माके्मध्ये आलेल्हया हळद, िेदाणा, सोयािीन, लमरची या 
िीवनावश्यक वस्तुींना िीएस्ी मिुन वगळण्यात याव े आणण िािार सलमती 
सेवाकर आणी दपकर मकु्त करावी इ. मागण्याींसाठी नवी मुींिई िािार 
सलमतीतील िान्य आणण मसाला माके्मिील व्यापाऱ याींनी ददनाींक १५ िनू, 
२०१७ रोिी वा त्यासुमारास िींद पाळला होता, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच शतेकरी खत,े बियाणे, पाणी यावर कर भरुन आता शतेी दत्पादनावर 
कर लावण्यात आल्हयामुळे शतेक-याींवर आधथलक भार पडणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, व्यापाऱयाींनी केलेल्हया मागण्याींच े स्वरुप काय आहे व त्यानसुार 
िीवनावश्यक वस्तुींना िीएस्ी करापासून सवलत देण्यािाित शासनाने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) नाही. महाराषर वस्तू व सेवा कर अधिननयम, २०१७ तसेच कें दद्रय वस्तू व 
सेवा कर अधिननयम, २०१७ ची अींमलििावणी ददनाींक १ िलु,ै २०१७ पासनू सरुु 
झाली आहे. दपरोक्त दोन्ही काय्याींतगलत शतेिमीन लागवाडीमिील दत्पाददत 
मालाचा परुवठा करणाऱया शतेकऱयास करापासून सू्  देण्यात आली आहे. खत े
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तसेच बियाणे यावर कमीत कमी दराने, म्हणिेच एकबत्रत ५% दराने कराची 
आकारणी असनू, पाणी कर माफ आहे.  शतेीमिून दत्पादीत होणारे दत्पादन े
िसे गहू, ज्वारी, ताींदळू तसेच तािा भािीपाला, फळे इ.कर लावण्यात आलेला 
नाही. 
(३) व्यापाऱयाींनी हळद, िेदाणे, सोयािीन, लमरची इ.वस्तूींना िीएस्ी करातनू 
वगळण्याची मागणी केली आहे. यािाित वस्तू व सेवा कर प्रणालीींतगलत 
वस्तवूरील कराच ेदर लशफारस करण्याच ेअधिकार वस्त ूव सेवा कर पररषदेकड े
आहेत. पररषदेने लशफारस केलेल्हया कराच्या दराप्रमाणेच राज्याने वस्तूवरील 
कराच ेदर ननजश्चत केले आहेत. 
(४) लाग ूनाही. 

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

पांचायि सशमिी चामोशी (जज.गडधचरोली) अांिगवि ग्रामपांचायि िळोधी (मो.) 
येथील प्राथशमि शाळेच्या दरुुस्िीच्या िामाि झालेला गैरव्यिहार 

  

(४१) *  ८५९१८   श्री.जयांि पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल्हहयातील पींचायत सलमती चामोशी अींतगलत ग्रामपींचायत 
तळोिी (मो) येथील प्राथलमक शाळेच्या दरुुस्तीच्या कामात गरैव्यवहार 
झाल्हयािाितची तक्रार तथेील ग्रामस्थाींनी ददनाींक २५ मे, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास मखु्य कायलकारी अधिकारी गडधचरोली व अप्पपर सधचव, ग्रामववकास 
ववभाग याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(३) असल्हयास, त्नुसार सदर शाळेच्या दरुुस्तीच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱया 
दोषीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) व (२) होय, यािाित ववभागीय आयुक्त, नागपूर 
याींच्याकड े तक्रार प्राप्पत झालेली आहे. सदर प्रकरणी जिल्हहा पररषद (िाींिकाम) 
दपववभाग, चामोशी याींच्यामाफल त चौकशी करण्यात आली. सदर तक्रार कामाच्या 
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गुणवत्तिेाित नसून ववववदेिाित असल्हयामुळे सदर प्रकरणी सींवगल ववकास 
अधिकारी व ववस्तार अधिकारी, पींचायत सलमती, चामोशी याींच्या माफल तही 
सखोल चौकशी करण्यात आली असनू सदर चौकशीत गरैव्यवहार झाला 
नसल्हयाच ेस्पष ् केलेले होत.े सिि, सदर तक्रारीिाित मखु्य कायलकारी अधिकारी, 
गडधचरोली याींनी स्वत: चौकशी करुन चौकशी अहवाल सादर करण्याच्या सचूना 
देण्यात आलेल्हया आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

धुळे जजल्हयािील िुलस्िाशमनी धमवदाईदेिी मांददर तिथवक्षते्राच्या पररसराि 
वििासिामे िरण्यासाठी तनधी शमळण्याबाबि 

  

(४२) *  ९०२५२   श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेिी), श्री.नसीम खान (चाांददिली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळेु जिल्हहयातील कुलस्वालमनी िमलदाईदेवी मींददर या ि वगल नतथलक्षते्राच्या 
पररसरात ववकासकामे करण्यासाठी ननिी दपलब्ि करुन देण्यािाितची मागणी 
लोकप्रनतननिीींनी मा.पालकमींत्री याींच्याकड ेकेली असल्हयाच ेमाहे माचल, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशलनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या मागणीच्या अनुषींगाने सदर नतथलक्षते्राच्या पररसरात 
ववकासकाम े करण्यासाठी ननिी दपलब्ि करुन देण्यािाित शासनाने कोणती 
कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) िुळे जिल्ह्यात कुलस्वालमनी िमलदाईदेवी मींददर हे नतथलक्षते्र नाही. िुळे 
जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील म्हसदी, वप ींपळनेर, ककाणी या तीन दठकाणी 
िनदाईदेवी मींददर आहे. त्यापैकी म्हसदी येथील िनदाई देवी मींददरास दद. १३ 
डडसेंिर, २०१६ रोिीच्या राज्य ननकष सलमतीच्या िैठकीत शासनाने “ि” वगल दिाल 
ददला आहे. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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हिेली (जज.पुणे) िालुक्यािील खामगाि मािळ, मोगरिाडी  

येथील पुलाची झालेली दरुिस्था 
  

(४३) *  ८६३११   श्री.शभमराि िापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हवलेी (जि.पुण)े तालुक्यातील खामगाव मावळ, मोगरवाडी ०/०० त े २/६५० 
ग्रा.मा.३७७ मिील ०/६०० चनेेि मिील पलु अत्यींत िोकादायक जस्थतीत 
असल्हयाची िाि माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशलनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदरहू दठकाणी सींिींिीत जिल्हहा पररषद िाींिकाम ववभागाच्या 
अधिकाऱयाींसमवते केलेल्हया पाहणीमध्ये आणण गावाींच्या ननवदेनावरून ही िाि 
ननदशलनास आली असून त्यािाित योग्यती कायलवाही करण्याच्या सचूना 
सींिींधिताींना केल्हया असताींनादेखील अ्याप कोणतीही कायलवाही होत नसल्हयाच े
ननदशलनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार सदर पलु दरुुस्त करण्यािाित व या कामात 
ददरींगाई करणाऱया सींिींधिताींवर कारवाई करण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरचा पलू िोकादायक जस्थतीत असल्हयाच े ननदशलनास आल्हयानींतर  लगेच 
सदर पलुाच्या स्तींभाच्या कॅाक्री् दरुुस्तीच ेकाम करण्यात आलेले आहे. 
     तसेच ०/६०० साखळीमध्ये पलू िाींिण्याच े रु.७५.०० लक्षच े काम जिल्हहा 
वावषलक योिना ३०५४ ग्रामीण रस्त े ववकास कायलक्रम या लेखालशषाांतगलत 
प्रस्ताववत करण्यात आले आहे. 
(३) जिल्हहा पररषदेमाफल त पलुाची तात्पुरती दरुुस्ती करण्यात आली असल्हयाने व 
नवीन पलुाच ेकाम प्रस्ताववत केले असल्हयाने चौकशीचा प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(४) व (५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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बुलीाणा जजल् हा िें द्रीय सहिारी ब िेिड ेअांगणिाडी बाांधिामाची 
रक्िम थिीि असल् याबाबि 

  

(४४) *  ८५८६४   श्री.हषविधवन सपिाळ (बलुीाणा) :   सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलुढाणा जिल्ह ्यातील १५७१ अींगणवाडयाींना स् वतचच् या इमारती नसल्ह याने 
त्या भाडयाच् या िागेत, ग्रामपींचायत फकीं वा मींददरात भरववले िात असल्ह याची िाि 
ददनाींक २५ मे २०१७ रोिी वा त् या समुारास ननदशलनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्ह यास, अींगणवाडी िाींिकामाच े२५ को्ी ८५ लाख रूपये िलुढाणा जिल्ह हा 
कें द्रीय सहकारी िाँकेकड ेथकीत असल्ह यान ेअींगणवाडीतील िालकाींच्या लशक्षणाची 
गैरसोय होऊन त्याींना दघडयावर लशक्षण घ् याव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार िलुढाणा जिल्ह हा कें द्रीय सहकारी िाँकेकड ेथकीत रक्कम 
सींिींिीत ववभागास लमळण्यासाठी शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) अींगणवाडी इमारत िाींिकामासाठी िलुढाणा जिल्हहापररषदेस 
सन २०१०-११ व २०११-१२ मध्ये दपलब्ि करुन ददलेला ननिी रुपये २५.८५ को्ी 
िलुढाणा जिल्हहा कें दद्रय सहकारी िाँकेमध्ये िमा करण्यात आला होता. परींत ूसदर 
कालाविीत ररझवल िाँकेन ेिाँकेवर ननिलि घातल्हयामळेु सदर रक्कम िाँकेमध्ये िमा 
आहे. िाँकेच े कामकाि सरुळीत सरुु झाल्हयानींतर सदर रक्कम िाँकेकडुन 
जिल्हहापररषदेस परत करण्यात येणार आहे. जिल्हहयामध्ये २५७७ अींगणवाडी कें द्र 
व १४१ लमनी अींगणवाडी कें दे्र अशी एकुण २७१८ अींगणवाडी कें द्र मींिुर असुन, 
त्यापैकी ११४७ अींगणवाडी कें द्र स्वत:च्या इमारतीमध्ये व दवलरीत १५७१ 
अींगणवाडी कें द्र जि.प. शाळेत, ग्रामपींचायत, समाि मींदीर व भाडयाच्या 
इमारतीमध्ये भरववल्हया िातात. 

----------------- 
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औरांगाबाद, फुलांब्री आझण गांगापूर (जज.औरांगाबाद) िालुक्यािील शेििऱयाांना 
रोजगार हमी योजनेिांगवि शमळणाऱया विहीरमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

(४५) *  ८५३३५   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अमर 
िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगािाद, फुलींब्री आणण गींगापूर (जि.औरींगािाद) या तालुक्यातील 
शतेकऱयाींना रोिगार हमी योिनतूेन ववहीर काढून देण्याच्या िाितीत हिारो 
लाभाथी शतेकऱयाींकडून करोडो रुपये ग्रामसेवकापासून त े ग्ववकास 
अधिकाऱयापयांत घेण्यात आल्हयाची िाि माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशलनास आल्हयानींतर ववभागीय आयुक्त, औरींगािाद याींनी ग्ववकास अधिकारी 
याींना ननलींबित केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी मा.ववरोिी पक्षनेता वविानसभा याींनी सींिींधिताींवर 
कारवाई करण्यािाित ददनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास मा.रोिगार 
हमी मींत्री याींचकेड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय व त्यात काय 
आढळून आले, 
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार गैरव्यवहार करणाऱया दोषीींवर शासनान े कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी वतृ्तपत्रात दरुधचत्रवाणीवर प्रसाररत झालेल्हया िातमी 
सींदभालन ेववभागीय आयुक्त, औरींगािाद याींनी अनत.मखु्य कायलकारी अधिकारी, 
जिल्हहा पररषद औरींगािाद याींना चौकशीसाठी आदेलशत केले होत.े त्या प्रमाण े
चौकशी पुणल झाली असनू चौकशी अहवाल ववभागीय आयुक्त औरींगािाद याींना 
सादर केला आहे.त्यावर पढुील कायलवाही सरुु आहे. 
 



55 

(४) चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने ववभागीय आयुक्त याींचकेडून प्राप्पत होणाऱ या 
अहवालाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

मुांबई िॅन्सर रजजस्रीने िेलेल्या सव्हेक्षणानुसार िोंडाच्या  
िॅन्सरचे प्रमाण िाील्याबाबि 

  

(४६) *  ८५०१९   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (िडाळा), प्रा.िषाव 
गायििाड (धारािी), श्री.अशमि विलासराि देशमुख (लािूर शहर), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), श्री.पथृ् िीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), 
श्रीमिी तनमवला गाविि (इगिपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.मांगलप्रभाि लोीा (मलबार दहल), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) मुींिई कॅन्सर रजिस्रीन े केलेल्हया सव्हेक्षणानसुार तींिाखसूह तींिाखुिन्य 
पदाथालच्या वाढत्या सेवनामळेु राज्यातील ग्रामीण भागात मदहलाींमध्ये व 
तरुणाींमध्ये तोंडाच्या कॅन्सरच े प्रमाण वाढल्हयाच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशलनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, लसगारे्, तींिाखूिन्य पदाथल आणण गु् ख्याच्या सेवनावर 
कायदयाच्या स्वरुपात शासनान े ननयींत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याची 
प्रभावीपणे अींमलििावणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, राज्यात तींिाखिून्य पदाथालच्या वाढत्या प्रसार व प्रचाराला आळा 
घालण्यािाित शासनाने कोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात तींिाखिुन्य पदाथालच्या वाढत्या प्रसार व प्रचाराला आळा 
घालण्याकररता शासनामाफल त खालील दपाययोिना करण्यात येत आहेत :- 
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* सावलिननक आरोग्य ववभागामाफल त राषरीय तींिाखू ननयींत्रण कायलक्रम हा ३४ 
जिल्ह्याींमध्ये रािववण्यात येत आहे. 
* लसगारे् व अन्य तींिाखूिन्य दत्पादने कायदा (COTPA), २००३ च्या प्रभावी 
अींमलििावणीसाठी राज्याच े मुख्य सधचव याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
समन्वय सलमतीची स्थापना करण्यात आली आहे. 
* जिल्हहास्तरावर जिल्हहाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हहास्तरीय समन्वयक 
सलमती स्थापन करण्यात आल्हया आहेत. 
* जिल्हहास्तरीय समन्वयक सलमतीन े स्थापन केलेल्हया तींिाख ू ववरोिी 
पथकामाफल त COTPA काय्याच े दल्हलींघन करणाऱयाींवर दींडात्मक कायलवाही 
करुन दींड वसलू करण्यात येतो. 
* राषरीय तींिाखू ननयींत्रण कायलक्रमाींतगलत तींिाखू मकु्त शाळा व सींस्था अलभयान 
रािववले िात.े 
* िनिागतृीसाठी ववववि प्रकारच ेदपक्रम (ददा. रेडीओ जिींगल्हस, दरूदशलन वरील 
कायलक्रम इ.) करण्यात येतात. 
* ककल रोगाच े वेळेत ननदान व दपचार होण्यासाठी ककल रोग तपासणी लशिीरे 
घेण्यात येतात. 
* प्रत्येक जिल्हहा रुग्णालय व दपजिल्हहा रुग्णालयात तींिाख ूमकु्ती कें दे्र स्थापन 
करण्यात आली आहेत.       
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

मुल्हेर (िा.बागलाण, जज.नाशशि) येथे ग्रामीण रुग्णालय सुरु िरण्याबाबि 
  

(४७) *  ८७११०   श्रीमिी ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मलु्हहेर (ता.िागलाण, जि.नालशक) येथील आददवासी भागात ददनाींक २२ िलु,ै 
२००९ रोिी वा त्यासमुारास नालशक (खान्देश) ववकास पॅकेि अींतगलत शासनान े
मींिरू केलेल्हया ग्रामीण रुग्णालयाच े काम ८ वष े होऊनही अ्याप सरुु झालेले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या दठकाणी ग्रामीण रुग्णालय नसल्हयाने आददवासी िाींिवाींना 
स्ाणा फकीं वा नामपूर येथे ५० फक.मी. अींतरावर वै्यकीय दपचारासाठी िाव े
लागत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याची मागणी स्थाननक 
लोकप्रनतननिीनी मा.सावलिननक आरोग्य मींत्री व प्रिान सधचव, सावलिननक 
आरोग्य ववभाग याींच्याकड े ददनाींक ११ माचल, २०१५ रोिी ननवदेना्वारे केली 
असतानाही त्यावर अ्याप कोणतीही कायलवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, मलु्हहेर येथील ग्रामीण रुग्णालयाच े काम सरुु करण्यािाित 
शासनान ेकोणती कायलवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) अींशत: खरे आहे. 
     शासन ननणलय ददनाींक २५ ऑगस््, २००९ अन्वये मौि ेमुल्हहेर ता.िागलाण 
जि.नालशक येथ ेग्रामीण रुग्णालय मींिुर असनू  ५.७५ हेक््र क्षते्र िागा ग्रामीण 
रुग्णालयासाठी वगल करण्यािाित सवलसािारण सभेत ददनाींक २७.०३.२०१६ रोिी 
ठराव सींमत करण्यात आला आहे. त्यानसुार िागेच े हस्ताींतरण करुन घणे्याची 
कायलवाही सरुु आहे.   
(२) अींशत: खरे आहे. 
     मौि े मलु्हहेर येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्र कायालजन्वत असनू त्यामाफल त 
िनतलेा आरोग्य सेवा ददल्हया िातात. तसेच रुग्ण सींदलभलत करावयाच ेझाल्हयास 
मौि ेमलु्हहेर पासनू ग्रामीण रुग्णालय स्ाणा २५ फक.मी. व ग्रामीण रुग्णालय 
नामपूर ३० फक.मी. अींतरावर असून शासकीय रुग्णवाहीकामाफल त रुग्णाींना सींदलभलत 
करण्यात येत.े 
(३) हे खरे नाही. 
ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्यासाठी िागा दपलब्ि करुन घेण्याची कायलवाही सरुु 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

 
----------------- 
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नागपूर शहरािील शासिीय मुलाांचे बालगहृ, ितनष्ट्ठ तनरीक्षणगहृ ि िररष्ट्ठ 
अनुरक्षणगहृाि अन्नधान्याचा पुरिठा िां त्राटदाराने बांद िेल्याबाबि 

  

(४८) *  ८५२६४   श्री.शरददादा सोनािणे (जुन्नर), श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांड), 
श्री.अजय चौधरी (शशिडी), श्री.सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर शहरातील पा्णकर चौकातील शासकीय मलुाींच े िालगहृ, कननषठ  
ननरीक्षणगहृ व वररषठ अनुरक्षणगहृ तसेच का्ोल रोडवरील शासकीय मलुीींच े
कननषठ व वररषठ िालगहृात ददनाींक १ मे २०१७ रोिी पासनू अन्निान्याचा 
पुरवठा करणाऱया कीं त्रा्दाराींनी दिू, फळे, अन्निान्य इ. पुरवठा िींद केल्हयान ेया 
सवल िालगहृातील शकेडो मलेु १० त े१५ ददवस दपाशी वा अत्यींत अल्हप आहारावर 
गिुराण करीत असल्हयाची िाि ददनाींक १७ मे, २०१७ रोिी वा त्यासुमारास 
ननदशलनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, कें द्र सरकारच्या एकाजत्मक िाल सींरक्षण योिन े अींतगलत सवल 
िालगहृाींना एकत्र िोडण्यात आल्हयान े तसेच या चारही िालगहृाींवर परुवठा 
करणाऱया कीं त्रा्दाराच ेकोट्यविी रुपयाींच ेथकीत देयक अनेक मदहन्याींपासनू न 
लमळाल्हयान ेकीं त्रा्दारान ेसदर पुरवठा िींद केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू कीं त्रा्दाराची देयके वळेच्यावळेी न देण्याची कारणे काय 
असून त्यानुसार सींिींधित दोषीींवर कारवाई करण्यािाित व यासवल िालगहृाींना 
अन्निान्याचा पुरवठा योग्य प्रकारे करण्यािाित शासनान ेकोणती कायलवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) शासफकय मलुाींच े िालगहृ, कननषठ ननरीक्षणगहृ व 
वरीषठ अनुरक्षणगहृ, शासफकय मलुीच े कननषठ व वररषठ िालगहृ नागपूर या 
सींस्थाचा परुवठा पुरवठादाराींनी िींद केल्हयाने जिल्हहाधिकारी, नागपूर याींच्या 
ननदेशानुसार ्चस््ोन फाऊीं डशेन ्वारा  अक्षयपात्र (सेंरल फकचन) नागपूर या 
सींस्थकेडून ददनाींक १२ मे, २०१७ पासनू सींस्थमेध्ये दाखल प्रवलेशताींना आहाराचा 
पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) एकाजत्मक िाल सींरक्षण योिनकेडून ननकषाप्रमाणे म्हणि ेरु. ७५०/- 
प्रमाण े तरतदू ववतरीत करण्यात येत े मात्र शासफकय सींस्थाींचा आहार खचल या 
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िािीवर त्यापेक्षा अधिक खचल होत असल्हयामूळे कीं त्रा्दाराींची देयके थफकत 
रादहलेली आहेत. 
     राज्यातील शासफकय सींस्थाींची वेतनेत्तर िािीवरील थफकत देयके अदा 
करण्यासाठी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव िलू ै २०१७ च्या पावसाळी अधिवशेनात 
वविानमींडळासमोर सादर करण्यास प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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

राज्याि मुलीांचे जन्माचे प्रमाण घटि असल्याबाबि 
  

(४९) *  ८५४०८   श्री.राधािृष्ट् ण विखे-पाटील (शशडी), श्री.विजय िडटे्टीिार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेिी), श्री.अब् दलु सत्िार (शसल्लोड), श्री.अशमि 
विलासराि देशमुख (लािूर शहर), डॉ.सांिोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अमर िाळे 
(आिी), श्री.हषविधवन सपिाळ (बुलीाणा), श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), 
श्री.मांगलप्रभाि लोीा (मलबार दहल), श्री.प्रशाांि बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) आरोग्य ववभागान ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान िारी केलेल्हया 
अहवालात सन २०१५ मध्ये महाराषरात ललींग गणुोत्तर एक हिार मलुाींमागे ९०७ 
मलुी असे प्रमाण असताना सन २०१६ मध्ये या ललींग गुणोत्तरात िवळपास ८ 
्क्के घ् होऊन राज्यात मलुीींचा दर ८९९ झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात सवलच जिल्हहयात मलुीींचा िन्मदर कमी झाला असनू 
वालशम जिल्ह्यामध्ये मुलीींच्या िन्मदरात ६२ ्क्के घ् झाली असनू पुणे व 
दस्मानािाद जिल्ह्यात मलुीींचा िन्मदर ५२ ्क्के कमी झाला असल्हयान ेराज्यात 
मलुीींच्या िन्मदरात घ् झाल्हयाची िाि सावलिननक आरोग्य ववभागाच्या 
अहवालावरुन ननदशलनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मलुीींच ेिन्मदर घ्ण्याची प्रमुख कारणे काय आहेत व त्यानुसार 
स्त्रीभणृ हत्या रोखण्याच्या दृष्ीने शासनान े कोणती दपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     नागरी नोंदणी पद्धतीनसुार सन २०१५ मध्ये महाराषरामध्ये ललींग गुणोत्तर 
१००० हिार मुलाींच्या िन्मामागे ९६० होत.े सन २०१७ च्या अींतरीम 
अहवालानुसार सन २०१६ मध्ये ललींग गुणोत्तर ८९९  झाले.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     नागरी नोंदणी पद्धतीनसुार ललींग गुणोत्तरात १००० मलुाींच्या िन्मामागे 
मलुीींच्या िन्माच े प्रमाण वालशम जिल्हहयामध्ये ४९, पुणे जिल्हहयामध्ये ४६ व 
दस्मानािाद जिल्हहयामध्ये ३४ अींकानी घ् झाली आहे.   
(३) जस्त्रयाींना देण्यात येणारा दयु्यम दिाल. 
     राज्यात मलुीींच्या िन्माच े प्रमाण वाढववण्यासाठी शासनान े पढुीलप्रमाण े
दपाययोिना केल्हया आहेत. 
     १) पीसीपीएनडी्ी काय्याची प्रभावी अींमलििावणी करण्यासाठी राज्यात 
६०८ समुधचत प्राधिकाऱयाींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
     २) शासन अधिसचूना दद. २७ िलु ै २००१  नसुार राज्य समधुचत 
प्राधिकरणास त्याींच े कायल पार पाडण्यासाठी, मदत व सल्हला देण्यासाठी 
दद.२०.०१.२०१६ च्या शासन अधिसूचनेनुसार ८ सदस्याींची सल्हलागार सलमती 
स्थापन करण्यात आली आहे. 
     ३) जिल्हहाधिकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली पीसीपीएनडी्ी काय्याची प्रभावी 
अींमलििावणी करण्यासाठी दक्षता पथकाची स्थापना शासन ननणलय क्रीं  प्रधचनी 
२०११/प्र.क्र.२५६/कु.क.-२,मींत्रालय, मुींिई दद. १३.११.२०११ अन्वये करण्यात आली 
आहे. 
     ४) ननयलमत सोनोग्राफी कें द्राची तपासणी करणे. राज्यातील समधुचत 
प्राधिकाऱयाींकडून पीसीपीएनडी्ी काय्याचा भींग करणाऱयाींववरुध्द कारवाई 
करणे.    
     RCH PIP अींतगलत पूरक योिना रािववणे तसेच ्ोल फ्री नींिर 
१८००२३३४४७५ पीसीपीएनडी्ी हेल्हपलाईन कायलरत. 
     ५) शासनातफे साववत्रीिाई फुले कन्या कल्हयाण योिना रािववली िात.े 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

----------------- 
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अमराििी येथील डॉ.पांजाबराि देशमुख िैद्यिीय रुग्णालयाि  

चार निजाि बालिाांचा झालेला मतृ्य ू
  

(५०) *  ८५३०७   श्री.शरददादा सोनािणे (जनु्नर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव), 
श्री.प्रिाश फािपेिर (चेंबूर), श्री.सरदार िाराशसांह (मुलुांड), श्री.हररष वपांपळे 
(मुति वजापूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफव  बच्चू िडू (अचलपूर), डॉ.बालाजी किणीिर 
(अांबरनाथ), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.सुतनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), डॉ.सांिोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती येथील डॉ.पींिािराव देशमखु वै् यकीय रुग्णालयात रवववारी 
मध्यरात्री चार नविात िालकाींचा अकस्मात मतृ्य ूझाल्हयाची घ्ना ददनाींक २९ 
मे, २०१७ रोिी वा त्या समुारास ननदशलनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्हयास, या चार नविात लशशूींपैकी एका नविात लशशूचा सेजप्प्लसलमया 
मळेु मतृ्यू झाल्हयाच ेस्पष् झाले असनू अन्य तीन मलुाींच्या मतृ्यूची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्हयास, या चारही नविता लशशूींच्या आकजस्मक मतृ्यचूी चौकशी 
करण्याकरीता नमेलेल्हया चौकशी सलमतीचा अहवाल शासनास प्राप्पत झाला आहे 
काय व त्यामिील प्रमुख िािी कोणत्या आहेत, 
(४) असल्हयास, त्यानसुार शासनान े सींिींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     चार लशशूींपकैी एका नविात लशशूचा मतृ्यू सेजप्प्लसलमया मळेु झाल्हयाच े
रुग्णाच ेमतृ्यूप्रमाणपत्रावर दल्हलेख केलेला आहे. दवलरीत ३ नविात लशशूच ेमतृ्यूच े
कारण स्पष् नसल्हयामळेु सदर लशशुच े शवववच्छेदन अकोला येथील शासकीय 
वै्यकीय महावव्यालय येथील तज्ञ वै् यकीय अधिकारी याींच े सलमती्वारे 
करण्यात आले. या सलमतीचा शवववच्छेदनाचा अहवाल प्राप्पत झालेला असनू 
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त्यामध्ये “Opinion reserved” असा दल्हलेख आहे. तसेच जव्हसेरा अहवाल व 
ब्लड ररपो ल् केमीकल तपासणी होऊन येणे िाकी आहे. तपासणी होवनू येताच 
शवववच्छेदन अींनतम अलभप्राय घेणिेाित तिवीि ठेवली आहे. 
(३) होय. 
     अ) जिल्हहा शल्हय धचफकत्सक, सामान्य रुग्णालय, अमरावती याींनी 
प्राथलमक चौकशी करुन दद. ३०.०५.२०१७ रोिी आपला लेखी अहवाल ददला आहे. 
त्यामध्ये दपचाराकररता भती असलेल्हया रुग्णाची योग्य काळिी न घतेल्हयाने ४ 
नविात िालकाींचा मतृ्यू ओढवला असल्हयाच ेनमदू केले आहे.  
     ि) शासकीय वै् यकीय महावव्यालय अकोला याींच्या चौकशी अहवालातील 
ननषकषल थोडक्यात पढुीलप्रमाणे :-  
     १) ४ नविात लशशुींचा मतृ्यू हा Injection kesol (Potassium 
Chloride) २ cc IV या्वारे झाला अस ूशकतो. 
     २) नविात लशशुच्या अनतदक्षता ववभागात िींत ु सींसगल मकु्त वातावरण 
ठेवणेिाित ननषकाळिीपणा सींिींधित लशशु ववभागाच े अधिकारी याींनी केल्हयाच े
ददसनू येत.े 
     ३) सदर महावव्यालय हे सींपूणल अमरावती जिल्हहयाकररता आरोग्य दृष्ीन े
प्राथलमक काळिीच े कें न्द्र आहे. त्यामध्ये िालमतृ्यूच े प्रमाण अधिक असलेला 
मेळघा् भाग सुध्दा समाववष् होतो. त्यामळेु नविात लशशु अनतदक्षता 
ववभागातील सोयीमध्ये व देखरेखीमध्ये कोणतीही कमतरता राहु नये असे 
अपेक्षक्षत आहे. 
     त्यामुळे सदर सलमतीने  सींिींधित ववभागाच े वै् यकीय अधिकारी(डॉ. 
आर.एच.ननस्तान ेव डॉ. भषुण कट्ा) आणण स््ाफ नसल (्रमीमती वव्या थोरात व 
्रमीमती वप्रती िामनीक) याींच्या ववरुध्द योग्य कारवाई करण्याच ेसुचववले आहे. 
(४) शासकीय वै् यकीय महावव्यालय अकोला, जिल्हहा शल्हयधचफकत्सक 
अमरावती व डॉ पींिािराव देशमुख वै् यकीय महावव्यालयाच े डीन याींनी 
ददलेल्हया अहवालावरुन गुन्हयात आरोपी १) डॉ. भुषण बब्रिमोहन कट्ा, ननवासी 
वै्यकीय अधिकारी २) ्रमीमती. वव्या भानदुास थोरात, स््ाफ नसल याींना      
दद. ३०.५.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली आहे. ३)  ्रमीमती. वप्रती रववन्द्र 
िामनीक, स््ाफ नसल दहस दद. ११.०६.२०१७ रोिी अ्क करण्यात आली आहे. 
अधिक तपास सरुु आहे.  
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     तसेच, दपरोक्त अहवालाच्या आिारावर डॉ.ननस्तान े ववभाग प्रमुख, 
पीडीयादरक्स व डॉ. कट्ा, ननवासी वै् यकीय अधिकारी, याींच्यावर कायलवाही 
करण्यािाित प्रिींिक, महाराषर वै्यकीय पररषद व ्रमीमती वव्या थोरात व 
्रमीमती. वप्रती िामनीक स््ाफ नसल याींच्यावर कायलवाही करण्यािाित महाराषर 
पररचयाल पररषद याींना कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

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