
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

सोमिार, ददनाांि ११ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २०, १९३९ (शिे) 
  
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

वििास मांत्री 
(४) सािवजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, 

भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव िल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
-------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ८४ 
------------------------------------- 

  

राज्य शासनातील अधधिारी ि िमवचारी याांना बालसांगोपन आणण अन्य 
िारणाांसाठी विविध सुविधा देण्याबाबत 

  

(१) * ३५०१४ श्री.िवपल पाटील, िॉ.अपिूव दहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३२२७२ ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमधील महिला 
कममचारी व अधधकारी तसेच अनदुाननत शाळा, मिाववद्यालयातील महिला 
शशक्षक व शशक्षकेतर याींना बालसींगोपनासाठी कें द्राप्रमाणे भरपगारी रजा, 
लिानगयाींच्या स्तनपानासाठी व्यवस्था आणण परुुष कममचाऱयाींना पॅ्ननम् ी 
शलव्ि देण्याबाबत शासन ववचाराधीन आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने ननणमय घेण्याबाबत कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, सदर कायमवािी कधीपयतं पणूम िोईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) त े (३) राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थामधील महिला कममचारी व अधधकारी तसेच अनदुाननत शाळा, 
मिाववद्यालयातील महिला शशक्षक व शशक्षकेतर याींना बाल सींगोपनासाठी 
बाल सींगोपन रजा तसेच सींबींधधत शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना पॅ्ननम् ी 
शलव्ि देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आिे. 
 राज्य शासनाच्या सेवेतील व स्थाननक स्वराज्य सींस्थामधील महिला 
कममचारी व अधधकारी तसेच अनदुाननत शाळा, मिाववद्यालयातील महिला 
शशक्षक व शशक्षकेतर याींना लिानगयाींच्या स्तनपान व्यवस्थेसाठी नववन 
बाींधकामाची मागणी आल्यास सावमजननक बाींधकाम ववभागामार्म त कायमवािी 
करण्यात येत.े  
(४) प्रश्नच उद्् ावत नािी. 

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

बीि जजल््यात आमदार स्थाननि वििास िायवक्रमातील  
ननधी अखधचवत रादहल्याबाबत 

  

(२) * ३४९१३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड जजल््यात सन २०११ पासनू आमदार स्थाननक ववकास 
कायमक्रमातील कोट्यवधी रुपयाींचा ननधी अखधचमत राहिला आिे, िे खरे आिे 
काय,  
(२) असल्यास, शासनाकडून जजल्िा ननयोजन अधधकारी, बीड याींना हदनाींक 
१७ एवप्रल, २०१७ रोजी स्मरणपत्राद्वारे सींबधधत प्रपत्रात माहिती मागवनूिी 
सदर माहिती ववहित मदुतीत उपलब्ध िोत नसल्याने िा ननधी खचम करण्यास 
शासन परवानगी देत नािी, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, लोकप्रनतननधी याींनी मागणी करुनिी उक्त ननधी खचामबाबतचे 
माशसक अिवाल तसेच इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध करून हदली जात 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) तसचे मा.ववत्त व ननयोजन मींत्री याींना उक्त प्रकरणी अखधचमत ननधी 
खचम करण्यास परवानगी देण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक         
१० जानेवारी, २०१७ रोजी केलेल्या ववनींतीबाबत शासनाने कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) व (२) िोय, बीड जजल्ियात आमदार स्थाननक 
ववकास कायमक्रमाींतगमत सन २०११-१२ त े २०१५-१६ या कालावधीतील रुपये 
१.८९ को्ी एवढा अखधचमत ननधी आिे.  
(३) मा.लोकप्रनतननधी याींनी आमदार स्थाननक ववकास कायमक्रम सींदभामत 
खचामची माहिती माधगतल्यास जजल्िा ननयोजन सशमतीतरे् जजल्िाधधकारी 
याींच्यामार्म त तात्काळ उपलब्ध करुन हदली जात.े  
(४) व (५) मा.लोकप्रनतननधीींच्या ववनींतीच्या अनषुींगाने आमदार स्थाननक 
ववकास कायमक्रमाींतगमत जजल्ियातील सवमच अखधचमत ननधीबाबतचा आढावा 
घेऊन एकत्रत्रत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना जजल्िाधधकारी, बीड याींना 
हदनाींक १७/०४/२०१७ रोजी देण्यात आल्या िोत्या. तथावप रुपये १.८९ को्ी 
एवढा अखधचमत ननधी खचम करण्यासाठी अनमुती देण्याबाबतचा प्रस्ताव बीड 
जजल्ियाकडून प्राप्त झालेला नािी. ववत्त ववभागाच्या हदनाींक २१/९/२०१७ च्या 
शासन ननणमयान्वये सवम जजल्ियाींसाठी हदनाींक ३१ माचम, २०१६ अखेर अखधचमत 
असलेला ननधी खचम करण्याची व शासनखाती जमा करण्याची कायमप्रणाली 
ननजश्चत केली असनू त्यानसुार कायमवािी करण्याबाबत हदनाींक २६/०९/२०१७ 
रोजी सवम जजल्िाधधकारी याींना कळववण्यात आले आिे.  
 

----------------- 
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पालघर जजल्हयातील िुपोषणाबाबत 
  

(३) * ३५६०० श्री.जयांत पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पालघर जजल्ियातील मोखाडा एकजत्मक बाल ववकास प्रकल्पाींतगमत १७८ 
मळु अींगणवाडया व ५१ शमनी अींगणवाडया असनू त्यातील एकाजत्मक 
बालववकास प्रकल्पाच्या आकडवेारीनसुार २९४ बालके कुपोवषत असनू कुपोवषत 
बालकाींपकैी ४४ बालके अनत तीव्र कुपोवषत असनू मतृ्य ूिोण्याच्या अवस्थेत 
असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच पालघर जजल््यात सन २०१६-१७ या वषामत कुपोषणाने ६०० 
बालमतृ्य ू झाले आिेत तर मािे जानेवारी, २०१७ त े ऑगस््, २०१७ या 
कालावधीत डिाण,ू पालघर, ववक्रमगड, मोखाडा, तलासरी, वाडा, वसई या 
तालकु्यात ० त े ६ वयोग्ातील ३१३ बालकाींचा मतृ्य ू झालेला असनू 
त्याचबरोबर रायगड जजल््यात २०१६-१७ या वषमभरात ४६५ बालमतृ्य ू व 
मातामतृ्य ूझाल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, नवजात बालकाींना जींतसुींसगम, रु्प्रु्स सींसगम, कावीळ, 
प्रसतूीदरम्यान झालेल्या श्वसनरोध यासारख्या व ववववध कारणाींमळेु कमी 
वजनाचे बालक जन्माला येणे, पणूम वाढ न झालेले बालक जन्माला येणे, िी 
बालमतृ्य ूमागची कारणे असनू ववववध उपाययोजना राबवनूिी तसेच प्रत्येक 
महिन्यात कुपोषणामळेु बालकाींचा मतृ्य ू िोत आिे तसेच उपाययोजनाींवर 
ननधीचा खचम कमी केला जात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल् यास, त्यातच मानधन वाढीसाठी अींगणवाडी कममचाऱ याींनी केलेल्या 
सींपामळेु सींपकाळात येथील १८ कुपोवषत बालकाींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
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(५) असल्यास, मोखाडा तालकुा कुपोषणाच्या बाबतीत सींवेदनशील असताींनािी 
येथील ग्रामीण रुग णालयात स्त्रीरोग व बालरोग तञांाींची पदे करक्त आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बालमतृ्य ू व मातामतृ्य ू रोखण्याबाबत 
तसेच मोखाडा ग्रामीण रुग णालयात स्त्रीरोग व बालरोग तञांाींच्या करक्त 
पदाींबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िे अींशत: खरे आिे. पालघर जजल्ियातील मोखाडा 
प्रकल्पात १७८ मळु अींगणवाडया व ५१ शमनी अींगणवाडया आिेत. 
जजल्ियाच्या मािे सप् े्ंबर, २०१७ च्या प्रगती अिवालानसुार २४८ बालके-तीव्र 
कुपोवषत (MAM) व ४४ बालके अती तीव्र कुपेावषत (SAM) मध्ये असे एकुण 
२९२ बालके कुपोवषत िोती. 
(२) नािी. 
 सावमजननक आरोगय ववभागाच्या अशभलेखानसुार सन २०१६-१७ या 
वषामत पालघर जजल्ियात एकुण ५५७ बालमतृ्य ू ववववध कारणाींमळेु झाले 
आिेत. तसेच पालघर जजल्ियामध्ये मािे जानेवारी, २०१७ त ेऑगस््, २०१७ 
या कालावधीत एकुण ३१३ बालमतृ्य ूझाले आिेत. मात्र सदर बालमतृ्य ू िे 
कुपोषणामळेु झालेले नसनू वेगवेगळया कारणाींनी झालेले आिेत. वर नमदू 
केलेले बालमतृ्य ूिे साधारणत: कारणे पढुील प्रमाणे आिेत - कमी वजनाची 
बालके जन्माला येणे, न्यमुोननया, डायकरया, श्वसनाचे आजार, मदुतपवुम 
प्रसतुी इत्यादी. 
 रायगड जजल्ियात मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
कुपोवषत बालकाींच्या सींख्येत मोठया प्रमाणात वाढ झालेली नसनू बालकाींचे 
कुपोषणामळेु मतृ्य ू झालेले नािीत. तर ० त े ५ वषम वयोग्ातील ३१६ 
बालकाींचा मतृ्य ूववववध कारणाींमळेु झालेला आिे. वर नमदू केलेले बालमतृ्य ू
िे साधारणत: कारणे पढुील प्रमाणे आिेत - कमी वजनाची बालके जन्माला 
येणे, न्यमुोननया, डायकरया, उपजत मतृ्य,ू मदुतपवुम प्रसतुी इत्यादी. 
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(३) नािी. 
 कुपोषणामळेु बालमतृ्य ूझाले नसनू ववववध कारणाींमळेु झालेले आिेत. 
तसेच बालमतृ्य ू व कुपोषण रोखण्यासाठी सावमजननक आरोगय ववभाग व 
महिला व बाल ववभाग याींच्याकडून करण्यात येणाऱ या सवम उपाययोयजनाींवर 
ननधी पणुम खचम केला आिे. 
(४) नािी. 
 पालघर जजल्ियामध्ये अींगणवाडी कममचाऱ याींच्या हदनाींक ११ त े    
२४ सप् े्ंबर सींपाच्या कालावधीत एकुण १५ बालमतृ्य ू झाले असनू सदर 
बालमतृ्य ूिे सींपामळेु व कुपोषणामळेु झालेले नसनू ती कमी वजनाची बालके 
जन्माला येणे, पणुम वाढ न झालेली बालके जन्माला येणे इत्यादी वेगवेगळया 
कारणाींनी झालेले आिेत. 
(५) िे अींशत: खरे आिे. 
 आरोगय ववभागाकडील माहितीनसुार मोखाडा तालकु्यामध्ये स्त्री रोग 
तञां व ववशषेञांाच ेपद भरण्यात आले असनु बालरोग तञां पद िे करक्त आिे. 
(६) बालरोग तञां पद भरण्याबाबत सावमजननक आरोगय ववभागाकडून 
कायमवािी करण्यात येत आिे. 

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

पार–तापी-नमवदा नदी जोि प्रिल्पाऐिजी नार-धगरणा ि  
पार–गोदािरी हे नदी जोि प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  

(४) * ३५०४२ श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७४१३ ला 
ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पार-तापी-नममदा नदी जोड प्रकल्पाऐवजी नार-धगरणा व पार-गोदावरी िे 
नदी जोड प्रकल्प राबववण्याची नाशशक जजल््यातील लोकप्रनतननधीींनी मािे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, पार-तापी-नममदा या नदी जोड प्रकल्पास राज्याची असिमती 
कळवावी अशीिी नाशशक जजल््यातील लोकप्रनतननधीींनी मािे आक््ोंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेमागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, दमणगींगा व नार पार या पजश्चम वािीनी नद्याींमधील वाया 
जाणारे पाणी धगरणा व गोदावरी खोऱयात वळववण्यासाठी प्रस्ताववत असलले्या 
२९ वळण योजना एक वषामत पणूम करण्याचे मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक   
२३ नोव्िेंबर, २०१६ रोजी ननदेश देवनूिी मािे आक््ोंबर, २०१७ पयतं १४ 
योजनाींची कामे पणूम झालेली नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनामार्म त कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) िोय. 
(३) अींशत: खरे आिे. 
 पजश्चम वाहिनी नद्याींचे पाणी गोदावरी खोऱयात वळववणाऱया एकुण 
२३ प्रवािी वळण योजनाींची कामाींची अींमलबजावणी १ वषामत करण्याच े
मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक २३/११/२०१६ रोजी ननदेश हदले आिेत. यापकैी 
११ वळण योजनाींची कामे भौनतकदृष्या पणूम झाली आिेत. 
(४) एकूण २३ प्रवािी वळण योजनाींपकैी उध्वम गोदावरी प्रकल्पामध्ये १२ 
प्रवािी वळण योजनाींचा समावेश असनू उध्वम गोदावरी प्रकल्पास शासन 
ननणमय उगोप्र/सपु्रमा/१२१२/प्र.क्र.७९३/११/मोप्र१, हदनाींक १०/११/२०१७ नसुार   
रू. ९१७.१४ को्ी रकमेस ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आिे.  
 एकूण २३ प्रवािी वळण योजनाींपकैी ११ प्रवािी वळण योजनाींची काम े
भौनतकदृष्या पणूम झाली आिेत व ६ प्रवािी वळण योजनाींची कामे प्रगतीत 
आिेत. 
 ३ प्रवािी वळण योजनाींना (अींबोली वेळुींज,े कळमसु्त े व कापवाडी) 
शासनाची तत्वत: मान्यता शमळणेसाठी कायमवािी प्रगतीत आिे.  
 २ प्रवािी वळण योजनाींना (अींबड व धचमणपाडा) स्वतींत्रपणे 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव क्षते्रत्रयस्तरावर 
प्रगतीत आिे.  
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 १ प्रवािी वळण योजनाच े काम (पायरपाडा) भसूींपादनास झालले्या 
ववरोधामळेु अद्याप सरूू करता आले नािी.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
राज्यात सािवजननि आरोग्य विभागाच्या आिििेािीनुसार दरिषी १४ 

हजाराहून अधधि बालिाांचा मतृ्यू होत असल्याबाबत 
  

(५) * ३५१०७ अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.िवपल पाटील : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात दरवषी १४ िजारािून अधधक बालकाींचा त्यातिी नवजात 
अभमकाींचा मतृ्य ू िोत असल्याचे सावमजननक आरोगय ववभागाच्या 
आकडवेारीनसुार मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल े
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मोठया प्रमाणात बालमतृ्य ू िोण्याची कारणे काय आिेत, 
याबाबतची जजल्िाननिाय वस्तजुस्थती आणण आकडवेारीचा तपशील काय आिे, 
तसेच शिरी आणण आहदवासी ववभागातील कुपोषण, आरोगय सवुवधा, 
उपचाराींचा अभाव यामळेु झालेल्या बालमतृ्यबूाबत शासनाने अ्यास केला 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी तसेच शासकीय रुगणालयात अनतदक्षता 
ववभागाची क्षमता वाढववणे व तथेे आवश्यक पायाभतू सवुवधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत, बालमतृ्य ू रोखण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय, िे खरे आिे. 
 राज् यात सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ 
मािे सप् ्ेंबर अखेर HMIS च् या अिवालानसुार अनकु्रमे २६१५६, २१९८५, 
२०२५७, ९२६० बालमतृ् य ूझालेले आिेत. 
(२) बाल मतृ् य ूिोण् याची प्रमखु कारणे कमी हदवसाची प्रसतूी, जन् मता कमी 
वजन, जन् मता श् वसावरोध, श् वसनाचा आजार (ARDS), जींतसुींसगम, 
न् यमूोननया इत्यादी आिेत. 

राज्यात सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ 
मािे सप् े्ंबर अखरे HMIS च्या अिवालानसुार अनकु्रमे २६१५६, २१९८५, 
२०२५७, ९२६० बालमतृ्य ूझालेले आिेत त ेपढुीलप्रमाणे- 
 

District wise Infant & Child Death 2014-15 to 2017-18 up to sep (As per MIS Report) 

Sr. 

No. 
District 

Year 2014-15 Year 2015-16 Year 2016-17  
Year 2017-18 up to Sept 
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1 Thane 968 165 1133 862 172 1034 790 135 925 381 65 446 

2 Palghar 470 176 646 479 173 652 519 144 663 225 73 298 

3 Raigad 376 73 449 401 53 454 397 79 476 148 17 165 

4 Nashik 1085 291 1376 991 273 1264 898 285 1183 541 140 681 

5 Dhule 655 151 806 614 102 716 511 118 629 116 33 149 

6 Nandurbar 652 284 936 437 113 550 667 157 824 346 65 411 

7 Jalgaon 847 179 1026 936 177 1113 847 127 974 273 48 321 

8 Ahmadnagar 841 224 1065 849 200 1049 726 191 917 275 64 339 

9 Pune 1891 384 2275 1129 855 1984 591 90 681 363 91 454 

10 Solapur 749 143 892 649 193 842 779 97 876 514 74 588 

11 Satara 557 118 675 430 106 536 355 71 426 153 22 175 

12 Kolhapur 902 129 1031 649 129 778 484 80 564 177 29 206 

13 Sangli 753 112 865 651 99 750 653 85 738 238 39 277 

14 Sindhudurg 69 18 87 73 12 85 31 24 55 20 8 28 

15 Ratnagiri 176 30 206 221 33 254 171 30 201 64 14 78 
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16 Aurangabad 463 168 631 459 88 547 282 85 367 162 25 187 

17 JALNA 358 58 416 191 23 214 167 19 186 43 4 47 

18 Parbhani 318 70 388 167 43 210 141 43 184 134 19 153 

19 Hingoli 237 47 284 241 48 289 211 27 238 96 7 103 

20 LATUR 178 48 226 193 34 227 174 49 223 53 15 68 

21 Osmanabad 252 50 302 257 37 294 228 41 269 104 24 128 

22 Beed 395 154 549 434 119 553 500 88 588 192 49 241 

23 Nanded 236 100 336 203 86 289 874 148 1022 208 28 236 

24 Akola 947 84 1031 811 41 852 1116 46 1162 475 24 499 

25 Washim 290 42 332 162 37 199 136 22 158 81 12 93 

26 Amravati 819 161 980 533 142 675 615 138 753 294 51 345 

27 Yeotmal 671 78 749 389 82 471 379 100 479 123 29 152 

28 Buldhana 540 105 645 440 61 501 437 38 475 179 31 210 

29 Nagpur 441 104 545 510 105 615 254 59 313 128 38 166 

30 Wardha 249 38 287 172 34 206 209 43 252 68 12 80 

31 Bhandara 355 60 415 404 57 461 325 55 380 164 19 183 

32 Gondia 453 53 506 293 49 342 310 57 367 186 23 209 

33 Chandrapur 526 111 637 565 92 657 608 84 692 289 46 335 

34 Gadchiroli 635 120 755 646 127 773 505 97 602 297 38 335 

35 BMC 2674 0 2674 1503 46 1549 1327 88 1415 785 89 874 

State Total 22028 4128 26156 17944 4041 21985 17217 3040 20257 7895 1365 9260 

 
(३) राज् यातील सवम एसएनसीयमुध् ये कें द्र शासनाच् या मागमदशमक सचूनाींनसुार 
पायाभतू सवुवधा, औषधी व उपकरणे उपलब् ध करण् यात आली आिेत. तथापी 
राज् यातील सवम एसएनसीयतुील दाखल सींख् या, बेड वापर रे् याींचा ववचार 
करुन १३ व् या ववत् त आयोगाच् या ननधीतनू जास् त रुग ण भरती असणाऱ या 
ववशषे नवजात काळजी कक्षामध् ये अनतकरक् त खा्ाींची व् यवस् था, आवश् यक 
उपकरणाींची उपलब् धता तसेच यासाठी लागणाऱ या अनतकरक् त जागेसाठी १२ 
हठकाणी वाढीव बाींधकाम करण् यात येत आिे. राज् यात १३ हठकाणी        
(३ वदै्यककय मिाववद्यालय, १ ग्रामीण रुग णालय व ९ उपजजल् िा रुग णालये) 
नवीन SNCU स् थापन करण् यात येत आिे. या व् यनतकरक् त वाढलेल् या 
खाीं्ासाठी अनतकरक् त मनषु यबळासाठी कें द्र शासनाकड ेSupplementary PIP 
मध् ये मागणी करण् यात येत आिे.  
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 शासनाकडून बालमतृ् यचूे प्रमाण कमी करण् यासाठी आरोग य 
ववभागामार्म त पढुील उपाययोजना करण् यात येतात-सींस् थात् मक प्रसतूी, 
ननयशमत लसीकरण, नवजात काळजी कक्ष, नवजात जस्थरीकरण कक्ष, ववशषे 
नवजात काळजी कक्ष, एचबीएनसी व इन् ्ेनशसर्ाईड एचबीएनसी, जीवनसत् व 
‘अ’ व जींतनाशक मोहिम, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुवमसन कें द्र, मानव 
ववकास कायमक्रमाींतगमत तञांाींमार्म त माताींची व बालकाींची तपासणी व उपचार, 
नवसींजीवनी कायमक्रमाींतगमत माततृ् व अनदुान योजना, भरारी पथकाींमार्म त 
आरोग य तपासणी व उपचार, दायी बठैक योजना इ. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यातील अांगणिािी सेवििाांच्या मानधनात िाढ ि  
इतर मागण्याांबाबत 

  

(६) * ३५९८४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हेमांत टिल,े 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅि.जयदेि गायििाि, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.सभुाष झाांबि, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सनुनल तटिरे, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अींगणवाडी सेववकाींनी मानधनवाढीसाठी हदनाींक ११ सप् े्ंबर, 
२०१७ पासनू पकुारलेल्या बेमदुत सींपामळेु अींगणवाडीतील पोषण आिारावर 
अवलींबनू असलेल्या ७३ लाख कुपोवषत बालकाींना पोषण आिार शमळाला 
नसनू त्याींच्या आरोगयाचा तसेच ३ लाख गभमवती महिलाींच्या आरोगयाची 
गींभीर समस्या ननमामण झाली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींच्या सींपकाळात पोषण आिार शमळाला 
नसल्याने १२५ बालकाींचा मतृ्य ूझाला असनू अडीच िजार कुपोवषत बालके 
आरोगय ववभागाच्या रुगणालयात दाखल करण्यात आल,े िे िी खरे आिे काय, 
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(३) तसेच अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्या मागण्या काय आिेत, 
त्याींना दरमिा ककती मानधन व इतर सवुवधा शासनाकडून हदल्या जातात 
तसेच आतापयतं मानधनात ककती वेळा व प्रत्येकी ककती वाढ केली आिे, 
अींगणवाडी सेववकाींना मानधन वाढ ककती कालावधीत देण्यात येणार आिे, 
(४) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींच्या मागण्या व मानधन वाढीबाबत 
शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े : (१) सिा महिने त े सिा वष े वयोग्ातील बालके, 
गभमवती व स्तनदा माता याींना एक महिना परेुल एवढया कालावधीचा घरपोच 
आिार Take Home Ration (THR) सींप सरुु िोण्यापवुीच देण्यात आलेला 
िोता. तसेच बिुताींशी अींगणवाडी कें द्रात आशा वकम सम, स्थाननक महिला बचत 
ग्, स्थाननक शाळेतील कममचारी, ग्रामपींचायत इत्यादी मार्म त अींगणवाडी 
कें द्रातील ३ त े ६ वष े वयोग्ातील बालकाींना गरम ताजा आिार वा्प 
करण्याची पयामयी व्यवस्था सींप कालावधीत करण्यात आली िोती. त्यामळेु 
कुपोवषत बालकाींना पोषण आिार न शमळाल्यामळेु कोणतीिी गींभीर समस्या 
ननमामण झाल्याचे ननदशमनास आलेले नािी.  
(२) िे खरे नािी. 
 पोषण आिार न शमळाल्याने सदरचे बालमतृ्य ूझालेले आिेत, िी बाब 
कोठेिी आढळून आली नािी. राज्याच्या आरोगय ववभागामार्म त प्राथशमक 
आरोगय कें द्रात पोषण व पनुवमसन कें द्र Nutrition and Rehab Center 
(NRC) स्थापन करण्यात आले असनू या कें द्रात ननयशमतपणे तीव्र कुपोवषत 
बालकाींवर ननयशमत उपचार सरुु असतात. 
(३), (४) व (५) अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींच्या खालीलप्रमाणे 
मागण्या केल्या आिेत. 

१. अींगणवाडी सेववका, मदतनीस, शमनी अींगणवाडी सेववका याींना 
सन्माननीय जीवन जगण्यासाठी शासकीय कममचाऱयाींचा दजाम, वेतनशे्रणी 
व अन्य लाभ देण्यात यावते. 
२. अींगणवाडी कममचारी २००५ पासनू सेवाननवतृ्त झाले आिेत त्याींना 
एकरकमीचा लाभ देण्यात यावा. 
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३. शमनी अींगणवाडीला पणुम अींगणवाडीचा दजाम द्यावा. दरम्यानच्या 
काळात शमनी अींगणवाडी सेववकाला समान कामाला समान वेतनाच्या 
सिायाने सेववकेसारखचे मानधन व इतर सवम लाभ देण्यात यावे. 
४. अींगणवाडीच्या कामासाठी लागणारे सवम रजजस््र व अिवाल व इतर 
सवम साहित्य शासनाने परुवावे. जे साहित्य िाताने उचलनू नेण्यासारख े
नािी. असा सवम खचम शासनाने द्यावा, इत्यादी मागण्या. 

 महिला व बाल ववकास ववभागाच्या हदनाींक ३० एवप्रल, २०१४ च्या 
शासन ननणमयानसुार अींगणवाडी सेववकाींना दरमिा रुपये ५०००/-, अींगणवाडी 
मदतनीसाींना रुपये २५००/- व शमनी अींगणवाडी सेववकाींना रुपये ३२५०/- 
प्रमाणे मानधन ननयशमतपणे देण्यात येत.े 

१. त्याींना दरवषी रुपये १०००/- प्रमाणे भाऊबीज भे्  देण्यात येत.े 
२. गणवेषासाठी प्रनतवषी रुपये ४२५/- प्रमाणे रक्कम अदा करण्यात येत.े 
३. प्रकल्प क्षेत्रात ननयशमतपणे िोणाऱया बठैका, इतर कायमक्रमासाठी 

उपजस्थत रािण्यासाठी प्रवासखचम देण्यात येतो. 
४. अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना हदनाींक १/१०/२०१७ पासनू 

खालीलप्रमाणे मानधनवाढ करणेबाबतची बाब ववचाराधीन आिे. 
अींगणवाडी सेववका ५०००/- + १५००/- = ६५००/- 
अींगणवाडी मदतनीस २५००/- + १०००/- = ३५००/- 
शमनी अींगणवाडी सेववका ३२५०/- + १२५०/- = ४५००/- 
 त्याचप्रमाणे भाऊबीज भे्  रुपये १०००/- वरुन रुपये २०००/- 
करण्याचा ननणमय घेण्यात आलेला आिे. तसेच हदनाींक ०१/०४/२०१८ पासनू 
एकदाच ५% वेतनवाढ देण्यात येणार आिे. 

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

राज्यात दहरिणी िक्षाची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(७) * ३४९४९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील शासकीय, ननम-शासकीय कायामलये, मॉल, मल््ीप्लेक्स, 
सावमजननक उद्याने, बस-स्थानके याहठकाणी तान््या बाळाींसि येणाऱ या 
स्तनदा माताींना, बाळाला स्तनपान करण्यात अडचणी येऊ नयेत याककरता 
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स्तनदा माताींच्या सन्मानाथम राज्यात हिरकणी कक्षाची स्थापना 
करण्याबाबतच ेननवेदन मा.मखु्यमींत्री व मा.महिला व बालववकास मींत्री याींना 
हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास हदले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िोय. 
(२) मींत्रालयीन स्तरावर तसेच प्रशासकीय ववभागाच्या अींतगमत असलेल्या 
ववववध क्षेत्रत्रय कायामलयाींनी त्याींच्या कायामलयातील अजस्तत्वातील जागेमध्येच 
महिला कममचाऱयाींची सींख्या ववचारात घेऊन, जागेच्या उपलब्धतनेसुार ववशषे 
कक्षाींची व्यवस्था सींबींधधत कायमकारी अशभयींता, सावमजननक बाींधकाम ववभाग/ 
स्थाननक सावमजननक बाींधकाम ववभाग याींच्या मदतीने करावयाची आिे. 
त्यानसुार सवम शासकीय ववभागाींना सचूना देण्याकरीता आवश्यक कायमवािी 
करण्याबाबत सामान्य प्रशासन ववभागाकडून सावमजननक बाींधकाम ववभागास 
कळववण्यात आले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सेनगाांि (जज.दहांगोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे 
िाम अपूणव असल्याबाबत 

  

(८) * ३५११८ श्री.रामराि िििुत े: सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सेनगाींव (जज.हिींगोली) येथील ग्रामीण रुगणालयाचे काम मागील ८ 
वषामपासनू अपणूम आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच या रुगणालयाच ेकाम अपणूम असण्याची सवमसाधारण कारणे काय 
आिेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने रुगणालयालाचे काम पणूम करण्याबाबत व 
ननधी उपलब्ध िोण्याच्यादृष्ीने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) व (३) ग्रामीण रुगणालय सेनगाींव, जज. हिींगोली येथील इमारतीमध्ये कािी 
त्रु् ी व बाींधकाम अपणुम असल्याचे आढळून आले आिे. वदै्यकीय अधधक्षक 
ग्रामीण रुगणालय, सेनगाींव याींचा त्रु् ीची पतूमता करण्याबाबत सावमजननक 
बाींधकाम ववभागाकड े पाठपरुावा सरुु आिे. तथावप, सावमजननक बाींधकाम 
ववभागाकडून सदरील काम अद्यापपयतं पणूम करण्यात आलेले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राज्यात स्त्री भ्रुण हत्येला आळा घालण्यासाठी 

 ॲक्टीव्ह रॅिरचा िापर िरण्याबाबत 
  

(९) * ३४८०९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात मलुीींचा घ्ता जन्मदर, गभमशल ींग ननदान चाचणी व स्त्री भ्रणु 
ित्येला आळा घालण्यासाठी मध्यप्रदेशमधील इींदरू येथील ॲक््ीव्ि टॅ्रकरचा 
झालेला यशस्वी प्रयोग मिाराषट्र राज्यात राबववण्याबाबत राज्य महिला 
आयोगाने शासनाकड ेमािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली 
िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ॲक््ीव्ि टॅ्रकरमळेु सवम सोनोग्रार्ी से्ं रवर झालेल्या 
चाचण्याचा तपशील शासनाला शमळणार असल्याने सदरील यींत्रणा राज्यातील 
सवम सोनोग्रार्ी से्ं रवर बसववण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 
(२) ॲक््ीव्ि टॅ्रकरबाबत अ्यास व मलू्याींकन करण्यासाठी कें द्र शासनाने 
सींचालक पीसीपीएनडी्ी याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत केलले्या तञांाींच्या 
सशमतीची नवी हदल्ली येथ ेहदनाींक २४/०८/२०१५ रोजी बठैक आयोजजत केली 
िोती. या बठैकीत सशमतीने केलेल्या शशर्ारशीनसुार ॲक््ीव्ि टॅ्रकर िे शल ींग 
ननदान प्रकक्रयेस आळा घालण्यास उपयकु्त यींत्र नसल्याने सोनोग्रार्ी से्ं रवर 
ॲक््ीव्ि टॅ्रकर बसववणेचा ननणमय शासनाच्या ववचाराधीन नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अथवसांिल्पात मांजूर िरुन वितरीत िेलेला ननधी  
विभागाांनी खचव िेला नसल्याबाबत 

  

(१०) * ३४७१४ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय 
वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने अथमसींकल्पात मींजूर करुन ववतरीत केलेला ननधी त्या-त्या 
आधथमक वषामत ज्या ववभागाींनी खचम केला नािी असा अखधचमत ननधी सींबींधधत 
ववभागाने राज्य शासनाकड ेजमा करावा अस ेआदेश सवम शासककय ववभाग, 
कायामलये व स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींना देण्यात आले आिेत, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, ककती शासकीय ववभाग, कायामलये तसेच जजल्िा पकरषदा, 
नगरपाशलका, मिानगरपाशलका व प्राधधकरणे याींनी आतापयतं अखधचमत ननधी 
शासनाकड ेजमा केला आिे, 
(३) असल्यास, शासनाने ववकास कामाींसाठी हदलेला ननधी ववहित कालावधीत 
खचम न करता अखधचमत रािण्याची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िोय िे खरे आिे. 
(२) राज्यातील एकूण ३२ जजल्िा पकरषदाींनी त्याींचकेडील अखधचमत ननधी 
शासनाकड ेजमा केला आिे. 
(३) ताींत्रत्रक व प्रशासकीय कारणाींमळेु तसेच न्यायालयीन प्रकरणे 
इ.स्वरूपाच्या कारणाींमळेु अखधचमत राहिलेला आिे. 

----------------- 
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राज्य शासनाने घेतलेल्या िजावच्या विननयोगाबाबत 
  

(११) * ३५३५३ श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाने सन २०१४-१५ मध्ये ५०,२३३/- को्ी रूपये, सन २०१५-१६ 
मध्ये ५३,६९१/- को्ी रूपये व सन २०१६-१७ मध्ये ७१,७३४/- को्ी रूपये 
कजम घेतले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर कजामचा ववननयोग कशाप्रकारे करण्यात आला आिे 
याबाबतची माहिती लोकप्रनतननधीींनी मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मागववली असता ती उपलब्ध नसल्याची बाब ननदशमनास आली 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर कजम रक्कमाींमधुन ककती ननधी भाींडवली गुींतवणुकीवर 
वापरण्यात आला आिे व त्याचा बाबननिाय तपशील काय आिे ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िोय िे खरे आिे. सन २०१६-१७ मध्ये रू.७१,७३४ 
को्ीचे कजम उभारण्याबाबतचे सधुाकरत अींदाज आिेत.  
(२) मा.श्री.धनींजय मुींड,े ववरोधी पक्षनेता, ववधान पकरषद याींना कजामच्या 
ववननयोगाबाबत उपलब्ध असलेली माहिती, पत्र क्र. सींककणम - १७१७/ प्र.क्र.४७/ 
ऋण व िमी, हदनाींक २२/११/२०१७ अन्वये देण्यात आली आिे. नाबाडम (RIDF 
व LTIF), राषट्रीय सिकार ववकास मिामींडळ तसेच बािय सिाजययत 
प्रकल्पाकरीता प्राप्त िोणारी कजे सींबधधत प्रशासककय ववभागाींतगमत ववशशष् 
प्रकल्प/ योजना याकरीता प्राप्त िोतात. या व्यनतकरक्त खुल्या बाजारातनु 
उभारलेली कजे तसेच राषट्रीय अल्पबचत ननधी कजामची रक्कम राज्याच्या 
एकत्रत्रत ननधीमध्ये जमा करण्यात येत.े सदर प्राप्त झालेले कजम 
अथमसींकल्पीय तरतदुीव्दारे प्रशासककय ववभागाींना ववववध बाबीींवर खचम 
करण्याकरीता उपलब्ध करण्यात येत.े  
(३) सींबींधधत आधथमक वषामत कजामची परतरे्ड वजा जाता ननव्वळ कजम 
रक् कमेमधुन सन २०१४-१५ मध्ये ३१,८२६.९६ को्ी, सन २०१५-१६ मध्ये 
२८,३८०.६७ को्ी व सन २०१६-१७ मध्ये ३८,५९६.४२ को्ी इतकी भाींडवली  
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गुींतवणूक व मिसलूी तु्  भरून काढण्याकरीता तरतदू करण्यात आली आिे. 
भाींडवली गुींतवणूकीचा बाबननिाय तपशील दशमववणारा तक्ता सोबत जोडण्यात 
आला आिे. 

भाींडवली गुींतवणुकीचा बाबननिाय तक्ता 
 

 (रुपये को्ीत) 
बाब २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ 

सवमसाधारण सेवाींचा भाींडवली खचम  ८६५.३१  १२५९.२८  १५४८.२३ 
शशक्षण, क्रीडा, कला व सींस्कृती यावरील 
भाींडवली खचम 

 ९५.८१  ११४.१९  ५२.२८ 

आरोगय व कु्ुींब कल्याण यावरील 
भाींडवली खचम   

 ४६९.५४  ६५०.६४  ६०२.३७ 

पाणीपरुवठा, स्वच्छता, गिृ ननमामण व 
नगर ववकास यावरील भाींडवली खचम  

 ४६६.६९  ९५०.०१  ६५८.२७ 

माहिती व ध्वनी प्रसारण यावरील भाींडवली 
खचम 

   

अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती इतर 
मागासवगीय व अल्प सींख्याींक याींचे 
कल्याण यावरील भाींडवली खचम 

 ७५१.९२ ७०९.२६ ४०१.०५ 

समाजकल्याण व पोषण आिार यावरील 
भाींडवली खचम 

५४.८१ ७७.६७ २६.८९ 

इतर सामाजजक सेवा यावरील भाींडवली 
खचम 

११९.०६ ८२.४३ १५२५.६६ 

कृषी व सींलगन कायमक्रम यावरील भाींडवली 
खचम  

३४५७.१७ ३१२५.७४ ३३९६.४० 

ग्रामववकास यावरील भाींडवली खचम ९३४.८९ १४६३.८५ १६८६.९५ 
ववशषे क्षते्र कायमक्रम यावरील भाींडवली 
खचम 

६३.७१ ५८.१० ८३.५३ 
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पा्बींधारे व परू ननयींत्रण यावरील भाींडवली 
खचम  

७०११.२३ ८०६१.७९ ८७६४.२० 

ऊजाम यावरील भाींडवली खचम १३४२.३५ १३७९.०६  ६५८.१० 
उद्योग व खननजे यावरील भाींडवली खचम  ११६.२१ ७२.०६ ११२.२४ 
वाितकु यावरील भाींडवली खचम  ३६९९.८५ ४७२५.४६ ५४६१.२३ 
ववञांान, तींत्रञांान व पयामवरण यावरील 
भाींडवली खचम 

   

सवमसाधारण आधथमक सेवा यावरील 
भाींडवली खचम    

७४.९४ ६३.६१ ५५१.३९ 

राज्य शासनानी हदलेली कजे (ननव्वळ)  १६५.४७ २४९.५२ ४५३१.६३ 
मिसलूी तु्  १२१३८.०० ५३३८.०० ८५३६.०० 

एिूण ३१८२६.९६ २८३८०.६७ ३८५९६.४२ 
----------------- 

  
राज्यात स्िाईन फ्लल्य,ू िेंग्यू, लेप्टोस्पायरोशसस ि मलेररयाची  

अनेि जणाांना लागण झाल्याबाबत 
  

(१२) * ३४८२५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, आकिव .अनांत गािगीळ, प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात मािे जानेवारी त ेसप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत ४८१० जणाींना 
स्वाईन फ्लल्य,ू डेंगय ूव मलेकरयाची लागण झाली असनू स्वाईन फ्लल्यनेू ५१९ 
जणाींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) तसेच मुींबई, ठाणे, पणेु व नागपरू जजल््यात मािे जानेवारी त ेसप् े्ंबर, 
२०१७ या कालावधीत डेंगयचूे ६०० रुगण व लेप््ोस्पायरोशससचे ७० रुगणाींना 
लागण झाली असनू १० जणाींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रुगणाींना वेळीच औषधोपचार न शमळाल्यामळेु रुगण 
दगावल्याच्या तक्रारी त्याींच्या नातवेाईकाींनी शासनाकड ेकरुनिी त्याची दखल 
घेतली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ववववध साथीींच्या रोगाींचा प्रादभुामव 
रोखण्यासाठी व औषधोपचाराअभावी मतृ्य ू झालेल्या रुगणाींच्या वारसास 
आधथमक सिायय करण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
 राज्यात जानेवारी त ेसप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीतील स्वाईन फ्लल्य ू
आणण डेंगय ूव मलेकरयाचा तपशील पढुील प्रमाणे आिे. 
 
अ.क्र. आजार रुगण मतृ्य ू
१. स्वाईन फ्लल्य ू ५५६६ ६२० 
२. डेंगय ू २९४८ ८ 
३. मलेकरया १३०२१ ११ 

 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
 मुींबई, ठाणे, पणेु, नागपरू येथील जानेवारी त े सप् े्ंबर, २०१७ या 
कालावधीतील साथरोग पकरजस्थती पढुीलप्रमाणे 
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अ.क्र. जजल्िा/ मनपा डेंगय ू लेप््ो मलेकरया 
रुगण मतृ्य ू रुगण मतृ्य ू रुगण मतृ्य ू

१. मुींबई/ मनपा ७०५ ५ २०९ ७ ४५०८ १ 
२. पणेु ८५३ ० ११ १ ७६ ० 
३. ठाणे १११ १ ४ ३ २०६५ १ 
४. नागपरू ९५ ० ६ ० ६७ ० 

 
(३) िे खरे नािी. 
(४) िोय. 
 साथरोग प्रनतबींध व ननयींत्रणासाठी खालील स्वरुपाच्या उपाययोजना 
राबववण्यात येतात 

 राज्यस्तरीय सींसगमजन्य रोग प्रनतबींधक सल्लागार सशमतीच्या 
ननयशमत बठैका 

 साथरोगाच ेननयशमत सवेक्षण 
 कक्कजन्य अजारासाठी की्कशास्त्रीय सवेक्षण 
 आवश्यक औषधाचा परेुसा साठा 
 स्वाईन फ्लल्य ूसाठी अनतजोखमीच्या व्यक्तीींचे लसीकरण 
 रुगण उपचाराची सवुवधा 
 ननदानासाठी प्रयोगशालेय सवुवधा 
 एकाजत्मक की्क व्यवस्थापन 
 प्रभावी ननयींत्रणासाठी आींतरववभागीय समन्वय 
 साथरोग सींदभामत जनतचे ेआरोगय शशक्षण 

 साथरोगामध्ये मतृ्यमूखुी पडलेल्या रुगणाच्या वारसास आधथमक सिायय 
देण्यासाठी कोणतीिी शासकीय योजना नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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पुणे शहर, उपनगर आणण ग्रामीण भाग या पररसरात  
बोगस िॉक्टर िायवरत असल्याबाबत 

  

(१३) * ३५९३२ आकिव .अनांत गािगीळ : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पणेु शिर, उपनगर आणण ग्रामीण भाग या पकरसरात शमळून ११० बोगस 
डॉक््र कायमरत असल्याची माहिती मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या बोगस डॉक््राींवर मिापाशलका आणण जजल्िा पकरषदेच्या 
आरोगय ववभागातील अधधकारी कारवाई करण्यास दलुमक्ष करीत आिेत, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
 मिापाशलका स्तरावर बोगस वदै्यकीय व्यवसायीक शोध मोहिम 
अींतगमत आजपयतं २४ वदै्यकीय व्यवसायीकाींवर कारवाई करण्यात येऊन 
सींबींधधत पोलीस स््ेशनमध्ये एर्.आय.आर. दाखल करण्यात आल े आिेत. 
त्यापकैी ४ प्रकरणे न्यायप्रववष् आिेत. 
 पणेु जजल्ियातील सवम तालकुा सशमतीने त्याींच्याकड े नोंद झालेल्या 
२१ बोगस डॉक््राींची माहिती हदली िोती. त्यानसुार पणेु जजल्िा पकरषदेच्या 
आरोगय ववभागातील सवम तालकुा वदै्यकीय अधधकाऱयाींमार्म त आजपयतं २१ 
बोगस डॉक््राींचा शोध घेऊन त्याींच्यावर पोलीस कारवाई करण्यात आली. 
सदर २१ बोगस डॉक््राींपकैी २० बोगस डॉक््राींवर वेगवेगळया पोलीस 
स््ेशनमध्ये एर्.आय.आर. दाखल करण्यात आले आिेत. 
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 तसेच, खेड तालकु्यातील एका बोगस डॉक््रवर एर्.आर.आय. दाखल 
करण्यासाठी पोलीस स््ेशन खेड येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आिे. 
(३) पढुील तपास पोलीस ववभागामार्म त सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

सुपे िळिणे (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा पररषदेच्या 
शाळेची शभांत िोसळून शाळेची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(१४) * ३५९९६ श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सपेु वळवणे (ता.पारनेर, जज.अिमदनगर) येथील जजल्िा पकरषदेच्या 
शाळेची शभ ींत कोसळून शाळेची दरुवस्था झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या शाळेतील जागेअभावी उन्िात वगम घेतले जात असल्याने 
पालक मलुाींना शाळेत पाठवत नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िोय िे खरे आिे.  
(२) िे खरे नािी.  
 जजल्िा पकरषद प्राथशमक शाळेत इयत्ता १ ली त े४ थी पयतंचे वगम 
मींदीरात भरवण्यात येत आिेत. सदर शाळेत प्सींख्या १०० इतकी असनू 
सरासरी उपजस्थती ९२% आिे. जागे अभावी मलुाींना उन्िात बसववले जात 
नािी.  
(३) शाळा तपासणी अींती ४ वगम खोल्याींचे ननलेखनास मींजूरी हदलेली आिे. 
शाळेककरता नवीन वगम, खोल्या बाींधकाम करण्यासाठी कायमवािी सरुु आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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विजाभज, इमाि ि विमाप्र विभागामाफव त चालविण्यात येत असलेल्या 
आश्रमशाळेतील अनतररक्त शशक्षिाांच ेसमायोजन िरणेबाबत 

  

(१५) * ३५६२५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे, िॉ.सधुीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२६७३ ला ददनाांि  
५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय विमकु्त 
जाती/भटक्या जमाती ि इतर मागासिगव आणण विशषे मागास प्रिगव िल्याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ववजाभज, इमाव व ववमाप्र ववभागामार्म त चालववण्यात येत 
असलेल्या आश्रमशाळाींमधील शशक्षक ववद्याथी सींख्येअभावी अनतकरक्त झाले 
असनू सदर ववभागातील अनतकरक्त झालेल्या शशक्षकाींचे समायोजन िोईपयतं 
शशक्षकाींना वेतन अदा केले जावे अस े मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी 
शासनास आदेशशत केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या ववभागाच्या शाळाींमध्ये ववद्याथी सींख्या वाढत नसल्याने 
सदर अनतकरक्त झालेल्या शशक्षकाींचे समायोजन या ववभागाच्या शाळाींमध्ये 
झाले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शालेय शशक्षण ववभागाच्या हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजीच्या शासन ननणमयानसुार खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतनू अनतकरक्त 
झालेले कममचारी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाच्या शाळेत समायोजजत करणे, 
स्थाननक स्वराज्य सींस्थाच्या शाळेतनू अनतकरक्त झालेले शशक्षक खाजगी 
व्यवस्थापनाच्या शाळेत समायोजन करणेबाबत आदेशशत केले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, शालेय शशक्षण ववभागाचा हदनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीचा 
ननणमय ववजाभज व इमाव व ववमाप्र ववभागामार्म त चालववल्या जात 
असलेल्या आश्रम शाळाींना लाग ूकरणेबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
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प्रा. राम शशांदे : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे असे आदेश नािीत. 
तथावप, ववदयाथी सींख्या कमी झाल्यामळेु आश्रमशाळेचा एखादा वगम कमी 
झाल्यास परींत ुसदर आश्रमशाळा सरुु असल्यास अनतकरक्त ठरलेल्या शशक्षक 
व शशक्षकेतर कममचाऱयाींचे मिाराषट्र खाजगी शाळा मधील कममचारी (सेवेच्या 
शती) ननयमावली १९८१ मधील ननयम २६ व २७ नसुार वेतन अदा करण्यात 
येत आिे.  
(२) िोय.  
(३) िोय. 
(४) व (५) सदरिू प्रकरणी ववचारववननमय सरुु आिे. 
 

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

मुांबईसह राज्यामध्ये खाजगी पॅथॉलॉजी लॅब रुग्णाांच्या  
तपासण्यासाठी जादा दर आिारत असल्याबाबत 

  

(१६) * ३४६८३ श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास शसांह : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईसि राज्यामध्ये डेंगय ू तसेच इतर साथीच्या आजाराींच्या रक्ताच्या 
तपासणीसाठी खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबकडून वेगवेगळे दर आकारले जात 
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रक्त तपासण्यासाठी प्रत्येकी ६०० रुपयाींपेक्षा जास्त शलु्क 
आकारण्यात येऊ नये अस ेशासनाचे आदेश असतानािी रुगणाींकडून खाजगी 
पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये तपासणीसाठी रुपये ८००/- त े १५००/- शलु्क आकारीत 
असल्याचे ननदशमनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार ककती पॅथॉलॉजी लॅबवर कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे तसेच शासनाने हदनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी काढलेल्या 
आदेशाची दरपत्रत्रका प्रत्येक खाजगी पॅथॉलॉजीमध्ये लावण्याबाबत कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे सामान्य नागकरकाींची आधथमक वपळवणूक 
थाींबववण्यासाठी खाजगी पॅथॉलॉजीींना आरोगय ववभागाच्या अखत्यारीत 
घेण्यासाठी शासनाकडून कोणती कायमवािी केली जात आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
 डेंगय ूननदानासाठी शासन ननणमयाप्रमाणे ननजश्चत शलु्क आकारण्याच्या 
सचूना खाजगी पॅथॉलॉजीींना देण्यात आल्या आिेत. सदर शासन ननणमय िा 
केवळ डेंगय ूआजाराच्या ववशशष् तपासणीबाबत आिे. 
(२) िोय. 
(३) िोय. मुींबईतील एका खाजगी पॅथॉलॉजीमध्ये डेंगय ू चाचणीसाठी ६०० 
रुपयाींपेक्षा जास्त शलु्क आकारल्याची बाब एका तक्रारीद्वारे ननदशमनास आली 
आिे. ववभागीय वदै्यकीय आरोगय अधधकारी याींच्यामार्म त सदर खाजगी 
प्रयोगशाळेस ACHW/६११/MOH/SR अन्वये हदनाींक ०५/१२/२०१६ रोजी 
कारणे दाखवा नो्ीस बजावली आिे. 
(४) डेंगय ू चाचणीसाठी ६०० रुपये दर ननजश्चती करण्याचा शासन ननणमय 
काढण्यात आला आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
ब्रम्हगव्हाण उपसा जलशसांचन योजनेबाबत 

  

(१७) * ३५३७९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१६८ ला 
ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) पठैण तालकु्यातील ५५ गावातील पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी सन 
२००९ मध्ये २२२ को्ी रुपयाींची ब्रम्िगव्िाण उपसा जलशसींचन योजना मींजुर 
केली असनु िी योजना पणुम झाल्यास ककमान ५५ गावाींना शस ींचन व 
वपण्यासाठी पाणी शमळणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेवर आतापयतं र्क्त रुपये ९७ को्ी खचम झाला 
असनु रुपये २५० को्ी रुपयाींची आवश्यकता असनू योजनेच्या कामासाठी 
सन २०१७-१८ मध्ये र्क्त ५ को्ी रुपयाींची तरतदु केली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, िा प्रकल्प पणुम करण्यासाठी आवश्यक असणारा ननधी रुपये 
२५० को्ी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िोय, िे खरे आिे.  
 ब्रम्िगव्िाण उपसा शस ींचन योजनेद्वारे पठैण तालकु्यातील ५५ 
गावाींच्या एकूण १८७८७ िे. क्षेत्रास शस ींचनाचा लाभ शमळणे सींकजल्पत आिे. या 
उपसा शस ींचन योजनेत ५५ गावाच्या वपण्याच्या पाण्याचा समावेश नािी. 
(२) िोय. 
 या योजनेची अद्ययावत ककींमत रुपये ५२१.१३ को्ी असनू या 
योजनेवर आतापयतं (ऑक््ोंबर २०१७ अखेर) रुपये १३९.३६ को्ी खचम झाला 
आिे. योजनेची ०१/११/२०१७ रोजीची उवमरीत ककींमत रुपये ३८१.७७ को्ी 
इतकी आिे. सन २०१७-१८ ककरता रुपये ५ को्ीची तरतदू केली िे खरे आिे. 
(३) व (४) राज्याच्या अथोपायाची जस्थती व मा.राज्यपाल मिोदयाींच्या 
ननदेशानसुार मराठवाडा ववभागास उपलब्ध िोणारा ननधी तसेच प्रकल्पाचे 
सद्य:जस्थतीनसुार प्राधान्यक्रम ववचारात घेऊन ननधी उपलब्ध करूण देण्यात 
येईल. 

----------------- 
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जीएसटीच्या अांमलबजािणीसाठीच ेपररपत्रि िाढण्यास विलांब 
िेल्यामुळे मुांबई महानगरपाशलिेला होणाऱ् या नुिसानीबाबत 

  

(१८) * ३५३६९ श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) जीएस्ीच्या अींमलबजावणीसाठीचे पकरपत्रक काढण्यास राज्य शासनाने 
ववलींब केल्यामळेु मुींबई मिानगरपाशलकेला तब्बल पाच त ेसिा िजार को्ी 
ककींमतीच्या ननववदा रद्द कराव्या लागणार असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशमनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई मिानगरपाशलकेला िोणाऱया नकुसानीबाबत शासनाने 
चौकशी केली आिे काय, चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) नािी. जीएस्ी अींमलबजावणीनींतर शासकीय 
कीं त्रा्ामध्ये िोणाऱया बदलाबाबत पकरपत्रक हदनाींक १९ ऑगस््, २०१७ व 
हदनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ननगमशमत करण्यात आले. जीएस्ी 
अींमलबजावणीनींतर कीं त्रा् सरसक्पणे रद्द न करता बदललेल्या कराच्या 
भाराबाबत कीं त्रा्दाराशी वा्ाघा्ी करुन कीं त्रा्ाबाबत ननणमय घेण्यात यावा 
असे स्पष्ीकरण पकरपत्रकामध्ये देण्यात आले आिे. 
(२) लाग ूनािी. 
(३) लाग ूनािी. 

----------------- 
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राज्यातील बालिल्याण सशमतीने बालगहृात िास्तव्यास असलेल्या 
बालिाांच ेप्रिेश रद्द िरण्याच्या धोरणाबाबत 

  

(१९) * ३५८५९ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, आकिव .अनांत 
गािगीळ : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) महिला व बालववकास ववभागाच्या तत्कालीन आयकु्ताींनी बाल न्याय 
अधधननयम २०१५ च्या अनषुींगाने हदनाींक १ जून, २०१६ रोजी काढलले्या 
पकरपत्रकामळेु राज्यातील बालकल्याण सशमतीने बालगिृात वास्तव्यास 
असलेल्या बालकाींचे प्रवेश रद्द करण्याचे धोरण राबववले असल्याचे मािे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल ेआिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ६० िजारािून अधधक अनाथ मलेु/ मलुी बाधधत 
झाली असनू त्याींचे भववतव्य धोक्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या अनाथ मलुा-मलुीींचे भववषय ववचारात घेता शासनाने सदर 
पकरपत्रक रद्द करुन अनाथ मलुामलुीींचे वसनतगिृात प्रवेश सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) िे खरे नािी,  
 बाल न्याय (मलुाींची काळजी व सींरक्षण) अधधननयम २०१५ च्या 
कलम २ (१४) मध्ये काळजी व सींरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाींची 
व्याख्या हदलेली आिे. या व्याख्येमध्ये बसणाऱया बालकाींनाच अींनतम पयामय 
म्िणून बालगिृामध्ये प्रवेश देणे बाबतच्या सचूना आयकु्तालयाच े पकरपत्रक 
क्र. २४२, हदनाींक ०१ जून, २०१६ अन्वये देण्यात आलले्या आिेत. 
 तथावप, बालकल्याण सशमतीकडून सींस्थाींमध्ये दाखल करण्यात 
आलेल्या बालकाींच्या प्रकरणाींचा आढावा घेण्यात आला व ज्या बालकाींचे 
पालक बालकाींची काळजी घेण्यास सक्षम आिेत अशी बालके कु्ूींबात 
पनु:स्थावपत करण्यात आलेली आिेत.  
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(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
नागपूर शहरातील पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये रूग्णाांची लुट सुरु असल्याबाबत 

  

(२०) * ३५९३७ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू शिरातील धींतोली, बडी, रामदासपेठ, मेडीकल चौक, सेंट्रल 
एवेन्य,ू सक्करदरा, इतवारी पकरसरात पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये रक्त तपासणी, मल 
मतू्र तपासणी शलु्क वेगवेगळे असल्याने गरीब रूगणाींची पॅथॉलॉजी लॅब 
सींचालकाकडून लु्  सरुु असल्याचे हदनाींक २२ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, पॅथॉलॉजी लॅब सींचालकाकडून िोणाऱ या लु् ीवर शासन ननबधं 
घालणार आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) िे खरे नािी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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प्रादेशशि मनोरूग्णालयातील बाहयरूग्ण विभागात  
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

(२१) * ३५४०३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू येथील प्रादेशशक मनोरूगणालयातील बाियरूगण ववभागात 
उपचारासाठी येणाऱ या मनोरूगणाींकडून ४० रूपयाींऐवजी ८० रूपये शलु्क घेवनू 
रूगणाींची लु्  िोत असल्याचे हदनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू, प्राथशमक चौकशी 
अिवालानसुार दोषी आढळलेल्या कननषठ शलवपकास ननलींत्रबत करण्यात आले 
आिे. तसेच याबाबत पोशलसात तक्रार दाखल करण्यात आली आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
 आरे–िारे (जज.रत्नाधगरी) समुद्रकिनारी येणाऱ्या पयवटिाांच्या सुरक्षेसाठी 

जीिरक्षिसह अद्याित सुविधा नसल्याबाबत 
  

(२२) * ३५६७५ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामननिास 
शसांह : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९८६ ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) रत्नाधगरी जजल््यातील आरे-वारे समदु्रककनारी येणाऱया पयम् काींच्या 
सरुक्षेसाठी जीवरक्षकसि अद्यावत सवुवधाींचा अभाव असल्याच ेआढळून आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, शस ींधुदगुम जजल््यातील वायरी समदु्रककनारी झालेल्या 
दघुम् नेनींतर जजल््यातील समदु्रककनाऱयाींच्या सरुक्षक्षततसेाठी प्रशासनाकडून ५० 
लाखाींचा स्वतींत्र आराखडा तयार करण्यात आल्याच ेसमजत,े िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, कािी हदवसाींपवूी याच हठकाणी भरतीच्या पाण्यात र्सलेल्या 
पाच पयम् काींपकैी एकाचा मतृ्य ूझाल्याचे समोर आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, रत्नाधगरी व शसींधुदगुम जजल््यातील समदु्रककनाऱयाींच्या 
सरुक्षक्षततसेाठी व पयम् नाच्यादृष्ीने अद्यावत सोयीसवुवधा परुववण्यासाठी 
शासन कािी ठोस उपाययोजना करणार आिे काय ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) िोय. 
 रत्नाधगरी जजल््यातील आरे व वारे या दोन लगतच्या 
समदु्रककनाऱयाींपकैी आरे समदु्रककनारी पोिावयास गेलेल्या ५ पयम् काींपकैी एका 
पयम् काचा बडूुन मतृ्य ूझालेला आिे. 
(४) राज्यातील समदु्रककनाऱयाींवरील (बीचेस) पयम् काींच्या सरुक्षाव्यवस्थसेाठी 
करावयाच्या उपाययोजनाींबाबत हदनाींक ०८/०९/२००६ च्या शासन ननणमयान्वये 
ननयमावली तयार केलेली आिे. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार 
उपाययोजना करावयाचे समदु्रककनारे (बीचेस) ननजश्चत करण्यात आले आिेत. 
यानसुार शासनस्तरावर ननजश्चत केलेल्या समदु्रककनाऱयाींपकैी ग्रामीण 
भागातील समदु्रककनाऱयाींसाठी ग्राम ववकास ववभाग व शिरी/ नागरी भागासाठी 
नगर ववकास ववभाग िे अींमलबजावणी यींत्रणा आिेत. 
 राज्यातील समदु्रककनाऱयाींवरील (बीचेस) पयम् काींच्या सरुक्षक्षततसेाठी 
करावयाच्या उपाययोजनाींच्या अींमलबजावणीबाबत मा.उच्च न्यायालयात 
दाखल करण्यात आलेल्या याधचकेच्या अनषुींगाने सन २०१६-१७ मध्ये पयम् न 
ववभागामार्म त रत्नाधगरी जजल््यातील ननजश्चत केलेल्या समदु्रककनाऱयावरील 
(बीचेस) सरुक्षाव्यवस्थेसाठीच्या साधनसामग्रीकरीता रुपये ५३.८५ लक्ष व                                                      
जीवरक्षक प्रशशक्षणासाठी रुपये ६.४६ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन हदलेला आिे. 
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तर शसींधुदगुम जजल््यासाठी साधनसामग्रीकरीता रुपये ४३.८५ लक्ष व जीवरक्षक 
प्रशशक्षणासाठी ६.४६ लक्ष उपलब्ध करुन हदले आिेत. 
 तसेच ग्राम ववकास ववभागाने शस ींधुदगुम जजल््यासाठी रुपये ५५.०० 
लक्ष व रत्नाधगरी जजल््यासाठी रुपये ५४.०५ लक्ष रकमेचा ननधी मींजूर केला 
आिे. तसेच ठरवनू हदलेल्या बीचवर जीवरक्षकाींच्या मानधनाकरीता रुपये 
१.४४ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन हदललेा आिे. त्याचप्रमाणे शस ींधुदगुम जजल््याने 
जजल्िा वावषमक योजनेंतगमत रुपये १६६.६३ लक्ष ननधी मींजूर केला आिे. 
 ठरवनू हदलेल्या बीचेसवर माहिती र्लक, हदशादशमक र्लक, 
धोक्याच्या सचूना देणारे र्लक, आपत्कालीन प्रसींगी प्रथमोपचाराची माहिती 
देणारे र्लक, धोक्याची सचूना देण्याकरीता सायरन, बीचेसवर प्रकाश 
व्यवस्था, फ्ललड लाई्स,् ्ेिळणी मनोरे (वॉच ्ॉवसम) इत्यादी व्यवस्था 
केलेल्या आिेत. 
 राज्यातील समदु्र ककनाऱयाींवर येणाऱया पयम् काींच्या सरुक्षा 
व्यवस्थेसींदभामत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात जनहित याधचका क्रमाींक 
८९/२०१० दाखल असनू ती न्यायप्रववष् आिे. 
 

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

िसई (जज.पालघर) तालुक्यात अनावळा, सुरुची बाग ि राजोिी समुद्र 
किनाऱ्यािर पयवटिाांसाठी सुरक्षा व्यिस्था िरण्याबाबत 

  

(२३) * ३५३२३ श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसई (जज.पालघर) तालकु्यात अनामळा, सरुुची बाग व राजोडी 
समदु्रककनाऱयावर पयम् काींसाठी सरुक्षा व्यवस्था करणेसाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास पत्रान्वये 
मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड ेमागणी केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त समदु्रककनाऱयावर पयम् काींच्या सरुक्षाववषयक 
उपाययोजनेसाठी प्रधान सधचव, पयम् न ववभाग याींच्याकड े रुपये ३,१५,८५०/- 
एवढा ननधी शासनाने उपलब्ध करुन हदललेा आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनाने चौकशी केली आिे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार शासनाने कोणती कायमवािी 
व उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) वसई तालकु्यातील अनामळा, सरुुची बाग व राजोडी समदु्रककनाऱयाींवर 
पयम् काींसाठी सरुक्षा व्यवस्था करणेसाठी जीवरक्षक नेमणे, वािनतळ ननजश्चत 
करणे, घनकचरा व्यवस्थापन, माहिती र्लक लावणे, इ. उपाययोजना 
करण्यात आल्या आिेत. तसेच सरुक्षाववषयक लाईर् जॅके्, मेगा र्ोन, 
लाईर् बो्, वॉच ्ॉवर, इ. साहित्य खरेदीसाठी प्रनत बीच रुपये ३,१५,८५०/- 
प्रमाणे ननधी मींजूर करण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्य िामगार विमा योजनेंतगवत तात्पुरत्या स्िरूपातील  
पररचारीिाांना िायम िरणेबाबत 

  

(२४) * ३५४११ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य कामगार ववमा योजनेच्या मिात्मा गाींधी मेमोकरयल नशसगं स्कुल 
मधून उत्तीणम झालले्या १२१ पकरचारीका मागील २ त े९ वषामपासनू तात्परुत्या 
स्वरूपात ववमा कामगार योजनेत कायमरत आिेत, परींत ु आयकु्त कायामलय 
(कामगार ववमा योजना) ककीं वा शासनाने त् याींना अद्यापपयतं कायम 
करण्याबाबत कोणतीिी कायमवािी केली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या पकरचारीकाींना कायम करण्याऐवजी आयकु्त कायामलयाने 
मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नवीन भरती प्रकक्रया सरुू केली, िे 
िी खरे आिे काय, 



35 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आयकु्त, राज्य कामगार ववमा व 
मा.सावमजननक आरोगय मींत्री याींच्यास्तरावरून कोणती कायमवािी व 
उपाययोजना करण्यात येणार आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांत : (१), (२) व (३) िे अींशत: खरे आिे. 
 मिात्मा गाींधी स्मारक रूगणालय, परेल येथील उत्तीणम झालले्या 
पकरचाकरकाींची सींख्या १२१ नसनू ती १०३ आिे. राज्य कामगार ववमा योजनेत 
पकरचाकरकाींची पदे मोठ्या प्रमाणात करक्त असल्यामळेु रूगणसेवेत अडथळा 
िोऊ नये याककरता या एकूण १०३ पकरचाकरकाींना तात्परुत्या स्वरूपात ३६४ 
हदवसाींच्या बींधपत्रत्रत सेवेककरता तात्परुत्या स्वरुपात दोन ननयकु्त्या वेळोवेळी 
देण्यात आल्या आिेत.    
 सदर पकरचाकरकाींनी मा.मिाराषट्र प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मुींबई येथे 
न्यायालयीन प्रकरण दाखल केले असनू मा.मिाराषट्र प्रशासकीय 
न्यायाधधकरण याींच्या आदेशानसुार सदर पकरचारीकाींच्या सेवा ननयशमत 
उमेदवार उपलब्ध िोईपयतं तात्परुत्या स्वरूपात पढेु सरुू ठेवण्यात आल्या 
आिेत. सामान्य प्रशासन ववभागाकडील हदनाींक २५/८/२००५ च्या 
पकरपत्रकानसुार अशा तात्परुत्या कममचाऱयाींनी सेवेत ननयशमत स्वरूपात 
सामावनू घेण्याची मागणी केल्यास ती मान्य करता येणार नािी, त्यामळेु या 
तात्परुत्या स्वरुपात बींधपत्रत्रत सेवेकरीता ननयकु्ती हदलेल्या पकरचारीकाींच्या 
तात्परुत्या सेवा ननयशमत करण्याबाबत कायमवािी करण्याचा प्रश्नच उद्् ावत 
नािी. 
 त्याचप्रमाणे राज्य कामगार ववमा योजनेतील ग्-क मधील पदे 
भरण्यासाठी राज्य कामगार ववमा योजनेच्या स्तरावर शासनाचा उपक्रम 
असलेल्या मे.मिाऑनलाईन शलशम्ेड मार्म त ग्-क मधील पकरचाकरका व 
समवदै्यकीय सींवगामतील करक्त पदे भरण्याबाबत कायमवािी सरुु करण्यात 
आली आिे. हदनाींक २५ व २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी स्पधाम परीक्षा घेण्यात 
आली. त्यामध्ये सदर पकरचारीकाींना पकरक्षमेध्ये भाग घेऊन ननयशमत 
िोण्याची सींधी देण्यात आललेी आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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धामणी (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील धनगरदरा पररसरात दोन 
दठिाणी ओढयािर पुल बाांधण्याबाबत 

  

(२५) * ३४७३१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धामणी (ता.आींबेगाव, जज.पणेु) येथील धनगरदरा पकरसरातील 
ओढयावर दोन हठकाणी पलु नसल्याने इयत्ता पहिली त े बारावीपयतंच्या 
ववद्यार्थयांना पावसाळयात चार त ेपाच महिने पाण्यातनू वा् काढत शाळेत 
जावे लागत,े तसेच ओढयातील पाण्यात साप व इतर ववषारी जलचर आढळत 
असल्याने ववद्यार्थयांच्या जीववतास धोका ननमामण झाला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या दोन्िी हठकाणी ओढयावर पलु बाींधावा अशी मागणी 
ववद्यार्थयांचे पालक व स्थाननक ग्रामस्थाींनी तसेच लोकप्रनतननधीींनी मखु्य 
कायमकारी अधधकारी, जजल्िा पकरषद, पणेु तसेच शासनाकड ेकेली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) अींशत: खरे आिे.  
(२) अशा प्रकारची मागणी प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नािी. 
(३) धनगरदरा वस्तीकड े जाणारा ग्रामीण मागम क्र.८८ वर सा.क्र.१/५०० व 
सा.क्र.२/१०० या दोन हठकाणी नाला कॅ्रास िोत असल्याने त्याहठकाणी पलु 
वजा साकव बाींधकामाची आवश्यकता आिे. जजल्िा ननयोजन सशमती अींतगमत 
३०५४ लेखाशशषामखाली ननधी व ननकषाच्या अधधन रािून या दोन पलु वजा 
साकवाींची कामे प्रस्ताववत करण्याचे जजल्िा पकरषदेचे ननयोजन आिे. 
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 तसेच जजल्िा ननयोजन सशमती अींतगमत साकव बाींधणे या 
कायमक्रमाींतगमत सदरची कामे प्रस्ताववत करण्याबाबत जजल्िा पकरषदेने 
सावमजननक बाींधकाम ववभागास कळववले आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
राज्यातील िॉक्टराांनी बॉण्ि सेिेतून सूट घेऊन दांिात्मि रक्िम 

शासनािि ेजमा न िेल्याबाबत 
  

(२६) * ३५८२४ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील सावमजननक तसेच पाशलकेच्या कॉलेजमधून पदवी तसेच 
पदव्यतु्तर पदववका, अनतववशषेोपचार पदवी प्राप्त केलले्या डॉक््राींनी ग्रामीण 
भागातील बॉण्ड सेवेतनू सू्  घेऊन दींडात्मक रक्कम शासनाकड े जमा न 
केल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िे खरे नािी. दींडात्मक रक्कमचेा भरणा केला असला 
तरच बींधपत्रत्रत सेवेतनू सू्  देण्यात येत.े 
(२) बींधपत्रत्रत सेवा न केलले्या उमेदवाराींना सींबींधधत अधधषठाताींमार्म त नो्ीस 
जारी करण्यात आल्या आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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नाांदेि जजल्हयातील साथीच्या रोगाांचा प्रादभुावि रोखण्याबाबत 
  

(२७) * ३५५७४ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) नाींदेड जजल्ियात १११ जणाींना डेंगयचूी लागण झाली असनू पाींगरी 
(ता.अधामपरू, जज.नाींदेड) येथील शतेकरी कु्ूींबातील ९ वी इयत्तते शशकणारी 
कु.रुतजुा गलुाबराव दधुा्े या मलुीचा डेंगयचू्या आजाराने मतृ्य ूझाल्याचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, मिापाशलका क्षेत्रात अस्वच्छतमेळेु डेंगयचूे ४० रुगण आढळून 
आले असनू शिरात मलेकरया तसेच धचकनगनुनयाचे रुगणिी आढळून आले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने साथीींच्या रोगाींचा प्रादभुामव रोखण्याबाबत 
तसेच पाींगरी येथील मतृ मलुीच्या कु्ुींबाला आधथमक मदत देण्याबाबत कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
 नाींदेड जजल्ियात मािे जानेवारी त े सप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत 
१४३ डेंगय ू रुगण आढळून आले असनू कु.रुतजुा गलुाबराव दधुा्े या १४ 
वषामच्या मलुीचा डेंगय ूसदृश आजाराने मतृ्य ूझाला िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
 मािे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर नाींदेड मिापाशलका क्षते्रात डेंगयचूे ३८ रुगण 
आढळून आले आिेत, तसेच मलेकरयाचे ३ रुगण आढळून आले आिेत. परींत ु
धचकनगनुनयाचा एकिी रुगण आढळून आलेला नािी. 
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(३) मौजे पाींगरी प्राथशमक आरोगय कें द्र अधामपरू येथे डेंगय ूउदे्रक जाहिर करुन 
हदनाींक ११/०९/२०१७ त े हदनाींक ३०/०९/२०१७ या कालावधीत रॅपीड करस्पॉन्स 
ह्म िजर ठेवनू दैनींहदन प्रनतबींधात्मक उपाययोजना राबववण्यात आल्या 
आिेत. साथरोगाने मतृ झालेल्या रुगणाच्या कु्ुींबाला आधथमक मदत देण्याच े
शासनाचे कोणतिेी धोरण नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे जजल््यातील िुष्ट्ठरोगाचा प्रादभुावि रोखण्याबाबत 
  

(२८) * ३४८०७ अॅि.ननरांजन िािखरे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जजल््यात कुषठरोग शोध मोहिमेत २५२ नवीन कुषठरोगाचे रुगण 
आढळून आले असनू त्यामध्ये ४८ बालकाींना या रोगाची लागण झाली 
असल्याचे ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच हदनाींक ६ त े २१ सप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत राबववण्यात 
आलेल्या कुषठरोग शोध अशभयानाींतगमत केलेल्या पािणीत यावषीिी १४ 
बालकाींना कुषठरोग झाला असल्याच े ननदशमनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, कुषठरोगाचा वाढता प्रादभुामव रोखण्याककरता मोहिम आखणे वा 
अशभयान राबववण्याव्यनतकरक्त कोण-कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या 
आिेत व त्यानसुार मागील ३ वषामतील पवुीच्या ककती रुगणाींचा कुषठरोग बरा 
झालेला आिे, 
(४) तसेच राज्यात कुषठरोग ननमूमलनासाठी सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या 
वषामसाठी एकूण ककती आधथमक तरतदू करण्यात आली व त्यामधून ठाणे व 
पालघर जजल््यासाठी जजल्िाननिाय ककती तरतदू केली व ककती खचम झालेला 
आिे ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 
 हदनाींक ६ त े२१ सप् े्ंबर, २०१७ या कालावधीत राबववण्यात आलले्या 
कुषठरोग शोध अशभयानाींतगमत एकूण नवीन ३१४ रुगण शोधले असनू त्यापकैी 
७१ बालकाींना कुषठरोगाची लागण झाली असनू त्यापकैी १४ बालके साींसधगमक 
प्रकारची व ५७ बालके असाींसधगमक प्रकारची आिेत. या सवांवर बिुववध 
औषधोपचार सरुु करण्यात आला आिे. 
(३) ठाणे जजल्ियात ६ मिानगरपाशलका असनू ९६ नागरी आरोगय कें दे्र व २ 
पयमवेक्षककय नागरी कुषठरोग पथके कायमरत आिेत. तसेच ग्रामीण भागात ३२ 
प्राथशमक आरोगय कें दे्र व ७ ग्रामीण रुगणालये कायमरत आिेत. 

१) शिरी भागात अवसै याींचेमार्म त जोखमीच्या भागात सवेक्षण करुन 
सींशनयत रुगण शोधून वदैयककय अधधकारी याींच्या ननदान 
ननजश्चतीनींतर त्याींना बिुववध औषधोपचार हदला जातो. 

२) ग्रामीण भागात आरोगय कममचारी व आशा याींच्यामार्म त सींशनयत 
रुगण शोधून वदै्यककय अधधकारी याींच्या ननदान ननजश्चती नींतर 
त्याींना बिुववध औषधोपचार हदला जातो. 

३) नववन शोधलेल्या सवम कुषठरुगणाींच्या सिवाशसताींची तपासणी केली 
जात.े 

४) साींसधगमक रुगण व कुषठरुगण मलेु आढळलेल्या हठकाणी ग्रामीण 
भागात सींपणूम गावचा व शिरी भागात आजूबाजूच्या ३०० घराींतील 
व्यजक्तची कुषठरोगासाठी तपासणी केली जात.े 

५) राज्यात ग्रामीण रुगणालय व उपजजल्िा रुगणालय तत्वावर २१९ 
कुषठरोग सींदभम सेवा कें द्र आिेत. त्यापकैी ठाणे जजल्ियात १५ सींदभम 
सेवा कें दे्र आिेत. यामार्म त कुषठरुगणाींना आवश्यकतनेसुार ववकृती 
प्रनतबींध व वदै्यकीय पनुवमसन सेवा हदल्या जातात. 

६) कायमक्षेत्रात ववववध आरोगय शशक्षण व जनजागतृीचे कायमक्रम करुन 
समाजात कुषठरोगाववषयी जनजागतृी केली जात.े 

 मागील ३ वषामत ठाणे जजल्ियात व मिाराषट्र राज्यात बिुववध 
औषधोपचाराने बऱ या झालेल्या कुषठरुगणाींची सींख्या खालीलप्रमाणे आिे. 
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मागील ३ वषामत बरा झालेल्या कुषठरुगणाींची सींख्या 
(१ एवप्रल त े३१ माचम) 

 

 २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ मािे ऑक््ो १७ अखेर 
ठाणे १२३५ १०७६ ९२२ ७३१ 
मिाराषट्र १५७५२ १६७८२ १५१०७ ८७५४ 
 

(४) राज्यात कुषठरोग ननमुमलनासाठी मिाराषट्र राज्याककरता तसेच ठाणे व 
पालघर जजल्ियाककरता राषट्रीय आरोगय अशभयान अींतगमत राज्य कुषठरोग 
सोसाय्ी व मिाराषट्र शासन असे खालीलप्रमाणे अनदुान मींजूर झाले आिे. 
 

राज्य कुषठरोग सोसाय्ी 
 

 ठाणे पालघर मिाराषट्र राज्य 
 पी.आय.पी 

(रुपये 
लक्ष) 

खचम 
(रुपये 
लक्ष) 

पी.आय.पी 
(रुपये 
लक्ष) 

खचम 
(रुपये 
लक्ष 

पी.आय.पी 
(रुपये 
लक्ष) 

खचम 
(रुपये 
लक्ष) 

२०१६-१७ १४१.४१ ९२.९० ५०.४६ ५०.०७ १६६० १०८६.२६ 
२०१७-१८ 
ऑक््ो-१७ 

९८.२१ १०.१८ ४६.८६ ०.१३ १५८९ २२०.१९ 

 

पालघर जजल््याककरता सिाययक सींचालक (कुषठरोग) कायामलय मींजूर 
नसलेल्या राज्य स्तरावरील अनदुान ठाणे जजल्ियामार्म त खचम करण्यात येत.े 

 

राज्य शासन अनदुान 
 

 

 ठाणे 
(ठाणे व पालघर एकत्रत्रत) 

मिाराषट्र राज्य 

 प्राप्त अनदुान खचम प्राप्त अनदुान प्राप्त अनदुान खचम 
२०१६-१७ ४,८३,१०,००० ४,८०,८५,००० ७६,७९,०९,००० ६४,२०,६५,००० 
२०१७-१८ 
ऑक््ो-१७ 

४,३२,३२,००० ३,१३,७५,००० ६०,६८,३०,००० ४२,५२,८५,००० 

 ----------------- 
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लाखाांदरू (जज.भांिारा) येथील रोजगार हमी योजनेिरील मजूराांची मजूरी 
मजुराांच्या खात्यात जमा िरण्याबाबत 

  

(२९) * ३५६३६ प्रा.जोगेन्द्र ििाि े: सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) खैरी (प्), े्ंभरी, वविीरगाींव, आवळी, गवराळा, मोिरणा, डाींभेववरली 
(ता.लाखाींदरू, जज.भींडारा) या गावातील रोजगार िमी योजनेवरील अनेक 
मजूराींची मजूरी ननयमाप्रमाणे ननधामकरत वेळेत मजुराींच्या खात्यात जमा िोत 
नसल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या मजूराींना गेल्या ६ महिन्याींपासनू मजूरीचे पसेै शमळालेले 
नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल : (१) िे खरे नािी. 
(२) लाखाींदरू तालकु्यातील खैरी (प्), े्ंभरी, वविीरगाींव, आवळी, गवराळा, 
मोिरणा, डाींभेववरली या हठकाणी रोजगार िमी योजनेवरील काम करणाऱ या 
सवम मजुराींची मजूरी ऑक््ोबर, २०१७ च ेदरम्यान त्याींच्या बँक खात्यामध्ये 
जमा करण्यात आलेली आिे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
 

----------------- 
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राज्यातील इतर मागासिगीयाांच्या शशष्ट्यितृ्ती, आरक्षण तसेच 
समाजाच्या वििासासाठी िायविाही िरण्याबाबत 

  

(३०) * ३५०३८ श्री.हररशस ांग राठोि : सन्माननीय विमकु्त जाती/भटक्या 
जमाती ि इतर मागासिगव आणण विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इतर मागासवगीयाींच्या समस्या सोडववण्यासाठी शासनाने मािे डडसेंबर, 
२०१६ मध्ये ओबीसी मींत्रालयाची स्थापना करुनिी चींद्रपरू, गडधचरोली 
जजल््यात कमी करण्यात आलेले ओबीसीींचे आरक्षण पवूमवत झालेले नािी 
तसेच मागील २ वषामपासनू ओबीसी ववद्यार्थयांना उच्च शशक्षण ववभागाची 
शशषयवतृ्ती शमळाली नसल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच राज्यात अनेक जजल््याींमध्ये ओबीसी प्रवगामत असलेल्या जातीींना 
वेगवेगळे आरक्षण देण्यात आले आिे काय व चींद्रपरू व गडधचरोली जजल््यात 
ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात असताना याच ववभागात ओबीसीच े
आरक्षणाचे ्क्केवारी कमी करण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, शशषयवतृ्ती व आरक्षणाबाबत तसेच समाजाच्या ववकासासाठी 
शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१), (२) व (३) अनसुधूचत जमातीसाठी लोकसींख्येच्या 
प्रमाणात़़ आहदवासी समाजातील लोकाींना स्थाननक नोकऱयाींमध्ये अधधक सींधी 
उपलब्ध व्िावी या उद्देशाने ग् क व ग् ड मधील पदाकरीता चींद्रपरु व 
गडधचरोली जजल््यात अन्य मागासवगीयाींचे आरक्षण कािी प्रमाणात कमी 
करुन चींद्रपरु जजल््यात अनसुधुचत जमातीसाठी १५% व गडधचरोली 
जजल््यात २४% वाढीव आरक्षण हदलेले आिे. िे आरक्षण एकुण ५२% 
आरक्षणाच्या मयामदेत आिे. खुल्या प्रवगामसाठी ४८% आरक्षण आिे. त्यामध्ये 
िी अन्य मागासवगीय स्पधाम करु शकतात. 
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असा ननणमय सामान्य प्रशासन ववभागाने (मागासवगीय कक्ष) घेतला 
आिे. शशषयवतृ्तीत याबाबत कोणतािी बदल करण्यात आलेला नािी. तसेच, 
इतर मागासवगीयाींतील ववद्यार्थयांची थककत शशषयवतृ्ती देण्याबाबत कायमवािी 
करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

विदभावतील सहायि प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ ि प्रयोगशाळा  
तांत्रज्ञ याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३१) * ३४८९० श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभामतील ६ शासकीय वदै्यकीय मिाववद्यालये व रुगणालयातील ५० 
सिाययक प्रयोगशाळा तींत्रञांाींची पदोन्नतीची प्रकरणे तसेच प्रयोगशाळा 
तींत्रञांाींची ५५ पदे करक्त आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सिाययक प्रयोगशाळा तींत्रञां व प्रयोगशाळा तींत्रञांाींची पदे 
करक्त असल्याने रुगणाींच्या ववववध तपासण्यात अनेक अडचणी ननमामण िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार उक्त सींवगामतील करक्त असलेली पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन : (१) ववदभामतील एकुण ६ शासकीय वदै्यकीय 
मिाववद्यालये व रुगणालयाींतील प्रयोगशाळा सिायक ग्-क या सींवगामतील 
पदोन्नतीच्या को्यातील मींजूर ५१ पदाींपकैी १५ पदे करक्त आिेत तर 
प्रयोगशाळा तींत्रञां ग्-क सींवगामतील पदोन्नतीच्या को्यातील मींजूर १२६ 
पदाींपकैी २३ पदे करक्त आिेत. या सवम मिाववद्यालयाींतील व रुगणालयाींतील 
सदर दोन्िी सींवगामतील सरळसेवा को्यातील बिुताींशी पदे भरण्यात आलेली 
आिेत. 
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(२) प्रयोगशाळा सिायक व प्रयोगशाळा तींत्रञां या सींवगामतील पदे कािी 
प्रमाणात करक्त असली तरी रुगणाींच्या ववववध तपासण्या करण्यात अडचणी 
ननमामण झालेल्या नािीत. 
(३) ग्-क ताींत्रत्रक सींवगामतील पदोन्नतीच्या को्यातील पदे भरण्यासाठी 
अधधषठाता, शासकीय वदै्यकीय मिाववद्यालय व रुगणालय, नागपरू याींना 
नोडल अधधषठाता म्िणून अधधकार बिाल करण्यात आले असनू त्याद्वारे 
हदनाींक ३०/१०/२०१७ पयतं प्रयोगशाळा तींत्रञांाींची ३६ पदे पदोन्न्तीने भरण्यात 
आलेली आिेत. पदोन्नतीच्या आरक्षणासींदभामत मा.सवोच्च न्यायालयात 
प्रलींत्रबत असलेल्या प्रकरणामळेु सद्य:जस्थतीत िी पदे भरण्यात अडचण 
ननमामण झाली आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक् यातील ३५ गाि पाणी योजनेस  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३२) * ३५४९१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) मींगळवेढा (जज.सोलापरू) तालकु् यातील ३५ गाव पाणी योजनेस तत्कालीन 
मा.राज्यपाल याींनी ना िरकत प्रमाणपत्र हदले असनू राज्याच्या तत्कालीन 
मींत्रत्र मींडळाने त्यास प्रशासकीय मींजूरी हदली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कृषणा खोरे ववकास मिामींडळाने या प्रकल्पासाठी ननधी देणे 
योगय आिे असा अनकूुल अिवाल हदला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेला आवश्यक ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत व 
सदर योजना मागी लावण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) िोय, मींगळवेढा उपसा शस ींचन योजना ता. मींगळवढेा 
जज.सोलापरू या योजनेस दोन ्प्यात खास बाब म्िणनू रुपये ५३०.०४ को्ी 
ककींमतीस प्रशासकीय मान्यता शासन ननणमय क्र. सींकीणम-२०१३/(१३५/२०१३)/ 
जसींनन, हदनाींक ०६/०९/२०१४ अन्वये प्राप्त झालेली आिे. 
(२) व (३) िोय. सध् या िे प्रकरण न्यायप्रववष् असनू प्रकल्पाची व्यविायमता 
तपासण्यासाठी मिामींडळाकडील प्राप्त अिवाल राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार 
सशमती याींचेकड ेपाठववण्यात येत आिे. त्याींचे अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतरच 
याबाबत पढुील उधचत कायमवािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

अिोला जजल्हा पररषदेच्या िृषी विभागाििून जलयुक्त शशिार 
योजनेची िामे पूणव िरण्याबाबत 

  

(३३) * ३५५८४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला जजल्िा पकरषदेच्या कृषी ववभागाकडून जलयकु्त शशवार 
योजनेतील ववहिर पनुभमरणाची उपाययोजना राबववली जात असनू सदर 
योजना राबववताना केवळ कामे झाल्याचे दाखववण्यात आल्याचे ननदशमनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर जलयकु्त शशवार अशभयानाच्या सन २०१७-१८ च्या 
आराखडयात १४४ गावाींमध्ये ११२३ कामे प्रस्ताववत असनू त्यापकैी ८९० 
कामाींना सधुाकरत मींजूरी देण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरिू कामे पावसाळयात ककीं वा त्यापवूी िोणे अपेक्षक्षत 
असतानािी अद्यावप कामे पणूम झाली नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर व कामे पणूम करण्याबाबत कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) िे खरे नािी. 
 अकोला जजल्िा पकरषदेच्या कृवष ववभागाकडून मनरेगा अींतगमत वविीर 
पनुभमरणाची कामे राबववली जात आिेत. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) गाव आराखड्यानसूार प्रस्ताववत कामे एका वषामत पणूम करावयाची आिेत. 
त्यानसूार मनरेगा अींतगमत सधुाकरत आराखड्यातील ८९० कामापकैी ५६२ 
कामाींना प्रशासककय मान्यता हदली असनू २३७ कामाींचे कायामरींभ आदेश 
देण्यात आले आिेत त्यापकैी ७५ कामे पणूम झाली असनू १३२ काम े
प्रगतीपथावर आिेत.  
 सद्य:जस्थतीत शतेामध्ये वपके असल्यामळेु कामे थाींबली असनू माचम, 
२०१८ अखेर आराखड्याप्रमाणे कामे पणूम करण्याच ेननयोजन करण्यात आलेले 
आिे.  
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय (यितमाळ) येथील 

विद्यार्थयाांनी रँधगग िेल्याबाबत 
  

(३४) * ३४७२१ श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय मिाववद्यालय (यवतमाळ) येथील 
एमबीबीएस जव्दतीय वषामत शशकत असलले्या ववद्यार्थयामला सिा तास 
गडुघ्यावर बसवनू वकरषठ वगामतील ववद्यार्थयांनी रँधगग केल्याची घ्ना 
हदनाींक १२ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास घडल्याचे ननदशमनास आले, 
िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन : (१) िे खरे नािी. 
(२) वदै्यकीय शशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाकडून त्रत्रसदस्यीय चौकशी 
सशमती गठीत करण्यात आली िोती. सदर चौकशी सशमतीने श्री.अशभषके शेंड े
आणण इतर ६ ववद्यार्थयांची चौकशी करुन सशमतीच्या अिवालातील 
ननषकषाममध्ये श्री.अशभषके शेंड े या ववद्यार्थयांशी रॅधग ींग ककीं वा शाकररीक व 
मानशसक त्रास देण्याची घ्ना घडली नसल्याचे नमदू केले आिे. 
 तसेच, स्थाननक पातळीवर ॲन््ी रॅधग ींग सशमतीमार्म त चौकशी 
करण्यात आली आिे. त्या चौकशीमध्येसधु्दा ववद्यार्थयामसोबत कुठलािी 
अनधुचत प्रकार घडलेला नािी असे नमदू करण्यात आले आिे. तथावप 
सींस्थेची बदनामी झाल्यामळेु सशमतीने केलेल्या शशर्ारशीनसुार उक्त 
ववद्याथी व इतर सिा ववद्यार्थयांना सिा महिन्यापयतं वसनतगिृात प्रवेश देऊ 
नये असा ननणमय मिाववद्यालय प्रशासनामार्म त घेण्यात आलेला आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मेळघाट (जज.अमरािती) येथे बालमतृ्यू तसेच मातामतृ्यू रोखण्याबाबत 
  

(३५) * ३५४०४ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािवजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मळेघा् (जज.अमरावती) येथे सन १९९६ त े२०१७ या वषामत एकूण ११ 
िजार ४३६ बालमतृ्य ूझाले असनू सरासरी प्रत्येक वषामला ५१९ बालमतृ्य ूिोत 
आिेत तसेच मातामतृ्यूींचे प्रमाणिी अधधक असल्याच े मािे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनस्तरावर बालमतृ्य ूतसेच मातामतृ्य ूप्रमाण रोखण्यासाठी 
कुठलाच प्रयत्न केला जात नसल्याचा आरोप येथील सामाजजक सींस्था व 
सींघ्नाकडून केला जात आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बालमतृ्य ू व मातामतृ्य ू रोखण्याबाबत 
कोणती कायमवािी वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आिे. 
मेळघा् भागात (जज.अमरावती) मध् ये १९९५-९६ त े३० सप् ्ेंबर २०१७ 

पयतं एकुण ० त े६ वषम वयोग्ातील ११६३५ बालमतृ् य ूतसेच २१३ मातामतृ् य ू
झालेले आिेत. 
(२) मेळघा्मध् ये बालमतृ् य ूव मातामतृ् यचू ेप्रमाण कमी करण् यासाठी ववववध 
उपाययोजना राबववल् या जातात. त् यामळेु िे प्रमाण कमी िोत आिे. 
(३) शासनाकडून बालमतृ् य ू व मातामतृ् य ू रोखण् यासाठी पढुील प्रमाणे 
उपाययोजना राबववल् या जातात :- बालमतृ् य ू तसेच मातामतृ् य ू रोखण् यासाठी 
उपाययोजना - 
 नवजात बालकाींच् या उपचारासाठी नवजात आजारी कक्ष, नवजात 
शशश ु जस्थरीकरण कक्ष, नवजात शशश ु कोपरा, इींन् ्ेशसर्ाईड एचबीएनसी, 
जननी शशश ुसरुक्षा कायमक्रम, बालमतृ् य ूअन् वषेण ० त े२ मिीने वयोग्ातील 
बालकाींचे इींजके् शन जने् ्ामायसीन व शसरप अमॅॉक् सीलीन देऊन एएनएम 
मार्म त सेप् सीस रोगाचे व् यवस् थापन, आरोग य सींस् थामध् ये काींगारु मदर केअर 
पध् दतीचा वापर, बाल उपचार कें द्र, पोषण पनुवमसन कें द्र, नवसींजीवनी अींतगमत 
सॅम व मॅम बालकाींची तपासणी व उपचार, राष ट्रीय बाल आरोग य कायमक्रम, 
ननयशमत लसीकरण व मानव ववकास कायमक्रम.  
 सींस् थात् मक प्रसतुी, जननी शशश ु सरुक्षा कायमक्रम, जननी सरुक्षा 
योजना, मानवववकास कायमक्रमाींतगमत अनतजोखमीच् या माताींची तपासणी व 
औषधोपचार, माततृ् व अनदुान, मािेर घर योजना, प्रधानमींत्री माततृ् व सरुक्षा  
अशभयानाींतगमत गरोदर माताींची व अनतजोखमीच् या माताींची तपासणी करुन 
औषधोपचार, आिार, शशक्षण व आवश् यकतनेसुार सींदभम सेवा हदली जात.े 
याशशवाय पालघर जजल््यातील ४ तालकु्यासाठी ्ास्क र्ोसम तयार करण्यात 
आला असनू त्याची अींमलबजावणी सरुू आिे.  
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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जजल्हा सामान्य रुग्णालय (नाशशि) येथे सोयी-सुविधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३६) * ३४९८९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जजल्िा सामान्य रुगणालय (नाशशक) येथ े अपऱुया सोयी-सवुवधाींमळेु 
मागील ५ महिन्यात कुपोषणामळेु २२५ बालकाींचा मतृ्य ूझाल्याचे समथमन या 
सींस्थेने मा.मखु्यमींत्री व मा.सावमजननक आरोगय व कु्ुींब कल्याण मींत्री 
याींच्याकड े लेखी ननवेदनाद्वारे हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कुपोषण व बालमतृ्य ू रोखण्यासाठी   
सोयी-सवुवधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांत : (१) हदनाींक १९ सप् ्ेंबर २०१७ रोजी समथमन या सींस् थेने 
नाशशक जजल् ियात झालले् या २२५ बालकाींच् या मतृ् यबूाबतचे ननवेदन 
मा.मखु् यमींत्री, मिाराष ट्र राज् य याींना हदले आिे. 
(२) ववभागीय आयकु् त, नाशशक ववभाग, नाशशक याींनी उपआयकु् त, ववभागीय 
आयकु् त कायामलय, नाशशक याींचे अध् यक्षतखेाली चौकशी सशमतीची नेमणूक 
केली असनू या सशमतीचा अिवाल हदनाींक २९-९-२०१७ रोजी मा.मखु् य सधचव, 
मिाराष ट्र राज् य याींच् याकड ेसादर केला आिे. 

या चौकशीमध् ये पढुील बाबी आढळून आल् या-ववशषे नवजात काळजी 
कक्ष, नाशशक येथील मतृ् यदूर ८ ्क् के आिे. ववशषे नवजात काळजी कक्ष, 
नाशशक येथे दाखल झालेल् या अभमकाींची काळजी तथेील स् थाननक वदै्यककय 
प्रशासनाकडून योग य प्धततीने िोत आिे. मािे ऑगस् ्, २०१७ मध् ये ५५ अभमक 
मतृ् य ूझाले असनू त् यापकैी अनसुधूचत जमातीची बालके ६७ ्क् के असनू ७१ 
्क् के बालके ग्रामीण भागातील असनू त् यापकैी ७२ ्क् के बालके कमी 
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वजनाची आिेत. या ५५ मतृ् य ूपकैी ८४ ्क् के कमी वजन, ५१ ्क् के मदुत 
पवूम प्रसतूी, ३५ ्क् के श् वसनाचा आजार (RDS), २० ्क् के श् वसावरोध व ७ 
्क् के जींतसूींसगममळेु झालेले आिेत. गरोदर माताींना सवम सेवा परुववण् यात 
आल् या असनू कािी माताींचा बीएमआय १९ पेक्षा कमी आढळून आला. 
याबाबत मातचेा बॉडी मास इींडके् स बाळासाठी योग य आिे ककीं वा नािी याच े
सींननयींत्रण प्रत् येक स् तरावर करुन त े वाढववण् यासाठी उपाययोजना करणे 
गरजेचे आिे. राष ट्रीय आरोग य कायमक्रमाींची अींमलबजावणी अत् यींत का्ेकोरपणे 
केल् यास बालमतृ् यदूराचे प्रमाण आणण नवजात शशश ूकाळजी कक्षामध् ये दाखल 
िोणाऱ या मलुाींच् या मतृ् यचूे प्रमाण ननजश्चत कमी िोऊ शकत ेइत् यादी. 
 ववशषे नवजात काळजी कक्ष, नाशशक येथे कें द्र शासनाच् या मागमदशमक 
सचुनाींनसुार मनषु यबळ व ववववध उपकरणे उपलब् ध आिेत. दाखल िोणाऱ या 
बालकाींची सींख् या व बेड ऑक् यपुेन् सी दर लक्षात घेता अनतकरक् त १२ रेडडयींन् ् 
वॉममर, २ र्ो्ोथेरपी यनुन् व २ सीपॅप मशशन परुववण् यात आल् या असनु १८ 
अनतकरक् त स् ्ार् नसेस मींजुर करण् यात आल् या आिेत.  
     सद्य:जस्थतीत ववशषे नवजात काळजी कक्ष नाशशक येथे १ बाल रोग 
तञां, ४ वदै्यककय अधधकारी व ३८ स् ्ार् नसम मींजूर आिेत. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नािी. 
 

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

येरििा प्रादेशशि मनोरुग्णालय (पुणे) येथील रुग्णालयास िैद्यकिय 
अधधिारी ि िमवचारी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३७) * ३५२७३ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) येरवडा प्रादेशशक मनोरुगणालय (पणेु) येथे मागील गेल्या दोन वषामपासनू 
वदै्यकीय अधधकारी व कममचारी याींची कमतरता असल्याने बिुताींश रुगणाींना 
वदै्यकीय सेवा सवुवधाींपासनू वींधचत रिावे लागत असल्याचे मािे जून, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत रुगणालय प्रशासनाने वदै्यकीय अधधकारी व कममचारी 
याींची ननयकु्ती करावी असा प्रस्ताव शासनाकड े पाठववला आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तावावर शासनाने ननणमय घेऊन रुगणालयाला 
वदै्यकीय अधधकारी व कममचारी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 

सद्य:जस्थतीत वदै्यकीय अधधकारी व कममचारी याींची एकूण मींजूर पदे 
९५४ आिे. त्यापकैी ७२८ भरलेली व २२६ करक्त पदे आिेत. 
(२) व (३) िे अींशत: खरे आिे.  

वदै्यकीय अधधकाऱयाींची करक्त पदे भरण्याची कायमवािी करण्यात येत 
आिे. तसेच ग्-क व ग्-ड ची करक्त पदे भरण्याची कायमवािी करण्यात येत 
आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे वपराची िुरोली (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील जजल्हा 
पररषदेच्या शाळेची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(३८) * ३६५४२ श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे वपराची कुरोली (ता.पींढरपरू, जज.सोलापरू) येथील जजल्िा पकरषदेच्या 
शाळेची दरुवस्था झाली असनू ववद्यार्थयांच्या जजवीताला धोका ननमामण 
िोण्याची शक्यता असल्याने शाळा पाडण्याचे ननदेश ग्ववकास अधधकारी 
पींचायत सशमती याींनी मािे आक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आिे, 
िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शाळा इतर हठकाणी भरववण्याबाबत 
कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) िे खरे नािी.  
 मौजे वपराची कुरोली, ता.पींढरपरू, जज.सोलापरू येथील जजल्िा पकरषद 
शाळाींच्या २ जून्या वगम खोल्या असनू २ नवीन वगम खोल्या आिेत. शाळेतील 
सवम ववद्याथी नवीन २ वगम खोल्यात वगम भरववण्यात येत असनू सदर 
शाळेतील ववद्याथी प्सींख्या ७६ इतकी असनू ववद्यार्थयांना बसण्यासाठी 
परेुशी आिेत. ववद्याथी बसत असलेल्या ्या दोन्िी वगम खोल्या धोकादायक 
नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

लोहारा (जज.उस्मानाबाद) शहरातील ग्रामीण रुग्णालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(३९) * ३६६५३ श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लोिारा (जज.उस्मानाबाद) शिरातील हिमरगा रस्त्यालगत रुपये ४ को्ी 
४४ लाख खचम करुन बाींधण्यात आलेल्या ग्रामीण रुगणालयाच्या इमारतीचा 
वापर िोत नसल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आल,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुगणालयाचे काम पणूम झाललेे असताींनािी रुगणालय 
कायामजन्वत न करण्याची कारणे काय आिेत, 
(३) असल्यास, सद्य:जस्थतीत प्राथशमक आरोगय कें द्रातच ग्रामीण रुगणालय 
सरुु असनू उपचाराथम येणाऱ या रुगणाींना जागा अपरूी पडत असल्याने त्याींची 
गरैसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार रुगणालय सरुु करण्याबाबत कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) अींशत: खरे आिे. 
 लोिारा ग्रामीण रुगणालयाच्या इमारतीसाठी एकूण रुपये 
६,२०,५१०००/- इतका खचम झाला आिे. 
(२), (३) व (४) लोिारा येथील ग्रामीण रुगणालयातील पहिल्या ्प्प्याच्या 
मखु्य इमारतीचे ववद्यतु, पाणीपरुवठा इत्यादी काम अपणुम असल्यामळेु 
इमारत ताब्यात घेण्यात आली नािी. दसुऱया ्प्प्यातील इमारतीचा ताबा 
अद्याप सावमजननक बाींधकाम ववभागाने हदलेला नािी. सद्य:जस्थतीत ग्रामीण 
रुगणालय िे प्राथशमक आरोगय कें द्रामध्ये सरुु असनू उपचाराथम येणाऱया सवम 
रुगणाींना योगय प्रकारे रुगणसेवा हदली जात.े त्यामळेु कोणत्यािी रुगणाींची 
गरैसोय िोत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ओबीसी, एसबीसी, िीजेएनटी, एससी आणण एसटी प्रिगावतील 
विद्यार्थयाांच्या स्थधगत शशष्ट्यितृ्या देण्याबाबत 

  

(४०) * ३५२१५ श्री.िवपल पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३२२०६ ला ददनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभावत सन्माननीय विमकु्त जाती/भटक्या जमाती ि इतर मागासिगव आणण 
विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) ओबीसी, एसबीसी, वीजेएन्ी, एससी आणण एस्ी प्रवगामतील 
ववद्यार्थयांच्या स्थधगत शशषयवतृ्या त्वरीत अदा करण्याबाबत छात्रभारतीने 
समाजकल्याण आयकु्ताींकड े ननवेदनाद्वारे मागणी केली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एससी, एस्ी, एन्ी तसेच ओबीसी आणण 
वीजेएन्ीच्या ववद्यार्थयांना शशषयवतृ्तीचे वा्प शासन ननयमानसुार न करता 
जास्त ववद्याथी दाखववण्यात येऊन त्याींच्या नावाने शशषयवतृ्तीत गरैव्यविार 
केला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने शशषयवतृ्ती देणे, शशषयवतृ्तीची प्रलींत्रबत 
प्रकरणे ऑनलाईन करणे, प्रवेश घेतलेल्या ववद्यार्थयांना शशषयवतृ्ती र्ॉमम 
ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यासाठी आवश्यक सवुवधा सवम मिाववद्यालयात 
उपलब्ध करुन देणे तसेच शशषयवतृ्तीत गरैव्यविार करणाऱया दोषीींववरुध्द 
कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) राज्यातील एससी, एस्ी, एन्ी तसेच ओबीसी आणण 
वीजेएन्ीच्या ववद्यार्थयांना शशषयवतृ्तीच्या वा्पामधील गरैव्यविाराींच्या 
अनषुींगाने ववशषे चौकशी पथकामार्म त चौकशी करण्यात आली आिे. सदर 
चौकशीमध्ये रेकॉडम उपलब्ध न िोणे, तदथम अनदुानाच ेसमायोजन न करणे, 
मिाववद्यालयाच्या पी.एल.ए बँक खात्यामध्ये रक्कम पडून असणे या व इतर 
कािी गींभीर अननयशमतता हदसनू आलेल्या आिेत. 
 सदर अिवालातील शशर्ारशीींनसुार कायामलयातील अशभलेख्याींची 
पडताळणी करुन गनु्िा नोंद करणे, अपिाराच्या रक्कमेची वसलुी करणे व 
आवश्यकतनेसुार जबाबदारी ननजश्चत करण्याबाबत आहदवासी ववकास 
ववभागामार्म त व सामाजजक न्याय ववभागामार्म त कायमवािी सरुु आिे. 
 अशा प्रकाराींना आळा बसण्याकरीता ववद्यार्थयांकडुन ऑनलाईन 
शशषयवतृ्ती र्ॉमम भरुन घेणे, शशषयवतृ्तीची रक्कम थे् ववद्यार्थयांच्या 
आधारसींलगन बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन जमा करणे याकरीता सन    
२०१७-१८ पासनू माहिती व तींत्रञांान ववभागामार्म त MAHADBT Portal 
ववकशसत करण्यात आले असनू या वषामपासनू शशक्षण र्ी, पकरक्षा र्ी, इतर 
तद्नषुींधगक र्ी व ननवामि भत्त्याची रक्कम थे् ववद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यामध्ये जमा करण्याचे धोरण आिे. ववद्यार्थयांना शशषयवतृ्ती अजम 
ऑनलाईन भरण्यासाठी MAHADBT Portal उपलब्ध करुन देण्यात आल े
आिे. याबाबत सवम मिाववद्यालयाींना नवीन MAHADBT Portal बाबत 
माहिती देण्यात आली आिे. तसेच याबाबत जनजागतृी करण्याबाबत सचूना 
देण्यात आल्या आिेत. 
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 छात्रभारतीने ओबीसी, एसबीसी, वीजेएन्ी, एससी आणण एस्ी 
प्रवगामतील ववद्यार्थयांच्या स्थधगत शशषयवतृ्ती त्वरीत अदा करण्याबाबत सवम 
प्रादेशशक उपायकु्त, सवम सिाययक आयकु्त, समाजकल्याण याींना सचूना 
देण्यात आल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

जजल्हा आरोग्य अधधिारी सांिगावतील पदोन्नतीबाबत 
  

(४१) * ३४९०८ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील जजल्िा आरोगय अधधकारी या पदासाठीची प्रकक्रया तीन 
महिन्यात पणूम करण्याचे आदेश हदनाींक १३ जलु,ै २०१६ रोजी मिाराषट्र 
प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मुींबई याींनी हदले िोत,े िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात जजल्िा आरोगय अधधकारी सींवगामतील समुारे १४० पदे 
करक्त असतानािी शासनाकडून पदोन्नतीची कायमवािी केली जात नािी तसेच 
याबाबत पात्र असलेल्या अधधकारी व डॉक््र याींनी हदनाींक १७ ऑक््ोबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनास ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीण भागातील आरोगय यींत्रणा प्रभावीपणे राबववण्यासाठी 
पात्रता पणूम केलेल्या अधधकाऱयाींना पदोन्नती देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे.  
 मा.मिाराषट्र प्रशासकीय न्यायाधधकरणाने हदनाींक १३/७/२०१६ रोजी 
जजल्िा आरोगय अधधकारी सींवगामतील पदोन्नतीच्या करक्त पदासाठी ३ 
महिन्यात ववभागीय पदोन्नती सशमतीची बठैक आयोजजत करण्याबाबत 
आदेशशत केले आिेत. तसेच मा.न् यायाधधकरणात दाखल झालले्या सींकीणम 
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अजाममध्ये मा.न्यायाधधकरणाने हदनाींक ५/१०/२०१६ रोजी जजल्िा आरोगय 
अधधकारी सींवगामतील उपलब्ध करक्त पदे वषमननिाय पात्र अधधकाऱयाींमधून 
भरण्याबाबत आदेशशत केले आिे.  
(२) जजल्िा आरोगय अधधकारी सींवगामतील पदोन्नतीच्या को्यातील करक्त पदे 
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सिमतीने भरण्याची कायमवािी करण्यात येत.े 
तसेच पात्र अधधकाऱयाींनी हदलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने सामान्य प्रशासन 
ववभागाच्या सिमतीने कायमवािी सरुु आिे.  
(३) जजल्िा आरोगय अधधकारी सींवगामतील पदोन्नती को्यातील करक्त पदे 
सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सिमतीने भरण्याची कायमवािी सरुु आिे. 
तथावप, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई यानी याधचका क्र. २७९७/२०१५ प्रकरणी 
हदनाींक ०४/०८/२०१७ रोजी हदलेल्या ननणमयान्वये हदनाींक २५/०५/२००४ चा 
शासन ननणमय रद्द करुन पदोन्नतीमधील आरक्षण अवधै ठरववले आिे. 
मा.उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाववरुध्द शासनाच्यावतीने मा.सवोच्च 
न्यायालयात ववशषे अनञुांा याधचका दाखल करण्यात आली आिे. 
त्याअनषुींगाने सामान्य प्रशासन ववभागाने सवम स्तरावरील पदोन्नती प्रकक्रया 
स्थधगत ठेवण्यात यावी तसेच पदोन्नतीसींदभामत कोणतिेी आदेश ननगमशमत 
िोणार नािीत, याबाबत दक्षता घ्यावी. अशा सचूना हदनाींक ०२/११/२०१७ च्या 
पत्रान्वये हदल्या आिेत. त्यानसुार कायमवािी स्थधगत आिे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यातील आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४२) * ३५६०१ श्री.जयांत पाटील, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाि,े श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात आरोगय ववभागाींतगमत १२९०५ आरोगय सींस्था असनू ग् “अ” त े
ग् “ड” ग्ात एकूण १५१९५ पदे करक्त असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात शासकीय रुगणालयाच्या नवजात बालक कक्षात 
बालकाींच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक असणारे व्िेन््ीले्र 
उपलब्ध नसनू व्िेन््ीले्रची यींत्रणा वापरण्यासाठी राज्यात तञां डॉक््सम 
नािीत, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात १८१४ प्राथशमक आरोगय कें द्र कायमरत असनू त्यातील 
९३ प्राथशमक आरोगय कें द्रामध्ये स्वच्छता गिेृ उपलब्ध नािीत, िे िी खरे 
आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने रुगणाींना पणुम क्षमतनेे आरोगय सेवा 
शमळणे, करक्त पदे भरणे व आरोगय कें द्रामध्ये स्वच्छता गिेृ उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी.  
     सावमजननक आरोगय ववभागाींतगतं SNCU Level-३ कायमरत आिेत. 
वदै्यकीय शशक्षण खात्याच्या िॉजस्प ्लमध्ये व्िेन््ीले्र उपलब्ध असतात.  
(३) िे अींशत: खरे आिे. 
 राज्यात सद्य:जस्थतीत एकूण १८१४ प्राथशमक आरोगय कें द्र जजल्िा 
पकरषद अींतगतं कायमरत आिेत. यापकैी ४६ प्राथशमक आरोगय कें द्राच्या 
इमारतीची बाींधकामे सरुु असल्याने तथेे स्वच्छतागिेृ बाींधण्यात आलेली 
नािीत.  
(४) ज्या ४६ प्राथशमक आरोगय कें द्राच्या इमारतीची बाींधकामे जजल्िा 
पकरषदेमार्म त सरुु आिेत. तसेच कािी प्राथशमक आरोगय कें दे्र अद्याप जागे 
अभावी तात्परुत्या स्वरुपात उपकें द्रामध्ये जजल्िा पकरषद इमारतीत व कािी 
हठकाणी भाड े तत्वावरील इमारतीत कायमरत आिेत. अशा हठकाणी 
स्वच्छतागिृाची पयामयी व्यवस्था करुन देण्यात आली आिे. तसेच आरोगय 
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कें द्राची बाींधकामे लवकरात लवकर पणुम करण्याच्या सचूना सवम जजल्िा 
आरोगय अधधकाऱयाींना देण्यात आल्या आिेत. मिाराषट्र वदै्यकीय व आरोगय 
सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ६६००) मधील करक्त पदे भरण्याची कायमवािी सरुु 
असनू मिाराषट्र वदै्यकीय व आरोगय सेवा, ग्-अ वदै्यकीय अधधकारी (ग्रेड 
पे रुपये ५४००) याींची करक्त पदे भरण्यासाठी शासन ननणमय हदनाींक 
२६/१०/२०१६ अन्वये जजल्िास्तरावर जजल्िाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली 
गठीत केलले्या सशमतीमार्म त ननयशमत वदै्यकीय अधधकाऱ याींची पदे 
मलुाखतीव्दारे भरण्यास परवानगी देण्यात आली आिे. त्यानसुार १४ 
आत्मित्याग्रस्त जजल््याींसाठी ४१२ व उवमकरत २२ जजल््याींसाठी २८८ 
वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ ची करक्त पदाींची जाहिरात देण्यात आलेली िोती. 
त्यानसुार एकूण ७०० पदाींपकैी ३०६ पदे जजल्िास्तरावर भरण्यात आली असनू 
उवमकरत ३९४ करक्त पदे भरण्याबाबत तशी जाहिरात ०८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी 
शासनस्तरावरुन देण्यात आली असनू, त्याबाबतची प्रकक्रया सरुु आिे. तसेच 
ग्-क व ग्-ड सींवगामतील करक्त पदे भरण्यासाठी मािे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये जाहिरात देण्यात आली िोती सदर भरती प्रकक्रया (कोल्िापरू पकरमींडळ 
वगळून) पणूम करुन पदे भरण्यात आली आिेत.  
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नगरसूल (ता.येिला, जज.नाशशि) ग्रामीण रुग्णालयातील  
प्रलांबबत िामाांबाबत 

  

(४३) * ३४८८३ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नगरसलू (ता.येवला, जज.नाशशक) ग्रामीण रुगणालयातील कामाींचे 
अींदाजपत्रक व आराखड े शासनास पाठववण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक   
३० ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास सावमजननक बाींधकाम ववभागाकड े
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने ग्रामीण रुगणालय नगरसलू 
येथील कामाींचे अींदाजपत्रके व आराखड ेशासनास प्राप्त झाले आिे काय, 



60 

(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) नािी. 
(३) सदर ग्रामीण रुगणालयाचे कामाच े अींदाजपत्रक सादर करण्याबाबत 
सावमजननक बाींधकाम ववभागास कळववले आिे व त े प्राप्त करुन घेण्याची 
कायमवािी जजल्िा शल्यधचककत्सक नाशशक याींचकेडून सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नागपूर जजल्हयातील आरोग्य िें द्रातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४४) * ३५१५६ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावमजननक आरोगय ववभागाने सन २०१३ मध्ये लोकसींख्येच्या आधारावर 
नागपरू जजल्ियातील आरोगय उपकें द्रात १०५ आरोगय सेवक आणण ११४ 
आरोगय सेववका पदाींना मान्यता हदली असनू १० वदै्यकीय अधधकारी, ३२ 
आरोगय सेववका व इतर पदाींना मींजूरी हदली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील करक्त पदे न भरल्यामळेु रुगणालयात 
येणाऱया आजारी रुगणाींना त्याचा त्रास िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय. 
 शासन ननणमय हदनाींक १७ जानेवारी, २०१३ अन्वये नागपरू 
जजल््यासाठी अनतकरक्त मनषुयबळ ननमामण करण्यात आले आिे. 
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(२) िे अींशत: खरे आिे. 
 सदर पदे अद्याप भरण्यात आलेली नािीत. तथावप राषट्रीय आरोगय 
अशभयानाींतगमत कीं त्रा्ी स्वरुपातील अवदै्यकीय कममचाऱयाींमार्म त आरोगय सेवा 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आिे. 
 जजल्िा आरोगय अधधकारी, जजल्िा पकरषद नागपरू याींच्यामार्म त 
आरोगय सेवक तसेच आरोगय सेववकेची करक्त असलेली पदे भरण्याबाबत 
कायमवािी सरुु आिे. तसेच वदै्यकीय अधधकारी ग्-अ याींची करक्त पदे 
जजल्िाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सशमतीमार्म त व शासनस्तरावरुन 
भरण्याबाबतची कायमवािी सरुु आिे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालये ि सांलग्न रुग्णालयाांमध्ये  
आगामी िषावसाठी लागणारी औषधे ि उपिरणाांच्या  

खरेदीसाठी ननधी नसल्याबाबत 
  

(४५) * ३५९७३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकिव .अनांत गािगीळ : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील १६ शासकीय वदै्यकीय मिाववद्यालये व सींलगन 
रुगणालयाींमध्ये आगामी वषामसाठी लागणारी औषधे व उपकरणाींच्या 
खरेदीसाठी ननधी नसल्याचे मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, औषधे व उपकरणे याींच्या खरेदीसाठी दरवषी १२७ को्ी रूपयाींची 
मागणी ववत्त ववभागाकड ेकरण्यात येत असनू प्रत्यक्षात िा खचम जवळपास 
१८० को्ी रूपयाींपयतं ककीं वा त्यापेक्षा जास्त िोत असल्याने गेली कािी वषम 
औषध परुवठा करणाऱया कीं त्रा्दाराींना वेळेवर त्याींची देणी हदली नव्िती, 
पकरणामी यींदा वदै्यकीय शशक्षण ववभागाला उपलब्ध झालेल्या ननधीतनू गेल्या 
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वषांची कीं त्रा्दाराींची देणी देण्यात आल्यामळेु सन २०१७-१८ साठी औषधे व 
उपकरणाच्या खरेदीसाठी वदै्यकीय शशक्षण ववभागाकड े ननधीच शशल्लक 
राहिलेला नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु वदै्यकीय शशक्षण ववभागाने आरोगय ववभागाकड ेरुपये 
४५० को्ी देण्यात यावे अशी मागणी केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, रुगणाींची गरैसोय िोऊ नये म्िणून सदर मिाववद्यालये व 
रुगणालयाींना औषधे व उपकरणाींसाठी आवश्यक ननधी ववनाववलींब उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे आिे. 
(४) कायमवािी सरुू आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ठाणे जजल््यात स्िाईन फ्लल्यू ि िेंग्यूच्या रोगाची लागण झाल्याबाबत 
  

(४६) * ३४९३८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे जजल््यातील शिरी भागासि ग्रामीण भागात हदनाींक १ जानेवारी त े
४ ऑक््ोबर, २०१७ पयतं ९७८ रुगणाींना स्वाईन फ्लल्यचूी लागण झाली असनू 
४६ रुगणाींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मा.पालकमींत्री याींनी जुल ैमहिन्यात स्वाईन फ्लल्यचूा 
प्रादभुामव वाढल्याने, तातडीने बठैक घेऊन सवम स्थाननक स्वराज्य सींस्था 
जजल्िा रुगणालयाला जनजागतृी व लस खरेदीचे आदेश हदले िोत,े तसेच ठाणे 
जजल्िा सामान्य रुगणालयात स्वाईन फ्लल्यचूी लसच उपलब्ध नसल्याच ेमािे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
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(३) तसेच ठाणे जजल््यात मागील आठ महिन्यात ८८ रुगणाींना डेंगयचूी 
लागण झाली असनू ८८ पकैी ५१ रुगण ऑगस्् महिन्यात आढळून आले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने स्वाईन फ्लल्य ूव डेंगय ूया रोगाींचा प्रादभुामव 
रोखण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     हदनाींक १ जानेवारी त े ४ ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत ठाणे 
जजल्ियात (शिरी भागासि) ९८७ जणाींना स्वाईन फ्लल्यचूी बाधा झाली तर 
त्यापकैी ५० जणाींचा मतृ्य ूझाला. 
(२) िोय. िे खरे आिे. 

हदनाींक ५ जुल,ै २०१७ रोजी मा.पालकमींत्रयाींनी ठाणे जजल्िा आणण 
पकरसरातील भागाचा स्वाईन फ्लल्य ू सींदभामत आढावा घेतला. ठाणे जजल्िा 
सामान्य रुगणालय ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये इन्फ्लल्यएूींझा लस उपलब्ध नव्िती 
िे खरे आिे. तथावप हदनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी लस उपलब्ध झाली. 
(३) िे अींशत: खरे आिे. 

ठाणे जजल्ियात २०१७ मधील पहिल्या ८ महिन्यात डेंगयचूे २९ रुगण 
आढळले असनू त्यापकैी ४ रुगण ऑगस्् महिन्यात आढळले आिेत. 
(४) स्वाईन फ्लल्य ूआणण डेंगय ू आजाराचा प्रनतबींध व ननयींत्रण करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आिेत. 

१. साथरोगाच ेननयशमत सवेक्षण. 
२. डेंगयसूाठी कक्कशास्त्रीय सवेक्षण. 
३. ऑ सेल्ॅशमवीर तसेच इतर आवश्यक औषधाींचा परेुसा साठा. 
४. स्वाईन फ्लल्य ूउपचारासाठी जस्क्रननींग से्ं सम आणण आयसोलेशन वॉडमसची 

स्थापना. 
५. डेंगय ूउपचारासाठी डॉक््रचे प्रशशक्षण. 
६. ननदानासाठी प्रयोगशालेय सवुवधा. 
७. डास ननयींत्रणासाठी एकाजत्मक कक्क व्यवस्थापन. 
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८. इनफ्लल्यएूींझा साठी अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना मोर्त व ऐजच्छक 
लसीकरण. 

९. आींतरववभागीय समन्वय. 
१०. लोकसिभाग 
११. आरोगय कममचाऱयाींमार्म त ननयशमत ताप सवेक्षण 
१२. साथरोग उदे्रकाच्या प्रभावी व्यवस्थपनासाठी जजल्िा पातळीवर शीघ्र 

प्रनतसाद पथके कायमरत. 
१३. राज्यात डेंगय ू ववषाणजून्य तापाच्या ननदानासाठी सामान्य रुगणालय 

ठाणे येथे से्ीनल से्ं रची स्थापना. 
१४. ननयशमत कक्कशास्त्रीय सवेक्षण 
१५. १६ मे, २०१७ िा हदवस राषट्रीय डेंगय ू हदवस म्िणून ववववध 

उपक्रमाद्वारे साजरा केला. 
१६. दरवषी जुल ैमहिना डेंगी ववरोधी महिना म्िणून साजरा केला जातो. 
१७. शालेय डेंगय ूजागतृी मोहिम. 
१८. साथरोग ननयींत्रणासाठी ववववध माध्यमाद्वारे आरोगय शशक्षण. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 

ग्रामीण भागातील रुग्णाांना राजीि गाांधी जीिनदायी  
आरोग्य योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(४७) * ३५०४३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२७१ ला ददनाांि ११ ऑगस्ट, 
२०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दाकरद्रय रेषखेालील नागकरकाींना वदैयकीय सेवेचा लाभ घेता यावा या 
उद्देशाने सरुु करण्यात आलेली राजीव गाींधी जीवनदायी आरोगय योजना शिर 
व मध्यमवगीयाींपरूतीच मयामहदत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, बीड, भींडारा, गडधचरोली, गोंहदया, हिींगोली, जालना, नींदरुबार, 
उस्मानाबाद, रत्नाधगरी, सातारा, शस ींधुदगुम आणण वाशशम या जजल्ियाींमध्ये 
एकूण ८९४ अींगीकृत रूगणालयाींपकैी र्क्त ६३ रूगणालये अींगीकृत आिेत, िे 
िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राजीव गाींधी 
जीवनदायी योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील रुगणाींना शमळण्यासाठी सदर 
योजना गाव, खेडी येथ ेपणूमक्षमतनेे राबववण्यासाठी कोणती कायमवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी.  

सद्य:जस्थतीत राजीव गाींधी जीवनदायी आरोगय योजनेतील मळू 
तरतदूी कायम ठेवनू सदर योजना मिात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोगय 
योजना या नावाने राबववण्यात येत आिे. सदर योजना केवळ शिर व मध्यम 
वगीयाींपरूतीच मयामहदत नसनू योजनेमध्ये अींत्योदय, अन्नपणुाम, वपवळे व 
केशरी शशधापत्रत्रकाधारक कु्ूींबे तसेच १४ शतेकरी आत्मित्याग्रस्त 
जजल््यामधील शभु्र शशधापत्रत्रकाधारक शतेकरी कु्ुींबे, अशाप्रकारे ग्रामीण व 
शिरी भागातील एकूण २ को्ी २३ लाख लाभाथी कु्ूींबे समाववष् आिेत.  
(२) या योजनेंतगमत एकूण ४९२ अींगीकृत रुगणालयाींपकैी बीड, भींडारा, 
गडधचरोली, गोंहदया, हिींगोली, जालना, नींदरुबार, उस्मानाबाद, रत्नाधगरी, 
सातारा, शस ींधुदगुम आणण वाशशम या जजल््यामध्ये ६३ रुगणालये अींगीकृत 
करण्यात आली आिेत. ववमा कीं पनी आणण राज्य आरोगय िमी 
सोसाय्ीमधील करारनाम्यातील तरतदूीनसुार रुगणालये अींगीकृत करण्याची 
कमाल मयामदा आिे.  
(३) सदर योजनेचा लाभ ग्रामीण भागातील रुगणाींना शमळण्यासाठी योजना 
गाव, खेडी येथ े पणूम क्षमतनेे राबववण्याच्या उद्देशाने आतापयतं अींगीकृत 
रुगणालयाींनी ११०४६ आरोगय शशबीरे घेतली असनू जळगाव, नींदरुबार, बीड, 
नाशशक, अकोला, साींगली व मुींबई (घा्कोपर) येथे मिाआरोगय शशबीरे घेतली 
आिेत. योजनेंतगमत आतापयतं १५,५०,१५५ शस्त्रकक्रया झाल्या आिेत. रेडीओ, 
दरुदशमन, वतममानपत्र,े रेल्वे व एस्ी बस या माध्यमातनू योजनेची प्रचार व 
प्रशसध्दी करण्यात येत आिे. 
(४) ववद्यमान मिात्मा ज्योनतबा रु्ले जन आरोगय योजनेची व्याप्ती वाढवनू 
सधुारीत योजना राबववण्याबाबत प्रशासकीय कायमवािी प्रगतीत आिे. 

----------------- 
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राज्यातील शासिीय आरोग्य सांस्थाांच्या बाांधिामाांना गती देण्याबाबत 
  

(४८) * ३४७४७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील शासकीय आरोगय सींस्थाींच्या बाींधकामाींना गती देण्यासाठी 
तसेच १८४ आरोगय रुगणालयाींचे बाींधकाम वेळेत पणूम िोण्यासाठी कालबध्द 
कायमक्रम सरुु करण्याचा ननणमय शासनाने घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या १८४ नवीन रुगणालयाींमध्ये ककती ग्रामीण रुगणालये, 
उपजजल्िा सामान्य ग्रामीण रुगणालयाचे शे्रणीवधमन, ट्रामा केअर से्ं र, महिला 
व नवजात शशश ू रुगणालय, तसेच ५० आणण १०० खा्ाींचे उपजजल्िा 
रुगणालयाींच ेकाम िाती घेण्यात येणार आिे, 
(३) असल्यास, सदर रुगणालये राज्यातील कोणत्या जजल््यात कायमरत िोणार 
आिेत आणण यासाठी साधारण ककती कालावधी अपेक्षक्ष त आिे ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) नव्याने स्थापन केलले्या १८४ रुगणालयापकैी ७ रुगणालयाचे बाींधकाम 
पणूम झाले आिे. ४१ रुगणालयाच े काम प्रगतीपथावर आिे. उवमरीत १३६ 
रुगणालयापकैी ४१ चे अींदाज आराखड ेतयार करण्याची कायमवािी सरुु आिे. 
१६ प्रशासकीय मान्यतचेी कायमवािी सरुु आिे. ३२ हठकाणी ननववदा प्रकक्रया 
सरुु आिे व ४१ हठकाणी जागा प्राप्त करुन घेण्याची कायमवािी सरुु आिे. 
(३) शासन ननणमय हदनाींक १७/०१/२०१३ व हदनाींक ०९/०६/२०१४ अन्वये 
राज्यातील मुींबई व मुींबई उपनगर िे जजल्िे वगळता उवमरीत सवम जजल्ियात 
नववन उपकें दे्र/ प्राथशमक आरोगय कें दे्र/ ग्रामीण रुगणालये/ ट्रामा केअर यनुन्/ 
स्त्री रुगणालये/ उपजजल्िा रुगणालये, मींजूर करण्यात आली आिेत. सदर 
रुगणालयाींच े बाींधकाम पणूम करण्याची कायमवािी जागेच्या व ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार करण्यात येत आिे. 
 

----------------- 
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नांदरुबार जजल्हा रुग्णालय येथे मदहलेस उपचार शमळत नसल्याबाबत 
  

(४९) * ३६०६० श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय 
सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) नींदरुबार जजल्िा रुगणालय येथे श्रीमती रववता वळवी या महिलेस एक 
महिना उपचार शमळाला नािी तसेच याींच्या मणक्यास त्रास झाल्याने त्याींना 
तातडीने १०८ क्रमाींकाच्या रुगण वाहिकेने मुींबईत स्थलाींतरीत करणे आवश्यक 
असताना रुगणालयाने स्थलाींतरीत केले नसल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, नींदरुबार रुगणालयात एम.आर.आय. मशीन व इतर यींत्रणा 
उपलब्ध नसल्याने रुगणाींच े िाल िोत असनू उक्त सवुवधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 
(२) व (३) जजल्िा रुगणालय नींदरुबार येथे ननकषानसुार एम.आर.आय. मशशन 
अनञुांेय नािी. तथावप अशा स्वरुपाचे रुगण शासकीय वदै्यकीय 
मिाववद्यालय, धुळे येथील रुगणालयास सींदशभमत करण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िैद्यिीय क्षेत्रातील िट पॅ्रक्टीसमुळे सिवसामान्य रुग्णाांच े 
नुिसान होत असल्याबाबत  

(५०) * ३४८०५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादवन चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाि े: सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
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(१) राज्यात रुगणाींवर डॉक््राींकडून उपचार करताना क् पॅ्रक््ीसमळेु 
सवमसामान्य जनतचेी वपळवणूक िोत असनू जवळपास ४० ्क्के कशमशन 
घेतल्याने रुगणाींच ेनकुसान िोत असल्याचे ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, क् पॅ्रक््ीसमळेु सवमसामान्य जनतचेी िोणारी लू्  थाींबावी व 
योगय तचे उपचार व्िावेत तसेच दोषीींना शशक्षा व्िावी यासाठी वदै्यकीय 
शशक्षण व औषधीद्रव्ये सींचालनालयाींतगमत शासनाने सशमती स्थापन केलेली 
असनू याबाबत कायदा, उपाययोजना करता येतील काय याचा अ्यास 
करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सशमतीने कोणत ेअशभप्राय हदलेले आिेत व त्यानसुार 
कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िोय. 
(३) सदर सशमतीचा अिवाल प्राप्त झाला असनू, तो तपासण्याची कायमवािी 
सरुु आिे. 

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

राज्यातील अांगणिािी सेवििाांनी िेलेल्या सांपामुळे अांगणिािीतील 
बालिाांचा पोषण आहार बांद झाल्याबाबत 

  

(५१) * ३५९२८ आकिव .अनांत गािगीळ, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, श्री.हररशस ांग राठोि : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींगणवाडी सेववकाींच्या सींपाच्या १४ व्या हदवशी ककमान ७३ लाख 
बालकाींना पोषण आिार शमळालेला नसल्याचे हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु आरोगय ववभागाच्या पोषण पनुवमसन कें द्रात १ िजार 
७०३ अनतकुपोवषत बालकाींना दाखल करण्यात आले तसेच महिला व 
बालववकास ववभागाच्या मािे जुल,ै २०१७ च्या आकडवेारीनसुार ४ लाख ९२ 
िजार ७८० तीव्र कमी वजनाची बालके असनू ककमान ७६ िजार ८० बालके 
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अती तीव्र कमी वजनाची असनू सींपकाळात ४९ बालकाींचे मतृ्य ूझाले तसेच 
कुपोवषत बालकाींच्या सींख्येत वाढ िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींच्या मानधनात वाढ करण्याककरता शासन 
तयार नसनू घरपोच आिारावर कें द्र शासनाचा जीएस्ी लाग ू झाल्यामळेु 
समस्या ननमामण झाली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३), (४) व (५) िे खरे नािी. 
 अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींना हदनाींक १/१०/२०१७ पासनू 
खालीलप्रमाणे मानधनवाढ करणेबाबतची बाब ववचाराधीन आिे. 
अींगणवाडी सेववका ५०००/- + १५००/- = ६५००/- 
अींगणवाडी मदतनीस २५००/- + १०००/- = ३५००/- 
शमनी अींगणवाडी सेववका ३२५०/- + १२५०/- = ४५००/- 
 त्याचप्रमाणे भाऊबीज भे्  रुपये १०००/- वरुन रुपये २०००/- 
करण्याचा ननणमय घेण्यात आलेला आिे. तसेच हदनाींक १/०४/२०१८ पासनू 
एकदाच ५% वेतनवाढ देण्यात येणार आिे. 

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

विजाभज, इमाि ि विमाप्र या विभागाच्या आश्रमशाळाांना  
आर.टी.ई. अधधननयम, २००९ लागू िरणेबाबत 

  

(५२) * ३५६१३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: ददनाांि १७ डिसेंबर, 
२०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २२५२३ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय विमकु्त जाती/भटक्या जमाती ि इतर 
मागासिगव आणण विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) राज्यात सवम व्यवस्थापनाच्या शाळाींना आर.्ी.ई. अधधननयम, २००९ लाग ू
करण्यात आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ववजाभज, इमाव व ववमाप्र या ववभागामार्म त राज्यात समुारे 
५४६ प्राथशमक आश्रमशाळा, २९६ माध्यशमक आश्रमशाळा व १४८ उच्च 
माध्यशमक आश्रमशाळा चालववण्यात येत असनू या आश्रमशाळाींना आर.्ी.ई. 
अधधननयम, २००९ लाग ूकरण्यात आला आिे काय, 
(३) नसल्यास, याबाबत तसेच आर.्ी.ई. अधधननयमानसुार सींच मान्यता 
देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे ? 
  
प्रा. राम शशांदे : (१) िोय. 
(२) िोय, अींशत: खरे आिे.  
(३) सद्य:जस्थतीत आश्रमशाळाींची सींच मान्यता शासनाच्या हदनाींक 
०८/१०/१९९१ च्या शासन ननणमयानसुार देण्याची कायमवािी करण्यात येत आिे. 
तथावप, आर्ीई नसुार सींच मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आिे. 

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

राज्यातील दमणगांगा-वपांजाळ तसेच पार-तापी-नमवदा  
नदीजोि प्रिल्पाबाबत 

  

(५३) * ३४७०८ श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील दमणगींगा-वप ींजाळ तसेच पार-तापी-नममदा नदीजोड प्रकल्प 
राज्य शासन व कें द्र शासनाच्या सिकायामने िाती घेण्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननजश्चत केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे सवमसाधारण स्वरुप काय आिे, तसेच या 
प्रकल्पाला ककती खचम येणार असनू प्रकल्पाचे काम केव्िापासनू सरुु करण्यात 
येणार आिे, 
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(३) असल्यास, या प्रकल्पामळेु राज्यातील कोणकोणत्या भागाींना शस ींचनाचा 
र्ायदा िोणार आिे तसेच ककती शस ींचन क्षमता वाढणार आिे ? 
  

श्री.धगरीष महाजन : (१) हदनाींक ३ मे, २०१० रोजी तत्कालीन मखु्यमींत्री, 
मिाराषट्र राज्य, गजुरात व कें द्रीय जलसींसाधन मींत्री याींच्यामध्ये   
दमणगींगा-वप ींजाळ व पार-तापी-नममदा या गजुरात व मिाराषट्र राज्यातील 
आींतरराज्य नदीजोड योजनाींच्या सींदभामत सामींजस्य करार झालेला आिे.  
(२) दमणगींगा-वपेंजाळ योजनेव्दारे दमणगींगा खोऱयातील मिाराषट्राच्या 
िद्दीतील मिाराषट्राच्या वा्याचे पाणी मुींबई शिराच्या वपण्याच्या पाण्याच्या 
प्रयोजनासाठी वळववणे िा मखु्य उद्येश आिे. राषट्रीय जलववकास 
अशभकरणाने तयार केलेल्या या योजनेच्या सववस्तर प्रकल्प अिवालानसुार 
प्रकल्पाची ककींमत रू. २७४६.६१ को्ी इतकी आिे. सदर अिवाल शासन 
स्तरावर ववचाराधीन आिे.  
 पार-तापी-नममदा योजनेत एकूण ६ धरणे प्रस्ताववत असनू या 
धरणाींव्दारे उपलब्ध िोणाऱया पाण्याचा गजुरात राज्यातील सौराषट्र व कच्छ 
भागात शसींचनासाठी व वपण्यासाठी करण्याच े ननयोजन आिे. या योजनेची 
ककींमत रू. १०२२१ को्ी आिे.  
     वरील प्रकल्पाींबाबत अद्याप कोणतािी ननणमय झालेला नािी. 
(३) दमणगींगा-वप ींजाळ नदीजोड प्रकल्प िा प्रकल्प मुींबई शिराच्या वपण्याच्या 
पाण्यासाठी तसेच पार-तापी-नममदा नदीजोड प्रकल्प िे नवसारी, सरुत, दाींग, 
भरूच, सौराषट्र व कच्छ भागातील शसींचन व वपण्याच्या पाण्यासाठी ननयोजजत 
आिे. 

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

औरांगाबाद जजल्हयात रामिृष्ट्ण गोदािरी उपसा  
जलशसांचन योजना सुरु िरणेबाबत 

  

(५४) * ३५३८१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१७२ ला 
ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) औरींगाबाद जजल्ियातील रामकृषण गोदावरी उपसा जलशसींचन योजना 
शासनाने ताब्यात घेऊन सरुु करणेसाठी ननणमय घेणार आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, २० वषामपासनु बींद असलेली योजना पवुमवत सरुु झाल्यास १८ 
गावातील शसींचन क्षेत्रासि ५० गावातील वपण्याच्या पाण्याची सोय िोणार आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, हदनाींक ३ मे, २०१६ रोजी झालले्या मींत्रत्र मींडळ बठैकीत 
झालेल्या ननणमयानसुार सींबींधधत ववभागाने प्रस्ताव शासनाकड े हदला आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजना सरुु 
करण्यासाठी कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) नािी. 
(२) रामकृषण गोदावरी उपसा जलशसींचन योजना सन १९९६ पासनू बींद असनू 
सदर योजना शस ींचनाची योजना असल्याने पाणी परुवठ्याची तरतदू नािी.  
(३) योजना पनु:कायामजन्वत करण्यासाठी अनदुान देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
गोदावरी मराठवाडा पा्बींधारे ववकास मिामींडळाकडून शासनास प्राप्त झाला 
आिे.  
(४) सदर प्रकरणी धोरणात्मक ननणमय घेण्याबाबत प्रस्ताव ववचाराधीन आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

गोंददया जजल्हयातील बाई गांगाबाई रुग्णालयाच्या दलुवक्षामुळे 
शसिलसेलग्रस्त मुलीचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(५५) * ३५९१४ श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गोंहदया जजल्ियातील बाई गींगाबाई रुगणालयाच्या दलुमक्षामळेु हदनाींक     
१ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी शसकलसेलग्रस्त एका मलुीचा मतृ्य ूझाला आिे, िे 
खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िोय. 
(२) याबाबत करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये रुगणाचा मतृ्य ू शसकलसेल या 
रोगाने झाला असल्याचे आढळून आले आिे. तद्पवूी रुगणाींनी केलेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने कतमव्यावर गरैिजर असणाऱया, सिायक प्राध्यापकास 
हदनाींक ०१/११/२०१७ च्या आदेशान्वये ननलींत्रबत केले आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

नागपूर विभागात स्िाईन फ्लल्यू ि िेंग्यूचा प्रादभुावि रोखण्याबाबत 
  

(५६) * ३५४६६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू ववभागात मोठया प्रमाणात स्वाईन फ्लल्य ू व डेंगयचूी अनेकाींना 
लागण झाली असनू स्वाईन फ्लल ूया आजाराने २ हदवसात ५ महिला व २ 
परुूषाींचा मतृ्य ू झाल्याच े हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने स्वाईन फ्लल्य ू व डेंगयचूा प्रादभुामव 
रोखण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
 नागपरू ववभागात सन २०१७ मध्ये हदनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१७ पयतं 
स्वाईन फ्लल्यचूे ३५९ रुगण आढळले असनू त्यापकैी ७३ जणाींचा मतृ्य ूझाला 
आिे. 
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 २० व २१ सप् े्ंबर या दोन हदवसाींत २ जस्त्रया आणण १ परुुष असा 
तीन जणाींचा मतृ्य ूया आजाराने झाला. 
 सप् े्ंबर, २०१७ पयतं नागपरू ववभागात डेंगयचूे १०३ रुगण आढळले 
आिेत. 
(२) िोय. 
 ववभागातील साथरोग पकरजस्थतीचा ननयशमत आढावा घेण्यात येतो. 
स्वाईन फ्लल्य ू आणण डेंगयचूा प्रादभुामव रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना 
करण्यात आल्या. 

१. ननयशमत साथरोग सवेक्षण 
२. डेंगयसूाठी कक्कशास्त्रीय सवेक्षण 
३. आवश्यक औषधाींचा परेुसा परुवठा 
४. ननदानासाठी प्रयोगशालेय सवुवधा 
५. इन्फ्लल्यएूींझा साठी अनतजोखमीच्या व्यक्तीींना लसीकरण 
६. डासोत्त्पत्ती रोखण्यासाठी एकाजत्मक कक्क व्यवस्थापन 
७. आींतरववभागीय समन्वय 
८. लोकसिभाग 
९. साथरोग ननयींत्रणासाठी आरोगय शशक्षण 

(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
----------------- 

  
मोखािा (जज.पालघर) मध्ये िुपोवषत बालिाांची नोंद नसल्याबाबत 

  

(५७) * ३५३३२ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मोखाडा (जज.पालघर) मध्ये कुपोवषत बालकाींची नोंद नसल्याची बाब मािे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आली आिे, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कुपोवषत बालकाींची नोंद करण्याबाबत 
कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

औरांगाबाद येथील जजल्हा पररषद ि बाांधिाम विभागाने  
िािललेल्या वित्तीय मयावदेबाबत 

  

(५८) * ३५४६३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८३२ ला ददनाांि ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलले्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) शासकीय ननवासस्थान, दालन याींच्या ककरकोळ दरुूस्तीसाठी समुारे ३१ 
लाख रूपयाींचा अवाढव्य खचम करून ववत्तीय मयामदा डावलणे, वकरषठ 
कायामलयाची पवुम परवानगी न घेणे व इतर ननयमभींग केल्यावरून परभणी 
येथील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मािे जून-जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मा.मखु्यमींत्री मिोदयाींकड ेलेखी तक्रार नोंदववली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच, शासनाने ववभागीय आयकु्त कायामलय, औरींगाबाद येथील अप्पर 
आयकु्त व उपायकु्त (अस्थापना) याींची हदनाींक २१ जलु,ै २०१७ रोजी चौकशी 
अधधकारी म्िणून ननयकु्ती केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने दोषीींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) ववभागीय आयकु्त, औरींगाबाद याींच्यास्तरावरुन प्राथशमक चौकशी 
करण्यात आलेली आिे. प्राथशमक चौकशी अिवालातील ननषकषम ववचारात 
घेऊन याबाबत जबाबदार असलेले सींबींधधत कायमकारी अशभयींता (बाींधकाम), 
जजल्िा पकरषद, परभणी याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात आलेला आिे. 
खुलासा प्राप्त िोताच पढुील कायमवािी करण्यात येत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
मलिािा (ता.विक्रमगि, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीमध्ये रोजगार हमी 

योजनेंतगवत सुरु असलेल्या िामाांच्या ननधीमध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

  

(५९) * ३६२४२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसल,े श्रीमती विद्या चव्हाण : 
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मलवाडा (ता.ववक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपींचायतीमध्ये रोजगार िमी 
योजनेंतगमत सरुु असलेल्या सन २०१३ त े२०१६ या कालावधीतील ननधी मतृ 
व्यक्तीींच्या नावे दाखववल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये ननदशमनास आल,े िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तथेील गावकऱयाींनी ग्रामपींचायत कायामलयासमोर आींदोलन व 
उपोषण केल,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने गरैव्यविार करणाऱया अधधकाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.जयिुमार रािल : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) व (४) सन २०१५-२०१६ या वषामत मलवाडा गावठाण त ेस्मशानभमूी व 
हदवेपाडा त ेिरणोली पाडा या दोन रस्त्याचे कामे िाती घेण्यात आले िोत.े 
या कामावरील मजूराींची मजूरी शमळत नसल्याबाबतची तक्रार ननवेदनाद्वारे 
ननदशमनास आणली िोती. याबाबत चौकशी केली असता एका कामावरील ११ 
पकैी ७ मजूराींची मजूरी खात्यावर जमा झाली आिे. परींत ु४ मजुराींची मजुरी 
ताींत्रत्रक कारणामळेु जमा झालेली नािी. ती करण्याची कायमवािी सरुु आिे. 

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

मुखेि (जज.नाांदेि) तालुक् यात अांगणिाियाांना स्ित:ची 
इमारत नसल्याबाबत 

  

(६०) * ३५५७७ श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मखुेड (जज.नाींदेड) तालकु्यात २६९ अींगणवाड्याींना स्वत:ची इमारत 
नसल्याने बालकाींच्या शशक्षणाची तसेच आरोगयाची गरैसोय िोत असल्याचे 
मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, येथे इमारत असलेल्या अींगणवाड्याींना रींगरींगो्ी नािी, 
अस्वच्छ पकरसर, दगुधंी यामळेु इमारतीची दरुवस्था झाली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अींगणवाड्याींचा आढावा घेऊन स्वत:ची 
इमारत नसलेल्या अींगणवाड्याींच्या इमारती उभारणे तसेच इमारत असलले्या 
अींगणवाड्याींची दरुवस्था दरू करण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) नािी, िे खरे नािी.  
(२) नािी, िे खरे नािी. 
(३) शासनाने अींगणवाडी इमारत बाींधकामाबाबतचा आढावा घेऊन मिात्मा 
गाींधी ग्रामीण रोजगार िमी योजना मिाराषट्र या योजनेंतगमत नवीन 
अींगणवाडी बाींधकाम े घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली आिे. सद्य:जस्थतीत 
जजल्ियातील एकूण ४८८ अींगणवाडी कें द्र बाींधकामासाठी स्वत:ची जागा 
उपलब्ध झाली असनू त्याककरता मनरेगा अींतगमत अींगणवाडी कें द्र इमारत 
शमळणेबाबतची प्रकक्रया सरुु असनू यामध्ये मखुेड प्रकल्पातील २३ अींगणवाडी 
कें द्राचा समावेश आिे. तसेच जजल्िा ननयोजन व ववकास पकरषद अींतगमत 
प्राप्त िोणाऱया ननधीमधून अींगणवाडी दरुुस्तीच े काम घेण्याबाबत प्रावधान 
करण्यात आलेले आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

यितमाळ जजल््यात लािलेल्या िकृ्षाांच ेसांिधवन िरण्याबाबत 
  

(६१) * ३५०४० श्री.हररशस ांग राठोि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जजल््यात मािे जुल,ै २०१७ वा त्यादरम्यान लावलेल्या वकृ्षाींची 
सींवधमनाची सोय नसल्याने रोप्े कोमेजली आिे तसेच वन ववभागातरे् 
राबववण्यात आलेल्या ५० को्ी वकृ्ष लागवड योजनेत लावण्यात आलेल्या ३९ 
लाख रोपट्याींची दरुवस्था झाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच जजल््याला मािे जुल,ै २०१७ मध्ये २५ लाख वकृ्ष लागवडीचे उहद्दष् 
असताना वन ववभागाने २७ लाख झाडाींची लागवड केली आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने झाडाींच्या सींवधमनासाठी कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िे खरे नािी. 
(२) यवतमाळ जजल्ियाला सन २०१७ च्या पावसाळयात ५० को्ी वकृ्ष 
लागवड कायमक्रमाींतगमत एकूण २३.७९ लक्ष इतके उहद्दष् देण्यात आले िोत.े 
सदर उहद्दष्ाींच्या अनषुींगाने वन ववभाग व इतर यींत्रणाींकडून एकूण २९.३० 
लक्ष वकृ्षाींची लागवड करण्यात आलेली आिे. 
(३) वकृ्ष लागवड केलेल्या एकूण २९.३० लक्ष रोपाींपकैी हदनाींक ३१/१०/२०१७ 
अखेर जजवींत रोपाींची ्क्केवारी सरासरी ९२.३६ ्क्के आिे. त्यामळेु चौकशी 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

जजल्हापररषदेििील ताांबत्रि सेिेतील बी.ए.एम.एस. िैद्यिीय 
अधधिाऱ्याांच ेगट “अ” मध्ये समायोजन िरणेबाबत 

  

(६२) * ३५०२५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जजल्िा पकरषदेकडील ताींत्रत्रक सेवेतील बी.ए.एम.एस. वदै्यकीय 
अधधकाऱयाींचे ग् “अ” मध्ये समायोजन करण्याचा ननणमय शासनाने घेतला 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने पकरपत्रक काढून सवम सींबींधधताींना याप्रकरणी 
आवश्यक ती कायमवािी करण्याबाबतच्या सचूना हदल्या आिेत, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, वदै्यकीय अधधकाऱयाींना ग् “अ” मधील अधधकाऱयाींची 
वेतनशे्रणी लाग ू केली असली तरी अद्याप समायोजन सींदभामतील पकरपत्रक 
काढले गेले नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आिे, त्यानषुींगाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुिा पांचायत सशमतीच्या आिारात साांिपाणी 
साठल्यामुळे िासाांची ननशमवती होऊन साथीच ेआजार होत असल्याबाबत 

  

(६३) * ३५४९७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलफे, श्री.हररशस ांग राठोि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) करमाळा (जज.सोलापरू) तालकुा पींचायत सशमतीच्या आवारात पाणी 
साठल्याने लघ ुपा्बींधारे स्थाननकस्तर ववभागाच्या कायामलयासमोर तळयाच े
स्वरुप आल ेअसल्याच ेमािे सप््ेबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या तालकु्याच्या पजश्चम भागात पावसाने प्रत्येक गावात 
रस्त्यावर व अन्यहठकाणी साींडपाणी व पावसाच े पाणी साचून डबकी तयार 
झाली आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यामळेु येथे साचलेल्या पाण्यात डासाींची ननशममती िोवनू 
साथीचे आजार पसरण्याची शभती व्यक् त िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, येथील ग्रामस्थाींना साथीचे आजार िोव ूनये यासाठी शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) िोय, िे खरे आिे. 
(४) पावसामळेु साचलेल्या पाण्यात डासाींची ननशममती िोऊ नये म्िणून डबकी 
करकामी करण्याबाबत ग्रामपींचायतीमार्म त उपाययोजना करण्यात आल्या आिेत 
व साथीचे आजार िोऊ नये म्िणून ग्रामपींचायतीमार्म त वपण्याच्या पाण्यामध्ये 
TCL पावडर, तरु्ीचा वापर ननयशमत करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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लोणार सरोिराच्या वििासाची सद्य:जस्थती माांिणारा  
अहिाल सादर िरण्याबाबत 

  

(६४) * ३५६०३ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय पयवटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लोणार सरोवराच्या ववकासाची सद्य:जस्थती माींडणारा अिवाल बलुढाणा 
जजल्िाधधकाऱ याींनी सादर करण्याबाबतचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने हदल े
आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर अिवाल जजल्िाधधकाऱ याींनी सादर केला आिे काय व 
त्याचे सवमसाधारण स्वरुप काय आिे,  
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) व (३) िोय. मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार लोणार सरोवर क्षती 
प्रनतबींधक व सींवधमन सशमती गठीत करण्यात आली आिे. या सशमतीची 
हदनाींक २६/८/२०१७ रोजी बठैक झाली. या बठैकीत लोणार सरोवराच्या क्षती 
प्रनतबींध सींवधमनाबाबत आढावा घेण्यात आला असनू सवम सींबींधधत ववभागाींना 
आवश्यक सचूना देण्यात येऊन का्ेकोरपणे अींमलबजावणीच्या सचूना देण्यात 
आल्या आिेत. याबाबतचा अिवाल (इनतवतृ्त व प्रनतञांापत्र) मा.उच्च 
न्यायालयास सादर करण्यात आला असनू प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आिे. 

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

मौजे िािण, खाांबेश्िरिािी-रोदहदासिािी (ता.पोलादपूर, जज.रायगि) 
िािीजोि रस्त्याबाबत 

  

(६५) * ३५२९४ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररशस ांग राठोि, अॅि.अननल परब : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०३५० ला ददनाांि २४ माचव, २०१७ रोजी ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) मौजे वाकण, खाींबेश्वरवाडी-रोहिदासवाडी (ता.पोलादपरू, जज.रायगड) या 
९०० मी्र लाींबीच्या वाडीजोड रस्त्याचे रुीं दीकरणासि-मजबतुीकरण-डाींबरीकरण 
करण्यासाठी ग्रामस्थाींनी मा.ग्रामववकास मींत्री, जजल्िाधधकारी, रायगड याींना 
मािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदने देऊनिी सदर रस्त्याचे 
काम अद्यापपयतं िाती घेण्यात आलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामासाठी मािे ऑक््ोबर, २०१७ अखरे 
ककती रुपयाींचा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला व त्यापकैी ककती ननधी 
आतापयतं खचम करण्यात आला आिे, 
(३) तसेच रस्त्याच ेरुीं दीकरण, मजबतुीकरण व डाींबरीकरणाच ेकाम केव्िापयतं 
पणूम िोणे अपेक्षक्षत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) अशा प्रकारचे ननवेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नािी. 
(२) मौजे वाकण खाींबेश्वरवाडी िा रस्ता ग्रामीण मागम क्र.८३ असनू सदर 
रस्त्याच्या ६०० मी्र लाींबीच्या डाींबरीकरणासाठी रस्त े व पलु दरुुस्ती 
पकररक्षण कायमक्रमाींतगमत रुपये १०.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असनू रुपये १०.०० लक्ष मािे एवप्रल, २०१७ मध्ये खचम करण्यात आला 
आिे. 
(३) उवमरीत खाींबेश्वरवाडी त ेरोहिदासवाडी िा ३०० मी्रचा रस्ता योजनाबा्य 
असल्याने ३०५४ रस्त े व पलु दरुुस्ती पकररक्षण कायमक्रमाींतगमत घेता येत 
नािी. त्यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी सदर काम स्थाननक ववकास 
कायमक्रमाींतगमत प्रस्ताववत करणे आवश्यक आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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शशक्षि ि शशक्षिेतर िमवचारी याांच ेिेतन राष्ट्रीयिृत बँिामाफव त न 
िरता जजल्हा सहिारी बँिेमाफव त िरण्याबाबत 

  

(६६) * ३५०१५ श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) शासकीय/ननमशासकीय कममचारी/अनदुाननत शाळा, कॉलेजमधील शशक्षक 
याींचे वेतन राषट्रीयकृत बँकामार्म त न करता जजल्िा सिकारी बँकामधून 
करण्याबाबत ननणमय ववत्त ववभागाने घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कममचारी आणण शशक्षक याींची राषट्रीयकृत बँकेतनू वेतन 
करण्याची मागणी असताना सक्तीने त्याींची खाती जजल्िा ककीं वा सिकारी 
बँकेत उघडण्याबाबत ववत्त ववभागाचे आदेश काय आिेत, 
(३) असल्यास, नागपरू आणण मुींबई या ववभागातील सवम शासकीय 
कममचाऱयाींचे वेतन आधथमकदृष्या अडचणीत असलेल्या जजल्िा बँकाींमध्ये 
वळवण्याबाबत ववत्त ववभागाचे काय धोरण आिे ? 
  

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) नािी. 
(२) कोणतिेी आदेश नािीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
येिला (जज.नाशशि) िनपररक्षेत्रातील िामाांना प्रशासिीय मान्यता देिून 

ममदापूर सांिधवन राखीि क्षेत्रास िन पयवटनाचा दजाव देण्याबाबत 
 

(६७) * ३४६९३ श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) येवला (जज.नाशशक) वनपकरक्षेत्रातील वन्यजीव सींवधमन व सींरक्षणासाठी 
प्रस्ताववत व्यवस्थापन आराखड्यातील कामाींना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत तसेच ममदापरू (ता.येवला, जज.नाशशक) सींवधमन राखीव क्षते्रास 
वनपयम् नाचा दजाम देऊन या हठकाणी वनउद्यान/ जैवववववधता उद्यान, 
करसो म् तसेच बाींब ूशास्रीय रोप ननशममती प्रकल्प इ. सरुु करण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १० एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड े
मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िे खरे आिे. 
(२) व (३) ममदापरू सींवधमन राखीव क्षते्रात पयम् नास चालना देण्याच्या 
अनषुींगाने ननसगम पयम् न धोरणाशी ससुींगत असलेले योगय त ेउपक्रम जसे की 
ननसगम पयम् न कें द्र, उपिारगिृ, डॉशम्री, ननकरक्षण मनोरे, सायकल टॅ्रक, 
सािसी खेळ इत्यादी राबववण्यात येत आिे. 
 जैवववववधता उद्यान तयार करुन त्याचे सींगोपन व देखभाल 
करण्यासाठी मबुलक प्रमाणात पाणीसाठा आवश्यक आिे. तसेच बाींब ू
रोपवनासाठी जास्त पजमन्यवषृ्ी व मातीची चाींगली खोली आवश्यक आिे. 
ममदापरू-राजापरू, ता.येवला िा कमी पजमन्यवषृ्ीचा प्रदेश असनू सदरच े
वनक्षत्रात मातीची खोली अत्यल्प असल्यामळेु ममदापरू-राजापरू, ता.येवला 
येथील वनक्षते्रात जैवववववधता उद्यान तयार करणे व बाींबचूी लागवड करणे 
शास्त्रीयदृषट्या योगय िोणार नािी. 

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

गलाांििािी (ता.दौंि, जज.पुणे) येथे तरुणीचा गभवपात िेल्याबाबत 
 

(६८) * ३४९७५ अॅि.जयदेि गायििाि : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) गलाींडवाडी (ता.दौंड, जज.पणेु) येथे आींतरजातीय वववाि केल्याच्या रागातनू 
वववािीत तरुणीच्या पालकाींनी जबरदस्तीने सातारा येथील तरड गावाच्या 
प्राथशमक आरोगय कें द्रात जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान गभमपात करुन 
घेतला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी वपडीत तरुणीच्या नवऱयाने जजल्िा आरोगय 
अधधकारी, पणेु तसेच आरोगय कु्ुींबकल्याण ववभागाकड ेमािे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये लेखी तक्रार केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 
 पो्ात दखुत असल्याने उपचारासाठी हदनाींक १२ जनू, २०१७ रोजी 
वववाहित तरुणी प्राथशमक आरोगय कें द्र तरडगाींव, ता.र्ल्ण येथ े तीच्या 
आईसोबत दाखल झाली िोती. हदनाींक १३ जून, २०१७ रोजी वववाहित 
तरुणीचा त्रास अधधक वाढल्याने नतचा नसैधगमक गभमपात झाला. 
(२) िोय िे खरे आिे. 
 वपडडत तरुणीच् या पतीने जजल् िा शल् य धचककत् सक, सातारा याींचेकड े
हदनाींक ३ ऑगस््, २०१७ रोजी व अनतकरक्त सींचालक कु्ुींब कल् याण 
कायामलय, पणेु याींचकेड े हदनाींक १४ ऑगस््, २०१७ रोजी लेखी तक्रार केली 
आिे. 
 जजल्िा शल्य धचककत्सक, सातारा याींचकेड े केलले्या तक्रारीमध्ये 
त्याींच्या पत्नीचा प्रा.आ.कें द्र, तरडगाींव येथे बेकायदेशीर गभमपात केला आिे 
याबाबत चौकशी करण्याची मागणी केली आिे. 
 तर अनतकरक्त सींचालक कु्ुींब कल् याण कायामलय, पणेु याींचेकड े
केलेल्या तक्रारीमध्ये प्रा.आ.कें द्र, तरडगाींव येथे ननयशमतपणे गभमपात केल े
जातात व याची खो्ी माहिती रजजस््रला नोंद केली जात.े याबाबतची 
चौकशी करण्याची मागणी केली आिे. 
(३) प्रसतु प्रकरणी चौकशी केली असनू चौकशीमध्ये रुगणाचा गभमपात 
बेकायदेशीर करण्यात आला नसनू तो नसैधगमक झाल्याचे हदसनू आले. तथावप 
प्रा.आ.कें द्र, तरडगाींव या कें द्रात एम.्ी.पी. कायद्यानसुार गभमपात केलेल्या 
लाभाथींच्या नोंदी व अिवालामध्ये त्रु् ी असल्याचे आढळून आल्याने 
डॉ.अननल कदम, वदै्यकीय अधधकारी याींना हदनाींक १५ नोव्िेंबर, २०१७ रोजी 
नो्ीस बजावनू खुलासा मागववण्यात आला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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राज्यात विशषेत: िधाव येथे शासनाििून देण्यात येत असलेला पोषण 
आहार ननिृष्ट्ट दजावचा असल्याबाबत 

  

(६९) * ३५९६७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.सभुाष झाांबि : 
सन्माननीय मदहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) वधाम शिरालगतच्या वप ींपरी (मेघे) भागातील अींगणवाडी कें द्रातनू गभमवती 
महिलेला देण्यात आलेल्या शशऱ याच्या पाकी्ात अळ्या सापडल्याच े मािे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) तसेच राज्यात गभमवती व स्तनदा माताींकरीता शासनाकडून देण्यात येत 
असलेल्या िवाबींद पाकी्ातील पोषण आिार अनतशय ननकृष् दजामचा 
असल्याचा मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िवाबींद पाकी्ातनू को्यवधी रुपये खचम करुन परुववण्यात 
येणारा पोषण आिार ननकृष् दजामचा असनू त्यामध्ये गरैव्यविार झाला आिे, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे तसेच गभमवती व स्तनदा माताींकरीता चाींगल्या प्रतीचा पोषण 
आिार देण्याबाबत कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िोय. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) िे खरे नािी. 
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(४) THR आिाराचा परुवठा करताना पॅके् रु््लेले नािी याबाबत खात्री 
करणेबाबत तसेच गोडावनू मध्ये अथवा वाितकू करताना पावसाने पॅके् 
ओले िोणार नािी याबाबत दक्षता घेण्याबाबतच्या सचूना उपमखु्य कायमकारी 
अधधकारी (बाक), जजल्िा पकरषद वधाम याींनी परुवठादार सींस्था मे.रेणुका माता 
महिला बचतग्, कन्नड, औरींगाबाद याींना हदल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यातील व्यापाऱ् याांनी िोटयािधीांचा महसूल िर बुिविल्याबाबत 
  

(७०) * ३५६४६ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय 
वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्या ववक्रीकर ववभागाच्या कामाींबाबत मिालेखापालाींनी 
अनेक प्रकरणात नाराजी व्यक्त केली आिे, तसेच राज्यातील व्यापाऱ याींनी १२ 
िजार ३३४ को्ी रुपयाींचा मिसलू ववक्री कर बडुववल्याचे मािे ऑगस््, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मागील तीन वषामत व्यापाऱयाींकडील कर वसलूीसाठी ववक्रीकर 
ववभागाकडून कोणतीिी कायमवािी िोत नसल्याचे कॅगने ताशरेे ओढले आिेत, 
िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ववशषे मोहिम राबवनू करबडुववणाऱया व्यापाऱयाींचा 
शोध घेवनू त्याींच्याकडून करवसलूीसाठी कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िे खरे नािी. मिालेखापालाींनी ववक्रीकर 
ववभागाींतमगत मिसलूाच्या थकबाकीची वसलुी करण्यासाठी राज्यात मजबतू व 
प्रभावी कायमतींत्र ननमामण करण्याची गरज आिे अशी शशर्ारस केली आिे. 
लापता झालेल्या व्यापाऱयाींच्याकडून प्रलींत्रबत असलेली वसलूी ३१ माचम २०१४, 
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३१ माचम २०१५ व ३१ माचम २०१६ रोजी अनकु्रमे रुपये ४५००.७५ को्ी, रुपये 
४९७४.२५ को्ी व रुपये २८६०.१६ को्ी िोती. मागील प्रलींबीत असलेली 
वसलूी पढुील वषाममध्ये पकरगणीत िोत असल्याने लापता व्यापाऱयाींकडून 
ववक्रीकर ववभागाकड ेप्रलींत्रबत असलेली वसलूी रुपये २८६०.१८ को्ी आिे. 
(२) िे खरे नािी. भारताच े ननयींत्रक व मिालेखा परीक्षक याींच्या ३१ माचम, 
२०१६ ला सींपलेल्या वषामच्या मिसलूी क्षते्रावरील अिवालामध्ये लापता 
व्यापाऱयाींनी वसलूी करण्यासाठी करावयाच्या पाठपरुाव्याच्या कायमप्धतती ववषद 
करणाऱया सचूना ववक्रीकर ववभागाने एवप्रल, २०१४ मध्ये जारी केल्याचा 
उल्लेख केला आिे. 
(३) बेपत्ता व्यापाऱयाींकड े प्रलींत्रबत असलेली थकबाकी वसलू करण्याकरीता 
आयकर ववभागाकडून व्यापाऱयाींचे अद्यावत बँकखात े तसेच इतर तपशील 
शमळवणे याचबरोबर पोलीस स््ेशन, पोस्् ऑकर्स कीं पनी रजजस्ट्रार याींचे 
अशभलेख तसेच इीं्रने्च्या माध्यमातनू व्यापाऱयाच्या उपलब्धतवेवषयी 
खातरजमा करण्यात येत आिे. व्यापाऱयाच्या मालमत्तबेद्दलची माहिती 
तिशसलदार वा तलाठी कायामलय, नगरपाशलका व मिानगरपाशलका याींच्या 
अशभलेखावरुन करण्यात येत आिे. 
(४) लाग ूनािी. 

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

िल्याण-िोबबांिली क्षेत्रातील २७ गािाांतील शाळा जजल्हा पररषदेच्या 
हद्दीतून महानगरपाशलिेमध्ये हस्ताांतरण िरण्याबाबत 

  

(७१) * ३६०३७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोत्रब ींवली मिानगरपाशलका क्षेत्रातील २७ गावाींतील शाळा जजल्िा 
पकरषदेच्या िद्दीतनू मिानगरपाशलकेमध्ये िस्ताींतरण करण्याचा ननणमय झाला 
असनूिी प्रकक्रया पणूम झाली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापिी ननणमय न झाल्याने ववद्याथी सींबींधधत सवुवधाींपासनू 
वींधचत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त २७ गावाींतील शाळा जजल्िा पकरषदेच्या िद्दीतनू 
मिानगरपाशलकेमध्ये िस्ताींतरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
(३) उक्त २७ गावाींतील शाळा जजल्िा पकरषदेच्या िद्दीतनू मिानगरपाशलकेमध्ये 
िस्ताींतरण करण्याबाबत अधधसचूना ननगमशमत करण्याच्या अनषुींगाने कायमवािी 
सरुु आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मोरेिािी (ता.िजवत) येथे िुपोषणामुळे एिा बाशलिेचा  
मतृ्यू झाल्याबाबत 

  

(७२) * ३६१२४ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मदहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कजमत तालकु्यातील मोरेवाडी येथील सोनाली पादीर या दीड वषीय 
मलुीचा पोषण आिार वेळेवर न शमळाल्याने कुपोषणाने मतृ्य ूझाल्याची घ्ना 
मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी सेववकाींच्या सींप काळात १५० िून अधधक 
बालकाींचा पोषण आिाराअभावी मतृ्य ूझाल्याचे ननदशमनास आले आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांि े: (१), (२) व (३) नािी. 
 कजमत तालकु्यातील मोरेवाडी येथील सोनाली पादीर िी दीड वषीय 
बाशलका िी कमी वजन शे्रणीमधील असल्याचे आढळून आले िोत.े परींत ु
वदै्यकीय तपासणीनसुार सदर बाशलका िी तीव्र कुपोवषत शे्रणीमधील नव्िती. 
सदर बाशलकेचा मतृ्य ू िा नतची नसैधगमक ववसजमन कक्रया (मलमतू्र) बींद 
झाल्यामळेु झाला आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

राज्यात जलसांधारण प्रिल्पाांच्या िामाांमध्ये  
झालेल्या अननयशमततेबाबत 

  

(७३) * ३६०५२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) राज्यात जलसींधारणाींतगमत अनेक प्रकल्प अपणूामवस्थेत असनू त्याींची मळू 
अींदाजजत ककींमत कािी लाखो रुपये असताना सदर प्रकल्प को्यवधी 
रुपयाींच्या सधुाकरत मान्यतसेाठी सादर केले असनू त्यात मोठया प्रमाणात 
अननयशमतता झाल्याचे मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
जलसींधारण मिामींडळाच्या ५३ व्या बठैकीत मा.जलसींधारण मींत्री व 
मा.जलसींधारण राज्यमींत्री याींच्या ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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प्रा. राम शशांदे : (१) अींशत: खरे आिे. 
 मिाराषट्र जलसींधारण मिामींडळाच्या हदनाींक ४ ऑक््ोंबर, २०१७ रोजी 
सींपन्न झालेल्या सींचालक मींडळाच्या ५३ व्या बठैकीत कोकण प्रदेशातील ५ 
योजनाींना सधुाकरत प्रशासकीय मान्यता शमळण्याच े प्रस्ताव ननणमयास्तव 
ठेवण्यात आले िोत.े यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खचामत वाढ हदसनू आल्यामळेु 
सदर वाढीच्या कारणाबाबत पनुश्च तपासणी करून त्यास सक्षम स्तरावर 
मान्यता घेऊन प्रस्ताव रे्रसादर करण्याचे ननदेश मा.अध्यक्ष याींनी हदले 
आिेत. 
 सधुाकरत प्रशासकीय मान्यतसेाठी प्रस्ताववत योजनाींमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात अननयशमतता झाल्याचे अद्याप ननदशमनास आले नािी. 
(२) सद्य:जस्थतीत सदर वाढीच्या कारणाींबाबत क्षेत्रत्र यस्तरावर पनुश्च 
तपासणीची कायमवािी सरुु आिे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

मौजे मुांढेिािी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील भीमा नदीिरील  
बांधारा ि पुलाच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(७४) * ३५६१७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे मुींढेवाडी (ता.पींढरपरू, जज.सोलापरू) येथील भीमा नदीवरील कोल्िापरू 
पध्दतीचा बींधारा व त्यावरील कठडा दरुुस्ती करणेसाठी लोकप्रनतननधीींनी 
मागणी केली असनू सदर बींधाऱ याच्या कठड्याचे व पलुाचे काम पणूम करण्यात 
येईल असे आश्वासन क्षते्रत्र य अधधकारी याींनी शासनास हदले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाला कठडा नसणे व पलुाच्या दोन्िी बाजू 
खचल्यामळेु मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान एक स्त्री व एक परुुष 
वािून गेल्याने त्याींचा मतृ्य ूझाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बींधारा दरुुस्त करण्याबाबत व बींधारा 
दरुुस्ती न करणाऱ या अधधकाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) लोकप्रनतननधीींनी दरुूस्तीची मागणी केली िोती. परींत ु
बींधाऱ याच्या कठड्याचे काम करण्यात येईल, अस ेआश्वासन हदलेले नािी. 
को.प.बींधाऱ याींना कठड े बाींधल्यास परुाच े वेळी प्रवािास अडथळा येत 
असल्यामळेु बींधाऱ याींना कठडयाऐवजी सींरक्षक दगड (Guard Stones) 
बसववण्यात येतात.  
(२) िे खरे नािी. बींधाऱ याच्या दरुावस्थेमळेु सदर दघुम् ना घडलेली नािी. 
हदनाींक १४/०९/२०१७ रोजी सायींकाळी बींधाऱ यावरील सींरक्षक दगडावरून 
(Guard Stones) पाणी वाित असताना एक परुूष व स्त्री याींनी दचुाकीवरून 
बींधारा ओलाींडण्याचा प्रयत्न करत िोत.े त्यावेळी उपजस्थत ग्रामस्थानी त्याींना 
बींधाऱ यावरून न जाणेबद्दल ववनींती करूनिी त्याींचे न ऐकता आम्िाला तातडीच े
काम आिे असे साींगनु त्याींनी बींधाऱ यावरून जाण्याचा ननणमय घेतला. त्यावेळी 
बींधाऱयावरून पाण्याचा प्रवाि जास्त असल्याने त ेवािून गेले. 
(३) बींधाऱ याच्या दरुावस्थेमळेु दघुम् ना घडलेली नसल्यामळेु चौकशीचा प्रश्न 
उद्् ावत नािी. तसेच भीमा पा्बींधारे ववभाग याींच े हदनाींक ०८/०९/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये मिसलू, पोलीस, नगरपाशलका व पींचायत सशमती या सवम 
यींत्रणाींना वाितकू तातडीने बींद ठेवणेबाबत कळववले िोत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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औरांगाबाद जजल्हयातील अांगणिािीच्या बाांधिामासाठी  
ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(७५) * ३५३९७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय मदहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जजल्ियातील १२०४ गावाींत ३३५६ अींगणवाडया कायमरत असनू 
त्या अींगणवाडयाींमध्ये ० त े३ वषम वयोग्ातील बालकाींना परुक पोषण आिार 
देऊन कुपोषण रोखणे तसेच गभमवती माता व ककशोरवयीन मलुीींना आरोगय 
ववषयक मागमदशमन करण्यात येत,े िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच जजल्ियातील ३३५६ अींगणवाडयापकैी २४२५ अींगणवाडयाींना 
स्वत:च्या इमारती असनू ८०० अींगणवाडया या भाड्याच्या जागेत सरुु असनू 
तथेे त्याींना शौचालय, स्वतींत्र स्वयींपाक घर, आरोगय इ. सोयी सवुवधा 
उपलब्ध नािीत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, ८०० अींगणवाडयाच्या बाींधकामासाठी रुपये ४८ को्ी ननधीचा 
प्रस्ताव आयकु्त एकाजत्म क बालववकास याींचेकड े पाठववण्यात आला असनू 
त्यावर अद्याप कायमवािी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त अींगणवाडयाींना आवश्यक त्या सोई-सवुवधा व 
बाींधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) औरींगाबाद जजल्ियात एकूण ३५०६ अींगणवाडी कें द्र 
मींजूर आिेत. ३५०६ अींगणवाडयामध्ये ६ महिने त े ३ वषम वयोग्ातील 
बालकाींना परुक पोषण आिार देऊन कुपोषण रोखण्याचा तसेच गभमवती माता 
व ककशोरवयीन मलुीींना आरोगय ववषयक मागमदशमन शमळण्याच्यादृष्ीने 
अींगणवाडया कायमरत आिेत.  
(२) औरींगाबाद जजल्ियातील ३५०६ अींगणवाडयाींपकैी २४५२ अींगणवाडयाींना 
स्वत:च्या इमारती असनू २५० अींगणवाडया या भाडयाच्या जागेवर चालवल्या 
जात असनू उवमकरत अींगणवाडी कें द्र शजेारची अींगणवाडी, शाळा खोली, 
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समाजमींहदर, ग्रामपींचायत, इत्यादी हठकाणी भरववण्यात येतात त्या हठकाणी 
शौचालय व आरोगय सवुवधा इत्यादी सवुवधा परुववल्या जातात. 
(३) आयकु्त, एकाजत्मक बाल ववकास सेवा योजना याींचेकड े ननववमवाद जागा 
उपलब्ध असलले्या २५० अींगणवाडी इमारत बाींधकामासाठी प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला आिे. मिात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगमत 
नवीन अींगणवाडी कें द्र इमारत बाींधकाम घेण्यासाठी सचूना देण्यात आलेल्या 
आिेत. 
(४) जजल्िा ननयोजन व ववकास पकरषद अींतगमत प्राप्त िोणाऱया तरतदूीमधून 
अींगणवाडी कें द्र इमारत दरुुस्तीचे कामे घेण्याबाबतची प्रावधान करण्यात 
आलेले आिे. त्याचप्रमाणे नवीन अींगणवाडी कें द्राची इमारत बाींधकामासाठी 
मिात्मा गाींधी ग्रामीण रोजगार िमी योजनेंतगमत ज्या हठकाणी अींगणवाडी 
इमारतीककरता जागा उपलब्ध आिे, त्या हठकाणी या योजनेंतगमत नवीन 
बाींधकामे घेण्याबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आिेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

बािनथिी (ता.तुमसर, जज.भांिारा) प्रिल्पाच्या पुनिवसनाबाबत 
  

(७६) * ३५९०६ श्री.पररणय फुिे : ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील 
प्रश्न क्रमाांि २१७२० ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बावनथडी (ता.तमुसर, जज.भींडारा) प्रकल्पामळेु बेघर झालले्या 
आहदवासीबिूल कमकासरू गावाचे रामपरू येथ ेपनुवमसन करण्यात आले असनू 
मागील पाच वषामपासनू पनुवमसनस्थळी कोणत्यािी नागरी सवूवधा परुववण्यात 
न आल्यामळेु नागकरक पनुवमशसत गाव सोडून कमकासरू या स्वगावी परत 
आले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच मलुभतू नागरी सवूवधा परुववल्या नािी तर आहदवासी बाींधव 
जलसमाधी घणेार आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागरीकाींनी जजल्िाधधकाऱयाींकड े तसेच 
सींबधधताींकड ेअनेक वेळा तक्रार करुनिी कोणतीच कायमवािी करण्यात आली 
नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) बावनथडी प्रकल्पाच्या बडुीत क्षते्रातील 
आहदवासीबिुल कमकासरु या गावातील प्रकल्पग्रस्त ५१ कु ी्ंबाचे पनुवमसन 
तमुसर तालकु्यातील रामपरु (िमेशा) या नववन गावठाणात १८ नागरी 
सोयीसि सन २०१२ मध्ये पनुवमसन िोऊन प्रकल्पग्रस्ताींचे स्थलाींतर झाले 
आिे व हदनाींक ०५/०२/२०१३ ला पनुवमशसत गावठाण मौजा रामपरू जज. प. 
भींडारा याींना िस्ताींतकरत करण्यात आले. तथावप कािी प्रकल्पग्रस्त कािी 
कारणस्तव मळु स्वगावी परत आले िोत.े प्रशासनाच्या ववनींतीला मान देऊन 
प्रकल्पग्रस्त पनूमवसीत गावठाणात परतले आिेत. 
 पनुवमसनाची आवश्यक कामे यापवुीच पणूम झालेली आिेत त्यामळेु 
प्रश्र उद्् ावत नािी. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

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

ब्रम्हपूरी ििाळा (जज.िधाव) शशिारात नरभक्षि  
िानघणीने हल्ला िेल्याबाबत 

  

(७७) * ३५३०९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ब्रम्िपरूी वडाळा (जज.वधाम) शशवारात नरभक्षक वानघणीने िल्ला केल्यामळेु 
शभवाजी िरले वय ५६ वष े या शतेकऱ याचा मतृ्य ू झाल्याचे हदनाींक         
२९ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर मतृ शतेकऱ याच्या वारसाींना शासनाने कोणती आधथमक 
मदत केली व सदर नरभक्षक वानघणीचा बींदोबस्त केला वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) वधाम जजल््यातील आष्ी वनपकरक्षेत्रातील मौजा 
भडकुभ येथे हदनाींक १९/०९/२०१७ रोजी श्री.शभवाजी िरले, रा.वडाळा याींचा 
वानघणीच्या िल्ल्यात मतृ्य ूझाला आिे, िे खरे आिे. 
(२) व (३) प्रचलीत शासन ननणमयातील तरतदूीनसुार वन्यप्राण्याच्या िल्ल्यात 
मतृ पावलेल्या श्री.शभवाजी िरले याींचे कायदेशीर वारस श्रीमती शाींताबाई िरले 
(पत्नी) याींना रुपये ८.०० लक्ष आधथमक मदत धनादेशाद्वारे अदा करण्यात 
आली आिे. 
 वन्यजीव (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ मधील कलम ११ (१)(अ) 
अींतगमत मखु्य वन्यजीव रक्षक तथा प्रधान मखु्य वनसींरक्षक (वन्यजीव), 
नागपरू याींनी सदर नरभक्षक वानघणीला ठार मारण्याचे आदेश हदले. त्या 
अनषुींगाने सदर वानघणीला पारध करण्याचे सवमतोपरी प्रयत्न करण्यात आले. 
तथावप सदर वानघणीचा हदनाींक १४/१०/२०१७ रोजी कारींजा वनपकरक्षत्रातील 
अींभोरा येथील एका शतेात लावलेल्या ववद्यतृ तारेच्या स्पशामने मतृ्य ूझाला 
असल्याचे ननदशमनास आले आिे. 

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

ठाणे, पालघर, रायगि आणण नाशशि जजल्हयातील िां त्राटी 
िमवचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 

  

(७८) * ३५३३७ श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे, पालघर, रायगड आणण नाशशक या आहदवासी जजल््याींमध्ये 
रोजगार िमी योजना कीं त्रा्ी कममचाऱ याींच ेप्रलींत्रबत प्रश्न सोडवनू रोजगार िमी 
योजनेबाबत सवकंष धोरण राबवनू त्याची प्रभावी अींमलबजावणी करण्याबाबत 
श्रमजीवी कामगार रयत सींघ्नाचे सींस्थापक तथा माजी लोकप्रनतननधी याींनी 
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मा.मखु्यमींत्री, मा.रोजगार िमी मींत्री व सधचव, रोजगार िमी ववभाग 
याींच्याकड े हदनाींक १७ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनातील मागण्याींचे स्वरूप काय आिे, त्यानसुार 
सन २०१५ च्या शासन ननणमयानसुार झालेली वेतन वाढ व त्याचा र्रक 
अद्याप या कममचाऱ याींना शमळालेला नसल्याने शासनाच्या आदेशाचे उल्लींघन 
करणाऱया अधधकाऱ याींची चौकशी करून कारवाई करणे व कममचाऱयाींच्या 
मागण्या पणूम करण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल : (१) िोय. 
(२) व (३) कीं त्रा्ी कममचारी याींना कायम करणे, मानधनात वाढ करुन देणे, 
ग्राम रोजगार सेवकाींना रोजगार ननशममतीच्या प्रमाणात प्रोत्सािन भत्ता देणे, 
मानधन वेळच्या वळेी देणे, जजल्ियातील ग्राम रोजगार सेवकाींची पदे तातडीने 
भरावीत यासारख्या मागण्या केला आिेत. ववभागाच्या हदनाींक १७/११/२०१५ 
च्या पकरपत्रकानसुार सेत ू अथवा तत्सम मनषुयबळ परुवठादार सींस्थेतरे् 
ननयकु्त करण्यात आलेल्या ताींत्रत्रक अधधकारी, एमआयएस कोऑडड मने्र व 
क्लकम  कम डे् ा एन्ट्री ऑपरे्र या पदावरील ज्या कीं त्रा्ी कममचाऱ याींचा 
ननयकु्तीचा ११ महिन्याचा कालावधी पणूम झाला आिे त्याींना मानधन वाढ 
देण्यात आली आिे. तसेच आयकु्तालय, मिात्मा गाींधी राषट्रीय ग्राशमण 
रोजगार िमी योजना – मिाराषट्र, नागपरू याींच्या हदनाींक ०८/०८/२०१७ अन्वये 
राज्यात कायमरत कीं त्रा्ी कममचाऱयाींना सेवेमध्ये १ वषम कालावधी पणूम झाला 
आिे, अशा कममचाऱयाींना हदनाींक ०१/०९/२०१६ पासनू ८% मानधन वाढ लाग ू
करण्यात आली आिे. 

----------------- 
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िैद्यकिय महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पुणव िरणाऱ्या उमेदिाराांना 
बांदपबत्रत सेिेसांदभावतील जाचि अटीस स्थधगती देणेबाबत 

  

(७९) * ३५४१३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) शासकीय वदै्यककय मिाववद्यालयातनू अ्यासक्रम पणुम करणाऱया 
उमेदवाराींना बींदपत्रत्रत सेवेबाबतचा आदेश उपसधचव, वदै्यककय शशक्षण ववभाग 
याींनी मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान काढला आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, अचानकपणे काढलेल्या या आदेशामळेु व ननणमयामळेु 
ववद्यार्थयांवर अन्याय िोत असल्याने त्यास सन २०१८-१९ या वषामतनू 
वगळून स्थधगती देण्यात यावी अशी मागणी मा.मखु्यींमत्री मिोदयाींकड ेमािे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान पत्राव्दारे करण्यात आली आिे, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर आदेशास स्थधगती देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन : (१) िोय, िे खरे आिे. हदनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजी शासकीय/ मिापाशलकेच्या वदै्यकीय/दींत मिाववद्यालयातनू पदवी, 
पदव्यतु्तर पदववका, पदव्यतु्तर पदवी व अनतववशषेोपचार अ्यासक्रम पणूम 
करणाऱ या उमेदवाराींना बींधपत्रत्रत सेवेसींदभामत सधुाकरत अ्ी लाग ू
करण्याबाबतचा शासन ननणमय ननगमशमत करण्यात आला आिे. 
(२) िोय, िे खरे आिे. 
(३) बींधपत्रत्रत सेवा केल्याशशवाय उच्च शशक्षणास प्रवेशासाठी पात्र न 
ठरववण्याची तरतदू िी शकै्षणणक वषम २०१८-१९ ऐवजी शकै्षणणक वषम २०१९-२० 
च्या प्रवेशापासनू लाग ूकरण्याबाबत शासन शधु्दीपत्रक हदनाींक २४/११/२०१७ 
अन्वये आदेश ननगमशमत करण्यात आले आिेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
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बोधिी, हळदा ि दहमायतनगर (जज.नाांदेि) येथील  
आरोग्य िें द्रातील असुविधेबाबत 

  

(८०) * ३५५८२ श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सतजे ऊफव  बांटी 
पाटील : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बोधडी (ता.ककनव्, जज.नाींदेड) येथील प्राथशमक आरोगय कें द्रात व 
हिमायतनगर (जज.नाींदेड) शिरासि ग्रामीण भागातील रुगणाींना उपचार शमळावा 
म्िणून सरुु करण्यात आलेल्या ग्रामीण रूगणालयात आवश्यक सलाईनसि 
अनेक औषधाींचा तु् वडा असल्याचे मािे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) तसेच िळदा (ता.भोकर, जज.नाींदेड) व बोधडी (ता.ककनव्, जज.नाींदेड) 
येथील प्राथशमक आरोगय कें द्रात आरोगय कममचारी सतत गरैिजर राित 
असल्याने रुगणाींची गरैसोय िोत असल्याचे मािे सप््ेबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, िळदा येथील आरोगय कें द्र एक वषामपासनू बींद असनू सदर 
कें द्र सरुु करण्यासाठी येथील ग्रामस्थाींनी सींबधधत अधधकाऱ याींना वारींवार 
ननवेदने देऊनिी दखल घेण्यात आलेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने बींद असलेली आरोगय कें दे्र सरुु करून 
कें द्राींना आवश्यक औषध परुवठा परुववण्याबाबत, कें द्राला आवश्यक कममचारी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच गरैिजर असणाऱया कममचाऱयाींववरुध्द कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
िॉ. दीपि सािांत : (१) िे खरे नािी. 

प्राथशमक आरोगय कें द्र बोधडी तसेच ग्रामीण रुगणालय हिमायतनगर 
येथे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये व त्यानींतर आवश्यक औषधी साहित्य उपलब्ध 
आिे. 
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(२) िे खरे नािी. 
प्राथशमक आरोगय कें द्र व उपकें द्र सरुु असनू ग्रामस्थाींना ननयशमत 

सेवा देण्यात येत.े 
(३) िे खरे नािी. 

उपकें द्र िळदा प्राथशमक आरोगय कें द्र मोघाळी अींतगमत ता.भोकर, 
जज.नाींदेड येथे कायमरत आिे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
  
िधाव येथील सेिाग्राम रुग्णालयात रुग्णालयाच ेदेयि अदा न िेल्याने 

प्रसुती झालेल्या मदहलेला उपाशी ठेिल्याबाबत 
  

(८१) * ३६७३३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅि.राहुल नािेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) वधाम येथील सेवाग्राम रुगणालयात प्रसतूी झाल्यानींतर पशैाचा भरणा न 
केल्याने रुगण महिलेला तीन हदवसाींपासनू जेवण न हदल्याचे हदनाींक      
१० सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महिलेस बाळाला रुगणालयात सोडून लोकाींकड ेमदतीची 
याचना करावी लागली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने रुगण महिलेचे देयक मार् करणे तसेच 
दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री.धगरीष महाजन : (१) व (२) िे खरे नािी. 
(३) जजल्िा आरोगय अधधकारी, वधाम याींचेमार्म त केलेल्या चौकशीत सदर 
प्रकरणी तर्थय आढळून आले नािी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नािी.   

----------------- 
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नाशशि जजल्हा रुग्णालयात झालेल्या बालमतृ्यू  
सांदभावतील अहिालाबाबत 

  

(८२) * ३५५०० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय सािवजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाशशक जजल्िा रुगणालयात झालले्या ५५ बालमतृ्य ूसींदभामत नाशशकच्या 
आयकु्ताींनी आपला अिवाल मखु्य सधचव, सधचव, महिला व बालववकास 
ववभाग तसेच सधचव, सावमजननक आरोगय ववभाग याींना सादर केला असल्याच े
मािे आक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या अिवालात प्रशासनाने कागदोपत्री नोंदी ठेवल्या आिेत, 
मात्र गरोदर माताींना परेुसे अन्नच शमळाले नसल्याने त्याींचे बीएमआय (बॉडी 
मास इींडके्स) १९ पके्षा कमी असल्याचे व त े वाढववण्यासाठी ववशषे प्रयत्न 
केला नसल्याचे नमदू करण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर अिवालाच्या ननषकषामनसुार दोषीींवर शासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) बऱ याचशा माताींचा बीएमआय कमी असल् याबद्दल या अिवालामध् ये नमदू 
केले आिे. बीएमआय िा मातचेे वजन व उींची या दोन् िीच् या आधारावर 
ननजश्चत केला जातो. वजन, उींची दोन् िीिी मातलेा नतच् या गभामवस् थेपवुी 
पासनूच शमळालेला आिार, ववववध सेवा यावर अवलींबनू आिे. बीएमआय 
कमी असणे यासाठी वदैयककय तसेच सामाजजक कारणेसधु् दा कारणीभतू 
आिेत. 
 जागनतक आरोग य सींघ्नेने हदलेल् या Interventions During 
Pregnancy for Reducing Neonatal Mortality नसुार जोखशमच् या 
ननदेशाींकाची तपासणी करण् यात येणार आिे व त् यानसुार मातचेा बीएमआय 
मोजण् यात येणार आिे. 
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(३) ववभागीय आयकु् त नाशशक याींनी नेमलेल् या सशमतीने हदलले् या 
शशर्ारशीनसुार कायमवािी करण् यात येत आिे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नािी. 

----------------- 
अिोला जजल््यात िन्यप्राण्याांनी शतेिऱ् याांच्या  

वपिाांच ेनुिसान िेल्याबाबत 
  

(८३) * ३५६०४ श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला तालकुा तसेच जजल्ियात मोठया प्रमाणात िकरण, रानडुक्कर, 
रोिी, माकड इत्यादी वन्यप्राणी वने सोडून मानवी वस्त्याींमध्ये घसुनू िैदोस 
घालत असल्याच ेमािे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये ननदशमनास आले आिे, िे, खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वन्यप्राण्याींनी घातलेल्या िैदोसामळेु जजल्ियातील/ 
तालकु्यातील शतेकऱ याींच्या वपकाींचे मोठया प्रमाणात नकुसान झाल्याने सदर 
शतेकऱयाींनी हदनाींक ६ ऑक् ्ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.वने मींत्री 
याींच्याकड ेनकुसान भरपाईच्या मागण्याींचे ननवेदन सादर केले आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
 श्री.सधुीर मनुगांटीिार : (१) िे खरे नािी. 
(२) िे खरे नािी. 
 वन्यप्राण्याींमळेु िोत असलेल्या शतेवपकाींच्या नकुसानाबाबत या ववषयी 
ववववध मागण्याींचे ननवेदन एका राजकीय पक्षाचे कायमकत े याींनी हदनाींक 
०६/१०/२०१७ रोजी मा.मींत्री (वने) याींना सादर केले आिे.  
(३) व (४) िकरण, रानडुक्कर, रोिी, माकड व इतर वन्यप्राण्याींकडून 
शतेवपकाींचे नकुसान झाल्याचे अकोला जजल््यात मािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये  
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१०८ प्रकरणे प्राप्त झाली असनू प्रस्ततु प्रकरणी प्रचशलत शासन ननणमयान्वये 
सींबींधधत शतेकऱयाींना रुपये ३,२४,३२९/- इतकी नकुसान भरपाई अदा करण्यात 
आली आिे.  

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

नेरळ (जज.रायगि) िुां भारआळी येथील जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमि 
शाळेच्या इमारतीची दरुिस्था झाल्याबाबत 

  

(८४) * ३५६९८ श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेरळ (जज.रायगड) कुीं भारआळी येथील जजल्िापकरषदेच्या प्राथशमक 
शाळेच्या इमारतीची दरुवस्था झाली असनू ववद्यार्थयांच्या जजवाला धोका 
ननमामण झाल्याच ेमािे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल े
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर शाळेची तसेच राज्यातील सवमच धोकादायक शाळाींच्या 
इमारतीींची पािणी करुन इमारतीींची दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांि े: (१) िे खरे नािी.  
(२) प्रश्नाींकीत शाळेची जनुी इमारत पाडण्यात आली असनू, सवम शशक्षा 
अशभयान अींतगमत बाींधलेल्या ८ वगम खोल्याींमध्ये ववद्याथी शशक्षण घेत आिेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नािी. 

-----------------   
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
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