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

िाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

शुक्रिार, ददनाांि २८ जुलै, २०१७ / श्रािण ६, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

 याांचे प्रभारी विभाग 

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

वििास मांत्री  
(४) सािवजतनि आरोग्य आणण िु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 - १०२ 
------------------------------------- 

  

अनुसूधचि जािी-जमािी, विमुक्ि जमािी, भूमीहीन शेिमजूर लाभार्थयाांना  
िजव स्िरुपाि अर्वसहाय्य िरण्याबाबि 

(१) * ३१०८१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्रधानमींत्री आवास योजनेतील अनुसूचचत जाती-जमाती, ववमुक्त जमाती, 
भूमीहीन शेतमजूर लाभार्थयाांना अनुदानाशशवाय रुपये ७० हजार कजज स्वरुपात 
अर्जसहाय्य करण्याची मागणी पारधी मुक्ती आींदोलनाच्यावतीने जजल्हाचधकारी, 
सातारा, मुख्य कायजकारी अचधकारी, जजल्हापररषद सातारा व प्रकल्प सींचालक, 
जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा याींचेकड े माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
केली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, अनुसूचचत जाती-जमाती, ववमुक्त जमाती, भूमीहीन शेतमजूर 
लाभार्थयाांना अनुदानाशशवाय रुपये ७० हजार कजज स्वरुपात अर्जसहाय्य 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) प्रधानमींत्री आवास योजना (ग्रामीण) ही कें द्र पुरस्कृत योजना असून योजनेची 
अींमलबजावणी कें द्र शासनाच्या मागजदशजक तत्वानुसार केली जाते. कें द्र शासनाने 
घरकुलाचे अनदुान रूपये १,२०,००० इतके केले आहे. या व्यततररक्त स्वच्छ भारत 
अशभयानातून शौचालय बाींधकामासाठी रूपये १२,०००/- व महात्मा गाींधी राषरीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून ९० ददवसाींकररता अकुशल मजूरीच्या स्वरूपात 
रूपये १८,०००/- असे एकूण रूपये १,५०,०००/- प्रतत लाभार्थयाांना अर्जसहाय्य ददले 
जाते. 

मागजदशजक तत्वातील पररच्छेद क्र.६.२.६ मध्ये लाभार्थयाांस घरकुल 
बाींधकामासाठी बकेँमार्ज त अनुदानाशशवाय रूपये ७०,०००/- पयांत कजज स्वरूपात 
अर्जसहाय् य पपल्ध करून देण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार 
BLBC/DLBC/SLBC या सशमतीच्या माध्यमातनू आढावा घेणे याबाबतची 
तरतूद नमूद आहे. 

घरकुलाच्या अनदुानाशशवाय रूपये ७० हजार पयांत कजज स्वरूपात 
अर्जसहाय् य बँकेमार्ज त पपल्ध करून ददले जात असल्याची मादहती लाभार्थयाांना 
देण्यात आली आहे. लाभार्थयाांना सदरचे अर्जसहाय् य आव्यक असल्यास 
त्याबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत देखील मागजदशजन करण्यात आले आहे. 
लाभार्थयाांकडून रूपये ७० हजार कजज स्वरूपात पपल्ध करून देण्याचे प्रस्ताव 
प्राप्त होणे आव्यक आहे. 

घरकुल बाींधकामासाठी कजज स्वरूपात अर्जसहाय् य मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त 
होताच अशा लाभार्थयाांस सदरचे अर्जसहाय बकँाच्या माध्यमातून पपल्ध करून 
देणेबाबत अग्रणी बँक अचधकारी याींचेवतीने सवज बकँसजना BLBC सभेवेळी सूचचत 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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मुख्य िायविारी अधधिारी, परभणी याांनी पुनवपडिाळणी शशफारसपात्र 
शशक्षिाांना पदस्र्ापना देण्यासाठी विलांबाचे धोरण राबविल्याबाबि 

(२) * ३३८३५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मा.पच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच शशक्षण सींचालक, पुणे याींनी ददलेल्या 
सूचनेप्रमाणे मुख्य कायजकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, परभणी याींनी 
पुनजपडताळणी शशर्ारसपात्र शशक्षकाींना पदस्र्ापना देण्याबाबत धोरण ववलींबाने 
राबववल्याने त्याींच्याववरूध्द कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी माहे जनू, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रधान सचचव, ग्रामववकास याींच्याकड े लेखी 
तक्रारीदवारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मा. पच्च न्यायालय व शशक्षण सींचालक, पुणे याींचे आदेश 
असतानाही शशक्षकाींना पदस्र्ापना देण्याबाबत प्रधान सचचव, ग्रामववकास 
याींच्याकड ेमागजदशजन मागवनू मुख्य कायजकारी अचधकारी, परभणी याींनी ववलींबाचे 
धोरण राबववले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मा. पच्च न्यायालय व शशक्षण सींचालक याींचे आदेश डावलून 
त्याींचा अवमान करणाऱयाींववरूध्द शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: १) अशा स्वरुपाची तक्रार तनदशजनास आलेली नाही. 
(२) व (३) जजल्हा पररषद, परभणी याींची बबींदनूामावली पुणज झालेली नसल्यामुळे 
तसेच सन २०१६-१७ ची सींचमान्यता पुणज झालेली नसल्यामुळे या शशक्षकाींना 
पदस्र्ापना देता येत नव्हती. आता जजल्हा पररषद, परभणी याींची बबींदनूामावली 
ववभागीय आयुक्त औरींगाबाद (मागासवगीय कक्ष) याींचेकडून तपासून पुणज 
झालेली आहे, तसेच सन २०१६-१७ ची सींच मान्यता पणुज झालेली असून सदर 
शशक्षकाींना बब ींदनूामावलीनुसार पदस्र्ापना देण्याची कायजवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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पनिेल (जज.रायगड) येर्ील रक्िपेढयाांमधील रक्िाची टांचाई दरू िरण्याबाबि 

(३) * ३१३४४ श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुतनल 
िटिरे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल (जज.रायगड) येर्ील रक्तपेढयाींमध्ये रक्ताची ी्ंचाई तनमाजण झाल्याचे 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, रक्ताच्या ी्ंचाईमुळे रुगणाींच्या नातेवाईकाींना इतर रक्त पेढयातून 
रक्त आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनुसार पनवेल येर्ील रक्तपेढयात पुरेशा प्रमाणात रक्ताचा 
पुरवठा करुन रुगणाींच्या नातेवाईकाींची गैरसोय दरू करण्यासाठी कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही.  

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

राज्याि िायद्याचे उल्लांघन िरुन बेिायदेशीर नशसांग होम सुरु असल्याबाबि 

(४) * ३१८२५ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.सुजजिशसांह 
ठािूर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुमारे ३ हजार ५९५ बेकायदेशीर नशसांग होम सुरु असल्याचे 
तनदशजनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अशाच प्रकारे बेकायदेशीर नशसांग होममध्ये पपचार घेणाऱया पुणे 
येर्ील अतुल भोसले याींचे वडडलाींवर इींदापूर तालुक्यातील सुववधा रुगणालयात 
झालेल्या चकुीच्या पपचाराींमुळे त्याींचे तनधन झाल्याचे तनदशजनास आले, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, मेडडकल कौजन्सल कायदा, महाराषर प्रदषूण तनयींत्रण मींडळ, 
अजगनशमन दल, अन्न व औषध प्रशासनाची नोंदणी, आदी ववववध कायदयातील 
तरतुदी व तनयमाचे पालन न करता, सुमारे ३ हजार ७९५ नशसांग होम व 
रुगणालय बेकायदा सुरु असल्याचे तनदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(४) तसेच राज्यातील रुगणालयाींच्या तपासणी मोदहमेत ५६५ रुगणालयाींनी “बॉम्बे 
नशसांग होम अ ॅक््” अींतगजत नोंदणी केलेली नसल्याचे व २७८ रुगणालयाींमध्ये इतर 
पॅर्ीच्या डॉक््राींनी “अ ॅलोपॅर्ी” चा वापर केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
बेकायदेशीर नशसांग होम चालकाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) माचज, २०१७ ते मे, २०१७ या कालावधीत केलेल्या धडक 
तपासणी मोदहमेत ६३१८ नशसांग होममध्ये ववववध कायदयातील तरतदूीींचे 
पल्लींघन झाल्याचे तनदशजनास आले आहे. 
(२) हे खरे नाही,  
     सुववधा रुगणालय, पुणे हे बेकायदेशीर नसून श्री.अतुल भोसले याींच्या 
वडडलाींचे तनधन चकुीच्या पपचारामुळे झालेले नाही. 
(३) व (४) राज्यातील ग्रामीण, शहरी व म.न.पा. क्षेत्रातील नशसांग होम्सची 
तपासणी केली असता ६३१८ नशसजग होम्समध्ये ववववध कायदयातील तरतुदीच्या 
पालनात अतनयशमतता आढळून आल्या आहेत. 
(५) तपासणी पर्कादवारे ददनाींक १५/३/२०१७ ते ददनाींक ३१/५/२०१७ पयांत 
राज्यातील आरोगय सींस्र्ाींच्या तपासणीबाबत धडक मोदहम घेण्यात आली. सदर 
मोदहमेत आढळलेल्या त्रु् ी जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीसमोर 
ठेवण्यात आल्या असून सशमतीने नैसचगजक न्यायाच्या तत्वानुसार सींबींधीत कें द्राींना 
त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी ददली आहे. तसेच सशमतीच्या शशर्ारशीनसुार १५ 
बोगस डॉक््राींवर एर्आयआर दाखल करण्यात आला आहे. 
(६) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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बीड जजल््याि अतििषृ्ट्टीमुळे क्षतिग्रस्ि ि फुटलेल्या  
पाझर िलािाांच्या दरुुस्िीबाबि 

(५) * ३१३१७ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जयिांिराि जाधि : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
(१) बीड जजल््यात माहे ऑक््ोबर व नोव्हेंबर, २०१६ या मदहन्यात झालेल्या 
अततवषृ्ीमुळे अनेक पाझर तलाव आणण शसींचन प्रकल्प क्षततग्रस्त झाले होते, 
सदर तलाव व शसींचन प्रकल्पाींच्या दरुुस्तीसाठी तनधी मींजरू केल्याची घोषणा माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये व त्यादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, गेवराई ववधानसभा मतदार सींघातील अधजमसाला, राजेगाव, 
रीधोरी आदी तलावाींच्या दरुुस्तीसाठी जजल्हाचधकारी, बीड याींनी ददनाींक         
३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास सींबींचधत ववभागास पत्र ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) होय, हे अींशत : खरे आहे. 
बीड जजल्हयात माहे सप् े्ंबर, २०१६ या मदहन्यात झालेल्या 

अततवषृ्ीमुळे बीड, पा्ोदा, अींबाजोगाई, आष्ी, शशरूर, गेवराई, माजलगाव, 
वडवणी, केज, धारूर व परळी तालुक्यातील २६४ ववववध लघुशसींचन प्रकल्प 
क्षततग्रस्त झाले आहेत. अशा अततवषृ्ीमुळे क्षततग्रस्त झालेल्या तलावाींच्या 
दरुूस्तीसाठी आव्यक तनधी मागणी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना ददनाींक   
१६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या जजल्हा आढावा बैठकीमध्ये जजल्हाचधकारी, बीड याींनी 
ददल्या आहेत. 
(३) व (४) लघशुसींचन (जलसींधारण) ववभाग, बीड याींचे अींतगजत ९ पाझर तलाव व 
२ कोल्हापुरी बींधारे क्षततग्रस्त झाले असून ९ पाझर तलावाींच्या दरुूस्तीसाठी रूपये 
६८.५० लक्ष तनधी मागणीचा प्रस्ताव ददनाींक ७/१०/२०१६ रोजी जजल्हाचधकारी, बीड 
याींना सादर करण्यात आला आहे. २ कोल्हापूरी पध्दतीच्या बींधाऱयाींना जलयुक्त 
शशवार अशभयानाींतगजत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असून ताींबत्रक मींजुरीची 
कायजवाही प्रगतीत आहे. त्यापैकी कोल्हापुरी बींधारा लोळदगावचे माती भरावाचे 
काम सुरू आहे. 
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पवजररत २५३ लघशुसींचन प्रकल्प जजल्हा पररषद, बीड याींचे कायजक्षेत्रातील 
असून त्याींचे दरुूस्ती कररता रुपये १७.११ को्ी तनधी मागणीचा प्रस्ताव ददनाींक 
१०/११/२०१६ रोजी जजल्हाचधकारी, बीड याींना सादर करण्यात आला आहे. 

----------------- 
राज्यािील धरणाांची सुरक्षा, भूिां प मापि उपिरणे, पाण्याचा प्रिाह मोजण्याची 

यांत्र ेआदीांच्या खरेदी िेलेल्या उपिरणाच्या गुणित्िेबाबि 

(६) * ३१०९३ आकिव .अनांि गाडगीळ : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील धरणाींची सुरक्षा, भूकीं प मापक पपकरणे, पाण्याचा प्रवाह 
मोजण्याची यींत्र े आदीींच्या खरेदी केलेल्या पपकरणाच्या गुणवत्तेबद्दल शींका 
तनमाजण झाल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील धरणाींच्या 
सुरक्षक्षततेबाबत कोणत्या पपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) हे खरे नाही. 
धरणाींची सुरक्षा, भुकीं पमापक पपकरणे, पाण्याचा प्रवाह मोजण्याची यींत्र े

आदीींची खरेदी ही राज्यस्तरीय खरेदी सशमतीमार्ज त गुणवत्तापूणज व तनववदा 
प्रक्रक्रयेदवारे करण्यात येते. सदर पपकरणाींदवारे धरणाच्या स्वास्र्थयासींबींचधत पुरक 
मादहती शमळू शकते व त्यादवारे काही पपाययोजना करणे शक्य होते. धरण 
सुरक्षक्षतता सींघ्ना व क्षेबत्रय अशभयींत्याींकडून पावसाळापवूज व पावसाळोत्तर धरण 
सुरक्षक्षतता पाहणीच्या आधारे सुरक्षेसींबींचधत पपाययोजना करण्यात येत असतात. 
धरण सुरक्षक्षततेबाबत जलसींपदा ववभागामार्ज त आव्यक ती सवज काळजी घेण्यात 
येत असते. 

बहुताींशी धरण सुरक्षा पपकरणे ही धरणाींच्या शभींतीमध्ये धरण 
बाींधकामाच्या वेळेस कायमस्वरुपी स्र्ावपत केली जातात. त्याींची दरुुस्ती 
आव्यकतेनसुार केली जाते. सदर पपकरणे त्याींच्या वववक्षक्षत आयषुयमानानुसार 
नोंदी देत असतात. त्यानसुार धरणाचे स्वास्र्थय व्यवजस्र्त असल्याची खात्री 
करण्यात येत असते.  
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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शहापूर िालुक्यािील (जज.ठाणे) भािसा प्रिल्पग्रस्िाांचे पनुिवसन िरण्याबाबि 
(७) * ३११०४ श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.किरण 
पािसिर: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भातसा (ता.शहापूर, जज.ठाणे) प्रकल्पासाठी पाल्हेरी, पाचचवरे, कोठारे, 
पळसपाडा व इतर १४ आददवासी पाडयाींतील सुमारे ४४४.७४ हेक््र जमीन 
पाण्याखाली गेली असून सदरहू ५ गावातील ववस्र्ावपत झालेल्या १२७ कु्ूींबाींचे 
४७ वषाांनींतरही पुनवजसन झालेले नाही, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, भातसा प्रकल्पग्रस्ताींनी ददनाींक ९ जानेवारी, २०१३ रोजी वा 
त्यासुमारास भातसा प्रकल्प कायाजलयाला घेराव घातल्याने प्रकल्पाचे कायजकारी 
अशभयींता याींनी प्रकल्पग्रस्ताींचा एक सववस्तर पनुवजसन आराखडा तयार करून 
ददनाींक १९ माचज, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास जजल्हा पुनवजसन अचधकारी याींना 
पाठववला असून कोकण ववभागीय आयुक्त याींनी सहसचचव, महसूल व वन 
ववभाग याींना प्रकल्पग्रस्ताींना पनुवजसनाच्या सुववधा शमळाव्यात यासाठी सूचचत 
केले होते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदरहू पनुवजसन आराखडयात ववस्र्ावपत झालेल्या भातसा धरण 
वसाहतीींजवळील १५.३३ हेक््र जशमनीवर पुनवजसन करून त्यादठकाणी १८ मुलभूत 
सुववधा पुरववणे आराखडयात समाववष ् केले आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये अध्यक्ष, भातसा प्रकल्पग्रस्त पनुवजसन 
सशमती याींच्या नेततृ्त्वाखाली मा. मुख्यमींत्री याींची भे् घेवून सदरहू आराखडयास 
त्वरीत मींजूरी शमळून त्याची ववनाववलींब अींमलबजावणी व्हावी म्हणनू मागणी 
केली असता मा.मुख्यमींत्री याींनी शशष्मींडळास आ् वासन देवनूही अदयाप 
कोणतीच कायजवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, भातसा प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवजसनाचे काम तसेच प्रकल्पग्रस्ताींच्या 
मुलाींना मुींबइज महानगरपाशलकेत नोकरीवर त्वरीत सामावनू घेण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.  
भातसा प्रकल्पासाठी ४४४.७३ हे. बुडीत क्षेत्रासाठी खाजगी जमीन सींपादन 

करण्यात आली आहे. सदर सींपादनाची प्रक्रक्रया पनुवजसन कायदा सन १९७६ 
अींमलात येण्यापवूी सन १९६८-६९ मध्ये झाले असल्याने वरील              
९७ प्रकल्पबाचधताींचे पनुवजसन शासनातरे् झालेले नाही.  
(२) होय. 
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(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवजसन भातसानगर वसाहतीमधील शासकीय जशमनीवर 
करण्याच्या अनुषींगाने प्रस्ताव जजल्हाचधकारी, ठाणे याींनी ददनाींक २५/२/२०१५ 
अन्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

मुींबई महापाशलकेत प्रकल्पग्रस्ताींना नोकऱ या देणेकररता प्रकल्पग्रस्ताींची 
यादी आयुक्त, मुींबई महानगरपाशलका याींच्याकड े जजल्हाचधकारी, ठाणे याींनी 
ददनाींक ३१/५/२०१४ पत्रान्वये पाठववली आहे. त्यावर मुींबई महापाशलकेमार्ज त 
कायजवाही होणे अशभपे्रत आहे. 

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

मुांबईिील डोंगरी येर्ील बालतनरीक्षणगहृािून मुले पळून गेल्याबाबि 
(८) * ३२८०५ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील डोंगरी येर्ील बालतनरीक्षणगहृातून तीन वषाजत तीस मुले पळून 
गेल्याचे माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, पळून गेलेल्या मुलाींचा वयोग् १२ ते १८ वषाजचा असल्याचे 
तनदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आले, तदनुसार यास जबाबदार असणाऱ या व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, पक्त मुले पळून जाण्यामागची कारणे काय आहेत, याबाबत 
शासनाने शोध घेतला आहे काय,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) व (२) होय. 
(३) चचल्रने्स एड् सोसाय्ी मादहम, मुींबई याींचेमार्ज त सींबींचधत रक्षक      
कमजचा-याींकडून खलुासा मागववण्यात आला आहे. प्राप्त खलुाशानुसार मुींबईतील 
डोंगरी येर्ील बालतनरीक्षणगहृातनू सन २०१४-१५ चे सन २०१६-१७ या मागील 
तीन वषाजत ४२ मुलाींनी पलायन केले आहे. त्यापकैी १६ मुलाींना परत आणण्यात 
आले आहे तसेच एका रक्षक कमजचा-याींस सेवेतनू तनलींबबत करण्यात आले असून 
सदर प्रकरणाची ववभागीय चौकशी सुरू आहे. 
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(४) सींस्रे्त ववधी सींघषजग्रस्त मुलाींना दाखल केले जाते. सदर ववधी सींघषजग्रस्त 
मुलाींच्या प्रकरणामध्ये र्ौजदारी प्रक्रक्रयेमुळे अींततम तनणजय लागणास ववलींब 
होतो.  

अशा प्रकरणामध्ये दाखल झालेली ववधी सींघषजग्रस्त बालके पळून 
जाण्याचा प्रयत्न करतात. सदर मुले पळून जाऊ नये म्हणनू मुलाींचे समुपदेशन, 
सुरक्षा व्यवस्र्ा कडक करणे, मुलाींचे आरोगय व आहाराववषयी दजाज सुधारणे, 
पररसर स्वच्छता, पररववक्षा अचधकारी याींचेमार्ज त पालकाींचा लवकरात लवकर 
शेाध घेणे, मुलाींना व्यवसाय प्रशशक्षण देणे व करमणकुीबाबत दक्षता घेण्याच्या 
सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
उमरखेड ि शेंबाळवप्रांपरी (जज.यििमाळ) येर्ील िनपररक्षेत्र अधधिाऱयाांनी चार 

िोटीचे िाम ई तनविदेशशिाय मांजूर िरुन गैरव्यिहार िेल्याबाबि 

(९) * ३२११६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील   काय :- 
  

(१) पमरखेड व शेंबाळवप्रींपरी (जज.यवतमाळ) येर्ील वन पररक्षेत्र अचधकाऱयाींनी 
रुपये चार को्ीचे काम ई-तनववदेशशवाय करुन गैरव्यवहार केल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तदनूसार ई-तनववदेशशवाय काम करण्यास जबाबदार असणाऱया 
वन अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) हे खरे नाही. 

पुसद वन ववभागातील पमरखेड व शेंबाळवपींपरी वनपररक्षेत्रात        
सन २०१५-१६ या वषाजत जलयुक्त शशवार अशभयान कायजक्रमाींतगजत वनक्षेत्र लागून 
असलेल्या २१ गावाींची तनवड करुन कामे प्रस्ताववत करण्यात आली होती. सदर 
प्रस्ताववत केलेल्या कामाची अींदाजपत्रके ही ३ लाखापेक्षा कमी क्रकीं मतीची होती. 
सदर कामाींना जजल्हाचधकारी यवतमाळ याींची प्रशासकीय मींजूरी प्राप्त झाली 
होती. सदर अींदाजपत्रकास ताींबत्रक मींजूरी प्रदान करण्यास सक्षम असल्याने 
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वनपररक्षेत्र अचधकारी याींनी सदरची कामे अींदाजपत्रकातील तरतदूीप्रमाणे जलयुक्त 
शशवार अशभयानाींतगजत वनववभागाच्या कायजक्षेत्रातील कामे सींयुक्त वनव्यवस्र्ापन 
सशमती/वन ववभागामार्ज त करण्यात आलेली आहेत. सदरची कामे ही 
अींदाजपत्रकीय तरतूदीप्रमाणे तनयोजनबध्द पध्दतीने पुणज करण्यात आलेली आहेत. 
(२) व (३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्यािील भूशमपुत्र विद्यार्थयाांना पदिीव्यतु्िर मेडडिल आणण  
डेंटल अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशाि आरक्षण देण्याबाबि 

(१०) * ३३५९८ श्री.सुजजिशसांह ठािूर, श्रीमिी जस्मिा िाघ : सन्माननीय 
िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ग्रामीण भागात डॉक््राींचा तु्वडा दरू होऊन रुगणाींना वदैयकीय सेवा 
शमळावी यासाठी पदवीव्युत्तर मेडडकल आणण डे्ं ल अ्यासक्रमाींच्या प्रवेशात, 
राज्यातील भूशमपुत्र ववदयार्थयाांना ६७.५ ्क्के आरक्षण देण्याचा माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाने काढलेला अध्यादेश मा.पच्च न्यायालयाने माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान रद्दबातल ठरववला, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, शासनाचा सदरहू तनणजय मा. पच्च न्यायालयाने रद्दबातल 
ठरववण्याची कारणे काय आहेत व शासनाची योगय बाजू न्यायालयात 
माींडण्याकरीता कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, परराज्यातील प्रवेश घेणारे ववदयार्ी हे वदैयकीय अ्यासक्रम पूणज 
झाल्यावर राज्याच्या ग्रामीण भागात जाण्यास तयार नसल्यामुळे ग्रामीण 
भागातील जनतेस योगय औषधोपचार पपल्ध व्हावे याकरीता राज्यातील भूशमपुत्र 
ववदयार्ी याींना ६७.५ ्क्के प्रवेश देण्याकरीता कायदयात तरतदू करण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) तसेच मेडडकल प्रवेश प्रकरणी महाववदयालयातील ६७ ्क्के अचधवास 
कोट्याला मा. पच्च न्यायालयाने ददलेली स्र्चगती मा.सवोच्च न्यायालयाने 
कायम ठेवनू महाराषर शासनाची याचचका रे््ाळली, हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, राज्यात आरोगय सेवा अचधक चाींगली व सक्षम होण्यासाठी 
राज्यातील पमेदवाराींना जास्तीत जास्त जागा शमळण्याच्या हेतनेु या कोट्याच्या 
बाबतीत युक्तीवाद केला होता, हे ही खरे आहे काय,  
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(६) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील भूशमपुत्राींना 
न्याय शमळण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. ददनाींक २७/०४/२०१७ 
रोजीच्या शासन तनणजयास मा.पच्च न्यायालयाने स्र्चगती ददली आहे. 
(२) मा.पच्च न्यायालय, मुींबई येरे् दाखल झालेल्या रर् याचचका क्रमाींक 
५२८३/२०१७ च्या सींदभाजत शासनातरे् बाजू माींडण्यासाठी ‘ववशषे अशभयोक्ता’ 
याींची नेमणकू करण्यात आली होती. तर्ावप, ददनाींक २७/०१/२०१७ पासून 
पदव्यतु्तर अ्यासक्रमासाठी पमेदवाराींचे ऑनलाईन अजज भरुन घेण्याची प्रक्रक्रया 
सुरु झाली होती व पुढील प्रवेश प्रक्रक्रया ही ददनाींक ०४/०४/२०१७ रोजी सुरु झाली 
होती. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रक्रयेच्या मध्यावरच प्रवेशाच्या पात्रतेचे तनकष बदलण्याची 
कृती योगय नसल्याचे कारण नमूद करुन मा.पच्च न्यायालयाने शासन तनणजय 
ददनाींक २७/०४/२०१७ यास स्र्चगती ददली आहे. 
(३) राज्यातील अचधवासी ववदयार्थयाांना प्रवेश देण्यासाठी शासन तनणजय ददनाींक 
२७/०४/२०१७ अन्वये आदेश तनगजशमत करण्यात आले होते. सदर शासन तनणजयास 
मा.पच्च न्यायालयाने ददलेल्या स्र्चगती ववरोधात मा.सवोच्च न्यायालयात ववशेष 
अनुमती याचचका क्रमाींक १४४४७/२०१७ दाखल करण्यात आली होती. परींतु सदर 
याचचका मा.सवोच्च न्यायालयाने तनकाली काढली आहे. तर्ावप, मूळ याचचका 
अदयाप मा.पच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे. दरम्यान प्रवेश तनयमात बदल 
करता येईल का, याबाबत ववधी व न्याय ववभागाशी सल्लामसलत करण्याची 
कायजवाही सुरु आहे. 
(४) ववशेष अनुमती याचचका क्रमाींक १४४४७/२०१७ या प्रकरणातील मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या तनकालानुसार मा.पच्च न्यायालयाने ददलेली स्र्चगती कायम 
रादहली आहे. 
(५) होय, हे खरे आहे. 
(६) मा.पच्च न्यायालय, मुींबई येरे् दाखल मूळ रर् याचचका प्रलींबबत असून 
राज्याची बाज ू ववशषे अशभयोक्त्याींमार्ज त माींडण्यात येत आहे. तसेच, दरम्यान 
पदव्यतु्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवेश तनयमाींमध्ये सुधारणा करुन अचधवासी 
पमेदवाराींकररता जास्त जागा राखीव ठेवण्याची तरतदू करता येईल का, याबाबत 
ववधी व न्याय ववभागाशी सल्लामसलत करण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(७) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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खाडीकिनारी होि असलेल्या िाढत्या अतिक्रमणामुळे िाांदळिनाांच्या  
हदीच्याबाहेर सांरक्षण शभांि उभारण्याबाबि 

(११) * ३२२२९ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांि टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) खाडीक्रकनारी होत असलेल्या वाढत्या अततक्रमणामुळे मुींबई, अींधेरी, वसोवा, 
ठाणे, वसई, नवी मुींबई पररसरातील काींदळवने नष् होत असल्याने ती 
वाचववण्याकररता काींदळवनाींच्या हदृीच्याबाहेर सींरक्षण शभींत पभारण्याचा तनणजय 
वन ववभागाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मुींबई, अींधेरी, वसोवा येर्ील काींदळवनाींच्या करण्यात आलेल्या 
कत्तलीची शासनामार्ज त होत असलेली चौकशी पूणज झाली आहे काय,  
(३) असल्यास, प्र्नोक्त बाब क्र. १ बाबत शासनाने चौकशी करुन सदर 
कामाकररता तनधीची तरतदू करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) तसेच काींदळवनाची कत्तल करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) मुींबई, मुींबई पपनगर आणण नवी मुींबई येर्ील 
काींदळवन क्षेत्राचे सींरक्षण करण्याकररता तारेचे कुीं पण व सींरक्षक शभींत बाींधण्याचा 
तनणजय घेतलेला आहे, हे खरे आहे.  
(२) मुींबई शहर येर्ील कुला्यातील वन ववभागाच्या ता्यातील क्षेत्रात असणारे 
अततक्रमणाववरुद्ध चौकशी करुन तनषकासनाची कायजवाही करण्यात आलेली आहे. 
अींधेरी, वसोवा येर्ील वन ववभागाच्या ता्यातील क्षेत्रात काींदळवनाची कत्तल 
केल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(३) काींदळवन सींवधजन प्रततषठान याींच्या तनधीमधून सींरक् ाण शभींत बाींधण्याकररता 
३ को्ी रुपयाींची तरतदू करण्यात आलेली आहे. याशशवाय एम.एम.आर.डी.ए. 
याींच्याकडील प्राप्त तनधीतनू १० को्ीची तरतदू करण्यात आलेली आहे.  
(४) शासन स्तरावरुन खाडी क्रकनाऱयावरील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींवधजन 
करण्याकररता पुढीलप्रमाणे पपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत :- 
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१. वन ववभागाच्या ता्यातील काींदळवन क्षेत्रात काींदळवनाची तोड, अनचधकृत 
भराव, अततक्रमणाववरुद्ध वन गुन््याची नोंद करण्यात आलेली असून 
त्याींच्याववरुद्ध न्यायालयामध्ये ७ ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहेत. 
तसेच काींदळवन क्षेत्रात अनचधकृत भराव करताना ८ वाहने जप्त करण्यात 
आलेली आहेत. 

२. महसूल ववभाग, पोलीस ववभाग आणण महानगरपाशलका याींच्या सहकायाजने 
ववववध दठकाणी अततक्रमण ह्ववण्याची कायजवाही करण्यात आली आहे. 
मुींबई काींदळवन सींधारण घ्काकडून मुींबई, मुींबई पपनगरातील अनचधकृत 
झोपड्याींचे तनषकासन करण्यात आलेले आहे.  

(५) प्र्न पद् ावत नाही. 
----------------- 

 

िस्िू ि सेिा िर (जीएसटी) मधून जीिनािश्यि असलेल्या  
खाद्याांन्नाच्या िस्िू िगळण्याबाबि 

(१२) * ३२३८७ श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वस्तू व सेवा कर (जीएस्ी) मधनू जीवनाव्यक असलेल्या खादयाींन्नाच्या 
वस्त ू वगळाव्यात व इतर मागण्याींसाठी राज्यभरातील व्यापाऱयाींनी ददनाींक १५ 
जून, २०१७ रोजी लाक्षणणक बींद पकुारल्याचे तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील व्यापाऱयाींच्या प्रमुख मागण्याींबाबत शासनाने कोणती 
भूशमका घेतली आहे,  
(३) तसेच जीवना्यक असलेल्या खादयाींन्नाींना जीएस्ी मधनू वगळावे 
याबाबत शासनाने कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव पाठववला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

  श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. 
(२) व्यापाऱयाींची शमरची, हळद, चचींच, खजूर, मनुका, सु्ा चहा, सुका मेवा 
इ.वस्तूवर जीएस्ी आकारणी करु नये ही प्रमुख मागणी होती. वस्तू व सेवा कर 
प्रणालीींतगजत वस्तूवरील कराच्या दराची शशर्ारस करण्याचे अचधकार वस्तू व सेवा 
कर पररषदेस आहे. पररषदेने शशर्ारस केलेल्या कराच्या दरापासून वेगळे कर 
ठरववण्यात येऊ नयेत अशी शासनाची भूशमका आहे. 
(३) होय. जीवना्यक असलेल्या खादयाींन्नाना जीएस्ी अींतगजत करमार्ी 
देण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाने वस्तू व सेवा कर पररषदेकड े ववचारार्ज पाठववले 
होते. 
(४) लागू नाही. 

----------------- 
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पांचायि सशमिी (जज.दहांगोली) याांच्या गोदामाि लाखो रुपयाांचे  
िृषी सादहत्य ि अिजाराांचा अपहार झाल्याबाबि 

(१३) * ३२२८४ श्री.रामराि िडिुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पींचायत सशमती (जज.दहींगोली) याींच्या गोदामात लाखो रुपयाींचे कृषी सादहत्य 
व अवजाराींचा अपहार झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
सींबींचधत दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 

अपहार झाल्याचे ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी आढळून आले आहे. 
(२) व (३) पींचायत सशमती स्तरावरून चौकशी केली असता दोषी असलेले 
श्री.बी.डी. सावके, गोदामपाल याींच्याववरूध्द ववभागीय चौकशी आदेशशत करून 
सदरची रक्कम वसूल करण्याची कायजवाही सुरू आहे. 

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

जजल्हा सामान्य रुग्णालय (जज.गडधचरोली) येर्ील 
शसटी स्िॅन मशशन बांद असल्याबाबि 

(१४) * ३२७३५ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा सामान्य रुगणालय (जज.गडचचरोली) येर्ील शस्ी स्कॅ न मशशन गेल्या 
७-८ मदहन्याींपासून बींद असल्याने स्र्ातनक रुगणाींची गैरसोय होत असल्याचे  
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर शस्ी स्कॅ न मशशन जनुी झाली असून नवीन मशशन 
पपल्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव रुगणालय प्रशासनाने शासनाकड ेसादर केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे आहे. 
     जजल्हा सामान्य रुगणालय, गडचचरोली येर्ील सी.्ी. स्कॅ न मशशन ददनाींक 
२७/०६/२०१६ पासून बींद आहे. सदर मशशन १० वषाजपवूी खरेदी करण्यात आली 
असून, मशशनच्या दरुुस्तीवरील खचज जास्त असल्याने नवीन मशशन खरेदी 
करण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 

जजल्हा रुगणालय गडचचरोलीसह एकूण ३१ रुगणालयाींना सी.्ी. स्कॅ न 
मशशन पपल्ध करण्याचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त असून याबाबतच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्याची कायजवाही सुरु आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

िैद्यिीय पदव्युत्िर शशक्षण (पॅर्ॉलॉजी) न घेिलेल्या व्यक्िी पॅर्ॉलॉजी लॅब 
चालिनू िपासणी अहिाल देि असल्याबाबि 

(१५) * ३१८३३ श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम   
गोऱहे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६८९३ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) वदैयकीय पदव्युत्तर शशक्षण (पॅर्ॉलॉजी) न घेतलेल्या व्यक्ती या पॅर्ॉलॉजी 
लॅब चालवून तपासणी अहवाल देत असल्याने रुगणाींच्या जजवीताला धोका तनमाजण 
होऊ शकतो असे इींडडयन मेडडकल असोशसएशनने (आय.एम.ए.) मा.मुख्यमींत्री 
याींना माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्रादवारे कळववले आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, शासनाने पॅर्ॉलॉजीमध्ये रुगणाींच्या केल्या जाणाऱ या तपासण्याींचे 
तनषकषज काढण्याचा अचधकार नेमका कुणाला असावा यासाठी डॉ.पी.्ी.वाकोड े
याींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गदठत करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, त्यानुसार वाकोड े सशमतीच्या महत्वपूणज सूचना व शशर्ारशीवर 
राज्य शासनाने अदयाप कोणतीच कायजवाही केलेली नसल्याचे ददनाींक १ मे, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आहे, हे खरे आहे काय,  
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(४) तसेच रुबी मेडडकल से्ं र, ववक्रोळी (मुींबई) मध्ये होणारे अवैध प्रकरण 
एर्डीएने तनदशजनास आणल्यानींतर शहरातील इतर बोगस पॅर्ॉलॉजी सींदभाजत 
तसेच पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२) तर्ावप, हे खरे आहे. 
(३) नाही, हे खरे नाही. 
(४) मे. रुबी मेडडकल से्ं र, ववक्रोळी (मुींबई) या दठकाणी अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या अचधकाऱयाींनी ददनाींक २६/०४/२०१७ रोजी छापा ्ाकला होता. सदर 
छापा हा बोगस पॅर्ॉलॉजी लॅब चालववण्यासींदभाजत नसून गभजपातासाठी 
बेकायदेशीरररत्या वापरण्यात येत असलेल्या एम.्ी.पी. क्रकट्स या औषधाच्या 
सींदभाजत केलेल्या कारवाईच्या सींदभाजत आहे. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
  
यििमाळ जजल््याि जलयकु्ि शशिार योजनेंिगवि िामे अपूणव रादहल्याबाबि 

(१६) * ३०८९६ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल््यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असून सन २०१५-१६ या 
आचर्जक वषाजतील ४१३ गावाींपैकी बहुताींश गावातील जलयुक्त शशवार योजनेची 
कामे अपूणज असल्याचे माहे एवप्रल-मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर कामे माहे माचज, २०१७ पयांत पूणज करण्याचे तनदेश असूनही 
कामे अपूणज आहेत तसेच सन २०१६-१७ मधील कामे देखील अपूणज असून त्याींना 
माहे जनू पयांत वाढीव मुदत ददली आहे या कामाींचे अहवाल तात्काळ सादर 
करावयाचे तनदेश जलसींधारण मींत्री याींनी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच पुसद तालुक्यात (जज.यवतमाळ) कृषी कायाजलयामार्ज त जलयकु्त 
शशवार योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ग्राहक सींरक्षण सींस्र्ा 
याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, सदर तालुक्यातील अनेक गावात जलयुक्त शशवाराची कामे 
तनकृष् दजाजची करण्यात आल्याने हषी, दहीवड शशवारात बाींधलेला बींधारा एका 
पावसात वाहून गेला, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ग्राहक सींरक्षण सींस्रे्च्या तक्रारीच्या अनषुींगाने पपववभागीय कृषी अचधकारी, 
पाींढरकवढा याींचेमार्ज त चौकशी करण्यात आली असून बींधाऱयाचे बाींधकाम 
पूणाजवस्रे्त आढळून आले आहे. 

तसेच तक्रारदार ग्राहक सींरक्षण सींस्र्ा व सींबींचधत शतेकरी याींनी सींबींचधत 
कीं त्रा्दाराने बींधाऱयाचे सुरूवातीस पायाभरणीचे केलेले काम काढून सवज नववन व 
चाींगले बाींधकाम केले असल्याचे लेखी कळववले आहे. 
(६) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

िालमपाडा (िा.मोखाडा, जज.पालघर) येरे् िुपोषणाने मतृ्यू झालेल्या  
मुलाच्या िुटूांबबयाांना आधर्वि मदि शमळण्याबाबि 

(१७) * ३२३१४ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९३२७ ला ददनाांि १६ माचव, 
२०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कालमपाडा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येर्ील सागर वाघ या मुलाचा माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये मतृ्य ू झाला असता शासनाने सदर मुलाच्या कु्ूींबबयाींना 
आचर्जक मदत देण्याचे मान्य केल्यानींतर ९ मदहन्याचा कालावधी पल्ूनही माहे 
मे, २०१७ अखेर आचर्जक मदत ददली नाही, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मान्य केलेली आचर्जक 
मदत सागर वाघ याींच्या कु्ूींबबयाींना देणेबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
मयत सागर वाघ मुलाच्या कु्ूींबबयाींना घोवषत केलेली मदत देण्यात 

आलेली आहे. 
(२) व (३) कायजवाही करण्यात आली असल्यामुळे चौकशी करण्याचा प्र्न 
पद् ावत नाही. 

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

ढेबेिाडी (िा.पाटण, जज.सािारा) येर्ील दक्षक्षण िाांग नदीिरील  
धरणाचे बाांधिाम अपूणाविस्रे्ि असल्याबाबि 

 

(१८) * ३१२०४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांिराि जाधि, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ढेबेवाडी (ता.पा्ण, जज.सातारा) येर्ील दक्षक्षण वाींग नदीवरील वाींग मराठवाडी 
धरणाचे बाींधकाम अदयापपयांत अपूणाजवस्रे्त असून तेर्ील प्रकल्पग्रस्ताींचे 
पुनवजसन झाले नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता २.७३ ्ी.एम.सी. असून 
धरणात मोठया प्रमाणात गाळ साचल्याने सदय:जस्र्ती ०.६० ्ी.एम.सी.पाणी 
साठा होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, या धरणासाठी शासनाने तेर्ील अनेक शेतकऱयाींच्या जशमनी 
सींपाददत करुन त्या गावाींना धरणाचे पाणी न देणे, तसेच तेर्ील प्रकल्पग्रस्ताींचे 
पुनवजशसत करुन सींपूणज पायाभूत सुववधा न देणे व धरणाच्या घळभरणीच्या 
कामासाठी जजल्हाचधकारी व दींडाचधकारी याची पवूज परवानगी न घेताच धरणाच्या 
घळभरणीचे काम सुरु केले, हे ही खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, वाींग-मराठवाडी प्रकल्पग्रस्ताींना सन २००७ च्या शासन 
तनणजयाप्रमाणे जमीन वा्पासह प्रलींबबत मागण्याींच्या पतूजतेसाठी जलाशयात 
पतरुन दठय्या आींदोलन केल् याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
तनषकषज काय आहेत व प्रकल्पग्रस्ताींना न्याय शमळवनू देण्यासाठी कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन : (१) वाींग मराठवाडी धरणाचे बाींधकाम ८० ्क्के पूणज झाले 
आहे. १० पकैी ८ को.प. बींधारे पूणज झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्ताींच्या पुनवजसनाची 
कायजवाही ५० ्क्के पूणज झाली आहे. 
(२) नाही. 
(३) पुनवजसनाची कामे अदयाप प्रगतीपर्ावर आहेत व घळभरणीच्या कामासाठी 
मुख्य अशभयींता याींनी ददनाींक १८/०३/२०१० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता ददलेली 
आहे. 
(४) होय. 
(५) प्रकल्पग्रस्ताींसमवेत बठैका घेऊन त्याींचे पवजररत प्र्न सोडववण्यात येत 
आहेत. 
(६) प्र्न पद् ावत नाही.  

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

महालगाि- मोरगाि (िा.मोहाडी, जज.गोंददया) येर्ील  
बांधाऱयासाठी तनिृष्ट्ट दजावचे सादहत्य िापरल्याबाबि 

(१९) * ३२९५९ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महालगाव-मोरगाव (ता.मोहाडी, जज.गोंददया) येर्ील गायमुख नाल्यावर 
जलयकु्त शशवार योजनेतनू बाींधण्यात येत असलेल्या बींधाऱयाचे काम अत्यींत 
तनकृष् दजाजचे सादहत्य वापरुन होत असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, बींधाऱयाचे काम तनकृष् दजाजचे असल्यामुळे बींधारा एक-दोन पुरात 
वाहून जाण्याची शक्यता असून त्यामुळे जीवीत हानी होण्याची शक्यता आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबतची तक्रार व तनवेदन स्र्ातनक रदहवाशाींनी सींबींचधत 
ववभागाच्या अचधकाऱयाींकड े केली असून सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) यासींदभाजत लघु शसींचन ववभाग, जजल्हा पररषद, भींडारा कायाजलयात तक्रार 
प्राप्त झाली होती. 

सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने पपववभागीय अचधकारी लघुशसींचन (जज.प.) 
पपववभाग, भींडारा याींनी सदर कामाींची चौकशी केली असून काम दजाजत्मक 
असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच ए.एर्.सी.इींडडया शलमी्ेड या त्रयस्र् 
यींत्रणेने कामाींची पाहणी केली असून कामाींची गुणवत्ता व दजाजबाबत शेरे 
पपजस्र्त केलेले नाहीत. र्क्त महालगाव-१ बींधाऱयाचे बाींधकाम व जमीन 
यामधील पोकळी मातीने भरावी व दबाई नी् करण्यात यावी असे नमूद केले 
होते. त्याप्रमाणे कायजवाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्याि दषु्ट्िाळ नसिानाही इांधनािर दषु्ट्िाळ उपिर लािल्याबाबि 
(२०) * ३०९०३ श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्रीमिी 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पेरोलची मूळ क्रकीं मत २९ रुपये व त्यावरील ्ॅक्स ४८ रुपये असून देशात 
सवाजत महाग पेरोल राज्यात ववकले जात असल्याचे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी पेरोलवर बसत असलेल्या ्ॅक्समुळे ग्राहक 
अडचणीत आला असून दारुबींदीमुळे बुडालेल्या महसूलाची तू्  भरुन काढण्यासाठी 
शासनाने पेरोलवर ३ रुपये अचधभार लावल्यामुळे सवजसामान्य जनतेत नाराजी 
पसरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच शासनाने इींधनावर प्रतत शल्र तीन रुपयाींचा दषुकाळ पपकर लावून 
मागील आचर्जक वषाजमध्ये कें द्र शासनाकड ेदषुकाळ नाही असे गहृीत धरुन दषुकाळ 
तनधी माचगतला नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, त्याच न्यायाने दषुकाळ नसतानाही इींधनावर दषुकाळी पपकर 
वाढववण्याच्या शासनाच्या तनणजयावर प्र्नचचन्ह पभे रादहले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(५) असल्यास, यामुळे इींधनावर लावलेला पपकर रद्द करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) पेरोलच्या पत्पादनावर कें द्र शासनामार्ज त पत्पादन 
शुल्क (Excise Duty) आकारणी होते तर पेरोलच्या ववक्रीवर सदयजस्र्तीत 
मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, औरींगाबाद, नागपूर, नींदरुबार, सोलापूर व अमरावती 
शहरामध्ये २६% + रुपये ११ प्रतत शल्र व महाराषरातील इतर दठकाणी २५% + 
रुपये ११ प्रतत शल्र या दराने कराची आकारणी करण्यात येते. आयात केलेल्या 
कच्च्या तेलावर (Crude Oil) तेल कीं पनी भरणा केलेल्या जकातीची वसूली 
राज्यात होणाऱया पेरोलच्या ववक्रीतनू करते या कारणास्तव महाराषरात पेरोलच्या 
क्रकीं मती इतर राज्यापेक्षा अचधक आहेत. 
(२) हे खरे नाही. कच्च्या तेलाचे कमी झालेल्या दरामुळे पेरोलच्या क्रकीं मतीत घ् 
होऊन त्याचा पररणाम राज्याच्या महसूलावर झाला. त्यामुळे शासनाने पेरोलवर 
मूल्यवचधजत कराच्या दरामध्ये रुपये ३/- प्रतत शल्र अशी वाढ ददनाींक २२ एवप्रल, 
२०१७ रोजी केली. 
(३) सन २०१६-१७ या आचर्जक वषाजमध्ये राज्यात पेरोलवरील कराींच्या दरामध्ये 
रुपये ३/- प्रतत शल्र वदृ्धी करण्यात आली. सदर वाढ दषुकाळ पपकर या 
कारणामुळे करण्यात आलेली नाही. सन २०१६-१७ मध्ये कें द्र शासनाकड ेदषुकाळ 
तनधी माचगतला नाही. 
(४) नाही. कच्च्या तेलाचे कमी झालेल्या दराींमुळे पेरोलच्या क्रकीं मतीत घ् झाली 
व त्यामुळे त्यावरील कर सींकलनात घ् होऊन, त्याचा पररणाम राज्याच्या 
महसुलावर झाला. त्यामुळे पेरोलवरील मूल्यवचधजत कराचा दर वाढववण्यात आला 
आहे. सदर वाढ दषुकाळ पपकर या कारणामुळे करण्यात आलेली नाही. 
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(५) इींधनावर महसूल तनशमजतीकरता मूल्यवचधजत कराच्या दरात वदृ्धी करण्यात 
आली असून, दषुकाळ पपकर या कारणामुळे नसल्याने करामध्ये करण्यात 
आलेली वाढ रद्द करण्यात आली नाही. 
(६) लागू नाही.  

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

राज्याि िुपोषण ि बालमतृ्य ूरोखण्यासाठी िृिी आराखडा ियार िरण्याबाबि 
(२१) * ३११७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नागोराि गाणार, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.नारायण राणे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नार् शशांदे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२३७२५ ला ददनाांि ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ग्रामीण भागातील ववशषेत: आददवासी बहुल भागाींसह सुमारे   
१२५ तालुक्याींचा मानव ववकास तनदेशाींक कमी असताना सदर आददवासी 
पाडयाींवरील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ववववध योजना राबववल्या जात 
असताना सन २०१५-१६ या वषी आददवासी भागाींमध्ये २७ हजार ४३२ तीव्र कमी 
वजनाची कुपोवषत बालके आढळून आल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच राज्यातील १६ आददवासी जजल्हयात सुमारे साड ेअकरा हजार बालके 
कुपोवषत असून सन २००४ ते २०१७ या १३ वषाांच्या काळात ७० हजाराींहून 
अचधक बालमतृ्यूची नोंद करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, गत ३ वषाजत नवसींजीवन योजनेंतगजत ० ते १ वयोग्ातील 
साडसेहा हजार बालकाींचे मतृ्यू झाले असून सदर १६ आददवासी जजल््यात दरवषी 
कुपोषणामुळे बालमतृ्य,ू गभजवती माता मतृ्यचेू प्रमाण वाढत असूनही आददवासी 
भागातील प्रार्शमक आरोगय कें दे्र दरूवस्रे्त आहेत, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, मदहला व बालववकास ववभाग, सावजजतनक आरोग य ववभाग आणण 
आददवासी ववकास ववभाग याींना कुपोषण व बालमतृ्यू रोखण्यासाठी एकबत्रतपणे 
कृती आराखडा तयार करण्याबाबतचे आदेश मा.मुख्यमींत्री याींनी ददले असता, 
पक्त ववभागाींनी त्यानुसार कुपोषण व बालमतृ्यू रोखण्यासाठी कृती आराखडा 
तयार करुन मा.मुख्यमींत्री याींना सादर केलेला नाही, हे खरे आहे काय,  
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(५) असल्यास, राज्यातील कुपोषणाच्या गींभीर समस्येचे तनवारण करण्यासाठी 
मा. पच्च न्यायालयाने कुपोषणग्रस्त भागाींमध्ये काम करणाऱया डॉ.अभय बींग 
याींच्या पपाययोजनाींचा कुपोषणमुक्त महाराषरासाठीच्या धोरणात समावेश 
करण्यात यावा असे आदेश ददले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(६) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुषींगाने धोरणाींचा 
आराखडा तयार करण्यासींदभाजत तसेच कुपोषण, गभजवती माता मतृ्यू व 
बालमतृ्यूस आळा घालण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) व (३) नवसींजीवनी अींतगजत जजल््याकडील सन २०१४-१५, २०१५-१६ व 
२०१६-१७ च्या प्राप्त अहवालानुसार ० ते १ वषज वयोग्ातील बालमतृ्यूची सींख्या 
अनकु्रमे ३०२२, १९१२ व २०७० एवढी असून तीन वषाजची एकूण सींख्या ७००४ 
आहे. वरील बालमतृ्यू हे कमी जन्म वजन, जन्मता ्वसनास अडचण, 
न्युमोतनया व जींतुसींसगज इ. कारणामुळे झाल्याचे ददसून येते. तसेच सन २०१४-
१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या प्राप्त अहवालानुसार मातामतृ्यूची सींख्या अनुक्रमे 
२८५, २९६ व २८३ इतकी आहे. 
     आददवासी भागातील प्रार्शमक आरोगय कें द्र दरुवस्रे्त नसून या भागातील 
एकूण ३१५ प्रार्शमक आरोगय कें द्रापैकी २७४ कें दे्र स्वत:च्या इमारतीत असून ४५ 
प्रा.आ. कें द्रासाठी नवीन इमारत बाींधकाम प्रस्ताववत आहे. 
(४) मा.मींत्री, सावजजतनक आरोगय याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय ्ास्क र्ोसज 
स्र्ापन करण्याची घोषणा माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये करण्यात आली होती. 
त्यानींतर या सशमतीच्या ४ बैठका मींत्रालय, मुींबई येरे् घेण्यात आल्या.  या 
बैठकाींमध्ये पालघर जजल््यामध्ये कुपोषणामुळे होणारे बालमतृ्यू कमी 
करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करुन शासनास सादर करण्यात आला. पालघर 
कृती आराखड्यानुसार जजल्हाचधकारी, पालघर याींना पपाययोजना राबववण्याबाबत 
तनदेश देण्यात आले आहेत. पालघर कृती आराखडा राबववण्याच्या अनषुींगाने 
जजल्हाचधकारी कायाजलय, पालघर येरे् मा.मींत्री सावजजतनक आरोगय याींच्या 
पपजस्र्तीमध्ये ददनाींक ११/०५/२०१७ रोजी जजल््यातील सवज ववभाग प्रमुखाींची 
बैठक घेण्यात आली. या बठैकीत सवज ववभागाींनी करावयाच्या पपाययोजनाींची 
अींमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या असून या अनषुींगाने 
जजल््यामध्ये अींमलबजावणी करण्यात येत आहे.  
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(५) हे खरे आहे. 
     आरोगय ववभागामार्ज त सवजसमावेशक पोषण धोरणाचा मसुदा तयार 
करण्यात येऊन शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(६) सावजजतनक आरोगय ववभागामार्ज त राबववल्या जाणाऱया पपाययोजना पढुील 
प्रमाणे :- माता मतृ्यू ्ाळण्यासाठी गरोदरपणा मध्ये कमीत कमी ४ तपासण्या, 
लसीकरण, रक्तदाब/ दहमोगलोबीन/ लघवीची तपासणी करुन वजन वाढीवर 
तनयशमत देखरेख, जननी सुरक्षा योजना मानववकास अींतगजत बुडीत मजुरी, 
माततृ्व अनदुान व औषधोपचार तसेच जननी सुरक्षा योजना जननी शशशु सुरक्षा 
कायजक्रमाींतगजत मोर्त सेवा (सींदभज, आहार, औषधोपचार, तपासण्या व 
रक्तपुरवठा) प्रधानमींत्री माततृ्व सुरक्षा अशभयाींनातगजत दर मदहन्याच्या ९ 
तारखेला सवज गरोदर माताींची व अततजोखमीच्या माताींची तपासणी करुन 
औषधोपचार व आव्यकेनसुार सींदभज सेवा, नवसींजीवनी योजनेंतगजत माततृ्व 
अनदुान योजना या योजना राबववण्यात येतात.  
     तसेच बालमतृ्य ू ्ाळण्यासाठी आजारी सॅम बालकाींना बालपपचार कें द्र व 
पोषण पुनवजसन कें द्रामध्ये भरती करुन पोषण व पपचार, दवववावषजक जीवनसत्व 
अ व जींतनाशक मोदहम, या कायजक्रमादवारे स्तनपानास प्रोत्साहन, नीपी 
कायजक्रमादवारे सवज वयोग्ाींना लोहयुक्त गोळ्या व जींतनाशक गोळ्या, पालघर 
जजल््यामध्ये कुपोषणाने होणारे बालमतृ्य ू ्ाळण्यासाठी ववशेष कृती दलाची 
स्र्ापना, नवजात बालकाींच्या तपासणी व पपचाराकरीता ववशषे नवजात काळजी 
कक्ष, नवजात जस्र्रीकरण कक्ष व नवजात काळजी कोपरा, एचबीएनसी अींतगजत 
गहृभे्ीदवारे आजार खळखनू पपचार व सींदभज सेप्सीस/ अततसार/ न्यमुोतनया व 
इतर आजाराचे व्यवस्र्ापन इत्यादी. 
 

----------------- 
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राज्य बालहक्ि सांरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष पदािर  
बेिायदेशीर तनयुक्िी िेल्याबाबि 

(२२) * ३३४८१ अॅड.अतनल परब, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरनार् राजूरिर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २१८६० ला 
ददनाांि १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या मदहला व बालकल्याण ववभागाने राज्य बालहक्क सींरक्षण 
आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य नेमण्यासाठी ददनाींक २१ जुलै, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास इच्छुकाींकडून नामाींकने मागववण्याची जादहरात ददली होती, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर जादहरातीत अध्यक्ष वा सदस्याींववरुध्द कोणताही र्ौजदारी 
गुन्हा असू नये तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी सींबींचधत असू नये अशीही अ् 
घातली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, वरील जादहरातीमधील दोन्ही अ्ीींकड े दलुजक्ष करुन राज्य 
बालहक्क सींरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर तनयम व अ्ीींना डावलून 
गुन््याींची नोंद असलेल्या व्यक्तीची बेकायदेशीरररत्या नेमणकू करण्यात 
आल्याची बाब माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आली, हे खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, सदरहू आयोगावर तनयुक्त केलेल्या अध्यक्षाींवर बीडच्या 
शशवाजीनगर पोलीस ठाण्यात भादींवव कलम ४७, १४३, ३५३ आणण ३३२ अन्वये 
गुन्हे असून सदरहू अध्यक्ष एका राजकीय पक्षाशी सींबींचधत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय,  
(५) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर जादहरातीमध्ये अध्यक्ष व सदस्य कोणत्याही राजकीय पक्षाशी सींबींधीत 
असू नये, अशी अ् घालण्यात आलेली नाही. तसेच कोणताही र्ौजदारी गुन्हा 
नसावा, अशी अ् होती. तर्ावप महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोग 
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तनयम २०१० नुसार मानवी हक्क व बाल हक्काचे पल्लींघन केल्याचा कोणताही 
पूवेततहास नसलेली कोणतीही व्यक्ती अध्यक्ष क्रकीं वा सदस्य म्हणनू तनयुक्ती 
करण्यास पात्र असेल असे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य याींची 
शशर्ारस शासनास करण्याकररता बत्रसदस्यीय तनवड सशमती शासन तनणजय 
ददनाींक २० जुलै, २०१६ अन्वये गदठत करण्यात आली होती, सदर तनवड 
सशमतीने ववभागामार्ज त शासनस्तरावर प्राप्त अध्यक्ष व सदस्य याींच्या अजाजच्या 
पात्र-अपात्रतेची शहातनशा करुन, अचधतनयमातील तरतदुीनुसार, आयोगाच्या 
अध्यक्ष व सदस्यपदी तनयुक्ती केली आहे.  
(४), (५) व (६) महाराषर राज्य बाल हक्क सींरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी 
तनयुक्त करण्यात आलेल्या अध्यक्षाींवर बीड जजल्हयामध्ये ददनाींक ०६/०४/२०१४ 
रोजी पोलीस ठाणे शशवाजीनगर येरे् गु.र.नीं.६१/२०१४ कलम १४३, १४७, १४९, 
३५३, ३३२ भा.दीं.वव सह कलम ७ क्रक्र.ला. अ.का. १३५ मु.पो.का. प्रमाणे गुन्हयाची 
नोंद असून, सदरचा गुन्हा न्यायप्रववष् आहे. 
 

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

 

मराठिाडा विभागािील शेििऱयाांना लघ ुि मध्यम शसांचन प्रिल्पाांिगवि  
सांपाददि जशमनीांचा मािेजा देणेबाबि 

 

(२३) * ३२१६६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२८१६६ ला ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडा ववभागात शसींचन ववभागाकडून लघु व मध्यम २८६ शसींचन 
प्रकल्पासाठी शतेकऱयाींच्या जशमनी सींपाददत करुन प्रकल्पाची कामे पूणज केली 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना सींपाददत जशमनीचा मावेजा रुपये १२५० को्ी असून 
अदयाप तो ददला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मराठवाडयातील शतेकरी आचर्जक अडचणीत आहे शशवाय काही 
प्रकरणात मा.न्यायालयाने आदेश देऊनही शतेकऱयाींना मावेजा ददला नाही, हे खरे 
आहे काय,  
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(४) असल्यास, सदर शेतकऱयाींच्या मावेजा देण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) नाही. 

 ददनाींक ०४/१०/२०१६ रोजी औरींगाबाद येरे् झालेल्या मींत्रीमींडळाच्या 
बैठकीत ठेवलेल्या ववषयानुसार रूपये १२५४.०० को्ीच्या मागण्या महामींडळाच्या 
ववववधस्तरावर प्रलींबबत आहेत. तरतदु पपल्ध नसलेल्या प्रकल्पासाठी भुसींपादन 
व न्यायालयीन प्रकरणे ठोक तरतुद मराठवाडा अींतगजत अनुक्रमे सन २०१६-१७ या 
वषाजतील रूपये ७८.३३०७ को्ी तसेच ववशेष बाब म्हणनू प्राप्त तनधी       
रूपये २५.३४४९ को्ी व तरतदु पपल्ध असलेल्या प्रकल्पाींच्या भुसींपादनासाठी    
रुपये ३०२.४९८० को्ी तनधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 

 सन २०१७-१८ या आचर्जक वषाजतील भुसींपादन व न्यायालयीन प्रकरणे 
ठोक तरतदु मराठवाडा अींतगजत रूपये ३२५.२७०० को्ी व भुसींपादनासाठी 
पुनववजतरणाव्दारे मराठवाड्यासाठी एकूण रूपये ८७.६०४३ को्ी असा एकूण    
रूपये ४१२.८७४३ को्ी तनधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे व तरतदु पपल्ध 
असलेल्या प्रकल्पाींच्या भुसींपादनासाठी रूपये २२९.०१ को्ी तनधी ववतरीत 
करण्यात आला आहे. 

 सन २०१६-१७ व २०१७-१८ कररता एकूण रूपये १०४८.०५७९ को्ी 
भुसींपादनासाठी ववतरीत केलेला आहे. तर्ावप, मराठवाडा अींतगजत तरतदू 
असलेल्या प्रकल्पाींचे तसेच तरतूद नसलेल्या प्रकल्पाींसाठी एकूण रुपये ५६३.६४ 
को्ीचे दातयत्व प्रलींबबत आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) न्यायालयाच्या तनणजयानसुार प्राप्त तनधीच्या पपल्धतेनसूार प्रलींबबत मावेजा 
अदा करण्याची योगय कायजवाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यािील िदै्यकिय ि दांि िैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या खाजगी िसेच अशभमि 
सांस्र्ामधील जागा विद्यार्थयाांना राखनू ठेिण्याबाबि 

 

(२४) * ३३२६४ श्री.िानाजी सािांि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील वदैयक्रकय व दींत वदैयक्रकय अ्यासक्रमाच्या खाजगी तसेच 
अशभमत सींस्र्ामधील ८५ ्क्के जागा शासकीय, पाशलका महाववदयालयाप्रमाणे 
ववदयार्थयाांकरीता राखीव ठेवण्याचा तनणजय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) तसेच, अशभमत ववदयावपठाींना मागासवगीय प्रवगाजसाठीचे आरक्षणही येत्या 
शैक्षणणक वषाजपासून लागू करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त बाब क्र.१ व २ बाबत न्यायालयीन प्रक्रक्रया होऊ नये म्हणनू 
शासकीय अध्यादेशात क्रकीं वा कायदयात योगय ती दरुुस्ती करण्यात येणार होती, 
हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. सन २०१७-१८ वषाजकररता 
अशभमत ववदयापीठ वगळून राज्यातील शासकीय, महानगरपाशलका तसेच खाजगी 
ववनाअनदुातनत वैदयकीय व दींत महाववदयालयातील पदवीपवूज अ्यासक्रमासाठी 
८५ ्क्के जागा राज्यातील ववदयार्थयाांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०१७-१८ या शकै्षणणक वषाजमधील अशभमत 
ववदयापीठाींच्या वदैयकीय व दींत महाववदयालयातील पदवीपवूज अ्यासक्रमाचे 
प्रवेश कें द्र शासनाच्या मेडडकल कॉजन्सशलींग कशम्ीमार्ज त करण्यात येत आहेत. 
त्यासाठी कोणत्याही मागासप्रवगाजचे आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) अशभमत ववदयापीठाींतील प्रवेश राज्य शासनाच्या अखत्याररत 
आणण्यासाठी कायदयात दरुुस्ती प्रस्ताववत करण्यात आली होती. तर्ावप, 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या तनदेशानसुार सन २०१७-१८ चे अशभमत ववदयापीठाचे 
प्रवेश हे अणखल भारतीय स्तरावर कें द्र शासनामार्ज त करण्यात येत आहेत. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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येिला ि तनफाड िालुक्याांचा (जज.नाशशि) राष्ट्रीय ग्रामीण जीिनोन्न्िी 
अशभयानाच्या इांटेजन्सव्ह िालुक्याि समािेश िरण्याबाबि 

 

(२५) * ३०९४३ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 
  

(१) येवला व तनर्ाड तालुक्याींमध्ये (जज.नाशशक) दाररद्रयरेषेखालील मदहलाींना 
बचत ग्ाच्या माध्यमातनू स्वावलींबी करण्यासाठी या तालुक्याींचा राषरीय ग्रामीण 
जीवनोन्न्ती अशभयानाच्या इीं्ेजन्सव्ह तालुक्यात समावेश करण्याची स्र्ातनक 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १२ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अशभयानामध्ये सध्या एकूण 
१३४ तालुक्याींमध्ये इीं्ेजन्सव्ह कायजपध्दतीने तर पवजररत तालुक्याींमध्ये नॉन 
इीं्ेजन्सव्ह व सेमी इीं्ेजन्सव्ह कायजपध्दतीने अींमलबजावणी सुरु आहे.  येवला व 
तनर्ाड या तालुक्याींमध्ये नॉन इीं्ेजन्सव्ह तसेच सेमी इीं्ेजन्सव्ह पध्दतीने 
अींमलबजावणी करण्यात येत असून या माध्यमातनू गरीब मदहलाींचे स्वयीं 
सहाय्यता ग् बनवनू त्याींचा आचर्जक ववकास करण्याचे कायज करण्यात येत आहे. 
      इीं्ेजन्सव्ह कायजपध्दतीमध्ये सन २०११ च्या मानव ववकास तनदेशाींकानसुार 
(HDI) राज्यातील मागासलेल्या १४ जजल्हयाींचा समावेश कें द्र शासनाच्या मींजूरीने 
करण्यात आलेला आहे.  सन २०१७-१८ चा वावषजक कृती आराखडा अर्जसींकल्प 
२०१७ मध्ये कें द्र शासनाकडून मींजूर करण्यात आलेला आहे. 
 

 

----------------- 
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अमराििी येर्ील डॉ.पांजाबराि देशमुख िैद्यकिय रुग्णालयाि  
निजाि बालिाांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

 

(२६) * ३२८५५ श्री.रविांद्र फाटि, अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 

 (१) अमरावती येर्ील डॉ.पींजाबराव देशमुख वदैयकीय रुगणालयात (पीडीएमसी) 
या खासगी रुग णालयातील ४ नवजात बालकाींचा सींशयास्पद मतृ्यू झाल्याचे व 
एका पररचाररकेने चुकीचे इींजेक्शन ददल्याने ३ शशशुींचा मतृ्यू झाल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी सशमती नेमली आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त चौकशी सशमतीने आपला अहवाल शासनास सादर केला 
आहे काय, त्यानुसार शासनाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
अमरावती येर्ील डॉ. पींजाबराव देशमुख वदैयकीय रुगणालयात 

(पीडीएमसी) या खाजगी रुगणालयातील ४ नवजात बालकाींचा मतृ्यू झाला आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 

या प्रकरणी शासनाने शासकीय वदैयकीय महाववदयालय, अकोला येर्ील 
तज्ञ डॉक््राींची चौकशी सशमती गठीत केली आहे.  
(३) शासकीय वदैयकीय महाववदयालय, अकोला येर्ील तज्ञ डॉक््राींच्या सशमतीने 
सादर केलेल्या लेखी अहवालात पुढील तनषकषज नमूद केले आहेत :- 
१. ४ नवजात शशशुींचा मतृ्यू हा Injection Kesol (Potassium Chloride)  

२cc IV यादवारे झाला असू शकतो.  
२. नवजात शशशुच्या अततदक्षता ववभागात जींतु सींसगज मुक्त वातावरण 

ठेवणेबाबत तनषकाळजीपणा सींबींचधत शशशु ववभागाचे अचधकारी याींनी केल्याचे 
ददसून येते. 
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३. सदर महाववदयालय हे सींपूणज अमरावती जजल्हयाकररता आरोगय दृष्ीने 
प्रार्शमक काळजीचे कें द्र आहे. त्यामध्ये बालमतृ्यूचे प्रमाण अचधक असलेला 
मेळघा् भाग सुध्दा समाववष् होतो. त्यामुळे नवजात शशशु अततदक्षता 
ववभागातील सोयीमध्ये व देखरेखीमध्ये कोणतीही कमतरता राहु नये असे 
अपेक्षक्षत आहे. 
  त्यामुळे सदर सशमतीने सींबींचधत ववभागाचे वैदयकीय अचधकारी 

(डॉ.आर.एच.तनस्ताने व डॉ. भुषण कट्टा) आणण स््ार् नसज (श्रीमती ववदया र्ोरात 
व श्रीमती वप्रती जामनीक) याींच्याववरुध्द योगय कारवाई करण्याचे सुचववले आहे.  

  शासकीय वदैयकीय महाववदयालय अकोला, जजल्हा शल्यचचक्रकत्सक 
अमरावती व डॉ. पींजाबराव देशमुख वदैयकीय महाववदयालयाचे डीन याींनी 
ददलेल्या अहवालावरुन गुन्हयात आरोपी १) डॉ. भुषण बिजमोहन कट्टा तनवासी 
वैदयकीय अचधकारी, २) सौ.ववदया भानदुास र्ोरात, स््ार् नसज याींना ददनाींक 
३०/५/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली आहे, ३) कु. वप्रती रववन्द्र जामनीक, 
स््ार् नसज दहस ददनाींक ११/०६/२०१७ रोजी अ्क करण्यात आली. अचधक तपास 
सुरु आहे.  

   तसेच, पपरोक्त अहवालाच्या आधारावर डॉ. तनस्ताने बालरोग ववभाग 
प्रमुख (पेडीआदरक्स), व डॉ. कट्टा, तनवासी वदैयकीय अचधकारी, याींच्यावर 
कायजवाही करण्याबाबत प्रबींधक, महाराषर वदैयकीय पररषद व श्रीमती ववदया 
र्ोराव व श्रीमती वप्रती जामनीक स््ार् नसज याींच्यावर कायजवाही करण्याबाबत 
महाराषर पररचयाज पररषद याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्यािील जजल्हा पररषद शशक्षिाांच्या बदल्याांसाठी  
सिव समािेशि आणण स्ििांत्र धोरण आखल्याबाबि 

 

(२७) * ३३१२० श्री.नागोराि गाणार, श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांदराि          
पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जजल्हा पररषद शशक्षकाींच्या बदल्याींचा गोंधळ ्ाळण्यासाठी अवघड 
व सवजसाधारण क्षेत्र या दोन प्रकारात बदल्याींचे तनयोजन करण्याचा नवा 
अध्यादेश शासनाने काढलेला असून, ग्रामववकास ववभागाने याबाबत सवज 
समावेशक आणण स्वतींत्र धोरण आखल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, पक्त धोरणातील अवघड व सवजसाधारण या भागाचे तनकष काय 
आहेत, तसेच प्रत्येक जजल््यातील मुख्य कायजकारी अचधकारी अवघड व 
सवजसाधारण क्षेत्रच अदयाप तनज्चत करु शकले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात नवीन शशक्षक बदली धोरणात जाचक अ्ी असल्याने 
शशक्षकाींनी आींदोलन करण्याचा तनणजय घेतला असल्याचे व सातारा जजल्हयात 
सवाजत कमी दगुजम शाळा माणमध्ये तनवडल्याने तालुक्यावर अन्याय झाला असून 
बदली धोरणाववरोधात येर्ील शशक्षकाींनी मोचाज काढल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररषद 
शशक्षकाींच्या बदली धोरणातील जाचक अ्ीबाबत कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) सवजसाधारणपणे जे क्षेत्र तालुका मुख्यालयापासून दरू आहे, दळणवळणाच्या 
दृष्ीने त्या शाळेत अर्वा गावात पोहोचण्यास सोईसुववधा नाहीत, दगुजम व 
डोंगराळ भागातील गावे तसेच काम करण्यास प्रततकूल पररजस्र्ती असलेली गावे 
ही अवघड क्षेत्र े म्हणनू तनज्चत करण्यात येणार असून अवघड क्षेत्रात न 
मोडणारी गावे ही सवजसाधारण क्षेत्रात समाववष् होणार आहेत. मुख्य कायजकारी 
अचधकारी याींनी तालुक्यातील सवजसाधारण तसेच भौगोशलक पररजस्र्तीचा ववचार 
करून तनणजय घ्यावयाचा आहे. 

प्रत्येक जजल््यातील मुख्य कायजकारी अचधकारी अदयाप अवघड व 
सवजसाधारण क्षेत्र तनज्चत करू शकले नाहीत ही बाब खरी नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

नागपूर येर्ील गोरेिाडा आांिरराष्ट्रीय प्राणी सांग्रहालयािील वििास िामाांबाबि 

(२८) * ३२९०४ श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येर्ील गोरेवाडा आींतरराषरीय प्राणी सींग्रहालयातील ववकास कामाींना 
शासनाने रुपये २५ को्ी मींजरू केले आहेत, हे खरे आहे काय,  



34 

(२) असल्यास, सदर सींग्रहालयास आणखी रुपये १०० को्ी वाढीव तनधी 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, या तनधीतनू प्राणी सींग्रहालयातील कोणकोणत्या कामाींवर तनधी 
खचज करण्यात येणार आहे,  
(४) असल्यास, आतापयांत ववकास कामाींवर क्रकती खचज करण्यात आला आहे ? 
 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) सन २०१७-१८ राज्य योजनाींतगजत 
गोरेवाडा प्राणी सींग्रहालयाच्या प्रार्शमक कामाींकरीता मींजूर व अर्जसींकजल्पत 
करण्यात आलेला रुपये २५००.०० लक्ष तनयतव्यय ददनाींक ३०/०५/२०१७ रोजीच्या 
शासन तनणजयान्वये ववतरीत करण्यात आला आहे. सदर ववतरीत करण्यात 
आलेल्या तनधीमधून खालील प्रमाणे कामे करण्यात येणार आहेत. 
• वन्यप्राणी बचाव कें द्राचे परररक्षण करणे. 
• आक्रिकन सर्ारीचे बाींधकाम करणे. 
• अचधवास ववकासाची कामे करणे. 
• सींरक्षण कामे करणे. 
• गोरेवाडा प्रकल्प ५६४.०० हेक््र वनजशमनीचे वळतीकरणाचे नक्त नगद मूल्य 

(NPV) व पयाजयी वनीकरणाची कामे करणे. 
(४) सन २०११-१२ ते सन २०१७-१८ जनू अखेर गोरेवाडा प्रकल्पाींतगजत ववकास 
कामाींवर रुपये ५८१८.९५ लक्ष तनधी खचज करण्यात आला आहे. 
 

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

दौलिाबाद आरोग्य िें द्राांिगवि (जज.औरांगाबाद) पांढरपूर येरे्  
सुरु िरण्याि आलेले आरोग्य उपिें द्र सुरु िरण्याबाबि 

 
 

(२९) * ३२४०२ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दौलताबाद आरोगय कें द्राींतगजत (जज.औरींगाबाद) पींढरपूर येरे् सुरु करण्यात 
आलेले आरोगय पपकें द्रात डॉक््र व कमजचारी नसल्याने सदर कें द्र माहे मे, २०१७ 
पासून बींद आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आरोगय पपकें द्र बींद असल्याने पपचारासाठी येणाऱया रुगणाींची 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आरोगय पपकें द्र 
तनयशमत सुरु ठेवण्याकररता कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ.दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
      पपकें द्राींच्या दठकाणी वैदयकीय अचधकाऱयाींचे पद मींजुर नसून दोन आरोगय 
सेवक (मदहला) व एक आरोगय सेवक (पुरुष) तनयशमत कायजरत आहेत. 
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 
(४)  प्र्न पद् ावत नाही. 
 

 ----------------- 
नांदरुबार ि धळेु जजल्हयािील िापी नदीिरील िापी बुराई ि सुलिाड-ेजामफळ 

किनोली या उपसा शसांचन योजनेच्या िामाबाबि 

(३०) * ३२९५३ श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९००३ ला ददनाांि 
९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार व धुळे जजल्हयातील तापी नदीवरील सुलवाड े जामर्ळ      
पशसींयो-प्रकल्पास सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १५.५० को्ी इतका तनधी पपल्ध 
करण्यात आला व प्रकाशा बुराई पपसा शसींचन योजनेच्या कामासाठी        
रुपये १.५ को्ी इतका तनधी पपल्ध केला असला तरी अदयाप या प्रकल्पाचे 
काम सींर्गतीने सुरु असल्याचे तनदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकल्प त्वरीत पूणज 
करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय,  
(२) नींदरुबार व धळेु जजल्हयातील तापी नदीवरील सुलवाड े जामर्ळ कनोली 
पपसा शसींचन योजनेच्या सुधाररत प्रकल्प अहवालास प्रशासक्रकय मान्यता 
देण्याबाबतची बाब शासनस्तरावर प्रगतीत आहे. सदर योजनेची सींकल्पने 
मुल्यावपजत झाली आहेत. वन जमीन सींपादनास अींततम मान्यता प्राप्त झाली 
असून वन जमीन हस्ताींतरीत करण्यासाठी आव्यक तनधी वगज करण्यात आला 
आहे. तसेच वन जमीन हस्ताींतराची व भूसींपादनाची कायजवाही प्रगतीत आहे.  
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प्रकाशा बुराई पपसा शसींचन योजनेचे काम प्रगतीत असून सदर 
प्रकल्पासाठी आव्यक भूसींपादन सरळ खरेदीने सुरू करण्यात येत आहे. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

िामण (िा.िसई, जज.पालघर) गािािील अांगणिाडीची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
(३१) * ३२००२ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी    
रुपनिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कामण (ता.वसई, जज.पालघर) गावातील कामण नींबर १ ची अींगणवाडी 
मोडकळीस आली असून अींगणवाडीतील बालकाींच्या जीववतास धोका तनमाजण 
झाल्याचे ददनाींक १ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाकड ेपाठपुरावा करुनही शासन याकड ेदलुजक्ष 
करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अींगणवाडीची दरूवस्र्ा दरू 
करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१) ता.वसई, जज.पालघर येर्ील कामण १ ची अींगणवाडी 
कें द्र स्वतींत्र इमारत नसून ही अींगणवाडी ग्रामपींचायतच्या समाजमींदीराच्या 
इमारतीत भरत होती. १ मे २०१७ पवुी हे समाजमींदीर मोडकळीस येत असल्याचे 
लक्षात येताच तेर्ील अींगणवाडी कें द्र हे गावातील दत्तमींदीरमध्ये स्र्लाींतरीत 
करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालकाींच्या जजववतास कोणत्याही प्रकारचा धोका 
तनमाजण झालेला नाही. 
(२) सदरची अींगणवाडी स्र्लाींतरीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत दलुजक्ष 
करण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) कामण १ अींगणवाडी कें द्रातील मुलाींना त्वरीत दत्तमींदीर मध्ये 
स्र्लाींतरीत केले आहे. तसेच कामण १ चे क्षेत्र महानगरपाशलका हद्दीत येत 
असल्यामुळे महानगरपाशलकेस ददनाींक २४/०५/२०१७ व ददनाींक २०/०६/२०१७ चे 
पत्रान्वये महानगरपाशलका /नगरपररषद/ नगरपींचायत कायजक्षेत्रातील अींगणवाडी 
कें द्र दरुुस्ती/ नवीन बाींधकाम त्याींचेस्तरावरुन करण्याबाबत जजल्हापररषदेकडून 
कळववण्यात आलेले आहे. 

----------------- 
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राज्याि िुपोषण मुक्िीसाठी ईझी नट पेस्ट पािीटाचे िाटप िरण्याबाबि 
 
 

(३२) * ३०९१८ श्री.नारायण राणे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
 
  

(१) राज्याच्या आददवासी भागातील तीव्र कुपोवषत ग्ातील मुलाींना कुपोषण 
मुक्त करण्यासाठी ईझी न् पेस्् पाकी् देण्यात येणार असल्याचे माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ताज्या आहाराच्या तलुनेत ही पेस्् आरोगयाला हानीकारक असून 
प्रत्यक्षात कुपोवषत बालकाींना याचा र्ायदा होणार नसल्याचा दावा जनआरोगय 
अशभयान व अन्न अचधकारी याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, पोषण हक्क ग् व ववववध सामाजजक सींघ्नाींनी केलेल्या सवेक्षणात 
्ी.एच.आर. सारखे आहार कुपोषण तनमुजलनात अयशस्वी ठरत असल्याचे 
तनदशजनास आल्याने ईझी न् पेस्् पाकी् पुरवठा करण्याबाबतच्या योजनेचा 
रे्रववचार करण्याचे पत्र लोकप्रतततनधीींनी माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पोषण हक्क ग् या सींस्रे्ने तसेच ववववध अन्य सींस्र्ाींनी 
केलेल्या सवेक्षणात पाकी् बींद आहारापैकी र्क्त ५% आहार खाल्ला जातो व 
पवजरीत ९५% ्ी.एच.आर. हा एकतर रे्कून ददला जातो क्रकीं वा जनावराींना खाऊ 
घातला जातो असा तनषकषज तनघालेला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच हजारो 
को्ी खचज करुन आहार खाला जात नसताना कायजवाही न करणाऱया अचधकारी / 
कमजचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली व मदहला बचतग्ाींमार्ज त कुपोवषत 
मुलीींना स्र्ातनक भागाींतनू शमळणाऱ या भाज्या व धान्यापासून तयार केलेला ताजा 
आहार देण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
कुपोवषत बालकाींना दयावयाचा आहार हा ईजी न् पेस्् नसून Energy 

Dense Nutritious Food (EDNF) आहार आहे. 
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(२) नाही. 
बालरोग तज्ञ, आहार तज्ञ व युतनसेर्चे प्रतततनधी याींनी राज्यातील 

कुपोवषत बालकाींना Energy Dense Nutritious Food (EDNF) देणेबाबत 
शशर्ारशी ववचारात घेऊन ववभागाने EDNF ही पेस्् देण्याचा तनणजय घेतलेला 
आहे. 
(३) Energy Dense Nutritious Food (EDNF) पाकी् पुरवठा 
करण्याबाबतच्या योजनेचा रे्रववचार करण्याचे कोणत्याही लोकप्रतततनधीचे पत्र 
प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) नाही. असा कुठलाही तनषकषज ववभागाकड ेप्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(५) व (६) प्र्न पद् ावत नाही. 
 ----------------- 

 

अत्याचार वपडडिाांच्या मुलाांसाठी िल्याणिारी योजना  
किां िा विशेष धोरण राबविण्याबाबि 

 

(३३) * ३२५९१ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जनादवन चाांदरूिर : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अत्याचार वपडडताींच्या पो्ी जन्माला आलेल्या अपत्याच्या सींगोपनासाठी 
कल्याणकारी योजना क्रकीं वा ववशेष धोरण आखण्याचे शासनाला मा.पच्च 
न्यायालयाने आदेश ददल्याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याची दखल घेऊन अत्याचार वपडडताींच्या पो्ी जन्माला आलेल्या 
मुलाींसाठी शासनाने कल्याणकारी योजना क्रकीं वा ववशेष धोरण राबववण्याबाबत 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) नाही,  
(२) अत्याचार पीडडतेच्या पो्ी जन्माला आलेल्या अपत्याच्या सींगोपनासाठी 
मदहला व बाल ववकास ववभागामार्ज त खालीलप्रमाणे योजना राबववण्यात येत 
आहेत. 
 • अत्याचार पीडडत मदहलेस बालकास जन्म दयावयाचा असल्यास ततला अल्प 

मुदतीचे तनवासगहृामध्ये/राज्यगहृ येरे् बालक वयाच्या १० वषाजपयांत त्याच्या 
आई सोबत राहू शकते. 
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 • अत्याचार पीडडतेच्यापो्ी जन्माला येणाऱया बालकास सदर मदहलेस 
साींभाळायचे नसल्यास बालकल्याण सशमतीच्या आदेशान्वये बाल न्याय 
मुलाींची काळजी व सींरक्षण अचधतनयमान्वये ववदहत प्रक्रक्रया पूणज करुन सदर 
बालक अ्यवपजत/पररत्यागीत (surrender of children) करुन शकते. 

 • बालकल्याण सशमती सदर बालकाच्या कल्याणाकरीता व पनुवजसनाकरीता बाल 
न्याय मुलाींची काळजी व सींरक्षण अचधतनयमान्वये ववदहत प्रक्रक्रया पूणज करुन 
सदर बालक दत्तकासाठी मुक्त करुन शकते. 

 • अत्याचार पीडडत मदहलेस अपत्याचा त्याग न करता साींभाळायचे असल्यास 
बालकल्याण सशमतीमार्ज त सदर बालकास बालगहृामध्ये प्रवेश देण्यात येतो. 

 • अत्याचार पीडडत मदहला अपत्यास बालगहृामध्ये दाखल करावयाचे नसल्यास 
त्या बालकास बालसींगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येतो.  

(३) प्र्न पद् ावत नाही. 
----------------- 

 

 
शांिरगाि (पळूुज) (िा.पांढरपूर) येर्ील बांधाऱयािनू पाणीगळिी झाल्याबाबि 

 

(३४) * ३३७५० श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड े : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२९६६० ला ददनाांि ३० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) मौजे शींकरगाव (पळूुज) (ता.पींढरपूर) येरे् पाणी अडववण्यासाठी भीमा नदीवर 
कोल्हापूर पद्धतीचा बींधारा बाींधण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यामुळे चळे, आींबे, मुींढेवाडी, सुस्ते, पोहरगाव, वव्े, तारापूर, 
खरसोळी या गावातील हजारो हेक््र क्षेत्र खशलताखाली आणण्यास मदत झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर बींधाऱ यातनू मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती झाल्यामुळे 
स्र्ातनक नागररकाकडून सींबींचधत अचधकाऱ यासोबत लेखी व तोंडी चचाज तनवेदने 
ददली आहेत, हे खरे आहे काय,  
(४) सदर बींधाऱ याच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने ठेकेदाराची नेमणकू केली आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) अींशतः खरे आहे. 
कोल्हापुरी पध्दतीच्या बींधाऱ यातून पाणी गळती झाल्यामुळे स्र्ातनक 

नागररकाकडून सींबींचधत कायजकारी अशभयींता याींच्यासोबत ददनाींक १९/०५/२०१७ 
रोजीच्या क्षेबत्रय भे्ीच्या वेळी तोंडी चचाज झालेली आहे. 
(४) सन २०१६-१७ मध्ये को.प. बींधारा दरुूस्तीचे काम, पाणी अडववणे, बगे 
बसववणे व काढणे या कामासाठी ठेकेदाराची नेमणकू केलेली आहे. या 
को.प.बींधाऱ याची आव्यक ती दरुूस्ती तसेच पाणी अडववणे व पाण्याची गळती 
र्ाींबववणे ही कामे सींबींचधत ठेकेदाराकडून करून घेण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

भांडारा जजल्हयाि पाणी अडिा पाणी जजरिा या सांिल्पनेिनू िनराई बांधारे, 
शसमेंट बांधारे, शेििळीची िामे तनिृष्ट्ट दजावची झाल्याबाबि 

 

(३५) * ३१०९८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) भींडारा जजल्हयात शासनाने शसींचनाची सोय पपल्ध होण्याकरीता पाणी अडवा 
पाणी जजरवा या सींकल्पनेतून केलेली वनराई बींधारे, शसमें् बींधारे, शेततळी 
इत्यादी कामे तनकृष ् दजाजची होत असल्याचे ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर तनकृष् बाींधकामाची शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्र्न पद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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नागपूर शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयािील  
पररचराांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

 

(३६) * ३१०१२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.शमिेश भाांगडडया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) नागपूर शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुगणालयात ४५ वाडाजकरीता 
केवळ १०० पररचर काम करीत असल्याने रुगणाींच्या नातेवाईकाींना स्रेचर, 
ऑजक्सजन शसशलींडर खढण्याची वेळ येत असल्याचे ददनाींक २५ रे्िवुारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच नागपूर शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रूगणालय (मेडीकल) व 
इींददरा गाींधी महाववदयालय व रूगणालय (मेयो) येर्ील चतरु्ज शे्रणी कमजचारी, 
सर्ाई कामगार, स्वयपाींकी, धोबी, शशपाई, कक्षसेवक याींची ३५० पदे ररक्त असून 
र्क्त १०० पररचर कायजरत असल्यामुळे रूगणाची गैरसोय व रूगणालयात 
अस्वच्छता तनमाजण झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, सदर महाववदयालय व रुगणालयात पररचरची ३७२ पदे ररक्त 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे ही खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, पररचर व सर्ाई कमजचाऱयाींची जादहरात काढून पक्त पदे 
भरण्याचा तनणजय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, यासींदभाजत वारींवार मेडडकल प्रशासनाने शासनाकड े प्रस्ताव 
पाठवनूही दलुजक्ष होत आहे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री.धगरीष महाजन : (१) शासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुगणालय, नागपूर 
येरे् चतुर्जशे्रणीतील कक्ष पररचर सींवगाजतील मींजूर २२१ पदाींपकैी १६५ पदे भरलेली 
असून ररक्त असलेल्या ५६ पदाींपकैी ४९ पदाींवर बाहयस्त्रोतामार्ज त कीं त्रा्ी 
कमजचारी सेवा घेण्यात आली आहे. 
(२) चतरु्जशे्रणी कमजचाऱयाींची पदे काही प्रमाणात ररक्त असली तरी ही पदे 
बाहयस्त्रोतामार्ज त कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्यास परवानगी देऊन रुग णाींची सेाय व 
स्वच्छता यावर पररणाम होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. 
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(३) हे खरे नाही.  
(४) चतुर्जशे्रणी कमजचाऱयाींची पदे तनववदा प्रक्रक्रयादवारे बाहयस्त्रोतामार्ज त भरण्याचा 
तनणजय घेण्यात आला आहे. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 
(६) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

िसोिा खाडीिर निीन पुलाच्या बाांधिामास िन विभागाने 
ना हरिि प्रमाणपत्र देण्याबाबि 

 

(३७) * ३१३९७ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
 

(१) वसोवा खाडीवरील मुींबई अहमदाबाद राषरीय महामागाजवरील जनुा पुल 
कमकुवत झाल्यामुळे मागणीनुसार नवीन पुलाच्या बाींधकामासाठी तनववदा प्रक्रक्रया 
पूणज होऊनही वन ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र मागील १ वषाजपासुन ददले 
नसल्याने नवीन पुलाचे बाींधकाम सुरु झाले नसल्याचे ददनाींक १ मे, २०१७ रोजी 
वा त्यासुमारास तनदजशनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, वन ववभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास ववलींब केला आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ना हरकत प्रमाणपत्र 
ववनाववलींब देऊन सदर पलुाचे बाींधकाम सुरु करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार : (१), (२) व (३) प्रकल्प यींत्रणा, भारतीय राषरीय राजमागज 
प्राचधकरणाने सवजप्रर्म ददनाींक १६/०७/२०१६ रोजी वन (सींवधजन) अचधतनयम, 
१९८० अींतगजत नवीन वसोवा पुलाचे बाींधकामाकरीता ०.०५२३ हेक््र काींदळवन 
क्षेत्र वळतेकरणाचा प्रस्ताव ऑनलाईन प्रणालीवर सादर केला होता. सदर 
प्रस्तावानुषींगाने प्रकल्प यींत्रणा व वन ववभागाच्या क्षते्रीय अचधका-याींसमवेत 
झालेल्या सींयकु्त पाहणी नींतर प्रकल्प यींत्रणेने ददनाींक ०९/०५/२०१७ रोजी ०.५५२५ 
हेक््र वनक्षेत्र वळतीकरणाचा सुधारीत प्रस्ताव वन ववभागाकड ेसादर केला आहे. 
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सदर प्रकरणी आव्यक त्रु् ीींची पतूजता करून अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक तर्ा 
कें द्रस्र् अचधकारी, महाराषर राज्य, नागपूर याींनी ददनाींक १७/०७/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्रस्ताव कें द्र शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
किल्लेधारूर िनक्षेत्रािील िन्यप्राण्याांसाठी उन्हाळयाि  

पाण्याची सोय िरण्याबाबि 

(३८) * ३३२४० श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) क्रकल्लेधारूर (जज.बीड) वनक्षेत्रातील वन्यप्राण्याींसाठी भर पन्हाळयात 
वपण्याच्या पाण्यासाठी सोय करण्यात आली नसल्याचे माहे माचज, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, माहे माचज ते मे, २०१७ या कालावधीत सदर वनक्षेत्रातील सवज 
पाणवठे कोरड े पडल्याने वनक्षेत्रातील वन्य प्राणी पाण्यासाठी भ्कीं ती करताना 
ववहीरीत पडल्याचे तनदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वनक्षेत्रातील 
वन्यप्राण्याींसाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) हे खरे नाही. 
तर्ावप धारुर वनक्षेत्रात वन्यप्राण्याींना माहे माचज, २०१७ मध्ये वपण्याचे 

पाणी पपल्ध व्हावे याकरीता नैसचगजक पाणीसाठा पपल्ध नसलेल्या         
८ दठकाणच्या पाणवठ्याींमध्ये दर २ ददवसाला पाणी ्ाकून पाण्याची व्यवस्र्ा 
करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) प्र्न पद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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धुळे जजल््याि िैद्यिीय अधधिारी याांच्या बदल्या  
तनयमबा्य पध्दिीने िेल्याबाबि 

 

(३९) * ३०८८३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल््यात सन २०१७ मध्ये जजल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या ग्-अ व 
ग्-ब मधील वदैयकीय अचधका-याींच्या बदल्या तनयमबा्य पध्दतीने करण्यात 
आल्याचे तनदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, बहुताींश वदैयकीय अचधकाऱयाींना बदली हवी असल्यास ववनींती 
अजज देण्याबाबत कोणतीही सूचना देण्यात आली नव्हती, तसेच बदल्याींचे आदेश 
अत्यींत घाईमध्ये काढण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर बदल्या करताना शासनाच्या ददनाींक २० एवप्रल, २०१७ च्या 
पररपत्रकाचे पल्लींघन करुन बदल्याींबाबतच्या सामान्य तत्वाचे पालन करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.  

सावजजतनक आरोगय ववभाग, शासन तनणजय क्र.बदली-१३१४/प्र.क्र.५१९/ 
सेवा-२, ददनाींक ३०/११/२०१६ अन्वये वदैयकीय अचधकारी ग्-अ (गे्रड पे रु.५४००) 
तसेच रुगणसेवा कमजचारी ( ग्-ब ते ड) याींचे जजल्हा अींतगजत बदल्याींचे अचधकार 
सींबींधीत जजल््याच्या जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखालील गठीत सशमतीस 
देण्यात आले आहेत. 

जजल्हा आरोगय अचधकारी, जजल्हा पररषद धुळे याींनी सींबींधीत वदैयकीय 
अचधकारी व तालुका आरोगय अचधकारी याींना बदलीच्या अनुषींगाने ई-मेलदवारे 
अजज करण्याच्या सूचना त्याींच्या ददनाींक २७/०४/२०१७ च्या पत्रान्वये ददलेल्या 
आहेत.  

ददनाींक २०/०४/२०१७ रोजीचे पररपत्रक नसून ते शासन पत्र आहे. सदर 
ददनाींक २०/०४/२०१७ च्या शासन पत्रात नमूद तनकषाींनसुार जजल्हाचधकारी, धुळे 
याींनी त्याींच्या ददनाींक २९/०४/२०१७ च्या आदेशान्वये बदल्या केलेल्या आहेत. 
(४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 
 ----------------- 
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राज्यािील जलयुक्ि शशिार प्रिल्प योजनाबध्द आणण शास्त्रीय पध्दिीने 
राबविण्याची शहातनशा िरण्यासाठी सशमिी नेमल्याबाबि 

 

(४०) * ३१४१९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.आनांदराि       
पाटील : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या जलयकु्त शशवार योजनेमध्ये मोठया प्रमाणात यींत्र व तींत्राचा 
वापर करुन प्रत्यक्षात जलशसींचन कमी होऊन र्क्त या प्रकल्पासाठी मोठया 
रक्कमेचा तनधी खचज होत असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील गतवषाजतील दषुकाळ व अवषजणग्रस्त पररजस्र्ती 
तनमुजलनासाठी शासनाने जलयुक्त शशवार प्रकल्प शास्त्रशुध्द, एकाजत्मकपणे 
लोकसहभाग, लोकववज्ञानाच्या सामाजजक, पयाजवरणीय तत्वावर आधाररत 
योजनाबध्द आणण शास्त्रीय पध्दतीने राबववण्यात येत आहे की नाही याची 
शहातनशा करण्यासाठी माजी प्रशासकीय अचधकारी जॉनी जॉसेर् याींच्या 
अध्यक्षतेखाली ११ सदस्याींची सशमती नेमली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर सशमतीचे काम सुरु झाले आहे काय, तसेच सदर सशमतीला 
याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी क्रकती मदहन्याचा कालावधी देण्यात आला 
आहे वा त्यानषुींगाने कायजवाहीची सदयःजस्र्ती काय आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे अींशत : खरे आहे. 

मा.पच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनदहत याचचका क्र.१५४/२०१५ 
वर मा.पच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानुसार कायजवाही करण्यासाठी श्री.जॉनी 
जोसेर्, माजी प्रशासक्रकय अचधकारी याींचे अध्यक्षतेखाली ०९ सदस्यीय सशमती 
नेमण्यात आली आहे. 
(३) होय. 

सदर सशमतीस अहवाल सादर करण्यास ०२ मदहन्याींचा कालावधी देण्यात 
आला असून सशमतीची कायजवाही सुरु आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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फलोद्यान योजना यशस्िी िरण्यासाठी पाांगरे (िा.राजापरू, जज.रत्नागरी)  
येर्ील धरणाला ररांगरोड िरण्याबाबि 

(४१) * ३२४४८ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रोजगार हमी योजनेंतगजत र्लोदयान योजना यशस्वी करण्यासाठी पाींगरे 
(ता.राजापूर, जज.रत्नाचगरी) येरे् असलेल्या धरणाला ररींगरोड नसल्याने पशलकड े
जाता येत नसल्याने धरणग्रस्त शतेक-याींनी प्रर्म धरणाला ररींगरोड करण्याची 
मागणी राजापूर तहशसलदाराींकड ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी तहशसलदार याींनी सींबींचधत अचधका-याींशी चचाज 
करुन समस्या मागी लावल्या जातील असे आ्वासन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धरणाला ररींगरोड करुन 
देण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

बाशी, एिरुख, दहीगाि (जज.सोलापूर) या अिषवणप्रिण भागािील  
उपसा शसांचन योजनाांना तनधी पुरविण्याबाबि 

(४२) * ३२४१८ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल्हयातील कायम अवषजणप्रवण भागातील बाशी, एकरुख, दहीगाव 
इत्यादी पपसा शसींचन योजनाींना शासनाने अपुरा तनधी पपल्ध करुन ददल्यामुळे 
सदर योजना रखडल्याचे माहे माचज, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने तनधी पपल्ध करुन रखडलेल्या पपसा 
शसींचन योजनाींची कामे पूणज करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये बाशी पपसा शसींचन योजनेस रुपये १० को्ी, एकरुख 
पशसयो रुपये २२ को्ी व दहीगाव पशसयोस रुपये १६ को्ी इतकी तरतूद 
करण्यात आली असून तनधीच्या पपल्धतेनसुार सदरहू योजनेची कामे पूणज 
करण्याचे तनयोजन आहे. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्य शासिीय िमवचारी ि सेिातनितृ्ि िमवचारी याांना सािव्या िेिन  
आयोगाच्या शशफारशी लागू िरण्याबाबि 

(४३) * ३१३०९ श्री.सांजय दत्ि, श्री.िवपल पाटील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े डॉ.(श्रीमिी) 
नीलम गोऱहे, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २६७७२ ला ददनाांि      
९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय वित् ि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या कमजचाऱयाींना सातवा वेतन आयोग लागू करावा,         
५ ददवसाींचा आठवडा, १ जानेवारी २०१७ पासून वाढीव महागाई भत्ता ववनाववलींब 
दयावा, अींशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, कें द्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणणक 
भत्ता शासकीय कमजचाऱयाींना लागू करावा, कें द्राप्रमाणे तनवतृ्तीचे वय ६० वषे 
करावे या मागण्याींचे तनवेदन राज्य शासकीय कमजचारी सींघ्नेने मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींना ददले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या तनवेदनातील मागण्या मान्य न झाल्यास ददनाींक १२ ते १४ 
जुलैअखेर तीन ददवसाींचा सींप पकुारण्याचा इशाराही ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) तसेच राज्यातील सवज आस्र्ापनातील शासकीय कमजचारी आणण तनमशासकीय 
कमजचारी आणण अनदुातनत शाळा व ज्यतुनअर कॉलेजातील शशक्षक, शशक्षकेतर 
कमजचारी याींना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी गठीत केलेल्या वेतन 
तनज्चत सशमतीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे काय,  
(४) असल्यास, शासकीय कमजचारी व सेवातनवतृ्त कमजचारी याींना सदर 
अहवालाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शशर्ारशी लागू करण्याबाबत तनणजय 
घेण्यात आल्यास सदर तनणजयाचे स्वरुप काय आहे व त्यानुसार कोणती कायजवाही 
करण्यात आली वा येत आहे,  
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(५) असल्यास, सातव्या वेतन आयोगाच्या शशर्ारशी लागू करण्यासाठी क्रकती 
तनधीची आव्यकता आहे व सदर तनधी कशाप्रकारे पपल्ध करण्यात येणार 
आहे, तसेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत शासनाने तनज्चत केलेल्या 
वेळापत्रकाचा तपशशल काय आहे,  
(६) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय.  
(२) होय, तर्ावप अचधकारी/ कमजचारी सींघ्नाींशी शासनाने चचाज केली असून सदर 
सींप मागे घेण्यात आला आहे. 
(३) नाही. 
(४), (५) व (६) राज्य वेतन सुधारणा सशमती, २०१७ चा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर त्यावर तनणजय घेण्यात येईल व आव्यक तनधी पपल्ध करुन 
देण्यात येईल. 

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

 

िामशेि जिळील मुांधािरे गािाि (िा.मािळ, जज.पुणे) बबसलेरी िां पनीने  
इांद्रायणी नदीच्या पाण्यािर िॉटर पलाांट सुरु िेल्याबाबि 

 

(४४) * ३२४८८ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कामशेत जवळील मुींधावरे गावात (ता.मावळ, जज.पुणे) बबसलेरी कीं पनीने   
सन २०११ मध्ये शमनरल वॉ्र प्लाीं् सुरू केला असून सदर प्लाी्ं साठी इींद्रायणी 
नदीच्या पाण्याचा वापर करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, इींद्रायणी नदीच्या पाण्यावर बबसलेरीचा प्लाीं् सन २०११ सुरू 
झाल्यापासून ते माहे एवप्रल, २०१७ पयांत इींद्रायणी नदी पररसरातील गावाींना 
पाणी ी्ंचाई तनमाजण झाली असून शेतकऱयाींना शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत नाही, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, तेर्ील गावकऱयाींना इींद्रायणी नदीच्या पाण्यावर घेण्यात येणाऱया 
वपकासाठी शसींचनासाठी रूपये ४००/- प्रतत तास दराने पाणी ववकत घ्यावे लागत 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इींद्रायणी नदी पररसरातील 
शेतीला व गावाींना पाणीपुरवठा होण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : 
(१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

नाशशि जजल््यािील िुपोवषि बालिाांिर उपचार ि आहार देिाना  
मािाांना बुडीि मजुरी शमळण्याबाबि 

 

(४५) * ३२०५४ डॉ.अपूिव दहरे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) नाशशक जजल््यातील बालकाींमध्ये कुपोषणाच्या प्रमाणात वाढ होवून 
जजल््यात तीव्र कुपोवषत (सॅम) बालकाींची सींख्या १७८ तर अतत तीव्र कुपोवषत 
(मॅम) बालकाींची सींख्या ७३८ असे एकुण ९१६ कुपोवषत बालके नाशशक जजल्हा 
पररषदेच्या सवेक्षणात आढळून आल्याचे ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कुपोवषत बालकाींवर पपचार व आहार देताना माताींना बुडीत मजुरी 
देण्याची तरतदु कें द्राच्यावतीने राबववण्यात येणाऱया व्ही.सी.डी.सी. योजनेत 
असताना त्यासाठी तनधीच पपल्ध नसल्याने या योजनेचा कुपोवषत बालकाींसाठी 
सदयजस्र्तीत लाभ शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, नाशशक जजल््यात बालववकास प्रकल्प अचधकाऱयाींची २६ पदे 
मींजुर असून प्रत्यक्षात ४ अचधकारी कायजरत असून २२ पदे ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, आददवासी भागातील कुपोवषत बालकाींवर प्रार्शमक आरोगय कें द्र व 
त्यानींतर ग्रामीण रुगणालयात पपचार शक्य नसल्याने जजल्हा शासकीय 
रुगणालयात पाठववण्यात येते, मात्र आददवासीींकड ेप्रवास व अन्य गरजपतूीसाठी 
पुरेसा पसैा नसल्याने कुपोषणाचा प्र्न गींभीर होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, नाशशक जजल््यातील बालकाींचे कुपोषण रोखण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायजवाही करण्यात केली वा करण्यात येत आहे ? 
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 श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) नाशशक जजल्हयात सॅम बालकाींसाठी कें द्र सरकारच्या राषरीय ग्रामीण आरोगय 
अशभयान योजनेंतगजत माहे ऑगस््, २०१५ पयांत VCDC कायाजजन्वत होती. 
सदरची योजना आरोगय ववभागामार्ज त राबववण्यात येत होती. परींतु ऑगस््, 
२०१५ नींतर आरोगय ववभागास तनधी पपल्ध न झाल्याने VCDC चे तनयोजन 
करता आलेले नाही. 

जजल्हयातील सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या वषाजतील बालकाींची सींभाव्य 
आकडवेारी लक्षात घेवून सॅम बालकाींसाठी VCDC चे तनयोजन करण्यात आले 
आहे. आयकु्त एकाजत्मक आददवासी ववकास ववभागाकड े ददनाींक ४/२/२०१७ चे 
पत्रानुसार तनधी रक्कम रुपये ८७.७६ लक्षचा मागणी प्रस्ताव सादर करणेत 
आलेला होता त्यानुसार सन २०१७-१८ मध्ये जजल्हाचधकारी, नाशशक याींचेकडील 
ददनाींक २७/४/२०१७ चे पत्रानुसार रक्कम रुपये ८७.७६ लक्ष तनयतव्यय मींजूर 
झालेले आहे.  
(३) नाशशक जजल््यात बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी याींची २६ पदे मींजुर असुन 
प्रत्यक्षात १५ बाल ववकास प्रकल्प अचधकारी कायजरत आहेत. पवजरीत ११ पदे 
ररक्त आहेत. 
(४) हे खरे नाही. 

आददवासी भागातील कुपोवषत बालकाींवर प्रार्शमक आरोगय कें द्र व 
त्यानींतर ग्रामीण रुगणालयात पपचार शक्य नसल्यास जजल्हा शासकीय 
रुगणालयात पाठववण्यात येत आहे. सन २०१६-१७ या वषाजत माचज २०१७ अखेर 
NRC मध्ये २२८ व CTC मध्ये १६७ SAM बालकावर पपचार करणेत आले 
आहेत. तसेच सन २०१७-१८ वषाजत जून, २०१७ अखेर NRC मध्ये ७० व CTC 
मध्ये ११ SAM बालकावर पपचार करणेत आले आहे. 
(५) कुपोषणाला आळा घालण्याच्या दृष्ीने एकाजत्मक बाल ववकास सेवा 
योजनेंतगजत अींगणवाडयातील ०-६ वषे वयोग्ातील बालके, गभजवती, स्तनदा 
माता, क्रकशोरवयीन मुली याींना - १) पुरक पोषण आहार, २) आरोगय तपासणी, 
३) सींदभज सेवा, ४) अनौपचारीक पवूज शालेय शशक्षण, ५) लसीकरण, ६) आहार व 
आरोगय इ. सेवा तनयशमत देण्याच्या ववववध योजना राबववण्यात येत आहेत. 

----------------- 
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मागास प्रिगाविील विद्यार्थयाांच्या स्र्धगि शशष्ट्यितृ्या  
त्िरीि अदा िरण्याबाबि 

(४६) * ३२२०६ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी, 
इिर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) इतर मागासवगज/ववशेष मागासप्रवगज/ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती/अनुसूचचत 
जाती आणण अनुसूचचत जमाती प्रवगाजतील ववदयार्थयाांच्या स्र्चगत शशषयवतृ्या 
त्वरीत अदा करण्याबाबत छात्र भारतीने समाजकल्याण आयुक्ताींकड ेतनवेदनादवारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) तसेच शशषयवतृ्तीची प्रलींबबत प्रकरणे ऑनलाईन करण्यासाठी आणण प्रवेश 
घेतलेल्या ववदयार्थयाांना शशषयवतृ्ती र्ॉमज ऑनलाईनने भरण्यासाठी आव्यक 
सुववधा सवज महाववदयालयात पपल्ध करण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) नाही, अशा स्वरुपाचे तनवेदन आयुक्त, समाजकल्याण 
आयुक्तालय, पुणे अर्वा सींचालक, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र कल्याण 
सींचालनालय, पुणे याींचेकड ेप्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) शशषयवतृ्ती योजनेंतगजत पात्र ववदयार्थयाांची प्रलींबबत प्रकरणे तनकाली 
काढणेबाबत कायजवाही सुरु असून सन २०१७-१८ पासून शशषयवतृ्ती व शशक्षण 
शुल्क परीक्षा शुल्क योजनेची कायजवाही ऑनलाईन पध्दतीने शासनाच्या DBT 
पो ज्लवरुन कायाजजन्वत करण्यात येत आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

 
 
 
 



52 

अांिरगाि (िा.सािली, जज.चांद्रपूर) प्रार्शमि आरोग्य िें द्राि 
िैद्यिीय अधधिाऱयाांची भरिी िरण्याबाबि 

 

(४७) * ३३७५६ श्री.शमिेश भाांगडडया : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींतरगाव (ता.सावली, जज.चींद्रपूर) प्रार्शमक आरोगय कें द्रात सहा पपकें द्र 
शमळून सुमारे २४,३६५ लोकाींच्या आरोगयाच्या व्यवस्रे्साठी र्क्त एक डॉक््र 
कायजरत असल्याचे ददनाींक २६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रार्शमक आरोगय कें द्रामधील वदैयकीय अचधकारी याींच्या 
अनपुजस्र्तीत ददनाींक ३० एवप्रल, २०१७ पयांत बी.ए.एम.एस. डॉक््रवर 
तालुक्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आरोगय कें द्रामध्ये 
वैदयकीय अचधकाऱयाींची भरती करण्यास कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशतः खरे आहे. प्रार्शमक आरोगय कें द्र, अींतरगाव 
येरे् वदैयकीय अचधकारी ग्-अ सींवगाजची दोन पदे मींजूर असून त्यापैकी एका 
पदावर स्र्ायी वदैयकीय अचधकारी कायजरत आहेत. तसेच, ररक्त पदाचा 
अततररक्त कायजभार प्रा. आ. कें द्र, व्याहाड बु. येर्ील वदैयकीय अचधकारी 
याींच्याकड ेसोपववण्यात आला आहे. 
(२) सदर प्रार्शमक आरोगय कें द्रातील ररक्त पदाचा अततररक्त कायजभार ददनाींक 
३०/०४/२०१७ पयांत बी.ए.एम.एस. अहजताधारक वदैयकीय अचधकारी याींच्याकड े
सोपववण्यात आला होता.  
 तालुका आरोगय अचधकारी, सावली या पदावर एम.बी.बी.एस. अहजताधारक 
वैदयकीय अचधकारी कायजरत आहेत. 
(३) व (४) प्र्न पद् ावत नाही. 
 

----------------- 
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िराड िालुक्यािील (जज.सािारा) िािुलड ेबु.II योजनेचे पाणी  
िराड दक्षक्षण मधील टांचाईग्रस्ि गािाि शमळण्याबाबि 

(४८) * ३१०९५ श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कराड तालुक्यातील (जज.सातारा) वाकुलड े बु.II योजनेचे पाणी वारणा 
पा्बींधारे ववभागाच्या वररषठ अचधकाऱ याींच्या योगय तनयोजनाअभावी कराड दक्षक्षण 
मधील ी्ंचाईग्रस्त गावात अदयाप पोहचू शकले नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने चौकशी करुन कराड दक्षक्षणसाठी पाणी 
देताना ते ऐनपे बोगदयातून सोडण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 
 ----------------- 
  

परभणी जजल्हा पररषदेच्या मुख्य िायविारी अधधिाऱ याांनी शासन पररपत्रिाचे 
उल्लांघन िरुन तनलांबबि शशक्षिाांना तनयुक्िी ददल्याबाबि 

(४९) * ३३८६० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हा पररषदेचे मुख्य कायजकारी अचधकारी खोडवेकर याींनी तनलींबबत 
शशक्षकाींना तनयकु्ती देण्याच्या प्रकरणी ददनाींक २८ रे्िुवारी, २०१७ च्या शासन 
पररपत्रकाचे पल्लींघन करीत तसेच गैरप्रकार केल्यावरून शशक्षक सींघ्नेचे नेते  
श्री. कादरी याींनी प्रधान सचचव, ग्रामववकास याींच्याकड ेसन २०१७ दरम्यान लेखी 
तक्रार नोंदववलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, शासन पररपत्रकाचे पल्लींघन व आचर्जक गैरप्रकाराची प्रधान सचचव 
स्तरावरून चौकशी करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने शासनाने सींबींचधत दोषीींवर कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु तक्रार अजाजच्या अनुषींगाने पढुील कायजवाही करणेबाबत 
ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींना कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्य िामगार विमा योजनेच्या विमा रुग्णालयाांमध्ये  
सोयी-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबि 

(५०) * ३१५९३ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे : 
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कामगार ववमा योजनेच्या रुगणालयाींमध्ये रुगणाींवर पपचार 
करण्यासाठी लागणाऱया सोयी सुववधाींचा अभाव असल्याचे तनदशजनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आरोगय सींचालनालयातून प्राप्त मादहतीनसुार राज्यातील १४ ववमा 
रुगणालयातील ४ हजार १२५ खा्ाींपैकी केवळ २ हजार ३२० खा्ा कायजरत आहे, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, ववमा रुगणालयात वदैयकीय चाचण्या करण्यासाठी तींत्रज्ञ नेमलेले 
नसून तज्ञ वदैयकीय अचधकाऱयाींची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, ववमा रुगणालयाचे प्रशासन सावजजतनक आरोगय ववभागाकड ेनसून 
आरोगय ववभागाने दसुऱया ववभागाकड ेददल्याचे तनदशजनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील कामगाराींच्या 
आरोगयाच्यादृष्ीने राज्यातील ववमा रुगणालयाींमध्ये अदयावत सोयी सुववधा 
पुरववण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

सदयजस्र्तीत १३ राज्य कामगार ववमा रुगणालयामध्ये एकूण ४१०० 
खा्ाींची क्षमता असून शासन तनणजय ददनाींक १/१०/२००७ अन्वये सदर 
रुगणालयात एकूण २०५० खा्ा मींजुर करण्यात आल्या आहेत. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 

सदयजस्र्तीत राज्य कामगार ववमा योजनेंतगजत प्रयोगशाळा तींत्रज्ञाींचे  
२० पदे भरलेली असून वैदयकीय अचधकारी ग्-अ ची एकूण १३३ पदे भरलेली 
आहेत. 
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तर्ावप, जेरे् तींत्रज्ञाींचे पद ररक्त आहे, तेरे् ववमाधारकाींच्या वदैयकीय 
सेवेत अडर्ळा येऊ नये याकरीता खाजगी सींस्रे्मार्ज त ववनामूल्य वदैयकीय 
चाचण्याींचा लाभ देण्यात येतो. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

उपजजल्हा रुग्णालय, गेिराई येर्ील िदै्यिीय  
अधधिाऱयाांची ररक्ि पदे भरणेबाबि 

 

(५१) * ३१५३९ श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
 

(१) पपजजल्हा रुगणालय, गेवराई (जज.बीड) हे दोन राषरीय महामागाजवरील 
रुगणालय असल्यामुळे येर्ील कामाची व्याप्ती लक्षात घेवनू शासनाने        
११ वैदयकीय अचधकाऱयाींची पदे भरली होती, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, मींजूर पदाींपकैी ६ वैदयकीय अचधकारी प्रतततनयुक्तीवर,         
२ पदव्यतु्तर शशक्षणासाठी पाठववल्यामुळे व इतर कारणाींमुळे वदैयकीय 
अचधकाऱयाींच्या ररक्त पदाींची सींख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पपजजल्हा रुगणालयातील कामाची व्याप्ती, रुगणाींची होणारी 
हेळसाींड, गैरसोय आदी बाबी लक्षात घेवून वैदयकीय अचधकाऱयाींसह इतर कमजचारी 
याींची ररक्त पदे भरण्याची मागणी लोकप्रतततनधी याींनी माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मा.सावजजतनक आरोगय मींत्री याींच्याकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, वैदयकीय अचधकारी व कमजचारी याींची ररक्त पदे भरून गेवराई 
पपजजल्हा रुगणालयातील इतर आरोगय सुववधा व रामा केअर युतन् सुरु 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
पप जजल्हा रुगणालय, गेवराई,जज.बीड हे ५० खा्ाींचे रुगणालय कायाजजन्वत 

आहे.  सदर रुगणालयात वदैयकीय अचधकारी ग्-अ सींवगाजची एकूण ७ पदे मींजूर 
असून ७ पदे भरलेली आहेत. 
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शासन तनणजय ददनाींक ८/३/२००६ अन्वये गेवराई जज.बीड येर्ील मींजूर 
रामा केअर यतुन्साठी वैदयकीय अचधकारी ग्-अ ची ५ पदे मींजूर असून सवज 
पदे भरलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     २ वैदयकीय अचधकारी पदव्यतु्तर अ्यासक्रमाकरीता अनचधकृत गैरहजर 
आहेत. त्याींचेववरुध्द कारवाई सुरु असून त्याींचे जागी बींधपत्रीत वदैयकीय 
अचधकारी याींची तनयकु्ती करण्यात आली आहे.  रुगणाींना आरोगय सेवा 
पुरववण्यात येत आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्यािील स्िाईन फ्लल्यूच्या आजारािर तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 
 

(५२) * ३१२१७ आकिव .अनांि गाडगीळ, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश 
गजशभये, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.सतिश चव्हाण, डॉ.अपूिव 
दहरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय 
सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
 
  

(१) राज्यात ददनाींक १ जानेवारी, २०१७ ते मे, २०१७ अखेरपयांत स्वाईन फ्लल्यूच्या 
रोगाचे सुमारे ३०९१ सींशतयत रुगण ववववध रुगणालयात दाखल असून त्यापैकी 
सुमारे १०५८ स्वाईन फ्ललूच्या रुगणाींची नोंद झालेली असून सुमारे २१० रुगणाींचा 
मतृ्य ूव १९ रुगण व्हेंद्ले्रवर असणे व तसेच मुींबईत स्वाईन फ्लल्यूमुळे एकाचा 
मतृ्यू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
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(२) तसेच राज्यातील ववशषेत: पुणे जजल््यात स्वाईन फ्लल्यमुूळे ३४ व नाशशक, 
औरींगाबाद, अहमदनगर आणण नागपूर या जजल््याींमध्ये सुमारे १०६ रुगण व 
डाऊच (ता.कोपरगाींव, जज.अहमदनगर) येरे् एका रुगणाचा मतृ्य ू झाल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, राज्यातील शासकीय रुगणालयात स्वाईन फ्लल्यूच्या रुगणाींना 
वेळेवर औषधे ददली जात नाहीत तसेच आरोगय अचधकारी घ्नास्र्ळी जात 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर आजारावर आळा 
घालण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
१ जानेवारी ते ३१ मे, २०१७ या कालावधीत इन्र्ल्यूएींझा ए एच१ एन१ 

आजाराचे सींशतयत तसेच बाचधत असे एकूण ३६८१ रुगण राज्यभरातील ववववध 
रुगणालयात भरती झाले होते. यापकैी ११४५ रुगण इन्र्ल्यएूींझा ए एच१ एन१ 
बाचधत आढळले असून त्यापैकी २२६ रुगणाींचा मतृ्यू झाला आहे. ३१ मे, २०१७ 
रोजी १० रुगण व्हें्ीले्रवर होते. मुींबईतील फ्लल्यूचा पदहला बळी एवप्रल, २०१७ 
मध्ये गेला, हे खरे आहे.  
(२) हे ही अींशत: खरे आहे. 

पुणे जजल््यात (शहरी व ग्रामीण) १ जानेवारी ते ३१ मे, २०१७ या 
कालावधीत ६१ मतृ्य ू झाले असून याच कालावधीत नाशशक, औरींगाबाद, 
अहमदनगर आणण नागपूर या जजल््यामध्ये एकूण ८८ मतृ्य ूझाले आहेत. 

डाऊच, ता.कोपरगाव, जज.अहमदनगर येर्ील ददपक बबनराव ठोंबरे या 
३५ वषीय परुुषाचा मतृ्यू ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ रोजी इन्र्ल्यएूींझा ए एच१ 
एन१ मुळे झाला, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

राज्यात फ्लल्यूवरील ऑसेल ्ॅमीवीर हे औषध पुरेशा प्रमाणात पपल्ध 
असून रुगणाींवर लक्षणाच्या वगजवारीनुसार पपचार करण्यात येतात. ज्या भागात 
या आजाराचे मतृ्यू होतात अर्वा बाचधत रुगण आढळतात तेरे् प्रत्यक्ष भागात 
जाऊन सवेक्षण करण्यात येते. अचधकारी देखील आव्यकतेनुसार क्षबेत्रय भे्ी 
देतात. 
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(४) इन्फ्लल्यूएींझा ए एच१ एन१ प्रततबींध व पपचारासाठी पढुील पपाययोजना 
करण्यात येतात :- 
* फ्लल्यू सदृ्य रुगणाींचे तनयशमत सवेक्षण. 
* रुगणाींवर वगीकरणानुसार ववनाववलींब पपचार. 
* पपजजल्हा रुगणालयात तसेच वदैयकीय महाववदयालयाींच्या रुगणालयात 
ववलगीकरण कक्षाची स्र्ापना. 

* पपचार सुववधा असणाऱया सवज खाजगी रुगणालयाींना स्वाईन फ्लल्यू पपचाराची 
मान्यता. 

* राज्यातील ४ शासकीय प्रयोगशाळा मार्ज त मोर्त तनदान सुववधा. 
* रेशलगेअर आणण डॉ. लाल पॅर्ॉलॉजी लॅब शशवाय इतर खाजगी प्रयोगशाळाींना 
मान्यता देण्यासाठी तज्ञ सशमत्याींची स्र्ापना. 

* ऑसेल ्ॅमीवीरचा पुरेसासाठा. 
* दसुऱया व ततसऱया ततमादहतील गरोदर माताींना तसेच पच्च रक्तदाब व मधुमेह 
असणाऱया रुगणाींना आणण आरोगय कमजचाऱयाींना फ्लल्य ूप्रततबींधक लसीकरण. 

* महाराषर सार्रोग प्रततबींध व तनयींत्रण ताींबत्रक सशमतीची स्र्ापना. 
* अन्न व औषध प्रशासनामार्ज त खाजगी औषध दकुाींनामध्ये ऑसेल ्ॅमीवीर 
पपल्ध ठेवण्यासाठी समन्वय. 

* शासकीय आणण खाजगी डॉक््राींच्या स्वाईन फ्लल्य ूकायजशाळा. 
* फ्लल्यू प्रततबींधाींसाठी जनतेचे आरोगय शशक्षण. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

श्री क्षेत्र दटटिाळा (िा.िल्याण, जज.ठाणे) या स्र्ळाचा  
पयवटनदष्ट्टया वििास िरण्याबाबि 

 

(५३) * ३१२५२ श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हेमांि टिले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि 
आलेल्या अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २०१९९ 
ला ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय पयवटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
 

(१) श्री क्षेत्र द््वाळा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येरे् पयज् न ववकास महामींडळाची 
सुमारे १४.४७ एकर जागा अजस्तत्वात आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, सदरहू जागेचा पयज् न ववकास करण्याच्यादृष्ीने सन २०१३ मध्ये 
सवेक्षण करण्यात आले असून पयज् न ववकास आराखडाही तयार करण्यात आला 
होता, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर ववकास आराखड्यात दोन लॉन्स, मुलाींसाठी खेळणी, प्रदशजन 
ववभाग, व्याख्यान कक्ष, शास्त्र सींग्रहालय, इनडोअर गेम्स, लोकतनवास, 
बो ्ॅतनकल गाडजन, जलतरण तलाव, र्ीम पाकज , बाग-बगीचा इत्यादीसह स्वागत 
कक्ष, प्रशासकीय इमारत, पपाहारगहृ, गुरुकुल व पयज् क तनवास कक्ष पभारण्याची 
योजना प्रस्ताववत असल्याचे पत्र तत्कालीन व्यवस्र्ापकीय सींचालकाींनी तत्कालीन 
स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींना ददनाींक २२ माचज, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास ददलेले 
होते, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर प्रकल्प पभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. जयिुमार रािल : (१) श्री क्षेत्र द््वाळा येरे् महाराषर पयज् न ववकास 
महामींडळाच्या नावावर १५.५६ एकर जागा आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) व (५) द््वाळा येर्ील पयज् क तनवासाच्या शे्रणीवाढीचे व सींरक्षक शभींतीचे 
बाींधकाम पूणज करण्यात आले आहे व दोन अततररक्त कक्षाींची कामे     
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेची काम सुरु करण्याची परवानगी प्राप्त 
झाल्यानींतर हाती घेण्यात येणार आहेत. 

----------------- 
वप ांपरी (जज.पुणे) येरे् डॉक्टराांच्या तनष्ट्िाळजीपणामुळे पाय गमािलेल्या  

रुग्णास नुिसान भरपाई देण्याबाबि 
  

(५४) * ३२९२३ श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी (जज.पुणे) येर्ील रुगणाला डॉक््राींच्या तनषकाळजीपणामुळे पाय 
गमवावा लागलेल्या सींबचधत रुगणाला रुपये पाच लाख नुकसान भरपाई तसेच 
अकायजक्षम व वदैयक्रकय हलगजी करणाऱ या डॉक््राींवर कारवाई करण्याचे आदेश 
राज्य मानवी हक्क आयोगाने माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान महाराषर 
मेडडकल कौजन्सलला ददले आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या आदेशानुसार सींबचधत 
डॉक््रवर कोणत्या कलमान्वये कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 श्री. धगरीष महाजन : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर वदैयकीय पररषद अचधतनयम, १९६५ मधील कलम २२ व महाराषर 
वैदयकीय पररषद तनयम, १९६७ मधील तनयम ६२ ते ७५ अन्वये महाराषर 
वैदयकीय पररषदेमार्ज त पढुील कायजवाही करण्यात येत आहे.  
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 
 

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

मुांबईिील गोराई येर्ील ‘एस्सेल िल्डव’ िां पनीने िाांदळिनाांची िोड िेल्याबाबि 
 

(५५) * ३३६०३ श्री.सुजजिशसांह ठािूर, श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड : 
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) गोराई (मुींबई) येर्ील ‘एस्सेल वल्डज’ कीं पनीने ररसो ज्चे काम सुरु करण्यासाठी 
काींदळवनाींची तोड करुन भराव ्ाकून अततक्रमण केल्याचे तनदशजनास आले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरहू कीं पनीवर यापवूी देखील अनेकवेळा अततक्रमण 
केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुसार ‘एस्सेल वल्डज’ कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) गोराई (मुींबई) येर्ील एस्सेल वल्डज/पॅन 
इींडडया कीं पनीने काींदळवनाची तोड करुन भराव ्ाकल्याबाबत गोराई पोलीस ठाणे 
येरे् वव.स्र्ा.गु.र.क्र. ०२/१४ कलम १५(१), १६ पयाजवरण सींरक्षण व प्रदषुण 
तनयींत्रण कायदा, १९८६ सह कलम ८, २१ तसेच वकृ्ष सींवधजन अचधतनयम, १९७५ 
अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी पोलीसाींनी चौकशी करुन 
दाखल केलेल्या अहवालावरुन मा. २६ वे न्यायालय, बोरीवली याींनी ददनाींक 
१५/१/२०१५ रोजी “क” वगीकरण समरी मींजूर केला आहे.  
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(३) सदर प्रकरणी अपर प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (काींदळवन कक्ष), मुींबई याींचे 
ददनाींक २१/७/२०१६ रोजीच्या चौकशी अहवालानुसार कायजवाही करण्यासाठी 
जजल्हाचधकारी, मुींबई पपनगर याींना शासन स्तरावरुन सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्याि जक्लतनिल एस्टॅजब्लशमेंट ॲक्ट लागू िरण्याबाबि 
 

(५६) * ३२२५७ अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.विक्रम िाळे : ददनाांि  
४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्या अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि १४६४८ ला ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने सन २०१२ मध्ये जक्लतनकल एस् ्ॅज्लशमें् ॲक्् (रजजस्रेशन 
अँड रेगयलेुशन) लागू केला, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या ववधेयकाचा मसूदा तयार करण्यासाठी शासनाने माहे डडसेंबर, 
२०१३ मध्ये १९ सदस्याींची सशमती गठीत करुनही कोणतीही कायजवाही झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सदर कायदयाची अींमलबजावणी क्रकती कालावधीत करण्यात येणार आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. सशमतीच्या बठैका होवनू मागववण्यात आलेल्या हरकती व 
सुचना ववचारात घेऊन तसेच ववत्त, तनयोजन, ववधी व न्याय ववभागाींची सहमती 
घेऊन पढुील कायजवाही केली जात आहे.  
(३) व (४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल््याि बालमतृ्यू ि मािामतृ्यचेू प्रमाण िाढि असल्याबाबि 

(५७) * ३३२११ प्रा.जोगेन्द्र ििाड े : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शून्य मातामतृ्यू व बालमतृ्यू आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत 
असले तरी गोंददया जजल््यात बालमतृ्यू व मातामतृ्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे 
माहे जनू, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे काय,  
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(२) असल्यास, मागील ददड मदहन्यात गोंददया जजल््यातील ग्रामीण भागात ६ 
तर शेंडा प्रार्शमक आरोगय कें द्राींतगजत ३ गभजवती माताींचा मतृ्यू झाला आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गभजवती माताींच्या 
पपचारात हेळसाींड करणाऱया वैदयकीय अचधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
गोंददया जजल् हयात २०१७-१८ या वषाजमध् ये एवप्रल ते जून या 

कालावधीतील झालेल् या मातामतृ् यचूी सींख् या २०१६-१७ मधील मातामतृ्यूच्या 
तुलनेमध्ये ३ ने वाढली आहे. तर्ावप बाल मतृ्यचेू प्रमाण कमी झाले आहे.  
 

वषज मातामतृ् य ू बालमतृ् य ू
वषज २०१६-१७ ४ ८५ 
वषज २०१७-१८ ७ ७५ 

 

(२) गोंददया जजल् हयात माहे मे, २०१७ मध् ये ४ व माहे जून, २०१७ मध् ये ३ असे 
एकूण ७ मातामतृ् यू झालेले आहेत, त् यापकैी शेंडा प्रा.आ. कें द्र कायजकक्षतेील     
३ गभजवती माताींचा मतृ्यू झालेला आहे.  
(३) जजल् हा गुणवता अशभवचन सशमतीने सादर केलेल् या मातामतृ् यू अन् वेषण 
अहवालानुसार प्रा.आ. कें द्र, शेंडा स्तरावर पपचारात हेळसाींड झाल्याचे आढळून 
येत नाही. तर्ावप सदरहू माता मतृ्यू सींदभाजत पपसींचालक, आरोगय सेवा, नागपूर 
मींडळ स्तरावरील सशमतीने अन्वेषण करून खातरजमा करण्याबाबत सूचचत 
करण्यात आले आहे.  
(४) प्र् न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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बानायाि (िा.दारव्हा, जज.यििमाळ) येर्ील खासगी फायनान्स िां पनीच्या 
जाचाला िां टाळून एिा िरुणाने आत्महत्या िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबि 

(५८) * ३०९०० श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बानायात (ता.दारव्हा, जज.यवतमाळ) येर्ील खासगी र्ायनान्स कीं पनीकडून 
कजज घेतल्यामुळे कीं पनीच्या वसुलीच्या जाचाला कीं ्ाळून श्री. सींतोष शशींदे याने 
जजल्हाचधकारी यवतमाळ कक्षासमोर ववष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा 
प्रयत्न केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसुलीसाठी तगादा 
लावणाऱया खासगी र्ायनान्स कीं पनीववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) व (२) सदर व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला हे 
खरे आहे. परींत,ू त्याींनी कोणत्या कारणावरुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला हे 
अदयाप तनषपन्न झालेले नाही. सदर प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.  
(३) प्र्न पद् ावत नाही.  
 

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

डहाण ू(जज.पालघर) येर्ील रामा सेंटर सुरु िरण्याबाबि 

(५९) * ३२३२३ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांि टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(जज. पालघर) येरे् शासनाने रुपये ५४ लाख खचज करुन बाींधलेली रामा 
से्ं र इमारत बाींधून एक वषाजचा कालावधी पल्ून सुरु केले नसल्याचे माहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तालुक्यातील नागरीकाींना 
आरोगय सेवा शमळावी म्हणनू रामा से्ं र सुरु करण्यासाठी कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदर रामा केअर से्ं रसाठी लागणारा ३ रे्ज वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा 
याींच्या सोयी करणे बाकी आहे. तसेच डहाण ू नगरपररषदेचे भोगव्ा प्रमाणपत्र 
(Occupancy Certificate) अदयाप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सदर इमारत 
सावजजतनक बाींधकाम ववभागाकडून अदयाप ववभागास हस्ताींतरीत करण्यात 
आलेली नाही. याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे.  
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

मांचर (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयािील गैरसोईबाबि 

(६०) * ३१४४९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) मींचर पपजजल्हा रुगणालय (जज.पुणे) येरे् डॉक््र तसेच भूलतज्ञाींची पदे ररक्त 
असणे, १० बेड्सचे आयसीयू (ICU) यतून् बींद असणे, एक्सरे मशीन बींद असणे, 
ECG तींत्रज्ञ नसणे, क व ड वगाजतील कमजचाऱयाींची पदे ररक्त असल्याने रुगणाींची 
गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, रुगणालयाींतील या त्रु् ीींमुळे अनेक रुगणाींना खाजगी रुगणालयाकड े
जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

पपजजल्हा रुगणालय मींचर, जज. पुणे येरे् मींजूर पदाींपकैी ४० ते ५० ्क्के 
पदे भरलेली आहेत. राषरीय आरोगय अशभयान व आयपीएचएस अींतगजत कॉल 
बेसीसवर भुलतज्ञाच्या सेवा पपल्ध करुन ददल्या जात आहेत. रुगणाींची गैरसोय 
होत नाही.  
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सदर रुगणालयामध्ये ५ खा्ाींचा अततदक्षता ववभाग, डायशलशसस ववभाग 
व नवजात बालक अततदक्षता ववभाग कायाजजन्वत आहे. पपल्ध मनुषयबळातनू 
कामकाज सुरु आहे. एक्स रे मशशन सुजस्र्तीत असून ग्रामीण रुगणालय, घोडगेाव 
येर्ील एक्स-रे ्ेक्नीशशयनच्या सेवा अचधग्रहीत करुन त्याींच्यामार्ज त सेवा 
पपल्ध करुन देण्यात येत आहेत. तसेच काही ्ेक्नीशशयनचे पद ररक्त असले 
तरी, राषरीय आरोगय अशभयान अींतगजत खाजगी डायगनॉस््ीक से्ं र याींच्याबरोबर 
करार करुन सवलतीच्या दरात सेवा पपल्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल््यािील िालीमाटी बाघ शसांचन व्यिस्र्ापन शाखेिील टेिरी 
वििररिेला तनयशमि पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

(६१) * ३३२९१ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल््यातील कालीमा्ी बाघ शसींचन व्यवस्र्ापन शाखेतील ्ेकरी 
ववतररकेला अतनयशमत पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे ३० हेक््र कोरडवाहू 
शेतजशमनीतील पभे पीक नष् होण्याच्या मागाजवर असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मो्ार पींप लावून पाण्याची चोरी होत असल्याने शेतीस पाणी 
शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शेतकऱयाींनी वेळोवेळी सींबींचधताींकड े तक्रार करुनही 
कोणतीही कायजवाही होत नसल्याने याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशतः खरे आहे,  
बाघ प्रकल्पाच्या डावा मुख्य कालव्याच्या कालीमा्ी बाघ शसींचन 

व्यवस्र्ापन शाखेतील ्ेकरी ववतरीकेवरील माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये पन्हाळी 
हींगामाचे तनयोजजत ४०४ हेक््र करीता शसींचन सुरू होते. प्र्नातील नमुद 
लाभक्षेत्र ्ेकरी ववतरीकेवरील भोसा लघु कालवा क्र. २ चे पुच्छ भागातील मैाजा 
भोसा येर्ील आहे. सदर क्षते्र पुच्छ भागात असल्याने त्यास पन्हाळी शसींचनाचे 
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पाणी पशीरा शमळालेले होते. सवज लाभधारकाींना शसींचनासाठी मागणीप्रमाणे पाणी 
पुरववण्यात आल्याचे श्री गीतगींगा पाणी वापर सींस्रे्ने ददनाींक  ०५/०७/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये कळववले आहे.  

तर्ावप, ्ेकरी ववतरीकेवरील सींपूणज ४०४ हेक््र क्षेत्रास पन्हाळी हींगाम 
२०१७ मध्ये शसींचन करण्यात आले असून कोणतेही पभे पीक नष् झालेले नाही.  
(२) नाही. ्ेकरी ववतरीकेवरील ४०४ हेक््र क्षेत्राकरीता सहकार कायदा अींतगजत 
स्र्ावपत पाणी वापर सींस्रे्दवारे पन्हाळी हींगामात सींपूणज ४०४ हेक््र क्षेत्रास 
सुरळीत शसींचन करण्यात आले आहे. सींस्रे्चे लाभक्षेत्रात लाभधारकाींना मो्ार पींप 
लावून कोणाच्याही शतेास शसींचन करण्यात आलेले नाही  
(३) पपरोक्त प्रकरणी शतेक-याींकडून कोणतीही लेखी तक्रार पाणी वापर सींस्रे्कड े
तसेच सींबींधीत बाघ ई्ीयाडोह पा्बींधारे ववभाग, गोंददया याींचेकड े वा त्या 
अींतगजत पप ववभाग व कालीमा्ी शसींचन शाखा कायाजलयाकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
त्यामुळे चौकशी करण्याचा प्र्न पद् ावत नाही. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही 

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

राज्यािील अांगणिाडी िमवचाऱयाांच्या प्रलांबबि मागण्याांबाबि 

(६२) * ३११२० श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.विनायिराि मेटे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीिाांि देशपाांड,े श्री.नारायण राणे : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६९७ ला ददनाांि २३ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :-  
(१) राज्यात एकूण १ लाख ८० हजार अींगणवाडी सेववका, मदतनीस व शमनी 
अींगणवाडीच्या २० हजार सेववका असून त्याींना शासकीय कमजचाऱयाींप्रमाणे दजाज 
देणे, मानधनवाढ, सेवाशतीसह वेतनशे्रणी, बैठक भत्ता शमळणे, शमनी अींगणवाडी 
सेववकेला तनयशमत अींगणवाडी सेववकाचा दजाज शमळून मानधन तसेच प्रवास व 
बैठक भत्ता दर मदहन्याला शमळावा या मागण्या अदयाप प्रलींबबत असल्याचे 
तनवेदन लोकप्रतततनधी याींनी मा.ग्रामववकास मींत्री याींना ददल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, ददनाींक १ एवप्रल, २०१७ पासून सींपावर जाणार असल्याचा इशारा 
अींगणवाडी कमजचाऱ याींनी ददला असल्याने, त्यापूवी दोन ददवस अगोदर मा.मदहला 
व बालववकास मींत्री याींनी कृती सशमतीच्या पदाचधकाऱ याींबरोबर बैठक घेवून 
अींगणवाडी कमजचाऱ याींच्या मागण्यासींदभाजत ववचारववतनमय करून काही तनणजय 
घेतले आहेत, त्याचे र्ोडक्यात स्वरूप काय आहे,  
(३) असल्यास, सदरहू बैठकीत घेतलेल्या तनणजयाची अदयाप अींमलबजावणी 
झालेली नसल्याने स्र्चगत केलेला सींप पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा ददनाींक    
३० मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास कोल्हापूर जजल्हा पररषदेवर मोचाज काढून 
मागण्याींचे एक तनवेदन मुख्य कायजकारी अचधकारी याींना देण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, अींगणवाडी कमजचाऱयाींच्या मागण्याींसदभाजत शासनाने सशमती 
नेमली आहे काय व या सशमतीने शासनास अहवाल सादर केला असून अींगणवाडी 
कमजचाऱयाींच्या मागण्याींचा सहानुभूतीपवूजक ववचार करुन त्याींना न्याय देण्यासाठी 
अहवालावर कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक ३० माचज, २०१७ रोजी मा.मींत्री, मदहला व बाल ववकास ववभाग याींचे 
अध्यक्षतेखाली कृती सशमतीच्या पदाचधकाऱयाींबरोबर बैठक आयोजजत करण्यात 
आली होती. सदर बैठकीत मानधनी कमजचाऱयाींच्या मानधनवाढीबाबतचा तनणजय 
ववत्त ववभागाच्या सहमतीने व मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेने घेणे आव्यक असल्याने 
त्याप्रमाणे कायजवाही करण्यात येत आहे. 
 १. अींगणवाडी सेववका/मदतनीस/शमनी अींगणवाडी सेववका याींच्या मानधनात वाढ 

करणेबाबत. 
 २. सेवातनवतृ्तीनींतर एकरकमी लाभ देण्याच्या कायजपध्दतीत सुलभीकरण 

करणेबाबत. 
 ३. सेववकाींच्या सेवातनवतृ्तीचे वय ६५ वषे वरुन ६० वषे करणेबाबत. 
 ४. सेववकाींना अन्य ववभागाची कामे न देण्याबाबत तसेच अन्य ववभागाींची कामे 

ददल्यास मोबदला देण्याचे ववचाराधीन आहे. 
 ५. सेववकाींची ५ वषे सेवा झाल्यानींतर वेतन वाढीमध्ये दर पाच वषाजनी १०% 

वेतनवाढ करण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
 ६. अींगणवाडी सेववकाींना देण्यात येणाऱया भाऊबीज भे् मध्ये वाढ 

करण्याबाबतची बाब ववचाराधीन आहे. 
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(३) होय, हे खरे आहे. अींगणवाडी सींघ्नेच्या मागण्याींबाबत धोरणात्मक तनणजय 
झाल्यानींतर त्याची अींमलबजावणी करण्यात येईल. 
(४) व (५) अींगणवाडी कमजचाऱयाींच्या मागण्याींबाबत शासनाने सशमती नेमली 
होती. सशमतीच्या अहवालावर कायजवाही करण्यात येत आहे. 
 ----------------- 

 

िायरी भूिनार्, जाधििाडी (िा.मालिण, शसांधदुगुव) येर्ील 
समुद्राि पयवटिाांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

 

(६३) * ३०९८६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.हेमांि टिले, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुतनल िटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
  

(१) वायरी-भूतनार्, जाधववाडी (ता.मालवण, शसींधदुगुज) येर्ील समुद्रक्रकनाऱयावर 
बेळगाींवमधील मराठा मींडळ अशभयाींबत्रकी महाववदयालयातील सहलीसाठी आलेल्या 
एका प्राध्यापकाचा व ७ ववदयार्थयाांचा बुडून मतृ्य ू झाल्याची घ्ना ददनाींक       
१५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास घडली, हे ही खरे आहे काय,  
(२) तसेच रायगड जजल््यात माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ततघाींचा 
समुद्रात बुडून मतृ्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, समुद्रक्रकनाऱयावर पयज् काींच्या सुरक्षेसाठी जीवरक्षकाींची तनयुक्ती 
करण्याच्या शासनाच्या सूचना सींबचधत ववभागास करण्यात येवनूही मागील काही 
वषाजत अनेक पयज् काींचा जीवरक्षकाअभावी बुडून मतृ्यू झाल्याचे तनदशजनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, कोकणातील क्रकती समुद्रक्रकनाऱयाींवर जीवरक्षकाींची तनयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे व क्रकती समुद्रक्रकनारी स्पीडबो्, वॉ्र स्कू्र, प्रर्मोपचार 
अशा सुववधा पुरववण्यात आल्या आहेत,  
(५) असल्यास, माहे माचज, २०१७ पासून जीवरक्षकाींचे मानधन हे जजल्हा 
प्रशासनाऐवजी सींबचधत ग्रामपींचायती व नगरपररषदाींना दयावे लागणार असून 
त्याींच्याकड ेजीवरक्षकाींचे मानधन देण्याची आचर्जक क्षमता आहे काय,  
(६) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समुद्रक्रकनारी 
पयज् नासाठी येणाऱया पयज् काींच्या सुरक्षेच्यादृष्ीने कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल : (१) व (२) होय. 
(३) जीवरक्षक नसल्यानेच बडूुन मतृ्य ूझाले अशी बाब नाही. धोक्याच्या ददलेल्या 
सूचनाींकड े दलुजक्ष केल्यामुळेही काही दठकाणी पयज् काींचे मतृ्य ूझाल्याच्या घ्ना 
घडल्या आहेत. 
(४) कोकणातील पालघर जजल््यातील १३ समुद्र क्रकनाऱयाींवर, रत्नाचगरी 
जजल््यातील १९ समुद्र क्रकनाऱयाींवर, रायगड जजल््यातील १० समुद्र क्रकनाऱयाींवर, 
शसींधदुगुज जजल््यातील १३ समुद्र क्रकनाऱयाींवर जीवरक्षकाींची तनयकु्ती करण्यात 
आली आहे. स्पीड बो्, वॉ्र स्कू्र या सुववधा पुरववण्यात आलेल्या नाहीत. 
प्रर्मोपचाराबाबत नजीकच्या प्रार्शमक आरोगय कें द्राची मादहती र्लकावर 
लावण्यात आली आहे. 
(५) काही ग्रामपींचायती व नगरपररषदा आचर्जकदृषट्या सक्षम आहेत तर काही 
ग्रामपींचायती व नगरपररषदा सक्षम नाहीत. 
(६) वरील ४ जजल््याींसाठी प्रत्येकी २५ प्रमाणे १०० जीवरक्षकाींना प्रशशक्षण 
देण्यात आले आहे व त्यासाठी एकूण रुपये २५.८४ लक्ष इतका खचज करण्यात 
आला आहे. तसेच सदर ४ जजल््याींसाठी लाईर् जॅके् को् ्ाईप, लाईर् बोए, 
मेगा र्ोन, बीखबी रोप, डायजव्हींग गॉगल्स, वुलन ्लँके्, दबुीण, शशट्या, 
इलेजक्रकल वॉल माऊीं ्ेड सायरन, हॅलोजन सचज लाई्, र्ायबर स्रेचसज, वॉच 
्ॉवसज व वॉच ्ॉवर केबीन इत्यादी साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी       
रुपये २१६.७० लक्ष इतका तनधी पपल्ध करुन देण्यात आलेला आहे. समुद्र 
क्रकनाऱयाींवरील पयज् काींच्या सुरक्षा व्यवस्रे्सींदभाजत मा.मुींबई पच्च न्यायालयात 
जनदहत याचचका दाखल असून ती न्यायप्रववष् आहे. 
 
 

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

औरांगाबाद शहरािील अांगणिाडयाांना स्िि:च्या  
इमारिी उपलब्ध िरण्याबाबि 

(६४) * ३२१६७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२८८८३ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरात प्रकल्प क्र.१, २ व ३ अींतगजत ३२३ अींगणवाडया कायजरत 
असून त्यापैकी २२३ अींगणवाडया भाडयाच्या जागेत चालववल्या जातात, हे ही 
खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, २२३ अींगणवाडया भाडयाच्या जागेत चालत असल्याने तेरे् 
कोणत्याच सोयी सुववधा नसून त्यास प्रततमहा र्क्त रुपये ७००/- भाड े ददले 
जाते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शासनाने पपरोक्त सवज अींगणवाडयाींना स्वत:च्या मालकीच्या 
इमारती पपल्ध करुन देण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर अींगणवाडयाींना सोयी सुववधा पपल्ध आहेत व त्याींना भाडयापो्ी 
दरमहा रुपये ७५०/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येते. 
(३) सदरील अींगणवाडयाींना स्वत:च्या मालकीच्या इमारती पपल्ध होण्यासाठी 
अींगणवाडी ज्या महानगरपाशलका व नगरपाशलका क्षेत्रात कायजरत आहेत 
त्याींचेकडून इमारती बाींधण्यासाठी जागा पपल्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

येिला (जज.नाशशि) येरे् विद्यार्ी आणण विद्यार्ीनीांिररिा  
स्ििांत्र िसतिगहेृ बाांधण्याबाबि 

 

(६५) * ३०९४४ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड े : सन्माननीय विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी, इिर मागासिगव 
ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जज.नाशशक) येरे् ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासवगज 
आणण ववशषे मागास प्रवगाजतील ववदयार्ी आणण ववदयार्ीनीींकररता स्वतींत्र 
वसततगहेृ बाींधण्याची मागणी स्र्ातनक लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १२ जनू, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शशांदे : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ततु प्रकरणी क्षबेत्रय कायाजलयाकडून अहवाल मागववण्यात आला 
आहे. 

----------------- 
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मोखाडा (जज.पालघर) येर्ील डोल्हारा साठिण िलािाचे  
िाम प्रलांबबि असल्याबाबि 

(६६) * ३३६५२ श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे डोल्हारा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येर्ील साठवण तलावाचे काम 
शासनाच्या अनास्रे्मुळे अनेक वषाजपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरहू डोल्हारा साठवण तलावाचे काम त्वररत चालू करावे व 
पाण्याची अडचण दरू करावी यासाठी डोल्हारा ग्रामस्र्ाींनी आींदोलन सुरु केले होते, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर तलावाचे कामास 
तनधी पपल्ध करुन काम सुरु करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 

डोल्हारा ग्रामस्र्ाींनी काम लवकर पूणज व्हावे यासाठी आींदोलन केले होते. 
(३) तनधी पपल्धतेबाबत अडचण नाही, साींडवा सींकल्पन व का्च्छेद 
सींकल्पनाची सक्षम स्तरावर मींजुरी शमळणे बाकी होते. त्यामुळे सदर काम बींद 
जस्र्तीमध्ये होते. सदयजस्र्तीमध्ये साींडवा सींकल्पन व का्च्छेद सींकल्पन प्राप्त 
झाले असून, साींडवा सींकल्पनास मुख्य अशभयींता याींनी तत्वत: मान्यता ददली 
आहे. सदय:जस्र्तीमध्ये साींडवा खोदाईचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
विदभाविील प्रिल्पाांना िें द्र शासनािडून एआयबीपी  

योजनेंिगवि आधर्वि मदि देण्याबाबि 

(६७) * ३२९०९ श्री.प्रिाश गजशभये : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि १५३८४ ला ददनाांि 
११ माचव, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) ववदभाजतील गोसीखदुज प्रकल्प, तनम्न वधाज, बावनर्डी, डोंगरगाव, तनम्न पेढी, 
बेंबळा, पध्वज पनैगींगा व खडकपूणाज या प्रकल्पाींना कें द्र शासनाकडून एआयबीपी 
योजनेंतगजत क्रकती आचर्जक मदत देण्यात आली आहे,  
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(२) अदयाप मदत ददली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत,  
(३) तसेच या प्रकल्पाींना कें द्र शासनाकडून शमळणारी मदत शमळववण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) पूणजत्वाच्या प्रगत अवस्रे्तील तनवडलेले पा्बींधारे 
प्रकल्प पूणज करण्यासाठी कें द्र शासन सन-१९९६ पासून वेगवधीत शसींचन लाभ 
कायजक्रमाींतगजत (AIBP) कें द्रीय कजजसहाय्य/अर्जसहाय्य देत आहे.  

अेआयबीपी योजनेत समाववष् खालील प्रकल्पाींना सन-१९९६ ते    
माचज-२०१७ या कालावधीत प्राप्त झालेले एकूण कें द्रीय अर्जसहाय्य याप्रमाणे आहे.  
  
                                             रुपये को्ीत 

 प्रकल्प सन १९९६ ते माचज-२०१७ पयांत 
प्राप्त कें द्रीय अर्जसहाय्य 

१ गोसीखदुज प्रकल्प  २,९८७.९४ 
२ तनम्न वधाज  ३५४.५४ 
३  बावनर्डी १७८.१९ 
४ डोंगरगाव २१.५९ 
५ तनम्नपेढी २२३.६० 
६ बेंबळा  ७४५.२३ 
७ पध्वज पनैगींगा  ३४६.१६ 
८  खडकपूणाज ५७७.०६ 
 एकूण ५,४३४.३१ 

(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) कें द्र शासनाकडून एआयबीपी योजनेंतगजत आचर्जक मदत शमळण्यासाठी दरवषी 
सलगता प्रस्ताव सादर करण्यात येतो. सलगता प्रस्तावात मागणी केलेला तनधी 
प्राप्त होणेसाठी कें द्रीय जल आयोग व कें द्रीय जलसींसाधन ववभागाच्या 
कायाजलयात पाठपुरावा करण्यात येतो. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. ----------------- 
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औरांगाबाद येर्ील घाटी शासिीय रुग्णालयािील उपिरणे बांद असल्याबाबि 
 

(६८) * ३२४०३ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येर्ील घा्ी शासकीय रुगणालयातील क्ष-क्रकरण (रेडडऑलॉजी) 
एमआरआय, शस्ी स्कॅ न, मॅमोग्रार्ी ही महत्वाची पपकरणे माहे एवप्रल, २०१७ 
पासून बींद आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर पपकरणे बींद असल्यामुळे रुगणालयात येणाऱया 
रुगणाींना त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, त्यामुळे गरीब रुगणाींना बाहेरुन क्ष-क्रकरण व शस्ी स्कॅ न करावे 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
प्र्नात नमूद केलेल्या पपकरणाींपकैी र्क्त ६-स्लाईस सी.्ी. स्कॅ न 

यींत्राची सी.्ी. ्यूब तनकामी झाल्याने ददनाींक २०/०५/२०१७ पासून बींद आहे. 
तर्ावप आता शासनस्तरावरुन सी.्ी. ्यूब खरेदीस मान्यता ददली असून खरेदी 
प्रक्रक्रया पूणज होताच मशीन सुरु करण्यात येईल. 
(२) हे खरे नाही.  

ववभागामध्ये पपल्ध असलेल्या अन्य अत्याधतुनक ६४-स्लाईस    
सी.्ी. स्कॅ न यींत्राच्या व इतर पपकरणाींच्या साहाय्याने रुगण चाचण्या सुरु 
आहेत. 
(३), (४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 
 ----------------- 

 
नांदरुबार िालुक्यािील अमराििी नदीचे पाणी बलदाने येर्ील  

एम.आय.टँिमध्ये टािण्याबाबि 
(६९) * ३२९८० श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०५७६ ला ददनाांि 
३० माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार तालुक्यातील अमरावती नदीचे पाणी बलदाने येर्ील एम.आय.्ँक 
मध्ये ्ाकावे अशी मागणी शेतक-याींनी अनेक वषाजपासून करुनही अदयाप 
याबाबत कोणती कायजवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, शेतक-याींच्या या मागणीबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही.  
(२) प्र्न पद् ावत नाही.  
(३) प्र्न पद् ावत नाही.  

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

िाांददिली (मुांबई) येर्ील िाांदळिन जशमनीिर अतिक्रमण झाल्याबाबि 

(७०) * ३३७८९ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काींददवली (मुींबई) येर्ील काींदळवन जशमनीवर अततक्रमण करुन पभारलेल्या 
३०० घराींवर वनववभागाने बलुडोझर क्रर्रवून वस्ती जशमनदोस्त केल्याने तेर्ील 
रदहवाशाींवर भर पन्हात पघडयावर राहण्याची वेळ आल्याचे ददनाींक २६ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदरहू वस्ती क्रकमान १० ते १५ वषाजपवूीपासून तेरे् अजस्तत्वात 
असून वनववभागाने व महानगरपाशलकेने दलुजक्ष केल्याने इरे् प्रस्र्ावपत झालेले 
तनवासी व अतनवासी नागररक बेघर झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बेघर झालेल्या रदहवाशाींना 
घरे शमळण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) मौजे काींददवली मधील वन ववभागाच्या 
ता्यातील भारतीय वन अचधतनयम, १९२७ चे कलम ४ अींतगजत “राखीव वने” 
म्हणनू अचधसूचचत झालेल्या सवे क्र. १४९, न.भु.क्र. १/ब मधील वन क्षेत्रात २१६ 
अनचधकृत अततक्रमणे (३० व्यापारी गाळे व १८६ रदहवाशी झोपड्या) तनदशजनास 
आले होते. सदर अततक्रमकाींना महाराषर महसूल सींदहता, १९६६ च्या कलम ५३ व 
५४ अींतगजत नो्ीसा देऊन त्याींच्या सुनावण्या घेण्यात आल्या होत्या. सुनावणी 
अींती अनचधकृत अततक्रमणाववरुध्द ददनाींक २४/४/२०१७ रोजी कारवाई करण्यात 
आलेली आहे.  
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(३) मा.पच्च न्यायालयाने काींदळवन व काींदळवनापासून ५० मी्र अींतरावर 
बाींधकाम प्रततबींचधत केलेले आहे. त्यानषुींगाने वनक्षेत्रावरील अततक्रमण 
तनषकासनाची झालेली कारवाई ही कायदेशीर असून अनचधकृत अततक्रमण 
धारकाींसाठी कोणत्याही प्रकारच्या पुनवजसनाच्या तरतदूी नाहीत.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही.  

----------------- 
शसांधदुगुव जजल््यािील मािडिापाचा प्रादभुावि रोखण्याबाबि 

(७१) * ३०९१९ श्री.नारायण राणे, श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावींतवाडी व दोडामागज तालुक्यात (जज.शसींधुदगुज) माकडतापाने गतवषीपेक्षा 
दपु्प् म्हणजे १२ रुगणाींचा मतृ्यू झाला असून ८० रुगण या सार्ीने बाचधत 
असल्याचे ददनाींक १८ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) तसेच स्म्वाडी बाींदा (जज.शसींधदुगुज) येरे् माकडतापाच्या सार्ीने मतृ्यूमुखी 
पडलेल्या सात रुगणाींच्या नातेवाईकास ववशेष बाब म्हणनू प्रत्येकी दोन लाख 
रुपयाींचे अर्जसहाय्य ददले जाणार असल्याचे पालकमींत्री याींनी साींचगतल्याचे ददनाींक 
११ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शसींधदुगुज जजल््यात मागील ३ वषाजपासून माकडतापाने 
स्र्ातनकाींचे बळी जात असूनही माकडतापाची लागण रोखण्यास स्र्ातनक आरोगय 
ववभागाचे दलुजक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शसींधदुगुज जजल््यातील 
माकडतापाचा प्रादभुाजव रोखण्यासाठी कोणती प्रततबींधात्मक कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच मतृ्य ूव बाचधत रुगणाींच्या कु्ुींबास कोणती आचर्जक 
मदत देण्यात आली वा येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ.दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
     शसींधदुगुज जजल््यातील सावींतवाडी व दोडामागज तालुक्यात माकडतापाचे 
(केएर्डी) ददनाींक १८ मे, २०१७ अखेर १९२ एवढे रुगण केएर्डी बाचधत आढळले 
असून त्यापैकी १२ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाला आहे.  पवजरीत सवज रुगण पपचाराअींती 
पूणज बरे झाले आहेत.        
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(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     शसींधदुगुज जजल््यामध्ये सन २०१७ मध्ये केएर्डीच्या आजाराने मतृ्यूमुखी 
पडलेल्या १२ पैकी १० रुगणाींच्या नातेवाईकाींस ववशेष बाब म्हणनू प्रत्येकी एक 
लाख रुपयाींचे अर्जसहाय्य मुख्यमींत्री सहाय्यता तनधीमधून जजल्हाचधकारी 
कायाजलयामार्ज त देण्यात आले आहेत.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
      शसींधुदगुज जजल्हयात सन २०१६ पासून केएर्डी या रोगाचा प्रादभुाजव सुरु 
झाल्यापासून स्र्ातनक आरोगय ववभागाने तातडीने वररषठ कायाजलयाच्या 
मागजदशजन व सहकायाजने शशमोगा, कनाज् क येर्ील केएर्डी सार् तनयींत्रण 
पर्काशी समन्वय ठेवनू सदर सार्ग्रस्त भागात आव्यक त्या प्रततबींधात्मक 
पपाययोजना राबववलेल्या आहेत.  रुगणाींचे जलद सवेक्षण तसेच रुगणाींचे तनदान 
करणेसाठी मणणपाल ववषाण ू कें द्रामार्ज त तपासणी व दवुषत आढळून आलेल्या 
रुगणाींना आव्यकतेनुसार पपचार त्वरीत सुरु करणेत आले आहेत.  तसेच मींत्री, 
सावजजतनक आरोगय, सींचालक, सहसींचालक, आरोगय सेवा व अन्य वररषठ 
अचधकारी याींनी शसींधदुगुाजतील सार्ग्रस्त भागास वेळोवेळी भे्ी देऊन मागजदशजन 
केलेले असून, सार्ीच्या तनयींत्रणासाठी क्ाक्षाने लक्ष पुरववलेले आहे. 
(४) शसींधुदगुज जजल््यामध्ये सावींतवाडी व दोडामागज या केएर्डी बाचधत भागात 
आरोगय ववभागामार्ज त तनयशमत ताप रुगण सव्हेक्षण सुरु असून, जलद सवेक्षण 
तसेच रुगणाींचे तनदान करण्यासाठी मणणपाल ववषाण ू कें द्रामार्ज त तपासणी व 
दवुषत आढळून आलेल्या रुगणाींना आव्यकतेनुसार पपचार त्वरीत सुरु करण्यात 
आले आहेत. प्रततबींधात्मक पपाययोजना म्हणनू बाचधत भागात मॅलेचर्ऑन 
पावडर डस््ीींग करण्यात आलेले आहे. तसेच जींगलात/शतेात काम करणाऱया 
व्यक्तीींना शरीरावर लावणेकरीता डीएमपी ऑईल देण्यात आलेले आहे.  या 
आजाराबाबत लोकाींना स्लाईड शो, हस्तपबत्रका व घरभे्ीदवारे मादहती देण्यात 
येते. सींदभजसेवेकररता गोवा मेडीकल कॉलेज येरे् पाठववण्यात येणाऱया रुगणाींसाठी 
गोवा मेडीकल कॉलेज येरे् सींदभजसेवा कक्ष स्र्ापन करण्यात आलेला आहे.  
रुगणाींना त्वरीत आरोगय सेवा शमळावी म्हणनू बाींदा, स्म्वाडी येरे् वैदयकीय 
पपचार कें द्र सुरु करण्यात आलेले आहे. 
    बाचधत भाग तसेच त्यालगतच्या भागातील जोखीमग्रस्त लोकाींना केएर्डी 
प्रततबींधात्मक लसीकरण करण्यात आले आहे. या आजाराच्या पपचारासाठी 
आव्यक औषधसाठा पुरेशा प्रमाणात पपल्ध आहे. 
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    सन २०१६ मध्ये केएर्डी आजाराने मतृ पावलेल्या ७, तर सन २०१७ मधील 
१२ मतृ रुगणाींपकैी १० रुगणाींच्या नातेवाईकाींना मुख्यमींत्री सहाय्यता तनधीतून 
प्रत्येकी १ लाख रुपयाचे आचर्जक सहाय्य देण्यात आले आहे. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

गोंददया जजल्हा पररषदेंिगवि अनुसूधचि जािी ि अनुसूधचि जमािीच्या 
विद्यार्ीनीना सायिल िाटप िरण्याबाबि 

(७२) * ३११०६ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश भाांगडडया, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोंददया जजल्हा पररषदेंतगजत शासनाने मानव ववकास कायजक्रम व मदहला 
आणण बालकल्याण ववभागाींतगजत जजल्हा पररषदेच्या माध्यमातनू अनुसूचचत जाती 
व अनुसूचचत जमातीच्या ववदयार्ीनीींना मागील एक वषाजपासून सायकलचे वा्प 
झाले नसल्याचे ददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन गरजू व वींचचत 
ववदयार्ीनीींना सायकलचे वा्प करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े : (१), (२) व (३) प्रकल्पस्तरावरुन प्राप्त झालेल्या 
लाभार्थयाांच्या यादया ववषय सशमती पढेु मींजूर न झाल्यामुळे स्र्ायी सशमती सभा 
ददनाींक १७/२/२०१७ रोजी अततररक्त ववषय क्र.४/१ नुसार यादया मींजूर झालेल्या 
आहेत. 

गरजू व वींचचत ववदयार्ींनीना सायकलचे वा्प ददनाींक १०/३/२०१७ ते 
ददनाींक २५/०४/२०१७ या कालावधीत करण्यात आले आहे. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल्हयािील रोजगार हमी योजनेिनू मांजुर झालेल्या विदहरीांबाबि 
 

(७३) * ३१३९८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हयात रोजगार हमी योजनेतनू मींजुर झालेल्या ३५६१ ववदहरीचे 
काम ७ वषाजपासून प्रलींबबत असून ५६२ मींजुर ववदहरीचे काम सुरु झालेले 
नसल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी लोकप्रतततनधीनी ददनाींक १४ जनू, २०१७ 
रोजी वा त्यासुमारास मा.रोजगार हमी मींत्री याींना तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, पक्त तनवेदन सींदभीय वतृ्ताींमध्ये ददलेल्या तक्रारीचे स्वरुप काय 
आहे,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे आहे. 
(२) वैयजक्तक शसींचन ववदहरीींना प्रशासकीय मान्यता देताींना आचर्जक अतनयशमतता 
झाल्याबाबत तक्रार करण्यात आली आहे. 
(३) अतत. मुख्य कायजकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद औरींगाबाद याींनी सदर 
प्रकरणी चौकशी करुन चौकशीचा अहवाल ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींना 
ददनाींक १६/६/२०१७ रोजी सादर केला आहे. चौकशी अहवालाच्या अनुषींगाने 
ववभागीय आयुक्ताींकडुन प्राप्त होणाऱया तनषकषाजप्रमाणे पढुील कायजवाही करण्यात 
येईल.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

शीबदरा (िा.दहमायि नगर, जज.नाांदेड) येर्ील णखचडीि अळया तनघाल्याबाबि 
 

(७४) * ३३३५६ श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) शीबदरा (ता.दहमायत नगर, जज.नाींदेड) येर्ील अींगणवाडीमार्ज त मुलाींना 
ददल्या जाणाऱ या णखचडीत अळया आढळल्याचे ददनाींक २९ मे २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळेत यापूवीही अन्नात (मुलाींच्या खाऊत) अळया 
आढळून आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) चौकशी करण्यात आली असून घ्नेची पनुरावतृ्ती होऊ नये म्हणनू सींबींचधत 
अींगणवाडी सेववकाींना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

परळी िालुक्याि (जज.बीड) जलयकु्ि शशिार योजनेंिगवि 
िरण्याि आलेली िामे बोगस असल्याबाबि 

(७५) * ३०८८७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.अशोक ऊर्ज  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सींजय दत्त : सन्माननीय जलसींधारण 
मींत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हयात जलयकु्त शशवार योजनेत १५ को्ी रुपयाींची कामे ही 
कागदोपत्री करण्यात आली असून परळी तालुक्यात १० को्ीींच्या बोगस कामाींचा 
समावेश असल्याचे ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले 
असून याच्या तक्रारी शेतकऱयाींनी कृषी आयुक्ताींकड े केल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी स्र्ातनक शतेक-याींनी मादहतीच्या अचधकारात 
सवज तपशील शमळवनू बीडचे तत्कालीन जजल्हाचधकारी, नवलक्रकशोर राम 
याींच्याकड ेएवप्रल मदहन्यात परळी तालुक्यातील हाळींब, हेळींब, खोडवा, सावरगाव, 
धमाजपुरी गावातील जलयुक्त शशवार योजनेच्या बोगस कामाींची चौकशी करण्यात 
यावी, अशी मागणी केली होती, हे ही खरे आहे,  
(३) असल्यास, सदर कामे करताना कृषी अचधकाऱयाींनी तनववदेला डावलून रुपये  
२ लाख ९९ हजाराची कामे मनमानी पध्दतीने वा्प केली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, सदर तक्रारीनुसार कृषी आयुक्ताींनी जजल्हास्तरीय चौकशी पर्क 
तनयुक्त करण्याचे आदेश ददले आहेत काय, चौकशी पर्काच्या अहवालानुसार 
शासनाने सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा.राम शशांदे : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) हे खरे नाही.      
(४) प्रस्तुत तक्रारीच्या अनषुींगाने जजल्हाचधकारी, बीड याींचे सूचनेनसूार जजल्हा 
अचधक्षक कृवष अचधकारी, बीड याींनी दोन चौकशी पर्काची तनयुक्ती केली आहे. 
या चौकशी पर्काच्या अहवालानूसार प्रस्ततु प्रकरणातील सींबींचधत ०४ दोषी 
कमजचाऱयाींना तनलींबबत करण्यात आले आहे. तसेच कीं पा्में् बींडीींगच्या कामात 
आढळून आलेल्या तर्ावतीच्या वसुलपात्र रक्कमेची वसुली करण्याबाबतची नो्ीस 
सींबींचधताींना देण्यात आल्या आहेत.  
   तसेच याप्रकरणी जबाबदार अचधकारी/कमजचारी याींचेववरूद्ध शशस्तभींगववषयक 
कायजवाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
पनिेल िालुक्यािील २३ ग्रामपांचायिीांच्या िमवचाऱयाांचे  

िेिन प्रलांबबि असल्याबाबि 

(७६) * ३१५७७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नवतनवाजचचत पनवेल महानगरपाशलकेत पनवेल तालुक्यातील              
२३ ग्रामपींचायतीींचे ववशलनीकरण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या २३ ग्रामपींचायतीमधील कमजचाऱ याींना मागील ६ मदहन्याींपासून 
वेतनापासून वींचचत ठेवण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, कमजचाऱयाींना वेतन अदा न करण्याची कारणे काय आहेत व 
त् याींना तात्काळ ६ मदहन्याींचे वेतन अदा करण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे आहे. 
(२) पनवेल महानगरपाशलकने २३ ग्रामपींचायतीमधील कमजचाऱयाींना ददनाींक 
०१/१०/२०१६ ते ददनाींक ३१/०३/२०१७ अखेर पयांतचे वेतन ददनाींक १९/०४/२०१७ 
रोजी अदा केले आहे. 
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(३) व (४) ददनाींक २६/०९/२०१६ रोजीच्या शासन अचधसूचनेदवारे ददनाींक 
०१/१०/२०१६ पासून पनवेल महानगरपाशलका नव्याने स्र्ापन करण्यात आली 
आहे. 

पनवेल महानगरपाशलकेमध्ये समाववष् करण्यात आलेल्या २९ गावाींच्या 
२३ ग्रामपींचायतीींमधील सेवेत असलेल्या कमजचाऱयाींचे समावेशन करण्यासाठी 
धोरण तनज्चत करण्याकरीता ददनाींक २७/०२/२०१७ च्या शासन पररपत्रकादवारे 
ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग याींच्या अध्यक्षतेखालील सशमती गठीत 
करण्यात आली आहे. 

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

तिलारी धरण (िा.दोडामागव, जज.शसांधदुगुव) येर्ील पररसराि जांगली हत्िीांच्या 
िळपाने शिेिऱ याांच्या बागायिीांचे निुसान िेल्याबाबि 

 

(७७) * ३२४८७ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ततलारी धरण (ता.दोडामागज, जज.शसींधदुगुज) पररसरात जींगली हत्तीींनी    
हेवाळे-बाबरवाडीत धुडघूस घालून दोन तासात बाग नष् करुन, सुपारीची २०७ 
झाड ेजमीनदोस्त केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याप्रकरणी वन खात्याकड ेबागायतदाराींनी तक्रार करुनही कोणतीच 
कायजवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) तसेच, या पररसरात हत्तीींना रोखण्यासाठी ्ोकदार णखळयाींच्या शभींती 
पभारण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा यासाठी पालकमींत्री याींनी दोडामागज, 
वनक्षेत्रपाल याींना आदेश ददल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सदर प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे काय व 
त्यावर शासनाने मींजूरी व तनधी पपल्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनुसार 
नुकसानग्रस्त शेतकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच हत्तीींचा बींदोबस्त 
करण्याकड े दलुजक्ष करणाऱया अचधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) दोडामागज वनपररक्षेत्रामध्ये ततलारी धरण पररसरात 
हेवाळे, बाबरवाडी येरे् मे, २०१७ मध्ये वन्यहत्तीने शेतवपकाींचे/ बागायतीींचे 
नुकसान केल्याच्या १५ घ्ना तनदशजनास आल्या असून त्यामध्ये नारळ-४०, 
सुपारी-६८, केळी-१०५४ व काज-ू५ झाडाींचे नुकसान झालेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हत्तीींना रोखण्यासाठी मौजे हेवाळे, स. क्र. ७८ मध्ये ३०० मी लाींबीची 
्ोकदार णखळ्याींची शभींत बाींधण्याचे रु. २३,७४,२८०/- चे अींदाजपत्रक वनक्षेत्रपाल, 
दोडामागज याींनी तयार करुन ताींबत्रक मींजूरीसाठी कायजकारी अशभयींता, सावजजतनक 
बाींधकाम ववभाग, साींवतवाडी याींना सादर केले असून जजल्हा तनयोजन 
मींडळाकडून प्रशासकीय मान्यता व तनधी प्राप्त करुन घेणेचे दृष्ीने पढुील 
आव्यक कायजवाही पप वनसींरक्षक, सावींतवाडी याींचे स्तरावर सूरु आहे. 
(५) वन्यहत्तीनी नकुसान केलेल्या ६८ सुपारीच्या झाडाींच्या नकुसानीच्या 
प्रकरणात प्रचशलत शासन तनणजयातील तरतूदीींच्या अनषुींगाने सींबींचधत शेतकऱयास 
रुपये १,२९,२००/- इतक्या नकुसान भरपाईचे वा्प धनादेशादवारे करण्यात आले 
आहे. 
(६) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

साांगोला जजल्हा रुग्णालय (जज.सोलापूर) येरे् िदै्यिीय अधधक्षि पदासह  
विविध सांिगाविील पदे ररक्ि असल्याबाबि 

 

(७८) * ३२४३२ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) साींगोला जजल्हा रुगणालय (जज.सोलापूर) केवळ एका डॉक््रवर सुरु असून 
रुगणालयात वैदयकीय अचधक्षक पदासह ववववध सींवगाजतील ११ पदे ररक्त 
असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, या रुगणालयात सोयी सुववधा पपल्ध असताना कमजचाऱ याींच्या 
ररक्त पदाींमुळे लाखो क्रकीं मतीच्या सामुग्री ववनावापर आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यामुळे येर्ील गरीब रुगणाींना खाजगी रुगणालयात पपचार करुन 
घ्यावा लागल्याने त्याींचे आचर्जक नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय,  
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(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुगणाींची गैरसोय लक्षात 
घेऊन रुगणालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांि : (१) साींगोला ग्रामीण रुगणालयात ववववध सींवगाजतील एकूण 
मींजूर २६ पदाींपकैी ९ पदे ररक्त आहेत. वदैयकीय अचधकारी सींवगाजतील २ पदे 
भरलेली आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 

पपल्ध अचधकारी/ कमजचारी व इतर रुगणालयातील प्रतततनयुक्त केलेले 
अचधकारी/ कमजचारी याींचेकडून साधन सामुग्रीचा रुगणाींकररता वापर केला जात 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

या रुगणालयात आलेल्या प्रत्येक रुगणाींना आव्यक त्या सवज आरोगय 
सेवा पुरववण्यात येत आहेत.  
(४) महाराषर वदैयकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ (गे्रड पे-६६००) मधील ररक्त पदे 
पदोन्नती/ नामतनदेशनाने भरण्याची कायजवाही सुरु आहे.  

महाराषर वदैयकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ (गे्रड पे-५४००) मधील 
तनयशमत वदैयकीय अचधकाऱयाींची ररक्त पदे, जजल्हाचधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखालील सशमतीमार्ज त मुलाखतीदवारे भरण्याची कायजवाही क्षेबत्रय स्तरावर 
सुरु आहे.  

ग्-क व ग्-ड सींवगाजतील पपसींचालक, आरोगय सेवा मींडळे 
याींच्यास्तरावर ररक्त पदे भरण्यासाठी माहे रे्िुवारी, २०१७ मध्ये लेखी पररक्षा 
घेण्यात आली असून सदरहू पदे भरण्याची कायजवाही अींततम ्प्प्यात असून 
लवकरच पदे भरण्यात येत आहेत. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्याि िांबाख ूि िांबाखजून्य पदार्ावच्या िाढत्या  
प्रसार ि प्रचाराला आळा घालण्याबाबि 

(७९) * ३१७०३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि २७१६३ ला ददनाांि ९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि  
सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कॅ न्सर रजजस्रीने केलेल्या सव्हेक्षणानुसार तींबाखसूह तींबाखजून्य 
पदार्ाजच्या वाढत्या सेवनामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात मदहलाींमध्ये व 
तरुणाींमध्ये तोंडाच्या कॅ न्सरचे प्रमाण वाढल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, शसगारे्, तींबाखजून्य पदार्ज आणण गु्ख्याच्या सेवनावर 
कायदयाच्या स्वरुपात शासनाने तनबांध घालण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याची 
प्रभावीपणे अींमलबजावणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, शासनाने राज्यात तींबाख ूव तींबाखजून्य पदार्ाजच्या वाढत्या प्रसार 
व प्रचाराला आळा घालण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यात तींबाख ूव तींबाखजून्य पदार्ाजच्या वाढत्या प्रसार व प्रचाराला आळा 
घालण्याकररता शासनामार्ज त खालील पपाययोजना करण्यात येत आहेत :- 
* सावजजतनक आरोगय ववभागामार्ज त राषरीय तींबाख ू तनयींत्रण कायजक्रम हा ३४ 

जजल््याींमध्ये राबववण्यात येत आहे. 
* शसगारे् व अन्य तींबाखजून्य पत्पादने कायदा (COTPA), २००३ च्या प्रभावी 

अींमलबजावणीसाठी राज्याचे मुख्य सचचव याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
समन्वय सशमतीची स्र्ापना करण्यात आली आहे. 

* जजल्हास्तरावर जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली जजल्हास्तरीय समन्वयक 
सशमती स्र्ापन करण्यात आल्या आहेत. 

* जजल्हास्तरीय समन्वयक सशमतीने स्र्ापन केलेल्या तींबाख ू ववरोधी 
पर्कामार्ज त COTPA कायदयाचे पल्लींघन करणाऱयाींवर दींडात्मक कायजवाही 
करुन दींड वसूल करण्यात येतो. 

* राषरीय तींबाख ूतनयींत्रण कायजक्रमाींतगजत तींबाख ूमुक्त शाळा व सींस्र्ा अशभयान 
राबववले जाते. 
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* जनजागतृीसाठी ववववध प्रकारचे पपक्रम (पदा. रेडीख जजींगल्स, दरूदशजन वरील 
कायजक्रम इ.) करण्यात येतात. 

* ककज रोगाचे वेळेत तनदान व पपचार होण्यासाठी ककज रोग तपासणी शशबीरे 
घेण्यात येतात. 

* प्रत्येक जजल्हा रुगणालय व पपजजल्हा रुगणालयात तींबाख ूमुक्ती कें दे्र स्र्ापन 
करण्यात आली आहेत.  

(४) प्र्न पद् ावत नाही. 
----------------- 

 
राज्यािील घरिुल योजनेिील लाभार्थयाांची जनधन खात्यािून  

अनदुान िाढिाना गैरसोय होि असल्याबाबि 

(८०) * ३२४९७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोलमजूरी करणारे व आचर्जकदृषट्या सक्षम नसणाऱया नागररकाींना 
कें द्र शासनाने सुरू केलेल्या जनधन योजनेचे खाते शासकीय बकेँत पघडण्यात 
आले असून या जनधन खात्यातून मदहन्याला र्क्त रुपये १० हजार काढण्याची 
मुभा आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, शासनाने आचर्जकस्तर कमी असलेले बहुजन समाज व आददवासी 
समाजातील घ्काींना घरकुल योजनेतनू रमाई आवास योजना, शबरी व आददम 
या योजनाींचा लाभ घेणाऱया लाभार्थयाांना शासनाकडून रुपये १ लाख २० हजाराचे 
अनदुान ददले जाते आणण हे अनदुान लाभार्थयाांच्या जनधन खात्यात जमा 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, जनधन खात्यात मदहन्यातून र्क्त रूपये १० हजार काढण्याची 
मुभा असल्यामुळे घरकुल योजनेंतगजत आलेले अनदुान काढताना लाभार्थयाांना 
अनेक अडचणी येत असून पसेै असूनही घराचे काम पूणज करता येत नाही, हे खरे 
आहे काय,  
(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय. 
योजनाींच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी व अनदुान जमा करण्यासाठी लाभार्ी 

जो बँक खाते क्रमाींक पपल्ध करुन देतात अशा खात्यामध्ये तनधी वगज करण्यात 
येतो. लाभार्थयाजने जन धन योजनेअींतगजतचा खाते क्रमाींक ददला असल्यास अशा 
खात्यामध्ये तनधी जमा होतो. 
(३) होय.  
(४) सदर प्रकरणी यापवूी कागदपत्राींच्या पडताळणीअभावी पघडलेली जनधन 
योजनेंतगजतची खाती लाभार्थयाांकडून आव्यक कागदपत्राींची तसेच KYC पूतजता 
करुन सामान्य खात्याींमध्ये रुपाींतरीत करण्याबाबतच्या सूचना जजल्हा ग्रामीण 
ववकास यींत्रणाींना तसेच बकँसज शम्ीींगमध्ये बँकाींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही.  

----------------- 
नाशशि ि अहमदनगर िन विभागाि िन्यप्राण्याांचे मतृ्यू होि असल्याबाबि 

 

(८१) * ३२०७२ डॉ.अपिूव दहरे : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशशक व अहमदनगर वन ववभागात गेल्या दोन वषाजत मानवी चकुा आणण 
अन्य कारणाींमुळे सुमारे ३०८ वन्य प्राण्याींचा मतृ्यू झाल्याचे ददनाींक २५ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, रस्ते अपघातात ८९, ववहीरीत पडून ४१, वीजेच्या धक्क्याने १४, 
पपासमारीने ५ आणण अन्य कारणाने १५९ अशा एकुण ३०८ वन्य प्राण्याींचा सन 
२०१५-२०१६ तसेच २०१६-२०१७ या दोन वषाजत मतृ्यू झाला, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, वरीलप्रमाणे दोन वषाजत मतृ झालेल्या प्राण्याींमध्ये सवाजचधक ९५ 
बबबट्याींचे मतृ्यू झाले असून त्याखालोखाल हरीण, काळवी्, तरस, चचींकारा, मोर 
याींचे सवाजचधक मतृ्य ूझाले, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पयाजवरण बचाव व वन्य प्राण्याींचे सींरक्षण या बाबी ्या ववभागात 
केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात वन्य प्राण्याींसाठी आव्यक व्यवस्र्ा करण्यात 
आलेली नसल्याने सदर प्राण्याींचे मतृ्यू झालेले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) नाशशक व अहमदनगर या जजल््याचा 
नाशशक वनवतृ्तात समावेश होतो. सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या दोन 
वषाजच्या कालावधीत रस्ता अपघातात-७९, ववदहरीत पडून-५७, ववजेच्या   
धक्क् याने-१४, पपासमारीने-२ व अन्य कारणाने-१६९ असे एकूण ३२१ 
वन्यप्राण्याींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(३) सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या दोन वषाजच्या कालावधीत बबब्-१०४, 
हरीण-७३, काळवी्-६२, चचींकारा-७, तरस-११, मोर-४१ व इतर वन्यप्राणी-२३ अशा 
एकूण ३२१ वन्यप्राण्याींचा मतृ्यू झाला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     वन्यप्राण्याींचे होणारे मतृ्यू रोखण्याच्यादृष्ीने क्षबेत्रयस्तरावर खालीलप्रमाणे 
पपाययोजना करण्यात येतात. 
• नाशशक वनवतृ्तातील ५ पपवनववभागात रेस्क्यु पर्के तनमाजण करण्यात 

आलेली आहेत. 
• पर्कातील कमजचाऱ याींना ववशषे प्रशशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
• सदर पर्कातील सदस्याींना वन्यप्राण्यास बेशुध्द करण्याकररता ववशेष 

रॅन्क्युलायणझींग गन तसेच वन्यप्राण्याींची खळख प्ववण्याकररता कॅ मेरा रप 
इत्यादद सादहत्य पपल्ध करुन देण्यात आलेले आहे. 

• ऊस शेतीमध्ये अचधवास करणाऱया बबबट्याींबाबत जनजागतृी अशभमान 
राबववण्यात आले आहे. 

• वन्यप्राण्याींचे रस्ता अपघातात मतृ्यू होऊ नये म्हणनु रस्त्याचे बाजुला, 
महत्वाच्या वळणावर सावधानतेचे र्लक लावणेत आलेले आहे. 

• बबब् प्रवण क्षेत्रातील गावात घडीपबत्रका वा्प करून सावजजतनक दठकाणी 
पोस््सज लावण्यात आले आहेत. 

• जींगलामध्ये आव्यक त्या दठकाणी तनरीक्षण मनोरे पभारण्यात आले आहेत. 
• वन्यप्राण्याींच्या हालचालीींचे सतनयींत्रण ठेवण्याकरीता कॅ मेरा रॅप, जीपीएसचा 

वापर केला जातो. 
• सींरक्षक्षत क्षेत्रातील नैसचगजक पाणवठे, कृबत्रम पाणवठ्याची वन 

कमजचाऱयामार्ज त तनयशमत तपासणी करण्यात येते. 
• शशकाऱयाींबाबत गोपतनयररत्या मादहती सींकशलत करण्यात येते. 
• सन २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वषाजच्या कालावधीत नाशशक 

वनवतृ्तामध्ये ववववध योजनेतनु पपल्ध अनुदानातनू वन्यप्राण्याींना 
वनक्षेत्रातच वपण्याचे पाणी पपल्ध व्हावे म्हणनू एकूण २६८३ वनतळे 
/वनबींधारे /शसमें् बींधारे/पाणवठे इत्यादी कामे करण्यात आली आहेत.  

(५) प्र्न पद् ावत नाही. 
----------------- 
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राज्यािील मदहला िमवचाऱयाांना बालसांगोपन रजा ि  
पुरुष िमवचाऱयाांना पॅटतनवटी शलव्ह देण्याबाबि 

 

(८२) * ३२२७२ श्री.िवपल पाटील : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २९२२८ ला ददनाांि   
९ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्र्ातनक स्वराज्य सींस्र्ाींमधील मदहला 
कमजचारी व अचधकारी तसेच अनदुातनत शाळा, महाववदयालयातील मदहला शशक्षक 
व शशक्षकेतर याींना बालसींगोपनासाठी दोन वषाजपयांत कें द्राप्रमाणे भरपगारी रजा, 
लहान बाळाींच्या स्तनपानासाठी व्यवस्र्ा आणण परुुष कमजचाऱ याींना पॅ्तनज् ी शलव्ह 
देण्याचा प्र्न शासनाच्या ववचाराधीन आहे काय,  
(२) असल्यास, त्याबाबतचे स्वरुप आणण सदयजस्र्ती काय आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) होय, बालसींगोपन रजा व परुुष कमजचाऱयाींना 
पॅ्तनज् ी शलव्ह देण्याबाबतची बाब ववचाराधीन असून योगय तो तनणजय घेतला 
जाईल. 

लहान बाळाींच्या स्तनपानासाठी व्यवस्रे्साठी मागणी आल्यास 
सावजजतनक बाींधकाम ववभागामार्ज त कायजवाही करण्यात येते. 

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

परभणी जजल््यािील ग्रामपांचायिीमधील अधधिारी ि ग्रामसेिि याांनी 
लेखापररक्षण न िरिा गैरप्रिार िेल्याबाबि 

(८३) * ३३८६४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७६३५ ला 
ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जजल्हयातील ग्रामपींचायतीींनी लेखा पररक्षण करून न घेणे व इतर 
गैरप्रकार केल्याने त्याींच्याववरूध्द लेखा पररक्षा कायदा, १९३० मधील तरतूदीनुसार 
जजल्हयातील १६५ ग्रामसेवकाींना दींड आकारून त्याींच्यावर शशस्तभींगाची कारवाई 
करण्याबाबतचे आदेश मा. ग्रामववकास मींत्री याींनी ददले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचधत ग्रामसेवकाकडून 
दींड वसूल करुन त्याींच्यावर शशस्तभींगाची कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) अींशत: खरे आहे. 
शासन पररपत्रक ग्रामववकास ववभागाच्या ददनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१३ 

अन्वये लेखा पररक्षणास अशभलेखे पपल्ध न केल्यास रुपये २५०००/- दींडात्मक 
कायजवाही करणे तसेच ददनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१४ च्या पररपत्रकामध्ये ददलेल्या 
सूचनेनुसार अशभलेखे पपल्ध करून न देणाऱया सींबींचधत ग्रामसेवक/ग्रामववकास 
अचधकारी व पयजवेक्षकीय अचधकारी याींचेववरूध्द शशस्तभींग ववषयक कायजवाही 
करणे बाबतचे मुख्य कायजकारी अचधकारी, जजल्हा पररषद, परभणी याींनी तनदेश 
ददले आहेत. मा.मींत्री (ग्रामववकास) याींनी आदेश ददलेले नाहीत. 
(२) व (३) जजल््यातील ग्रामपींचायत अशभलेखे लेखा पररक्षणास पपल्ध न 
करून ददलेल्या १६५ ग्रामपींचायतीचे ग्राम ववकास अचधकारी व ग्रामसेवक याींना 
ददनाींक ६ माचज, २०१७ च्या पत्रान्वये त्याींचेववरूध्द दींडात्मक व शशस्तभींग ववषयक 
कारवाई का करण्यात येऊ नये ? याबाबत कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात आलेली 
आहे.  

तसेच, ददनाींक ६ जुलै, २०१७ अन्वये प्रकरणात सवज ग् ववकास 
अचधकारी याींना प्रलींबबत ग्रामपींचायतीचे अशभलेखे अदयाप ही लेखापररक्षणास 
सादर न केलेल्या जबाबदार ग्रामववकास अचधकारी व ग्रामसेवक याींचेववरुध्द  
रुपये २५०००/- दींडात्मक कायजवाही करणेसाठी प्रस्ताव सादर करणेबाबत सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

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

राज्यािील १४ दषु्ट्िाळग्रस्ि जजल््याांसाठी िें द्र शासनािड े 
विशेष पॅिेजची मागणी िरण्याबाबि 

(८४) * ३१३१२ आकिव .अनांि गाडगीळ, डॉ.अपूिव दहरे, श्री.अमरनार् राजूरिर : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २७७६३ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या सांदभावि : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त १४ जजल््याींसाठी तसेच आत्महत्याग्रस्त व 
अवषजणप्रवण जजल््यातील प्रलींबबत शसींचन प्रकल्प पूणज करण्यासाठी रुपये १०६८७ 
को्ी रुपयाींचा तनधी शमळणेबाबत राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाकड ेकरण्यात 
आलेल्या ववनींतीस अनुसरुन सदरहू तनधी प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या पॅकेजमध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा आणण ववदभाजतील अपूणज 
शसींचन प्रकल्प पूणज करण्यासाठी लागणाऱया दीघजकालीन तनधीचा समावेश आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
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(३) तसेच प्रस्ततु पॅकेजमध्ये कोणकोणत्या कामाींचा अींतभाजव आहे व या कामाींची 
सदय:जस्र्ती काय आहे,  
(४) नसल्यास, सदरहू तनधी कें द्र शासनाकडून लवकरात लवकर शमळण्याकररता 
शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) नाही. ववदभज व मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त 
जजल््यातील आणण पवजरीत महाराषरातील अवषजणप्रवण जजल््यातील प्रकल्प/ 
प्रकल्प घ्क पुणज करण्याकरीता तनधी पपल्ध करुन देण्यासाठी राज्य 
शासनाकडून कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. परींतू अदयाप 
तनधी प्राप्त झालेला नाही. 
(२) होय. सदर प्रस्तावात ववदभज व मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त 
जजल््यातील १०४ प्रकल्पाींचा समावेश आहे. तसेच पवजरीत महाराषरातील 
अवषजणप्रवण जजल््यातील ७ प्रकल्पाींचा समावेश आहे. 
(३) सदर प्रस्तावात ववदभज व मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जजल््यातील 
१०४ प्रकल्पाींचा समावेश आहे. तसेच पवजरीत महाराषरातील अवषजणप्रवण 
जजल््यातील ७ प्रकल्पाींचा समावेश आहे. सदर प्रकल्प बाींधकामाधीन असून सदर 
प्रस्तावात त्याींच्या पवजरीत कामाींचा समावेश साहे. 
(४) याबाबत कें द्र शासनाकड े प्रस्ताव पाठववण्यात आला आहे. मा.मुख्यमींत्री 
महोदयाींनी मा. पींतप्रधानाींना, मा.सुश्री.पमा भारती, कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री व 
मा.श्री.अरुण जे्ली, कें द्रीय ववत्त मींत्री याींना तनधी शमळणेसाठी पत्रादवारे ववनींती 
केली आहे. तसेच मा.पींतप्रधान, मा.सुश्री.पमा भारती, कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री व 
मा.श्री.अरुण जे्ली, कें द्रीय ववत्त मींत्री याींची नवी ददल्ली येरे् प्रत्यक्ष भे् घेऊन 
सदर पॅकेज मींजुरीसाठी ववनींती केली आहे. मा.जलसींपदा मींत्रयाींनी सुद्धा याबाबत 
पत्रान्वये व प्रत्यक्ष भे्ून पाठपुरावा केला आहे.  
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिा क्षेत्राि नव्याने समाविष्ट्ट  
िरण्याि आलेल्या गािाांना पाणीपुरिठा िरण्याबाबि 

 

(८५) * ३१२५५ श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.रविांद्र फाटि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका क्षेत्रात नव्याने समाववष् करण्यात 
आलेल्या २७ गावाींत पाण्याचे दशुभजक्ष असल्याने या गावाींना २५ दशलक्ष आणण 
ददवा शहराला १० दशलक्ष शल्र अततररक्त पाणीपरुवठा करण्याचे आदेश 
मा.जलसींपदा मींत्री महोदयाींनी ददनाींक २ मे, २०१७ रोजीच्या बैठकीत ददले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २०११ मध्ये ददवा शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी 
को्यवधी रूपये खचूजन १५ दशलक्ष शल्र क्षमतेचे बाींधण्यात आलेले दोन 
जलकुीं भ अदयापी वापराववना पडून असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशजनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अदयापही २७ गावाींना एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा करण्यात न 
येणे, ददवा शहराला पच्च दाबाने पाणीपुरवठा होत नसणे तसेच त्याकररता 
आव्यक असलेले पींवप ींग स््ेशन या पररसरामध्ये नसल्याने जलकुीं भाच्या तळाला 
भूशमगत पाण्याच्या ्ाक्याींची तनशमजती करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व त्यानुषींगाने जबाबदार असणाऱ या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत हे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
मा. जलसींपदा मींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०२/०५/२०१७ रोजी 

झालेल्या बैठकीत ददलेल्या आदेशानुसार महाराषर औदयोचगक ववकास मींडळास 
ददनाींक ०४/०५/२०१७ पासून ३५ दलशल/ ददन इतके जादा पाणी जनू, २०१७ पयांत 
पचलण्यास परवानगी ददलेली आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
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सदरचे जलकुीं भ काही कालावधीसाठी कायाजजन्वत करण्यात आले होते. 
मात्र एम.आय.डी.सी. मार्ज त होणाऱ या पाणीपुरवठयाचा दाब कमी असल्यामुळे 
जलकुीं भ भरण्यास अींदाजे ५ ते ६ तास इतका कालावधी लागत होता व सदरचे 
जलकुीं भ एक ते दीड तासात ररकामे होत होते. यामुळे जलकुीं भ बायपास करुन 
सदय :जस्र्तीत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.  
(३) हे खरे नाही.  

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेत समाववष् झालेल्या २७ गावाींना 
महाराषर औदयोचगक ववकास महामींडळामार्ज त पवूी साधारण ३० ते ३५ 
दलशल/ददन पाणीपुरवठा करण्यात येत होता.  

कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका व महाराषर औदयोचगक ववकास 
महामींडळ याींच्यात ददनाींक ०९/०९/२०१६ रोजी झालेल्या बठैकीत ठरल्यानुसार २० 
जोडण्याींचा आकार वाढववणे, १ जोडणी स्र्लाींतरीत करणे व ४ नववन जोडण्याींचे 
काम पूणज झाले असून या गावाींना सरासरी ५०.०० द.ल.शल./ददन प्रमाणे 
पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.  

सध्या ददवा शहराला ३९.५० दलशल/ददन पाणीपुरवठा होत असून सदरचा 
पाणीपुरवठा समाधानकारक आहे. 

ददवा शहरासाठी बाींधण्यात आलेल्या जलकुीं भाींच्या बाींधण्याच्या कामात 
सींप (भूशमगत ्ाक्या) व पींप हाऊसचा समावेश नसल्यामुळे जलकुीं भाच्या तळाला 
भूशमगत पाण्याच्या ्ाक्याींची तनशमजती करण्यात आलेली नाही.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 
(५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

पालघर-डहाण-ूविक्रमगड या िीन िालुक्याांना सुयाव 
प्रिल्पाचे पाणी देण्याबाबि 

(८६) * ३२६८० अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धामणी व कवडास धरणाींचा सुयाज प्रकल्प हा पालघर-डहाण-ूववक्रमगड या 
तीन तालुक्याींसाठी प्रामुख्याने पभारण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सूयाज नदीचे पाणी वसई-ववरार, मीरा-भाईंदर व अन्य 
महानगरासाठी वळववण्यास जजल्हयातील तीन तालुक्यातील शेतकऱयाींनी ववरोध 
दशजववला असून ददनाींक ४ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मासवण येरे् तनषेधाची 
सभाही आयोजजत करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
सदर तीन तालुक्यातील गावाींना सूयाज नदीचे पाणी देण्याबाबत कोणती कायजवाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) नाही. 

सदय:जस्र्तीत सूयाज प्रकल्पातील कालव्याींची आव्यक दरुुस्ती प्रस्ताववत 
करण्यात येत असून आददवासी भागात शसींचनाबाबत जागतृी तनमाजण करुन 
प्रत्यक्ष शसींचन क्षेत्र वाढववणेसाठी महाराषर शसींचन पध्दतीचे शतेक-याींकडून 
व्यवस्र्ापन अचधतनयम, २००५ अींतगजत शतेकरी पाणी वापर सींस्र्ा स्र्ापन करणे 
तनयोजजत आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
राज्याि बांजारा समाजाच्या िसेच विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी  

समाजाच्या िाांडा-िस्िीला अध्यक्ष पद देण् याबाबि 
(८७) * ३१०६८ श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी, 
इिर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात बींजारा समाजाच्या तसेच ववमुक्त जाती, भ्क्या जमाती 
समाजाच्या ताींडा- वस्तीला सवज सोईसुववधा पपल्ध होण्याकररता वसींतराव नाईक 
ताींडा सुधार योजना सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मागील दोन वषाजच्या काळामध्ये या सशमतीला (वाशीम जजल्हा 
वगळता) जजल्हातनहाय अध्यक्ष पद अजनूपयांत ददलेले नाही, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, सदर योजना योगय प्रकारे व आव्यक त्यादठकाणी न राबववणे, 
तसेच गावे-ताींड े तनवडण्याचे अचधकार अचधकाऱयाींना देण्यात येणे, यामुळे ताींड े
वस्तीवर अचधकाऱयाींचे दलुजक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) हे खरे आहे. 
(२) वसींतराव नाईक ताींडा सुधार योजनेनुसार जजल्हास्तरीय ताींडा सशमतीवर 
अध्यक्ष/सदस्य तनयकु्त करण्याबाबतची कायजवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
बाई गांगाबाई जजल्हा स्त्री रुग्णालय (जज.गोंददया) येरे् 

बालिाांचे मतृ्यू झाल्याबाबि 

(८८) * ३३२९४ श्री.पररणय फुिे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटिरे, श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जगन्नार्           
शशांदे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) बाई गींगाबाई जजल्हा स्त्री रुगणालय (जज.गोंददया) येरे् ददनाींक १ एवप्रल, 
२०१७ ते १३ मे, २०१७ या कालावधीत एकूण ४५ बालकाींचा मतृ्यू झाला आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, रुगणालयात डॉक््र, पररचाररका व चतरु्जशे्रणी कमजचाऱयाींची 
कमतरता तसेच पपचाराला होणारा ववलींब व डॉक््राींचा तनषकाळजीपणा यामुळे 
सदर बालकाींचा मतृ्यू झाल्याचे आरोप सामाजजक कायजकत्याांनी जजल्हा आरोगय 
कें द्र अचधकारी, गोंददया याींच्याकड े माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनवेदनादवारे केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पालकमींत्री, गोंददया 
याींनी ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) तसेच आददवासी मदहलाींमध्ये असलेले कुपोषण, सकस आहाराअभावी 
बालकाींच्या मतृ्यूस कारणीभूत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. बाई गींगाबाई स्त्री रूगणालय, गोंददया या 
रूगणालयामध्ये ददनाींक ०१/०४/२०१७ ते ददनाींक १४/०५/२०१७ या कालावधीमध्ये 
भरती झालेल्या एकूण १९९ नवजात बालकाींपकैी १८ नवजात बालकाींचा मतृ्य ू
झालेला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
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(४) हे खरे आहे. 
(५) गोंददया जजल््यातील मातामतृ्यू व बालमतृ्यू दर कमी करण्यासाठी तसेच 
रोखण्यासाठी ववववध पपाययोजनाींदवारे कायजवाही करण्यासाठी जजल्हाचधकारी, 
गोंददया याींनी एक बत्रसदस्यीय सशमती गठीत केली आहे. 

----------------- 
िाळम्मािाडी धरण (िा.राधानगरी, जज.िोल्हापूर) येरे् 

भूिां पमापि यांत्र बसविण्याबाबि 

(८९) * ३११२४ श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) काळम्मावाडी धरण (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) येरे् गेल्या तीन वषाजपासून 
भूकीं पमापन कें द्र बींद असल्याने या धरणाची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, नवीन भूकीं पमापन यींत्रासाठीचा प्रस्ताव महाराषर अशभयाींबत्रकी 
सींशोधन सींस्र्ा, नाशशक (मेरी) याींच्याकड ेएक वषाजपवूी पाठववला असून प्रस्ताव 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नवीन भूकीं पमापक यींत्र 
बसववण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) व (२) नाही. 
धरणाची सुरक्षा धोक्यात आली नाही. तर्ावप, नवीन भूींकपमापक 

पपकरणे खरेदी करण्यासाठी सींबींचधत धरण ववभागाने ददनाींक ०९/११/२०१६ रोजी 
महाराषर अशभयाींबत्रकी सींशोधन सींस्र्ा, नाशशक (मेरी) याींच्याकड े मागणी केली 
आहे. 
(३) राज्यातील ववववध भूकीं पमापन कें द्रात अदययावत डडजज्ल पध्दतीचे 
भूकीं पमापक यींत्राींचे ववतनदेश तसेच तनववदेच्या अ्ी व शती अदययावत करण्यात 
येत आहेत. पपकरणे खरेदीची तनववदा प्रक्रक्रया राज्यस्तरीय सशमतीदवारे पूणज 
करण्यात येवनू लवकरच अदययावत डडजज्ल पध्दतीचे भूकीं पमापक पपकरणे/ 
यींत्र कायाजजन्वत करण्याचे तनयोजजत आहे. त्यामध्ये काळम्मावाडी येर्ील 
पपकरणाींचा देखील समावेश आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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



96 

राज्याि गरजू रुग्णाांसाठी जीिन अमिृ सेिा योजनेची 
 अांमलबजािणी िरण्याबाबि 

(९०) * ३०९९० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हेमांि 
टिले, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गरजू रुगणाींना शासकीय शुल्कामध्ये इजच्छत स्र्ळी रक्त पपल्ध 
व्हावे या पद्देशाने जीवन अमतृ सेवा (्लड ऑन कॉल) योजना सावजजतनक 
आरोगय ववभागाने माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान राज्यभरात सुरु 
केलेली असून १०४ या दरूध्वनी क्रमाींकावर रुगणालयाींनी सींपकज  साधला असता, 
तासभराच्या आत रे्् रुगणालयात रक्त पुरववण्याची सुववधा या योजनेंतगजत 
देण्यात येणार होती, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या योजनेंतगजत मुींबईत प्रस्ताववत आठ रक्त साठवणकू कें दे्र 
अदयापही पभारण्यात आलेली नसून पक्त योजनेची तीन वषे होवूनही 
अींमलबजावणी झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेची 
अींमलबजावणी करण् यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांि : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

मुींबईतील ८ रक्त साठवणकू कें द्रापकैी ४ रक्त साठवणकू कें द्र कायाजजन्वत 
झालेली आहेत व पवजरीत ४ कें द्र लवकरच कायाजजन्वत करण्यात येत आहेत.  

 
(३) सदरच्या योजनेची मुींबईमध्ये सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी व इतर चार 
रक्तसाठवणकू कें द्रातनू अींमलबजावणी करण्यात आलेली आहे व पवजरीत चार 
रक्त साठवणकू कें द्र सुरु करण्याची कायजवाही सुरु आहे.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

----------------- 
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ब्रम्हगव्हाण उपसा जलशसांचन योजना प्रिल्प पूणव िरण्यासाठी 
तनधी उपलब्ध िरुन देणेबाबि 

(९१) * ३२१६८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
२८८९७ ला ददनाांि १६ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्िराच्या सांदभावि : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण तालुक्यातील (जज.औरींगाबाद) ५५ गावातील पाणी ी्ंचाईवर मात 
करण्यासाठी सन २००९ मध्ये रुपये २२२ को्ीची िम्हगव्हाण पपसा जलशसींचन 
योजना मींजुर केली असून सदर योजना पूणज झाल्यास क्रकमान ५५ गावाींना शसींचन 
व वपण्यासाठी पाणी शमळणार आहे, हे खरे काय आहे,  
(२) असल्यास, या योजनेवर आतापयांत रूपये ९७ को्ी खचज झालेला असून 
अजनू रुपये १५० को्ीची गरज आहे व या योजनेच्या कामासाठी सन २०१६-१७ 
करीता र्क्त रुपये १०,००० ची तरतदू केली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, हा प्रकल्प पणुज करण्यासाठी आव्यक असणारा तनधी रूपये १५० 
को्ी पपल्ध करून देण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन : (१) अींशत: खरे आहे. 
िम्हगव्हाण पपसा शसींचन योजनेदवारे पैठण तालुक्यातील ५५ गावाींच्या 

एकूण १८७८७ हेक््र क्षेत्रास शसींचनाचा लाभ होणार आहे.  
(२) सदर योजनेची अदययावत क्रकीं मत रुपये ५२१.१३ को्ी असून, जून, २०१७ 
अखेर रुपये १३०.५३ को्ी खचज झाला आहे व पवजरीत क्रकीं मत रुपये ३९०.६० को्ी 
इतकी आहे.  

योजनेच्या कामासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १०, ००० ची तरतदू 
मींजूर होती. तर्ापी, प्रत्यक्षात रुपये ३.५२ को्ी तनधी पपल्ध करुन देण्यात 
आला. तसेच सन २०१७-१८ मध्ये रुपये ५.०० को्ी इतकी अर्जसींकल्पीय तरतदू 
करण्यात आली आहे. 
(३) व (४) राज्याच्या अर्ोपायाची जस्र्ती व मा.राज्यपाल महोदयाींच्या 
तनदेशानुसार मराठवाडा ववभागास पपल्ध होणारा तनधी तसेच प्रकल्पाचे 
सदय:जस्र्तीनुसार प्राधान्यक्रम ववचारात घेऊन तनधी पपल्ध करुन देता येतो. 

----------------- 
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गांगापूर (जज.नाशशि) धरणाजिळील मेगा पयवटन सांिुलािील 
बोट क्लब िायावजन्िि िरण्याबाबि 

(९२) * ३०९९६ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गींगापूर (जज.नाशशक) धरणाजवळील मेगा पयज् न सींकुलातील जागततक 
दजाजच्या बो् क्लबची इमारत पूणज होऊनही मागील ददड वषाांपासून को्यवधी 
रुपयाींचा प्रकल्प वापराववनाच असून पभारण्यात आलेली प्रशासकीय इमारत, 
कोट्यवधी रुपयाींच्या खरेदी केलेल्या ववदेशी बनाव्ीच्या बो्ी ववनावापर 
असल्याचे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर पयज् न सींकुलातील गे्रप पाकज  ररसॉ ज्, साहसी क्रीडा सींकुल व 
कन्व्हेन्शन से्ं रच्या कामाींना तनधी पपल्ध असूनही ही कामे अदयाप पूणज 
करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. जयिुमार रािल : (१) होय. 
(२), (३) व (४) होय. नाशशक जजल््यातील गींगापूर येर्ील पयज् न सींकुलातील 
गे्रप पाकज  ररसॉ ज्चे काम ऑक््ोबर, २०१७ पयांत पूणज होणे अपेक्षक्षत आहे. साहसी 
क्रक्रडा सींकुलाचे काम नोव्हेंबर, २०१७ अखेर पूणज होणे अपेक्षक्षत आहे. कन्व्हेन्शन 
से्ं र पभारण्याबाबत, कें द्र शासनाने मान्यता ददली होती. परींत,ु कें द्र शासनाने 
योजना बींद केल्यामुळे या कामाींसाठी राज्य शासनाकड े तनधी शमळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव महाराषर पयज् न ववकास महामींडळाने सादर केलेला असून तो ववचाराधीन 
आहे. ----------------- 

 
 
 
 



99 

औरांगाबाद जजल्हयाि शशक्षिाांच्या बदल्या शासन तनिषानसुार िरण्याबाबि 

(९३) * ३२४०६ श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद जजल्हयात शशक्षकाींच्या बदल्याींसाठी सोयीच्या शाळेतील नाव 
अवघड शाळा क्षेत्रात समाववष् करुन बदल्या करण्यात येत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनुसार ठरववलेल्या तनकषानुसार बदल्या व्हाव्यात म्हणनू 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

मालनगाि (िा.साक्री, जज.धळेु) धरणािनू साक्री शहरासाठी  
वपण्याच्या पाण्याचे आरक्षण ठेिण्याबाबि 

(९४) * ३३३९८ श्री.चांद्रिाांि रघुिांशी : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालनगाींव (ता.साक्री, जज.धुळे) धरणातून साक्री शहरासाठी वपण्याच्या 
पाण्याचे आरक्षण ठेवावे अशी मागणी साक्री नगरपींचायतीने शासनाकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वपण्याच्या पाण्याला प्रर्म प्राधान्य 
असतानाही साक्री नगरपींचायतीची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय,  
 
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मालनगाींव धरणातील 
पाणी साक्री शहरासाठी आरक्षक्षत ठेवण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन : (१) होय. 
(२) व (३) नाही. 

साक्री शहरासाठी मालनगाींव धरणातनू १.९५८ दलघमी पाणी आरक्षणाचा 
प्रस्ताव मे २०१७ मध्ये सादर झालेला आहे. मा.मींत्री (जलसींपदा) याींचेकड े
याबाबत प्राप्त तनवेदनाबाबत कायजकारी सींचालक, तापी पा्बींधारे ववकास 
महामींडळाकडून अहवाल मागवला आहे. अहवाल प्राप्त होताच याबाबत त्वरीत 
कायजवाही करण्यात येईल. 

तर्ावप, साक्री शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी जजल्हा आरक्षण 
सशमतीमार्ज त सन २०१६-१७ या वषाजत मालनगाींव मध्यम प्रकल्पात १.४१ 
दलघमी (५० दलघरु्) पाणीसाठा आरक्षक्षत झालेला आहे. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

िळिा (जज.ठाणे) येर्ील पारशसि बोगद्यािरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबि 

(९५) * ३३८२५ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगिाप : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळवा (जज.ठाणे) येर्ील पारशसक बोगदयाला जवळपासच्या बाींधकामामुळे 
धोका असल्याने या बोगदयावरील झोपडया ह्ववण्याचे आदेश मा.मुख्यमींत्री याींनी 
वनववभागाला ददल् याचे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास तनदशजनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पारशसक बोगदयाच्या कळवा व ददवा येर्ील दोन्ही बाजूींना अनेक 
झोपडया असुन या झोपडयाींमधून सातत्याने रेल्वे रुळाींवर कचरा ्ाकण्याचे प्रकार 
घडतात तसेच झोपड्याींचे साींडपाणी रे्् बोगदयात पडत असल्याने या बोगदयाला 
धोका असल्याने ववभागातील नागररकाींचे इतरत्र स्र्लाींतर करण्याचे वन ववभाग 
व ठाणे मनपा तसेच रेल्वे याींना तनदेश देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायजवाही केली वा 
करण्यात येत आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) व (२) मा.मुख्यमींत्री व मा.रेल्वेमींत्री याींच्या पपजस्र्त 
ददनाींक १८/४/२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत पारशसक बोगदयावरील अततक्रमणे 
ह्ववण्याकररता आव्यक कायजवाही करण्यास ठाणे महानगरपाशलका, वन ववभाग 
व रेल्वे याींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ह्ववण्यात येणाऱया 
झोपडपट्टीवासीयाींचे एस.आर.ए. अर्वा प्रधानमींत्री आवास योजना अींतगजत 
पुनवजसन करण्याकररता एस.आर.ए. आणण गहृतनमाजण ववभागाव्दारे कायजवाही 
करण्यास देखील तनदेश देण्यात आले आहेत.  
(३) पारशसक बोगदयाच्या डोंगरावरील कळवा बाजकूडील २८ अततक्रशमत झोपड्या 
व मुींिा बाजकूडील ४६ अततक्रशमत झोपड्या स्र्लाींतररत करण्याचा तनणजय ददनाींक 
२३/६/२०१७ रोजीच्या बठैकीत घेण्यात आलेला होता. त्यानुसार सींबींचधत 
प्राचधकरणाींकडून पक्त दठकाणच्या झोपड्याींना सींयुक्तपणे नो्ीसा बजावण्यात 
आलेल्या असून सदय:जस्र्तीत त्या ह्ववण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्यािील शेििळयाांची िामे पूणव िरण्याबाबि 
(९६) * ३०९२१ श्री.नारायण राणे, श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : 
िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ३०६१८ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्िराच्या    सांदभावि : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१६-१७ या वषाजत क्रकमान एक लाख शतेतळी बाींधण्याचे 
शासनाचे पदद्दष् असताना र्क्त ५ हजार २१० शतेतळी बाींधल्याचे माहे       
मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, राज्यातील जलयकु्त शशवार योजनेची आणण शेततळ्याींची कामे 
दोन मदहन्यात पूणज करण्याचे तनदेश मा. मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक १९ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासुमारास राज्यातील जजल्हाचधकारी याींना ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, पपरोक्त तनज्चत केलेले पदद्दष् पुणज न झाल्याने याबाबत 
शासनाने चौकशी करुन सदर कामास तनधी पपल्ध करुन कामे पूणज 
करण्यासाठी कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) असल्यास, मा. मुख्यमींत्री याींनी तनदेश देवनूही कामे अपूणज ठेवणाऱयाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. जयिुमार रािल : (१) हे खरे नाही. “मागेल त्याला शेततळे” या योजनेंतगजत 
१,११,१११ इतका लक्षाींक तनज्चत करण्यात आला आहे. ददनाींक ३१ मे, २०१७ 
रोजी शतेतळ्याींची ३६,२९४ इतकी कामे पूणज झाली होती, तर ११,५३० इतकी 
कामे प्रगतीपर्ावर होती. 
(२) व (३) होय. शेततळयाींची कामे जलद गतीने पणूज होण्यासाठी शासनाने 
वेळोवेळी पुरेसा तनधी पपल्ध करून ददला आहे. तसेच, मशशनधारकास 
शेततळयाच्या केलेल्या कामाची रक्कम शमळण्याची हमी देण्यासाठी 
क्षेबत्रयस्तरावर लाभार्ी शतेकरी, मशशनधारक आणण कृषी ववभागाचा प्रतततनधी 
याींच्यामध्ये करार करण्याबाबत तसेच, लाभार्थयाजस अनजेु्ञय रकमेपैकी २० ्क्के 
रक्कम अचग्रम देण्याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सदय:जस्र्तीत 
शेततळ्याींची ४७,८२४ इतकी कामे पूणज झाली आहेत तर ७,२६२ इतकी कामे 
प्रगतीपर्ावर आहेत. 
(४) व (५) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

नागपूर शहराि पॅर्ॉलॉजी सांचालिाांिडून गरीब रुग्णाांची  
आधर्वि फसिणिू होि असल्याबाबि 

(९७) * ३१२९६ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश          
भाांगडडया : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील धींतोली, बडी, रामदास पेठ, मेडीकल चौक सेंरल एवेन्य,ू 
इतवारी, सक्करदरा येर्ील सोनकुल डायगनोजस््क से्ं रमध्ये रक्त तपासणी, 
मल, मूत्र तपासणीची शुल्क मनमानीपणे घेत असून प्रत्येक पररसरात तपासणी 
चे शुल्क वेगवेगळे असल्याने गरीब रूगणाची पॅर्ॉलॉजी लॅब सींचालकाींकडून 
मोठया प्रमाणात र्सवणकू होत असल्याचे ददनाींक २२ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पॅर्ॉलॉजी सींचालकाकडून 
होणाऱ या र्सवणकुीवर तनबांध घालण्यासाठी सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

 श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) प्र्न पद् ावत नाही. ---------------- 
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म्हैसाळ (िा.शमरज, जज.साांगली) येर्ील बेिायदा गभवपाि ि भू्रणहत्या  
प्रिरणी चौिशी सशमिी तनयकु्ि िरण्याबाबि 

(९८) * ३१०९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटिरे, 
श्री.हेमांि टिले, श्री.अमरशसांह पांडडि, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय सािवजतनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म्हैसाळ (ता.शमरज, जज.साींगली) येर्ील बेकायदा गभजपात व भु्रणहत्या 
प्रकरणी शासनाने चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी सशमतीने चौकशी पूणज 
करुन आपला अहवाल ददनाींक १५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास शासनास 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर चौकशी सशमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालानसुार 
अहवालातील तपशील काय व त्यानुसार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) असल्यास, राज्यात अशा प्रकाराींची पनुरावतृ्ती होऊ नये यासाठी कोणती 
ववशषे दक्षता घेण्यात येणार आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे खरे नाही. 
अदयाप शासनास अहवाल सादर केलेला नाही. 

(२) प्र्न पद् ावत नाही. 
(३) जजल्हाचधकाऱयाींच्या अध्यक्षतेखाली सवज जजल््याींमध्ये पत्रकार पररषदा घेण्यात 
आल्या असून त्यामध्ये जजल््याचे म.न.पा. आयुक्त, पोलीस आयुक्त (म.न.) 
असल्यास जजल्हा पोलीस अचधक्षक, अन्न व औषध प्रशासन अचधकारी, मुख्य 
कायजकारी अचधकारी (जज.प.), जजल्हा आरोगय अचधकारी, मदहला बालकल्याण 
अचधकारी पपजस्र्त होते. 
 पीसीपीएनडी्ी कायदयाींतगजत कोणत्याही नोंदणीकृत, अनोंदणीकृत कें द्रातील 

डॉक््र क्रकीं वा अन्य कोणी, प्रत्यक्ष क्रकीं वा अप्रत्यक्ष कायदयाचे पल्लींघन 
केल्याचे तनदशजनास आणनू देणाऱया व्यक्तीस सींबींचधताींवर को ज् केस दाखल 
केल्यानींतर रक्कम रुपये २५,०००/- बक्षीस देण्यात येणार असल्याबाबतचे 
आवाहन करण्यात आले आहे.  

 पीसीपीएनडी्ी व एम्ीपी कायदयाच्या अनषुींगाने तक्रार करावयाची 
असल्यास पपल्ध असलेले ्ोल िी नीं. (१०४ व १८००२३३४४७५) 
www.amchmulgi.gov.in वेबसाई् याबाबत मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन 
करण्याववषयी सवाांना पत्रकार पररषदेमध्ये आवाहन करण्यात आलेले आहे. 
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 ददनाींक ३१/५/२०१७ अखेर राज्यामध्ये ३५९०१ वैदयकीय कें द्राींची तपासणी 
करण्यात आली असता, ६३१८ कें द्रात त्रु् ी आढळून आल्या आहेत. सदर त्रु् ी 
जजल्हाचधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली स्र्ापन करण्यात आलेल्या सशमतीसमोर 
ठेवण्यात आल्या असता त्या कें द्राींना त्याींचे म्हणणे माींडण्याची सींधी देण्यात 
आली आहे. तसेच सशमतीच्या शशर्ारशीनुसार १५ बोगस डॉक््राींवर 
एर्आयआर दाखल करण्यात आले आहेत.  

 राज्यामध्ये गभजधारणापूवज व प्रसूतीपूवज तनदान तींत्र (शलींग तनवडीस प्रततबींध) 
या कायदयाची प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्यासाठी ववववध पपाययोजना 
करण्यात येत आहेत.  

(४) प्र्न पद् ावत नाही. 
----------------- 

  
 

मानखदुव बालसुधारगहृाि अल्पियीन मुलीला मारहाण िेल्याबाबि 
 
 

  

(९९) * ३२३०० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱहे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल िटिरे : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) मानखदुज (मुींबई) येर्ील बालसुधारगहृाच्या व्यवस्र्ावपका सींचगता पवार याींनी 
बार्रुममध्ये पशशर झाल्याने एका आठ वषीय अल्पवयीन मुलीला मारहाण करुन 
ततने केलेली पल्ी चा्ण्याची शशक्षा ददल्याचे ददनाींक ३० मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास तनदशजनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, याप्रकरणी बालसुधारगहृाच्या व्यवस्र्ावपका याींच्या ववरोधात रॉम्बे 
पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
तनषकषज काय आहेत व त्यानुषींगाने सींबचधतावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्रीमिी पांिजा मुांड े: (१) होय.  
(२) होय. बाल न्याय (मुलाींची काळजी व सींरक्षण) अचधतनयम, २०१५ च्या कलम 
७५ अन्वये व्यवस्र्ावपकेवर रॉम्बे पोशलस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. 
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(३) दद चचल्रने्स एड सोसाय्ी याींनी सींबींचधत मेरन याींना तनलींबबत केले आहे. 
तसेच जजल्हा मदहला व बाल ववकास अचधकारी, मुींबई पपनगर याींनी ददनाींक 
३१/५/२०१७ रोजी मानखदुज येर्ील बालगहृात जाऊन चौकशी केली असून,  
सदर प्रकरणी त्वरीत कारवाई करण्यात यावी असे लेखी आदेश ददलेले आहेत.  
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

पांढरपुर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील तनरा ि उजव्या  
िालव्यािरील शेििऱ याांना पाणी शमळण्याबाबि 

(१००) * ३२४७५ श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील तनरा व पजव्या कालव्याच्या शाखा क्र. १ 
व २ वरील अनेक शेतकऱयाींना पास असूनही पाणी शमळाले नसल्यामुळे ऐन 
पन्हाळयात पाण्याअभावी डाळीींब, द्राक्षे बागा व शेतपीके जळून शेतकऱयाींचे 
आचर्जक नुकसान झाल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशजनास आले, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व चौकशीच्या अनषुींगाने नकुसान झालेल्या र्ळ व 
शेतवपकाींचे त्वरीत पींचनामे करुन शेतकऱयाींना नुकसान भरपाई देण्याबाबत तसेच, 
शेतकऱयाींना पाणी पपल्ध न करुन देणाऱया सींबींचधत अचधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महाजन : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

राज्याि िस्ि ूआणण सेिा िर (जीएसटी) लागू िरण्याचा तनणवय घेिल्याबाबि 
 

(१०१) * ३२१५३ श्री.सांजय दत्ि : सन्माननीय वित् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
 
  

(१) राज्यात वस्तू आणण सेवा कर (जीएस्ी) लागू करण्याचा तनणजय शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, राज्यात जीएस्ी लागू झाल्यानींतर कर वसूलीबाबत राज्याच्या 
अचधकारात कपात होऊन कें द्र शासनाला अमयाजद अचधकार प्राप्त होणार आहेत, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, जीएस्ीमुळे राज्यातील महानगरपाशलका, नगरपाशलका व 
नगरपररषदा याींच्याकडून वसूल करण्यात येणारे स्र्ातनक सींस्र्ा कर व जकात 
कर ववचारात घेतल्यास एकुण ३० हजार को्ी पेक्षा जास्त पत्पन्नाींचे स्त्रोत बींद 
होणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, जीएस्ीमुळे राज्यातील महापाशलकाींची तनमाजण होणारी आचर्जक 
तू्  भरुन काढण्यासाठी शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार : (१) होय. राज्यामध्ये ददनाींक १ जुलै, २०१७ पासून वस्त ू
व सेवा कर (जीएस्ी) प्रणाली अींमलात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. महाराषर वस्तू व सेवा कर अचधतनयम, २०१७ अनुसार राज्यास 
राज्याींतगजत होणाऱया वस्तू व सेवाींच्या पुरवठ्यावर कर आकारणीचा अचधकार 
असल्याने जीएस्ी लागू झाल्यानींतर ही कर वसूलीबाबत राज्याच्या अचधकारात 
कपात झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. सींववधान (एकशे एक) सुधारणा कायदा, २०१६ अन्वये राज्यास, 
पयाजयाने महानगरपालीकाींना स्र्ातनक सींस्र्ा कर तसेच जकात वसूल करण्याचा 
अचधकार ददनाींक १ जुलै, २०१७ पासून तनरशसत झाला आहे. नगरपाशलका व 
नगरपररषदामार्ज त स्र्ातनक सींस्र्ाकर व जकात याची आकारणी करण्यात येत 
नव्हती. महानगरपाशलकामार्ज त स्र्ातनक सींस्र्ा कर तसेच जकातमुळे प्राप्त 
होणाऱया महसूलाची भरपाई पाच वषज कें द्र शासनामार्ज त करण्यात येणार आहे. 
(४) राज्य शासनाने महाराषर वस्त ू व सेवा कर (स्र्ातनक प्राचधकरणाींना 
दयावयाची नकुसानभरपाई) कायदा, २०१७ ददनाींक १ जलैु, २०१७ पासून अींमलात 
आणला असून, त्यान्वये महानगरपाशलकाींना स्र्ातनक सींस्र्ा कर व जकात 
तनरसीत झाल्याने होणाऱया आचर्जक तू्ीची भरपाई करण्यास राज्य शासन बाींधील 
आहे. 
(५) लागू नाही. 

----------------- 
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महाड (जज.रायगड) िालुक्याि भािे आरोग्य उपिें द्राची  
दरूिस्र्ा दरू िरण्याबाबि 

(१०२) * ३२५०३ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सािवजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाड तालुक्यातील (जज.रायगड) भावे, भावेपठार, वप ींपळदरी, मोरानडवेाडी या 
गावाींसह अततदगुजम गावातील नागरीकाींना प्रार्शमक स्वरूपातील आरोगय सेवा 
पपल्ध करून देण्यासाठी आरोगय ववभागामार्ज त वरींध प्रार्शमक आरोगय 
कें द्राींतगजत भावे आरोगय पपकें द्राची तनशमजती करण्यात आली असून या आरोगय 
पपकें द्रात नागरीकाींना आरोगय सेवेचा लाभ शमळत नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, भावे आरोगय पपकें द्राची इमारत नादरुूस्त झालेली असून अनेक 
आधुतनक सुववधाींचा अभाव असल्याने रूगणाींची गैरसोय होत असून या दठकाणी 
प्रसुती केली जात नसल्याने गभजवती जस्त्रयाींना बबरवाडी क्रकीं वा वरींध येर्ील 
प्रार्शमक आरोगय कें द्रात अर्वा खासगी रूगणालयात पपचार घ्यावे लागत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन त्यानुषींगाने भावे आरोगय 
पपकें द्र सुजस्र्तीत करण्यासाठी व रूगणाींना योगय आरोगय सेवा शमळण्यासाठी 
कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांि : (१) हे अींशत: खरे आहे. प्रार्शमक आरोगय कें द्र वरींध, 
ता.महाड अींतगजत भावे आरोगय पपकें द्र कायजरत आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) प्र्न पद् ावत नाही. 

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवज सवज प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण : शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


